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Valmentaja Jarmo ”Jamo” Korhonen:

Työ vaatii palavaa intohimoa
Istuimme hämyisenä marraskuun lauantaina Jarmon kanssa
hyvän tovin. Jarmo oli istunut
viitisen tuntia ratissa ja ajanut
aamun tunteina halki Suomen
Joensuusta ollakseen läsnä KPV:
n pelikauden päättäjäisissä. Jarmon ensimmäinen sarjakausi
KPV:ssa oli jo kuukauden verran takana, mutta tapahtumat
pitkästä kaudesta olivat valmentajalla hyvin ”omalla kovalevyllä”. Kaiketi taakse jäänyt
lähikuukausi ei ole merkinnyt
lomaa, vaikka se ansaittu olisikin. Uutta on suunniteltu yksin ja yhdessä seuran johdon
kanssa. Puhuttiin luonnollisesti paljon muutakin kuin
mitä oheiset kysymykset vastauksineen kertovat.
Ensimmäiseen tehtävän luonteiseen kysymykseen tosin ei
tullut vastausta ja se olikin
niistä ainoa. Eli pyysin häntä
piirtämään paperille 4-2-4 systeemin mukaisesti sen ykstoistikon, jolla hän olisi halunnut
viedä sarjan läpi. Oma tekele
oli paperilla ja ”paljonhan se
tuollainen olisi”, myönsi Jarmo
eikä siitä aiheesta sen enem-

Ville Luokkalan esitykset jättivät katselijaan uskon, että paljon on vielä ilonaiheita lupa odottaa.
pää julkisuuteen, mutta paljon
muusta seuraavassa.

Jarmon
tiivistelmät

Menestys:
Pystytään parempaan. Tärkeää
oli päästä nopeasti eroon putoamiskamppailuista. Paljon jäi varastoon arsenaalia, mutta sarjataulukkohan ei valehtele.
Joukkue:
Hyvä joukkue. Tärkeä tavoite urheilullinen joukkue toteutui ja
uudet pelaajat olivat tärkeässä
roolissa. Tästä, kun pohja on olemassa, on hyvä jatkaa.
Sarja:
Ykkösen taso nousee vuosittain.
Ei ollut helppoja pelejä eikä ole
jatkossakaan.
Vastustajat:
Hyvin organisoituja joukkueita.
Kentällä ei nähty lapsuuksia. Se
näkyi tuloksessa kenellä oli eniten rahaa. JJK:lla oli kolminkertainen ja Viikingeillä kaksinkertainen budjetti meihin nähden.
KPV:
Olen otettu, kun olen saanut
mahdollisuuden toimia. Perinteikäs seura ja jäsenistä kuvastuu
fanaattisuus. Kaupungissa aistii, kuinka tärkeä KPV on täällä,
vaikka osalle ihmisistä on jopa
hämärtynyt miten hieno seura
KPV on.

KPV liigaan – mitä meidän
on tehtävä?
– Paljon työtä joka saralla.
Hinta/laatusuhde oli joukkueessa hyvä, mutta tuo tavoite
vaatii nykyisen budjetin tuplaamisen. Kun maailmaa viedään
kohti taantumaa, niin helppoa
se ei ole, ja toivon joka taholla
realiteettien ymmärtämistä. Jo
Liigan keskikastiin yltäminen
edellyttää noin 500 000 euron
budjettia.
Mitä edellytät nuorelta
pelaajalta ottaessasi
hänet ryhmään?
– Palavaa intohimoa. Mitään
ei saa ujostella. Pitää tulla hakemaan pelipaikkaa. Pitää arvostaa harjoituksia eikä niihin
tulla vain läsnäolemaan. Vain
näihin rakentaen pääsee eteenpäin.
Onko KPV:ssa sellaisia
nuoria näkyvissä?
– Palosaaren Kim on loistava
esimerkki. Jo silmissä näkyy oikea polte. Paavolaisen Aleksi on
toinen hyvä. Tosin peliaika jäi
vähälle osin loukkaantumisista
johtuen, mutta ymmärsi myös
vaihtojen merkityksen. Joukkueessa pelasi seuran kasvatteja useitakin, kuten Ville, Joonas ja Petteri, mutta en laske
heitä enää nuoriksi. Enkä muutenkaan tuijota syntymäaikoja.
Näytöt ratkaisevat.
Jäikö kaudesta mikään harmittamaan?
– Ei varsinaisesti. Kevättalven
peleistä jäi hyvä maku, mutta
tuli paljon sattumuksia, jotka
sotkivat ajatuksia kokoonpanoksi. Kauden mittaan näh-

tiin joukkueessa monta poikaa,
jolla on jatkossa paljon annettavaa. Ulkomaalaisia nyt ei ajatella.
Milloin olo joukkueen
kanssa tuntui parhaalta?
– Se oli hyvä koko ajan. Joka
hetki nautittiin eikä koskaan
tullut mieleen, että olisin väärässä paikassa.
Vuoden kokemuksesi
Kokkolasta kaupunkina?
– Elämäni on pyörinyt hyvin
paljon Kipparihallin ja kenttien välillä sekä työtä suunnitellessa. Olen sellainen tyyppi,
joka viihtyy rauhallisessa ympäristössä, ei ihmishälinässä
muualla kuin pelikentällä. Sellaisissa paikoissa viihdyn ulkoillessani, mutta sielläkin ajatukset ovat joukkueessa.
Seuraatko pelaajien
vapaa-ajan viettoa?
– En. Se perustuu luottamukseen ja meillä on sisäiset säännöt, joiden rikkomisista tulee
sanktiot. Sellaisiin ei ole ollut
tarvetta, kun pelaajat ovat fiksuja ja urheilullisia. Eihän ole
mitään järkeä kenenkään pilata harjoittelulla saavutettua.
Saunailtoja on ollut kaksi, kun
oli pitemmät pelitauot. Hyötyä
niistä on vaikea arvioida.
Mistä viastasi haluaisit
eroon?
– Jaahah enpä osaa vikoja sanoa, mutta vaikea on kuvitella
mitä tekisin, jos ei olisi jalkapalloa. Muuta ammattia en ole tullut harkinneeksi, vaikka koulutustausta sen mahdollistaakin.
Tämä työ ei ole koskaan tuntunut negatiiviselta ja tuntuu
kuin kohdallani se olisi vasta
alussa. Into ainakin on kova.

Mikä on lajin tila
maailmalla ja Suomessa?
– Jalkapalloilu menee kovaa
vauhtia eteenpäin. Tulee entistä parempia pelaajia. Näin
Suomessakin, mutta vauhti
maailmalla on niin kova, että
raon kiinni saaminen on vaikeaa.
Mitä mieltä olet siitä,
että päävalmentajat
tulevat ulkomailta?
– Ei se huono juttu ole. Ovathan pelaajatkin pääasiassa ulkomaisissa seuroissa. Yhteistyötä
edesauttaa, kun molemmat osapuolet tuntevat kansainvälistä
jalkapallokulttuuria. Kyllä silti
Suomessa on omasta takaakin
hyviä valmentajia.

Mikä on mielipiteesi
pelaaja-agenteista?
– On hyviä ja jos on huonojakin, kuten meissä kaikissa ihmisissä. Hyviä ovat ne, jotka
kantavat sopimuspelaajistaan
huolta joka käänteessä. Systeemi on osa lajia ja se on vain
hyväksyttävä, vaikka kaikki eivät sitä hyväksykään.
Haastattelun lopuksi, mitä
kuuluu jouluusi?
– Vietämme aivan tavallisen
suomalaisen joulun perheen
parissa Joensuussa. Käymme
läheisten haudoilla ja yleensä
ohjelmaan on kuulunut myös
joulukirkossa käynti.
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