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Valmentamista 
inhimillisesti ja 
tuloksekkaasti

Alpo Suhonen & Risto Pakari-
nen: Markku Kanerva – Näin val-
mennan voittajia
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Valmentaja, jonka johdolla Suo-
men miesten jalkapallomaajoukkue 
vihdoinkin pääsee arvokilpailuihin 
ansaitsee kirjan, jossa avataan hä-
nen valmentamisfilosofiaansa. Kult-
tuurivaikuttaja ja Suomen jääkiekko-
maajoukkuettakin valmentanut Alpo 
Suhonen on niputtanut urheilutoimit-
taja, kirjailija Risto Pakarisen kanssa 
reiluun 200 sivuun Suomen jalkapal-
lomaajoukkueen nykyisen pääval-
mentajan Markku Kanervan elämän-
vaiheet lapsuudesta nykyhetkeen. 
Tarjolla on runsaasti hyödynnettä-
viä ajatuksia ja vinkkejä valmennus-
tehtävissä oleville tai muuten jouk-
kuevalmentamisesta kiinnostuneille. 
Jalkapallofaneille kirja avaa Kaner-
van pelaaja- ja valmentajauran lisäk-
si näkymän Huuhkajien suorituksiin ja 
matkaan kohti EM-turnausta.

Markku Kanerva – Näin valmennan 
voittajia lähtee liikkeelle perinteisesti. 
Ensimmäiset 45 sivua kuvaavat Kaner-
van elämää lapsuudesta aikuistumi-
seen unohtamatta vanhempien tukea 
orastavalle jalkapalloinnolle. Markun 
isän rooli juniorijoukkueen valmen-
tajana oli vahva kivijalka pojan urhei-
lulliselle tulevaisuudelle. Huomionsa 
saa lumihangessa treenejä poikan-
sa toiveesta seurannut äitikin. Onko-
han julkaistu urheiluaiheista elämä-
kertaa, jossa ei viitata vanhempien 
varauksettomaan tukeen urheilu-uran 
mahdollistajina?

”Rive” Kanerva aloitti peliuransa 
vuonna 1972 HJK:n kaupunginosaseu-
rassa kotilähiönsä Pukinmäen naapu-
rissa Malmilla. Kymmenvuotiaana hän 
siirtyi HJK:n E-junioreiden ykkösjouk-
kueeseen, josta tie eteni seuran mies-
ten edustusjoukkueeseen. Tehokkaa-
na miehenä hän opiskeli pelaamisen 
rinnalla Helsingin yliopistossa.

Voitettuaan viidennen mestaruu-
den HJK:n paidassa Kanerva alkoi tä-
hyillä ulkomaille. Oireillut polvi tuhosi 
haaveet englantilaisista tekonurmi-
kentistä. Tie vei Ruotsin toiseksi kor-
keimmalle sarjatasolle vuonna 1991, 
jossa hän kantoi isoa vastuuta IF Elfs-
borgin puolustuksessa. Kanerva oli 
joukkueelle kultaa ajoittaisista tervey-
songelmista huolimatta, mutta nousu 
Allsvenskaniin jäi haaveeksi. Joukku-
een heikentynyt taloustilanne ja per-
heellistyminen saivat Kanervan pa-
laamaan Helsinkiin. Suhonen toteaa 
kirjassa, että kaksi vuotta Ruotsissa 
tekivät Kanervalle hyvää: ”ne selvästi 
laajensivat hänen näkemyksiään jouk-
kuepelistä, taidoista, yhteisön merki-
tyksestä ja ilmapiiristä sekä pelaajien 
vastuusta ja itseohjautuvuudesta.”

Opettava valmentaja, jolle 
peliurasta jäi voitonnälkä
Ensimmäisen valmentajapestinsä Ka-
nerva aloitti Malmin Palloseurassa 
kuusivuotiaan poikansa joukkuees-
sa vuonna 1997. Juniorijoukkueiden 
penkeillä nähdään usein monenlai-
sia isävalmentajia. Kanervalla oli jo 
Uefan A-valmentajatutkinto. Seuraa-
vana vuonna ”Rive” päätti peliuransa 
HJK:n paidassa, mutta ehti 34-vuoti-
aana kuitenkin kokea Mestareiden lii-
gan lohkovaiheen.

Kanerva eteni nykyiseen pestiin-
sä Huuhkajien päävalmentajaksi nuo-
risomaajoukkueiden ja maajoukku-
een apuvalmennuspestin kautta. Sitä 
ennen hän oli toiminut HJK:n alue-

joukkueen ja miesten liigajoukkueen 
kakkosvalmentajana sekä ykkösdivi-
sioonassa pelanneen Vuosaaren Vii-
kinkien päävalmentajana. 

Kanervan persoonaa käsitellään 
kautta kirjan niin joukkuekavereiden, 
valmennettavien kuin mediankin nä-
kökulmista. Vauhti ja syvällisyys para-
nevat kirjan puolivälin tienoilla, kun 
teksti sukeltaa Kanervan valmennus-
filosofian ytimeen. On kiintoisaa lu-
kea valmennusasenteesta, joka ei 
pohjaudu autoritaariseen käskytyk-
seen, vaan pelaajien ajattelun haasta-
miseen ja dialogiin. Kanerva huomioi 
pelaajat yksilöinä ja työskentelee yh-
teistyössä muiden valmentajien kans-
sa. Entisenä kilpaurheilijana tiedän, 
kuinka suuri merkitys valmentajan 
persoonalla ja toimintatavoilla on ur-
heilijalle. Olikin hienoa päästä tiirai-
lemaan futaaja-Perusvarman sijaan 
valmentaja-Riveä.

Jalkapallon lisäksi kirjassa mer-
kittävään rooliin nostetaan Kanervan 
pedagoginen koulutustausta ja opet-
tajan ammattiin perustuvat valmen-
nustaidot. Ehkä kirjoittajat haluavat 
muistuttaa nuorempaa lukijakuntaa 
opiskelemisen ja ammatin hankkimi-
sen tärkeydestä, vaikka pelijalka kuin-
ka vipattaisi.

Markku Kanerva on kehittänyt toi-
mivan valmennustavan, jossa oma 
pelaajaura välkkyy taustalla, mutta 
joka pohjautuu vankkaan kouluttau-
tumiseen ja avarakatseiseen ajatte-
luun, luottamukseen, vastuunjakoon 
sekä avoimeen keskustelukulttuuriin. 
Kanerva on valittu kahdesti peräk-
käin ja yhteensä kolme kertaa Vuoden 
valmentajaksi.

Kiireiselle lukijalle vinkki: kannat-
taa lukea huolella kustakin kappalees-
ta Alpo Suhosen sivuhuomiot. Ilman 
niitä kirja olisi sisällöllisesti ohuempi.
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