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SELÄNNE

LAURA
SALMINEN

- Rautakanslerin arvot menivät 
uusiksi.

-Teemu  on aidosti hyvä jätkä, 
luonnonlapsi ja rasavilli. 

-Urheiluseuran toimintaan me-
nin mukaan koululaiskilpailujen 

kautta.

-Tämä unelma muuttui kuitenkin 
täysipäiväiseen urheiluun. 
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Jokainen meistä uskoo johonkin. Uskomme 
huomaamattamme moniin luonnonlakeihin. 
On paljon asioita, joissa me teemme valintoja , 
mihin uskomme. Suomessa meille on annettu 
vapaa  mahdollisuus tehdä päätöksiä. Mones-
sa maassa on vaikeampaa.
Kukaan meistä ei pitkälle pötki ilman uskoa 
myönteisiin tavoitteisiin. Usko on luja luotta-
mus siihen, mitä toivotaan. Urheilija  tarvitsee 
uskoa menestyäkseen. Hyvä itseluottamus   
ja päämäärätietoisuus ovat välttämättömiä. 
Mielen tasapainoa ja kurinalaisuutta  tarvi-
taan. Moni on tunnustanut uskonsa myös 
Jumalaan. Ideologioita ja uskontoja on pilvin 
pimein . Tässä lehdessä moni urheilussa me-
nestystä saanut  paljastaa, mikä on elämänsä 
suurin voitto.
Etusivu kuvaa loppukirin päätöstä. Maalinau-
ha katkeaa. Sitä on edeltänyt eripituisia  mat-
koja, sprintistä  maratoniin. Elämän kilpajuok-
sussa on paljon voittajia, liikaa myös tappion  
kärsineitä.

ELÄMÄN KISA
Elämässä vaatimattomastikin  pärjännyt  voi 
päästä kiinni voittoon. Mestarille ja menesty-
jälle voi jäädä luu käteen. Elämän vauhti eikä 
pituuskaan ole ratkaiseva. Oma veljeni on 

kuollut yhden päivän iässä, joku elää 100 vuo-
tiaaksi. Ne molemmat ovat mitättömiä aikoja 
ikuisuuden rinnalla. 
Tänään voimme elää täysipainoista elämää 
vaikeuksienkin keskellä. Ilo, rauha ja lepo  on 
tarjolla niin aktiivi- kuin penkkiurheilijalle, 
miehelle ja naiselle.
Meille ei ole luvattu helppoa elämää .Koetuk-
sia ja tappioita  tulee varmasti, mutta  elämän 
voittopalkintoon voi saada kiinnityksen jo tä-
nään. Kun tarjotaan voittoa, siihen kannattaa 
tarrautua  mahdollisimman aikaisin. Maaliin-
tulon jälkeen ei ole enää katumisen mahdol-
lisuutta.

UHOA VAI USKOA 
1964 Tokion olympialaisten  nyrkkeilymitalis-
ti uhosi  ennen nyrkkeilykehään astumistaan 
kävelevänsä kotiin Japanista, ellei saa mitalia. 
Onneksi tuli edes pronssia ja Pertti Purho-
nen pääsi  lentämällä kotiin. Tuollaista uhoa  
meillä on  aika paljon. Mutta mitalisti nöyrtyi. 
Uho muuttui myöhemmin uskoksi Jeesuksen 
todellisuuteen. Uskoontulo mullisti hänen 
elämänsä ja suurisuisen miehen puheille tuli 
katetta. Jatkossa Purtsin välittämän ilosano-
man vastaanottaminen muutti  lukuisten alko-
holismista ja muista riippuvuuksista kärsivien 

kohtalotovereiden elämän ja ikuisuudenkin. 
Joukossa oli moni urheilija. Uhoamalla ei syn-
ny kestävää tulosta. Uutta luova usko sitä syn-
nyttää. Usko ja uskonnollisuus ovat eri asioita. 
Terve usko tuo elämää, uskonnollisuus enim-
mäkseen toimintarajoitteita tai rituaaleja .Toki 
monet uskonnon antamat terveet moraaliopit  
ja lähimmäisen auttaminen ovat  hienoja oh-
jeita ihmiselle.

TULEVAISUUS JA TOIVO
Lue ennakkoluulottomasti  urheilijoiden miet-
teitä. Ota se, mikä hyvää on. Nykymedia tul-
vii huonoja uutisia. Hyviä uutisia moni tekijä 
ja lukija halveksii. Elämän valintamme ovat 
henkilökohtaisia, mutta vaikutukset eivät ole  
yksityisasioita. ILOUUTISTEN sivuilta löytyy 
vaikuttavuutta lukijalle. Elämän paras on et-
simisen arvoista. Se kestää tappion ja voiton 
hetkellä, ennen ja jälkeen maaliviivan.

Hannu Hurri
päätoimittaja, lääkäri
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PÄÄKIRJOITUS
USKO JA URHEILU

Yhdeksi johtavaksi elä-
mänohjeekseen Teemu 
on nostanut Jeesuk-
sen sanat Matteuksen 
evankeliumin Vuori-
saarnassa. 
- Kaikki, minkä tahdot-
te ihmisten tekevän 
teille, tehkää se heille.

17 6 9

Tulevaisuudesta ei Laura-
kaan tarkkaan tiedä. Siinä on 
ylivoimainen neuvonantaja 
Taivaallinen Isä, jonka ohjan-
taa ja johdatusta on oikeus 
pyytää. Näin lajinsa paras 
suomalaisnainen sydämes-
tään tekee.

Vaasassa kauppakorkea-
koulussa opiskellessa tutus-
tuin opiskelukaveriin, joka 
ohjasi henkilökohtaiseen 
uskoon. Asiaa kypsytellessä 
meni parisen vuotta. 

-Jalkapallo on ylivoimaisesti 
maailman suosituin ja rakas-
tetuin urheilulaji, joka yhdis-
tää monia kansoja ja yksilöi-
tä. Onhan se myös viihdettä 
ja leikkiä, toteaa 27-vuotias 
ammattilaisjalkapalloilija 
Sauli Väisänen .

Ilouutiset Sport lehti • Päätoimit-

taja Hannu Hurri • Painopaikka ja 

jakelu Kaakon Viestintä Oy Kouvo-

la  • Painos 50.000 kpl • Taitto ja 

sivunvalmistus Jukka Tuunanen/

Donner&Blitz Oy, www.donnerblitz.

com • Lehden vastuu mahdollisesta 

virheestä ilmoituksessa on korkein-

taan ilmoituksen hinta • Reklamaa-

tiot viimeistään 8 pv julkaisun 

jälkeen kustantajalle • Kustantaja 

Medifree Oy, Kouvola • Lehti julkai-

staa sellaisenaan www.ilouutiset.fi- 

sivustolla sekä Kouvolan Sanomien 

digilehdessä.

Sakari Orava: Kirurgin puuk-
ko ei enää heilu, mutta haas-
teita riittää. Vaimonsa kanssa 
Sakari  mielellään  rohkaisee 
kanssaihmisiä etsimään  elä-
män tärkeintä asiaa.

Lue lisää sivu 14.

Mika Poutala:Sarjayrittäjänä 
tai paremminkin sarjainnos-
tujana toimiminen on luon-
taista, koska hän pitää riskien 
ottamisesta.

Lue lisää sivu 12

Sauli Väisänen: Kun pikkuveli 
Leo oppi kävelemään  men-
tiin jo yhdessä  vauhdilla  pal-
lon perässä.

Lue lisää sivu 13

Aki Hintsan kirja: Päiväkirja-
merkinnöissä tunnelmat ai-
lahtelevat. Toivo ja epätoivo 
kamppailevat elintilasta.

Lue lisää sivu 24

Tuukka Kotti: Elämän muut 
päämäärät on olla joka päivä 
parempi aviomies, isä, poika, 
veli ja ystävä

Lue lisää sivu 23

Laura Salminen:Urheilu on 
tuonut elämään myös pet-
tymyksiä, kuten olympiapai-
kan menetys. Vastaavasti on 
huippuhetkiä ollut.

Lue lisää sivu 27

TÄSTÄ

LEHDESTÄ 

POIMITTUA
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Minulla on ollut kunnia 
työskennellä tiede- ja kult-
tuuriministerinä viime tou-
kokuusta lähtien. Tehtä-
vässä vastuulleni kuuluvat 
tiede- ja korkeakoulupo-
litiikka, kulttuuripolitiikka 
sekä nuoriso- ja liikuntapo-
litiikka. 
Salkun asiat rakentavat mo-
nella tapaa hyvinvoivaa ja 
menestyvää Suomea, urhei-
lu yhtenä tärkeänä osana.
Miksi urheilu ja liikunta on 
tärkeää? Molemmilla on 
tärkeä merkitys niin ihmis-
ten hyvinvoinnille kuin koko 
yhteiskunnalle. Koronan 
aikaan, kun liikuntapaikko-
ja jouduttiin sulkemaan ja 
harjoittelu siirtämään poik-
keuksellisiin erikoisolosuh-
teisiin huomattiin, kuinka 
tärkeää liikunta on. Liikunta 
tuo henkistä ja fyysistä hy-
vinvointia – auttaa jaksa-
maan.
Kilpaurheilullakin on väliä. 
Urheilijat inspiroivat työl-
lään yhä uusia sukupolvia 
liikkumaan ja harjoittele-
maan omaa lajiaan tavoit-
teellisesti. Urheilukilpailu-
jen seuraamisessa on kyse 
myös yhteisöllisyydestä. 
Kokoonnumme yhteen ja 
jaamme yhdessä voiton ja 
tappion hetkiä. MM 95 oli 
laman jälkeen esimerkki 
siitä, miten koko kansakun-

taan tarttui uudenlainen 
toiveikas tunne.
On kyseessä sitten mikä 
laji tahansa, suomalainen 
urheilija on huippuluokkaa. 
Puolivuotisen ministerikau-
teni aikana olen koronasta 
huolimatta päässyt seuraa-
maan paikan päällä useita 
eri urheilukisoja mukaan 
lukien Tokion olympialaiset. 
On ollut erityisen iloista 
huomata, kun kova harjoit-
telu tuo toivotun tuloksen 
ja sisukkuus palkitaan.
Koronan jälkeen huoli las-
ten ja nuorten jaksamises-
ta on suuri. Myös lasten ja 
nuorten liikkuminen on vä-
hentynyt ja nyt yhteiskun-
nassamme onkin yhteinen 
haaste, kuinka saamme lap-
set ja nuoret harrastamaan.
Yksi ratkaisu on harrasta-
misen Suomen malli. Eri 
puolilla Suomea kunnissa 
käynnissä oleva hanke ta-
kaa jokaiselle suomalai-
selle 1.-10.-luokkalaiselle 
lapselle ja nuorelle yhden 
maksuttoman harrastuksen 
koulupäivän yhteyteen. Val-
tio tukee kuntia rahallisesti 
harrastusten toteuttami-
sesta. Olennaista on, että 
harrastukset toteutetaan 
lasten ja nuorten omia toi-
veita kuunnellen. Ei siis niin, 
että aikuiset päättäisivät 
lasten puolesta.

Tällä hetkellä harrastamisen 
Suomen malli on käytössä 
235 kunnassa. Olen itsekin 
päässyt seuraamaan mal-
lin toteutumista ja on ollut 
ilo huomata, miten moni-
puolisia asioita lapset ja 
nuoret ovat olleet kiinnos-
tuneita harrastamaan – yh-
tenä suosittuna lajina muun 
muassa parkour.
Myös harjoitus-, kilpailu- ja 
yleisötapahtumien järjes-
täminen on ollut tauolla ja 
useissa liikunta- ja urheilu-
seuroissa on huomattu, että 
koronan myötä jäseniä on 
vähentynyt huomattavasti. 
Toimintaa on elvytettävä 
uudelleen ja liikunta tuota-
va jälleen osaksi suomalais-
ten arkea. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö on osaltaan 
tukenut liikuntakenttää ti-
lanteesta selviämisessä.
Olipa kyse harrastamisesta 
tai kilpailusta, urheilu ja lii-
kunta tarjoavat sykähdyt-
täviä ilon ja onnistumisen 
hetkiä. Tätä työtä on vaa-
littava jatkossakin. Ihminen 
on luotu liikkumaan.

Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri
Ministerin vastuulla on 
myös urheiluasiat.

VOIMAA JA KESTÄVYYTTÄ
ARGISAN® 
Arginiinitabletti 1000 mg 

Urheilijoille, kuntoilijoille ja muille, 
jotka altistuvat fyysiselle ja henki-
selle rasitukselle. 
Arginiini edistää typpioksidin tuotantoa 
elimistössä. Typpioksidi toimii elintoimin
toja säätelevänä välittäjäaineena, jonka 
riittävä saanti on tärkeää sydämen ja 
verisuoniston hyvinvoinnille sekä lihas
ten energiantuotannolle.

VAHVA KARNOSIINI
CARNOMAX® 
600 mg Extra Strong 
Urheilijoille, kuntoilijoille ja 
ikääntyville. Karnosiini tukee aktiivista 
elämäntapaa. Vesi liukoinen karnosiini 
toimii monipuolisesti koko kehossa ja 
valmisteen sisältämä Evitamiini suojaa 
elimistöä hapettumisstressiltä. Valmistet
ta voi käyttää jatkuvasti.

LISÄÄ TERVEITÄ TREENIPÄIVIÄ
TERNIMAX® 
Luomuternimaitokapselit  
Urheilijoille ja kuntoilijoille tuomaan 
lisää terveitä treenipäiviä sekä myös 
stressaantuneille, väsyneille ja ikään-
tyville. Ternimaidossa on useita hyvinvoin
tia edistäviä bioaktiivisia yhdisteitä kuten 
luonnollisia kasvutekijöitä ja immunoglobu
liineja eli vastaaineita sekä vitamiineja ja 
hivenaineita.

Tuotteet on valmistettu Suomessa           

Saatavana terveyskaupoista ja osastoilta sekä 
Hankintatukun omasta Fennosan.fi verkkokaupasta

URHEILIJOILLE, 
KUNTOILIJOILLE, 
IKÄÄNTYVILLE,  
STRESSAANTUNEILLE
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URHEILU ON TÄRKEÄÄ 
SUOMELLE
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Suomen kaikkien aikojen  tunne-
tuin ja menestynein jääkiekkoili-
ja on kiistatta Teemu Selänne.
Viereisestä info-laatikosta voit 
lukea Teemun kiekkouran oleel-
lisista vaiheista. ILOUUTISET 
kertoo  huiman urheilu-uran li-
säksi Teemun elämän taustoista, 
perheestä ja harrastuksista. Tee-
mu ei myöskään  kaihda elämän 
perusarvojen ja  turvatekijöiden 
huomioimista.

KODIN EVÄÄT
Kirjassa TEEMU hän lausuu kii-
tokset vanhemmilleen, mutsille 
ja faijalle.-Olen syntynyt perhee-
seen, jolla ei ollut mitään ylimää-
räistä, muttei puuttunut mitään.  
Lapsena ei kotona ollut limo-
nadipulloihin varaa. Siinä auttoi 
vierailut äiidin isän  virvoitusjuo-
matehtaalla nykyisen Kouvolan 
Inkeroisissa. Liisa-äidiltäni olen 
saanut sosiaalisen ja uskonnolli-
sen kasvatuksen , joilla olen pär-
jännyt elämässäni. Äitini on kas-

vattanut minut kunnioittamaan 
ihmisiä ja kohtelemaan kaikkia, 
niin kuin haluaisit itseäsi kohdel-
tavan .Äidiltä olen saanut läm-
mön ja rakkauden. Se kumpuaa 
hänen aidosta uskosta Raama-
tun sanomaan. Isältä olen saanut 
kunnianhimon ja ymmärryksen, 
että jokainen saa sitä, mitä tilaa. 
Elämässä pitää olla unelmia. Isä 
uskoi siihen, että kova työnteko, 
uhraukset ja intohimo johtavat ra-
jattomiin mahdollisuuksiin . Sain 
vanhemmiltani kaikki avaimet ur-
heiluun. He tukivat kaikin tavoin 
unelmaani, jolle tulisin omistautu-
maan.

JUNIORIAIKA
Espoon kasvatti  aloitti jo 3-vuoti-
aana kaksoisveljensä kanssa ”pe-
laamaan” kiekkoa. Pelaaminen oli 
tietysti alussa seisoskelua maila 
kädessä  leikkihaalareissa , kura-
rukkasissa ja myssy päässä . 
Iän myötä varusteet  modernisoi-
tuivat ja kaveripiiri laajeni Espoon 

Nöykkiöön muuton jälkeen. Tee-
mu ystävystyi jo tuolloin helposti 
ja oli aina joukon keskipiste .Isä 
uhrasi aikaansa kovasti ja mah-
dollisti osaltaan nuorukaisen pe-
laamisen kuljetuksineen. Teemun 
junioriura eteni ja lahjakkuus oli 
jokaisen nähtävissä. Peliura lähti 
mukavaan nousuun.

PERHE
Onnellisen kodin ylle alkoi kui-
tenkin kertyä myös tummia pilviä, 
jotka Teemua painavat vielä ai-
kuisiässäkin. Rakkaat vanhemmat 
päätyivät avioeroon. Vanhin veli 
alkoi ajautua elämän siivuraiteille  
päätyen huumekoukkuun. Vuosi-
kymmeniä myöhemmin Teemu on 
pyrkinyt auttamaan ajoin vanki-
lakierteeseen joutunutta velipoi-
kaansa erityisesti taloudellisesti.
Tuskin Teemu kieltää tärkeintä 
onnistumistaan, kun  löysi  rinnal-
leen sopivan avun, Sirpa-vaimon. 
Läheisen kaverinkin mielestä Tee-
mu olisi ollut hukassa ilman Sir-

paa. Avioliiton riidat ovat olleet 
vähissä. Joskus kahdella man-
tereella asuminen on tuntunut 
ongelmalliselta. 4 lasta ovat saa-
neet kaiken julkisuuden keskellä 
elää tasapainoisissa kotiloloissa, 
vaikka isä oli paljon poissa. Mil-
jonäärin vaimo olisi voinut palka-
ta vaikka kymmenen apulaista, 
mutta hän pyrki hoitamaan kodin 
ja Teemunkin asioista suurimman 
osan itse. Teemun mielestä lap-
set ovat rikastuttaneet elämää 
enemmän kuin mikään muu, ei 
edes Stanley Cupin voitto  tai 
maailmanmestaruus.

KAVERIT
Kaveripiiri on aina ollut Teemulle 
tärkeä. Monet heistä ovat tie-
tysti jääkiekkokotaustaisia  Yksi 
pelikaveri näkee Teemussa kah-
det kasvot, toiset näyttäytyvät  
muuttumattomina ulospäin.
- Teemu  on aidosti hyvä jätkä, 
luonnonlapsi ja rasavilli. Sama 
mies aina, vaikka hännystelijöitä-

kin on riittänyt
- Kaksoisveli tuntee miehen ka-
vereita paremmin ja rohkenee 
kertoa-,että ikää myöten kiek-
kosankari on kyllä kietoutunut 
oman napansa ympärille. Veli-
pojan mielestä Sirpa-vaimo on 
pitänyt Teemusta liiankin hyvää 
huolta, ei miehen ole tarvinnut 
paljoakaan arkirutiineista huo-
lehtia. Kavereiden kanssa  tulee 
pidettyä yhteyksiä paljonkin. 
Milloin on oltu hienolla mammut-
tiveneellä Kotkan Meripäivillä, 
milloin golf-kentällä. Vuotuinen 
julkkisurhelijoiden tennisturnaus 
on ollut tärkeä vakiotapahtuma.

KUKAAN EI OLE
TÄYDELLINEN

Äidin kuolema 2018 oli Teemul-
le kova pala ,kun he olivat kovin 
läheisiä. Myös Sirpa-vaimo oli 
erityisen paljon anoppinsa kans-
sa vuorovaikutuksessa. Liisa-äiti 
eläessään totesi, että avoimuus, 
optimismi, aurinkoinen olemus ja 

TÄHTIPELAAJA TIETÄÄ
 ELÄMÄ  ON KIEKKOA SUUREMPI JUTTU

Kaikki minka tahdotte ihmisten 
tekevän teille, tehkää se heille!

Tekijä : Hannu Hurri
Lähde:  Ari Mennanderin kirja TEEMU
Kuvat: Kuvapankki, Olympiakomitea

Hall of Fame
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L E G E N D A A R I N E N 
KIEKKOILIJA
TEEMU SELÄNNE

Teemu Selänne( s 3.7.1970) on yksi maailman 
kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista 
.Hän on NHL:n runkosarjan paras suomalainen 
maalintekijä ja pistemies .Eurooppalaisista pe-
laajista vain Tshekin Jaromir Jagrilla  on enem-
män tehopisteitä ja maaleja kuin Selänteellä .

Espoolaisten EPS: n ja EJK: n sekä helsinkiläi-
sen Jokerien kasvatti pelasi NHL:ssa vuosina 
1992- 
2 014  Winnipeg Jetsissä ,Anaheim Duckissa, 
San Jose Sharksissa ja Colorado Avalanches-

sa  . Hän oli voittamassa Stanley  cupin  voiton 
vuonna 2007  Anaheim Ducksin riveissä.
The Finnish Flash voitti NHL:n maalikuninkuu-
den 1993,1998,1999 sekä valittiin NHL:n Alls-
tars kentälliseen 1993 ja 1 997.Selänne rikkoi 
ensimmäisellä NHL kaudellaan 1992-93 Win-
nipeg Jetsissä  sensaatiomaisesti tulokkaiden 
piste- ja maaliennätyksen sekä valittiin Vuoden 
tulokkaaksi. 

Selänne  pelasi viidet MM - kisat, kuudet 
olympialaiset, kolme  Kanada World Cupia  ja 

tehtaili 14  arvoturnauksessa leijonille 96 otte-
lussa 102 tehopistettä. Hän saavutti olympia-
hopean 2006, olympiapronssin 1998 ja 2010 
ja 2014.  MM- hopea 1999 ,MM-pronssi 2009 
sekä Kanada/ World cupin 2. sija  2004 ja  3. 
sija 1 991 mahtuvat meriitteihin Tehopisteiden 
valossa hän on paras olympiakisoissa pelannut 
jääkiekkoilija. Selänne on valittu Suomen par-
haaksi jääkiekkoilijaksi yhdeksän  kertaa .
Teemu  Selänne asuu vaimonsa Sirpan ja 4 lap-
sensa kanssa kesät  Kirkkonummella ja talvet 
Kaliforniassa .

lapsenusko olivat Teemun  omi-
naisuuksia. Miinuksena oli, että 
Teemun on hyvin vaikea tehdä 
päätöksiä. Varoessaan kielteistä 
päätöstä, jää sähköpostit ja vies-
tit mieluummin lukematta kuin  
sanoa ei. Hienosti menestyneen  
miehen takana  löytyy usein 
päättäväinen nainen. Siitä maail-
mantähti on onnellinen. Avioliitto 
on kestänyt 25  vuotta.
Huippu-urheilijaa ei voi syntyä 
ilman jonkin asteista  itsekkyyt-
tä. Hyvä itseluottamus on tärkeä. 
Peli on kovaa. Kritiikin vastaan-
otto on  maailmantähdellekin 
ollut ajoin  vaikeaa. Kun on itse 
tähti, on joskus vaíkeuksia joi-
denkin auktoriteeteiksi pyrkivien 
kanssa. Ehkäpä siksi Teemu on 
itse hakeutunut kaveripiirissään 
johtoasemaan, pomoksi. Teemu 
ei ole purkanut henkilökohtaisia 
murheitaan ulkopuolisille, vai-
molle vain. Miehellä on  uskoma-
ton kyky käsitellä negatiiset jutut 
nopeasti ja kääntää elämässään 
uusi sivu. Katse on aina ollut 
eteenpäin ja ylöspäin.
Menestynyt mies on osoittanut  
kiitollisuuttaan monilla käytän-
nön tavoilla. Numeroa tekemättä 
hän on ostanut tuhansia ottelu-
lippua tutuille ja tuntemattomil-
lekin. Tunnetusti Teemu on  ollut 
kantavia voimia esimerkiksi  Las-
ten klinikan kummit-toiminnassa 
ja monessa muussa hyvänteke-
väisyysprojektissa.

Yhdeksi johtavaksi elämänoh-
jeekseen Teemu on nostanut  
Jeesuksen sanat Matteuksen 
evankeliumin Vuorisaarnassa.
- Kaikki, minkä tahdotte ihmisten 

tekevän teille, tehkää se heille.
Tämän ns. kultaisen säännön 
omaksuminen on  haaste jokai-
selle. Toinen käytännön hieno 
ohje  kuuluu 
- Antaessaan saa. Kaiken hyvän 
antajaa, Taivaallista isää on syytä 
kiittää. Se on Teemun mielestä 
tärkeämpää kuin pelkkä  pyytä-
minen.

USA JA SUOMI
Selänteiden asunnot niin Kali-
fornian  Coto de Gazassa kuin 
Suomen Kirkkonummen Hilassa  
ovat ökytasoa. Amerikassa es-
panjalaistyylisen ranchin pihalta 
löytyy päätalon lisäksi vierasta-
lo, uima-allasalue, tenniskenttä, 
3-reikäinen golf-kenttä ja tietys-
ti suomalainen hirsisauna. Moni 
suomalainen sukulainen tai tuttu   
on nauttinut siellä isäntien vie-
raanvaraisuudesta.
Teemun ja Sirpan lapsilla on aika 
tavalla erilainen kotiympäristö 
verrattuna Ilmari ja Liisa Selän-
teen lasten neliöihin koti-Suo-
messa. Varmaan Teemun on vai-
kea tehdä päätös tässäkin asiassa
- Onko kotimaa mansikka, muu 
maa mustikka? Ilman Suomen 
pakkasta ja jäitä ei olisi Kaliforni-
an  lämpöä ja kämppää.

VAUHTIA JA VAARAAKIN 
Vauhdikkaan kiekkomiehen  rak-
kaisiin harrastuksiin on kuulunut 
autot ja autourheilu. Salanimi 
Teukka Salama on esiintynyt 
useita kertoja Suomen ralliteillä. 
Menestys ei ole ollut kiekkoluok-
kaa ,mutta vauhti on ollut kova. 
Maaliin  on päästy. Pisin auto-
hyppy on nuottivirheen takia  

ollut 52 metriä Jyväskylän Ou-
ninpohjassa . Kerran MM-rallissa 
oli alla Marcus Grönholmin omis-
tama  toisen maailmanmestarin 
Carlos Sainzin menopeli. 
Teemulla on elämässään ollut 
paljon vauhtia ja vaarallisia ti-
lanteita. Heti ajokortin saatuaan  
nuorukainen ajoi huimaa ylinope-
utta, jolloin tekninen vika lennätti 
auton neljä kertaa katon kaut-
ta ympäri ja päätyi ojaan parin 
metrin päähän betoniporsaasta. 
Kaikki neljä autossa olijaa selvisi-
vät kuin ihmeen kaupalla hengis-
sä ja ilman pahoja vammoja.
Yksi ralliharjoituspätkä  oli käy-
dä kohtalokkaaksi niin  Teemulle 
kuin päinvastaiseen suuntaan 
ajaneelle kiekkopomo Kalervo 
”Kale” Kummolalle  1999 Chan-
nel Four -rallin testipätkällä 
Hämeenkyrössä. Teemun ka-
veri, silloinen kansanedustaja, 
kansainvälisen jääkiekkoliiton 
puheenjohtaja Kale oli tullut 
läheistensä kanssa katsomaan 
Teemun ajoa. Suljetulla pätkäl-
lä tapahtui paha väärinkäsitys 
Teemun taholta. Rallikuski lähti 
hiljaa  ajamaan kohti huoltoau-
toa. Yksikaistaisella tiellä yhden 
kukkulan takaa vastaantulevat 
autot eivät nähneet toisiaan. 
Siinä kohdin Teukka otti sala-
maspurtin testatakseen auton 
hyppyominaisuutta. Vauhti oli 
huimasti  toista sataa ja yllättäen 
Kale Kummolan auto oli tulossa 
kukkulan takaa. Seurauksena oli 
paha nokkakolari, Teemun auto  
osui  Kalen ison  Toyotan etukul-
maan. Teukka  pääsi shokin par-
taalla katsomaan, miten  muille 
kävi. Suureksi ihmeeksi  mukana 

olleet kömpivät autoista  ulos. 
Vain Kale jouduttiin auttamaan 
autosta, vammat eivät olleet on-
neksi hengenvaarallisia.
Hurjapää tiedosti hengenlähdön 
olleen tosi lähellä. Hän totesi : 
olen aina rukoillut iltaisin ja nyt 
kiitin varjelusenkeleitä siitä, ettei 
kenellekään käynyt pahemmin. 
Kolari aiheutti Teemulle sellai-
sen henkisen takalukon, että hän 
kykeni puhumaan siitä kunnolla 
vasta viisi vuotta myöhemmin.  
Kalen kanssa asiaa käytiin syväl-
lisesti läpi  Atlantin yllä  paluulen-
nolla  World Cup- turnauksesta 
2004.

ELÄMÄ ON LÄTKÄÄ 
 ISOMPI  JUTTU

Elämä ei ole pelkkää menestystä. 
Usein sillä on hintansa. Teemu-
kaan ei liiku yhtä ketterästi kuin 
pelivuosina  .  Vammoista johtu-
vat polviongelmat rajoittavat ras-
kainta liikkumista ja äkkiliikkeitä.
Kurinalainen  huippu-urheilu har-
joituksineen ja peleineen rajoitti 
tietysti muuta ajankäyttöä. Per-
heen kanssa vietetty aika on ollut 
rajallinen. Megatähtenä eläminen 
on tuonut jatkuvan esilläolon 
julkisuudessa. Se on ajoin per-
hettäkin rassannut. Positiiviset 
parrasvalojen kokemukset ovat 
kuitenkin olleet paljon suurem-
mat.
Joistakin takaiskuista huolimatta 
Teemu  on elänyt  menestynyttä 
elämää, mistä hän itse ja läheiset 
ovat etuoikeutetusti päässeet 
nauttimaan. Tietysti Suomi on 
saanut mainetta ja kunniaa Tee-
mun  vaikutusalueilla, erityises-
ti pohjois-Amerikassa. Suosion 

suuruutta kuvaa, kun japanilai-
nen kiekkofani puhutteli Teemua 
jumalanaan. Suomalaismies  kyllä 
tiesi pienuutensa tässä vertauk-
sessa.
Muutamat henkeä uhanneet va-
kavat tilanteet ovat panneet mie-
hen myös kelaamaan elämän pe-
rimmäisiäkin arvoja. Pikkupojan 
lapsenusko Jumalan todellisuu-
teen ja varjelukseen on aikuisiäs-
säkin monasti palautunut mie-
leen. Teemu tietää, että elämä on 
kymmenen senttimetrin kokoista 
mustaa, pyöreää kumikiekkoa 
suurempi juttu. Hän tietää, että 
elämän viimeisellä viivalla ei saa 
mukaan yli 70 miljoona dollarin 
NHL-ansioita ja erilaisia sponso-
risopimuksia.
Teemu myös tietää, että Jumalan 
ja Jeesuksen todellisuudesta ker-
tonut äiti ja monet muut läheiset 
ovat muistaneet häntä rukouksin. 
Suomen ja suomalaisen jääkie-
kon suurlähettiläs Teemu tietää 
elämässään olleen varjeluksen. 
Kiitollisena kiekkosankari jatkaa 
perheensä kanssa kahdella man-
tereella.
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- Koko lapsuuteni vietin Poh-
jois-Savossa, Lapinlahden pie-
nellä sivukylällä, jossa asuin 
yhdessä perheeni kanssa. Mum-
moni hoiti rintamiesmökkiin 
rakennettua puhelinkeskusta, 
jonka takana oli useamman syr-
jäkylän puhelinlinjat. 

-Äitini työskenteli naapurikau-
pungissa kieltenopettajana, ja 
huonojen liikenneyhteyksien 
vuoksi pääsi luoksemme viikon-
lopuiksi ja lomiksi. Vanhempieni 
tiet olivat erkaantuneet jo aiem-
min, joten tuohon aikaan subjek-
tiivisten päivähoito-oikeuksien 
puuttuessa luontevinta minulle 
oli asua mummoni luona. Per-
heeseeni kuului myös mummoni 
kehitysvammainen kasvattitytär 
Liisa, josta tuli minulle kuin iso-

sisko. 
-Näin muistelee Sari Essayah, kä-
velyn maailmanmestari 1993.
 

KODIN EVÄÄT ELÄMÄLLE
-Mummoni tunsi työnsä kautta 
alueen ihmiset ja oli monella ta-
paa yhteisössään luotettu ihmi-
nen. Hän oli varhain leskeksi jää-
tyään tehnyt myös pientilallisen 
raskasta fyysistä työtä ja opetti, 
että nainen voi tarttua myös ns. 
miesten hommiin; vasara ja kir-
ves pysyivät hänenkin kädessä. 

Myös äitini oli omaksunut saman 
työtelijäisyyden, ja ainahan sitä 
maalla tekemistä riitti - peruna- 
ja kasvimaan hoidosta marjasta-
miseen ja sienestämiseen. Äitini 
siirsi minuun rakkauden lukemi-
seen kantamalla viikonlopuiksi 

KÄVELLEN MAAILMANMESTARUUTEEN JA 
NOUSU EDUSKUNNAN PORTAITA YLÖS

Tekijä: Sari Essayah/Ilouutiset
Kuvat :Sari Essayah arkisto

kassikaupalla kirjastosta lasten-
kirjoja, joita luki minulle. 

Nyt jo edesmenneen kasvattisi-
sareni Liisa kautta vammaisten 
kokemat haasteet olivat läheltä 
elettyä arkea. Tuhon aikaan maa-
seudulla saatettiin vielä vammai-
sia perheenjäseniä hävetä, jopa 
piilotella. Lapinlahden kehitys-
vammaisten tukiyhdistys mursi 
kuitenkin ennakkoluuloja, ja joka 
kesä tehtiin perheiden yhteisiä 
virkistysmatkoja aina ulkomai-
ta myöden. On tärkeää oivaltaa, 
että vammaisuus ei ole virhe ih-
misessä, vaan samanlainen omi-
naisuus kuin vaikka silmien väri. 

Joskus tuntuu, että saavutuksia 
ja suorituksia ihannoivassa ajas-
samme olemme hukkaamassa 

ihmiskäsityksen, jonka mukaan 
jokainen ihminen on ainutker-
taiseksi luotu ja arvokas sellaise-
naan. Tämän arjessa eletyn arvon 
lisäksi kotoa välittyi ahkeruus, 
luotettavuus, rehellisyys, hei-
kommista huolehtiminen ja tois-
ten auttaminen.

URHEILU KASVATTAA 
Urheiluseuran toimintaan me-
nin mukaan koululaiskilpailujen 
kautta. Lapinlahden Vedossa 
kaikki harrastivat monipuolisesti 
eri lajeja, kesällä yleisurheilua ja 
talvella hiihtoa. Muutama vuosi 
myöhemmin kuvioihin tuli kilpa-
kävely. Silloin ajattelin, että olisi 
hienoa, jos pääsisin joskus aikuis-
ten maajoukkueeseen edusta-
maan Suomea. 
Hyvät harrastukset ja mielekäs 

tekeminen vahvistavat jokaisen 
lapsen ja nuoren itsetuntoa ja 
auttavat tekemään itsenäisiä, elä-
mää tukevia ratkaisuja. Siksi olen 
nykyäänkin halunnut olla urhei-
lupäättäjänä mukana nuorten ur-
heiluharrastuksen tukemisessa. 

Urheilu-uran myötä opin pitkä-
jännitteisyyttä, kurinalaisuutta 
ja tavoitteellisuutta. Opin voit-
tamista ja häviämistä, niin me-
nestyksen kuin menetyksen 
vastaanottamista. Elämässäkin 
vähintään toinen jalka täytyy 
olla maassa. Ihmisellä on oltava 
realistisia osatavoitteita ja hänen 
tulee ymmärtää omat rajansa- 



M A I N O S                 I l o u u t i s e t  S p o r t  [ 7 ]

POLITIIKAN OPIT
-Jo kouluaikana olin aktiivisesti 
mukana yhteisessä vaikuttami-
sessa ja toimin mm. tukioppilaa-
na ja oppilaskunnan puheenjoh-
tajana. Kunnallisvaalien myötä 
paikka aukesi jo 19-vuotiaana 
nuoriso- ja raittiuslautakunnas-
sa, jossa hoidettiin monia nuor-
ten elämään konkreettisesti 
vaikuttavia asioita, mm. jaettiin 
toiminta-avustuksia ja rakennet-
tiin nuorisotilat. Vaikuttamisesta 
jäi hyvä mieli, mutta huippu-ur-
heiluvuosina politiikka sai jäädä 
sivuun.
- Uskoontulon myötä Kristillisde-
mokraatit - tuolloin vielä Kristilli-
nen Liitto - tuntui oikealta vaih-
toehdolta. Sen tulee rakentaa 
yhteiskuntaa kristillisille arvoille. 
Valitettavasti liian moni nyky-
suomalainen halveksii kestävintä 
arvomaailmaa. Kristillisten ar-
vojen tulisikin välittyä sellaisina 
yhteiskunnallisina periaatteina, 
että eri elämänkatsomuksista 
tulevat voivat kunnioittaa niitä. 
Politiikan luottamustoimet ovat 
vuosien varrella vieneet kunnan-
valtuustosta Arkadianmäelle ja 
Brysseliin asti. Edelleen ajatus 
lähimmäisyhteiskunnasta, jossa 
kannetaan vastuuta lähiyhteisös-
tä ja luomakunnasta, innoittaa 
minua, ja sen eteen haluan työtä 
tehdä.-

ELÄMÄN VOIMAN LÄHTEITÄ
- Puolisoni Roopen löysin harjoi-
tusleiriltä Espanjasta. Ensin meitä 
toivat yhteen innostus urheiluun, 
pian yhteinen usko ja rakkaus. 
Häitä vietettiin 1991 Lapinlah-
della. Puolisoni on ollut tärkein 
tukeni läpi urheilu-uran ja poli-
tiikan parissa toimiessani. Per-
heeseemme kuuluvat myös kaksi 
aikuistunutta tytärtä. 
Elämässä on ollut tilanteita, joi-
den kautta on oppinut näkemään 
oleelliset asiat. Olemme koke-
neet myös läheisten ihmisten 
menetyksiä. Omakohtaisen  pa-
hanlaatuisen sairauden voittami-
nen on suuri kiitosaihe. Uskon 
lisäksi perhe ja ystävät antavat 
minulle voimaa. Luonnossa liik-
kuminen on minulle ollut tärkeää 
jo pienestä pitäen. Hyvät unen-
lahjat ovat epäilemättä vahvuu-
teni. Levollisuudesta ja rauhasta 
etsin uusia voimia arjen kiireen 
keskelle.-

Essayah edusti aktiiviurallaan Lapin-
lahden Vetoa. Hän sijoittui 18-vuoti-
aiden EM-kilpailuissa 1985 Cottbusis-
sa 5 000 metrin kävelyssä 11:nneksi. 
Rooman MM-kilpailuissa 1987 hän oli 
10 kilometrin kävelyssä yhdeksästois-
ta ja Budapestin halli-EM-kilpailuissa 
1988 3 000 metrillä yhdeksäs. Vuon-
na 1989 hän sai pronssia Duisburgin 
universiadien 5 kilometrillä.[3]Sama-
na vuonna Essayahin valmentajaksi 
tuli Juha Väätäinen.
Essayah sijoittui Splitin EM-kisoissa 
1990 10 kilometrin kävelyssä viiden-
neksi. Sevillan sisäratojen MM-kil-
pailuissa 1991 hänet hylättiin 3 000 
metrillä. Myöhemmin samana vuonna 
hän voitti kultaa Sheffieldin univer-
siadeissa ja pronssia Tokion MM-ki-
soissa ajalla 43.13. 1992 Barcelonan 

olympialaisissa hän oli neljäs. 
Essayah oli Toronton sisäratojen 
MM-kilpailuissa 1993 seitsemäs 3 
000 metrin kävelyssä. Saman vuo-
den maailmancupissa hän oli toinen 
ja voitti maailmanmestaruuden Stut-
tgartin kisoissa ajalla 42.59. Pariisin 
halli-EM-kilpailuissa 1994 hän oli 
kuudes ja voitti myöhemmin samana 
vuonna kultaa Helsingin EM-kisoissa 
ajalla 42.37. Göteborgin MM-kilpai-
luissa 1995 hän oli neljäs suomenen-
nätysajalla 42.20. Atlantan olympia-
laisissa 1996 hän oli kuudestoista ja 
lopetti kävelijänuransa kauden jäl-
keen. Hänet valittiin Vuoden naisur-
heilijaksivuosina 1993 ja 1994.

USKOSTA ELÄMÄN
PUNAINEN LANKA

-Lapsena kävin kylän muiden 
lasten tavoin pyhäkoulussa ja ko-
toakin omaksuin sen, että usko-
nasiat ovat elämässä kunnioitet-
tavia juttuja. Myös rippikoulusta 
pidin, ja kavereiden perässä toi-
min isosenakin. Vähitellen lap-
senusko kuitenkin muokkautui 
enemmänkin vain positiiviseksi 
asenteeksi kristinuskoa kohtaan 
ja armon kokemisen omakohtai-
suus puuttui. 
Vaasassa kauppakorkeakoulussa 
opiskellessa tutustuin opiskelu-
kaveriin, joka ohjasi henkilökoh-
taiseen uskoon. Asiaa kypsytel-
lessä meni parisen vuotta. Kun 
olin tehnyt ratkaisuni, liityin hel-
luntaiseurakuntaan. Usko muutti 
suhtautumistani moniin asioihin 
ja siitä tuli elämän tärkein asia. 
Kyse ei enää ollut vain jonkin 
hyvänä pitämisestä ja elämänkat-
somuksesta, vaan koko elämän 
pohjasta ja pelastuksesta. Jee-
suksen sovitustyön tähden me 
rikkinäiset ja keskeneräiset kel-
paamme, koska mitta on täytetty 
puolestamme. Vakaumukseni on 
auttanut eteenpäin niin kilpaur-
heilussa, perhe-elämässä  kuin 
politiikan vaikeissa  ympyröissä.
-Usko on luja luottamus siihen , 
mitä toivotaan, ojentautuminen 
sen mukaan , mikä ei näy-Näin 
siteeraa raamattua  entinen huip-
pu-urheilija, nykyinen Suomen 
Olympiakomitean jäsen.
Roopen vaimo, kahden tytön 
äiti ja  yli puoluerajojen arvos-
tettu kansanedustaja on monen 
mielestä parhaita puoluejohtajia 
Suomessa. Brysselin kierroskin 
on takana. 
-Sarin kaltaisia  rauhallisia, asian-
tuntevia , tervehenkisiä päättäjiä 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
saisi  olla paljon enemmän. Heitä 
saisi olla yli puoluerajojen, pohtii 
varmasti  moni suomalainen.

SARI ESSAYAH

Vakaumukseni on auttanut eteenpäin 
niin kilpaurheilussa, perhe-elämässä  
kuin politiikan vaikeissa  ympyröissä.
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Entinen huipputason pikaluis-
telija Mika Poutala ei halua 
luokitella ihmisiä, vaan pyrkii 
näkemään jokaisessa ihmisessä  
elämän suuret mahdollisuudet. 
Monen mielestä Mika on yksi 
Suomen positiivisimpia urheili-
joita niin voittojen kuin tappio-
den aikoina. Muutamat sentit 
kilparadalla ovat erottaneet hä-
net nousemasta olympiamitalis-
tiksi.

Mika Poutala on nykyään osak-
kaana viidessä yrityksessä lope-
tettuaan pikaluistelun keväällä 
2018. Sarjayrittäjänä tai parem-
minkin sarjainnostujana toimi-
minen on luontaista, koska hän 
pitää riskien ottamisesta. Pou-
tala kiertää yrityksissä pitämäs-
sä keynote-puheita. Hän nauttii 
esiintymisestä ja ihmisten viih-
dyttämisestä.
– Muutun ihan eri ihmiseksi, kun 
menen lavalle. Olin jo koulus-
sa sellainen, että heitin tyhmiä 
kommentteja, joille luokkakaverit 
nauroivat. Jos en näe keikan ai-
kana, että joku nauraa yleisössä 
ihan kippurassa tai jollain tulee 
kyynel silmästä, niin koen, että 
olen epäonnistunut esiintyjänä. 
Ihminen muistaa parhaiten ko-
kemuksen, ei niinkään sitä, mitä 
puhuin.

KUTSUMUKSENA
AUTTAMINEN

Poutalan kutsumus on auttaa ih-
misiä saavuttamaan tavoitteitaan 
ja unelmiaan. Puhekeikkojen li-
säksi mies toimii sparraajana ja 
mentorina – Hän innostaa ja val-

mentaa asiakkaitaan pääsemään 
tavoitteisiinsa auttamalla heitä 
löytämään niitä asioita, jotka 
ovat kehittymisen esteenä. Usein 
ongelmana on, että ihminen on 
imenyt itseensä ympäristöstään 
myös itselleen haitallisia arvoja 
ja uskomuksia niitä koskaan ky-
seenalaistamatta.
– Meidän täytyy käydä läpi aja-
tusmallejamme, miksi ajattelem-
me asioista tietyllä tavalla. Vasta 
kun ymmärrämme, mistä ajatus-
mallit tulevat, voimme tarvittaes-
sa muuttaa niitä. Jos emme kos-
kaan kyseenalaista niitä, elämme 
haluamattammekin niiden mu-
kaan, vaikka ne olisivat meille 
vahingollisia.
– Haluan peilata ihmisiä siihen, 
millä tavoin Jumala näkee mei-
dät. Jokainen ihminen on arvo-
kas. Aina kun tapaan ihmisiä, 
pyrin kohtelemaan heitä heidän 
parhaan potentiaalinsa mukaan. 
Kaikilla meillä on ääretön poten-
tiaali tehdä asioita. En halua luo-
kitella ihmisiä sen mukaan, mitä 
he ovat saavuttaneet, miten pal-
jon heillä on rahaa tai missä he 
ovat töissä. Pyrin kohtelemaan 
ihmisiä samanarvoisina riippu-
matta siitä, ovatko he yrityksen 
siivoojia vai pomoja.

USKO JA HALU PÄÄSTÄ 
TAVOITTEISIIN ON TÄRKEÄ 

VOIMAVARA
Usko Jumalaan on Mika Pou-
talalle tärkeä asia ja voimavara. 
Hän lukee Raamattua ja rukoilee 
päivittäin. Mika on kolmannen 
polven uskovainen, joka on hen-

kilökohtaisesti vastaanottanut 
Jeesuksen Herrakseen ja syn-
tiensä sovittajaksi. Usko ja kuu-
luminen helluntaiseurakuntaan  
ovat olleet Mikalle tärkeitä jo 
äidinmaidossa. Hän vierailee kui-
tenkin säännöllisesti myös muis-
sa kristillisissä seurakunnissa ja 
yhteisöissä.
Mika Poutala aloitti pikaluistelun 
7-vuotiaana. Hän tottui pitkän 
kilpaluistelu-uransa aikana aset-
tamaan tavoitteensa korkeal-
le. – Se ei ole minulle kovin iso 
asia, saavutanko jonkin.  tavoit-
teen vai en. Päämäärä  saa minut 
toimimaan haluamallani tavalla. 
Tärkeintä on, minkälainen mi-
nusta on tullut ja mitä olen oppi-
nut matkalla kohti tavoitetta.
Poutala ei pidä jossittelemisesta. 
Sen sijaan hän haluaa aina oppia 
ja kantaa vastuun tapahtuneista 
asioista.
– Yksi askel pettymysten käsit-
telyssä on, että osaamme myön-
tää omat virheemme ja kantaa 
vastuun elämästämme. Helpos-
ti lähdemme etsimään syyllisiä 
muista ihmisistä. Pettymyksen 
yli on vaikea päästä, jos ei pysty 
myöntämään virheitään ja löytä-
mään asioita, jotka olisi voinut 
tehdä eri tavalla.
Luottamus Jumalaan on säilynyt 
Kaksi vuotta sitten ilmestyi ur-
heilutoimittaja Petri Lahden 
kirjoittama elämäkerta Mika 
Poutala – Muutaman sadasosan 
tähden. Poutala hävisi pronssi-
mitalin muutamalla sadasosase-
kunnilla sekä Vancouverin olym-
pialaisissa vuonna 2010 että 
Pyeongchangin olympialaisissa 

vuonna 2018. Ensimmäinen hä-
viö johtui horjahduksesta. Silloin 
Poutala joutui työstämään petty-
mystään yli vuoden ajan. Toisel-
la kerralla mies teki mielestään 
täydellisen luistelun. Silloin hän 
pääsi yli tapahtuneesta parissa 
päivässä.
– Vancouverin olympialaisten 
aikaan identiteettini oli pitkäl-
ti rakentunut siitä, miten hyvä 
luistelija olen. Kun tein virheen, 
identiteettini romahti. En yhtäk-
kiä ollutkaan mitään. Silloin kun 
ihmisen identiteetti on kestäväl-
lä pohjalla ja siihen pystyy nojaa-
maan vaikeuksien kohdatessa, 
pettymysten käsittely on paljon 
helpompaa. Silloin ihminen ym-
märtää, että elämä jatkuu ja ta-
pahtunut asia ei vaikuta siihen, 
miten arvokas ja rakastettava 
hän on.
Poutala alkoi etsiä identiteettiin-
sä aineksia siitä, mitä oli vuosi-
kausia kuullut opetettavan seu-
rakunnassaan.
– Minulle tuli tärkeäksi rakentaa 
identiteettini sen varaan, että 
olen Jumalan lapsi. Sitä ei ku-
kaan pysty muuttamaan. Jumala 
näkee minut tällaisena ja se on 
paljon tärkempää kuin miten ih-
miset minut näkevät.

RAAMATTU
Poutala on saanut pettymys-
ten hetkellä apua säännöllisestä 
Raamatun lukemisesta. Hän on 
halunnut ottaa kirjaimellisesti 
sen, mitä kirjassa sanotaan.
– En ole koskaan ollut katkera tai 
miettinyt, miksi Jumala sallii täl-
laista, vaan vaikeina hetkinä olen 

ajatellut: ”Jumala, en ymmärrä, 
miksi tässä kävi näin, mutta silti 
luotan ja uskon, että pystyt te-
kemään tästäkin hyvää.” Minulta 
ei ole koskaan puuttunut uskoa 
siihen, että Jumala tietää, mitä 
tekee. Olen säilyttänyt sinisilmäi-
sen uskon.

ONNELLISUUS SYNTYY
KIITOLLISUUDESTA

Mika Poutala oivalsi ensimmäi-
siin olympialaisiinsa päästyään, 
että onnellisuus syntyy kiitolli-
suudesta.
– Olympialaisiin pääseminen oli 
pienen pojan unelma. Olin aina 
ajatellut, että sitten kun pääsen 
sinne, kaikki huoleni kaikkoavat 
ja elämä on ihanaa. Kun haaveeni 
toteutui, minulle tulikin yhtäkkiä 
tyhjä fiilis. Ihmettelin, mistä on 
kyse, kun en unelmani saavutet-
tuani enää tiennyt, mikä oli elä-
mäni tarkoitus. Tajusin, että me-
nestys ei tuo onnellisuutta, vaan 
kiitollisuus.
Urheilija harjoitteli kiitosaiheiden 
löytämistä arjestaan pitämällä 
vuoden ajan kiitollisuuspäiväkir-
jaa. Mies kirjasi sinne joka ilta 
kolme asiaa, joista oli kiitollinen. 
Pian hän alkoi löytää isompien 
kiitollisuudenaiheiden lisäksi mo-
nia pieniä asioita, joista saattoi 
olla kiitollinen. Lopulta aiheita 
alkoi löytyä ihan itsestään eikä 
niitä tarvinnut enää kirjata ylös.
Suurimpia kiitosaiheita Mikalle 
tuottaa aviovaimo Sanni,  10-ja 
7 vuotiaat urheiluhenkiset pojan-
viikarit sekä 1-vuotias pikkuprin-
sessa.

MIKA POUTALALLA ON HYVÄT EVÄÄT 
ROHKAISTA SUOMALAISIA

Tekijä: Hannu Hurri
Lähde:  Milla Suonion haastattelu 
Elämä-lehden numerossa 1/2020.
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-Jalkapallo on ylivoimaisesti maa-
ilman suosituin ja rakastetuin 
urheilulaji, joka yhdistää monia 
kansoja ja yksilöitä. Onhan se 
myös viihdettä ja leikkiä, toteaa 
27-vuotias ammattilaisjalkapal-
loilija Sauli Väisänen.

LAPSESTA PALLON PERÄSSÄ
Sauli kasvoi 5 henkisessä per-
heessä. Kun pikkuveli-Leo oppi 
kävelemään  mentiin jo yhdessä  
vauhdilla  pallon perässä. Äiti  
vei vanhemman poikansa jo kol-
mevuotiaana futisleirille. Sisar 
harrasti ratsastusta. Kotona  vel-
jekset potkivat palloa  sisälläkin 
,mikä ei varmasti ollut suuri ilo 
vanhemmille.
- Mutsi ja faija katsoivat telkka-
rista poikiaan Suomen puolus-
tusparina  EM  -karsintojen pää-
töksessä. Tuskin enää lapsuuden 
olohuonepelit  häiritsivät, virnis-
tää Sauli. 
Isä Antti Väisänen ja äiti An-
na-Liisa Tilus panostivat paljon 
lastensa harrastuksiin ja  kul-
jettamiseen. Lapsuudesta Sau-
li muistaa, kuinka vanhemmat 
vuoronperää ajelivat ympäri 
pääkaupunkiseutua. Takapenkillä 
istuivat hikiset pojat ja hevosilta 
haiseva tyttö.- Varmaan oli her-
kullinen tuoksu ahtaassa autossa. 
Ja kotona pesukone joutui koville 
ja suihkuun oli tungosta.

URA  URKENEE
Urheilijan  ura alkoi jo pikku-
poikana. Usean  pääkaupunki-
seudun seuran kautta nuorelle 
miehelle avautui liigadebyytti FC 
Hongan riveissä . Jo 19 -vuoti-
aana tuli kutsu ammattilaiseksi 
ulkomaille. 
Ensimmäinen osoite oli Tukhol-
ma ja siellä maineikas seura AIK. 
3 vuotta meni Ruotsissa . Sen 
jälkeen kutsu kävi jalkapallomaa 
Italian  mahtisarjoihin, Serie A ja 
B. Viides vuosi menee saapas-
maassa ja nykyseura on Cosenza 
Calcio. 
Sauli kuuluu  Suomen A-maa-
joukkueeseen kuten myös nuo-
rempi veljensä Leo. Maajouk-
kueen menestys on ollut kovin 
nousujohteista viime vuosina. 
Nuoren miehen jalkapalloura ei 
ole huippuaan saavuttanut. Hä-
nellä on tahtoa ja intoa tähdätä 
suurempiin seuroihin Euroopas-
sa. Tässäkin asiassa Sauli sanoo 
etsivänsä rukoillen Jumalan joh-
datusta, mikä on tunnustavan 
kristityn etuoikeus.
- Nyt uskon antamaa voimaa 
mies tarvitsee, kun  harmittava 
jalkavamma vaati operaation. 
Toipuminen pitää miehen sivus-
sa kentältä jonkin aikaa, jatkaa 
Sauli.

USKO   ON ILOINEN ASIA
Nuoren miehen elämässä on kris-
tillisyys ollut lähellä jo pienenä. 
Kuten tavallista ei uskon asiat 
kuitenkaan kasvavaa nuorukaista 
suuremmin puoleensa vetäneet. 
-Rippikouluikäisenä koin ensi 
kertaa Pyhän Hengen läsnäolon. 
Sauli-poika vastaanotti Jeesuk-
sen todellisuuden omaan elä-
määnsä. Hän ymmärsi, että ensin 
on tultava tielle ja sen jälkeen voi 
kulkea eteenpäin. Jeesus on, to-
tuus ja elämä. Sauli kokee Juma-
lan johdattaneen  häntä siunauk-
sellisesti, kun hän löysi ihanan 
vaimon itselleen. Tällä hetkellä 
perheessä on tytärkin . Perheen-
isä toteaa kiitollisena- - Kaiken 
tämän hyvän kanssa on voinut 
asua Italiassa ja pelata rakasta-
mansa futista. Ei voi valittaa. to-
teaa Sauli.
Arkisen pelaamisen ja harjoitte-
lemisen keskelläkin voi  luottaa 
Jumalan varjelukseen.
-On oltava valmis vastaanotta-
maan niin surut kuin ilot ja luot-
taa siihen, että vaikeatkin asiat 
Jumala kääntää meille voitoksi. 
Taivaan Isä on joka  elämänvai-
heessa mukana. Ei futiskaan ole 
kaikki kaikessa. On tärkeää ,että 
on huippukunnossa. On tärkeää  
muistaa, että elämä on palloa  
suurempi juttu, pohtii huippupe-
laaja Sauli.

Usko ei ole ensisijaisesti elämää 
rajaava asia. Päinvastoin se antaa 
mahdollisuuden iloita harrastuk-
sesta ja työstäkin tavanomaista 
enemmän. Ei ole pakkopullaa, 
että kentällä panen kaikki li-
koon. Helpottaa tieto siitä, ettei 
Taivaallinen Isä iske ruoskalla, 
vaikka peli menisi penkin alle. 
Huippu- urheilijan on joskus vai-
keata toimia avoimesti kristittynä 
ajassamme. 
-Mutta ei minulla ole suurempia 
ongelmia ollut vakaumukseni 
suhteen, mieluummin päinvas-
toin. Jalkapallomaailmassa  on 
erilaisia pelaajia, jotka joukku-
eessaan tahtovat  puhaltaa yh-
teen hiileen. Menestyksen ta-
voittelussa on mukana pelaajia 
eri kulttuureista, eri uskonnoista, 
eri maista ja kieliryhmistä. Yh-
teispelissä on voima jalkapalloa-
reenallakin ja se takaa maksimi-
tuloksen. Yhdessä tekeminen on 
varmasti joukkuelajeissa innoit-
tava tekijä, toteaa Sauli .

UNELMA-AMMATTIKAAN EI 
OLE PELKKÄÄ JUHLAA

Sauli Väisänen on selvästi unel-
ma-ammatissaan, vaikkei se ole-
kaan kevyt.
-Ammattilaisjalkapalloilijan ura 
on aikamoista duunia, kurina-
laista harjoittelua ja pelaamista. 

Ei ole paljon aikaa juhlia, ei ai-
nakaan voi menettää iskukykyä. 
Suurinta juhlaa on  mahdollisuus 
olla yhdessä perheen kanssa . 
Huippujalkapallo vaatii lahjak-
kuutta, mutta paljon kovaa työtä. 
Tavallaan on pysyttävä aina hy-
vänä pelaajana, kun pelipaidan 
päälle pukee. Fanit vaativat pa-
rasta. Loukkaantumisriski jalka-
pallossa on suuri. Etenkin nivelet 
ovat vaarassa. 2015 jouduttiin 
Saulin nilkka operoimaan jänne- 
ja nivelsidevamman takia.
- Loukkaantumiset ja rasitusvam-
mat kuuluvat lajiin, niitä ei voi 
välttää, ei siinä sen kummempaa, 
toteaa huippufutari.
 Mies on juuri toipumassa jalka-
vamman operoinnista. Pleikka-
riakin  voi sohvalla nyt  pelata, 
kun kentälle ei jalkavamman ta-
kia pääse.
Jotta voi tuloksellisesti ja  tasa-
painoisesti pärjätä ammattilais-
kentillä on muu elämäkin oltava 
tasapainossa. Luja luottamus Ju-
malan  Sanaan, rakastettava vai-
mo ja tytär kotona , nuoruuden 
into ja valoisa luonne antavat 
hienon pohjan elämään ja tulevil-
le pelivuosille.
Sauli on omasta mielestään myös 
aika lunki tyyppi ja osaa ottaa 
rennosti. Nämä eväät vievät 
eteenpäin kovissakin paikoissa. 

NUOREN MIEHEN UNELMA
TOTEUTUU  NURMIKENTILLÄ

Tekijä: Hannu  Hurri
Kuva: Cosenza Calcion arkisto
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Professori Sakari Oravaa on pi-
detty  yhtenä maailman parhaim-
mista urheilukirurgeista. Hänen 
vastaanotolleen on hakeutunut 
huippu-urheilijoita ympäri maa-
ilmaa. Joinakin vuosina hän on 
leikannut jopa 500 urheilijaa .

Reilu 10 vuotta sitten Sakari 
Oravan pakeille lensi  jalkapallon 
megatähti David Beckham, jon-
ka akillesjänne  oli vaurioitunut 
.Tapaus nostatti suuren media-
kohun. Turun Mehiläisen sairaa-
lan ympärillä pyöri toimittajia 
kuin herhiläisiä. Sairaala joutui 
palkkaamaan turvamiehiä pitääk-
seen innokkaimmat fanit loitolla 
huippujalkapalloilijasta. David 
Beckham  toipui  erittäin hyvin 
leikkauksesta. Euroopan hienoa 
peliuraansa pallotaituri jatkoi 
USA:n Los Angelesissa 

Sakarin ura on kuljettanut häntä 

monissa mielenkiintoisissa tehtä-
vissä, kuten Suomen Urheiluliiton 
lääkärinä. Tässä tehtävässä hän 
viihtyikin peräti kolmekymmen-
tä vuotta. Hän toimi kesäkisojen 
olympiajoukkueen ylilääkärinä 
Soulissa v. 1988, Barcelonassa v. 
1992, Atlantassa v. 1996 ja Syd-
neyssä v. 2000.
 - Jo nuorena tein maajouk-
kuelääkärin reissuja Urheiluliiton 
kanssa. Tämä olympiakomitean 
lääkärin hommahan tarkoitti taas 
kaikkien urheilijoiden ylilääkärinä 
olemista. Tietysti siellä oli myös 
muita lääkäreitä. Vastuu jakautui 
useammalle, eikä tehtäviä tullut 
yhdelle liikaa.
Olympialaistapahtumia on kiva 
muistella. 
-Ihan hieno ja mukava homma-
han se oli. Niistä ajoista on jäänyt 
paljon erilaisia mukavia muistoja 
mieleen. Soulin kisoista jäi erityi-
sesti Tapio Korjuksen voittama 

olympiakulta. Sen voittaminen 
ei ollutkaan aivan yksinkertainen 
juttu.
Kisoissa keihäänheittäjä Korjuk-
sella oli ongelmia jalkansa kans-
sa. Vaiva oli juuri kuvattu ultraää-
nilaitteella. Korjus kysyi Sakarilta, 
mitä kuvassa oli näkynyt. 
- No, enhän minä voinut masen-
taa Korjuksen mieltä ja sanoa, 
että siellä on pahanlaatuisen nä-
köinen revähtymä. Hän oli pääs-
syt juuri keihäänheiton loppukil-
pailuun. Sanoin vain, että ei siellä 
mitään kummempaa ole. Siitä 
vaan heittämään!
Kesken kisan Korjuksen jalkaan 
tuli kramppi. Näin Sakarille au-
keni tilaisuus mennä antamaan 
jalalle ensiapua.
-Venyttelimme jalkaa ja laitoim-
me kylmää. Sanoimme, että 
mene vain heittämään loputkin 
heitot!
Tapio Korjus jätti yhden kierrok-

sen väliin. Sitten hän heitti kaksi 
heittoa, ja jälkimmäisellä heitol-
laan peittosi kisan johdossa ol-
leen Tsekin  Jan Železnýn. Olym-
piakultaa tuli pohjalaismiehelle.

 
MERSU-HERÄTYKSENKAUTTA 

USKOON

Oravien asuessa 70-luvulla Kok-
kolassa oli kaupungissa voima-
kasta hengellistä liikehdintää. 
Puhuttiin ”Mersu-herätyksestä”, 
jonka kautta tuli paljon julkisuu-
den henkilöitä uskoon. Tämä he-
rätys tempaisi myös Airi ja Sakari 
Oravan mukaansa. 
Vaimo tuli ensin uskoon vuonna 
1979 ja kuukauden kuluttua täs-
tä Sakari teki myös oman ratkai-
sunsa.
- Ei siinä mitään dramatiikkaa 
ollut. Erään tilaisuuden lopus-
sa kysyttiin, että haluaako joku 

pyytää syntinsä anteeksi. Menin 
salin etuosaan rukoiltavaksi. Siel-
lä tein ratkaisuni ja jätin elämäni 
Jeesukselle, kuvailee Sakari. 
Uskoontulo merkitsi lääkärismie-
helle paljon. Uskon kautta hän sai 
voimaa vaativaan työhönsä. Ru-
kouksesta tuli  luonnollinen osa 
hänen elämäänsä.
- Rukouksesta tuli  sellainen tapa, 
että rukoilin  töihin mennessä au-
tossa, ennen leikkauksen aloitta-
mista ja potilaiden tapaamista. Se 
oli aivan kuin hengittämistä. Siinä 
jätti koko ajan automaattisesti 
asioitaan Taivaan Isän huomaan, 
kirurgi  muisteli työuran voima-
varaa. 
Olympiamatkoillaan Sakari Ora-
va ei hoitanut pelkästään kil-
pailijoiden fyysistä puolta, vaan 
matkoilla avautui myös henkeviä  
keskusteluja. 
- Kilpailijoilla on paineita, kun 
maailman suurin urheilutapahtu-

 
HUIPPUKIRURGI TÄHTIURHEILIJOIDEN  

LUOTTOLÄÄKÄRI

Tekijä: Hannu Hurri
Kuvat: Kuvapankki, Sakari Orava
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ma on edessä. He miettivät, että 
onnistuvatko vai eivät. Tämä ai-
heuttaa sen, että mietitään vähän 
syvällisemmin erilaisia asioita ja 
näin keskusteluja on syntynyt. Li-
säksi kisojen aikana on järjestetty 
hengellisiä tilaisuuksia.
Myös monet maailmantähdet 
tulivat tietämään huippulääkä-
rin omakohtaisen uskon . Kirurgi 
ei pelännyt kertoa, että monasti 
muisti potilaita rukouksin . Itsel-
leen hän pyysi viisautta ja taidol-
lisuutta avun antoon. Hänelle ei 
jäänyt epäselväksi, että Jumala 
auttoi monissa käytännön toi-
missa.

POTILAITA  LAIDASTA 
LAITAAN

 

Urheilukirurgi Orava oli  hyvin 
kysytty mies niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Asiakkaita oli tavalli-
sesta kuntoilijasta huippu-urhei-
lijoihin. Jalkapalloseuroista mm. 
Liverpool, Juventus, Real Madrid 
ja Barcelona lähettivät jalkapal-
loilijoitaan Oravan  hoidettavak-
si. Hän kävi myös leikkaamassa 
ja konsultoimassa Roomassa, 
Madridissa ja Barcelonassa.
Huippukirurgin potilaina ovat ol-
leet Beckhamin lisäksi mm. huip-
pupalloilijat Didier Deschamps ja 
Joseph Guardiola . Juoksijalegen-
dat Etiopian Haile Gebreselassie, 
USA:n Merlene Ottey ja Nami-
bian Frank Fredericks  ja monet 
muut kansainväliset tähdet tu-
liovat autetuiksi. Luottolääkärin 
veitsi auttoí niin Tiina Lillakia, 
Tommi Evilää ja Anne-Mari Kie-
karaa( os.Sandell)) sekä lukuisia 
muita tunnettuja ja tuntematto-
mia suomalaisia. 
Ortopedin maine oli kiirinyt myös 
joillekin valtion johtajille. Belgra-
diin mies lennätettiin operoimaan 
Serbian presidenttiä. Bahrainin 
prinssi  ja Dubain sheikki poikke-
sivat Suomessa leikkauspöydällä. 
Vuonna 2020 viimeiset leikkauk-
set suorittanut  ortopedi muis-
telee, että potilaita on ollut 53 
maasta. Hän teki operaatioita  11 
eri maassa  kymmenissä eri sai-
raaloissa.
Huippuahkera mies kerkesi leik-
kaustoiminnan  lisäksi paneutu-
maan tutkimustyöhön jo kandi-
daattiajoista lähtien. Useat sadat  
julkaisut poikivat niin  kansain-
välisiä esitelmöintimatkoja kuin 
kotimaisia nuorten kollegojen 
ohjaamisia.

KIIREET ALKAVAT HELPOTTA-
MAAN

Työntäyteisinä vuosina vapaa-ai-
kaa jäi niukalti. Työn lomassa 
mies  kerkesi kuitenkin  kerää-
mään voimia vaativaan työhönsä 

.- Hengellisissä tilaisuuksissa sai 
ladata akkujaan. Ei tätä työtä olisi 
jaksanutkaan, ellei Taivaan Isän 
apu  olisi koko ajan mukana. Niin 
paljon oli jatkuvasti vaativia leik-
kauksia. 
Kätevän kirurgin harrastuksina 
ovat olleet pienimuotoinen ku-
vanveisto, piirtäminen sekä maa-
laaminen .Piirtämistaidosta on 
ollut hyötyä myös lääketieteen 
alalla. Mies teki paljon kuvituksia  
omiin ja työryhmänsä julkaisui-
hin. 
Tulevia aikoja varten Sakari Ora-
va on  vaimonsa Airan  hakeu-
tunut lähemmäs kahden lapsen 
perheitä. Kotipaikaksi valittiin  
Kauniainen. Sitä edelsivät vuodet 
Naantalissa presidentin Kulta-
rannan vastarannalla. Sieltä kä-
sin ahkera kirurgi jatkoi vaativaa  
työtään Turussa 75 vuotiaaksi 
asti . Kaikki lukijat  ovat varmaan 
samaa mieltä, että kirurgi on pro-
fessorin arvonimensä ansainnut. 
Myös aiempaa kevyemmät eläke-
päivät ahkeralle ammattimiehelle  
mieluusti suodaan.
Kirurgin puukko ei enää heilu, 
mutta haasteita riittää. Vaimonsa 
kanssa Sakari  mielellään  roh-
kaisee kanssaihmisiä etsimään  
elämän tärkeintä asiaa, suhdetta 
Jumalaan .Jeesuksen vastaanot-
taminen on tie tähän. 
– Olen  leikannut ja auttanut 
maailman huippuja. Se on ollut 
hienoa. Mutta hienointa on se , 
että saa olla armosta pelastettu 
Jumalan lapsi. Ei tarvitse pelätä 
elämää eikä kuolemaa, toteaa  lo-
puksi Sakari Orava. 

- No, enhän minä voinut masentaa Korjuksen 
mieltä ja sanoa, että siellä on pahanlaatuisen 
näköinen revähtymä. Hän oli päässyt juuri kei-
häänheiton loppukilpailuun. Sanoin vain, että 
ei siellä mitään kummempaa ole. Siitä vaan 
heittämään!

”

www.cria.fi

Lähteet: Tarja Lappalainen: Ur-
heilukirurgi Sakari Orava meillä 
ja maailmalla. Päivä Oy. 2009. 
Sakari Orava ja Tarja Lappalainen   
Elämäni urheilukirurgina.
Päivä Oy   2020
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RAUTAKANSLERIN
ARVOT MENIVÄT 
UUSIKSI

JÄÄKIEKKOVAIKUTTAJA
KALERVO KUMMOLA
SANOO LÖYTÄNEENSÄ UUDESTAAN
TAKA-ALALLE JÄÄNEEN USKON.
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Kalervo Kummolan kaipuu jää-
kiekon pariin vahvistui Austra-
liassa, jonne hän oli muuttanut 
perheensä kanssa 13-vuotiaana. 
Kalervo piti jo pikkupoikana jää-
kiekosta, mutta Australiassa sitä 
ei ollut mahdollista harrastaa.

– Kun tulimme Australiasta ta-
kaisin, hurahdin aika pahasti jää-
kiekkoon.
Australian vuodet olivat kuiten-
kin antaneet etumatkaa kilpa-
kumppaneille eikä Kummolan 
pelaajaura lähtenyt kunnolla 
lentoon. Sen sijaan Kummolan 
paikka löytyi kiekkopomona. Tu-
russa hän perusti jääkiekkoseura 
Kiekko-67:n. Muutaman vuoden 
päästä hänet palkattiin Turun Pal-
loseuran markkinointipäälliköksi. 
SM-liigan ensimmäinen toimitus-
johtaja Kummolasta tuli vuonna 
1975.

SUOMI-KIEKKO MAAILMAN
PARHAAKSI

1970-luvulla Suomi oli jääkiekos-
sa vielä reilusti Neuvostoliittoa, 
Tšekkoslovakiaa ja muita peräs-
sä. Takaraivossa oli kuitenkin 
ajatus nostaa Suomi-kiekko maa-
ilman parhaaksi.
– Lähdimme tekemään järjestel-
mällistä työtä alusta asti. Olimme 
vähän kuin lähetyssaarnaajat, 
kun kiersimme liigaseuroja. Sii-
hen aikaan pelaajat olivat vielä 
töissä muualla. Ehdotimme, että 
työnantajien kanssa sovittaisiin, 
että pelaajat voisivat treenata il-
tapäivällä ja muut kuin peli-illat 
olisivat vapaita, Kalervo Kummo-
la muistelee.
– Saimme sen ajatusmallin pa-
rissa vuodessa aika hyvin läpi. 
1980-luvun loppupuolella jääkie-
kosta tuli ammatti lähes kaikille 
liigapelaajille.
Avainasemassa oli myös laajan 
jäähalliverkoston luominen. Jää-
halleja oli koko Suomessa vain 
kourallinen, kun tänä päivänä nii-
tä on lähes 300, enemmän kuin 
esimerkiksi Saksassa.

KALERVO KUMMOLA (S. 1945)
• Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksen 
jäsen (1998–2003) ja varapuheenjohtaja 
(2003–2021)

• Jääkiekon SM-liigan ensimmäinen toimitus-
johtaja 1975–1987, Suomen Jääkiekkoliiton 
hallituksen jäsen 1975–1990,varapuheenjoh-
taja 1990-1997, puheenjohtaja 1997-2016

• Kokoomuksen kansanedustaja 1999–2003, 
Tampereen kaupunginvaltuutettu 1989–
2004, 2017–

• Tampere-talon toimitusjohtaja 2004–2012

• Perhe: Tuula-vaimo, kaksi lasta ja kaksi las-
tenlasta.

• Yhdessä toimittaja Jari Korkin kanssa kirjoi-
tetut muistelot koottiin kirjaksi Kale – Rauta-
kansleri (Otava 2020)

Ensimmäistä jääkiekon arvoki-
samitalia jouduttiin kuitenkin 
odottamaan aina vuoteen 1988 
asti, jolloin Suomi otti Calgarys-
sä olympiahopeaa. Ensimmäinen 
maailmanmestaruus tuli vuonna 
1995.
– Siinä päästiin jonkin kulttuurilli-
sen kynnyksen yli. Opittiin voitta-
maan ratkaisevia pelejä, kun niitä 
siihen asti yleensä aina hävittiin.

MENESTYKSIÄ, MENETYKSIÄ 
JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEITA

Vaikka Kalervo Kummola tunne-
taan ennen kaikkea jääkiekko-
pomona, hän on ollut lukuisissa 
muissa projekteissa mukana, 
kuten tuotantoyhtiö VipVisionis-
sa, kunnallispolitiikassa ja kan-
sanedustajana yhden kauden. 
Kertoopa Kummola tuoneensa 
karaokenkin Suomeen.
Menestyksen rinnalla Kummola 
on kokenut myös raskaita me-
netyksiä. Kouluajan paras kaveri 
kuoli 18-vuotiaana autokolarissa. 
Lankomies menehtyi Hodgkinin 
tautiin reilu kaksikymppisenä. 
Viisi läheisintä kaveria kuoli vä-
hän yli viisikymppisinä.
– Kun kavereita menee jatkuvas-
ti, siihen turtuukin. Jumalalla on 
varmaan tarkoituksensa kaikelle, 
mutta ei sitä ihmisjärjellä voi ym-
märtää.
Itsekin Kummola on ollut lähel-
tä piti -tilanteissa monta kertaa. 
Vuonna 1999 hän ajoi nokka-
kolarin Teemu Selänteen kanssa 
suljetulla soratiellä Ikaalisissa, 
jossa he harjoittelivat rallia. Hen-
genvaarallisesta tilanteesta on 
yhä muistona vihoitteleva kan-
tapää.
Viimeisin läheltä piti -tilanne on 
parin vuoden takaa. Kummola 
nukahti lämpimänä kesäpäivänä 
rattiin ja heräsi, kun kuorma-au-
to oli kahdenkymmenen metrin 
päässä edessä. Vanhan rallikus-
kin vaistoilla hän sai auton juuri 
ajoissa käännettyä kuormurin 
edestä.

”ELÄMÄ JATKUU
 KUOLEMAN JÄLKEEN”

Kummola myöntää kristillisen us-
kon auttavan kuolemaan suhtau-
tumisessa.
– Tällä hetkellä minulla ei ole 
mitään ongelmaa sen asian kä-
sittelyssä. Elän jälleennäkemisen 
toivossa. Toivon tapaavani van-
hempani vielä joskus. Minulla on 
varmuus siitä, että elämä jatkuu 
fyysisen kuoleman jälkeen.
Kummola kasvoi uskovassa per-
heessä, ja hänellä oli lapsena 
syvä usko Jumalaan. Vuosien var-
rella se jäi kuitenkin taka-alalle.
– Vasta viimeisten kolmen-neljän 
vuoden aikana arvoni ovat men-
neet järjestykseen. Uskoni on 
vahvistunut. Iso osuus on sillä, 
että rupesin kuuntelemaan Radio 
Deitä.

TÄRKEYSJÄRJESTYS VOI 
MUUTTUA

- Jeesus on kuollut meidän kaik-
kien syntien puolesta. Jeesus on 
Jumalan Poika.    Jos sinä tunnus-
tat suullasi Jeesuksen Herraksi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut.

Nämä raamatun lupaukset  mo-
nessa liemessä keitetty kokenut 
ja menestynyt vaikuttaja  on vas-
taanottanut.
-Kalervo Kummola tietää, että 
jääkiekon MM-kisat saadaan 
taas Suomeen. Tampereen jää-
hallista tulee hieno areena. Jää-
kiekko jatkaa suosituimpana ur-
heilulajina Suomessa. Nuo ovat 
rautakanslerin mielestä tärkeitä 
juttuja. Tänä päivänä ne eivät ole 
kuitenkaan ole tärkeysjärjestyk-
sen kärjessä.

”IHMINEN HAKEE AINA
SELLAISTA, MITÄ 

HÄNELLÄ EI OLE.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi huhtikuussa 
2016 Kalervo Kummolalle Suomen liikuntakulttuurin ja 
urheilun suuren ansioristin.

Teksti:Matti Korhonen/Ilouutiset
Kuvat: Kalervo Kummola arkisto
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Koripallo on yksi maailman 
suosituimmista urheilulajeista. 
Se on erityisen harrastettua ja 
seurattua Yhdysvalloissa, mutta 
myös esimerkiksi Etelä-Euroo-
passa ja entisissä Neuvostoliiton 
valtioissa. Liettuassa koripallo 
on kansallisurheilulaji. 

Kaikilla mantereilla laji on suosit-
tu.Suomessa koripallo  on sisä-
palloilulajien kärjessä.
Maailman tunnetuin ja kovata-
soisin koripalloliiga on yhdys-
valtalainen National Basketball 
Association (NBA). Euroopassa 
pelataan myös omaa ammatti-
laissarjaa .

KORIPALLON SYNTY
Vuonna 1891 kanadalaiselle   
opettajalle James Naismithille 
annettiin tehtäväksi keksiä uusi 
laji, jota oppilaat pystyisivät pe-
laamaan sisätiloissa. Hän toi-
mi tuolloin NMKY:ssä(Nuorten 
Miesten Kristillinen Yhdistys) 
USA:n Massachusettsin osaval-
tiossa.
Naismith pyrki keksimään pelin, 

KORIPALLO ON MAAILMAN
SUOSITUIMPIA URHEILULAJEJA

jossa ei olisi taklauksia ja fyysi-
nen kontakti pyrittiin pitämään 
mahdollisimman vähäisenä. Mies 
pistikin pelissä maalit korkealle, 
jolloin lajissa tulisi korostumaan 
voiman sijaan taito. Tämän jäl-
keen hän kirjoitti kolmetoista-
osaisen säännöstön ja peli oli 
valmis.
Koripallosta tuli nopeasti hyvin 
suosittua, ja se levisi NMKY:n 
verkoston kautta kaikkialle Yh-
dysvaltoihin. Suomeen koripallo 
saapui  1920-luvun lopulla. 

SUOMESSA KORIPALLO
 ALOITETTIIN HELSINGIN 

NMKY:SSÄ
Seuran lempinimi on ollut Nami-
ka. Alkuaikoina toiminnassa on 
ollut sekä kristillinen että liikun-
nallinen sektori. Helsingin NM-
KY:n talossa  sijaitsee nykyään 
hotelli   Arthur. Ylimmässä ker-
roksessa on täysimittainen kaa-
rikattoinen koripalloareena. Peli 
levisi Suomessa useissa kaupun-
geissa toimineiden NMKY-seu-
rojen toimesta. Pääsarjatasol-
la  namikalaiset ovat pelanneet 

Helsingin lisäksi ainakin Turussa, 
Oulussa, Lahdessa, Kouvolassa, 
Lappeenrannassa. Alkuaikoina 
myös Työväen Urheiluliitto oli 
aktiivinen  lajin levittämissä eri 
kaupunkeihin mm. Kotkaan.
Koripallo on Suomessa ollut sisä-
palloilulajeista pitkään kärjessä. 
Juniorityö on pelipaikkakunnilla 
merkittävää.
Suomessa koripallon pääsarjan 
nimi on nykyään Korisliiga. Suo-
messa on pääsarjatason lisäksi 
miehille kuusi alempaa divisioo-
natasoa ja naisille neljä. Suomen 
Koripalloliiton jäsenenä on noin 
250 koripalloseuraa.
Koripalloseura HNMKY:n  kasva-
tukselliset periaatteet sopinevat 
kaikille urheiluseuroille 
Suomalainen yhteiskunta on vii-
meisten vuosikymmenten ajan 
muuttunut yhä passiivisemmak-
si. Muutoksen seurauksena ovat 
erityyppiset yhteiskuntaa koh-
taavat ongelmat, haasteet sekä 
uhkakuvat, jotka ovat lisäänty-
neet. Tällaisia seikkoja ovat muun 
muassa 1) terveyteen liittyen las-
ten ja nuorten fyysisen toiminta- 

ja suorituskyvyn rappeutuminen, 
josta seurauksena ovat erilaiset 
sairaudet tai riskit altistumisel-
le, 2) henkiseen jaksamiseen ja 
hyvinvointiin liittyen mielenter-
veydellisten ongelmien lisäänty-
minen ja syrjäytyminen niin fyy-
sisesti aktiivisesta elämäntavasta 
kuin koko yhteiskunnasta. Liikun-
tayhteisöt ovat keskeisiä tervey-
den ja hyvinvoinnin edistäjiä.
Liikunnan tulee tuoda ”Merki-
tystä elämään”. Liikuntakasva-
tuksen osalta tämä tarkoittaa, 
että toimintaa on tarjolla kaikille 
kiinnostuneille riippumatta iästä, 
sukupuolesta tai kulttuuritaus-
tasta. Esimerkillisyys ilmenee 
toiminnallisten sisältöjen laadun, 
ohjaajien ja valmentajien ammat-
titaidon, suvaitsevaisuuden ja 
monikulttuurisuuden sekä mo-
nimuotoisen toimintatarjonnan 
kautta.

KANSAINVÄLISYYTTÄ
Maailman arvostetuin korisliiga 
National Basketball Association 
(NBA)perustettiin Yhdysvallois-
sa vuonna 1946.Nopeasti pelin 

suosio kasvoi ja nykyään koripallo 
(erityisesti myös yliopistokoripal-
loilu) onkin yksi neljästä suuresta 
yleisön seuraamasta amerikka-
laisesta pallopelistä (muut ovat 
amerikkalainen jalkapallo, base-
ball ja jääkiekko).
Vuonna 1997 perustettiin niin 
sanottu naisten NBA, Women’s 
National Basketball Association 
(WNBA).Tällä hetkellä siinä pelaa 
ensimmäinen suomalaisnainen.
Kansainvälinen koripalloliitto 
FIBA)perustettiin vuonna 1932. 
Koripallo sisällytettiin ensim-
mäistä kertaa olympialaisten 
ohjelmaan Berliinissä  vuonna 
1936.Naisten koripallo lisättiin 
olympialaisten ohjelmaan 1976 
Montrealissa.
NBA:ssa on pelannut kolme suo-
malaista: Hanno Möttölä, Erik 
Murphy ja Lauri Markkanen, joka 
aloitti NBA-uransa Chicago Bull-
sin riveissä 2017. Euroopan  sar-
joissa suomalaisia on lisääntyväs-
ti  .Ensimmäisenä suomalaisena 
naisammattilaisena  USA:n  Dal-
lasissa pelaa nyt kotkalaislähtöi-
nen Awak Kuier.

Teksti: Hannu Hurri
Kuva: Kuvapankki
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Tuukka Kotti on koripallokau-
punki Forssan kasvatteja.  Ko-
risperheessä isä ja kaksi siskoa 
ovat pelanneet myös pääsarjata-
solla. Oma lapsuus pyöri vahvas-
ti koriksen ympärillä ja se on aina 
ollut Tuukalle intohimo.
- Isä pelasi FoKoPossa ja sitä 
kautta tuli hengailtua hallilla 
paljon. Noin 5-6 vuotiaana aloi-
tin koriksen ja sillä tiellä ollaan 
edelleen. 12-vuotiaana tulin 
valituksi Biddy Basketball reis-
sulle Yhdysvaltoihin. Se reissu 
antoi paljon lisää motivaatiota ja 
aloin unelmoimaan yliopistokoris 
urasta ja NBA:sta. Harmitus oli 
suuri kun en mahtunut 16v maa-
joukkueeseen. Muutama vuosi 
myöhemmin kutsu kävi 20v maa-
joukkueeseen ja hyvin pian myös 
miesten maajoukkueeseen 

KORIPALLO ON OPETTANUT 
PALJON

-Pitkän urani aikana saanut op-
pia ja kokea paljon. Koripallo on 
mahdollistanut hienoja asioita. 
On saanut nähdä, tavata ja kokea 
niin paljon erilaisia paikkoja, ih-
misiä, kulttuureja ja toimintaym-
päristöjä. Sitä arvoa on vaikea 
mitata. Lisäksi arvostan suuresti, 

kuinka paljon koripallo on kas-
vattanut minua ihmisenä. Olen 
saanut oppia mitä tiimityösken-
tely parhaimmillaan voi antaa ja 
kuinka yhdessä saavutetut pää-
määrät tuntuu aina paremmalta 
kuin yksin saavutetut.
Maajoukkueuraani ajatellen kaik-
ki arvokisat ovat olleet upeita ja 
ikimuistoisia tapahtumia urallani, 
mutta tärkeintä itselle on ollut 
matka, joka on kuljettu 2000-lu-
vulla. Kaikki yhteiset hetket, 
työnteko ja uhraukset, jotka ai-
kaansaivat Susijengi-ilmiön, eivät 
karkaa mukavista muistoista. 

ALKOI ELÄMÄN
TARKOITUKSEN ETSINTÄ

Olet menestynyt koripallossa ja 
olet eniten maaotteluja pelannut 
suomalainen pelaaja. Kerroit, että 
olet menestyksen keskellä etsinyt 
myös elämän syvällisempää mer-
kitystä ja syvempää  tarkoitusta. 
Mikä johti vajaan nelikymppisen 
huippu-urheilijan, aviomiehen ja 
perheenisän  etsimään elämän 
merkitystä ?Mitä tapahtui reilu 3 
vuotta sitten?
-Olen aina uskonut ,että Jumala 
on olemassa. Meni vaan todella 
pitkään , ennen kuin aloin oppia 

tuntemaan häntä. Noin kuusi 
vuotta sitten minulle syttyi kova 
palo saada selville, mistä tässä 
elämässä on kyse. Miksi olen 
täällä? Minulle  ei riittänyt, että 
täällä eletään aikamme ja sitten 
vaan kuollaan pois. Aloin lukea 
paljon hengellistä kirjallisuutta. 
Mietiskelin asioita paljon. Kol-
me ja puoli vuotta sitten poimin 
Raamatun kirjahyllystä ja kysyin 
Jumalalta , onko tässä kirjassa to-
tuutta? En edes oikeasti odotta-
nut vastausta, mutta vastauksen 
sain. Puoli vuotta myöhemmin 
annoin elämäni Jeesukselle ja 
olin uskossa. Nyt tiedän, että elä-
mälläni on tarkoitus ja että mat-
kani ei pääty maanpäälliseen. 

Mitä usko nyt  merkitsee huip-
pu-urheilijaan elämässä ?Miten 
pelaajakaverit ovat suhtautuneet 
elämäsi valintoihin? Tietävätkö he 
vakaumuksesi?

- Usko on tuonut rauhan sisälleni. 
Olen paljon päämäärätietoisempi 
ja levollisempi. Elämäni on tasa-
painoisempaa ja nukun parem-
min. Pelaamiseni on kehittynyt 
vielä näin vanhemmallakin iällä 
ja annan siitä kaiken kunnian Ju-
malalle. Ennen identiteettini oli 

SUSIJENGIN NESTORI
ETSI JA LÖYSI

niin vahvasti koripallossa että se 
loi paineita ja stressiä. Nyt voin 
ottaa rennommin, oma pistesal-
do ei ole ratkaisevaa. Riittää, kun 
parhaansa yrittää ja tekee. Kaikki 
ovat suhtautuneet hyvin avoi-
mesti uskooni. Moni ei siitä kui-
tenkaan helposti juttele ja luulen 
ymmärtäväni syyn. Oman koke-
mukseni mukaan, keskustelu us-
kon asioista kolkuttelee ihmisen 
omaatuntoa ja se on epämukava 
tilanne monelle.
- Ja tietysti uskovaisilla on oma 
”leimansa” meidän yhteiskun-
nassa. Se saattaa aiheuttaa ihmi-
sissä  arkuutta näiden asioiden 
suhteen. Toivon, että elämälläni 
voisin rohkaista muita etsimään  
suhdetta Jeesukseen ja Jumalaa. 

PERHEESSÄ ON VIPINÄÄ

- Pikkulapsiarki täyttää meillä hy-
vin pitkälti koriksen ulkopuolisen 
ajan. Meidän perheeseen kuuluu 
vaimo Dina ,Noa 5v, ja Bea 3v. 
Vapaa-aikanamme ulkoilemme 
paljon ja ja leikimme lasten kans-
sa. Omaan rentoutumiseen sopii 
parhaiten lukeminen, sauna ja 
kalastus. Yhteiset hetket Dinan 
kanssa ja ystävien näkeminen 
ovat tärkeitä asioita,joihin toivoi-

si olevan hieman enemmän aikaa.
 
Mikä on päämääräsi koripalloilija-
na ja uran jälkeen? Mikä elämässä?

-Urheilullinen tavoite on voittaa 
Seagullsille Suomen mestaruus. 
Muuten pyrin vaan nauttimaan 
koriksesta päivä kerrallaan. Ehkä 
tänä päivänä mietin asian niin, 
että haluan antaa tälle lajille 
enemmän kuin ottaa. Oma urake-
hitys ei ole enää merkityksellistä 
.Haluan antaa takaisin lajille ,jota 
rakastan. Nautin hetkistä ,kun 
voin auttaa toista koripalloilijaa 
kasvamaan paremmaksi pelaa-
jaksi tai kun voin jakaa mietteitä 
intohimoisen korisfanin kanssa. 
Koriksen jälkeisestä ajasta en 
vielä osaa sanoa.
- Elämän muut päämäärät on olla 
joka päivä parempi aviomies, isä, 
poika, veli ja ystävä. Uskoontu-
loni jälkeen etsin myös Jumalan 
johdatusta .Toivon, että opin 
myös pysymään  Hänen tahdos-
saan.

Teksti: Hannu Hurri
Kuva: Kuvapankki, Suomen Koripalloliittoo

Suomen koripallomaajoukku-
een kantaviin voimiin kuuluva 
Tuukka Kotti on pelannut 226 
maaottelua. Määrä on suurin  
Susijengissä.
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Formula 1- maailmasta tutun, 
arvostetun lääkäri Aki Hintsan 
kuolemasta on kulunut 5 vuot-
ta. Hintsa oli useiden maailman 
johtavien formulakuljettajien 
luottolääkäri, niin fyysisen kuin 
henkisen avun antaja. Hän tuli 
suosituksi myös hyvinvointival-
mentajana ja kehitti rohkaisu-
menetelmiä, joista ammensivat 
oppejaan lukuisat yritysjohtajat 
ja poliitikotkin eri puolilta maa-
ilmaa.

Hintsa kirjoitti ”Voittamisen ana-
tomia”-kirjan (WSOY 2015)toi-
mittaja Oskari Saaren avustama-
na. Kirjasta tuli huima menestys 
kotimaisessa kirjallisuudessakin. 
Tuossa kirjassa jäi leijumaan ris-
tiriitainen kysymys. Miten asian-
tuntija, joka kiersi maailmaa oh-
jaamassa asiakkaitaan elämän 
ytimen etsinnässä, hukkasi oman 
tasapainonsa. Tai, kuinka mies, 
josta tuli kuuluisuuksien  luotto-
mies ja varikkojen varaisä unohti, 
miten olla isä omille lapsilleen.
Syvemmin näitä kysymyksiä 
pääsee seuraamaan äskettäin  
ilmestyneessä Oskari Saaren 

kirjoittamassa kirjassa  ”Aki Hint-
sa-Tänään olen elossa ”, (  WSOY 
2021) Teksti perustuu arvoste-
tun lääkärin viimeisen elinvuo-
den päiväkirjamerkintöihin.
Moni lukija tarttui ensimmäiseen 
kirjaan, ”Voittamisen Anatomia” 
vasta Hintsan kuoleman jälkeen. 
Kirjan haikea viehätys perustui 
tietoisuuteen siitä, ettei kirjan 
päähenkilö ollut enää keskuudes-
samme. Lukijan tietoisuus siitä, 
että kokemuksia ja viisautta kir-
jassa jakava menestynyt lääkäri 
oli kulkemassa kohti elämän läh-
töporttia, loi teokselle harvinais-
laatuisen ikuisuusnäkökulman. 
Sama ikuisuuden läsnäolo tulee 
vielä dramaattisemmin todelli-
seksi ”Tänään olen elossa-kir-
jassa”. Kirja alkaa diagnoosilla . 
Epämääräiset kivut vartalossa 
paljastuvat pahanlaatuiseksi 
haimasyöväksi. Ennuste on loh-
duton ja lääkärillä alkaa taistelu 
aikaa vastaan.
Syöpädiagnoosin jälkeisessä  
pohdinnassa hän saa ajatuksen 
alkaa kirjoittaa päiväkirjaa tapah-
tumista tulevina päivinä ja kirjan 
julkaisemisesta myöhemmin. Päi-

väkirjamerkinnöissä tunnelmat 
ailahtelevat. Toivo ja epätoivo 
kamppailevat elintilasta. Epä-
toivon synkimmillä hetkillä usko 
Jumalaan on ainoita kantavia 
voimia miehen sisäisessä maail-
massa ja hän myös tuo sen  esille 
sielläkin ,missä näistä asioista ei 
ole totuttu ”ääneen lausumaan”.

Aki Hintsa oli uskovan kodin 
poika. Nuorena lukiolaisena hän  
löysi  henkilökohtaisen suhteen 
Jumalaan, kun sai voiman vas-
taanottaa Jeesuksen  elämään-
sä.  Koulun jälkeen nuori mies 
pääsi opiskelemaan lääketiedettä 
Turun Yliopistoon. Omasta mie-
lestä ” ihmeen kaupalla ” lääkä-
rikouluun  päässyt  mies oli niin 
kiitollinen Jumalalle, että  teki 
lupauksen lähteä lähetyslääkä-
riksi . Jatkossa vierähtikin useam-
pi vuosi Etiopiassa . Siellä hän 
tutustui mm. suurjuoksija Haile 
Gebreselassieen ,jonka elämä ja 
olemus piirsi syvän jäljen Akin 
ajatteluun.
Lähetyslääkärivaiheen jälkeen 
elämään tuli toisen tyyppisiä 
haasteita ammatillisesti ja hen-

kilökohtaisessa elämässä. Edel-
linen meni lähes putkeen, mutta 
omassa elämässä alkoi pikkuhil-
jaa kertyä takaiskuja. Kadehdit-
tavasti menestyneen miehen 
elämään alkoi kertyä tappioita, 
voi puhua todellisesta alamäestä. 
Perhe hajosi, lapset etäytyivät. 
Rooliminä kasvoi todellista minää  
isommaksi .Julkisuudessa meni 
lujaa,  miehen sisäisessä elämäs-
sä takkuili pahasti.
Kirjan yhtenä painopisteenä on 
uuden perheen, Linda-vaimon 
ja  kahden pienen lapsen arkielä-
mä. Kuolevaan isään takertuvat 
lapset ovat kirjan raapaisevinta 
kuvausta, vaikka kertojan ääne-
nä toimiva Oskari Saari selvästi 
säästää lukijaa.
Yksi tärkeimpiä teemoja kirjassa 
on kutsumuksen pohdinta. Aki 
Hintsa sai kokea yliluonnollisen-
kin  kokemuksen Jumalansa kans-
sa, mihin hän uskoi  kuuluneen 
myös mission. Vaikka  kohtaami-
nen oli miehelle kirkas ja järisyt-
tävä, epäusko ja pelko vyöryivät 
sairastavan Akin päälle väkevinä. 
Hänen tarinansa muistuttaa, että 
ihminen on aina kutsumuksensa 

kanssa  pohjimmiltaan yksin, eikä 
vaikeita kysymyksiä ja tunteita 
pääse pakenemaan. Aina ei kut-
sumusta ole helppoa hahmottaa, 
helposti voi suuntakin vääristyä.
Kirjan lukija tai äänikirjan  kuun-
telija joutuu peilaamaan omaa 
ajatteluaan ja arvojärjestystään  
niihin ajatuksiin ja tunnelmiin, 
joita Aki  Hintsa  kokee elämän 
riisumisvaiheessa. Haaste ei ole 
helpoimmasta päästä. Kukaan ei 
selviä tästä elämästä hengissä.
Aki Hintsan sairastama haima-
syöpä on aggressiivinen ,han-
kalahoitoinen sairaus. Usein 
diagnosoinnin  jälkeen ei elin-
aikaa paljoakaan anneta. Har-
vemmin elinaikaa luvataan edes 
16 kuukautta, mikä formulalää-
kärin   loppupäivien määräksi 
muotoutui. Se mahdollisti myös 
viimeisen vuoden päiväkirjojen 
muistiin merkitsemisen. Ehkäpä 
julkaistu kirja on osa sitä missio-
ta, mitä Aki Hintsa ei ole enää 
näkemässä. 

FORMULATÄHTIEN LÄÄKÄRI 
AKI HINTSA  JÄTTI PERINNÖKSI 

KIRJANSA 

Kirjoittajat : Hannu Hurri
Anssi Tiittanen
Kuvat : Kuvapankki, WSOY

Teksti: Anssi Tiittanen, Hannu Hurri
Kuvat: Kuvapankki, WSOY
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Laura Salminen miekkailee, rat-
sastaa, ampuu, juoksee ja ui am-
matikseen.Hänen urheilulajínsa 
on naiselle harvinainen nykyai-
kainen 5-ottelu, mikä pitää sisäl-
lään kaikki alussa mainitut lajit. 

Erittäin vaativan urheilumuodon 
valintaan on vaikuttanut isä-Vei-
kon kannustus. Hän saavutti 
Munchenissä 1972 olympia-
pronssia 5-ottelun kolmimiehis-
joukkueen jäsenenä. Sen jälkeen 
ei suomalaiset ole lajissa mitalita-
solle yltäneet.
Laura Salminen on 34-vuotias  
huippu-urheilija, joka oli epäon-
ninen  Tokion olympiakisojen kar-
sintakilpailussa Unkarissa. Tuol-

Itse seurasin taannoin Arto 
Nybergin haastatteluohjelmaa, 
missä yllättäen kuulin huip-
pu-urheilijan kertovan koko 
TV-katsojakunnalle Jeesuksen 
rakkaudesta ja syntiemme so-
vituksesta. Tuskin koskaan on 
YLEn kanavalla niin kirkasta 
evankeliumin iloa ja rauhaa tuot-
tavaa haastattelua nähty. Toimit-
tajakin oli selvästi hämmästynyt, 
hiljaiseksi veti  kokeneenkin  
TV-miehen. On tärkeää, että 
katsojille välittyy tervettä, to-
deksi elettyä raamatun ilosa-
nomaa. Nimensä mukaisesti se 
ei ole elämää kieltävää tiukka-
pipoisuutta. Oikeimmillaan se 
antaa vapauden elää täysillä. 
Tietysti Jumalan ohjeistukseen 
kuuluu myös rajoituksia, mutta 
ne ovat ihmisen parhaaksi. 

EVÄITÄ ELÄMÄÄN
Urheilu on tuonut elämään 
myös pettymyksiä, kuten olym-
piapaikan menetys. Vastaavasti 
on huippuhetkiä ollut. 
- Olen saanut myös kiertää maa-
ilmaa urheilun puitteissa- Laura 
kertoo.
- On  upeata  omata ilo ja rauha 
sydämessä tiukkoinakin aikoina. 
Omistaessaan ne voi kohdata 
eteen tulevat haasteet elämässä 
ja urheilussa levollisesti. 5-otte-
lu on urheilua, missä oma isä voi 
valmentaa. Elämä on moniot-
telua, missä henkilökohtainen 
usko Jumalaan on suurin voima-
vara.
Tulevaisuudesta ei Laurakaan 
tarkkaan tiedä.Hän tahtoo luot-
taa Jumalan johdatukseen ja oh-
jaukseen. Oman osuuden lajinsa 
paras suomalaisnainen pyrkii 
tekemään mahdollisimman hy-
vin. Huippu-urheilu on antanut 
siihen hyvät eväät.

5-OTTELU ON TÄRKEÄÄ, 
MUTTEI KOKO ELÄMÄ

loin kilpailijalle arvottu hevonen 
kieltäytyi esteellä ja kaatui Siihen 
valui olympiaedustus. Tämä oli 
kova takaisku sinnikkäälle urhei-
lijalle.
Laura kertoo lapsena haaveil-
leensa hammaslääkärin amma-
tista, kun kädentaidot oli tarkalla 
tytöllä hyvät. Tämä unelma muut-
tui kuitenkin täysipäiväiseen ur-
heiluun. Jo lapsena oli  aloitettu 
uinti ja juoksu. Yläkouluiässä 
lajivalikoima lisääntyi 5-ottelun 
vaatimuksiin. Nuoresta pitäen 
tytön valmentajana on toiminut 
isä, jolla lajituntemus on vankkaa.  
Ainoastaan ratsastuksessa on 
valmennuksesta vastannut Kurt 
Lindeman, MM-hopeamitalisti ja 
olympiaedustaja aikoinaan.

HUIPPU-URHEILU ON KOKO-
PÄIVÄISTÄ TYÖTÄ

Ammattimainen huipulle pyrki-
minen on kurinalaista toimintaa. 
Arki rytmittyy treeneistä, levos-
ta ja ravinnosta. Harjoituspäivä 
sisältää  yleensä aamun juok-
sutreenin. Uintiharjoitus Mäke-
länrinteen hallissa seuraa. Illalla 
kuvioissa on vielä miekkailua, 
ammuntaa tai lihaskuntohar-
joittelua. Terveet elämäntavat 
ja kunnon yöuni ovat tärkeitä. 
Somessa ei aikaa kulu. Tiistai-il-
lat kuluvat seurakunnan rukou-
sillassa. Lauantai-iltapäivisin on 
yleensä kavereiden tapaamiset. 
Sunnuntait on pyhitetty levolle 
ja seurakunnalliseen osallistu-
miseen sekä usein kavereiden 
kanssa ateriointiin .
Laura toteaa, että lajin moni-
puolisuus on parasta . Toisistaan 
poikkeavia lajeja on mielekästä 
harjoitella ja kilpailut ovat kovin 
haastavia. Monen mielestä tämä  
on yksi maailman vaativimmista 
kilpaurheilulajeista.

HENKILÖKOHTAINEN USKO 
KANTAA

Nuoren naisen elämää on lap-
suudesta lähtien kantanut jo 
9-vuotiaana seurakunnan las-
tenleirillä tehty tietoinen ratkai-
su. Usko Jeesukseen on kanta-
nut häntä myötä-ja vastamäissä.
Henkilökohtainen usko on py-
synyt vahvana ja Laura on avoi-
mesti kertonut siitä eri tilanteis-
sa.

Teksti: Hannu Hurri
Kuva: Laura Salmisen arkisto

Miekka sopii naisenkin 
käteen, ainakin 5-otte-
lun mielenkiintoisessa 
lajissa.
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Elämäni urheilukirurgina
Sakari Orava ja Tarja Lappalainen
Urheilukirurgi Sakari Oravan 
ura hakee vertaistaan. 
Amerikkalaiset ovat rankanneet 
hänet toistuvasti maailman 
parhaimmaksi urheilukirurgiksi.  
Hinta 35 €

Miljoonan ihmeen yö
Paul Estabrooks
Kiellettyjen seurakuntien johtajat 
välittävät länteen pyynnön saada 
miljoona Raamattua. Siihen 
vastaa joukko tavallisia miehiä  
ja naisia.   
Hinta 27 €

Sun ja mun jääkaappi
Kristiina Kunnas & Tiipi Jokinen
Kunnaksen ideasta syntynyt 
kokonaisuus on tositarina 
äitiydestä, naiseudesta ja 
pesästä lähtevien poikasten 
opastamisesta. Mihin asti  
äidin eväät riittävät?   
Hinta 27 €

Älä jää sivulliseksi, lue koko kirja!

Tilaukset: nettikirjakauppa.com

Tämä kirja on jokaisen yrittäjän hyvä lukea. Kaksi 
alan konkaria opastaa yritystoiminnan kehittämi-

sessä ja markkinnoinissa.
Selviytymisopas markkinointiin ja

 yrittäjyyteen vain 24,90 €

Tilaukset: 
www.suolajavalkeus.fi/johtajuuskirjat



[ 1 9 ]  I l o u u t i s e t  S p o r t               M A I N O SM A I N O S                 I l o u u t i s e t  S p o r t  [ 1 8 ]

2

M A I N O S L I I T E Content Housen tuottama kaupallinen erikoisjulkaisu

Tee se itse

Käymälän ei enää 
tarvitse olla työläs
Huussi. Mökkivieraiden pelottelu huussin  
tyhjennyksellä on historiaa. Hajuton ja täysin 
kompostoiva käymälä helpottaa lomailua.
TEKSTI      ANNE KOIVISTO

A idosti kompostoiva ja ha-
juton kuivakäymälä on ny-
kyaikana aivan muuta kuin 

pihan perällä nököttävä huussi. 
Kompostointi ei kuitenkaan ole it-
sestäänselvyys, vaan käymälämalli-
en välillä on eroja toimivuudessa ja 
huoltovapaudessa. Edistyksellisim-
mässä käymälässä tarvittava jälki-
kompostointi tapahtuu itse laittees-
sa ja lopputuloksena syntyy kotti-
kärryllinen multaa vaikkapa suo-
raan kukkapenkkiin laitettavaksi.

Luonnonvoimat haltuun
Jotta käymäläjätteen kompostointi 
olisi mahdollisimman tehokasta, tu-
lee olosuhteiden olla sille ihanteel-
liset. Ilman kierron, nesteen erotte-
lun ja sen haihduttamisen tulee ol-
la kunnossa, jotta käymäläjätteen 
kompostoituminen olisi tehokasta 
ja käymälähuone pysyisi raikkaana.

– Kompostointi on mahdollis-

ta hoitaa täysin vaivattomasti, va-
kuuttaa Ekolet Oy:n toimitusjohtaja 
Kalle Ylösjoki. 

Yrityksen Ekolet ULKO VU -käy-
mälä on kehitetty mahdollisimman 
helppohoitoiseksi ja huolettomak-
si, jotta kesällä olisi aikaa keskittyä 
muuhun kuin käymäläasioihin. Ne-
lilokeroisessa kompostikäymälässä 
jälkikompostointi tapahtuu itse lait-
teessa. Tämä ei ole yksilokeroisissa 
malleissa mahdollista.

Tekniikka Ekolet ULKO VU -käy-
mälään syntyi jo 30 vuotta sitten 
Ylösjoen isän, Matti Ylösjoen, tus-
kailusta. Kekseliäs diplomi-insinöö-
ri kehitti mökilleen käymälän, joka 
ei vaadi työlästä huoltoa tai jälki-
kompostointia. Siitä tuli niin hyvä 
ja toimiva, että hän arveli huoletto-
man käymälän kiinnostavan muita-
kin, ja päätti tuotteistaa ja patentoi-
da sen. Ajan saatossa ulkokäymälän 
rinnalle kehitettiin myös neliloke-

roiset sisäkäymälämallit.
– Avain aikaa kestävään tekniik-

kaan on hyödyntää luonnonvoimia 
mahdollisimman paljon ja tehok-
kaasti, selittää Ylösjoki.

Kun nesteen erottelu komposto-
rissa on toteutettu hyvin, ei tarvita 
enää erillistä erottelua istuimessa 
ja silti käymälä toimii ilman kui-
vikkeen lisäystä käytön jälkeen. Te-
hokkaan ilmakierron ansiosta käy-
mälähuone pysyy raikkaana ja luo 
samalla ihanteelliset happiolosuh-

Toimitusjohtaja Kalle Ylösjoki lupaa, että Ekolet VU -käymälä tekee huussista huolettoman.

teet kompostoinnille. Haihdutusta-
sojen ansiosta suurin osa nesteistä 
haihtuu, ja jäljelle jäänyt neste on 
puhdistunut biologisesti. Tämän jäl-
keen puhdistunut neste voidaan joh-
taa suoraan maahan kasveille, eikä 
tarvita työlästä kanistereiden tyh-
jentämistä.

Huoletonta mökkeilyä
Käymälän ei tarvitse olla työläs, 
vaan ylläpidosta säästyneen ajan 
voi käyttää muuhun. Helposti asen-

nettava nelilokeroinen käymälä on 
huoleton ratkaisu: yhden täyttyessä 
pyöräytetään esiin seuraava lokero. 

Kun yksi lokero riittää neljällä 
hengellä yhden kesän tarpeisiin, 
päästään viimeiseen lokeroon nel-
jäntenä vuonna. Kaikkien loke-
roiden täytyttyä on vanhin lokero 
täynnä käyttövalmista multaa. 

JU
H

O
 LÄN

SIH
ARJU

Ohjelmointi. Auto- 
maatioharrastuksen 
avulla voi tuoda koti- 
ympäristöön arkea 
ilahduttavia ja hel-
pottavia ratkaisuja. 

Arjen automaatiota kotona 

Automaatiota voi hyödyntää vaikka kukkien kasteluun puutarhassa. 
Mullan kosteutta mittaava anturi ilmoittaa kasvin kastelutarpeen.

EINO ANSIO

TEKSTI      SAANA LEHTINEN

N ykypäivänä on monta ta-
paa luoda automaatiota 
ympärilleen. Kotiteatteri-

huoneen valkokangas laskeutuu, 
valaistus himmenee ja äänentois-
tojärjestelmä kytkeytyy päälle yh-
den napin painalluksella. Parveke- 
ja puutarhakasvien kastelusta pitää 
huolen automatisoitu järjestelmä. 

– Kuka tahansa voi oppia auto-
maation ja ohjelmoinnin perusasi-
at nopeasti, kertoo elektroniikka- 
ja automaatioalan asiantuntijayri-
tys Starelec Oy:n toimitusjohtaja 
Sampo Aallos. 

Aloittaminen on helppoa
Automaatioharrastuksen aloittami-
nen on helppoa. Kaikki tarvittavat 
järjestelmien automatisointiin tar-
vittavat osat saa Starelecistä val-
miina, ja rakentajan tehtäväksi jää 
lähinnä järjestelmän asentaminen. 

Uuden harrastuksen tueksi on tar-
jolla myös lukuisia ilmaisia ohjel-
mointityökaluja. 

Aalloksen mukaan automaatio-
harrastuksen aloittaminen sopii yh-
tä lailla niin opiskelijoille kuin elä-
keläisillekin: 

– Siinä missä palapelejä on tarjol-
la esimerkiksi 5 ja 3000 palan kokoi-
sina, tässäkin harrastuksessa löytyy 
jokaiselle taitotasolle sopivia vaihto-
ehtoja ja jokaisen omaan ympäris-
töön sopivia kohteita, Aallos kertoo. 

Automaatioharrastuksen aloitta-
mista helpottaa myös ohjeiden run-
saus. Opastusvideoita löytyy niin 
ohjelmointityökaluista kuin toteu-
tetuista automaatiojärjestelmistä. 
Opastusta saa myös Stareleciltä. 30 
vuoden kokemuksen omaava yri-
tys neuvoo asiakkaitaan mielellään 
harrastuksen aloittamisessa.

Monipuolinen harrastus
Automaatiota voi testata esimerkik-
si parvekkeen kukkien kasteluun. 
Tällöin jokaiseen parvekkeen ruuk-
kuun sijoitetaan mullan kosteutta 
mittaava anturi. Anturit yhdiste-
tään johdoilla kehitysalustaan tai 
lisäkorttiin, jos kehitysalustassa ei 
ole tarpeeksi mittauskanavia. Kas-
vin kastelutarve voidaan ilmoittaa 
piippausäänellä tai valosignaalilla.

Myös valot voi ottaa mukaan har-

rastukseen yhdistämällä ne 3D-tu-
lostamiseen. Yksinkertaisten il-
maisohjelmistojen lisäksi ammatti-
käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja  
on saatavilla opiskelijalisenssillä. 
3D-tulostiminen hankkiminen ei 
ole välttämätöntä, sillä moni kirjas-
to ja kahvila tarjoaa tulostusmah-
dollisuutta asiakkailleen. 

Starelecin valikoimista löytyy tu-
lostusmateriaaleja lukuisissa eri vä-
reissä ja muovilaaduissa. 

– Jos kesällä aloittaa harrastuk-
sen, voi jo jouluna antaa lahjaksi 
3D-tulostetun joulukuusen, jossa 
on LED-valot kynttilöinä ja auto-
maatio, joilla valot saadaan sätei-
lemään haluttuja valokuvioita ja vä-
rejä, Aallos sanoo.

Kun talon sisältä ei löydy enää 
uusia kohteita joissa hyödyntää 
automaatiota, avataan ovi puu-
tarhaan. LED-valolähteitä käyttä-
mällä voidaan rakentaa esimerkik-
si kulkuvaloja tai kukkapenkkien 
kohdevaloja. Värejä ja valon in-
tensiteettiä on mahdollista säätää 
ajan, valon määrän, sateen, ilman-
paineen, lämpötilan – tai vaikkapa 
musiikin bassorummun iskujen mu-
kaan. Näin syntyy koko puutarhan 
ihanasti valaiseva valoshow kesän 
pihajuhlien iloksi.

STARELEC.FI

Nettikaupastamme  tuhansia tuotteita suoraan
kotiovellesi

www.staelec.fi

Noutomyymälämme:
Kiillekuja 3, 65300 Vaasa

KOTIMAINEN
LUOTETTAVA

VERKKOKAUPPA

KATSO TV7:ÄÄ
MONIN ERI TAVOIN

Tarkemmat tiedot: www.tv7.fi

Sopii 
kaapeli- 
verkko- 

talouksiin

Sopii 
antenni- 
verkko- 

talouksiin

Toimii 
pelkän 

internet-
yhteyden 

avulla

Kaapeliverkon kanavapaikat

Taivasboksi
www.taivasboksi.fi

Apple TV tai Chromecast

Tietokone, tabletti tai 
älypuhelin

Älylaitteelta TV-ruudulle

Elisa Kanava 68
DNA/Welho Kanava 42 (Uusi kanavapaikka!)
Telia Kanava 45 
 (Himlen TV7 kanava 46)

NÄKYVYYS KAAPELIVERKOSSA

Elisa Viihde Kanava 533
Maxivision Erillinen kanavapaketti
Telia TV  Kanava 45 
 (Himlen TV7 kanava 46)

NÄKYVYYS ANTENNITALOUKSISSA (LAAJAKAISTA-TV)

Tarkemmat tiedot 
osoitteesta www.tv7.fi


