
Nyrkkeilijä Jussi Koivulalla oli 
lapsena kaksi toivetta: että 
vanhemmat lopettaisivat 
ryyppäämisen ja vaikka eivät 
lopettaisikaan, hän saisi elää 
heidän kanssaan. Millainen 
isä pikku-Jussista kasvoi?
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                                              äpit irti tai puren. Mi-
nuun ei koske kukaan.   

Minä olen Koivulan Jussi Hämeenlin-
nasta. Olen kuusivuotias ja sitä mieltä,  että 
halaaminen on hanurista. Äiti ja iskä eivät 
pidä minua koskaan sylissä, mutta mitä 
väliä. Koskettaminen on ällöttävää. Sos-
sun ämmät yrittävät aina halia, mutta ne 
ovatkin kusipäitä, sanoo isi, ja isi tietää.

Nyt on vuosi 1990. Meidän perhe asuu 
kerrostalossa, Katuman lähiössä. Äidiltä 
loppuivat sairaanhoitajan hommat, ja  iskä 
on sairaseläkkeellä kirjanpainajan työs-
tä. Molemmat kännäävät koko ajan. Kun 
 äiti on ottanut yhdenkin, hänen suunsa 
menee typerästi mutruun. Siitä tietää, 
että pian tapellaan. Äiti aukoo päätään, isi 
lyö äitiä kitaralla, minä olen  välissä ja huu-
dan turpa kiinni äiti ja lopeta isi, mutta 
äiti ei ole hiljaa eikä isi lopeta.

Olen liian pieni. Eivät ne edes huomaa 
minua. Mutta väliin mahdun hyvin. 

iskästä olen huolissani. Se ei syö edes hot-
sia vaikka tuputan.

Aina kun äiti sammuu, tulee rauha ja 
minulta menee huoli pois. Katsomme isin 
kanssa Kummelia ja isi lupaa lopettaa juo-
misen. Sanon, että älä äijä lässytä mutta 
uskon silti. Joka ainut kerta minä uskon.

Kaverit ihmettelevät miksen poraa, 
vaikka kaatuisin pyörällä turvalleni. En 
itke koskaan. En tunne mitään. Minua ei 
pysty satuttamaan. 

Minulla on vain yksi pelko: että ne 
 ottavat minut pois kotoa. En halua hyviä 
vanhempia, haluan omat vanhempani. En 
kuulu kenellekään muulle. Kukaan muu 
ei saa koskea minuun. 

Jos ne vievät minut kotoa, tiedän täs-
mälleen mitä aion tehdä.

Isi kurkkii suojatielle

On kevät 2012, ja pieni poika on kasvanut 
isoksi. Isoksi ja vahvemmaksi kuin ku-
kaan muu 66,7-kiloinen suomalaismies.

Jussi Koivulasta, 28, puuttuu kaikki 
kova, mitä sanasta ”nyrkkeilijä” tulee 
mieleen. Hän näyttää pieneltä ja ketteräl-
tä. Silmät ovat kiltit eikä niistä löydä 
 mitään vihaista. Mutta mies on voiman-
pesä: hän on nyrkkeillyt ammattilaisena 
11 ottelua ja voittanut jokaisen. 

Jussi toivottaa tervetulleeksi kotiinsa 
ja esittelee rakkaimpansa, Aran ja Rutun. 
Ara on hänen vaimonsa, Ruttu röhkivä 
ranskanbulldoggi. Poika Pyry, 8, on kou-
lussa. Kahvit on katettu keittiöön, jonka 
ikkunasta avautuu näkymä Tampereen 
keskustassa sijaitsevaan Hämeenpuis-
toon, aina Pyryn koulun pihaan asti.

Tästä ikkunasta Jussi katsoo joka päi-
vä, kun Pyry ylittää suojatien.

– Pyry ei kävele koskaan päin punaisia, 
mutta pelkään silti, että jotain sattuu. Kun 
kävelemme kadulla, tsekkaan jokaisen 
 lähestyvän auton ja jokaisen jääpuikon, 
joka on rämähtämäisillään räystäästä. 
Tarkempia silmiä ei ole kellään. 

Kun Jussi ja Ara olivat ensimmäistä 
kertaa erossa Pyrystä, romanttisen Parii-

sin-loman pilasi lentopelko. Jussia ahdis-
ti istua avuttomana turvavöissä. Mie-
luummin hän olisi ollut lentokapteeni, 
joka piti koneen ilmassa. Tai kaikkivalti-
as, joka määräsi, tuleeko lentosäästä tyy-
ni vai myrskyinen. Tai edes se mekaanik-
ko, joka oli tarkistanut lentokoneen osat. 

– Pelkäsin, että kone putoaa ja Pyry jää 
orvoksi. Itseni puolesta en pelkää mitään, 
mutta Pyry ei saa jäädä yksin. Jos me kol-
me pysymme yhdessä, minua ei haittaa, 
vaikka vieressäni räjähtäisi pommi.

Ara omistaa parturi-kampaamon 
 parin korttelin päässä kodista. Hän on 
maskeerauksen Suomen-mestari ja 
 menestynyt kampaajakisoissa. Jos Ara 
on työmatkalla, Jussi ei saa unta, koska 
jännittää että vaimolle sattuu jotakin. 
Kolari, banaaninkuoreen liukastuminen, 
ryöstö – mitä tahansa, mihin mies ei pys-
ty vaikuttamaan. 

Jussi haluaa ottaa tosissaan myös 
 Pyryn pelot. Koskaan hän ei sano, että 
höpsis, noin iso poika tai pelkäätpäs pöl-
jiä. Jos Jussille ja Aralle sattuu iltameno, 
he menevät aina autolla. Kumpikaan ei 
juo alkoholia.

– Haluan, että Pyry tietää, että jos 
 hänelle tulee yökylässä koti-ikävä, isi 
 hakee hänet kotiin. Hänen ei tarvitse  olla 
aina reipas. En suutu, vaikka minun  pitäisi 
ajaa keskellä yötä Hämeenlinnaan asti. 
Vain kerran Pyry on soittanut.

Mummeli vastaan Kaija Koo

 Jussi Koivula muistaa yhä jokaisen yksi-
tyiskohdan. Hotsin rasvaisen maun, pään-
säryn, joka johtui nälästä, lasinsirpaleet 
lattialla. Häpeän siitä, että oli pihan ainut 
lapsi, jolta puuttui kotiintuloaika ja potu-
tuksen, kun vanhemmat sammuivat ja 
taustalla pauhasi Kaija Koon Kuka keksi 
rakkauden. 

Parhaita olivat päivät, jolloin isä suos-
tui potkimaan jalkapalloa. Jussi torjui ja 
isä veteli. Isä tärisi krapulaansa mutta 
jatkoi silti. Pelaaminen onnistui vain 
kuukauden viimeisellä viikolla, sillä sil-

”Itseni puolesta en pelkää 
mitään, mutta Pyryn 
puolesta melkein kaikkea.”

Jos huuto ei lopu, juoksen puhelin-
koppiin ja pyöritän nolla-nolla-nolla. 
Kun poliisit tulevat, vaklaan niitä pen-
saasta. Jos iskälle tulee viinakramppi, 
tungen sen hampaiden väliin tulitikkuas-
kin, ettei se pure kieleensä. Olen jo ekal-
la ja tiedän että kielestä tulee pirusti ver-
ta. Minulla on oma herätyskello, jota kul-
jetan povitaskussa ja jolla herätän itseni 
kouluun. Aina kun käyn tilaamassa itsel-
leni parturiajan, parturintäti kehuu, että 
siinäpä on reipas poika. 

Meidän jääkaapissa ei ole ruokaa, mut-
ta joka kerta kun pyydän isiltä hotsi-
rahaa, isi antaa. Minä olen iskän poika ja 
hotsi on lihapiirakka. Ostan grilliltä myös 
pienen maidon, sillä kaikki kovat jätkät 
ottavat pienen maidon. Koulussa en syö. 
Mitä väliä, enhän syö kotonakaan. Mutta 



 Kodin Kuvalehti  10/2012 25

Tätä et tiennyt 
minusta!

”  Treenaan joskus salaa. 

Valmentajani hermostuu,  

kun saa kuulla vahtimestarilta, että 

olen hipsinyt illalla treenaamaan. 

Kun menen  matsiin, haluan olla var-

ma, että jos vastustaja on harjoitellut  

minua enemmän, hän on harjoitellut 

yölläkin.”

loin tili oli juotu nollille ja isä oli sopivan 
 katuvainen.

Jussilla oli kolme isoveljeä ja kaksi iso-
siskoa. Vanhimmat asuivat jo omillaan. 
Kun he olivat olleet pieniä, äiti ja isä oli-
vat hartaita helluntailaisia ja tuomitsivat 
telkkarinkin synniksi. Juominen riistäy-
tyi käsistä vasta, kun Jussi syntyi. Eniten 
Jussi ihaili Jonne-veljeään, jolla oli taka-
tukka ja maine Hämeenlinnan kovimpana 
jätkänä.  

Kun Jussi oli kuusivuotias, hän oppi 
kulkemaan yksin reitin mummonsa luo. 
Mummeli oli isän äiti, entinen ompelija, 
joka uransa tähtivuosina suunnitteli tur-
kiksia Helsingin hienostolle. 

Niinä iltoina, jolloin kotona ryskyivät 
kirjahyllyt, Jussi hyppäsi pyörän selkään 
ja polkaisi mummolaan. Matkaa oli kym-
menen kilometriä. Jos isä soitti keskiyöl-
lä itkuisen ikäväpuhelun, Jussi polki 
 empimättä saman matkan takaisin. Puoli-
maratoninsa kuusivuotias heitti monta 
kertaa viikossa.

– Kerroin, että isä oli joutunut taas put-
kaan ja mummeli huokasi, että oijoi mitä 
meininkiä. En kaivannut lohdutusta. En 
tiennyt paremmasta enkä tuntenut ahdis-
tusta. Enkä paljon muutakaan.

Mummeli kattoi lempipojalleen aina 
herkkuiltapalan: kaakaota ja kahdenlais-
ta kinkkua leivän päälle. Kuului vain sei-
näkellon tikitys, Kaija Koo oli kerrankin 
hiljaa.

Jussi ja mummeli lätkivät korttia puo-
leenyöhön ja mussuttivat samalla karkkia.

– Mummeli pelasi aina tosissaan. En 
tiedä, olisinko pysynyt täyspäisenä, jos 
häntä ei olisi ollut.

– Kun peuhaan Pyryn 
kanssa, muutun 
kakaraksi, Jussi 
Koivula sanoo.
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Jussi ei pelännyt tarpoa pitkää matkaa 
pimeän metsän läpi. Mutta hän pelkäsi, 
että mummeli sammuttaisi lukulampun 
ennen kuin hän ehtisi nukahtaa. Sitä 
 pimeää poika ei olisi kestänyt. 

Poika joka lopetti itkemisen

Se päivä alkoi kuten muutkin päivät: äiti 
sammui kellarin varastoon, isä olkkarin 
matolle ja ulko-ovi repsotti selällään. Sil-
lä kertaa tunnelman täydensi Irwin.   

Kuusivuotias Jussi huostaanotettiin 
kesken koulupäivän. Matkalla lastenko-
tiin hänelle vakuutettiin: ”Pian pääset 
kotiin”. Se oli taikalause: sitä hokivat 
kaikki, se lohdutti Jussia joka kerta, sen-
kin jälkeen, kun hän tajusi ettei se tarkoi-
ta mitään. 

– Lastenkoti oli tyhjää täynnä. Seinät-
kin tuntuivat liian valkoisilta. Minut 
 jätettiin huoneeseeni enkä tiennyt, piti-
kö minun kököttää sängyllä vai sainko 
liikkua. Hoitajille haistatin pitkät. Pidin 
heitä vihollisinani.

Viikonloput ja lomat Jussi vietti koto-
na, ja iltaisin hän polki mummelille. Las-
tenkodissa hänet siirrettiin isojen osas-
tolle. Teini-ikäiset maistattivat Jussille 
kiljua, kehuskelivat kioskimurroillaan ja 
opettivat karkailun alkeet.

Koskaan aiemmin Jussi ei ollut itke-
nyt. Lastenkodissa hän päätti kokeilla 

 sitäkin. Hän risti kätensä salaa iltaisin ja 
itki, että vanhemmat viimein lopettaisi-
vat juomisen. 

– Itkustani ei ollut hyötyä. Kaikki  meni 
vain pahemmaksi. Sen jälkeen en ole 
 itkenyt.

Vierähti vuosi, toinenkin. Aina kun 
Jussi palasi sunnuntai-iltana kotoa lasten-
kotiin, isä saattoi hänet bussille ja vannoi 
parannusta. 

Isän silmä oli yleensä känninujakoista 
mustana, mutta ei Jussi sitä muista. Hän 
muistaa vain,  miten hyvältä tuntui, kun 
isä antoi lupauksen, jonka antaisi uudes-
taan seuraavana sunnuntaina. 

Piipahti isä koulussakin. Hän koputti 
Jussin luokan oveen, astui sisään ja so-
persi: ”Jussi Benjamin. Daddy loves you. 
Tuli mitä tuli”.

Poikaa hävetti. Että pitikin olla noin 
nolo toinen nimi! Isän juopottelusta tie-
sivät kaikki, opettajat ja luokkakaverit. Ei 
Jussi häntä hävennyt.

Toisella luokalla Jussi lintsasi niin pal-
jon, että jäi luokalleen. Läksyjä ei tullut 
tehtyä, ja todistus oli täynnä vitosia.

Vauvailujuoni meni läpi

Kesäretki Kaneli-kahvilaan kuulosti lii-
an hyvältä. Lastenkodin omahoitajat 
t ulisivat mukaan, ja Jussi saisi tilata  mitä 
herkkuja tahansa.

Jussi aavisti pahinta mutta tilasi 
jätski annoksen. Kalleimman, sen jossa 
oli päivänvarjo.

– Sitten hoitajat ilmoittivat, että minut 
on päätetty sijoittaa uuteen perheeseen. 
Lusikka putosi kädestäni. En koskenut-
kaan jätskiini. 

Paluumatkalla Jussi ei sanonut sanaa-
kaan. Mutta kun auto kaarsi lastenkodin 
pihaan, hänen suunnitelmansa oli valmis.

Hän karkaisi. Pukisi päälleen kahdet 
verkkarit, jotta voisi yöpyä metsissä. Jos 
hänet löydettäisiin, hän purisi, potkisi ja 
hajottaisi kaiken. Olisi niin kamala, että 
uuden perheen olisi pakko palauttaa 
 hänet.

Hän halusi humalaiset vanhempansa. 
Oliko se liikaa? 

Kun Jussi pääsi huoneeseensa, hän pu-
ki tuplapöksyt, kiipesi ikkunasta ja pyöräi-
li kotiin. Vanhemmat itkivät. Sijoi tus-
uutinen oli musertanut heidät. Jussi  ta ju si, 
että oli vahvempi kuin vanhempansa. 

– Karkuteillä oli jännää. Piileksin met-
sissä, kotona, kavereilla ja mummelilla. 
Kehuin kavereille, että meitsi on hatkas-
sa. Että minua jahtasivat poliisit ja sossut. 

Poliisi jäljitti Jussia viikkokausia. 
Mutta Jussi ehti aina karkuun.

Lopulta vanhemmille ilmoitettiin,  että 
sijoitus peruttaisiin. Sen sijaan Jussi 
 lähetettiin psykiatriseen sairaalaan. Lää-
kärit halusivat tutkia, miksi pieni poika 
käyttäytyi niin pikkuvanhasti. Ei kai hän 
huolehtinut vanhemmistaan?

Sairaala tuntui vankilalta. Ovet ja 
 ikkunat olivat lukossa. Hoitajat hokivat, 
että Jussi on fiksu poika, mutta ei turvau-
du aikuisiin kuten 9-vuotiaan pitäisi.

Jussi sai idean: hän heittäytyisi vau-
vaksi.

– Pakotin itseni hoitajien syliin, vaik-
ka vieraiden kosketus tuntui minusta 
 likaiselta. Aloin pyytää aikuisilta apua. 
Rupesin leikkimään jopa pikkuautoilla, 
vaikka inhosin niitä. 

Seuraavassa kokouksessa todettiin, et-
tä Jussissa on havaittu huomattavaa edis-
tystä. Jussi hakee läheisyyttä! Jussi leik-
kii oikeita leikkejä! Jussi on valmis kotiin!

– Ne päästivät minut pois, vaikken 
 ollut muuttunut miksikään. Olin rie-

Lastenkodissa Jussi oppi,
että itkeminen on turhaa.

Täältä pesee!  
Pyry ottaa  
isästä mittaa.



 Kodin Kuvalehti  10/2012 27

muissani mutta hämmentynyt. En ym-
märtänyt, miksi huijaukseni palkittiin.

Neljä suru-uutista ja Ara

Oikeastaan Jussi olisi halunnut harrastaa 
jääkiekkoa, mutta siihen vanhemmilla ei 
ollut varaa. Siksi hän paineli 11-vuotiaana 
veljensä perässä nyrkkeilytreeneihin. 

Jussi treenasi viidesti viikossa. Liikaa, 
ja liian isoja äijiä vastaan. Mutta hän 
nautti. Nyrkkeilyssä oli säännöt ja kurin-
alaisuutta, toisin kuin missään muussa 
sitä ennen.

Hän ei jännittänyt matseja eikä pelän-
nyt iskuja kuten muut pojat. Kun val-
mentaja kysyi, jaksatko vielä yhden erän, 
Jussi vastasi aina ”ihan sama” – ja jatkoi. 

– En ollut lahjakas mutta treenasin ko-
vempaa kuin kukaan muu. Lopulta ohi-
tin kaikki.

Kun Jussi alkoi nyrkkeillä, hänen kes-
kiarvonsa nousi numerolla. Lintsaami-
nen alkoi tuntua kakaroiden touhulta, ja 
välituntien futisottelut houkuttivat. 

Kun Jussi oli 12-vuotias, äiti kuoli 
 alkoholimyrkytykseen. Suru-uutinen ei 
ollut oikeastaan uutinen – Jussi oli kat-
sellut koko ikänsä, kuinka viina tappoi 
 äitiä. Mutta isää itketti. Hän lakkasi syö-
mästä, eikä lakanoita saanut vaihtaa, kos-
ka niissä oli äidin tuoksu. 

– Otin jääkaapista köntsän jauhelihaa 
ja yritin painaa siitä pannulle pihvejä. 
Halusin pitää isän hengissä.

Isä laihtui 15 kiloa, löi kännissä pään-
sä ja kuoli puolitoista kuukautta äidin jäl-
keen. Jussi muutti Tampereelle siskonsa 
luo ja nyrkkeili kovempaa kuin koskaan. 
Myöhemmin viina vei myös siskon ja 
Jonne-veljen.  

– Minulla ei ole vanhemmistani tai si-
saruksistani mitään pahaa sanottavaa. 
He olivat ihania ihmisiä, jotka viina pila-
si. He elivät niin hyvin kuin pystyivät, 
 enkä syytä heitä mistään.

Kun Jussi oli menettänyt neljä per-
heenjäsentään, hän ei tuntenut enää mi-
tään. 

– Olin täydellisen peloton. Olisin 
 voinut nukkua ovet auki rappukäy tä vään 
enkä olisi vilkaissutkaan, astuuko  joku 
ovestani. Jos kuolisin, so what.

Sitten hän tapasi Aran.
Arakin oli Hämeenlinnasta, tosin eri 

asuinalueelta. Hänen vanhempansa oli-
vat akateemisesti koulutettuja.

Ara seurusteli Jussin kaverin kanssa. 
Kun suhde päättyi, Ara totesi Jussille,  että 
rakastaa tätä. Jussi vastasi, että ”mäkin 
tykkään susta”.

– Enhän edes tiennyt mitä rakastami-
nen on! Siihen asti minulle oli riittänyt, 
että saan jostain vaatteet päälleni. En ol-
lut koskaan tarvinnut ketään. 

Ara oli ensimmäinen ihminen, jonka 
halaaminen tuntui hyvältä. Rakkauden 
mukana tuli toinenkin tunne: pelko. 

– Tajusin, että olen Arasta riippuvai-
nen. Jos Ara jättäisi, hajoaisin. Nyt olem-
me olleet naimisissa yhdeksän vuotta. 
Enää en pelkää.

Pyry, Ara ja Jussi ovat aina yhdessä. 
Kun Ara lähtee kenkäostoksille, Jussi läh-
tee mukaan. Kun Jussi lähtee salille, Ara-
kin tulee. 

– Jussi on ainut tuntemani ihminen, 
joka ei koskaan arvostele vanhempiaan. 
Eikä hänen kanssaan pysty riitelemään, 
sillä hän ei suutu mistään, Ara sanoo.

Särkänniemen superhurvittelijat

Näpit irti pojastani. Jos kaahaatte lähel-
lekään häntä, pomppaan suojatielle ja 
 pysäytän autonne omin käsin. 

Minä olen Koivulan Jussi Tampereel-
ta. Olen 28-vuotias ja sitä mieltä, että jos 
lähtee HopLop-leikkipaikkaan, kannat-
taa ottaa varapaita mukaan – eikä räplätä 
kännykkäänsä. Riehun temppuradalla 
niin, että paitani kastuu litimäräksi. 
 Perässäni roikkuu aina kymmenen mu-
kulaa, jotka kiljuvat kilpaa: Ota mut kiin-
ni! He eivät malta mennä edes piiloon 
vaan haluavat vain, että huomaan heidät. 
Lapset pitää nähdä. Pitää sanoa wauuu, 
vaikka lapsi heittäisi vain palloa.

On mahtavaa, että elätän itseni nyrk-
keilyllä. Unelmani on Euroopan-mesta-
ruus. Mutta jos vaimoni tai lapseni pyy-
täisi, lopettaisin nyrkkeilyn heti. Millään 
muulla kuin perheellä ei ole minulle mer-
kitystä. Ei millään. 

 Viime kesänä kävin Pyryn kanssa 
 Särkänniemen huvipuistossa 55 kertaa. 

Eihän niin voi tehdä! Voipas! Meillä on 
kausi kortit, ja on vain aikuisten tyhmä 
sääntö, että liika huvittelu on pahasta.

Treenaan kahdesti päivässä mutta 
muun ajan vietän  Pyryn kanssa. Olen tark-
ka siitä, ettei Pyry saa kaikkea mitä hän ha-
luaa. Mutta miksi pitäisi kieltää jotain vain 
kieltämisen vuoksi? Jos Pyry lähtee kans-
sani kauppaan, hän saa ostaa niin paljon 
karkkia kuin tahtoo. Ikinä hän ei ota mi-
tään. Kun vapaus annetaan, sitä ei tarvitse 
ottaa.

Pyry ei ole koskaan nähnyt minua 
 humalassa. Alkoholi on hermomyrkky, 
 jota en tarvitse. En tiedä miksi selvisin 
lapsuudestani. Ehkä siksi, etten hävennyt 
sitä. Tai siksi, että aloin nyrkkeillä.

Jos Pyry tekee jotain väärin, sanon 
 ettei niin saa tehdä. Mutta koskaan en 
suutu. En halua pelästyttää häntä. Haluan, 
että Pyry tietää, että vaikka hän mokaisi 
miten pahasti, isi auttaa aina.

Minun poikani ei tarvitse pelätä. En 
häivy hänen elämästään ikinä. 

Vanhempien kuolema  
vei pelot, rakastuminen 
toi ne takaisin. 

Amatöörinä Jussi 
Koivula voitti kuusi 
Suomen-mestaruutta. 
Nyt tavoite on 
ammattilaisnyrkkeilyn 
Euroopan-mestaruus.

Kahdeksanvuotiaana 
Jussi asui 
lastenkodissa. Koti-
ikävä oli kova.
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