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Ylösnousemus

On sekä rohkaisevaa että lohduttavaa kuulla että kuopasta on mahdollista nousta, 
vaikka se tuntuisi joskus pohjattoman syvältäkin. Nyt ei ole puhe siitä kuopasta, 
johon me – hyväkuntoisina, tietysti – olemme matkalla, vaan ”mustalaisten ku-
ninkaaksi” itseään kutsuvan raskaansarjan nyrkkeilijän Tyson Furyn saavutuksista.

Noustuaan titteliottelussa tyrmäyksen partaalta ja taisteltuaan itsensä kuiville häntä 
pitkään riivanneista alkoholismista, huumeista ja mielenterveyden ongelmista Fu-
ry kertoi että jos hän voi selvitä tällaisista massiivisista vaikeuksista näinkin syvältä, 
niin kuka tahansa voi. Ja tämän hän sanoi suoraan kameralle, siis meille kaikille.

On tärkeätä panna merkille että vaikka tämän kaltaisessa selviytymisessä on kyse 
ennen kaikkea henkisistä voimavaroista ei urheilun – tässä tapauksessa meille niin 
läheisen nyrkkeilyn – merkitystä voi väheksyä. Ihminen on psykofyysinen kokonai-
suus, henki ja ruumis tarvitsevat toisiaan eikä kumpikaan voi yksin hyvin.

Ihminen ei voi valita millaisiin olosuhteisiin hän syntyy, mutta hän päättää itse mi-
tä hän tähän maailmaan tuo ja mitä itsestään tekee. Ainakin voi yrittää parhaansa.

Kiitos tästä vuodesta kaikille, ja entistä parempaa uutta vuotta. Pidetään itsemme 
ja toisemme kunnossa.

PS Klubin nettisivut ovat lopultakin saatu toimivaan ja näyttävään kuntoon; käy-
kää tutustumassa.

Juha Rosma, pj
Ringside Club ry
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Tatlin askel  
kantaa  finaalissa 
Kohiseva katsomo on ääriään 
myöten täynnä; lukuisat tv-kame-
rat kiertävät finalisteja – tinkimä-
tön 14 viikon harjoittelu kuvastuu 
varmuutena ottelijoiden olemuk-
sessa. Kiilamainen valo tummalla 
estradilla valaisee valkoiseen pu-
keutunutta Prinssiä. Ratkaisevas-
sa kamppailussa Ediksen sisään-
tulomusiikkina soi Michael Jack-
son. Heti ensitahdeista lähtien 
varmoin liikkein esiintyvä Tatli 
saa yleisön puolelleen. Vauhti ei 
hiivu hetkeksikään – sulava liike, 
kierähdykset ja eläytyvä askellus 
kantavat loppuun saakka.

Uuvuttava finaali päättyy val-
taviin suosionosoituksiin – yleisö 
nousee seisomaan, ja kannustus-
huutojen pauhu ylittää kuulutta-
jan mikrofonin äänen. Kolme ar-
vostelutuomaria ovat mykistynei-
tä ihastuksesta – viimeiset pisteet 
jaetaan: 10, 10, 10!

Edis Tatli ja Katri Mäkinen voit-
tavat Tanssii Tähtien Kanssa -fi-
naalin 11. kauden. Historiallinen 
saavutus ja voitto ensimmäisenä 
huippu-urheilijana Suomen suosi-
tuimmassa tanssikilpailussa ja ka-
rismaattisen arvostelukolmikon, 
Haapalainen - Ahti-Hallberg – Uo-
tinen, tiukassa tuomaroinnissa.

Nyrkkeilyn Euroopan mestari 
osoitti avointa mieltä ja rohke-
utta heittäytymällä ummikkona 

täysin uuden lajin pariin yleisön 
ja median armoille. Kova treeni 
pätevän valmentajan huomassa 
kantoi hedelmää eikä lahjakkuut-
ta toisenlaisiinkaan rytmeihin nä-
emmä puutu! 

Onnittelut Edikselle – tästä on 
hyvä tanssahdella seuraavaan 
kehään!

Esko Saarenoja

Helena Ahti-Hallbergin sanoin:
Me nähtiin jotain aikamoisen herkkää, eikä se ole mahdollista, 
jollei ole ehdotonta luottamusta tanssipariin, musiikkiin, koreo-
grafiaan ja omiin taitoihin!

Jorma Uotinen:
”Ensimmäisellä kierroksella taisin sanoa, olipa tyrmäävä tango. 
Ei ole nyrkkeilijän iskuvoima herpaantunut. Tangonne tärähtää 
tajuntaani täysillä. Ja viimeksi olin kananlihalla, nyt olen kanvee-
sissa. Täysosuma.”

Jukka Haapalainen:
”Tyrmäys.”

EDIS TYRMÄSI PARKETILLA

”Tanssiesitys, joka jätti 
kokemuksen ja ennenkaikkea 
elämyksen. Ja elämykset 
ovat elämän suola.” 
Helena  Ahti- Hallberg.

Kuva: 
Pete Aarre-Ahtio / 
Ilta-Sanomat
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T atli säilytti Euroopan mesta-
ruuden, Wahlström haastoi 
Katie Taylorin, Robert Hele-

nius iski uralleen jatkoa tyrmää-
mällä Teperin

Kulunut syksy ei tarjonnut 
montaakaan kotimaassa järjestet-
tyä ammattilaisiltaa, mutta se ei 
tarkoittanut sitä, että Suominyrk-
keiljät olisivat levänneet laakereil-
laan. Kaikkea muuta. Ennätyskuu-

ma kesäkään ei hidastanut tahtia.
Viikkoa ennen juhannusta Tuu-

sulan Sanna Turunen kävi Skot-
lannin Paisleyssä tiukan taiston 
WBC-liiton Silver-mestaruudesta 
Hannah Paisleytä vastaan. Brittein 
saarilta kotoisin olleet arvostelu-
tuomarit näkivät kovin yksipuo-
lisesti Hannahin voittajaksi kym-
menen erän päätteeksi.

Pahimpaan helleaikaan hei-

näkuussa Mikkelin kauppatorille 
pystytetyssä suurteltassa nähtiin 
neljä ammattilaisottelua ja kol-
me olympiatyylin nyrkkeilyä si-
sältänyt ottelukattaus. Ammatti-
laisotteluissa Dimitri Faltin joutui 
tyytymään tasapeliin Alexander 
Benidzen kanssa. Kotikehän ot-
telijoista Ervin Kaden valmennet-
tava, välisarjan Fedor Vinogradov, 
iski nopean tyrmäysvoiton ja sa-
man tempun teki sarjaa ylempä-
nä super välisarjassa Oskari Metz. 
Pääottelussa EBU-listan välisar-
jan seitsemänneltä sijalta löytyvä 
Tampereen Jussi Koivula iski vuo-
den 2018 ainoaksi jääneessä otte-
lussaan Pietarin Alisher Ashurovia 
vastaan. Helpolla ei voitto tullut, 
sillä ottelun toisessa erässä Koi-
vula löysi itsensä hänelle erikoi-
sesta paikasta kehän kanveesilta 
kuuntelemasta kehätuomari Mi-
ka Lindgrenin suorittamaa luvun-
laskua. Sisukkaasti Koivula keräsi 
itsensä ja nyrkkeili tarkasti lop-
puerät ansaittuun pistevoittoon. 
Heinäkuun helteillä Oulun nuo-
ri lupaus Elias Okkonen saavutti 
Budapestissä uransa kolmannen 
voiton lyömällä teknisellä tyrmä-
yksellä kolmannessa erässä Unka-
rin Zsolt Sarkozin.

TATLI PUOLUSTI  
VOITOKKAASTI  
EM-VYÖTÄÄN
Elokuussa käytiin jo perinteeksi 
muodostunut Olavinlinna Boxing 
Night taatusti Suomen upeim-
massa paikassa, kesäisessä Savon-
linnassa keskiaikaisen kivilinnan 
muurien sisäpuolella.

Veljekset Pekkonen Oy:n pro-

Punnitus legendaarisessa Madi-
son Square Gardenissa.

Kotimainen ammattinyrkkeily
– syyskatsaus 2018
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motoimassa illassa järjestelyt oli-
vat jälleen kerran parasta A-luok-
kaa. Linnaan saapuneelle yleisölle 
esiteltiin esiotteluissa olympiatyy-
lin nyrkkeilyn parhaita kotimai-
sia ottelijoita: Arslan Khataev, Ilari 
Kujala, Krenar Aliu, Muhammad 
Abdilrasoon ja Santeri Laine vas-
tassaan Saksan joukkue.

Ammattilaispuolella illan avasi 
odotettu comeback, kun Togos-
ta alunperin Helsinkiin saapunut 
sympaattinen Nordeen ”Ukunta” 
Toure palasi parin vuoden tau-
olta kehään tyrmäten Espanjan 
Isaac Benitezin. Oskari Metz jou-
tui urakoimaan vaihteeksi täydet 
erät, kun sitkeä nicaragualainen 
veteraani Miguel Aguilar 11-46-1 
seisoi täydet kuusi erää. Espanja-
laisten ”jäsentenvälisessä” koitok-
sessa Helsingissä asuva Ringside 
Gymin Jose Antonio Sanchez Ro-
mero voitti pistein Nicaraguasta 

Espanjaan kotiutuneen Jose Her-
nandezin pisteillä. Raskaansarjan 
Robert Helenius voitti myös pis-
tein nihkeässä ottelussa jo toista-
miseen Valkovenäjän Yury Byk-
hautsoun. Ottelu jätti paljon kysy-
myksiä ilmaan Robben nykykun-
nosta ja uran jatkosta. Katsomoon 
näytti siltä kuin Ahvenanmaan jä-
tillä olisi ollut kuntoa ainoastaan 
kahteen erään ja aktiivinen valko-
venäläinen olisi ansainnut tasa-
pelin, ellei jopa voiton, tasaisen 
taiston päätteeksi.

Pääottelussa Edis Tatli uurasti 
täydet kaksitoista erää puolusta-
en voitokkaasti EBU:n kevyensar-
jan Euroopan mestaruuttaan. Vas-
tassa piti olla alunperin Ranskan 
Marvin Petit, mutta hänen louk-
kaannuttuaan paikan haastajana 
otti Espanjan Frank Urquiaga 12-
0-0. Ennakkoluulottomasti Bar-
celonan mies ottelikin ja Tatli sai 

hänen kanssaan olla loppuun as-
ti tarkkana. Tuomareiden pisteet 
116-112, 116-114 ja 115-113 
puolsivat hallitsevaa mestaria, jo-
ten vyö pysyi Tatlin lanteilla. Pari 
viikkoa myöhemmin Olavinlinnan 
ottelusta Tatlin valmentaja-mana-
geri Pekka Mäki ilmoitti Ediksen 
luopuvan EM-arvostaan ja keskit-
tyvän jatkossa MM-ottelun saami-
seen, IBF-liiton kevyensarjan haas-
tajalistan neljäntenä majailevalle 
helsinkiläiselle kun saattaisi aue-
ta avoimen mestaruuden myö-
tä mahdollisuus päästä seuraa-
van vuoden aikana ottelemaan 
liiton mestaruudesta. Ennen tätä 
Edis osallistuisi syyskuussa alka-
vaan huippusuosittuun tv-sarjaan 
Tanssii tähtien kanssa, jossa jul-
kisuudesta tutut henkilöt kisaa-
vat ammattilaistanssinopettajien 
johdolla paremmuudesta vakio- 
ja latinalaistansseissa.

Edis Tatli säilytti EBU-vyön kovan 12-eräisen ottelun päätteeksi Frank Urquiagaa vastaan. 
Kuva: Photolies.com
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HELENIUS ISKEE  
YLLÄTYKSEN SAKSASSA
Syyskauden päästessä vauhtiin 
nähtiin ottelijoitamme useis-
sa Euroopan kehissä. Syyskuun 
kahdeksantena Saksan kehässä 
Zinnowitzissä Tuomo ”Terrieri” 
Eronen lähti haastamaan vuonna 
2016 Espoossa tyrmäyksellä voit-
tamaansa Serbian Serif Gurdijelja-
cia. Serbian seriffi piti hallussaan 
IBF-liiton ylemmän höyhensarjan 
International-titteliä. Vyö ei ollut 
nyt tässä ottelussa panoksena, ei-
kä se Kuopioon olisi ollut mat-
kallakaan, sillä  Serif kuittasi otte-
lusta revanssin selvän pistevoiton 
merkeissä.

Samana päivänä Haminan 
Road Warrior Janne Forsman 22-
11-0 nähtiin Sauerland Eventin 
promotoimassa illassa Kroatian 
Zagrebissa vastassaan kotikehän 
Edin Puhailo 16-0-0 15 ko. Ot-
teluun nopealla varoajalla seitse-
män kiloa keveämpänä lähtenyt 
Forsman joutui heti altavastaajak-
si ja kova vartalopommi ottelun 

toisessa erässä päätti epätasaisen 
kamppailun. Viikkoa myöhemmin 
oli Mika Joensuun vuoro otella 
Saksan kehässä niin ikään Sauer-
landin illassa. Kotikehän saksalai-
nen Ahmad Ali 13-0-1 tyrmäsi ou-
lulaisen Joensuun tylysti kolman-
nessa erässä.

Robert Heleniuksen kaksi edel-
listä hankalaa ottelua Yury Byk-
hautsouta vastaan eivät nostatta-
neet ennakkotoiveita muutaman 
viikon valmistautumisella raskaan-
sarjan IBF-liiton Inter-Continen-
tal titteliotteluun Saksan Walden-
buchiin 29.9. matkanneen Poh-
jolan painajaisen suuntaan. Ta-
pahtuman järjestäjataho Z!-Pro-
motionin Hagen Döring oli peli-
miehenä varmasti laskenut, että 
Robbe olisi tilaustyönä räätälöity 
vastustaja Döringin suojatille Er-
kan Teperille. Kymmenen vuotta 
aiemmin Teper oli Bundesliigan 
ottelussa voittanut Robertin niu-
kasti pistein ja joulukuussa 2015 
heidän piti kohdata avoimessa 
EM-ottelussa loppuunmyydyl-
lä Hartwall Arenalla, mutta Te-

perin doping-rikkomus vesitti sil-
loin herrojen kohtaamisen. Kau-
pungin laitamilla pienessä hallis-
sa, vain  muutaman sadan hen-
gen yleisön edessä, nähtiin vih-
doin miesten välinen odotettu 
kohtaaminen. Saksalaisten etu-
käteen petaamaa helppoa Tepe-
rin tyrmäysvoittoa ei kuitenkaan 
nähty. Teperin rauhallinen, eteen-
päin menevä ottelutyyli sopi kuin 
nakutettu Heleniukselle, joka pit-
kien suorien ja hyvän liikkeen an-
siosta pääsi ottelussa niskan pääl-
le. Toki Teperilläkin oli hetkensä, 
mutta niistä Ahvenanmaan mies 
selviytyi sitomalla ja pyörähtämäl-
lä aina pois köysistä, kun Teper oli 
virittelemässä painavia iskujaan. 
Kahdeksannessa erässä Robben 
huumaava vasemman koukun ja 
suoran välimuoto naulasi Teperin 
raskaasti kanveesille, josta saksa-
lainen ei enää kyennyt ottelua jat-
kaamaan. Robbe oli palannut hui-
pulle. IBF-liiton Inter-Continental-
vyö tiesi liiton rankinglistalla pe-
räti seitsemättä sijaa. Euroopan 
nyrkkeilyliitto EBU sijoitti miehen 

A-Team Tatli voitolla Olavinlinnan yöhön. Kuva: Photolies.com
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kuudenneksi haastajalistalleen ja 
tietokonepohjainen Boxrec-lis-
tausarvo sijalle 17 koko maail-
man rankingissa. Jättebra, Robbe!

EKLUND LÄHELLÄ WBO:N 
EUROPEAN-MESTARUUTTA
Lokakuun viidentenä Steel Ringin 
puuhamiehet Markku Pirinen ja 
Jarmo Tolvanen kasasivat Joen-
suun ravintola Kerubiin pienen, 
mutta viihdyttävän nyrkkeilykat-
tauksen. Kyseessä oli 15 toimin-
tavuoden aikana peräti 66. tallin 
järjestämä ammattilaisnyrkkeilyil-
ta. Melkoisen kunnioitetteva luke-
ma asiasta viidenteen. Elias Okko-
sen oli tällä erää tyytyminen rat-
kaisemattomaan nelieräisessä ot-
telussaan Latvian Zigurds Kraukli-
sia vastaan. Hyvää oppia Eliakselle 
tuli itseään fyysisesti vahvemman 
nyrkkeilijän kanssa ottelemises-
ta. Pääottelussa Lotta Loikkanen 
4-0-0 säilytti tahrattoman ottelu-

listansa puhtaana kukistettuaan 
kehätuomari Juhani Peiposen pis-
teytyksellä 80-74 Slovakian Clau-
dia Ferenczin 17-67-8. Jatkossa 
Lotalle kaavailemme jonkin tason 
mestaruusottelua. MM-otteluihin 
on tullut kyselyjä, vahvisti mana-
geri Tolvanen.

Vaasan Mathias Eklund läh-
ti rohkeasti taistoon avoimes-
ta ylemmän keskisarjan WBO:n 
European -tittelistä, kohtaamal-
la Saksan Braunschweigissä illan 
promoottorinakin toimineen Pat-
rick Rokohlin 16-0-0. Meikäläisis-
tä aiemmin urallaan Teemu Tuo-
misen ja Mika Joensuun kukista-
neen Rokohlin piti ennakkoon olla 
Luodosta kotoisin olevalle, mut-
ta Vaasassa nykyisellään asuvalle 
Eklundille 10-1-1 vastustajana yli 
hilseen. Lajin pariin vasta 25-vuo-
tiaana tullut Eklund ei lähtenyt 
Saksaan kuvia kumartelemaan ja 
promoottori Rokohl saikin mes-
taruuden itselleen hyvin erikoi-

sella ja kyseenalaisella tuomiolla. 
Unkarin Bence Kovacs nimittäin 
sai vaasalaisen voittajaksi peräti 
118-110. Saksassa asuva roma-
nialainen WBO:n ex-maailman-
mestari Mihai Leu sai Rokohlin 
paremmaksi luvuin 117-111 ja 
Saksan Frank Michael Maass piti 
luonnollisesti omiensa puolta lu-
kemin 115-113. Toivottavasti Ek-
lund saa jonain päivänä uusinnan, 
jonka hän otteillaan Braunschwei-
gin nuoratussa neliössä osoitti an-
saitsevansa.

Manageri ja matchmaker Petri 
Paimanderin luotsaama salolais-
soturi Jarkko ”The Heat” Putko-
selle tuli Belgian Liègessä toinen 
tappio peräkkäin, Jessy Petit-Jea-
nin viedessä nimiinsä kaksikon 
välisen ylemmän kevyensarjan 
kymmeneräisen iskusodan loka-
kuun 20. päivänä. Samassa illassa 
piti myös Kemin Kivinyrkin, Henri 
Kekäläisen, otella Belgian Michel 
Garciaa vastaan Garcian peruu-

Isaac Benitez saa maistaa comebackin tehneen Nordeen ”Ukunta” Touren iskuja. Kuva: Photolies.com
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tettua Serbian Sladjan Dragsicin 
kanssa. Tämäkin ottelu lopul-
ta peruuntui aivan kalkkiviivoil-
la. Kekäläiselle järjestyi onneksi 
korvaava ottelu tulevassa Paasi-
torni Boxing Gaalassa Mexico Ci-
tyssä 20.10.2018 uransa toisen 
ammattinyrkkeilyottelun iskenyt 
meksikonsuomalainen Johanna 
Maria Luokkanen Omana 0-2-0 
koki pistetappion kokeneemmal-
le Aide Ruizille 6-7-0.

Suomalaisen isän ja meksiko-
laisen äidin tyttärellä on vah-
vat siteet myös isänsä kotimaa-
han. Mexiko Cityn yliopistossa 
UNAM:ssa opiskeleva neito on 
asunut myös jonkun vuoden Hel-
singissä. Hän panostaa tosissaan 
nyrkkeilyuraansa ja haaveilee jo-
nain päivänä voittavansa maail-

manmestaruuden. Uran aloitus 
ei tosin ole ollut tulosten valossa 
kovin ruusuinen, mutta nyrkkei-
lyssä kaikki voi olla mahdollista. 
Muistetaan, että Bernard Hop-
kins, Juan Manuel Marquez ja 
Amin Asikaisen kahdesti kohtaa-
ma Sebastian Sylvesterkin aloit-
tivat uransa tappiomerkinnällä. 
SM-ottelu Lotta Loikkanen vs. 
Johanna Luokkanen naisten kär-
pässarjassa voisi olla tulevaisuu-
dessa mielenkiintoinen. Toivote-
taan Johannalle kuitenkin onnea 
ja menestystä jatkossa. Vamos!

Syyskauden ainoa pääkaupun-
gissa isketty ammattilaisilta pi-
dettiin Helsingin työväentalolla 
eli Paasitornissa lauantaina lo-
kakuun 27. päivänä. Helsingin 
Tarmo ja promoottorina am-
mattilaispuolella toiminut Ervin 
Kade järjestivät tunnelmaltaan 
onnistuneen Paasitorni Boxing 
Gaala -tapahtuman. Jomi Lim-
mosen muistokisojen merkeis-
sä iskettiin ensin tusinan verran 
olympiatyylin nyrkkeilyotteluita 
ja sen päälle iltakilpailuissa vii-
si ammattilaiskamppailua. Tomi 
Silvennoinen ja Georgian vah-
va Nikolozi Gviniashvili kävivät 
tasaisen ja yleisöön menneen 
ottelun, jonka Silvennoinen vei 
kaikkien kolmen arvostelutuo-
mareiden pisteillä 78-74. Dayron 
Lester, Timo Laine ja Henri Ke-
käläinen tyrmäsivät heikohkot 
itäeurooppalaiset vastustajansa. 
Vapaaottelijana paremmin tun-
nettu Tipi Hirvikangas kohensi 
nyrkkeilylistaansa lukemiin 7-1-
0 enemmistötuomiolla Viron Ott 
Remmeristä.

Timo Laine pääsi Paasitornis-
sa helpolla tyrmättyään Davyd 
Horokhovetsin toisessa eräs-
sä, mutta seuraavasta ottelusta 
Romanian Aradissa 17.11. Sala 
Polivalenta -areenalla ylemmän 
keskisarjan WBO:n Inter-Conti-
nental-mestaruudesta ei tullut 
mitään helppoa iltapuhdetta. 
Unkarin nuori Mate Kis 13-0-2 
oli edellä joka osa-alueella ja sik-
si oli Timon nyt tyytyminen sel-
vään tappioon pisteillä.

TATLI VOITTI  
TTK-KILPAILUN
Edis Tatli eteni viikosta toiseen 
parinsa, tanssinopettaja Katri Mä-
kisen johdolla lopulta koko kil-
pailun voittoon. Ohjelman tuo-
ma positiivinen medianäkyvyys 
Edikselle itselleen ja sivutuotteena 
myös nyrkkeilylle lajina oli juuri 
sitä huomiota, jota olemme kai-
vanneet.

Ediksen elokuinen Olavinlin-
nan EM-ottelu jäi hänen vuoden 
viimeisekseen. Suunnitelmat ke-
vään ottelun osalta ovat jo pit-
källä ja varmasti saamme lähiai-
koina kuulla, missä ja milloin se-
kä ennen kaikkea kenet Edis koh-
taa seuraavaksi. Kyseessä saattaa 
olla kenties IBF-liiton eliminator-
kamppailu tai jokin muu merkit-
tävä ottelu.

Eva Wahlströmin joulukuun lo-
pulle Pietariin sovittu ottelu WBC- 
ja IBO-liittojen mestaruuksista 
Kazakhstanin Firuza Sharipovaa 
vastaan peruuntui harmittavasti, 
mutta korvaava ottelukin löytyi 
melko nopeasti ja siitä tulisikin 
koko kotimaisen ammattinyrkkei-
lyvuoden huipennus. New Yor-
kin kuuluisassa Madison Square 
Gardenissa vastaan asettuisi nais-
nyrkkeilyn ikoni, Brayn Pommitta-
ja Katie Taylor.

Ennen Evan superottelua New 
Yorkissa nähtiin suomalaisia iski-
jöitä hieman pienemmillä aree-
noilla. Kiuruveden liikuntahallil-
la on jo muutaman vuoden ajan 
järjestetty Turpaanvetotalakoot-
nimellä kulkenut jokamiesnyrkkei-
lytapahtuma, jossa kylän miehet 
ovat otelleet keskenään ja näy-
tösotteluissa kohdanneet oikeita 
nyrkkeilijöitä hyväntekeväisyyden 
merkeissä. Joulukuun 1. päivän ta-
pahtumassa iskettiin poikeukselli-
sesti kaksi oikeaa ammattinyrkkei-
lyottelua, kun Pekka Mäen suoja-
teista Tuomo Eronen iski TKO 2  
-voiton Vladislavs Davidaitisista 
ja Oskari Metz selviytyi voittaja-
na TKO 3 -tuomiolla Ilja Sovd-
rasta. Tapahtumassa nähtiin kol-
mieräisen näytösottelun tiimoil-

Hurjassa iskusateessa Katie Taylo-
rin kanssa myös Eva antoi mesta-
rin maistaa nahkakinnasta. 
Kuva: zumawire.com / mvphotos
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ta entinen kaksinkertainen alem-
man raskaansarjan EU-mestari Ju-
ho ”Härmän Häjy” Haapoja. Sen 
verran ruuti oli vielä kuivaa Hä-
jyn lapasissa, että hän iski kertaal-
leen luvunottoon vastustajansa 
Aki Juntusen.

Juho Tolppolan luotsaaman Pro 
Boxing Team Finlandin nyrkkei-
lijöistä Gennadi Mentsikainen ja 
Janne Rantanen hakivat ottelu-
tuntumaa Unkarista, Tibor Fejan 
järjestämistä kilpailuista.

Peräti 17 ottelun tapahtumassa 
molemmat kotimaiset gladiaatto-
rit selviytyivät nopeasti voittaji-
na. Rantanen tyrmäsi heti avaus-
erässä ja astetta vieraskoreampi 
Mentsikainen toisessa erässä.

Vesa Korpaeuksen ja Marco 
Rahumetsin valmennettava San-
na Turunen 4-2-1 kohtasi joulu-
kuun 1. päivänä USA:n Washing-
ton D.C.:ssä käydyssä, Universal 
Boxing Federationin tunnusta-

massa keskisarjan MM-ottelussa, 
kokeneen virginialaisen Tori Nel-
sonin 19-2-3. Amerikkalaiset pis-
tetuomarit näkivät ottelun yksi-
mielisesti 100-90. Boxrecin kol-
manneksi maailmassa sijoittamaa 
Nelsonia vastaan Sannalla ei ol-
lut hädän päivää missään eräs-
sä, mutta kotikehässään otellut 
amerikkalainen hallitsi nopeudel-
laan tilanteita, ollen lievästi niskan 
päällä. Itsenäisyyspäivänä Pekka 
Mäki vei suojattinsa Jose Anto-
nio Sanchez Romeron Espanjan 
Almeriaan, jossa tämä iski uran-
sa yhdeksännen voiton kukista-
malla pistein Nicaraguan Edwin 
Tellezin.

LOVIISAN VANHASTA  
PUUKOULUSTA MADISON 
SQUARE GARDENIN KEHÄÄN
Sharipova-ottelun peruunnuttua 
Eva sai tiedon mahdollisuudesta 

lähteä haastamaan naisten am-
mattinyrkkeilyn kirkkainta tähteä, 
kaikki yksitoista ammattilaisotte-
luaan voittanutta kevyensarjan 
WBA- ja IBF-liittojen mestaria, Ir-
lannin Katie Tayloria. Ottelu tul-
taisi käymään urheiluareenoista 
yhdessä kaikkein tarunhohtoisim-
mista, New Yorkin Madison Squa-
re Gardenissa, joulukuun 15. päi-
vänä. Tapahtuman pääottelussa 
Meksikon Canelo Alvarez kohtai-
si Englannin Rocky Fieldingin jäl-
kimmäisen WBA-liiton ylemmän 
keskisarjan tittelistä, joten pöy-
tä oli katettu koreaksi. Eva mietti 
päivän tarjousta ja päätti lähteä 
matkaan.

Ensimmäistä kertaa Evan am-
mattilaisuralla ottelu käytiin ulko-
mailla ja ilman Risto Merosta kul-
mauksessa. Kesän aikana valmen-
tajalegenda oli jättänyt valmen-
nushommat nuoremmilleen ja 
vetäytynyt viettämään erittäin an-

Kahden heikommin sujuneen ottelun jälkeen valkovenäläistä Yury Bykhautsouta vastaan, Robert Helenius 
elvytti uransa uuteen nousuun näyttävällä tyrmäysvoitolla Erkan Teperistä. 
Kuva: Photolies.com
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saittuja eläkepäiviä. Uudeksi val-
mentajaksi valikoitui paremmin 
konserttijärjestäjänä tunnettu Ris-
to Juvonen, jonka kanssa Eva al-
koikin työstää aiempaa monipuo-
lisempaa iskuarsenaalia ja hyök-
käävämpää ottelutapaa. New 
Yorkin -matkalle lähtivät mukaan 
myös manageri Petri Paimander 
ja Pekka Mäki lisäavuksi kehäkul-
maukseen ja käsienteippaukseen. 
Evasta tuli ensimmäinen suoma-
lainen, joka on otellut tässä, jär-
jestyksessä jo neljännessä, vuonna 
1968 avatussa Madison Square 
Gardenissa ja sen 20 000 henkeä 
vetävällä pääareenalla.

Vastus oli nyt vain kovin mah-
dollinen. Amatööriaikoina naiset 
olivat kohdanneet kuusi kertaa 
Taylorin voittaessa kohtaamisis-
ta jokaisen. Brayn Pommittajan 
amatöörimeriiteistä löytyi mm. 
olympiakulta, viisi maailmanmes-
taruutta ja kuusi Euroopan mesta-
ruutta. Koska ottelu käytiin Evan 
omaa sarjaa ylempänä ja puolus-
tus Sharipovaa vastaan peruuntui 
Evasta riippumattomista syistä, 
säilytti Eva WBC-liiton mestaruu-

tensa. Jos pieniä toiveita voitos-
ta eläteltiin sinivalkoisten lasien 
läpi katsoen ennen ottelua, niin 
Irlannin Taylor murskasi ne hyvin 
nopeasti. Ottelun avauserä Madi-
sonissa oli tosin suhteellisen tasai-
nen. Katie Taylor painosti, mutta 
ei saanut mitään merkittävää ai-
kaan. Erät kahdesta kymmeneen 
sen sijaan olivat enemmän tai vä-
hemmän kovia eriä suomalaisel-
le. Taylor iski väellä ja voimalla 
pakottaen Evan sitomaan ja py-
symään jatkuvasti puolustuskan-
nalla. Eva sai lisäksi ottelun lop-
pupuolella kasvoihinsa kaksi verta 
vuotavaa haavaa, jotka osaltaan 
haittasivat ottelemista. Kahdek-
sannen erän alussa naiset iskivät 
tasatahtiin lähietäisyydeltä kouk-
kuja ja Madison Square Gardenin 
yleisö innostui osoittamaan suo-
siotaan. Voittajasta ei ollut lop-
pukongin kumahdettua epäilys-
tä. Arvostelutuomareiden pisteet 
olivat kolme kertaa 100-90. Pe-
riksiantamattomuudesta ja hyväs-
tä asenteesta Evalle nosti hattua 
mestari Katie Taylorkin. Tappiolla 
osakkeet saattavat joskus nousta-

kin ja rahakkaita mestaruusotte-
luita voi järjestyä ulkomailta. Suo-
meen palannut Wahlström kertoi-
kin Maikkarin Tulosruudulle saa-
neensa jo muutamia ottelutarjo-
uksia. Matka Evan ensimmäisistä 
nyrkkeilyharjoituksista Loviisasta 
aina Gardenin valoihin on ollut 
ainutlaatuisen upea ja merkittävä.

Tulevaa vuotta 2019 saakin nyt 
suurella mielenkiinnolla odottaa. 
Koska Eva palaa kehään, mitkä 
ovat Edis Tatlin ja Robert Hele-
niuksen seuraavat siirrot? Helmi-
kuun alkuun on tätä kirjoittaessa 
varmistunut kolme iltaa: Vantaal-
la Myyrmäen urheilutalolla iske-
tään Juho Tolppolan promotoima 
Boxing Night, Steel Ring pitää 
omansa Joensuussa samana päi-
vänä ja pari viikkoa myöhemmin 
Mustasaaressa Vaasan kupeessa 
nyrkkeilijä Mathias Eklund taus-
tavoimineen kokoaa illan paikal-
liseen Botniahalliin. Kehän äärellä 
siis nähdään jatkossakin.

Hyvää uutta vuotta Ringside-
lehden lukijoille toivottaen

Petro ”Vonkale” Koskimies

Tori Nelson ja Sanna Turunen iskivät avoimesta Universal Boxing Federationin naisten keskisarjan mes-
taruudesta.
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EM-kultaprinsessat 
Mira Potkonen ja 
Elina Gustafsson 
kakun lumoissa. 

Kuva: Päivi Ahola
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EM-kultaprinsessat 
Mira Potkonen ja 
Elina Gustafsson 
kakun lumoissa. 

Kuva: Päivi Ahola
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28.7.2018 Ringsiden kulttuurikerho nautti kesäteatterista Tampereella.

Kulttuuria, urheilua ja hyvää mieltä
Isku- ja sanavalmis ryhmä Ruskiksella  sunnuntaiaamuisin, teemalla ”Kunnossa kuoppaan”.
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Intian Kalkutassa järjes-
tettiin heinäkuussa shak-
kinyrkkeilyn MM-kilpai-
lut. Ammattinyrkkeilys-
säkin kahdeksalla voitol-
la kunnostautunut Sakari 
Lähderinne otti sarjan 75 
kg voiton. 

11 erän ottelut
Shakkinyrkkeilyottelussa otellaan 
yhteensä kuusi kolmiminuuttista 
erää shakkia ja viisi kolmiminuut-
tista erää nyrkkeilyä. Ottelu alkaa 
shakkipelillä. Erän päätyttyä mi-
nuutin tauolla valmistaudutaan 
nyrkkeilyyn pukemalla varusteet. 

Nyrkkeilyerissä otellaan kovalla 
rytmillä ja uuden shakkierän aloi-
tus minuutin tauon jälkeen vaatii-
kin keskittymistä.

Shakkinyrkkeilyn arvostelus-
sa shakin osuus nousee hallitse-
vammaksi. Shakkinyrkkeilyottelu 
voitetaan tyrmäyksellä, luovutuk-
sella, shakkimatilla tai vastustajan 
siirtoajan loppumisella.

Nyrkkeilyerät  lasketaan vain, 
jos shakki päättyy tasapeliin. Näin 
voi käydä pattitilanteessa tai tilan-
teessa, jossa kummankin nappu-
lat tulevat syödyiksi, kuninkaita 
lukuun ottamatta.

Taktiikka toi voitot
Viisi vuotta shakkia pelanneen Sa-
kari ”Sakkematti”  Lähderinteen 
ottelut Intiassa päättyivät vastus-
tajan siirtoajan loppumiseen. En-

simmäisessä ottelussa kotikehän 
Mustafa Sayed Habeeb koki ajan 
loppumisen laudan ääressä. Saka-
rilla olisi ollut mahdollisuus pyrkiä 
lopettamaan ottelu myös shakki-
mattiin. Nopeilla siirroillaan Saka-
ri oli ajassa edellä vastustajaa. Tä-
mä mahdollisti pelaamisen perus-
varmoin siirroin pelaamalla takti-
sesti ajan pois vastustajalta. Sama 
taktiikka toi voiton myös finaalissa 
venäläistä vastaan.

Hallitseva mestari  
kukistui finaalissa 
Finaalissa venäläistä vastaan ra-
kentui jännittävä tilanne, kun vas-
tustaja Denis Gurbanin siirtoai-
ka loppui samalla sekunnilla kuin 
eräkello nyrkkeilyerää varten soi. 
Viidennen nyrkkeilyerän alkami-
nen oli vain sekunnista kiinni! Jos 
näin olisi tapahtunut, olisi ottelu 
jatkunut vielä nyrkkeilyerän ja sen 
jälkeinen shakkierä olisi loppunut 
heti. Venäläinen oli edellisten ki-
sojen mestari ja hyvä nyrkkeilijä. 
Sakari oli helpottunut, kun voi-
tonnälkäinen hallitseva mesta-
ri taipui jo shakkilaudalla ennen 
mahdollisuutta viimeiseen nyrk-
keilyerään.

Anssi Peräjoki

Sakari Lähde-
rinne, ensim-
mäinen suoma-
lainen shakki-
nyrkkeilyn maa-
ilmanmestari. 
Uuno Turhapu-
roa on pidetty 
ensimmäisenä 
shakkinyrkkeili-
jänä. Turhapuro 
nyrkkeilee ja pe-
laa samaan ai-
kaan puhelimen 
kautta shakkia 
elokuvassa Uu-
no Turhapuro 
herra Helsin-
gin herra. Kuva: 
Teemu Weckroth

Shakkinyrkkeilyn MM-kulta Suomeen
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Rovaniemeläisen Jarno 
Mustosen valkoista tuo-
marinpaitaa on elokuusta 
lähtien koristanut kolme-
tähtinen AIBA:n tuomari-
merkki. Uralleen hänellä 
on selvä tavoite: olympia-
matsin tuomarointi.
Kun rovaniemeläinen 17-vuoti-
as judoka Jarno Mustonen saapui 
ensi kertaa nyrkkeilysaliin, oli hä-
nen ajatuksenaan etsiä itselleen 
turvallisempi laji judon tilalle. Iro-
nista kyllä, Mustosen nyrkkeilyura 
päättyi vuonna 2001 erittäin vaka-
vaan loukkaantumiseen. Toipumi-
sen jälkeen mies palasi nyrkkeilysa-
leille valmennustehtäviin.

– Harrastin ja kilpailin judossa 
ennen siirtymistäni nyrkkeilyyn, 
mutta judossa paikat olivat jatku-
vasti niin rikki, että vaihdoin vähän 
”turvallisempaan” lajiin, naures-
kelee Jarno. ”Vakava vamma tosi-
aan lopetti oman nyrkkeilemiseni, 
mutta urheileminen säilyi kuiten-
kin arjessa mukana. Juoksin mm. 
maratoneja ja hiihdin pitkänmat-
kanhiihtoja erilaisissa massatapah-
tumissa.”, kertoo Jarno.

Ajatus tuomarointiin siirtymises-
tä ehti kypsyä Mustosen mielessä 
vuosikymmenen ajan ennen kuin 
mies siirtyi kehän laidalta takaisin 
kehäköysien sisään. Määrätietoi-
nen eteneminen kolmen tähden 
tuomariksi kielii tavoitteellisesta ja 
kilpailuhenkisestä luonteesta.

– Oman uran loppumisen jäl-
keen olin mukana Kouvolan Nyrk-
keilijöiden valmennustiimissä. Veri 
kuitenkin veti takaisin kehäköysien 
sisäpuolelle ja päädyin lopulta tuo-
marikurssille. Tein hyvän ratkaisun, 
sillä olen viihtynyt tehtävässä erin-
omaisesti ja saanut jälleen uuden 
näkökulman lajiin oman urheilu- ja 
valmentajauran jatkeeksi, summaa 
Mustonen.

– Urani on edennyt kahden 

vuoden sykleissä: kansallisen nyrk-
keilytuomarikortin sain 2012 ja 
2014 läpäisin AIBA:n yhden täh-
den kurssin. Vuonna 2016 sain 
AIBA:n korttiin toisen tähden ja 
kesällä 2018 kolmannen. Varsi-
naista oppi-isää tai esikuvaa mi-
nulla tuomaroinnissa ei ole ollut, 
mutta Allan Roosin kehätyösken-
telyä toki seurasin paljonkin ja seu-
rasin hänen toimintaansa kehässä 
mm. Youtubesta. Ammattilaispuo-
lelta olen monesti katsonut Anssi 
Peräjoen kehätyöskentelyä ja näh-
nyt siellä monta hyvää asiaa, jotka 

voi tuoda suoraan myös omaan 
toimintaan kehätuomarina, muis-
tuttaa Mustonen.

Upseerin tinkimättömällä tark-
kuudella työtään tekevää Jarno 
Mustosta arvostetaan sekä koti-
maisissa että ulkomaisissa tapah-
tumissa. Ylipäätään suomalaistuo-
mareiden saama arvostus on kor-
keaa.

– Noh, ei nyt yksin minua, vaan 
ylipäätään suomalaistuomareita 
arvostetaan maailmalla paljon ja 
heidän käytettävyytensä sekä ke-
hä- että arvostelutuomareina on 

Tuomari Jarno Mustonen  – unelmana olympialaiset

Kehätuomarin tehtävänä on tarkkailla nyrkkeilijän kykyä jatkaa ot-
telua. Kuva: EUBC

Kuva: EUBC
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hyvä. Suomalaistuomareiden käy-
tettävyyteen täytyy myös lisätä se, 
että Suomella on kaksi erittäin ar-
vostettua AIBA:n valvojaa/Techni-
cal delegatea (Henrik Tavio ja An-
na Laukkanen). Myös heidän am-
mattimaisuutensa, tarkkuutensa ja 
lajituntemuksensa on hyväksi suo-
malaiselle kv. nyrkkeilylle ja tuo-
maritoiminnalle, muistuttaa Jarno.

Laji luupissa

Jarno Mustosella on selvä tavoite 
uralleen: pääsy Tokion olympia-
laisten nyrkkeilytuomariksi. Rion 
olympialaisten tapahtumien pitkä 
varjo tosin ulottuu Tokioon asti, ja 
nyrkkeilyväki odottaakin kansain-
välisen olympiakomitean ratkaisua 
nyrkkeilyn säilymisestä olympia-
perheen jäsenenä.

– Rion tapahtumien vaikutuk-
set ovat näkyneet viime vuoden 
aikana. Kansainvälisissä turnauksis-
sa korostuvat tällä hetkellä oikeu-
denmukaiset arvostelut ja oikei-
den arvosteluperiaatteiden nou-
dattaminen. Yleinen käsitys siitä, 
että hyvän nyrkkeilytuomarin tun-
nistaa kehätyöskentelystä, ei ny-
kyisellään enää pidä paikkaansa. 
Toki kehätuomarin toiminta on 
edelleenkin keskiössä, mutta ar-
vostelutuomarin toimintaan kes-
kitytään nykyisin entistä enem-
män. Erillinen tuomaritarkkaili-
ja tarkastaa ja kontrolloi jokaisen 
erän, jonka arvostelet.  Vaikka ar-
vostelisit ottelulle ”oikean” voit-
tajan voit silti saada ”miinusta” 
yksittäisestä erävirheestä ja näin 
ollen ”kerryttää” omaa miinussal-
doa. Otteluvirheestä tai -virheistä 
(arvostelussa) saatatkin joutua pa-
kolliseen lepovuoroon, jolloin saat 
seurata muiden työskentelyä tuo-
mareiden odotustilassa ”screenil-
tä”. Onneksi itselläni ovat tähän-
astisissa kv. turnauksissa menneet 
arvostelut nappiin, enkä ole vielä 

tälle ”pop corn”-osastolle joutu-
nut, kertoo Jarno.

It’s only red and blue

Nyrkkeilykehän ulkopuolella on 
edelleenkin olemassa paljon asi-
oita, jotka voivat vaikuttaa tuoma-
ritoimintaan, mutta suomalaiset 
arvostelutuomarit ovat maailmalla 
tunnettuja oikeudenmukaisuudes-
taan ja rehellisyydestään.

– Itse en ole nykyisin huoman-
nut minkäänlaisia manipulaatio-
yrityksiä tai joutunut niiden koh-
teeksi. Tuomarilla täytyy olla ”pe-
lisilmää” omassa toiminnassaan 
ja hyvä kyky sulkea pois mahdol-
liset häiriötekijät, jotka mahdolli-
sesti pyrkivät vaikuttamaan suo-
raan tai välillisesti esimerkiksi ar-

vosteluun, muistuttaa Mustonen. 
”Lajin olympiastatuksen säilymi-
sen kannalta on tärkeää, että tämä 
kokonaisuus saadaan kontrolliin ja 
luottamus palautettua niin IOC:n 
kuin yleisönkin silmissä. Pitää tie-
tenkin muistaa, että kyseessä on 
arvostelulaji ja että ihmiset teke-
vät omat arvionsa. Kaikkein paras 
keino tuomarille on, että ei edes 
”tiedosta” kuka on ottelemassa ja 
unohtaa kaiken muun mitä tapah-
tui tai tapahtuu kehäköysien ulko-
puolella (It’s only red and blue).”

Mukaan tuomareiden  
tähtikaartiin
Vaikka omasta nyrkkeilyurasta on-
kin tuomarille hyötyä, ei tuomarik-
si haluavalla tarvitse välttämättä 

Tuomari Jarno Mustonen  – unelmana olympialaiset

Jarno Mustonen valittiin vuoden 2017 Vuoden Tuomariksi. Kuvassa 
Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine, Mustonen sekä Liiton 
entinen puheenjohtaja Tomi Korpinen. Kuva: Päivi Ahola
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olla minkäänlaista omaa kokemus-
ta kilpakehistä. Jarno Mustonen ei 
sen sijaan pitäisi pahana ajatukse-
na, että valmentajat ja ottelijat ha-
keutuisivat tuomarikurssille. Sään-
nöt ovat muuttuneet viimeisten 
viiden vuoden aikana useasti, ja 
hienosäätöä tehdään koko ajan. 
Kehätuomarin ratkaisut perustuvat 
aina voimassa oleviin sääntöihin – 
valmentajan ja ottelijan reagoinnit 
ovat toisinaan perustuneet tietä-
mättömyyteen uusista säännöistä.

– Kehottaisin nyrkkeilytuoma-
riksi pyrkiviä hakeutumaan roh-
keasti Nyrkkeilyliiton järjestämil-
le tuomarikursseille. Osallistumi-
nen alkuvaiheessa salikilpailuihin 
ja muihin kansallisiin nyrkkeilyta-
pahtumiin on ensiarvoisen tärke-
ää. Jokainen ottelu pitää ajatella 
yksittäisenä otteluna, eikä pyrkiä 
sitomaan sitä ns. nyrkkeilijöiden 
massaan. Pitää muistaa, että nyrk-
keilijälle ottelu on aina se ”one ti-
mer”, johon nyrkkeilijä on satsan-
nut kaiken ja tulee todennäköisesti 
muistamaan ainakin ottelun tuo-
mion lopun elämäänsä. Tuomaril-
le ottelu voi olla ottelupäivänä se 
20. arvostelu tai kahdeksas kehä, 
painottaa Mustonen.

– Tuomarin tulee olla ottelussa 
”hereillä” sen jokaisena hetkenä 
ja kantaa vastuu toimistaan. Var-
sinkin juniori-ikäisten otteluissa ar-
vostelun tärkeys korostuu, koska 
nuori nyrkkeilijänalku ei ymmärrä 
ns. väärää tuomiota. Hyvän tuo-
marin toiminnassa korostuu se, 
että kehässä ei ole kehätuomarin 
lisäksi muita kuin punaisen ja si-

nisen kulman ottelijat. Ottelijoi-
den paremmuus selviää otteluta-
pahtumien ja laadittujen arvoste-
luperusteiden mukaisesti. Joskus 
tuntuu, että valmentajat ja otteli-
jat eivät itse tiedä sääntöjä lajista, 
johon satsaavat kaiken aikansa ja 
usein myös resurssinsa, huomaut-
taa Mustonen.

Paksunahkaisuutta  
ja joustavuutta
Yksikään tuomari, laji kuin laji, 
ei selviä urastaan ilman arvoste-
lua. Kritiikistäkin selviää, jos pi-
tää oman osaamisensa ajan tasal-
la ja on valmis ottamaan vastaan 
neuvoja kollegoilta. Myös armol-
lisuus itseään kohtaan auttaa jak-
samaan.

– Tuomarin tulee olla paksu-
nahkainen ja valmistautua myös 
kovaankin kritiikkiin. Kannattaa 

vain vetää pari kertaa happea 
ja  yrittää asettaa itsensä siihen 
kritiikin antajan asemaan, sekä 
miettiä myös omaa toimintaa 
vielä kerran, muistuttaa Musto-
nen.

– Tärkeää on muistaa, että 
ratkaisut tehdään useasti sekun-
nin kymmenyksen aikana, ja jos 
ratkaisu oli väärä, pitää olla kyky 
tunnustaa ja hyväksyä omat vir-
heensä. Hyvä tuomari ottaa vas-
taan kokeneemmilta kollegoilta 
ohjeita ja neuvoja ja reflektoinnin 
jälkeen on valmis muuttamaan 
omia toimintatapojaan. Ei auta, 
vaikka olisit ollut 20 vuotta ru-
setti kaulassa, jos lähtökohtaisesti 
olet tehnyt aina asioita väärin. Hy-
vä tuomari kykenee muuttamaan 
omaa linjaansa niin, että se vastaa 
nykypäivän sääntöjä, sanoo Jarno 
Mustonen.

Päivi Ahola

Ringside Club ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 

pidetään Ruskeasuon urheiluhallin kahviossa 
sunnuntaina 31. maaliskuuta klo 12.30.

Tervetuloa!

Jarno Mustonen työnsä äärellä. Kuva: Päivi Ahola
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Ääntä ja vimmaa  
isojen parissa

Raskaassa sarjassa kolmen kunin-
kaan asetelma vahvistui ja mut-
kistui entistäkin kiinnostavam-
maksi vuoden 2018 jälkipuolik-
kaalla. Anthony Joshua puolusti 
asemiaan tyrmäämällä hyvin yrit-
täneen veteraani Aleksander Po-
vetkinin seitsemännessä erässä. 
Loppuvuoden suurimmat otsikot 
taas kokosi toisen kärkinimen, De-
ontay Wilderin, tittelinpuolustus 
harharetkiltään palannutta ”Gyp-
sy King” Tyson Furya vastaan. Fu-
ry näytti, etteivät terveys- ja elä-
mänhallintavaikeudet olleet vie-
neet hänen nyrkkeilyosaamistaan, 
mutta taidollisesti alakynteen jää-
nyt Wilder pelastautui hirmuisel-
la iskuvoimallaan ratkaisematto-
maan, ollen hyvin vähällä tyrmä-
tä Furyn viimeisessä erässä. Mo-
ni katsoja näki Furyn voittajana, 
mutta Wilderillakin oli jälkikäteis-
spekulaatioissa tukijansa.

Raskaansarjan jatko on kutkut-
tavan avoin: Furyn ja Wilderin 
ottelun kiistanalaisuus jätti tar-
peen uusinnalle, johon molem-
mat osapuolet ilmoittivat olevan-
sa valmiita. Joshua taas taustavoi-
mineen on varannut Wembleyn 
huhtikuuksi, ja monien toiveissa 
on, että vastustajaksi toiseen kul-
maan saapuisi sankareista jompi-
kumpi. Furyn ja Joshuan välinen 
mahdollinen ottelu rikkoisi vähin-
täänkin kaikki Ison-Britannian kat-
sojaennätykset, etenkin jos Fury 
pudottaisi Wilderin ulos kilvoitte-
lusta ennen sitä. Siksi huhtikuus-
sa nähdään todennäköisemmin 
vielä lämmittelyottelu ennen klii-
maksia.

Joshuaa vastaan on vahvimmin 
tarjolla jo kerran kaatunut Dilli-
an Whyte, joka vahvisti asemiaan 

syksylläkin ja valmistautuu koh-
taamaan Derek Chisoran kaiva-
tussa uusintaottelussa: miesten 
kahden vuoden takainen otatus 
oli yksi sarjan historian rajuimmis-
ta. Myös isokokoinen Jarrell Miller 
alkaa olla iskuetäisyydellä MM-ke-
hiä ajatellen.

Alemman raskaansarjan World 
Boxing Super Series päättyi Olek-
sandr Usykin voittojuhliin, kun 
hän heinäkuun finaalissa pyörit-
teli Murat Gassievia näytöstyyliin. 
Kun Usyk vielä syksyn aikana tyr-
mäsi perusteellisesti Tony Belle-
win, painoluokka alkaa olla hänen 
kohdaltaan tyhjennetty ja uusia 
haasteita lienee haettava isoimpi-
en miesten joukosta. Mairis Brie-
dis, Yunier Dorticos ja kumppa-
nit jäävät kilvoittelemaan seuraa-
van kukkulan kuninkaan asemasta 
WBSS-turnauksen toisella tuotan-
tokaudella.

Raskas keskisarja näki pitkäai-
kaisten hallitsijoidensa sortuvan. 
Venäjän pelätty Sergei Kovalev 
kärsi yllättävän ja dramaattisen 
tyrmäystappion lähinnä pisten-
yrkkeilijänä tunnetulle Kolumbian 
Eledeir Alvarezille, joka ponkaisi 
saman tien sarjan ykkösnimeksi. 
Vielä huonommin kävi veteraani 
Adonis Stevensonille, joka vajosi 
koomaan kärsittyään tyrmäystap-
pion Ukrainan Oleksandr Gvoz-
dykille, eikä haitilaisen ennalleen 
toipumisesta ole takeita. Gvoz-
dykista tuli sarjaan uusi tähti Al-
varezin, Dmitry Bivolin ja Arthur 
Beterbievin rinnalle – niin sääli-
mättömän oikeudenmukainen 
on nyrkkeilyn maailma. Hyvää 
nousua huipun likellä tekee Ison-
Britannian tyrmäyskone Anthony 
Yarde, ja mainita kannattaa myös 
Ruotsin Sven Förnlingin selvä pis-
tevoitto The Ring -listalla olleesta 
Karo Muratista.

Välisarjojen  
vilskettä

Ylempi keskisarja sai riveihinsä 
myös uuden tähtiluokan tekijän, 
kun hieman vaisuksi koettu ja 
vaikeuksista kärsinyt WBSS-tur-
naus päättyi yllätysvoittajan esiin-
marssiin ja hienoon esitykseen. 
Kaksi ensimmäistä kierrosta vä-
rittömästi otellut Callum Smith 
leipoi ennakkosuosikki George 
Grovesin tyrmäystappioon seit-
semännessä erässä ja kohosi sar-
jan kuninkaaksi. Tiukasti hänen 
kannoillaan on Meksikon Gilber-
to Ramirez, joka päihitti toistami-
seen Jesse Hartin. Myös Yhdysval-
tain David Benavidez tuo sarjan 
kärkitaistoihin tuoretta voimaa ja 
osaamista.

Keskisarjan superottelu Saul 
”Canelo” Alvarezin ja Gennadi 
Golovkinin välillä päästiin kuin 
päästiinkin iskemään dopingkä-
ryn aiheuttaman peruutuksen 
jälkeen syyskuussa. Taisto oli jäl-
leen yhtä lailla tasainen ja tasokas 
kuin ensimmäinenkin kohtaami-
nen ja päättyi Alvarezin niukkaan 
pistevoittoon, vaikka moni ruu-
tujen ääressä piti jälleen Golov-
kinin puolta jälkikäteen. Alvarez 
näyttäytyi joulukuussa myös pai-
noluokkaa ylempänä pätkimällä 
heppoisen Rocky Fieldingin kol-
messa erässä keskeytyskuntoon 
ja on kohoamassa kovaa vauhtia 
lajin parhaimmin palkatuksi at-
leetiksi, mistä lisää artikkelin lop-
pupuolella.

Keskisarjan huipulla MM-otte-
lua kärkkyvä Daniel Jacobs sel-
visi täpärästi hajaäänituomiolla 
Ukrainan Sergei Dereviatsenkos-
ta ja erottuu sarjan kolmanneksi 
isoksi nimeksi, kannoillaan britti 
Billy Joe Sanders ja Yhdysvaltain 
Rob Brant. Sarjassa on muuten 

Nyrkkeilyvuoden 2018 loppu
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nähty se tyypillinen ilmiö, että 
kun kirkkain ramppivalo keskit-
tyy kahteen tai kolmeen super-
tähteen, ei sarjan muuten suh-
teellisen ohueen tasoon kiinnite-
tä suurtakaan huomiota. Jos taas 
vain yksi nyrkkeilijä on ylivoimai-
nen, kuten alemmassa raskassar-
jassa, tälle aletaan pian kaivata 
parempaa vastusta muista pai-
noluokista.

Pitkään alamaissa ollut alempi 
keskisarja sai kevätpuolella volt-
tikaupalla uutta virtaa tietoisuu-
teen murtautuneiden nuorten 

urhojen myötä. Heistä Yhdysval-
tain Jarred Hurd jatkoi joulukuus-
sa voittojen tiellä, ja Meksikon ko-
vaiskuinen Jaime Munguia nap-
si niin ikään kaksi voittoa lisää, 
näistä arvokkaamman britti Liam 
Smithia, Callum Smithin veljeä, 
vastaan. Painoluokka on myös 
mukavan kansainvälinen, sillä 
sen huipulta löytyvät mainittu-
jen lisäksi myös Argentiinan Brian 
Castano sekä Ranskan Michel So-
ro muiden muassa.

Perinteissä kylpevässä ja myös 
tämän hetken kiinnostavimpiin 

painoluokkiin lukeutuvassa väli-
sarjassa monen ykköseksi tunnus-
tama Errol Spence Jr vietti syys-
kauden hiljaiseloa, tosin eräät hu-
hupuheet ovat tienneet kertoa, 
että hänen vauhtinsa kehien ul-
kopuolella on ollut sitäkin kovem-
paa. Maaliskuuksi on luvassa kui-
tenkin kelpo rytinää myös varsi-
naisessa leipälajissa, kun voitta-
maton teksasilainen koukkulyöjä 
saa vastaansa niin ikään tappiot-
toman kevytsarjan huippumies 
Mikey Garcian. Kokoero vaikuttaa 
kallistavan vaa’an Spencen eduk-

Deontay Wilderin tyrmäysvoima järkytti Tyson Furyakin.
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si, mutta Garcian tyylikkyyden ja 
osaamisen kanssa on hänelläkin 
varmasti tehtävää. 

Väkevimmin Spencen aseman 
haastaa alemmista sarjoista nous-
sut monipuolisuusihme Terence 
Crawford, jonka jälki on kahdessa 
välisarjan ottelussa ollut yhtä va-
kuuttavaa kuin aiemminkin. The 
Ring -lehden pound-for-pound-
lista pitää Crawfordia jopa maa-
ilman toiseksi parhaana nyrkkeili-
jänä, kun Spencen sijoitus on yh-
deksäs. Välisarjan isoihin nimiin 
myös kuuluvan Keith Thurmanin 
odotetaan myös päättävän lähes 
kahden vuoden ottelutaukonsa 
tammikuussa. Sarjan terävim-
män kärjen taakse jääneet värik-
käät britit Amir Khan ja Kell Brook 
puolestaan huutelevat edelleen 
toisiaan kehään ottelussa, joka 
saarivaltion mittapuulla olisi suu-
ren luokan tapaus.

Myös alempi välisarja pursuaa 
elinvoimaa, vaikka sen ottelijat 
ovat suurelle yleisölle vähemmän 
tuttuja kuin pykälää raskaammat 
gladiaattorit. Painoluokka pääsi 
mukaan World Boxing Super Se-
ries -turnauksen toiselle tuotan-
tokaudelle, jonka ensimmäinen 

kierros tarjosi kelpo viihdettä. 
Turnauksen ykkössuosikki, kova-
kintainen houstonilainen Regis 
Prograis marssi näyttävästi väli-
eriin saaden seurakseen Ivan Ba-
rantshukin, Kiril Relikhin ja Josh 
Taylorin. Varsinkin urallaan vain 
14 ottelua käynyt britti Taylor 
säväytti passittamalla tappiotto-
man Ryan Martinin keskeytysvoi-
tolla laulukuoroon.

Kevytsarjaan siirtynyt pound-
for-pound-ykkönen Vasil Lomat-
shenko kävi olkapääoperaatiossa, 
mutta ehti vielä palaamaan joulu-
kuussa helpolla voitolla Jose Ped-
razasta. Hänen takanaan sarjan ta-
so ei ole erityisen kova eikä mitään 
estettä ole sille, etteikö Edis Tat-
likin voisi yltää hämmentämään 
sarjan kärkikahinoita. Ylemmän 
höyhensarjan kärki on niin ikään 
tasainen, mutta ilman varsinaisia 
tähtiä: Meksikon Miguel Berchelt 
arvioidaan edelleen sarjan ykkös-
nimeksi. Myös höyhensarjan tilan-
ne on edelleen jotakuinkin ennal-
laan. Sarjan kärkipäätä miehittä-
vät pitkäaikaiset huippunimet, jot-
ka voittavat toisiaan ristiin, ja pai-
noluokassa olisikin tilausta nuorel-
le lahjakkuudelle.

”Monster” mellastaa 
kääpiösarjassa
Ylemmässä kääpiösarjassa näh-
tiin vuorostaan uusi huipputulo-
kas keväällä, kun Ghanan Isaac 
Dogboe täräytti tiensä tietoisuu-
teen. Joulukuun koleus pudotti 
vain 157-senttisen komeetan kui-
tenkin pian maan kamaralle, kun 
Meksikon Emanuel Navarrette 
nakutti hänestä pistevoiton. Sar-
jan meksikolaisedustus on muu-
tenkin vahva, kun Rey Vargas ja 
alemmista sarjoista siirtynyt Juan 
Francisco Estrada väijyvät huipun 
tuntumassa, ja myös Japanilla on 
useita tekijämiehiä sarjan kärjessä.

Vielä riemukkaampia hetkiä ja-
panilaiselle nyrkkeilykansalle on 
tarjonnut kääpiösarjan tappoko-
ne Naoya Inoue, joka on iskenyt 
kahdesta viimeisimmästä ottelus-
taan ensimmäisen erän voitot ja 
on suurin voittajasuosikki myös 
painoluokan WBSS-turnauksen 
ykköseksi. Moni pitää alemmis-
ta painoluokista ponnistanut-
ta ”Monster” Inouea maailman 
kolmen parhaan nyrkkeilijän jouk-
koon kuuluvana, ja hänen iskuvoi-
mansa on pikkumieheksi ällistyt-

Callum Smith nujersi George Grovesin WBSS-finaalissa.
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tävän hyvä. Turnauksen välieriin 
jatkavat myös Zolani Tete ja Ema-
nuel Rodriguez, joilla molemmilla 
oli yllättäviä vaikeuksia ensimmäi-
sen kierroksen otteluissaan, sekä 
takavuosien tähti Nonito Donaire, 
joka pumppasi kerran hiipunee-
seen uraansa uutta virtaa. Myös 
doping-rikkeistä kärähdellyt Mek-
sikon Luis Nery jatkoi voittojaan.

Ylemmän kärpässarjan herra 
on Thaimaan Srisaket Sor Rung-
visai, joka napsi vuoden jälki-
puoliskolla pari voittoa lisää. Hä-
nelle kahdesti hävinnyt Roman 
Gonzalez palasi myös voittokan-
taan. Uuden uhkan painoluok-
kaan on tuonut alempaa nous-
sut filippiiniläsiveteraani Donnie 
Nietes, jonka on määrä kohda-
ta uudenvuodenaattona Maca-
ossa Japanin Kazuto Ioka. Pit-
kään muutaman Aasian maan 
dominoimat alimmat painoluo-
kat ovat myös saaneet lisävä-
riä: esimerkiksi The Ring -lehden 

kärpässarjan kymmenen kärjessä  
-listalla ovat edustettuina peräti 
seitsemän maan kansalaiset.

Kertamaksuilla 
kehän äärelle
Nyrkkeilyn länsimaisessa me-
dianäkyvyydessä tapahtui suu-
rin mullistus pitkään aikaan, kun 
suuri yhdysvaltalainen maksuka-
nava HBO poisti lajin ohjelmis-
tostaan. HBO oli ollut nyrkkei-
lyn suurten otteluiden päänäyt-
tämö 45 vuoden ajan, ja jota-
kuinkin kaikki lajin suurimmat 
nimet Muhammad Alista Mike 
Tysonin ja Sugar Ray Leonardin 
kautta Floyd Mayweatheriin ehti-
vät esiintyä kanavan lähetyksissä. 
Päätös oli yllättävä, muttei täysin 
odottamaton, sillä pienemmät 
ja tiettyihin urheilulajeihin kes-
kittyneet kanavat olivat syöneet 
HBO:n markkina-alaa jo useam-
man vuoden ajan.

Samaan aikaan uusi video-
striimauspalvelu, vuonna 2018 
Yhdysvaltoihin toimintansa laa-
jentanut Dazn. ilmoitti teh-
neensä yli 300 miljoonan dol-
larin arvoisen sopimuksen Ca-
nelo Alvarezin ja Golden Boy  
-promootioyhtiön kanssa. 
Jo keväällä myös brittiläisen 
Matchroom-tallin kanssa sopi-
muksen solminut Dazn lupaa lä-
hettää HD-laatuista kuvaa netti-
laitteisiin ladattavan sovelluksen-
sa kautta.

Nämä media-alan uutiset ker-
tovat osaltaan kohderyhmien sir-
paloitumisesta, joka on ollut tyy-
pillinen kehitys jo vuosien ajan ja 
johon nyrkkeilyn on muun ajan-
vietteen tavoin ollut mukautumi-
nen. Nyrkkeily ei ole enää laji, jol-
la tavoiteltaisiin suuria kohderyh-
miä, ja myöskään meillä Suomes-
sa ei ole näköpiirissä, että valta-
kunnalliset TV-kanavat näyttäisi-
vät ammattinyrkkeilyä, harvinai-

Nanoya ”Monster” Inoue herättää kauhua vastustajissaan.
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sia poikkeuksia lukuun ottamat-
ta. Sen sijaan suurimmat ottelut 
ovat siirtyneet kertamaksujen tai 
kanavatilausten taakse. Tarkoin 
kohdennettu nettilähetys tavoit-
taa juuri halutut maksukykyiset 
katsojat, mutta lajipiirit ylittäväk-
si tähdeksi nouseminen on entis-
täkin hankalampaa.

Nyrkkeilyn osalta tilanne on 
erityisen vaikea vaikkapa palloi-
lulajeihin verrattuna. Jos yksittäi-
sen ottelun hinta kohoaa useisiin 
kymmeniin euroihin, ei ilmaiseen 
tottuneen nettisukupolven hou-

kutteleminen nyrkkeilyn ääreen 
ole kovinkaan helppoa. Lajin kil-
pailujärjestelmä taas tekee sen, 
että pysyvän kuukausimaksun 
maksaja saattaa saada ruudul-
leen loukkaantumisista tai pro-
mootioiden erimielisyyksistä joh-
tuen pelkkiä kylätason kilpailu-
ja, eikä toiveikas odottelu kan-
nusta jatkuvaan maksamiseen. 
Jalkapallo-otteluita ei peruuteta 
vastaavista syistä, jolloin siihen 
investoiminen on turvallisempaa. 

Tällaisista syistä WBSS-formaa-
tin kaltaiset säännölliset kovata-

soiset kilpailut olisivat nykypäi-
vänä elintärkeitä katsojalukujen 
vakiinnuttamiseksi ja yhä massii-
visemmaksi paisuvien ottelupalk-
kioiden rahoittamiseksi. Viimei-
simpien huhujen mukaan turna-
uksen toisen kauden rahoituk-
sessa on kuitenkin ollut ongel-
mia. Taistelu nyrkkeilyn tulevai-
suudesta muiden lajien joukossa 
käydäänkin aivan muualla kuin 
nuoratuissa neliöissä.

Janne Romppainen

HBO:n legendaariset nyrkkeilyäänet vaikenevat.
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MISSÄ IÄSSÄ ALOITIT  
NYRKKEILYN
8-vuotiaana, aloitin ensin judolla ja 
taekwondolla, mutta näiden ohjaus 
loppui salilla, joka oli kotini lähellä. 
Nyrkkeily oli sitten ainoa laji, jota ky-
seisellä salilla saattoi harrastaa, joten 
aloitin sen. 
OMA SUOSIKKI NYRKKEILIJÄSI
Terence Crawford – hänen taitonsa 
näkyvät hänen otteluissaan. Paras ot-
telu oli Terence Crawford vs. Yuriorkis 
Gamboa vuonna 2014. 
ENSIMMÄINEN NYRKKEILY  
MUISTOSI
Ensimmäinen kansainvälinen nyrkkei-
lyottelu Venäjällä, kun olin 14-vuotias 
(vuonna 2000). Se oli myös ensim-
mäinen kerta, kun matkustin Kuuban 
ulkopuolelle. 
KOVIN VASTUSTAJASI JONKA  
OLET KOHDANNUT 
Amatöörinyrkkeilijänä olin lähellä 
päästä edustamaan Kuubaa vuoden 
olympialaisissa 2008 Pekingiiin, mut-
ta äänestyksen jälkeen kisoihin lähtikin 
toinen nyrkkeilijä. Ammattilaisnyrkkei-
lijänä ottelu Niklas Räsästä vastaan. 
PARAS SPARRAAMASI  
NYRKKEILIJÄ
Amatöörinyrkkeilyssä kuubalainen 
Yunier Dorticos. Ammattilaisnyrkkei-
lyssä puolalainen Pawel Stepien. 
PARHAAT JA HUONOIMMAT  
OMINAISUUTESI NYRKKEILIJÄNÄ
Tekniikka on paras puoleni.

MILLOIN ITKIT VIIMEKSI
Kun voitin Niklas Räsäsen.
MINKÄ ELOKUVAN NÄIT VIIMEKSI
Pikkujalka (poikani kanssa). 
KUKA NÄYTTELISI SINUA ELO-
KUVASSA SINUN ELÄMÄSTÄSI
Denzel Washington 
PARHAAT YSTÄVÄT  
NYRKKEILYN PARISSA
Robert Alfonso 

MISTÄ MUUSTA  
URHEILUSTA PIDÄT
Jalkapallosta 

UNELMA-AMMATTISI
Nyrkkeilyvalmentaja 

PARAS NEUVO JONKA  
OLET SAANUT
”Pidä huoli itsestäsi ja toi-
mi oikein!” isoäidiltäni ja äidil-
täni, kun muutin Suomeen. 

MIKÄ ON OLLUT HUONOIN  
UUTINEN JONKA OLET  
LUKENUT ITSESTÄSI
En ole törmännyt huonoihin uutisiin. 
ASIA JOTA MONI EI TIEDÄ  
SINUSTA
Lester on toinen nimeni, ei sukuni-
meni. 
TERVEISET, JOTKA HALUAT  
LÄHETTÄÄ RINGSIDE  
LUKIJOILLE
Tämä on vasta alkua – paras on vasta 
tulossa! Pysykää kuulolla ja tulkaa kat-
somaan otteluita!
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