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       Kavereita on kevyt 
käsitellä, mutta raskas 
kuunnella. Elämä tapahtuu 
kasvoista kasvoihin.

Yhteisellä  
tiellä

B radley Stone menehtyi nyrkkeilyke-
hässä 23-vuotiaana. Tänään hänen 
patsaansa vartioi legendaarisen Pea-

cock Gym’in ovea Itä-Lontoossa. Muistolaatta 
kertoo hänen kuolleen tavoitellessaan unel-
miaan. Ristiriita kuolleen taistelijan ja elämää 
pursuavan treenisalin välillä ei ole sattumaa, 
ihmiselon koko kirjo on siinä mukana.

Kun nyrkkeilyurasta haaveileva aloittelija 
saapuu salille vetäjät vievät hänet patsaan luo 
muistuttamaan siitä, mitä saattaa tapahtua, 
kun tositoimet alkavat. Panokset saattavat olla 
suuria, ja itse kunkin on tehtävä omat valin-
tansa.

Peacock Gym sijaitsee kauniisti sanottuna 
levottomalla alueella. Salin pitäjä Martin Bo-
wers sanoo että paljon on muuttunut niiden 
yli 40 vuoden aikana, joina hän on veljensä 
kanssa paikkaa pyörittänyt. Ovet avataan aa-
muhämärissä, ja kun ne suljetaan pimeys on 
laskeutunut kaupungin ylle. Kuten monesta 
muustakin vastaavasta paikasta salista on tul-
lut eräänlainen yhteisöllinen keskus, tärkeä 
osa alueen infrastruktuuria.

Kaikki isot kaupungit ovat muuttuneet, 
Bowers kertoo Boxing News -lehden haas-
tattelussa. Ennen jokainen tunsi kulmilla jo-
kaisen, aikaa vietettiin kaduilla ja kapakoissa. 
Mutta nykyisin yhteisiä paikkoja ei juuri ole 
muita kuin nämä salit. Ennen tavattiin pubis-
sa, nyt salilla - jos enää missään. Monet ovat 

kadonneet digitaalisen yksinäisyyden hämä-
rään.

Kuten monet Ringside Clubinkin jäsenet 
ovat huomanneet yhdessä kahvilla istuminen 
ja soopan puhuminen pitää virkeänä ja kär-
ryillä siitä, mitä ympärillä kuvitellaan tapah-
tuvan. Osmo Kanervan sanoin kavereita on 
kevyt käsitellä, mutta raskas kuunnella. Pai-
notus on tässä sanalla kaverit. Elämä tapahtuu 
kasvoista kasvoihin.

Sitä paitsi nyrkkeily tekee hyvää. Eräänä osoi-
tuksena tästä on tänä syksynä Ringside Clubin 
Parkinsonin tautia poteville pitämät treenit, 
jotka ovat auttaneet heitä jaksamaan vaikeuk-
sien keskellä. Klubi on iloinen että on pystynyt 
omalla panoksellaan olemaan avuksi. Iso kii-
tos vetäjille Risto Kopralle, Bo Söderlundille 
ja Olli Hagmanille.

Aina vain parempaa Uutta Vuotta teille 
kaikille,

Juha Rosma, pj Ringside Club ry

Ringside | Pääkirjoitus
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Dwie strony medalu – mitalin kaksi puolta
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LEGENDA. Arto Nilssonin  
poseeraus Tapanilan 
Erän nyrkkeilysalin 
ovessa on monelle 
tuttu.

TekstI Kimmo Luja

S atuin huomaamaan jokin aika sitten 
Ostródan kaupungissa puolalaisessa 
kirjakaupassa kirjan ”Jerzy Kulej – 

dwie strony medalu” (Jerzy Kulej – mitalin 
kaksi puolta). Selasin kirjaa ja nähtyäni siinä 
kuvan ja kirjoituksen Arto Nilssonista, pää-
tin ostaa kaksi kirjaa, Nilssonin Artsille toi-
sen. Löysin kirjan kuitenkin hiukan myöhään 
ja vaikka olin kirjoittanut suomeksi sen koh-
dan, jossa Arto Nilssonin ja Jerzy Kulejn otte-
lusta Meksikon vuoden 1968 olympialaisista 
kirjoitetaan, en katsonut enää tarpeelliseksi 
kirjaa Artsille toimittaa.

Tässä kuitenkin kirjan se kohta, joka ker-
too Arto Nilssonin ja Jerzy Kulejn kohtaami-
sesta semifinaalissa: ”Semifinaalissa Kulejn 
vastustaja oli Arto Nilsson, joka otteli kauniisti, 
tyylikkäästi. Yleensä hän on hyökkäävä, mutta 
tällä kertaa hän rajoitti ottelua pääosin etäältä. 
Jurek (Jerzy) keräsi rauhallisesti pisteitä. Kah-
den erän jälkeen, jotka oli voittanut Jurek, Nils-
son aloitti hyökkäyksen. Nilsson oli tarkkaillut 
tarkasti kaikki Kulejn aikaisemmat ottelut ja 
laski, että kolmannessa erässä Kulejn kunto 
pettäisi kuumassa ilmassa. Tällä kertaa Jurekil-
le ei kuitenkaan tullut minkäänlaista ongelmaa 
Meksikon ilmaston kanssa. Jerzy Kulej voitti 
ylivoimaisesti 5–0 ja pääsi Olympiafinaaliin!”

Kotiin palattuaan Arto Nilssonista tuli 
erittäin suosittu – ja syystä. Hänestä tuli hieno 
nyrkkeilyurheilun edustaja. Oli myös usko-

matonta, että kaksikymppisestä hepusta tuli 
olympiamitalisti!

Nyrkkeilijä osasi myös hyödyntää suosio-
taan ja teki mallintöitä ja esiintyi kohtuullisen 
usein julkisuudessa.

Pahimpana kotimaisena vastustajana Arto 
piti vasenkätistä Kalevi Kosusta. Tapanilan 
Erällä ei ollut ilmeisesti tarpeeksi vasureita, 
joiden kanssa sparrata. Helsingin Työväenyh-
distyksen voimistelu- ja urheiluseura Tarmos-
sa vasureita riitti. Toivosen kaksosveljekset, 
joista Markku oli vasuri ja veljensä Martti, 
joka oli myös vasuri. Myös Pekka Nieminen 
oli vasenkätinen. Vasureita olivat vielä Vee-
Pee Törmälä sekä Ari Eloranta ja niinpä 
Artsi alkoi käydä sparraamassa Tarmon salilla 
SM-kilpailuja varten.

Erityisesti Arton ja Toivosen Maken spar-
rit olivat jotain uskomatonta! Kaverukset 
pieksivät toisiaan niin, että nuppi tutisi. No, 
siinä kyllä lyötiin sydämen kyllyydestä. Täy-
tyy sanoa, että näiden viidenkymmenen vuo-
den aikana, jolloin olen ollut nyrkkeilyurhei-
lussa tavalla tai toisella mukana, en ole noin 
kovia treenimatseja nähnyt. 

Ringside Clubin puheenjohtaja Juha Ros-
ma kertoi lehdistölle Artsin kuolemasta ja 
tämän aktiivisesta osallistumisesta klubin toi-
mintaan ja treeneihin alusta asti, 1980-luvulta 
lähtien.

Lepää rauhassa, bograuskaveri.  RC
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       Ilmassa oli luokka- 
jännitettäkin, Viipurin  
Nyrkkeilijöiden Yrjö-isän 
poika vastaan vaatimaton  
haastaja kaupungin  
laidalta.

M inuun ja meidän ikäpolveemme 
Arto Nilsson teki lähtemättömän 
vaikutuksen. Muistan kuinka 60-lu-

vun puolivälin tienoilla kaikki nyrkkeilyä 
seuraavat intoilivat uudesta, häikäisevästä 
tähdestä, Harri Piitulaisesta, myös minä. Hä-
nen tyylikkäälle ja tekniselle nyrkkeilylleen ei 
tuntunut olevan vertaa eikä vastusta.

Nyrkkeilyä harrastanut koulukaverini Lars 
Nyqvist kuitenkin heitti minulle, että heil-
lä on Erässä vielä parempi. Kuka, Kanervan 
Oskuko? Ei, vaan uusi tulokas, Arto Nilsson, 
joka kiersi nyrkkeilykilpailuissa ympäri Suo-
mea voittamattomana. Lasse kuvaili minulle, 
että Nilsson oli liikunnal-
linen luonnonlahjakkuus, 
joka olisi loistanut missä 
tahansa lajissa, mutta oli 
onneksemme valinnut 
nyrkkeilyn.

Kävin katsastamas-
sakin Nilssonin Haagan 
palokunnantalolla jär-
jestetyissä kilpailuissa ja 
totesin, että myös Nilsson 
todellakin oli äärettömän 
tekninen ja taitava iskijä. Mutta että parempi 
kuin Piitulainen, sitä en tahtonut vielä us-
koa!

A rvuuttelu Nilssonin ja Piitulaisen 
paremmuudesta oli ratkaistavissa 
vain saattamalla miehet samaan ke-

hään, mutta sitä saatiin odottaa. Oliko syynä 
yhteenoton tietoinen välttely,  painoraja vai 
mikä, sitä en osaa sanoa. Mutta oli selvää, että 
nyrkkeily-yleisö tajusi, millainen herkullinen 
asetelma oli syntynyt näiden kahden valovoi-
maisen, kutakuinkin saman kokoisen nyrk-
keilytähden välille, ja janosi heidän kohtaa-
mistaan.

En ole koskaan aistinut sellaista tihenty-
nyttä jännitettä nyrkkeilymatsissa, kuin oli 
tuolloin pienen Messuhallin nyrkkeilyillassa 
pääottelua odoteltaessa. Yleisö oli jakautu-

nut jyrkästi kahteen kannattajaleiriin. Lehtien 
palstoilta tutulla Piitulaisella oli stadilaisen 
playboyn imago, ja tämä ärsytti joitakin ja 
ihastutti toisia.

Nilsson tunnettiin heikommin, mutta mie-
hisessä näyttävyydessä tämä ei jäänyt jälkeen 
Piitulaisesta. Artsi oli lähtöisin Tapanilan työ-
läiskaupunginosista. Ilmassa oli siis jonkin-
laista luokkajännitettäkin. Viipurin nyrkkeili-
jöiden Yrjö-isän poika ja vaatimaton haastaja 
kaupungin laidalta, näin asetelma koettiin, oli 
se sitten totta tai ei. 

Ottelu tarjosi mahtavan nyrkkeilydraa-
man. Nuorukaiset esittelivät kaikki osaamansa 

hienoudet, näyttäviä suo-
ria, kevyttä jalkatyötä ja 
upeita väistöjä. Taisto oli 
puhdasta nyrkkimiekkai-
lua. Ottelu oli tasaväkinen 
aina kolmannen erän al-
kuun, mutta sen jälkeen 
alkoi Nilssonin kovuus te-
hota. Artsi tunkeutui Har-
rin suorien välitse väkisin 
lähikamppailuun ja kouk-
kusateessa, yleisön pau-

hussa, Piitulainen pikku hiljaa mureni. Niukka 
pistevoitto Tapanilan Erän Nilssonille.

Katsojat poistuivat kurkut käheinä pik-
kumessuhallista, vaikuttuneena siitä, että he 
olivat saaneet nähdä ja kokea suuren nyrkkei-
lyottelun, ehkä elämänsä suurimman.

K un kuolinviestin saavuttua kerta-
sin Artsin saavutuksia, tajusin vas-
ta, kuinka nuori hän oli voittaessaan 

olympiapronssin: vain 20-vuotias!   Se kertoo 
aivan poikkeuksellisesta lahjakkuudesta, ja 
siihen nähden meidän nyrkkeilyn ystävien 
kannalta oli suuri vahinko, että Artsi päätti 
uransa niin varhain. Mutta uskon, että tässä-
kin Artsi toimi viisaasti. Hän oli saanut nyrk-
keilyltä nopeasti lähes kaiken, ja nyt hän ha-
lusi suuntautua muille elämän kilpakentille, 
joilla hän menestyi myös erinomaisesti.  RC



Kuva: Larry Burton / Zuma
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»Syyskatsaus 2019

Tasaista vääntöä. Eva Wahlström puolusti Las Vegasissa 
WBC-liiton maailmanmestaruuttaan USA:n Ronica  
Jeffreytä vastaan.

AMMATTI- 
NYRKKEILY

Kotimainen

TekstI Petro Koskimies

O japalo iski alemman raskaan sarjan 
SM-vyön, Eva Wahlström jatkaa 
maailmanmestarina.

Syyskaudella nähtiin peräti seitsemän Suo-
messa järjestettyä iltaa, saimme kuusi uutta 
ammattilaista ja nähtiin yhteensä reilut nel-
jäkymmentä kotimaisten nyrkkeilijöiden ot-
telua. Eritasoisissa mestaruusotteluissa sini-
valkoista väriä SM-ottelun lisäksi oli neljässä 
ulkomailla suoritetussa kamppailussa. Vahin-
gossakaan ei voi siis väittää, etteikö kotimai-
sessa ammattinyrkkeilyssä olisi elämää. 

”Ammattinyrkkeilijät eivät vietä kesä- ja 
joululomia”, tapasi legendaarinen nyrkkeilijä- 
promoottori Kid Ellis, eli Elis Ask, aikoinaan 
sanoa. Lukuunottamatta perinteeksi muodos-
tunutta Olavinlinna Boxing Night -tapahtu-
maa elokuun alussa ei meillä juurikaan ole ta-
vattu kesällä kisoja järjestää, mutta ulkomaan 
kehiin on aina ollut halukkaita lähtemään 
useampikin ottelija. 

Menestys jäi nyt vain odottamaan itseään, 
sillä kesäkuun ensimmäisenä päivänä Saksan 
Offenbachissa Mika Joensuu kärsi pahan-
näköisen tyrmäystappion Sladan Janjanille 
Universal Boxing Federationin tunnustamassa 
epämääräisessä Euroopan mestaruuskamp-
pailussa ja samassa illassa Sami Enbom hävisi 
Serbian Semir Bajrovicille TKO 3 -tuomiolla.

Pari viikkoa myöhemmin Dayron Lester 
haastoi Tanskan Jeppe Morellin avoimesta 
IBF-liiton Baltian mestaruudesta Randersis-
sa. Tasaisen taiston jälkeen tanskalaistuoma-
ri Rene Larsen näki selvin lukemin 96-92 
Lesterin paremmaksi, kun taas suomalainen 
tuomari Erkki Meronen sai Morellin niukas-
ti 94-95 voittajaksi. Kotiinpäin vetämisestä ei 
voinut herroja parhaalla tahdollakaan syyttää. 
Ruotsalaistuomari ratkaisi voittajan asettu-
malla Morellin puolelle, joten vyö jäi nyt har-
mittavasti Tanskaan. 

Jussi Koivula sai tarjouksen ottelusta 
Englannin Conor Benniä vastaan WBA-lii-
ton Continental-mestaruudesta. Lontoon ja 
Bethnal Greenin kuuluisassa York Hallissa 
21. kesäkuuta käyty kamppailu jäi harmit-
tavan lyhyeksi. Erinomaisen avauserän jäl-
keen, jossa Jussi osui entisen legendaarisen 
maailmanmestarin Nigel Bennin jälkikasvua 
edustaneeseen Conor Benniin useita kertoja 
satuttavasti, olivat tunnelmat meikäläisittäin 
hyvin korkealla. Toisessa erässä Conorin 
yllättävä vasen koukku istutti Koivulan pa-
hannäköisesti. Hetken kuluttua tapahtui toi-
nenkin kanveesissa käynti ja sitä seurannut 
iskuryöppy Benniltä sai ottelun kehätuomari 
Robert Williamin toteamaan kamppailun 
olevan ohi.

Ameriikan raitti
Suomalaisten ottelut rapakon takana eivät 
joka päiväistä herkkua ole olleet, mutta tänä 
vuonna Edis Tatlin lisäksi myös Robert He-
lenius ja Eva Wahlström kävivät näyttämässä 
siellä osaamistaan. 

Heinäkuisessa Minneapolisissa Robbe 
kohtasi kymmeneräisessä ottelussa MM-ke-
hässä Deontay Wilderia vastaan otelleen Ge-
rald ”El Gallo Negro” Washingtonin 20-3-1. 
Seitsemän erän jälkeen Helenius johti ottelua 
kahden arvostelutuomarin papereissa niukas-
ti, kolmannen pitäessä Washingtonin puolia. 
Heleniuksella oli taistossa hyvät hetkensä, 
mutta kuntopohja ei nyt ollut paras mahdol-
linen. Kahdeksannen erän lopussa Washing-
ton osui hyvin oikealla suorallaan hyydyttäen 
Ahvenanmaan miehen ja lopulta tyrmäysisku 
tuli uudestaan tarkasti ajoitetulla takimmai-
sen käden pommilla. 

Amerikan valtaus jäi odottamaan hamaan 
tulevaisuuteen. Las Vegasissa suomalaisista 

olivat vuonna 1995 otelleet nelieräisissä esiot-
teluissa ensin Jyri Kjäll ja sitten Tony ”Vii-
kinki” Halme.

Eva Wahlström puolestaan nousi ensim-
mäisenä suomalaisena Vegasin kehään pää-
ottelijana puolustaessaan WBC:n ylemmän 
höyhensarjan maailmanmestaruuttaan USA:n 
Ronica Jeffreytä 17-1-1 vastaan. Nyrkkeilyn 
elävän legendan Roy Jones Juniorin kanssa 
aloitettu yhteistyökuvio alkoi kaikin puolin 
hyvin. 

Eva säilytti vyönsä kovan ja tasaisen otte-
lun päätteeksi ratkaisemattomalla tuloksella. 
USA:laiset arvostelutuomarit näkivät ottelun 
kulun todella eri kantilta. Tuomareista Lisa 
Giampa sai varmuuden vuoksi kaikki erät Jeff-
reylle. Toinen tuomari sai pisteet tasan 95-95 ja 
kolmas näki Evan voittaneen 96-94. Evan taus-
taporukka ja RJJ Promotions olivat kuitenkin 
molemmat tyytyväisiä ottelun jälkeen, mikä 
lupaa jatkoa valtameren takaisiin otteluihin. 



Lupaava alku. Rasmus Bergman iskee debyytti- 
ottelussaan selvän pistevoiton Nodari Shonvadzesta.

Kuva: Photolies
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  » Syyskatsaus 2019

Mestari. Mira Potkonen voitti Euroopan mestaruuden  
toistamiseen. Finaalissa kukistui huikean taistelun  
jälkeen ammattinyrkkeilyn IBF liiton maailmanmestari  
Maiva Hamadouche.

Pistevoitto. Olavinlinnan kuningas,  
Prince Edis Tatli pehmitti Nicaraguan  
Berman ”La Cobra” Sanchezin.

Elokuun alun lämmön helliessä luonnonkau-
nista Savonlinnaa järjestivät Veljekset Peko-
nen yhteistyössä Pekka Mäen kanssa perin-
teeksi tulleen nyrkkeilyillan. 

Pääottelussa Edis Tatli palasi New Yorkin 
pettymyksen jälkeen kehään ottamaan su-
vereenin kahdeksan eräisen pistevoiton Es-
panjassa asuvasta Nicaraguan Berman ”La 
Cobra” Sanchezista. Olavinlinnan muurien 
sisäpuolella käydyn erittäin kansainvälisen 
tapahtuman muut kotimaiset voittajat olivat 
Oskari Metz, Timo Laine, Nourdeen Toure, 
Jose Antonio Sanchez Romero ja Dayron 
Lester.

Vaikkei ihan kotimaista ammattinyrk-
keilyä sivuakaan, niin maininnan arvoista 
on kuitenkin kertoa, että elokuun viimeise-
nä päivänä Madridin lähistöllä sijaistevassa 
Alcobendasin kaupungissa pidettyjen naisten 
olympiatyylin Euroopan mestaruuskilpailu-
jen loppuottelussa Suomen Mira Potkonen 
kukisti tuomariäänin 
5-0 hallitsevan am-
mattinyrkkeilyn 
IBF-liiton 
maailman- 

mestarin Maiva Hamadouchen 21-1-0 lisä-
ten näin uskomattoman upeaan saavutusluet-
teloonsa yhden meriitin lisää.

Syyskausi käyntiin
Syksyn alussa Gennadi ”Russian Roulette” 
Mentsikainen käväisi Puolan Bialystokissa.  
Raskaansarjan ottelu Ukrainan Oleksander  
Babanovia vastaan ei mennyt niin kuin 
Strömsössä. Neljästi vartalo-osumista lukua 
ottanut Mentsikainen hävisi ensimmäisen 
erän TKO-tuomiolla.

Paljon pekkaa pahemmin ei mennyt Sami 
Enbomilla ottelussaan entistä WBA:n alem-
man raskaansarjan maailmanmestaria, saksa-
laista Firat Arslania vastaan. Tyrmäystappio 
vartalopommin saattelemana heti kolmannen 
erän alkuun lopetti siihen asti kelpo esitystä 
antaneen Boom Boomin ottelun.

Syksyn ensimmäinen kotimainen ilta pol-
kaistiin käyntiin Steel Ring Production-
sin Markku Pirisen ja Jarmo 
”Jare” Tolvasen Rysän Rumble 
-nimeä kantaneella kattauksella 
Pohjois-Pohjanmaalla Iin kun-
nassa. Steel Ring -tallille ilta 
oli jo järjestyksessään numero 
69. Neljän ammattinyrkkeily- 
ottelun  

tapahtumassa Samuli Kärkkäinen, Aku Kan-
ninen ja Antti Aunola selvisivät nopeilla tyr-
mäysvoitolla luokattoman huonoista latvialai-
sista vastustajistaan. 

Pääottelu pelasti paljon, sillä tallin yk-
kösnyrkkeilijä, alemman kärpässarjan Lotta 
Loikkanen, joutui tekemään tosissaan töitä 
ammattinyrkkeilyuransa kuudennen voiton 
eteen. Erittäin kokenut Ukrainan Oksana 
Romanova teki yleisöystävällisen kamppai-
lun periksiantamattomalla asenteellaan. Ot-
telun yksinään tuominnut kehätuomari Erkki 
Meronen kirjasi pisteet 59-56 Loikkaselle. 
Kuukauden kuluttua tapahtumasta  varmistui, 
että Loikkanen pääsisi joulukuussa Saksaan 
haastamaan kolmen pienemmän nyrkkeilylii-
ton maailmanmestarin Sarah Bormannin.

Paasitorni Boxing Gaalassa Helsingissä 
11. lokakuuta valmentajapromoottori Ervin 
Kade järjesti jo toistamiseen onnistuneen 
nyrkkeilyillan. Lupaava Rasmus Bergman 
iski debyyttimatsissaan pistevoiton Nodari 
Shonvadzesta. Sanna Turunen voitti myös 

pistein uhkean ja näyttävän näköisen Elene 
Sikmahvilin. Alemman raskaansarjan SM- 
otteluun Samuli Kärkkäistä vastaan valmis-
tautunut Lahden taitoniekka Jarkko Ojapalo 
voitti kenraaliharjoituksessaan Kroatian Pe-
tar Mrvaljin. Pääottelussa Timo Laine tyrmä-
si Laszlo Tothin kolmannessa erässä täydelli-
sellä kylkiosumalla.

Tatli saa ison tarjouksen USA:n kehistä
Elokuussa Tatlin perhe kasvoi tyttövauvalla, 
eikä mestari ollut pitänyt kovinkaan kovaa 
harjoittelutahtia yllä, kun lokakuun lopul- 
la kiiri tieto mahdollisuudesta kohdata 
WBC:n kevyensarjan titteliottelussa Devin 
Haney 23-0-0 marraskuun 9. päivänä Los 
Angelesissa. 

Ottelupalkkio olisi ollut Tatlin uran suu-
rin/suurimpia, määrältään 250 000 dollarin 
luokkaa. Valmistautumisaikaa olisi jäänyt 
huikeat kaksi viikkoa, jonka aikana Edisin  
olisi pitänyt pudottaa noin kymmenen kiloa 
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Huikea näytös. Samuli Kärkkäinen 
ja Jarkko Ojapalo kävivät hurjan 
iskusodan SM-vyön herruudesta.

Jokamiesnyrkkeilyä. Vuosittaiset Turpaanveto- 
talakoot sisälsivät jälleen show-meininkiä ja 
mätkintää hyvän asian puolesta.

painoa päästäkseen sarjaan 61,2 kg, hoitaa 
kaikki ottelua varten tarvittavat paperityöt ja 
tietenkin matkustaa paikan päälle Kaliforni-
aan. Tatli kieltäytyi viisaasti, sillä terveyden 
kanssa ei ole leikkimistä. Loppuvuoden otte-
lutaukoa pitänyt Edis nähdään 2020 keväällä 
kehätoimissa vastassaan näillä näkymin jo 
kolmannen kerran EBU-ottelussa Belgian 
Francesco Patera.

Toinen erikoinen terveyteen liittyvä uuti-
nen kuultiin myös samoihin aikoihin, kun Il-
talehti uutisoi marraskuussa urheilusivuillaan 
Suomen ammattinyrkkeilyliiton SAN:n pe-
ruuttaneen oululaisen nyrkkeilijä/potkunyrk-
keilijä Henri Kurttilan otteluluvan ikuisesti. 
Taustalla oli liiton sääntö, joka kieltää ottelijaa 
osallistumasta muihin ammattilaiskamppai-
lulajeihin samanaikaisesti nyrkkeilyuran ai-
kana. 

Kurttila oli maaliskuussa otellut nyrkkei-
lyottelun ja sitten toukokuussa potkunyrkkei-
lyottelun vastoin liiton sääntöjä. Seuraavaksi 
Kurttila olisi taas halunnut ottaa nyrkkeily-
matsin, mutta se ei enää liitolle käynytkään. 
Otteluluvan perumisen syynä olivat turvalli-
suusnäkökohdat. SAN ei ole tietoinen muiden 
kamppailulajien ottelutapahtumista tai niiden 
tuloksista, joten niissä tapahtuneista mahdol-
lisista tyrmäystappioista tai loukkaantumisis-
ta ei tulisi tietoa ja olisi vaikea taata ottelijoi-
den turvallisuus nyrkkeilykehässä.

Myös jokavuotinen Turpaanvetotalakoot-ta-
pahtuma keräsi 23. marraskuuta Kiuruveden 
liikuntahallin taas kerran täyteen väkeä. Oh-
jelmassa oli tuttuun tapaan jokamiesnyrkkei-
lyä näytösotteluiden merkeissä, joista yhdessä 
Juho ”Härmän Häjy” Haapoja kohtasi kol-
mieräisessä matsissa Jarmo ”Ironman” Mä-
käräisen. 

Ammattinyrkkeilyäkin nähtiin kahden ot-
telun verran. Tampereen Antti Hietala 6-0-1 
hanskasi pistevoiton Venäjän Ivan Ivanovista 
nelieräisessä ja Oskari Metz 11-0-0 voitti pää-
ottelussa Ukrainan Vitalii Maksymivin kuu-
den erän päätteeksi pisteillä.

Salo Knockout Night –  
Ojapalo vs. Kärkkäinen
Vuoden kotimainen nyrkeilyilta oli kiistatta 
promoottori Matti Paavilaisen ja matchma-
ker Petri Paimanderin erinomainen ottelu- 
tapahtuma Salohallissa 30. marraskuuta. Ehkä 
tapahtuman tv-tuotanto ei mennyt täysin 
nappiin ja ehkä Paavilainen olisi kehäkuulut-
tajaksi voinut itsensä sijaan valita jonkun am-
mattilaisen, mutta ei jäädä nyt tähän roikku-
maan. Itse kattaus oli täyttä timanttia. 

Pääottelu kahden voittamattoman oriin, 
Samuli Kärkkäisen 10-0-0 ja Jarkko Ojapa-
lon 6-0-0, välillä oli luokkaa huikea. Ojapalo 
vei niukasti kaksi ensimmäistä erää, mutta oli 

sitten kolmannessa ihan tyrmäystappion par-
taalla. Kokenut kehätuomari Anssi Peräjoki 
seurasi tarkasti vierestä, mutta ei keskeyttänyt 
ottelua, kun kerran näki, että Ojapalo selviy-
tyy Kärkkäisen langettamasta iskusateesta. 

Seuraavat erät kymmenenteen asti oli-
vat hurjaa iskusotaa, jota ei enää istualtaan 
malttanut katsella. Iskuja annettiin ja otettiin, 
loppusuoralla taisto kääntyi lievästi Ojapalon 
suuntaan Kärkkäisen väsähdettyä ja alettua 
imuroimaan melkoisen paljon osumia itseen-
sä. 

Paavilainen kuulutti pisteet seuraavasti: 
”Erkki Meronen 96-95 Kärkkäiselle, Jere 
Kanninen 98-94 Ojapalolle ja Jussi Niemo-
nen 98-92 Ojapalolle. Uudeksi Suomen mes-
tariksi hajaäänituomiolla Jarkko ”Jake The 
Snake” Ojapalooo...!!” 

Välittömästi voittajahaastattelun jälkeen 
entinen alemman raskaansarjan kaksinkertai-
nen EU-mestari Juho Haapoja ilmoitti halus-
taan haastaa tuore mestari. Kyse ei ollut huu-

morilla heitetystä jutusta, vaan käytettävissä 
olevien sisäpiirin tiedonjyvien perusteella 
Häjyn comeback 2020 on erittäin toden- 
näköinen.

Kaikkiaan Salon megaillassa käytiin  
kahdeksan ottelua. Debytanteista alemman   
raskaansarjan Markus Sutinen iski illan 
nopeimman ja näyttävimmän tyrmäyksen  
pudottamalla Albanian Adgert Fejzan en- 
simmäisellä iskullaan ihan reporangaksi. 

Haapojan valmentama moninkertainen 
Suomen mestari ja arvokisaedustaja Satu 
Lehtonen kohtasi ammattilaisuransa alka-
jaisiksi kahdeksaneräisessä ottelussa saman 
Oksana Romanovan, jonka Loikkanenkin oli 
voittanut aiemmin syksyllä. Pienen alkujän-
nityksen jälkeen Satu otti kehän täydellisesti 
haltuunsa ja pistevoitto irtosi leveän hymyn 
saattelemana. 

Rasmus Bergmanin toinen paidaton 
kamppailu päättyi nopeasti. Ylivoimainen 
Rasse moukaroi Ramazan Canin keskey-
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Dominanssia. Kenian Consolata Musanga ei pystynyt 
kunnolla haastamaan Eva Wahlströmiä. 

I’m back. Niklas Räsänen 
suoritti onnistuneen 
paluun kehiin. Salo 
Knockout Nightissa 
kukistui Ranskan David 
Radeff.

tykseen toisessa erässä. Pistevoiton vastus-
tajistaan ottivat Tipi Hirvikangas, kehään 
pieneltä tauolta palannut Niklas Räsänen ja 
maailmanmestarimme Eva Wahlström. Eva 
otteli kahdeksan erää sparrausvaihteella, ol-
len teknisesti ja taktisesti valovuoden edellä 
Kenian Consolata Musangaa. Evan seuraava 
todellinen koitos käydäänkin vasta 8.2.2020 
Sheffieldissä, Englannissa, jossa Matchroom 
Boxingin ja Eddie Hearnin maailmanluokan 
illassa Eva kohtaa WBC:n sekä IBO:n mes-
taruusotteluissa paikallisen Terri Harperin 
9-0-0. Ottelu ja sen lopputulos määrittävät 
hyvin pitkälle lokakuussa 39 vuotta täyttä-
neen Wahlströmin tulevaisuuden nuoratussa 
neliössä.

Salon illan päätteeksi nähtiin jäähyväiset 
kehälle. Pitkän uran nyrkkeilyn parissa tehnyt 
Jarkko ”The Heat” Putkonen 16-7-2 hyväste-
li ainakin kotimaiset kehät tappiolla entiselle 

Argentiinan mestarille, Damian Leonardo 
Yapurille. Suuri yleisönsuosikki ei lähtenyt 
selittelemään mitään, vaikka oli ollut sairas-
telua alla ja vastustajan vaihtumista kalkkivii-
voilla jne.

Toimitus kiittää Salon soturia kunniak-
kaasta urasta ja tarjotuista elämyksistä vuo-
sien varrella.

Robben viikinkikirves  
heilahti Vironmaalla
Salon kilpailujen kanssa samaan aikaan Koil-
lis-Virossa, Narvassa, pidettiin kamppailulaji- 
tapahtuma, jonka nyrkkeilyllisessä pääot-
telussa Robert Helenius kaunisti tilastojaan 
lukemiin 29-3-0 brasilialaisen Mateus Rober-
to Osorion kustannuksella. Erittäin heikko- 
tasoinen ja huonossa kunnossa tullut ”Tsu-
nami” Osorio oli kehässä vaaraksi vain itsel-

leen. Kehätuomari Nikolay Sigovin vihellet-
tyä pelin poikki toisessa erässä, olivat kaikki 
paikallaolleet varmasti helpottuneita, ettei 
”Tsunamin” käynyt sen pahemmin. Ervin 
Kateen luotsaama petroskoilainen Fedor  
Vinogradov hankki listalleen voiton Israrul-
lah Yaqobzaista yhdessä illan esiotteluista. 
Robert Heleniuksen taustajoukot tiedottivat, 
että vuoden vaihteessa on paluu USA:n kehiin 
ja tämä ottelu oli vain väliottelu seuraavaa 
koitosta odotellessa.

Joulukuu on yleensä ollut kaikkein hiljaisin 
kuukausi nyrkkeilyssä, mutta meillä tapahtu-
maa vielä riitti. Alemman raskaansarjan tuore 
Suomen mestari Jarkko Ojapalo ilmoitti aluksi 
lopettavansa nyrkkeilyuransa, koska siviili- 
puolen työhaasteiden ja muiden kuvioiden 
sovittaminen systemaattiseen harjoitteluun 
ei ole enää mahdollista. Sinänsä harmi, koska 
uusintaottelu Kärkkäisen kanssa olisi varmas-
ti ollut näkemisen arvoinen, tai mestaruuden 
puolustus Haapojaa vastaan. Joulukuun 14. ja 
15. päivänä suominyrkkiä oli ilmassa meillä ja 
maailmalla.

Ammattihäviäjiksi urallaan vajonneet 
Janne Forsman ja Sami Enbom käyvät ny-
kyisin ahkerasti keräämässä tyrmäystappioita 
maailmalta. ”Haminan Puupää” otteli tällä 
kertaa Latviassa nuorta Deniss Savdonsia 
vastaan. Tuloksena oli yhdeksäs perättäinen 
tappio. Seitsemän niistä on tullut tyrmäyksel-
lä. Saksan Karlsruhessa Enbom venytti pun-
tarille uransa ennätyspainot 99 kg ja tuli ty-
lysti tyrmätyksi ensimmäisessä erässä Marko 
Radonjicin toimesta. Enbomille kyseessä oli 
neljäs perättäinen tyrmäystappio.

Paljon sen paremmin ei mennyt Thaimaas-
sa nykyisin vaikuttavalla Tampereen Antero 
Nousiaisella. Mies iski Pattayalla raskaan sar-
jan debyyttiottelussa Iranin Yousof Muham-
madin kanssa. Muutaman SM-pronssimitalin 
aikoinaan iskenyt TVS:n kasvatti koki nyt pe-
rusteellisen tyrmäystappion toisessa erässä. 
Pekka Mäki järjesti pienimuotoiset pikkujou-
lukisat Ringside Gym -salillaan Pitäjänmäellä. 
Kuusieräisissä kamppailuissa voitot kotiin is-

kivät Nourdeen Toure ja Jose Antonio Sanchez 
Romero. Jälkimmäiselle kaavaillaan ensi vuo-
delle sarjansa EU-mestaruusottelua.

Loikkanen haastoi Bormannin
Kamppailu-urheilun moniosaaja Lotta Loik-
kanen on ehtinyt urallaan iskeä menestystä 
monella saralla. Palkintokaapista löytyy olym-
piatyylin nyrkkeilyn SM-kultaa, thainyrkkeilyn 
SM-kultaa, thainyrkkeilyn maailmanmestaruus 
amatöörinä sekä ammattilaisena, thainyrkkei-
lyn amatöörien EM-hopeaa ja potkunyrkkeilyn 
SM-hopeaa. Nyt olisi ollut tarjolla palkintokaap-
piin naisten ammattinyrkkeilyn GBU-, WBF- ja 
WIBF-liittojen tittelivyöt samalla kertaa. 

Punnitustilaisuudessa oli jo farssin makua, 
kun hallitseva mestari Sarah Bormann ei pääs-
syt ensiyrittämällä läpi vaa’alla. Järjestäjät toivat 
kuitenkin paikalle erilaisia vaakoja, niin kauan 
että löytyi se oikea, joka näytti Bormannille 
hyväksyttävää painoa. Aika vekkuleita nämä 
sakemannit.
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Next time? Lotta Loikkasen erinomainen suoritus Saksan 
Sarah Bormannia vastaan ei riittänyt tällä kertaa mutta 
otteet lupasivat hyvää jatkoa ajatellen. 

Ottelun kulku oli hyvin selvä. Erissä 1-10 sak-
salainen tuli aktiivisesti päälle ja koetti pai-
nostaa. Loikkanen puolestaan löi vastapalloon 
ja liikkui nätisti alta pois. Loikkanen ottelikin 
elämänsä ottelun. Saksalaisille arvostelutuo-
mareille se ei ollut riittävästi oteltu. Pisteet 99-
90, 96-94 ja 96-94 Bormannille kertoivat yh-
den tuomarin vetäneen härskisti kotiinpäin, 
kahden muun ollessa vähemmän härskejä. 
Loikkanen itse oli tyytyväinen otteluunsa, 
mutta hänen taustavoimansa tohtori Pirisen 
johdolla eivät säästelleet sanojaan. Lotta saa 
varmasti uuden mahdollisuuden otella mesta-
ruudesta, toivottavasti jo ensi vuoden aikana.

Syksyn kilpailukausi naulattiin pakettiin 
viikkoa ennen jouluaattoa Helsingissä Apollo 
Pro Boxing Nightissa. Erittäin kyseenalaises-
ti viime keväänä olympiatyylin SM-finaalissa 
Kuortaneen Krzysztof Wojciechowskille hä-
vinneen Topias Levon debyytti Konstantis 
Tapeshkinsia vastaan sujui ongelmitta täy-
det neljä erää. Järvenpään Samuli Kärkkäi-
nen ei pitkään SM-tappiota murehtinut ja oli 
heti miten takaisin satulassa. Latvian Mareks  

Kovalevskis pysyi kyydissä alle kaksi minuut-
tia. Sama vauhti oli Gennadi Mentsikaisella. 
Tšekin Dominik Landgraf oli kypsää kauraa 
ajanottaja Saku Heleniuksen kellon näyttäes-
sä lukemaa 1.31. Illan avannut näytösottelu 
Amin Nurin ja Laurentius Oksasen välillä 
ei kestänyt edes sitäkään, kun olympiatyylin 
puolella menestynyt Nuri ehti antaa nahka-
kinnasta otsikkoon.

Puhtaasti kotimaisessa pääottelussa Hel-
singin herruudesta mittelivät hyvät ystävykset 
Timo Laine ja Dimitri Faltin. Laine iski syys-
kauden kolmannen perättäisen voiton ennen 
täyttä aikaa Faltinin avustajan, Pekka Mäen, 
luovutettua neljännen erän päätteeksi. Faltin 
oli toisen erän lattiassa käynnin yhteydessä 
loukannut polvensa, eikä yksijalkaisena nyrk-
keilijänä voinut oikein kehässä otella. Näihin 
tunnelmiin päättyi vauhdikas nyrkkeilyvuosi 
2019.

Toivotankin omasta puolestani lukijoille 
rauhaisaa joulun aikaa ja oikein hyvää uutta 
vuotta 2020. Kehässä tai sen ympärillä näh-
dään! RC



TULE TUTUSTUMAAN

Koroistentie 10, 00280 HELSINKI

Lounaskahvio
auki 24 h

vuorokaudessa
Maukkaita

ruoka-

anoksia Leipämme

leivomme

its
e!

Lounaskahvio
auki 24 h

vuorokaudessa

Lounaskahvio
auki 24 h

vuorokaudessa

TB-RUSKEASUO OY
PUH. 09-4777 810

www.suomenmeriruokakeittio.fi

TULE TUTUSTUMAAN

Koroistentie 10, 00280 HELSINKI

Lounaskahvio
auki 24 h

vuorokaudessa
Maukkaita

ruoka-

annoksia Leipämme

leivomme

itse!
Lounaskahvio

auki 24 h
vuor okaudessa vuor

TB-RUSKEASUO OY
PUH. 09-4777 810

TULE TUTUSTUMAAN

Koroistentie 10, 00280 HELSINKI

Lounaskahvio
auki 24 h

vuorokaudessa
Maukkaita

ruoka-

anoksia Leipämme

leivomme

its
e!

Lounaskahvio
auki 24 h

vuorokaudessa

Lounaskahvio
auki 24 h

vuorokaudessa

TB-RUSKEASUO OY
PUH. 09-4777 810

Ringside | Joulukuu 2019 | 21

SM-mestaruusvyön tarina
TekstI Anssi Peräjoki

8 1 vuoden aikana SAN-vyöstä on otel-
tu 30 kertaa, ensimmäisen kerran Sten 
Suvio ja Bruno Ahlberg  vuonna 1938. 

Tuolloin vyö jäi hyllylle ottelun päättyessä ta-
sapeliin. Nykyinen sukupolvi muistaakin hy-
vin Jan Nyholmin ja Joni Nymanin ottelun 

vuodelta 1991, sekä muut sen jälkeen otellut 
22 kamppailua. Ottelut ovat olleet pääosin 
kamppailu-urheilua parhaimmillaan. Tästä 
muistutuksena marraskuinen ottelu Salossa 
Jarkko Ojapalon ja Samuli Kärkkäisen vä-
lillä. RC

          SAN-mestaruudesta on oteltu 30 ottelua.  
          Ottelut aikajärjestyksessä:

1938 Sten Suvio v Bruno Ahlberg

1946 Oiva Purho v Hannes Koivunen
Sten Suvio v Onni Saari

1947 Sulo Gustafson v Hannes Koivunen
Ville Salminen v Adolfo Minetti

1948 Adolfo Minetti v Ville Salminen

1951 Leo Ljungberg v Sulo Seitola

1991 Jan Nyholm v Joni Nyman

1996 Jukka Järvinen v Tony Halme

1997 Tony Halme v Jukka Järvinen
Jyrki Vierelä v Juha Temonen

1998 Mika Kihlström v Tony Halme

2000 Tony Halme v Mika Kihlström

2003 Amin Asikainen v Kai Kauramäki

2004 Jari Markkanen v Allan Grönfors

2007 Juho Haapoja v Jari Markkanen

2008 Ville Piispanen v Jaakko Myllylä
Juho Haapoja v Sami Elovaara

2009 Juho Haapoja v Jarno Rosberg

2010 Aki Selesmaa v Mika Joensuu

2011 Petter Antman v Harri Hakulinen
Janne Katajisto v Petter Antman
Timo Laine v Kai Kauramäki

2012 Janne Forsman v Marko Mononen

2013 Timo Laine v Fitim Latifi

2015 Timo Laine v Pauli Klemetti
Juho Tolppola v Matias Laitinen

2017 Timo Laine v Janne Forsman 
Henry Kekäläinen v Timo Laine

2019 Jarkko Ojapalo v Samuli Kärkkäinen

i

Kuva: Anssi peräjoki
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Vuoden ikimuistoisin hetki. Andy Ruiz Junior 
kolaa Anthony Joshuan. 

Supertähtien tuike himmeää

TekstI Janne Romppainen

E dellisen numeron mennessä painoon 
toukokuun alkupuolella oli nyrkkeily-
vuosi saatu vasta vaivoin liikekannalle. 

Jo kesäkuun alussa maa alkoi kuitenkin järk-
kyä monin paikoin ja siitä pitäen nähtävää on 
riittänytkin monen huippuottelun edestä. Jos 
nyrkkeilyvuodelle 2019 etsittäisiin yhdistävää 
teemaa, yksi suuri tarina voisi olla se, että la-
jin suurimmat tähdet kokivat vaikeuksia niin 
kehän sisällä kuin muuallakin.

Gardenin pommista 
törmäykseen dyyneillä
Luultavasti parhaiten muistettu tapaus kulu-
neelta vuodelta on Anthony Joshuan yllättä-
vä tyrmäystappio varamies Andy Ruiz Juni-
orille kesäkuun alkajaisiksi Madison Square 
Gardenissa. Arvolistojen ulkopuolelta lajin 
vauraimman supertähden kukistajaksi pon-
nahtanut Ruiz teki seuraa Buster Douglasille, 
Leon Spinksille, James Braddockille ja muil-
le lajihistorian suurimmille sensaatioille, eh-
tivätpä jotkut nimetä tapauksen kautta aikain 
suurimmaksikin pommiksi. Miesten välinen 
uusintakin ehdittiin mitellä joulukuun alussa 

Saudi-Arabiassa, ja siinä Joshua palaut-
ti maailmankirjat suunnilleen ennalleen 
selvällä pistevoitolla. Näin sarjassa pa-
lattiin kolmen suuren aikaan, mutta 
suurin glamour mestaruuksien yh-
distämisotteluista jäi Gardenin 
kanveesille.

Omat vaikeutensa 
kohtasi myös Tyson Fury. 
Tom Schwarz putosi kyy-
distä vielä helposti, mutta 
Ruotsin Otto Wallin piti lineaarista 
mestaria todella ahtaalla ja taipui 
vain niukalla pistetappiolla. Kol-
mas iso, Deontay Wilder, jatkoi 
tyrmäyksiään, mutta vanha 
kiistakumppani Luis Ortiz 
hallitsi tapahtumia häntä 
vastaan ensimmäisten 
erien ajan miesten uu-
sintaottelussa. Myös 
kärjen takana tilai-
suuttaan vaanivalla 

Dillian Whytella oli kivuliaat 
hetkensä Oscar Rivasin kanssa. 

Whyten ura ehti olla katkolla 
uuden doping-käryn myötä, 
mutta hämmästyttävällä taval-
la hänen antamansa b-näyte 

todettiin erilaiseksi kuin positii-
vista osoittanut a-näyte. Alemman 
raskaansarjan mestarin Aleksander 
Usykin debyyttiä isoimpien joukos-

sa odotetaan edelleen, voimistuvat 
huhut vievät häntä Joshuan seu-
raavaksi vastukseksi.

Alemman raskaansarjan vuo- 
si on huipentumassa vielä joulu- 
kuun puoli- välissä 

WBSS-turnauksen finaaliin, jossa iskevät yh-
teen Latvian ennakkosuosikki Mairis Briedis 
sekä hänen tapaansa edellisen turnauksen se-
mifinaalivaiheeseen yltänyt Kuuban Yuniel 
Dorticos. Turnaus ei ole kuitenkaan onnis-
tunut täyttämään Usykin lähdön jättämää 
aukkoa: sama ilmiö on aiemmin nähty muun 
muassa Evander Holyfieldin, James Toneyn 
ja David Hayen siirryttyä raskaiden mörssä-
reiden kanssa painimaan. 14 ottelua käynyt 
britti Lawrence Okolie kuuluu sarjan mielen-
kiintoisimpiin tulevaisuuden nimiin.

Yksi vuoden suurimmista mediaspek-
taakkeleista koettiin myös raskaassa keski-
sarjassa, kun keskisarjan maailmanmestari 
ja monimiljonääri Canelo Alvarez harppasi 
painoissa ylöspäin kohtaamaan veteraani  
Sergei Kovalevin. Alvarez myös murjoi kovin 
pehmeästi esiintyneen entisen tyrmääjäku-
ninkaan tappioon yhdennessätoista erässä, 

mutta varsinkin Yhdysvalloissa innok-
kaimmat teoreetikot epäilivät parhaita 

iskujaan säästelleen venäläisen jopa 
hävinneen sovinnolla. 

Toinen painoluo-
kan huipputapaus 



Kuva: extra.ie
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Liiankin ylivoimainen? Canelo Alvarezin nuoruus oli yksinkertaisesti liikaa Sergei Kovaleville. 

oli venäläisen amatöörinä MM- ja EM-kul-
taa voittaneen Artur Beterbievin voitto niin 
ikään tappiottomasta Oleksandr Gvozdy-
kista yhdessä vuoden parhaista koitoksista. 
Samalla Beterbiev sementoi asemansa paino-
luokan yleisesti tunnustettuna kärkinimenä, 
varsinkin jos Alvarez ei lähde häntä tästä titte-
listä haastamaan. Samassa keskustelussa mu-
kana olevan venäläistaiturin Dimitri Bivolin 
loppuvuosi oli hiljainen. 

Kohtalokas kolari  
ja vetreitä veteraaneja
Ylemmän keskisarjan pomo, Englannin Cal-
lum Smith esiintyi kesäkuussa edukseen An-
thony Joshuan esiottelijana, mutta oli mar- 
raskuussa vaikeuksissa maanmiehensä John 

Ryderin kanssa ja oli useiden katsojien mie-
lestä onnekaskin säilyttäessään asemansa 
pistetuomion turvin. 22-vuotias David Be-
navidez vahvisti paikkaansa Callum Smithin 
suurimpana tulevaisuuden uhkanaan päi-
hittämällä kovan Anthony Dirrelin. Sarjan 
kärkeen myös kuulunut, peräti 40 voittoa 
nakuttanut Gilberto Ramirez vaihtoi paino-
luokkaansa ylöspäin. 

Keskisarjan mestari Alvarez vietti loppu-
vuoden siis suuremmissa kuvioissa, mutta hä-
nen entinen luja kiistakumppaninsa Gennadi 
Golovkin oli tiukoilla. Kesäkuun helpon vä-
liottelun jälkeen hän kävi tuiman taiston Ser-
hiu Dereviatsenkon kanssa ja selviytyi voit-
tajana vain täpärällä pistetuomiolla. Ilmeistä 
on, että takavuosien supertähti on 37-vuotiaa-
na lähestymässä uransa ehtoota. Sarjan kärki-

nimistä Daniel Jacobs kohtaa vuoden lopuk-
si veteraani Julio Cesar Chavez Juniorin, ja  
Jermall Charlo löylytti joulukuussa Dennis 
Hoganin, joka kuului alkuvuoden positiivi-
siin yllättäjiin. Lahjakas mutta urallaan het-
kittäin harhapoluilla ollut Demetrius Andrade 
väläytti myös potentiaaliaan kesäkuussa.

Kevyessä keskisarjassa nähtiin vallanvaih-
dos, kun suuremman tähteyden kynnykselle 
ennättänyt Jarrett Hurd koki uransa ensim-
mäisen tappion, miinusmerkinnän hänelle 
pakotti Julian Williams. Aiemmin vain Char-
lolle hävinnyt Williams puolustaa asemiaan 
ensimmäisen kerran tammikuussa. Ylempänä 
mainitun Dennis Hoganin kanssa vaikeuksis-
sa ollut Jaime Munguia iski vuoden loppu-
puolikkaalla vakuuttavan voiton, ja alkuvuo-
desta ratkaisemattomaan päätyneet Erislandy 

Lara ja Brian Castano lisäsivät niin ikään 
plus-merkinnät rekordeihinsa.

Välisarjan teksasilaistähti Errol Spence Jr 
koki kovia sekä kehässä että sen ulkopuolel-
la. Liiasta juhlinnasta epäilty tähti voitti syys-
kuussa yllättävän niukasti Shawn Porterin ja 
pian kamppailun jälkeen joutui pahaan auto-
kolariin, jonka seurauksena mies oli hetkelli-
sesti jopa kriittisessä tilassa sairaalahoidossa. 
Henki säilyi, mutta nyrkkeilyura jäänee ai-
nakin tuntuvalle tauolle ja sarjan janotut su-
perottelut tulevaisuuden haaveiksi. 

Välisarjan toinen suurempi mediatapaus 
oli kehälegenda Manny Pacquiaon upea voit-
to aiemmin tappiottomasta Keith Thurma-
nista. Filippiinien nelikymppinen senaattori 
antoi isommalle ja nuoremmalle vastustajal-
leen kelpo oppitunnin nyrkkeilytaidon saral-
la. Sarjan kolmas kova, Terence Crawford, 
esiintyy seuraavaksi tositoimessa joulukuun 
puolivälissä.

Kolmessa painoluokassa nähty WBSS-tur-
naus saatiin päätökseen kevyen välisarjan 
osalta. Turnauksen ykkössuosikki Regis Pro-
grais oli varmistanut finaalipaikkansa jo huh-
tikuussa, ja toukokuun aikana hänelle teki 
seuraa skotti Josh Taylor, joka värikkäiden 
vaiheiden jälkeen kukisti välierissä Ivan Ba-
rantshukin. ”The Tartan Tornado” -nimellä 
tunnettu Taylor pyyhkäisi samoilla vauhdeilla 
koko turnauksen yllätysvoittoon saakka lyö-
mällä Prograisin O2 Arenalla hienossa kamp-
pailussa pistein. Samalla Taylorista tuli yksi 
harvoista The Ring -lehden nimeämistä pai-
noluokkansa mestareista. Ykköshaastajaksi 
hänelle on noteerattu voittamaton yhdysval-
talainen Jose Ramirez.

Kevyessä sarjassa säilyi tuttu komento, 
kun verraton Vasil Lomatsenko nakutti yli-
voimaisen pistevoiton Ison-Britannian olym-
piavoittaja Luke Campbellista. Osa katsojista 
tosin odotti nopeampaakin ratkaisua, mutta 
Campbell venyi hyvään esitykseen tehden ur-
hoollisesti vastarintaa loppuun saakka. Joulu-
kuun puolivälissä nähdään erinomainen otte-
lu ykköshaastajan asemasta, kun Edis Tatlin 
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Hirviömäistä! Japanin Naoya ”Monster” Inoue joutui taistelemaan tosissaan 
Nonito Donairesia vastaan WBSS-turnauksen finaalissa. 

Piikkipaikalla. Josh Warringtonin voitto  
Kid Galahadista sinetöi brittiottelijan  
paikan höyhensarjan kärjessä. 

tyrmääjänä muistettu Teofimo Lopez yrittää 
harppausta seuraavalle tasolle kohdatessaan 
kivikovan ghanalaisen Richard Commeyn. 

Sarjan kärkeen luetaan myös tappioton yh-
dysvaltalainen Devin Haney, joka jatkoi voit-
tojaan onnistuen nappaamaan yhden mes-
taruusvyön, ja onpa Edis Tatlille aikoinaan 
taipunut Yvan Mendykin raivannut tiensä The 
Ring -lehden haastajien kärkikymmenikköön.

Monsteri marssi mestariksi
Ylempää höyhensarjaa johtaa edelleen lajin 
vähemmän tunnettuihin suuruuksiin kuuluva 
Miguel Berchelt, joka ei ole kärsinyt tappio-
takaan viiteen ja puoleen vuoteen. Hänen pai-
noluokkansa kovin nuori ässä, tyrmäyskone 
Gervonta Davis iskee aivan vuoden lopussa 
yhteen takavuosien tähtinimen, Kuuban Yu-
riokis Gamboan kanssa, joka osoitti kesällä 
olevansa edelleen varteenotettava tekijä. Kiin-
nostava tuttavuus on myös Tadzikistanista 
sarjan huipulle ponnistanut Shavkatdzhon 
Rakhimov.

Edellisen numeron mennessä painoon 
odotettiin höyhensarjan kärkiottelua brittien 
Josh Warringtonin ja Kid Galahadin välillä. 
Otatuksen voittajaksi selvisi miehistä edelli-
nen, joka nyt rankataan sarjan ykkösnimeksi. 
Hänen kannoillaan seuraa jo tuttu Gary Rus-
sell sekä uudempana tulijana Kiinan Can Xu. 
Suurimmat otsikot puolestaan on kerännyt 
olympialaisissa säväyttänyt, mutta lain kanssa 
kahnauksiin joutunut nuori ja nopeaiskuinen 
Shakur Stevenson.

Huomioltaan lapsipuolen asemaan jäänyt 
ylempi kääpiösarja kulkee meksikolaiskaksi-
kon Emanuel Navarrette ja Rey Vargas ko-
mennossa, seuranaan Yhdysvaltain Daniel 
Roman. Myös kaksinkertainen olympiavoit-
taja Guillermo Rigondeaux on edelleen 
aktiivi, vaikka uran parhaat hetket liene-
vätkin jo takana. Pienten painoluokkien 
suurin huomio kohdentui kääpiösar-
jaan, jossa taottiin alemman raskaan-
sarjan ja kevyen välisarjan tapaan läpi 

WBSS-turnaus. Kisan voittajalle ojennetta-
van Muhammad Ali Trophyn nappasi odote-
tusti Japanin Naoya ”Monster” Inoue, joka 
hoiteli välieräottelunsa reiluun neljään mi-
nuuttiin. Finaalissa hän sai kuitenkin totisen 
vastuksen takavuosien tähdestä Nonito Do-
nairesta, joka iskuvoimallaan laittoi Inouen 
todella ansaitsemaan kruununsa. Kiinnostava 
seuraava vastus japanilaistähdelle voisi olla 
Ranskan Nordine Oubaali, joka heinäkuussa 
kukisti pistein mestarin pikkuveljen Takuma 
Inouen.

Viime vuosien kiinnostavimpiin paino-
luokkiin lukeutunut ylempi kärpässarja vietti 
loppuvuoden aikaikkunassa hiljaiseloa. Sar-
jan mestari Juan Francisco Estrada kuuluu 
The Ring -lehden pound-for-pound-listalle, 
ja on yksi saman julkaisun tunnustamas-
ta seitsemästä maailmanmestarista seitse-
mäntoista painoluokan joukossa. Samaan 
armoitettuun joukkoon kuuluu septetin var-
masti tuntemattomin nimi, alemman kär-
pässarjan Hiroto Kyoguchi, joka iski vuo- 
den aikana pari uutta MM- 

titteliä. Naisten puolella vuoden suurin tapaus 
oli Belgian Delfine Persoonin ja olympiavoit-
taja Katie Taylorin yhteenotto kesäkuussa. 
Taylor voitti täpärästi, vaikka tuomiosta ol-
tiin montaa mieltä. Naisnyrkkeilyä leimaa 
tällä hetkellä myös kiehtova kansainvälisyys, 
joka usein on otollinen maaperä lajin no-
pealle kehitykselle: Boxrec-sivuston pound-
for-pound-rankingin seitsemän ensimmäistä  
nimeä edustavat kaikki eri maita.

Kymmenluvun kylkiäisiä
Niin vinhaan kulkee aika, että jälleen yksi vuo-
sikymmen ammattinyrkkeilyä on jäämässä 
historiaan: vaikealta tuntuu ajatella, että Mike 
Tysonin parhaista hetkistä on vierähtänyt jo 
kolmekymmentä vuotta. Suuremman yhteen-
vedon aika on kenties ensi numerossa, mutta 
tiettyjä isoja trendejä kuluva kymmenluku on 
tuonut tullessaan. Lajin seuranta on muuttu-
nut nettikanavien myötä hyvin toisenlaiseksi 

kuin satelliittien aikana, ottelupaikkoina toi-
mivat entistä useammin eksoottiset maat ja 
diktatuurit, lajin kansainvälisyys on suurem-
paa kuin koskaan ja pitkäaikainen murheen- 
kryyni, valtaliitot titteleineen, on saatu lähes 
häivytetyiksi näköpiiristä. Otteluita myydään 
mestaruustitteleiden sijaan entistä useammin 
nyrkkeilijöiden henkilökohtaisten kaunojen 
vetovoimalla, kamppailuja varten sovitaan 
tuon tuosta poikkeuksellisia painorajoja ja 
amatööripuolen huiput loikkivat MM-kehiin 
entistä niukemmalla kokemuksella monieräi-
sistä kamppailuista.

Osa uudistuksista on tervetulleempia kuin 
toiset, osan pysyvyyden aste nähdään vasta 
tulevina aikoina. Nopeasti muuttuvassa maa-
ilmassa nyrkkeilynkin on haettava jatkuvasti 
uutta muotoa pysyäkseen myllerryksissä mu-
kana. Kaiken perustana ovat kuitenkin hyvä- 
tasoiset ja tasaiset kamppailut, joita onneksi 
nähtiin ilahduttavan paljon jälleen yhden 
vuoden tarpeiksi.RC
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Nourdeen TOURE
Vuoden pakolainen

TekstI Markku Rautio

T ogosta kotoisin oleva 28-vuotias  
nyrkkeilijä saapui Suomeen helmi-
kuussa 2011. 

Suomessa nyrkkeilyn aloittanut Toure on 
otellut ammattilaisena vuodesta 2014. 

11 voittoa ja 2 tappiota urallaan saa-
vuttanut nyrkkeilijä on tunnettu valloitta-
vasta hymystä ja huumaavista lyönneistä. 

Valmentaja Markku Rautio muistelee 
Touren ensiaskelia nyrkkeilysalille seu-
raavasti:

Usein sanotaan, että uuden ih-
misen tapaamisessa ensimmäinen 
sekunti ratkaisee mielikuvan luomi-
sessa uudesta tuttavuudesta. Tällai-
sen hetken koin Helsingin Työväen 
Nyrkkeilijöiden (HTN) valmentajana 
Helsingin Olympiastadionilla omana 
45-vuotissyntymäpäivänäni 22.4.2011, 
kun nyrkkeilysalin ovesta astui sisään 
yönmusta, tiikerinkatseen omaava 
nuorimies. Nopeasti mielessäni vä-
lähti kasvattajaseurani edesmen-
neen valmentajasuuruuden Taisto 

Tuomisen tarinat ihmistuntemuksen tärkey-
destä urheiluvalmennuksessa ja siitä, että aika 
nopeasti nyrkkeilysalille tulevista nuorista nä-
kee, kenestä tulee nyrkkeilijä. 

Ymmärsin alle kymmenen sekunnin, että 
nyt taisi tulla ”talentti taloon.” Nopea terveh-
dys ja nuoren miehen toivotus salille hymyil-
len ja sanoin: ”Paita pois ja puntarille, noh…
mitä sinä siinä tuijotat… do you understand, 
paita pois ja puntarille, suomella täällä on 
pärjättävä.” Vaaka näytti hivenen yli 60 kiloa. 
Ajattelin, että onpa hyvät painot ylempään ke-
vytsarjaan. Nopea kaverin motivointi: ”He will 
be a next champ” ja seuratovereiden kannusta-
mana poika farkut jalassa ilman paitaa harjoi-
tuksiin mukaan. 

Nyt tätä tarinaa reilu kahdeksan vuotta 
tapahtuman jälkeen kirjoittaessa ymmärrän, 
että tuona hetkenä sai eräs suuri tarina alkun-
sa. Tämän tarinan loppua emme nyrkkeilysa-
ralla vielä tiedä, mutta uskon sen saavuttavan 
sen minkä tapaamishetkellä ennustin: ”He will 
be a next champ.”

Aika näyttää…RC
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Sakkematti! Sakari Lähderinne kruunattiin toistamiseen shakkinyrkkeilyn 
kuninkaaksi. Turkissa järjestetyissä kisoissa finaalissa kukistui tiukan  
taiston jälkeen Ranskan Xhemshid Vogliqi. 

uusi maailmanmestaruutensa Turkissa
Sakari lähderinne

TekstI Anssi Peräjoki

H istoriassaan kolmannet shakkinyrk-
keilyn maailmanmestaruuskilpailut 
järjestettiin Turkin Antalyassa. Am-

mattinyrkkeilijänäkin voittamaton Sakari 
”Sakkematti” Lähderinne voitti toistamiseen 
mestaruuden sarjassa 75 kg. 

Välierissä kukistui shakkilaudalla turkki-
lainen Bartis Attila. Finaalissa vastakkaiseen 
kehäkulmaukseen ja toiselle puolelle pelilau-

taa asettui Ranskan Xhemshid Vogliqi.
Tiukan shakkikamppailun päätteeksi rans-

kalainen sai ahdistetuksi Sakarin yhden siir-
ron päähän shakkimatista. Shakkikello pelasti 
tilanteen ja ratkaisu nähtiin kehässä.

Sakari pääsi iskemään vastustajan keskey-
tyskuntoon ja säilytti näin maailmanmesta-
ruutensa.

Onnea voittajalle!RC
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Huippuiskijä. Ranskan Sofiane Oumiha on vuoden 2017 maailmanmestari  
ja Rion hopeamitalisti. 

Onneksi olkoon,

!
TekstI Päivi Ahola

T ammer Turnausta isännöivä Tampe-
reen Voimailuseura toi nyrkkeily-ylei-
sön eteen jälleen maajoukkueita ym-

päri maailmaa. Juhlaa vietettiin luonnollisesti 
talkooväen, urheilijoiden ja yleisön kanssa. 

”Vuoden 2019 tapahtuma oli juhlaturnaus 
eli 40. turnaus, mutta ei suinkaan juhlavuosi, 
sillä Tammer on järjestetty jo vuodesta 1977 
alkaen. Tammerin kehään saapui tamperelai-
syleisölle tuttuja tähtiä. Meillä on paljon myös 
pitkäaikaisia nyrkkeilyfaneja katsomossa ja on 
aina hienoa, kun osallistujat tarjoavat laadu-
kasta nyrkkeilyä ja jännittävää viihdettä. 

Brasilia iski vuosi sitten turnauksen par-
haaksi joukkueeksi ja palasi juhlaturnaukseen 
kovalla joukkueella. Koko turnauksen parhaa-
na palkittiin sarjan 63 kiloa voittaja Ranskan 
Sofiane Oumiha, vuoden 2017 maailmanmes-
tari ja Rion olympiahopeamitalisti. Oumiha 
iski Tammerissa jo vuonna 2013 ja on sittem-
min niittänyt maailmanmainetta. Oli mahta-
vaa nähdä hänen taidokkuuttansa jälleen Pyy-

nikin kehässä. Turnauksen kruunasi tietenkin 
Mira Potkosen turnausvoitto kotikehässä”, 
summaa turnauksen pääsihteeri Aarno Lauk-
kanen tämänvuotisen turnauksen.   

Ensi vuoden turnaussuunnittelut ovat jo al-
kaneet. Minkälaisia suunnitelmia keski-ikään 
ehtineellä turnauksella on? 

”Ensi vuoden turnaus on jo kalenterissa 
perinteisellä paikallaan lokakuussa. Olympia- 
vuonna tavoitellaan tapahtumaan jälleen tule-
vaisuuden tähtiä. Tammer on tunnettu tapah-
tuma tamperelaisessa urheiluvuodessa ja meil-
le seurana tietysti vuoden kovin ponnistus. 
Vuoden 2020 turnaus voi saada myös erityisen 
luonteen siksi, että suomalaisen nykynyrkkei-
lyn supertähti Mira Potkonen päättää uransa 
ensi vuoden lopussa, mahdollisesti Pyynikin 
kehässä. Tammer Turnaus on aikoinaan pe-
rustettu palvelemaan suomalaista nyrkkeilyä 
tarjoamalla kansainvälistä kokemusta kotike-
hässä ja se missio meillä on jatkossakin”, ker-
too Laukkanen.RC

»Kotimaisen turnausvuoden päättävä Tammer Turnaus 
järjestettiin Pyynikin nyrkkeilypyhätössä jo 40. kerran.  
Yleisöä hellivä kovatasoinen turnaus nauttii kansainvälistä 
arvostusta ja tuo siksi maahamme vuosittain huippu- 
nyrkkeilijöitä sekä maajoukkueita ympäri maailmaa.  
Vuosien saatossa kehään ovat nousseet suomalais- 
legendojen lisäksi myös ammattinyrkkeilytähdet Oscar  
de la Hoya sekä Mike Tyson.
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Valmiina olympiavuoteen
Mira Potkonen

Näillä kauden 2019 saavutuksilla hyvä 
lähteä tavoittelemaan olympiapaikkaa 
ja menestystä siellä:

» EM-kulta
» MM-pronssi
» Euroopan kisojen kulta
» Maailmantilaston 1. painoluokassaan

Ringside toivottaa onnea haasteeseen!
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T ässähän oli kyse siitä, että Billy Conn–
Gunnar Bärlund -ottelun voittaja pääsi 
ottelemaan Joe Louisin kanssa. Mike 

Jacobs, Louisin manageri, oli tehnyt jo huo-
mattavia ennakkovalmisteluja Conn–Louis- 
ottelua varten.

Ottelu pidettiin Chicagossa, katsojia oli 13 
000. GeeBee sai Connin näyttämään huonolta 
tässä kamppailussa, kuudennessa erässä suo-
malaisen silmäkulma aukesi ja erätauolla ke-
hätuomari Barney Ross sekä lääkäri tutkivat 
vammaa ja olivat sitä mieltä, että ottelu saa jat-
kua ja tietenkin GeeBee oli samaa mieltä.

Kuinka ollakaan, Bärlundin manageri Paul 
Damski ponkaisi kehään ja halusi lopettaa ot-
telun. Hän sanoi haluavansa suojella ottelijan-
sa terveyttä ja silmäkulmia. Yleisö oli ihmeis-
sään ja ärtynyt tapahtumien kulusta. Tämän 
välikohtauksen jälkeen Bärlundin ja Damskin 
välit murenivat lopullisesti. 

Illinoisin urheilukomitea antoi GeeBeelle 
myöhemmin vuoden kilpailukiellon ja 3 000 
dollarin sanktion. Siihen aikaan tavallisen 
henkilöauton hinta oli noin 850 dollaria.

Joissain  Bärlundin uraa koskevissa kirjoi-
tuksissa on mainittu, että tämän ottelun ku-
luessa Jacobs olisi antanut Damskille 10 000 
dollaria, jotta hän hoitaisi voiton Connille.               
Nyrkkeilyjournalistit olivat selvästi Jacobsin 
talutettavia, myös kehätuomarit olivat samassa 
narussa. 

Esimerkiksi kuuluisa Arthur Donovan, 
joka oli yli kymmenessä raskaansarjan MM- 
ottelussa jakamassa oikeutta, oli myös Jacobsin 
palkkalistoilla. Mike Jacobs järjesti uransa ai-
kana yli 300 ammattilaisiltaa ja hänet valittiin 
aikoinaan nyrkkeilyn Hall of Fameen.

Eli näin kävi tällä kertaa, näistä tapahtu-
mista on tietoa tarjolla runsaasti netissä, jos 
mielenkiintoa riittää. RC



38 | Joulukuu 2019 | Ringside Ringside | Joulukuu 2019 | 39

Olli Hagman 80 v. Ringside Clubin  
treenit vuosikymmenien ajalta  
ovat pitäneet Ollin jatkuvasti  
iskukykyisenä ja hyväntuulisena. 
”Avustajat kehästä, 81. erä.” 

»Merkkipäiviä
Risto Kopra 70 v | Olli Hagman 80 v

TekstI Juha Rosma 

K aikenlainen kokoontuminen minkä 
tahansa aiheen ympärille riippumatta 
siitä, kuinka kovasti yhteiseen hiileen 

puhaltavasta porukasta on kysymys, vaatii 
avainhahmon, jonkun joka karismaallaan, 
osaamisellaan ja asenteellaan koko hommaa 
pyörittää. Ringside Clubin jumppaporukalla 

on tällainen aarre ollut jo vuosikausia. Kuten 
tämä kuvapari osoittaa aika on kohdellut Risto 
”Ripa” Kopraa varsin lempeästi. Kuvien välil-
lä on hujahtanut 50 värikästä vuotta, ja klubi 
onnittelee 70-vuotiasta treeniveturiaan. 

Kunnossa kuoppaan, kuten sanonta kuu-
luu, ja yhteinen matka jatkuu. RC
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Kuva: Päivi Ahola
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»Femmalla kondikseen keskellä stadia«

Ringside clubin treenit joka sunnuntai klo 10.30 - 12.00
Ruskeasuon nyrkkeilysalilla, treenimaksu 5 euroa.

Vetäjinä Risto kopra ja Hannu huuhtanen.

Tervetuloa jäseneksi!

Huomispäivän mestareita. Ruskiksen 
skaboissa 15.9.2019 Luka Tolppola 
(vasemmalla) - David Kadyrov C45 kg.
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Yhden erän kysymykset
ANSSI PERÄJOKI

       Olen tehnyt kaiken tähänastisen karaistakseni itseäni sekä  
osoittaakseni itselleni olevani kykenevä ja kokevani olevani oman 
arvostamiseni väärti.

i        Jarkko Ojapalo 
Lista: 7 (1KO) - 0  
Painoluokka: Cruiser  
Ikä: 26  
Kätisyys: Vasen 
Kotipaikka: Lahti

Jarkko  OjapaloJa
ke
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ENSIMMÄINEN NYRKKEILYMUISTOSI?
Ensimmäiset sparritreenit: nenänpäällinen ja 
silmä mustana. Uusia, aiemmin täysin tun-
temattomiksi jääneitä kokemuksia entiselle 
kilpauimarille.

URASI MERKITTÄVÄT  
KOHOKOHDAT TÄHÄN MENNESSÄ?
En kykene mainitsemaan yhtä tai kahta koho- 
kohtaa. Jokainen ottelu, jonka olen otellut (hä-
vitty tai voitettu), on omalla tavallaan kohokohta. 
Jokaiseen otteluun liittyy niin paljon valmis-
tautumista, panostusta sekä uhrauksia. Tittelit 
voivat toki toimia jonkin näköisinä kohokohdan 
symboleina, sillä niihin käsiksi päästäkseen on 
täytynyt rämpiä väkisinkin lukuisten harjoitusten 
ja otteluiden läpi.

KOVIN VASTUSTAJASI? 
Amatöörinä Alexander Besputin (2012 Gee-
Bee-turnaus). Ammattilaisena Samuli Kärkkäi-
nen (2019 Salo Knockout Night).

PARAS SPARRAAMASI NYRKKEILIJÄ?
Ville Hukkanen, Kalle Kallioinen, Jani Rauhala 
– sparrikavereita löytyy enemmän kuin sormin 
pystyy laskemaan, mutta nämä kyseiset herrat 
ovat erityisesti painuneet mieleen lahjakkuutensa 
ja lyöntivoimansa puolesta.

PARHAAT JA HUONOIMMAT  
OMINAISUUTESI NYRKKEILIJÄNÄ?
Parhaat: mukautumiskyky tilanteisiin sekä kiero 
mieli. Huonoin: malttamattomuus.

MILLOIN ITKIT VIIMEKSI?
Myönnettäköön, viime matsin jälkeen ottelun 
huumassa hieman herkisti. Etenkin, kun isä 
sanoi olevansa ylpeä. 

MINKÄ ELOKUVAN NÄIT VIIMEKSI?
Die Hard 2 – jopa harmittaa vastata tämä, vaikka 
(joulu)klassikosta puhutaankin. TV-ohjelmien 
tarjontaa todellakin täytyisi päivittää.

KUKA NÄYTTELISI SINUA  
ELOKUVASSA SINUN ELÄMÄSTÄSI?
Tom Hardy.

PARHAAT YSTÄVÄT NYRKKEILYN PARISSA?
Kokoonpano on vaihtunut treenisalilla niin 
moneen otteeseen nyrkkeillessäni. Erityisesti 
mainittakoon valmentajani Kari Korhonen, hän 
on valmentanut minua jo 12 vuotta. Näin ollen 
olemme toisillemme jo pitkältä ajalta hyvinkin 
tutuiksi tulleet niin yhteistyössä kuin pikku kiis-
toistamme.

MISTÄ MUUSTA URHEILUSTA PIDÄT?
SRA- ja IDPA-ammunta. Olen todella huono 
seuraamaan mitään urheilua. Jos seuraan jotain 
urheilua, on se pitkälti analyyttistä ja ideoita 
hakevaa pohdintaa.

UNELMA-AMMATTISI?
Seppä. Kaikennäköiset perinnetyöt ovat olleet 
aina lähellä sydäntäni. Ammattikoulussa suoritin 
metallikalusteartesaanin tutkinnon ja omistan 
tätä nykyä jopa viisi alasinta. Nyt pitäisi karistaa 
niskasta tekosyyt, joiden vuoksi ei ole koskaan 
aikaa ja ruveta takomaan rautaa.

PARAS SAAMASI NEUVO?
Rauhoitu ja luota itseesi, tiedät kyllä mitä tehdä. 
Vaimon (Sara Ojapalo) rohkaisevat sanat ottelua 
edeltävältä illalta.

ASIA, JOTA MONI EI TIEDÄ SINUSTA?
En miellä itseäni urheilijaksi. Olen tehnyt kaiken 
tähänastisen karaistakseni itseäni sekä osoit-
taakseni itselleni olevani kykenevä ja kokevani 
olevani oman arvostamiseni väärti.

TERVEISESI RINGSIDEN LUKIJOILLE?
Eläkää itsellenne ja tehkää asioita, jotka tekevät 
teidät onnellisiksi. Unelmat eivät toteudu ilmai-
seksi, vaan niiden toteuttamiseen on tartuttava 
varmoin ottein armoa antamatta ja sitä pyytä-
mättä. 

MISSÄ IÄSSÄ ALOITIT NYRKKEILYN?
Aloitin nyrkkeilyn 14-vuotiaana. Tarkoitus oli 
osallistua Krav Magan peruskurssille, mutta se
oli suunnattu 16 vuotta täyttäneille. Päädyin 
nyrkkeilysalille, josta oli tarkoitus sittemmin 
siirtyä parin vuoden kuluttua takaisin vaihto- 
ehto ykköseen. Vähän venähti näköjään, näin  
12 vuoden jälkeen mietittynä.

OMA SUOSIKKINYRKKEILIJÄSI?
Lucian Bute – omaa kaiken kaikkiaan kieron  
vasurityylin, takana komea ura. Roberto  
Duranin ja Ray Leonardin väliset kohtaamiset 
olivat parhaita, nyrkkeilytaistojen ehdottomia 
klassikoita. 




