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Seitsemän miljoonan dollarin mies
NÄKÖKULMA
Wesa
Koistinen

Kehäraakki, keskin-
kertaisuus, ikuinen 
häviäjä.
Näitä nimityksiä kuulee Jark-
ko Niemisestä. Ne ovat kui-
tenkin ehdottomasti vääriä 
määrityksiä, koska masku-
lainen on pelannut huikean 
uran yhdessä maailman kil-
pailluimmasta lajista.

Nieminen on ollut kahta ly-
hyttä jaksoa lukuun ottamat-
ta tenniksen maailmanlistalla 
sadan parhaan joukossa vuo-
den 2001 lopulta lähtien.

Se on osoitus loistavasta 
tason säilyttämisestä ja ää-
rimmäisestä urheilullisuu-
desta.

Lajiinsa rajulla palolla suh-
tautuva urheilija on hoitanut 
kaiken tekemisen vahvasti ja 
oikein, koska loukkaantumi-
set tai sairaudet eivät ole syö-
neet miehen urasta kuin pro-
milleja.

Niemistä voisi hyvin verra-
ta ”Kuuden miljoonan dolla-
rin mieheen”, jota Lee Majors 
esitti 1970-luvun scifi sarjassa. 

TV-sarjassa koelentäjä Steve 
Austin kasattiin suurella ra-
halla ja varaosilla äärimmäi-
sen jämäkäksi kaveriksi.

Toki ”Kuuden miljoonan 
dollarin mies” on arvoltaan 
vähäisempi kuin Nieminen. 
Suomen tenniksen kaikki-
en aikojen ykköspelaaja on 
seitsemän miljoonan dolla-
rin mies. 

Uran kokonaisansiot ovat 
7�272�325 dollaria eli noin 
5�659�000 euroa.

Se on iso kasa rahaa ja ko-
valla työllä ansaittu.

Niemisen pitkä ja menes-
tyksekäs ura alkaa olla vää-
jäämättä ehtoopuolella, mut-
ta kolmevuotiaana tennis-
mailaan ensimmäisen kerran 
tarttunut urheilija voi vielä 
hyvinkin kiusata vuosia nuo-
rempiaan.

Laji-innostus Niemisel-
le tuli aikanaan varmaankin 
geeneissä, sillä hänen äitinsä 
opetti tenniksen pelaamista.

Myöhemmin Nieminen on 
todennut vanhoja videoita 
katsellessaan, että viisivuoti-
aan Jarkon tekeminen oli sel-
laista, jota voi nimittää ten-
nikseksi. Nyt 33-vuotias mies 
oli siis jo nuorena poikkeuk-
sellinen lahjakkuus.

Ensimmäinen vakuuttava 
merkittävä orastavasta am-
mattilaisurasta saatiin vuonna 
1999, kun Nieminen voitti ju-

nioreiden US openin.
Penkkiurheilijoiden tietoi-

suuteen Nieminen ponnahti 
lopullisesti yltämällä Tukhol-
man arvostetun ATP-turna-
uksen loppuotteluun vuonna 
2001.

Hollantilainen Sjeng Schal-
ken oli sillä kerralla parempi, 
mutta Niemisen kyvyt pantiin 
merkille. Tenniksen ruotsalai-
set legendat Björn Borg ja Ste-
fan Edberg kehuivat Niemisen 
omaavan edellytykset maail-
man kärkikaartiin.

Borg ja Edberg olivat oi-
keassa, sillä parhaimmillaan 
Nieminen on ollut maailman-
listalla sijalla 13. Saavutus on 
suunnilleen samaa luokkaa 
kuin pääsisi jalkapallon jon-
kun vuoden maailman täh-
distöön vaikkapa edes vaihto-
mieheksi.

Niemisen uran rakettimainen 
nousu tapahtui silloin, kun 
20-vuotias nuorukainen vietti 
paljon aikaa Kuopiossa.

Sen aikainen tyttöystävä 
opiskeli Kuopiossa ja Niemi-
nen piti tuntumaa yllä pelaa-
malla kuopiolaisten kanssa. 
Tukholman toisen sijan jäl-
keen Niemisen elämä muuttui 
kerralla.

Ennen Tukholman-turna-
usta Nieminen oli vain pelkkä 
urheilija vailla tähtistatusta. 
Finaalin jälkeisenä maanan-
taina haastattelu kuopiolai-

sessa kauppakeskuksessa kes-
keytyi usein, kun nimikirjoi-
tuksen pyytäjiä oli ajoittain 
jonoksi asti.

Nieminen oli juuri sillä het-
kellä Suomen kuumin urhei-
lija. Mies, joka mursi myytin 
suomalaisten kyvyttömyydes-
tä menestyä tenniksen kaltai-
sessa suurlajissa.

Nimikirjoitusten jakaminen 
oli vielä silloin hänelle uusi ja 
outo asia.

–�Miksi ihmeessä tehdään 
iso numero siitä, jos osaa 
mäiskiä palloja. Nimikirjoi-
tuksia pitäisi pyytää tärkeitä 
päätöksiä tekeviltä ihmisiltä, 
Nieminen totesi haastattelun 
yhteydessä.

Nykyisin tennistähti ja-
kaa nimmareita tukuittain ja 
kummastelematta. Se on osa 
menestyvän urheilijan työtä.

Toivottavasti vielä pitkään.

”
Saavutus on 
suunnilleen 

samaa luokkaa 
kuin pääsisi jal-
kapallon jonkun 
vuoden maailman 
tähdistöön 
vaikkapa edes 
vaihtomieheksi.

Jarkko Nieminen on ollut maailman huipulla jo 13 vuotta.

Menestyvien miesten seura
KYYJÄRVI
Mirja Laukka-Kiikkala

Kyyjärven ylpeys, lentopallo-
joukkue KyKy, tavoittelee lau-
antaina alkavalla kaudella oi-
vaa menestystä miesten ykkös-
sarjassa.

Joukkueen pelaajarunko on 
liki viimevuotinen, mutta vielä 
pari päivää ennen ensimmäistä 
peliä valmentaja Hannu Kallio-
järvi neuvotteli kahdesta vah-
vistuksesta.

– Seuralla on kiikarissa vielä 
yksi ulkomaalainen pelaajavah-
vistus. Hän on jo näpeissä, mut-
ta rahasta keskustellaan vielä, 
Kalliojärvi kertoo.

Torstaina selvisi, että Kyky saa 
riveihinsä  Kokkolan Tiikerien 
viime kevään fi naalijoukkueessa 
pelanneen passari Kasper Vuo-
risen.

– Hän hakee töitä myös ulko-
mailta, emmekä asetu esteek-
si. Sopimus vapauttaa miehen 
tarvittaessa, Kalliojärvi sanoo.

Toinen uusi pelaaja tulee Soi-
nista, kun betonimiehiin liittyy 
21-vuotias Mika Väliaho.

– Väliaho perusteli tuloaan ha-
lulla kehittyä lentopalloilijana. 
Mielestäni oikein pätevä syy tul-
la Kyyjärvelle, Hannu Kalliojär-
vi myhäilee.

Väliaho pelasi tähän asti ne-
lossarjaa Alajärvellä. Väliahon 
perheellä on hyviä kokemuksia 
Kyyjärvellä pelaamisesta, sillä 
myös velipoika Mikko Väliaho 
pelasi kolme kautta Kyvyssä. 

– Meiltä hän ponnahti liiga-
joukkue Pielaveden Sampoon, 
jossa pelaa nyt menestyksek-
käästi, Kalliojärvi tietää.

KyKyn tuleva kausi alkaa tutun 
pelaajarungon vuoksi rutiinin-
omaisesti, mutta paineitakin al-
kaa jo kertyä.

– Nyt vastassamme on jouk-
kueita, jotka tietävät ja tuntevat 
vahvuutemme ja heikkoutem-
me. Olemme hyviä vastustajia. 
Ei auta kuin tavoitella hyviä pe-

lejä ja parasta mahdollista me-
nestystä, Kalliojärvi muotoilee.

Paineita tuo myös viime vuon-
na täpärästi hävitty liigakarsin-
tapaikka.

– Se meni sivu suun niin pie-
nesti, että ajattelin pitää pelipöy-
täkirjaa esillä harjoituksissa, jos 
pojista alkaa tuntua liian hyväl-
tä. Pitää muistaa, että lentopal-
loa on pelattava aina viimeiseen 
sekuntiin asti täysillä ja uskoa 
itseensä, valmentaja kertoo vii-
me kauden karvaasta lopusta. 

Kalliojärvi luottaa joukkuee-
seensa kuin vuoreen.

– Miehet ovat vastuuntuntoi-
sia ja kokeneita, joten he osaa-
vat harjoitella myös itsenäisesti. 
Emme ole muuttaneet pelissä 
mitään radikaalisti, koska ny-

kyisillä tavoilla on tullut aika 
hyvin menestystä.

Kyyjärven ihmettä on jälleen 
lupa odottaa, sillä joukkueen 
sisäinen hyvä tuuli, vireys ja 
myönteinen ilmapiiri on aistit-
tu muuallakin kuin kotisalissa.

– Ovat kertoneet, että haluavat 
pelata Kyvyssä, jossa ei puriste-
ta liikaa, vaan jokaiselle anne-
taan tilaa. Pelaajat ovat fi ksuja 
ja kunnioittavat käytöksellään 
vastustajaakin. Väitän, että nämä 
miehet menestyvät muuallakin 
kuin lentopallosalissa, Hannu 
Kalliojärvi rohkenee sanoa.

Ponnekasta peliä Kyyjärvellä 
odotetaan varmasti myös siksi, 
että Kyyjärven kunta päätti laa-
jentaa liikuntasalia täysimittai-

seksi pelikentäksi lentopalloilun 
lisäksi salibandylle, koripallolle 
ja sisäjalkapalloilulle.

Samalla myös koululaisten ja 
muiden kuntalaisten liikunta-
palvelut paranevat.

Hannu Kalliojärvi arvioi, et-
tä täysimittaisen sali on KyKyn 
käytössä jo ensi syksynä. 

Kymmenien talkoolaisten työ-
panoksen lisäksi Kyvyn lento-
pallo kiittää paikallista betoni-
yritystä, joka tukee joukkuetta 
rahallisesti.

– Raha on vain pieni osanen 
siitä, miten paljon lentopalloilu 
elävöittää pientä kyläämme, Bet-
set Oy:n toimitusjohtaja Hannu 
Löytönen sanoo.

Hänen yrityksensä työllistää 

pelaajia ja mahdollistaa siten 
ulkomaalaisten elinolot Kyy-
järvellä.

– Muutama virolainen on tul-

lut Kyyjärvelle perheineen ja jää-
nyt lopulta asumaan Suomeen. 
Ulkomaalainen pelaaja piristää 
katukuvaa kummasti.

Lentopallon ykkössarja: Kyyjärven KyKyn tavoitteena on pelata hyvää peliä ja menestyä 
niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Joukkuetta vahvistaa passari Kasper Vuorinen.

KYKY LENTOPALLON YKKÖSSARJASSA

Joukkue 2014–15
 ■ PELAAJAT: Niko-Matti Koske-

la, keski- ja yleispelaaja, Jaakko 
Aninko, yleispelaaja, hakkuri, At-
te Kyrölä, yleispelaaja, Taavi Sa-
dam, yleispelaaja, hakkuri, Hen-
rik Huumarkangas, passari, Ni-
ko Pitkänen, yleispelaaja, libero, 
Markus Jokela, libero, Keijo Lam-
minen, keskitorjuja, Mika Väli-
aho, keskitorjuja, Kasper Vuori-

nen, passari.

 ■ VALMENTAJAT: Hannu Kallio-
järvi ja Juha Huttunen.

 ■ HUOLTO JA AUTONKULJET-
TAJA: Jarmo Kalliojärvi.

 ■ KAUSI ALKAA: Kyyjärvellä En-
Pyä vastaan 27.9. kello 18. .”

Pelaajat ovat 
fi ksuja ja kunni-

oittavat käytöksel-
lään vastustajaa-
kin.
Hannu Kalliojärvi

Viron Viljandissa kotitilallaan kesän viettänyt yleispelaaja Taavi Sadam (oik.) palasi KyKyn riveihin ja töihin betonitehtaalle. Valmentaja Hannu Kalliojärvi vakuuttaa, että Kyyjär-
vellä pelataan lauantaina alkavalla kaudella  laadukasta lentopalloa.

MIRJA LAUKKA-KIIKKALA

Tikkanen voimisteli
Suomen pitkästä
aikaa MM-fi naaliin
IZMIR
STT

Jouki Tikkanen palautti suo-
malaiset rytmisen voimistelun 
MM-fi naalitasolle ensi kertaa 
yhdeksään vuoteen.

Tikkanen voimisteli MM-
kisojen karsinnassa Turkissa 
22:nneksi ja ylsi perjantaina 
voimisteltavaan neliottelun fi -
naaliin. Siihen osallistuu 24 voi-
mistelijaa.

Karsintaa urakoitiin neljä päi-
vää, sillä päivittäin voimisteltiin 

vain yksi väline. Tikkanen päätti 
karsinnan torstaina nauhaohjel-
maan, jossa jännitys iski urhei-
lijaan. Hermoilusta huolimatta 
nauhaohjelma sujui ilman suu-
ria virheitä.

–�Kaikkein tyytyväisin olen 
palloon, joka meni täydellises-
ti, 19-vuotias Tikkanen kertoi 
Voimisteluliiton tiedotteessa.

Tikkasta ennen suomalais-
voimistelija selviytyi rytmisen 
MM-fi naaliin viimeksi vuonna 
2005, kun Maria Ringinen oli 
karsinnan 20:s.

Nieminen otti
kovan päänahan
KUALA LUMPUR
STT

Tennisässä Jarkko Nieminen 
kukisti Argentiinan Leonardo 
Mayerin Kuala Lumpurin ATP-
turnauksessa toisella kierroksel-
la 7–6 (7–5), 6–4 ja eteni puo-
livälieriin.

Voitto maistui Niemiselle, sillä 
turnauksessa kolmanneksi sijoi-
tettu Mayer on maailmanlistalla 
25:s. Nieminen on ATP-rankin-
gissa 57. sijalla.

Nieminen on kohdannut ar-
gentiinalaisen kahdesti ja voit-
tanut molemmat ottelut.

–�Tasainen ja hyvä ottelu. Yk-
si minun parhaistani tällä kau-
della, Nieminen kertasi netti-
sivuillaan.

Nieminen piti taistossa syöt-
tönsä, mutta mursi vastustajan-
sa syötön toisessa erässä 2–2-ti-
lanteessa.

–�Oli tiedossa, että on pelat-
tava hyvin, jos aikoo kukistaa 
Mayerin, Nieminen tuumi

Puolivälierissä Nieminen koh-
taa espanjalaisen Pablo Andu-
jarin, joka on maailmanlistal-
la 45:ntenä. Nieminen ja Andu-
jar eivät ole aiemmin pelanneet 
vastakkain.

Qatar lähti Aasian
kisoista naisten
huivikiistan takia
INCHEON
Reuters

Huivin käytön estäminen johti 
Qatarin naisten joukkueen ve-
täytymiseen Etelä-Korean In-
cheonissa meneillään olevien 
Aasian kisojen koripallotur-
nauksesta.

Qatarin joukkuetta pyydet-
tiin ottamaan islamilaiset hui-
vit päästään ennen alkusarjan 
Mongolia-ottelua. Joukkue kiel-
täytyi, ja kilpailun järjestäjät kat-
soivat heidän luovuttaneen. 

Kansainvälisten sääntöjen 
mukaan päähineen ja korujen 
käyttö ottelussa on kielletty. Qa-
tarin joukkue päätti vetäytyä Aa-
sian kisojen naisten turnauk-
sesta todettuaan, ettei sääntöä 
heidän kohdallaan höllätä. 

Qatarilaisia kaiveli se, että 
joissakin muissa lajeissa kuten 
soudussa ja triathlonissa pää-
hineen käyttö Aasian kisoissa 
on ollut sallittu. Eri lajeissa kil-
paillaan kuitenkin kunkin lajin 
kansainvälisten sääntöjen mu-
kaisesti.

Robin Lod puski
kullan HJK:n ulottuville
FC LAHTI  0
HJK  2
LAHTI
STT

Kotimaisessa jalkapalloliigassa 
ei kovin usein nähdä FC Lah-
den ja Helsingin Jalkapalloklu-
bin torstaisen kamppailun kal-
taisia otteluita.

Kahden taidolla puolusta-
van joukkueen kohtaamisessa 
tilanteita ei syntynyt noloista 
virheistä, vaan pelaamalla ra-
kentaen. Robin Lod ja Roni Po-
rokara viimeistelivät HJK:n voi-
ton 2–0 (0–0) päätösminuuttien 
maaleillaan.

–�Eihän meillä hätää ollut, 
koska Lahti ei päässyt hyville te-
kopaikoille. Onneksi löysimme 
lopussa ratkaisupaikat Lahden 
tiukasta puolustuksesta, kom-

mentoi 89. minuutin maalillaan 
HJK:n voiton päähän mestaruu-
desta vienyt Lod.

Voittomaali rakentui Lahden 
vaarallisesta hyökkäyksestä, jon-
ka HJK:n toppari Markus Heik-
kinen katkaisi upeasti. Vasta-
hyökkäyksessä vaihtomies Er-
fan Zeneli nousi keskittämään 
herkkupallon Lodille takatol-
palle puskettavaksi.

–�HJK:n ja Suomen muiden 
jengien ero on nyt se, että Klu-
bi pystyy tekemään näitä lop-
puhetkien voittomaaleja, tote-
si isäntien topparina vahvasti 
esiintynyt Petri Pasanen.

Ottelu oli ensimmäinen, jos-
sa Kisapuisto oli valaistu. Kisa-
puistossa pelattiin olympiajalka-
palloilua jo 1952, mutta valojen 
saaminen lahtelaisyleisön suo-
simalle kentälle vei pitkälle yli 
puoli vuosisataa.


