
LOS ANGELES. Maailman eniten
tienaavan joukkueurheilijan vaat-
teet roikkuvat siististi työpaikan
henkareissa.

Tummansiniset farkut.
Viininpunainen v-aukkoinen

neule.
Vaatelokerossa on vielä viininpu-

naiset kengät, jotka ovat purjeh-
duskenkien ja varsilenkkarien yh-
distelmä.

Koripalloilija Kobe Bryant on jo
kentällä lämmittelemässä Adidak-
sen violetit nappiverkkarit jalas-
saan. Bryantin joukkue Los Angeles
Lakers kohtaa Golden State Warri-
orsin kotihallissaan Staples Cente-
rissä.

PARI tuntia myöhemmin Bryantin
vaatetangossa on vain seitsemän
tyhjää muovihenkaria. Penkillä on
mytty pelivaatteita. 

Näyttää siltä, että NBA-liigan syr-
jäänvetäytyvä supertähti on jo häi-
pynyt hallista.

Bryant kuitenkin putkahtaa taka-
huoneesta ja kävelee valkoiseen
pyyhkeeseen kääriytyneenä puku-
kopin poikki suihkuun.

Toimittajat haastattelevat odotel-
lessaan muita Lakersin
pelaajia kuten Pau Ga-
solia. Se on vain ajan
tappamista, sillä kaikki
haluavat Koben.

VIHDOIN Bryant saa-
puu. Hän läimäyttää
miestoimittajaa taka-
puoleen. ”Taidan lähteä
kotiin”, Bryant naurah-
taa, mutta jää pakolli-
seen toimittajien tent-
tiin.

Toimittajat piirittävät
tiiviisti Bryantin, joka puhuu hiljaa
kuin kuninkaallinen, jonka ei tar-
vitse korottaa ääntään. Kaikki
kuuntelevat kuitenkin. 

Hyväntuulinen Bryant käy läpi
runkosarjan rutiiniottelua, jonka
hallitseva mestari Lakers voitti hel-
posti.

”Motherfuckin’ good”, Bryant
naurahtaa. ”Tuota ei voi käyttää te-
levisiossa.”

Minua ei naurata. Suuta kuivaa.
Olen takarivissä ja tajuan, että en
taida päästä kysymään Bryantilta
mitään.

Se toimittaja, jota Bryant läi-
mäytti toverillisesti pakaroille, on
ilmeisesti KCAL9-kanavan John Ire-
land, joka on saanut pari Emmy-
pystiä.

Bryant on ehkä Yhdysvaltojen
suurin urheilutähti ja maailman
paras urheilija.

Bryant tienaa noin 48 miljoonaa
dollaria vuodessa. Kolmanneksi
eniten maailman urheilijoista.

Bryant ei juuri anna haastattelu-
ja.

Nyt parimetrinen Bryant puhuu,
mutta vain urheilusta ja koska hä-
nen on pakko.

Vaikuttaa siltä, että en pääse ky-
symään Bryantilta hänen paimio-
laisesta ystävästään.

MARKO YRJÖVUOREN sormus ko-
lahtaa äänekkäästi losangelesilai-
sen hotellin pöytään. Se on NBA-lii-
gan mestaruussormus. Sellaista ei
ole kenelläkään muulla suomalai-
sella. Yrjövuorella on niitä kaksi.
Kohta ehkä kolme.

Mestaruussormus on iso mötik-
kä kultaa ja timanttia.

Jos miehelle sopii sormus, se on
juuri tuo.

”Toi on totta”, Yrjövuori tunnus-
taa.

Yrjövuoren tarina sen sijaan voi-
si olla satua.

Yrjövuori on Los Angeles Laker-
sin fysioterapeutti. Ja Kobe Bryan-
tin hyvä ystävä.

Yrjövuori on nelikymppinen var-
sinaissuomalainen merkonomi,
noin 175-senttinen vanttera pella-
vapää. Hän on tavannut Yhdysval-
tain presidentin Barack Obaman
kaksi kertaa.

Paimiossa Yrjövuori ehti perus-
taa urheiluseuran – Paimion Taek-
wondon – jota pyörittää nyt hänen
Mikko-veljensä. Los Angeles Lakers
on hieman erilainen urheiluseura.

LA LAKERS on jotain, missä suo-
malaisen ei pitäisi olla ja menes-
tyä.

Los Angeles on länsimaisen viih-
teen kehto ja ydin. Siellä elävät
maailman kauneimmat ihmiset.
Missään ei asu yhtä paljon kuului-
sia ihmisiä.

Los Angelesissa kaikki rakastavat
Lakersia.

Lakersin valmentaja Phil Jack-
son on kaikkien aikojen
paras valmentaja kaikki
lajit mukaan lukien.

Lakersin kotihalli
Staples Center on maail-
man tuottoisin urheilu-
areena.

Lakers maksaa urhei-
luseuroista neljänneksi
parhaat palkat.

Lakers–Golden State
-ottelussa hallin käytä-
vällä vastaan kävelee
näyttelijä Neve Camp-
bell.

Staples Centerin katsomon en-
simmäinen tuolirivi on Pohjois-
Amerikan halutuin näyttäytymis-
paikka. Nahkaiselle penkille pääsee
ostamalla 2 700 dollarin lipun.

Aloittelevat näyttelijät ottavat
vaikka lainan päästäkseen noille
nahkapenkeille, joilla näyttelijä
Jack Nicholson kannustaa uskolli-
sesti suosikkiseuraansa, jonka kau-
sikortti hänellä on ollut 41 vuotta.

Nicholson istuu lähes vierasjouk-
kue Golden Staten vaihtopenkillä.
Harmaahiuksinen Nicholson katse-
lee peliä mustien aurinkolasien lä-
pi ja voisi halutessaan nykäistä
Golden Staten valmentaa puvun-
housun lahkeesta, mutta tyytyy ta-
puttamaan Lakersin korille.

Lakersin kotihallin katsomossa
ovat viime aikoina viihtyneet
muun muassa Snoop Dogg, Mic-
helle Obama, Leonardo DiCaprio,
Adam Sandler, Hilary Swank,
Charlize Theron, Denzel Washing-
ton, Lenny Kravitz, Jeffrey Katzen-
berg, Ryan Seacrest, Sean ”Diddy”
Combs, Steven Spielberg, Came-
ron Diaz, Tobey Maguire, Sacha
Baron Cohen ja Kardashianin sis-
kokset.

Näitä Yrjövuori sitten morjeste-
lee.

”Kyllä tässä erikoisiin ihmisiin
on törmännyt. Hallin ensimmäi-
nen rivi on kaupungin ja viihdebis-
neksen kuka on kuka. Lakers on yh-
tä kuin Hollywood.”

Lakers on niin iso, kuuluisa ja
myyttinen, että fysioterapeutti Yr-
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Marko on ihan kurko!
Maailman parhaalla koripalloilijalla 
Kobe Bryantilla on paimiolainen ystävä.

Los Angeles Lakersin 
Kobe Bryant on 
Yhdysvaltojen suurimpia
ellei suurin urheilutähti.
Hän jahtaa kuudetta 
NBA:n mestaruuttaan. 
Hallitseva mestari 
LA Lakers pelaa juuri 
pudotuspelien ensimmäistä
kierrosta New Orleans
Hornetsia vastaan. Voitot
olivat 1–1 ennen viime yön
ottelua. Tässä Bryant 
kurittaa Utah Jazzia.

Varsinais-
suomalainen 
vanttera 
merkonomi 
on tavannut
presidentti 
Obaman 
kaksi kertaa.

Paimiolainen Marko Yrjövuori on Los Angeles Lakersin fysioterapeutti. Hän viettää yhtä paljon aikaa supertähti Kobe Bryantin kuin vaimonsa kanssa. 

NBA:n mestaruussormukset jaetaan
seuraavan kauden ensimmäisessä
ottelussa. Marko Yrjövuori kutsutaan
kentälle aina ensimmäisenä.

KEVORK DAJNSEZIAN AFP VESA KOIVUNEN

STEPHEN DUNN AFP

jövuori on esiintynyt Niken mai-
noksessa ja hänet tunnistetaan ka-
duilla ja kahviloissa.

Yrjövuori kertoo omituisimman
kohtaamisensa tähden kanssa.

”Lempibändini on Red Hot Chili
Peppers. Kerran istuin Bostonissa
hotellin ravintolassa, kun basisti
Flea käveli ohi. ’Mitä kuuluu, olen
aina halunnut tavata sinut’, Flea sa-
noi. Siis lempibändini basisti tulee
ja sanoo, että on aina halunnut ta-
vata minut!” 

YRJÖVUORI viihtyy parhaiten per-
heensä parissa, mutta NBA:n ja La-
kersin mestaruussormus avaisi hä-
nelle oven kaikkiin kuviteltavissa
oleviin nautintoihin unelmakau-
pungin yöelämässä. 

”Tämä on kaupungin avain”, Yr-
jövuori katsoo sormustaan, jota
hän pitää oikeassa nimettömäs-
sään. Moni on hukkunut mesta-
ruussormukseen.

”Onneksi olen vähän vanhempi,
eikä mopo lähde käsistä.”

Yrjövuoren vasemmassa kädessä
on vihkisormus.

Yrjövuori on ”family man”, mut-
ta perheitä alkaa olla jo liikaakin.

”Ensimmäinen ja toinen avioliit-
to”, Yrjövuori vilkaisee taas sormi-
aan. ”Vietän yhtä paljon aikaa Ko-
ben kuin vaimoni [Taru] kanssa.
Ikävä kyllä, mutta sellaista se on.”

Yrjövuorea on kysytty fysiotera-
peutiksi LA Dodgers -baseballjouk-
kueeseen ja treenariksi Biggest Lo-
ser (Amerikan Suurin pudottaja)
-tv-ohjelmaan.

Mitä oikein tapahtui?

MARKO YRJÖVUORI urheili paljon
lapsena Paimiossa ja aikuisena Tu-
russa. Yrjövuorella on neljän danin
musta vyö taekwondossa.

”Suomen huippu taisin olla.”
1990-luvulla hän harrasti skele-

ton-kelkkailua, jossa voitti Suomen
ja Baltian mestaruuden.

Yrjövuori valmistui merkono-

miksi ja hierojaksi. 
Yrjövuori oli aina unelmoinut

Kaliforniasta, jossa hän kävi ensim-
mäisen kerran 1993 ja päätti vielä
joskus muuttaa Los Angelesiin.

Alkuvuodesta 1998 Yrjövuori sai
vihdoin työluvan. Hän myi kaiken
omaisuutensa Suomessa.

Vanhan punaisen Subarun.
Rosenlew-pesukoneen.
21-tuumaisen Finluxin televisi-

on.
Yrjövuori sai kasaan 2 800 dolla-

ria.
”Se ei ole paljon tässä kaupun-

gissa.”
Suomeen ja Turkuun jäi vain tyt-

töystävä.
Yrjövuoren koko omaisuus oli

Kohon jääkiekkokassissa, kun hän
saapui Los Angelesin lentokentälle.

Paimiossa on noin 10 000 asukas-
ta. Los Angelesin seutu on maail-
man kolmanneksi suurin talous-
alue. Pisin katu Sepulveda on 115-
kilometrinen eli lähes yhtä pitkä
kuin Turku–Helsinki-moottoritie.

”Ihan tyhjän päälle tulin. Jännit-
ti. Mutta minulla oli suunnitelma-
ni. Ajattelin, että katsotaan miten
käy. Olin jo 30, en mikään julli
enää. Se oli juuri sitä mitä halusin.
Vain minä itse voin ottaa krediitin
tekemisistäni.”

ENSIMMÄISEN kuukauden Yrjö-
vuori asui alivuokralaisena. Talon
isäntä oli Tony Halme, joka kävi
usein Suomessa nyrkkeilemässä.

Yrjövuori huolehti asunnosta ja
maksoi vuokran hieromalla Hal-
metta, kunnes löysi kämppäkave-
rin ja muutti Venice Beachille.

”Jotta suomalaiset hullut eivät
loppuisi, pidin myös Jere Karalah-
den talosta huolta.”

Jääkiekkoilija Karalahti pelasi
Los Angeles Kingsissä.

”Kummastakaan – Halmeesta ja
Karalahdesta – minulla ei ole pa-
haa sanottavaa. Varsinkin Karalahti
on loistava tyyppi. Lungimpaa jät-

kää ei ole.”
Yrjövuori tutustui muihinkin

NHL-pelaajiin, jotka suosittelivat
suomalaishierojaa Los Angeles
Kingsille. 

Paimiolaista pyydettiin Kingsin
työntekijäksi. Siitä alkoi Yrjövuoren
matka kohti käsityöläisen unel-
maa. Yrjövuoren taidot, ahkeruus
ja uskollisuus huomattiin muualla-
kin.

Lakers tarjosi töitä, kun NHL:ssä
oli työsulku.

”Se oli vaikea päätös, sillä viih-
dyin Kingsissä.”

Myös Kings pelaa Staples Cente-
rissä. 

”Lajit ovat kyllä kuin yö ja päivä.”
Jääkiekko on yö, koripallo päivä.

LAKERSIN jättisuosion salaisuus
on menestys. Etelä-Kaliforniassa
pitää menestyä. Seuran harjoitus-
hallissa El Segundossa seinällä on
16 mestaruusplakaattia.

”Tossa on mun bannerit, ne mes-
taruudet, joissa olen ollut muka-
na”, Yrjövuori osoittaa kausia
2008–10.

Lakersin harjoitukset ovat päät-
tyneet. Ilmassa leijuu makea tuok-
su, hmm – lastenpurkkaa. Kentän
vieressä on pöytä, jossa on neljä
tyhjää purkkaämpäriä.

Katonrajassa on toimistoikkunoi-
ta, joista näkyy samppanjapulloja.
Mestaruuspokaalit katsovat vaati-
vana treenikentälle kuin kultaiset
päät.

”Se on War Room, sotahuone.
Siellä on kaikki meidän palkinnot.
Siellä allekirjoitin ensimmäisen so-
pimukseni.”

Myöhemmin Yrjövuori vie kier-
rokselle ”kaikkein pyhimpään” –
Lakersin harjoituskeskuksen tyh-
jään pukuhuoneeseen.

”Tänne ei päästetä ketään. Tämä
on meidän toinen kotimme.”

Täällä ovat Yrjövuoren hieronta-
pöydät.

”Pidän huolta, että pelaajien li-
hakset ja motoriikka ovat kunnos-
sa. Se on mun juttu.”

Yrjövuori hallitsee ART-teknii-
kan, joka on muun muassa Teemu
Selänteen huippukunnon yksi sa-
laisuus.

”Teen työtä avauskentällisen
kanssa. Tämä on aika rankkaa duu-
nia. Pelaajan jalka on yhtä iso kuin
minä. Kauden jälkeen tankki on
ihan tyhjä.”

Kobe Bryant on tärkein potilas.
Yrjövuori on Koben luottomies.

”Viime finaaleissa Kobe pelasi
loukkaantuneena. Hänen polveaan
huollettiin ihan non-stoppina.”

LAKERSIN arvo on Yrjövuoren mu-
kaan 750 miljoonaa dollaria. Lakers
on urheilun tunnetuimpia brände-
jä. 

Yrjövuori ei ajattele niin.
”Tämä on perhe.”
Yrjövuoren iPhone piippaa.
”Pelaaja kysyy, koska on treenit.

Täytyy antaa välillä isällisiä neuvo-
ja. Minulla onkin 16 lasta. 2 kotona
ja 14 täällä.”

Lakers-perheellä on hyvät olot.
Pelaajien tiloissa on viihtyisä oles-
kelutila, biljardipöytä, poreallas,
höyrysauna ja iso punttisali.

Videohuoneen eli elokuvateatte-
rin seinällä on aito intiaanirumpu.

”Pelaajat kutsutaan videopalave-
riin aina intiaanirummulla.”

Päävalmentaja Jackson onkin
melkoisen shamaanin maineessa.
Kumara 65-vuotias velho on voitta-
nut 11 mestaruutta. Hän on kotoi-
sin Montanasta, jonne hän palaa
eläkkeelle tämän kauden jälkeen.

”Phil varttui suomalaisten ja
ruotsalaisten parissa. Hän osaa
norjaa. Tulemme hyvin juttuun.”

Yrjövuori tekee rajusti töitä, mut-
ta elää glamourin keskellä: yksi-
tyislentokoneita, viiden tähden ho-
telleja ja seurana supertähtiä.

”Täytyy silti aina muistaa, mistä
on kyse. It’s all about the guys.”

Kyse on jätkistä, joista yksi on
ylitse muiden. 

KOBE BRYANT, 33, on pelannut ko-
ko ammattilaisuransa Lakersissa.
Hän aloitti 1996 ja on nyt viisi mes-
taruutta voittanut arvostettu johta-

ja, NBA:n kaikkien aikojen koriti-
laston kuudes.

Bryant on 2000-luvun ykköspe-
laaja, jota verrataan Michael Jorda-
niin.

Bryantin pelipaitoja myydään
eniten.

Bryant ei käytä joka ottelussa
uutta kenkäparia, vaan uutta ken-
kämallia.

Bryant ei ole kuitenkaan varauk-
settoman suosittu. Häntä on pidet-
ty etäisenä ja ylimielisenä. Rais-
kaussyytökset 2003 eivät mainetta
parantaneet.

Bryant sai juuri 100 000 dollarin
sakot, sillä hän oli haukkunut ero-
tuomaria hinttariksi.

”Sitä [Bryant] vihataan ja rakas-
tetaan. Kukaan ei ole Kobea kunni-
anhimoisempi. Bostonissa häntä
vihataan, mutta silti kaikki halua-
vat hänen kanssa samaan valoku-
vaan”, Yrjövuori kertoo.

Yrjövuori on Bryantin kanssa te-
kemisissä joka päivä yhdeksän
kuukauden ajan.

”Kyllä meidän suhdetta voi sa-
noa ystävyydeksi. Kobe ei helposti
päästä ketään lähelleen, mutta
kuulun siihen ryhmään, joka voi
soittaa Kobelle ja hän vielä vastaa-
kin puhelimeen.”

Yrjövuoren mukaan Bryant on
ennen kaikkea omistautunut työl-
leen ja tyttärilleen, aivan kuten Yr-
jövuorikin.

”Tyttäret ovat hänelle kaikki kai-
kessa. Se yhdistää meitä, sillä mi-
nullakin on kaksi tyttöä. Koben toi-
nen tytär ja meidän Emma ovat
syntyneet melkein samana päivä-
nä. Emma on hirveä Kobe-fani ja
Kobe hirveä Emma-fani.”

Emma on viisivuotias.
”Ennen viime kauden seitsemät-

tä ja ratkaisevaa finaalia Kobe pyy-
si Emman luokseen, heilutti sormi-
aan ja pyysi tytöltä ’magic touchia’.
Kerran aikalisän aikana hän astui
kentältä ja halasi Emmaa. Heillä on
spesiaali bondi, erityinen suhde.”

Bryant on yksinäinen susi, joka
viihtyy paljon omissa oloissaan pe-
limatkoilla.

”Hän keskittyy peleihin, eikä
noin iso julkkis voi oikein lähteä
mihinkään.” 

Bryant kärsii unettomuudesta ja
nukkuu vain kaksi tuntia yössä.

”Kobe tykkää kauhuleffoista, joi-
ta en voi sietää. Sitten se pakottaa
mut katsomaan sviitissään kummi-
tusleffoja.”

MUTTA mitä mieltä Kobe Bryant
on Marko Yrjövuoresta?

Pukuhuoneessa tv-toimittajien
tiivis rinki purkautuu vihdoin Bry-
antin ympäriltä. Nyt on tilaa iskeä!

”Mister Bryant...”, yritän kysyä
poistuvalta tähdeltä, mutta Laker-
sin pr-työntekijä tulee salamanno-
peasti väliin.

”Herra Bryant ei vastaa enää ky-
symyksiin. Aika on täynnä”, pr-nai-
nen sanoo tiukasti mutta kohteli-
aasti.

Okei.
”Hei, anteeksi. Oletko Suomesta?

Teetkö juttua Markosta?” pr-nainen
kuitenkin kysyy. 

Pr-nainen järjestää nopeasti eri-
koishaastattelun.

”Yksi kysymys”, nainen näyttää
etusormellaan.

Kobe Bryant seisoo pukukopin
ovella. Hän on vastannut yli 15
vuotta melko ilmeettömästi kori-
palloaiheisiin kysymyksiin. 

Mitä mieltä olet Markosta?
Bryantin välinpitämättömiin sil-

miin syttyy hehku. Hyvä ettei sylki
pärsky, kun hän huudahtaa vas-
tauksen. 

”Marko is the man! He is the
man. He is the man. He is the
MAN...” 

Bryantin vastauksen voisi suo-
mentaa jotenkin näin:

”Marko on äijä. Marko on äijä.
Hän on ä-i-j-ä! ÄIJÄ. Hän pitää
meistä huolta. Marko on ihan kur-
ko!”

Kobe Bryant kerrankin vaihtopenkillä. Vaaleahiuksinen Marko Yrjövuori istuu
Lakersin penkin takana ja näkyy paljon televisiossa.
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