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oimittaja Kai Merilä vastaa
puhelimeen, ja toisessa päässä on taas kerran Matti Nykänen.
Mutta nyt Nykänen puhuu outoja. ”No niin, niistä keikoista
soittelin. . .”
Eihän Merilä mikään keikkamyyjä ole, vaan 7 päivää -lehden
toimittaja.
Sitten hän ymmärtää.
Nykänen soittaa putkasta, ja
poliisi kuuntelee puhelua hänen
vieressään. Nykänen on saanut
luvan yhteen puheluun väittämällä soittavansa managerilleen.
”Onko sun vieressä porukkaa?”
Nykänen sanoo joo.
Merilä miettii. Mitä hän voi
kysyä Nykäseltä, ettei poliisi
huomaa kuuntelevansa 7 päivää
-lehden puhelinhaastattelua?
”Veditkö viinaa siellä?” Merilä kysyy.
Nykänen sanoo joo.
”Sumensiko viina sun järkesi?” Merilä kysyy.
”Joo. Kyllähän sä tiedät.”
Otsikko. Siinä on seuraavan
Seiskan otsikko, Merilä miettii.
Matti vastailee: joo, ei, kyllä.
Merilä saa minuutissa jutun.
Sitten aika loppuu.
Poliisi huomaa tulleensa huijatuksi vasta kun lehti ilmestyy:
”Sinä soitit Merilälle, perkele!”
Kannessa lukee: Järki sumenee,
kun ottaa raakaa viinaa.
VAIN SEISKASSA!

’M

oni on tehnyt Matin kanssa
juttukeikan”, Kai Merilä, 39,
sanoo käheällä äänellään kaksi ja puoli vuotta myöhemmin.
”Ja keikan jälkeen sanonut, että toista kertaa ei pysty.”
Merilä on tehnyt Matin kanssa
keikkoja kahdeksan vuotta.
Matti ja Mervi taas yhdessä!
Matin sauna paloi!
Matti hakkasi Mervin!
Joka jutun alla on luottotoimittaja Kai Merilän nimi.
Merilä jopa järjesti Matin ja
Mervi Tapolan toiset häät Laajavuoren suurmäkeen.
Merilä arvioi, että hänen työstään 7 päivää -lehdessä 70 prosenttia on Matti Nykäsen elämästä raportoimista.
”Mutta enintään kymmenen
prosenttia Matin kanssa vietetystä ajasta päätyy lehteen”, Me-

rilä sanoo. ”Lopun aikaa toimin
mellakkapoliisina, veljenä, isäpuolena ja psykiatrina.”
Ja ystävänä.

M

erilä tapasi Matti Nykäsen
vuonna 1993.
Nykänen oli ostettu mitaleineen somerolaisbaarin vetonaulaksi. Somero-lehden nuori
reportteri lähti pyytämään Nykäseltä haastattelua.
”Yhdellä ehdolla: otetaan siiderit”, Nykänen vastasi.
Miehet ottivat yhdet, toiset ja
kymmenennet siiderit. Haastattelu kesti aamuyöhön.
Ensi jutun jälkeen Merilä ja
Nykänen tapasivat satunnaisesti. Silloin tällöin Merilä senttasi
Nykäsestä jutun Forssan lehteen
tai Turkulaiseen.
Hänen pehmohevibändinsä ei
menestynyt Ruotsissa, mutta
vielä 1990-luvulla hän teki puolet tuloistaan kapakkamuusikkona. ”Letti oli puoleen perseeseen”, Merilä sanoo.
Hän yritti lyödä itseään läpi
myös viihdemaailmassa.
”Mähän olin Suomen ensimmäinen iltapoikakin”, Merilä
nauraa. ”Iltalehden päätoimittaja Pekka Karhuvaara haki miehiä rohkeisiin kuviin. Olin kai
ainoa, joka vastasi.”
Vuonna 1999 Merilä aloitti
7 päivää -lehden kesätoimittajana.
Oli Merilän toinen työpäivä,
kun Matti Nykänen tuli käymään
toimituksessa. Merilä oli leikannut hevitukkansa pois, eikä Nykänen tunnistanut häntä heti.
Kun sitten tunnisti, Nykänen
ilmoitti, että tämä mies tekee tästä lähtien jutut meikäläisestä.
”Se oli menossa Mervin kans-

sa jonnekin lemmenlomalle ja
totta kai tuli yksin takaisin, kaljakassin kanssa”, Merilä sanoo.
Jutunteon jälkeen Matti kysyi,
jäisikö Merilä yöksi, mutta Merilä teki lähtöä kotiinsa.
”Matti oli, että aijaha, ei tehdä
sitten juttujakaan.”
Merilä jäi.

’T

otta kai mä hyödyn Matista”,
Merilä sanoo.
Mutta Matti hyötyy myös.
Julkisuus on Matin työtä.
”Ja Suomessa maksetaan
yleensä työstä palkka”, Merilä
sanoo.
Nykänen myy lehtiä varmasti,
ja niinpä hän saa Seiskan haastatteluista rahaa.
Kuinka paljon? Puolet tuloistaan?
”Ei varmasti niin paljon.”
Välillä juttuja ei ole moneen
kuukauteen.
”Matille julkisuus on huume”,
Merilä sanoo.
Jos juttuja ei vähään aikaan
tehdä, Nykänen alkaa kärttää: eikö hän kelpaakaan?
Tätä Merilä haluaa korostaa.
Viikon kuluttua haastattelusta hän lähettää tekstiviestin:
Tuli vielä se mieleen, kuinka välillä vituttaa joidenkin asioista
mitään tietämättömien ihmisten
”älä kiusaa enää mattia” -kommentit, vaikka todellisuudessa jutut on matin polttoaine.
Ehkä.
Mutta Merilä ei tee vain iloisia

juttuja, joissa Nykänen virnistelee 7 päivää -lehden essu yllään.
Juorulehtiä myydään viinahuuruilla ja pahoinpitelyillä.
Kun Matti törttöilee, hän päätyy otsikoihin.
”Ja sitten hävettää, ja sitten
pitää taas ottaa viinaa”, Merilä
sanoo.
Ja otsikot kirjoittaa vanha kaveri Kaitsu.
Se on Kaitsun työtä.
”Jos en tee, niin töissä kysellään, että mikset saanut juttua,
sähän olet sen kaveri.”
Jos Kaitsu ei kirjoita juttua, joku muu kirjoittaa. Ja ehkä paljon
ikävämmin.
Kyllä Mattikin sen ymmärtää.
Niin Merilä sanoo.

M

erilä sanoo, että Nykäsen
tuomio oli hänelle helpotus.
Hän oli viettänyt Nykäsen
kanssa viisi kaoottista vuotta.
Pienin riesa oli, että Nykänen
soittelee ympäri vuorokauden,
seitsemän päivää viikossa. Mutta
Merilä oli läsnä niissä, mistä muut
lukevat lehdestä: pahoinpitelyissä, itsemurhauhkauksissa, järjettömässä ryyppäämisessä.
”Eihän sellaista menoa kestä
kukaan. Kyllä minultakin lähti
monta kertaa mopo käsistä”, Merilä sanoo.
Aluksi hän aikoi käyttää vankila-ajan viisivuotiskaudesta
rauhoittumiseen.
Sitten alkoi säälittää.
Vankilassa Nykäsellä ei käynyt

”JULKISUUS ON MATIN TYÖTÄ,
JA TYÖSTÄ MAKSETAAN PALKKA.”

Matti Nykänen näyttää harjoitusmäessä, miten mäkeä hypätään.

paljon vieraita. Mervi yritti muutaman kerran, mutta jäi vankilan
puhalluksessa kiinni.
Lopulta Merilä ajoi vaimonsa
kanssa tapaamaan Nykästä joka
lauantai.
Vankilomansakin Nykänen
vietti Merilän kanssa.
”Tieteellisen tarkasti se laski,
kuinka paljon sen painoinen
mies voi ottaa, että selviää vankilan puhallukseen mennessä. Se
puhalsi alkoholimittariin viiden
minuutin välein ja kyseli, onko
ukema laskenut.”
irjoitti Merilä tapaamisista
tutkin.
VAIN SEISKASSA!

K

ai Merilä havahtuu: tänään
Matti ei ole soittanut vielä
kertaakaan. Kello on vähän
yli kymmenen aamulla.
Merilä ja vanhat tukijoukot
hommasivat Nykäselle kuukausi sitten Jyväskylästä kaksion.
Seiska osti asuntoon huonekalut. ”Kotka on laskeutunut ja
ympyrä eräällä tavalla sulkeutunut”, Merilä kirjoitti.
Hyvä. Voisiko Nykästä päästä
tapaamaan?
Toki. Merilä soittaa.
”Kuule, voisitko tehdä yhden
palveluksen?” hän aloittaa.
”Erittäin arvostettu lehti, ilmestyy Helsingin Sanomien välissä. Siitä olisi hyötyä meidän
kirjalle”, Merilä sanoo.
”Tästä meidän kaveruudesta ja
sellaisesta. Tekisitkö sellaisen
palveluksen?”
Heti, sanoo Matti Nykänen
toisessa päässä.

MATTI

P

unaisesta BMW-urheiluautosta nousee hento mies,
jolla on valkoinen nahkatakki, nilkkabuutsit ja niittivyö.
”Matti.”
Nykänen ojentaa kätensä. Hän
katsoo ensin maahan, sitten sivuun, sitten taas maahan.
Sitten Merilään.
Kättelyn jälkeen Matti vetäytyy kauemmas, mutta ei koppavuuttaan.
Matti on hermona.
Ajamme Matin vanhan ystävän Seppo Liimataisen asunnolle. Uuteen rivitalokaksioonsa
Matti ei meitä nyt halua.
Pihamaalla hän supisee: ”Oli
puhetta, että saataisiin juomia.
Voisiko joku käydä kaupassa?”
Haastattelu jännittää. Nykänen ei ole saanut nukuttua. Hän
on käynyt juoksulenkillä jo
aamuviideltä.
Matti katoaa Sepon perässä
keittiöön. Kuuluu aukeavan juomatölkin sihahdus.
Kohta Matti istuutuu sohvalle
Merilän viereen. Ilman tölkkiä.
Valokuvaaja kuvaa.
Matti ja Merilä halaavat ja kuristavat toisiaan, näyttävät kameralle peukkua ja irvistelevät.
Niin kuin Seiskan kuvissa.
Matti aloittaa: ”On meillä ollut
monta painimatsia, mutta kättä
lyödään aina päälle.”
”Olen joskus sanonut Kaitsulle ja Sarille, että adoptoikaa mut,
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eihän tästä tule hevonpersettä
Matti sanoo. ”Ihan tosi.”
Puhe poukkoilee.
Ensin Matti kertoo, kuinka on
käynyt AA-kerhossa.
Ja sitten vähän härskejä: ”Sänky oli koetuksella, mutta se on
kestävä sänky!”
Me nauramme, kohteliaasti ja
vähän liikaa.
Välillä aihe unohtuu, ja Merilä
yrittää auttaa, supliikkimies.
”Annahan nyt kun minä kerron välillä”, Matti tiuskaisee.
Kun hän alkaa puhua Teuvo
Lomanista, Merilä keskeyttää:
”Matti. . . varo ettei mopo karkaa.”

P

arvekkeella jutut rauhoittuvat. Matti polttelee Belmontia, puhuu hiljaisella äänellä
ja katselee parvekelasien läpi
Laajavuoreen.
Merilä on sisällä soittamassa.
”En minä ole sen huonompi
ihminen kuin kukaan muukaan”, Matti sanoo. ”Olen avulias ja ystävällinen, ainakin
omasta mielestäni.”
Minkälaista se on, kun kaveri
on samalla toimittaja, joka kirjoittaa ikävätkin jutut?
”No se on vaikeampaa”, Matti
sanoo ja karistaa siideritölkkiin,
joka on haettu keittiöstä.
Millä tavalla?
Matin sanat menevät taas vähän solmuun. Se aukeaa vain sananlaskuilla.
”Yhdessä täällä ollaan ja yhdessä täältä lähdetään.”
Parvekkeen ovi avautuu.
Se on Merilä.
Hän on sopinut Matin yhtyeen
johtajan kanssa, että iltapäivällä
käydään bändin studiossa.
Mutta ensin mennään Laajavuoreen. Matti haluaa näyttää,
mistä kaikki alkoi.

Kai Merilä (vas.) ja Matti Nykänen lähtöpuomilla.

nettä ylös jalan, painavat mäkisukset olallaan.
”Ja tuohon metsään paskansin.
Tein sinne riu’un. Noita havuja
söin. Välillä isä toi autolla kaksikymppisen, että sain ostettua lihapiirakkaa”, Matti sanoo.

H

yppytornin kellarissa tanssittiin Matin ja Mervin häitä,
niitä toisia, Merilän juonimia.
Kellarissa on kosteaa.
Eteisessä on rojua ja toistakymmentä paria vanhoja mäkisuksia.
”Kaikki on meikäläisen”, Matti sanoo, mutta säntää jo syvemmälle maan alle.
Rekissä roikkuu kymmeniä
hyppypukuja kaikissa väreissä.
Tämä oli Matin puku. Ja tuo
tummansininen, sen muistaa televisiostakin.
Ja tuon vaaleanpunaisen. ”Tällä voitin maailmanmestaruuden.
Seefeldissä.”

”TUOHON METSÄÄN TEIN RIU’UN,
NOITA HAVUJA SÖIN.”

’T

ervetuloa minun valtakuntaani”, Matti sanoo.
Yksi betonijalka nousee
pystysuoraan ylös, toinen kurottaa kaaressa pitkälle rinteeseen.
Aurinko paljastaa rapistuneeseen betoniin maalatut graffitit.
Se on Matti Nykäsen mäki.
Laajavuoren suurmäki on samanikäinen kuin Matti. Se sai
uuden nimen 1988, kun Matti
Nykänen voitti Calgaryn olympialaisissa kolme kultaa.
Eikä kukaan maailmassa ole
hypännyt Laajavuoren suurmäestä niin monta kertaa kuin
Matti Nykänen, satoja ja taas satoja kertoja.
”Satoja!”hän tuhahtaa.
”Kolmekymmentä hyppyä
päivässä. Joka päivä. Kuinka
monta talvikuukautta on vuodessa? Laske siitä!”
Milloin ensimmäistä kertaa?
”12-vuotiaana.”
Kun Matin koulunkäynnistä
huolestuneet rinteen valvojat
antoivat hänelle porttikiellon
hyppyhissiin, Matti raahusti rin-
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Vai oliko se sittenkään siellä?
Pannuhuoneessa on lämmintä. Se oli Matin huone. Siellä
Matti nukkui, jos ei jaksanut kävellä kotiinsa.
”Tästä hanasta join vettä. Ei
ollut muuta”, Matti sanoo.

K

ahvila hyppytornin juuressa
on hylätty aikaa sitten. Kylmä huone on täynnä tuoleja
ja vanhoja vaahtomuovipatjoja.
Huonetta hallitsee harjoitushyppyri. Vaneriramppi viettää
loivasti alaspäin, kunnes katkeaa
50 senttiä ennen lattiaa.
”Nyt minä näytän, miten mäkeä hypätään!” Matti sanoo.
Ei jumalauta.
”Matti, älähän nyt!” Liimatainen sanoo.
Vanerihyppyri on vain miehenkorkuinen, mutta kyllä siinä
niskansa taittaa. Ja Matti on juonut pari siideriä, ainakin.
Ramppia lasketaan pienellä
kiikkerällä lankulla, jonka alla on
neljä pyörää.

Viimeisestä hypystä on seitsemän vuotta.
”Matti, älä!”
”Haistahan sinä vittu!” sanoo
Matti ja virnistää ja heittelee patjoja korkeaksi kasaksi.
”Matti! Sinä lyöt pääsi kattoon!”
Mutta Matti on jo ylhäällä.
Hän tönäisee itsensä vauhtiin ja
rullaa tiukassa kyykkyasennossa
kohti hyppyrin nokkaa.
Yhtäkkiä kahden metrin päässä leijailee Matti Nykänen, täydellisessä 45 asteen kulmassa,
kädet farkun sivusaumassa.
Se näyttää ihmeelliseltä. Aivan
kuin Matti leijailisi ikuisuuksia,
vaikka lento kestää vain hetken.
Matti nousee patjakasasta riemuissaan.
”Uuestaan! Seppo, miltä se
näytti?”

O

LLI ON HOMO
Hyppytornin ylätasanteen
pleksilasi on graffiteja täyn-

nä.
Lattialla on vettä ja rojua.
Tässä tasanteella pappi siunasi Matin ja Mervin mäkihyppysuksien alla. Nykänen nauraa
ja kertoo juttuja: kuinka hän keskeytti papin puheen mäkitarinoilla ja kirosanatulvalla.
Ja kuinka hän juuri tässä ensimmäistä kertaa. . . ei, sitäpä älä
laitakaan lehteen!
Hississä on kaksi nappulaa,
ylös ja alas.
Matti näyttää, kuinka hän harjoitteli hississäkin: istui kyykyssä ja ponnisti, kun hissi pysähtyi
– mutta mitä helvettiä, nyt sammuivat hissin valot!
Matti nauraa.
Tänä keväänä Jyväskylän kaupunginvaltuusto päättää, jääkö
Matti Nykäsen mäki pystyyn.
Käyttäjiä on enää kymmenen.
Talvimyrsky on jo ylittänyt Jyväskylän, mutta tornin huipulla
tuulee niin, että ulvoo.
Matti loikkii vauhdinottorinteen portaita alas kuin sammakko. Hän on riemuissaan.
”Hyvä hyppysää!”
Rinteessä ei ole lunta.
Matti Nykänen vetää Kai Merilän perässään lähtöpuomille.
Se on niin korkealla, että jalat
eivät yllä rinteeseen.
Jalkojen alta lähtee latu, joka
viettää jyrkästi alas.
■

