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V iides puhelinsoitto tuot-
taa tulosta. Sovimme 
Harry ”Hjallis” Harki-
mon kanssa, että vie-
tämme päivän yhdes-
sä torstaina 14. maalis-
kuuta.

Heti alkuun haluan tunnustaa yhden 
asian: olen ihaillut Hjallis Harkimoa jo 
pitkään. Hän on mies, joka panee asiat 
tapahtumaan.

Harkimo purjeHti ensimmäisenä 
suomalaisena yksin maailman ympäri. 
Jokerien omistajana hän nosti narripai-
dat moninkertaiseksi mestaruusjoukku-
eeksi. Hän onnistui vastustuksesta huo-
limatta rakennuttamaan Hartwall-aree-
nan nopeasti.

Kun yhtälöön lisää Harkimon omalaa-
tuisen persoonallisuuden, en pitäisi koh-
tuuttomana kutsua hänen kohtaamistaan 
fanitapaamiseksi.

kaHdeksalta aamulla Harkimo is-
tuu Helsingin Kruununhaassa Hiusstu-
dio-kampaamon tuolilla.

Jo kouluajoista lähtien hänen hiuksen-
sa on leikannut Arja Julku.

– Kirjoita vaan, että olen Hjalliksen uu-
si salarakas, Julku heittää.

Salarakkautta tuskin on ilmassa, mut-
ta Julkun ja Harkimon toverillinen suhde 

on suora ja välitön.
Sunnuntaisuomalaisen kuvaaja kysyy, 

voiko ottaa kuvan, jossa Julkukin näkyy 
osittain. Harkimo vastaa:

– Älä kysele siltä, ei sitä haittaa. Senku 
otat ne kuvat!

Julku hymyilee.
 

Harkimolle ei ole ongelma, että hä-
nestä otetaan kuvia, kun märät hiukset 
on kammattu taakse, ja hiusrajan koko 
todellisuus paljastuu.

– Ei se mua ihmisenä mihinkään muu-
ta, jos musta tässä kuvia otetaan, Harki-
mo tokaisee ja istuu rennosti tuolissaan.

 Lähes jokaisessa miesten ulkonäköä kä-
sitelleessä keskustelussa, jossa olen ollut 
mukana, joku nostaa esiin Harkimon ni-
men. Hänellä on A-luokan naistenmiehen 
maine, vaikkei hän suinkaan ole klassi-
sen komea mies – joidenkin mielestä pi-
kemminkin ruma. 

Eniten nälvitään hänen leuastaan, tai 
sen vähäisyydestä.

Kerron hiljattain kuulemani vitsin. Mik-
si Hjallis Harkimo ei pelaa jääkiekkoa? No 
koska sääntökirjassa lukee, että kypärän 
hihnan tulee olla leuan alla.

Hjallis naurahtaa.
– Noita leukajuttuja kuulee välillä. Ei se 

oo ongelma. Mulla on paljon parempaa 
tekemistä ku miettiä mun leukaa.

 

ulkonäköasioiden sijaan Harkimon 
päänvaivana on ollut hänen jääkiekko-
joukkueeseensa Jokereihin viime kuu-
kausina kohdistunut negatiivinen huomio.

 Hän ei ymmärrä, miksi media vaatii 
häntä tilille Jarkko Ruudun ja kumppa-
nien rumista tempuista.

 – Ei mulla oo mitään tekemistä joiden-
kin taklausten kanssa. Sitä paitsi se on 
toimitusjohtajan rooli kommentoida. Ei 
keltään muultakaan liigaseuran hallituk-
sen puheenjohtajalta kysellä yksittäisten 
pelien tapahtumista. Kai mä olen jossain 
eri kategoriassa.

Hän korostaa haluavansa nähdä jouk-
kueeltaan nimenomaan taitojääkiekkoa. 
Sitä Jokerit on hänen mielestään pääsään-
töisesti pelannutkin. 

– Totta kai aivotärähdykset huolestut-
taa mua. Siksi kaikkien muidenkin lii-
gajoukkueiden olisi hankittava turvakau-
kalot Jokereiden tapaan. 

– Ville Peltonenkaan ei olisi loukkaan-
tunut, jos kyseinen peli olisi pelattu Hart-
wall-areenalla.

 Peltonen sai lievän aivovamman Joke-
reiden Markus Nordlundin taklattua hän-
tä Helsingin vanhassa jäähallissa helmi-
kuun lopussa. Turvakaukalolla viitataan 
siihen, että kaukalon muovipleksi jous-
taa pelaajan iskeytyessä siihen.

 Harkimo painottaa, että nahistelu ja 

kovat taklaukset kuuluvat jääkiekkoon, 
tappelut ja vahingoittamisyritykset eivät.

tukka on valmis, ja siirrymme autolle.
– Mun pitää vähän siivota takapenkkiä, 

Harkimo sanoo ja siirtää poikansa neon-
keltaiset nappulakengät.

Mersun suuntana on Mtv3:n uutisstu-
dio, jossa tallennetaan Hjalliksen kanssa 

-ohjelma. Se pyörii televisiossa kolmat-
ta vuotta. Katsojaluvut ovat myöhäisil-
lan ohjelmalle korkeat.

Ohjelmankäsikirjoittaja Riku Siivo-
nen kehuu lämpiössä Harkimoa avara-
katseiseksi.

 – Toisaalta se on sättinyt minua va-
semmistoliiton äänestämisestä. Samal-
la se kuitenkin luottaa minuun.

Harkimo kävelee keskittyneen nä-
köisenä pitkin studion käytäviä.

Ohjelman tallennus alkaa. Tällä ker-
taa vieraana on liikenneministeri Mer-
ja Kyllönen.

Aluksi jutellaan mukavia. Sitten Har-
kimo kysyy, miksi Kyllösestä tuli kom-
munisti.

Harkimolla on korvanappi, johon Sii-
vonen kuiskailee ohjaamosta ehdotuk-
sia ja korjauksia.

Kyllönen kuvaa maatamme ”Oy Suomi 
Ab:ksi”. Siivonen sanoo Hjalliksen kor-
vanappiin: ”Kuulostat ihan Kataiselta.”

– Sä kuulostat ihan Jyrkiltä. Et sä mikään 
vasemmistolainen ole, Hjallis sanoo pai-
nokkaasti Kyllöselle.

Toisinaan Harkimo jättää tarttumatta 
Siivosen ehdotuksiin.

oHjelman saldona on myös uutinen: 
Kyllönen sanoo lähtevänsä eurovaaleihin, 
jos puolue ei löydä ketään ”herkumpaa”.

Haastattelun jälkeen Harkimo kävelee 
ripeästi autolleen.

 – Lähetyksen jälkeen on aina vähän 
takki tyhjänä. Tv-työ vaatii niin paljon 
keskittymistä.

Puhelin vilkuttaa, että Matti Nykänen 
soittaa. Harkimo ei vastaa.

 
Heti aamusta tunnustauduin olevani 
vannoutunut SaiPan kannattaja. Silloin 

Harkimo sanoi, että hänelle on aivan sa-
ma, voittaako SaiPa vai HIFK illan ottelun, 
jota olen menossa katsomaan.

Ajaessamme Hartwall-areenan kautta 
kohti Forever-kuntoklubia Harkimo ot-
taa asian uudestaan esille.

– Jos mua uhattaisiin veitsellä ja mun 
pitäis sanoa, kumman puolella oon, va-
litsisin totta kai SaiPan.

Koen tämän jonkinasteiseksi ystävyy-
denosoitukseksi kolmen tunnin yhteis-
elomme jälkeen.

kuntosalin pukukopilla puhumme 
painosta.

Harkimo kertoo, että hän painaa täl-
lä hetkellä 76 kiloa. Se on noin kymme-
nen kiloa vähemmän kuin muutama vuo-
si sitten.

Sanon, että minulle ei ole oikein tarttu-
nut lihasta eikä läskiä, vaikka olen yrit-
tänyt nostaa painoani.

– Miks sä lihaksia oot yrittäny kasvat-
taa? Harkimo kysyy.

Vastaan että naisten takia.
– Ei niitä naisia lihaksilla saa vaan ju-

tuilla, Hjallis opastaa isällisesti.
 Kun tapaan Harkimon personal traine-

rin Terhi Partasen, Harkimo juttelee ohi 
kulkevan nuoren naisen kanssa.

– Kato nyt taas tuota, Partanen sanoo.
– Taas se flirttailee jonkun naisen kanssa. 

On se kyllä tuollainen vilkkusilmä. 

Minä 
ja 

hän

Hjallis Harkimon ei 
tarvitse todistella 

enää mitään. silti Hän 
tekee toimittajaan 

vaikutuksen.
TEKSTI PEKKA VAHVANEN 
KUVAT TERHI KORHONEN

HENKILÖKUVA

Mulla on paljon  
parempaa tekemistä  
kuin miettiä  
mun leukaa.
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Jumppaamme Fustra-metodilla, jon-
ka tarkoituksena on kehittää kehonhal-
lintaa ja ryhtiä. Harkimo tekee ohjelman 
kolme kertaa viikossa.

– Pojat, ootteko valmiita? Huikkatauot 
ei saa olla turhan pitkiä, Partanen huutaa, 
kun yritämme palautua liikkeistä.

Partanen korjaa välillä Harkimon asen-
toa, välillä minun, jotta teemme liikkeet 
oikein.

Hän auttaa myös loppuvenyttelyssä.
– Kai sä venyttelet aina kotonakin, Par-

tanen kysyy Harkimolta venyttäessään 
tämän takareittä.

– Joo-o, Hjallis vastaa pyöräyttäen poi-
kamaisesti silmiään – ja hymyilee.

 
Suihkun Jälkeen menemme Ravin-
tola Mamma Rosaan.

– Kannattaa ottaa nieriää, se on tosi hy-
vää täällä, Harkimo ohjeistaa.

– Jos sä et syö kalaa, ota stroganoffia.
Otan stroganoffia, Hjallis nieriää.

– Täällä mä syön usein. Mutta jos oon 
yksin, syön ruisleivät toimistolla.

Harkimon puhelin pirisee jatkuvasti. 
Hän syö nopeasti, juttelee välillä minun 
kanssani, puhuu välillä kännykkäänsä 
englanniksi, sitten suomeksi.

– Ei ne tarvii mitään lupia kaupungilta. 
Ne on meidän maita, meidän lupa riittää, 
Harkimo kommentoi tiedusteluun kesä-
tapahtuman järjestämisestä hänen omis-
tamallaan Sipoonrannan asuinalueella. 

harkimon aikatauluja käy kainosti 
kysymässä keski-ikäinen mies. Harki-
mo laittaa merkinnän pieneen kalente-
riinsa, johon on kirjoitettu tekstiä sikin 
sokin useaan suuntaan.

Jatkuva tavoitettavuus ei ole hänelle 
ongelma.

– Kotona saan olla rauhassa. Siellä mä 
katon paljon leffoja ja luen.

Harkimo on kova vetistelemään elo-
kuvia katsoessaan.

– Hiljattain katottiin poikien kanssa mel-
ko tyhjänpäivästä perheleffaa. Pojat ih-
metteli, että en kai mä voi taas itkeä, kun 
leffassa ei heidän mielestään ollut juuri 
mitään liikuttavaa.

Harkimolla on kaksi poikaa avioliitosta 
Leena Harkimon ja yksi avioliitosta Me-
rikukka Forsiuksen kanssa.

 
lähdemme ravintolasta Harkimon toi-
mistolle, ja puhelin soi.

– Taas toi Nykänen soittaa. Mikäköhän 
sillä nyt on.

Nykänen vieraili Hjalliksen kanssa -oh-
jelmassa maaliskuun alussa ja lupasi Har-
kimolle olla kuukauden ilman alkoholia. 

– Kyllä mun pitää puhua sille myöhem-
min.

On aika palata naiskysymykseen. Har-
kimo liitetään milloin mihinkin kaunii-
seen naiseen.

Kysyn, mitä hänessä on sellaista, mitä 
minussa ei ole.

Taas Hjallis nauraa.
Hän sanoo, että kysymys pitäisi esittää 

naisille. Nyhtämällä, pikkuhiljaa ja hie-
man vastentahtoisesti hän pudottelee vih-
jeitä siitä, mitä naiset hänessä näkevät.

Naiset pitävät itsevarmoista miehistä. 
Miehistä, joilta saa henkistä tukea.

Niin ja miehistä, joilla on hyvät jutut. 
Hän on hyvää seuraa.

Julkisuudesta on kuulemma joskus 
apua, joskus haittaa.

uSein eSitetty selitys on, että naiset 
juoksevat Harkimon perässä, koska hän 
on rikas.

– Ei ne naiset rahasta oo kiinnostuneita. 
Sitä paitsi, kun mä menin Leenan kanssa 
naimisiin, mä olin ihan peeaa.

 Kun Harkimo katsoo tyylikkäässä mus-
tassa villakangastakissaan suoraan silmiin 
kilteillä silmillään, en ihmettele yhtään, 
mitä naiset hänessä näkevät.

 Olisinpa niin kuin Hjallis.
 

harkimon iSä oli kuuluisa elokuvaaja 
Osmo Harkimo, joka kuoli kuusi vuot-
ta sitten. 

Suhde isään oli läheinen ja menetyk-
sen tunne suuri.

– Mä ikävöin isää tosi usein. Ei se ikävä 
varmaan koskaan mee pois.

Pikkupojasta lähtien Hjallis kävi isän-
sä kanssa jalkapallo- ja jääkiekkopeleissä.

– Sen seurassa oli vaan niin hyvä olla. 

Isään oli myös aina helppoa tukeutua vai-
keissa paikoissa.

Lukihäiriöinen Harkimo kävi välillä 
ruotsinkielistä, välillä suomenkielistä 
koulua kuuden keskiarvolla.

Armeijan jälkeen hän pääsi kolman-
nella yrittämällä ruotsinkieliseen kaup-
pakorkeakouluun Hankeniin, josta val-
mistui kolmessa vuodessa.

 
JulkiSuuteen Harkimo nousi kilpa-
purjehtijana. 

Eritystä huomiota hän herätti purjeh-
timalla ensimmäisenä suomalaisena yk-
sin maailman ympäri vuonna 1986. Har-
kimo käytti matkaansa 168 päivää ja si-
joittui tässä kansainvälisessä BOC Chal-
lenge -kilpailussa kolmanneksi.

Maailmanympäripurjehdusta hän pi-
tää edelleen suurimpana ylpeydenaihee-
naan. Liike-elämän huippusuoritukset 
kalpenevat sen rinnalla.

Yrittäjänä mikään ei ole tuntunut niin 
vaikealta, kun asiat suhteuttaa yksin pur-
jehtimisen säälimättömiin haasteisiin.

– Kyllä merellä miettii välillä kuolemaa-
kin. Mutta jos lähtökohtaisesti keskittyy 
epäonnistumisen pelkäämiseen, ei sitä 
pysty hoitamaan loppuun. Aina on mie-
tittävä, miten selviytyy juuri siitä hetkes-
tä. Siinä oppii myös tuntemaan itsensä.

Entä miten naistenmies pärjää puoli 
vuotta ilman naisen lämpöä ja läheisyyttä? 

– Ei siellä voi paljon naisia ajatella.

hartwall-areenan rakentamisella 
oli vielä epäilijänsä. Nykyään Harkimon 
projekteja ei kyseenalaisteta. Puolitoista 
vuotta sitten hän kertoi rakennuttavan-
sa 120-metrisen pilvenpiirtäjän Pasilaan.

– Kun sä pystyt menestyksekkäästi teke-
mään alusta loppuun ison projektin, ih-
miset uskoo, että sä pystyt siihen toistekin.

Harkimo silminnähden nauttii elämän-
tilanteestaan. Hänen ei tarvitse enää to-
distella kenellekään mitään. Työpäivä al-
kaa tavallisesti puoli kymmeneltä ja päät-
tyy neljältä.

– Mä saan tehdä mitä mä haluun ja sa-
noa mitä haluun. Kyllä mä siitä tykkään.

iltapäivällä Harkimolla on Jokerei-
den hallituksen kokous, jonne emme ku-
vaajan kanssa pääse.

Istunto ei kestä pitkään. Harkimo ei pi-
dä pitkistä kokouksista, joissa ”jäädään 
puhumaan paskaa”. 

Hän tulee työpöytänsä ääreen lukemaan 
sähköpostejaan. Suurin osa postista on 
kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. 

Yksi niistä on toivomus esiintymisestä 
erään yrityksen vuosijuhlissa. Pyynnön 
tehnyt nainen kertoo, kuinka hänen kak-
si- ja neljävuotiaat lapsensakin hokevat 
Harkimon luotsaaman Diili-ohjelman ta-
paan äidilleen: ”Sä saat potkut.”

Harkimo pitää pyyntöä sympaattisena.
– Mutta tää on liian kaukana. Sinne jou-

tuis ajamaan tunnin.

viideltä Harkimo menee taidenäytte-
lyyn entisen naisystävänsä Helena Ka-
rihtalan galleriaan. Esillä on Harkimon 
liikekumppanin Mikko Vannin isän Sam 
Vannin grafiikkaa ja Ritva-Liisa Pohjalai-
sen lasitaidetta.

Harkimo katselee teoksia hintalista kä-
sissään.

– Toi ois kaheksantuhatta kolmesataa, 
hän osoittaa sormellaan kuin pikkupoika, 
jolla ei olisi varaa moisiin taideteoksiin.

Kello lähestyy kuutta.
– Sulla alkaa kohta se peli. Mä voin heit-

tää sut, Harkimo sanoo.
– Toivottavasti se SaiPa voittais, hän lisää.
 

automatkan aikana pahoittelemme 
kuvaajan kanssa, että olemme vieneet 
kymmenen tuntia Harkimon ajasta.

– Kyllä mä oon duunit kuitenkin hoita-
nu. Se on aika sama roikutteks te mun 
perässä vai ette.

 Harkimo pysäyttää lähelle Norden-
skiöldinkadun jäähallia.

– Mä luotan, että sä kannustat nyt Sai-
Pan voittoon, Harkimo sanoo ja katsoo 
syvälle silmiin.

Vastaan, että teen parhaani, ja suljen 
auton oven.

Illalla SaiPa voittaa.
Toivottavasti Hjallis on ylpeä kannus-

tukseni voimasta. 
Toivottavasti Hjallis pitää minusta. n

Arja Julku on hoitanut  
Harkimon hiuksia  
vuosikymmenien ajan.

Harkimon keskustelu
ohjelma yhdistää  
epämiellyttävien  
asioiden suoraan  
sanomista ja vieraan 
kehumista.

Personal trainer Terhi 
Partanen näyttää, miten 

liikkeet tulisi tehdä.

Harkimo vastaa 
lounaan aikana 
kolmeen puheluun.

”Kysy tolta”, Harkimo  
nyökkää naiskuvaajan  

suuntaan, kun kysymys kuuluu,  
mitä naiset näkevät Hjalliksessa.

Harkimon vanhin poika 
Joel on kiinteästi mukana 
isänsä liiketoimissa.

Harkimo sanoo olevansa hyvissä 
väleissä entisiin naisystäviinsä. 

Kuvassa Harkimon kanssa hänen  
exkihlattunsa Helena Karihtala 

sekä liikekumppaninsa Mikko Vanni.


