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ilson Kirwa makasi 
selällään Kuortaneen 
urheiluopiston kunto
salissa. Jalat ylhäällä, 
niiden päällä painot. 

Hän treenasi reisilihaksiaan jalkapräs
sissä.

Puhelin soi, ja Kirwa nousi vastaamaan.
”Wilson, hello!” hän sanoi.
”Hello, hello. Simo Kaukonen, hello”, 

kuului toisesta päästä.
Kirwa ei osannut vielä suomea, eikä 

Simo Kaukonen puhunut montaa sanaa 
englantia. Mutta niillä muutamilla asia 
tuli selväksi. Kaukonen oli kuullut, että 
Kirwa haluaisi vaihtaa urheiluseuraa. Että 
silloinen seura ei tukenut häntä tarpeek
si. Kaukonen itse edusti Lahden Ahkeraa, 
hän oli kestävyysjuoksun tallipäällikkö. 
Heti kun hän oli kuullut Kirwan aikeista, 
hän tarttui puhelimeen.

Hän oli nähnyt Kirwan kentällä ja seu
rannut tämän tuloksia jo reilun vuoden, 
”heti tulohetkestä lähtien”. Hän tiesi, 
ettei Kirwa ollut ehtinyt harjoitella kovin 
kauan, ”ja silti suunta oli tuo”. Kirwa oli 
Keniasta, ja Kaukonen tunsi kenialais
ten juoksijoiden taustat. He hankkivat 
peruskuntonsa lapsina, juoksivat pitkät 
koulumatkansa. Sellaista pohjaa ei suo
malaisilla ollut.

Kaukonen oli kuullut senkin, miten Kir
wa oli päätynyt Suomeen. Kirwa oli tavan
nut Keniassa kokemäkeläisiä urheilijoita 
ja innostunut heidän puheistaan. Hän 
oli päättänyt lähteä matkalle Suomeen, 
vaikka rahaa ei ollut. Hän tuli, osallistui 
sattumalta juoksutapahtumaan Porissa ja 
pärjäsi. Niin hänestä tuli juoksija.

Kaukonen vaikuttui tarinasta. Jos mies 
on noin kylmäpäinen, hän ei kentäl
läkään heti luovuta. Kaukonen halusi 
Kirwan omaan seuraansa. Hän oli varma, 

että Kirwa juoksee vielä 800 metrin Suo
men ennätyksen.

Kirwa ja Kaukonen tekivät sopimuksen. 
Oli talvi 1998.

Laskua odotellessa
Seuraavana syksynä Kirwa alkoi valitel
la. Seura oli nyt kaukana, melkein 300 
kilometrin päässä. Kirwa asui edelleen 
urheiluopiston asuntolassa Kuortaneella. 
Käytännön asioita oli vaikea hoitaa.

Kaukonen kuunteli. ”Sinä muutat 
Lahteen”, hän sanoi. ”Sinulla on seura ja 
tyttöystävä täällä, ja Lahti on hieno kau
punki.”

”Okei”, Kirwa sanoi ja pyysi, että Kauko
nen järjestäisi hänelle majoituksen.

Lahden Ahkera vuokrasi tilavan kak
sion Hämeenkadulta. Se oli Kirwan en
simmäinen oma asunto.

Kirwalla ei ollut paljon huonekaluja, 
mutta joitain kuitenkin. Hän oli pyytänyt 
urheiluopistolta käytettyjä kalusteita, 
ja varastosta oli löytynyt muun muassa 
vanha nahkasohva. Sohvan keskellä oli 
iso reikä, mutta Kirwa oli peittänyt sen 
kankaalla.

Nyt huonekalut piti saada Lahteen. 
Kaukonen lainasi pakettiauton ja lähti 
hakemaan kuormaa Kuortaneelta.

Paluumatkalla he pitivät taukoa Pälkä
neellä, Kaukosen lapsuudenkodissa. Äiti 
laittoi syötävää, ja antoi Kirwalle kaksi 
mattoakin. Hän piti Kirwasta, jutteli ja hy
kerteli. Mutta yhtäkkiä hän alkoi päivitel
lä. ”Voi mun mustani, voi mun mustani”, 
hän sanoi.

Kirwa säikähti. Mikä äidille nyt tuli, 
äsken vielä naurettiin?

Kohta tuolin alta käveli musta kissa. 
Äiti puhui sille. Hänellä oli tapana kutsua 
talon mustaa kissaa Mustaksi ja vaaleaa 
kissaa Keltaiseksi.

”Hän antanut minulle maton, ja Wilso
ni täällä perunat ja kaikkea, ja sitten että 
musta. Mä ajattelin, voi ei!” Kirwa muis
telee. Hän juo terassipöydässä kahvia. 
Lahden torilla on kevät. Kaukonen istuu 
vichylasin kanssa vieressä ja nauraa vedet 
silmissä.

Kirwa muutti Lahteen, ja Kaukonen 
marssi paikalliseen huonekaluliikkee
seen. Hän kysyi toimitusjohtajalta, eikö 
liike haluaisi ryhtyä Kirwan sponsorik
si. Mies on kaukaa tullut, ja perusasiat 
pi täisi saada kuntoon. Tuloksia tulee 
varmasti, sillä edellytyksiä on, Kaukonen 
vakuutti.

Liike suostui, ja Kirwa sai valita huone
kaluja 20 000 markan arvosta. Sopimuk

sen luonne tosin ei ollut Kirwalle aivan 
selvä.

”Mä odotan lasku viis vuotta. Aina hi
koilen, kun menen postilaatikolle. Mutta 
Simo oli järjestänyt, en tiennyt. Voi ei.”

Juoksu alkoi kulkea, ja Kirwa teki hyviä 
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Kaver ikuva

Aina kun Wilson Kirwa 
on ollut pulassa, Simo 
Kaukonen on ryhtynyt 
neuvottelemaan.

Wilson  
ja Simo

W

aikoja. Sitten postilaatikosta kolahti iso 
lasku.

Kuusi kymmenystä
Lasku tuli Kuortaneen urheiluopistosta. 
Kirwa oli luullut, että urheiluseura mak

saa hänen majoituksensa, mutta seura ei 
ollut sellaiseen sitoutunut. Maksut olivat 
jääneet rästiin, ja nyt niitä karhuttiin.

”Tuli vaikeuksia, ei minulla ollut mi
tään isoa rahaa”, Kirwa sanoo. ”Mutta Si
mo sanoi, että minä neuvotella Wilsoni.”

Kalevan kisat olivat tulossa. Elokuussa 
2000 ne järjestettiin Lahdessa. Kaukonen 
tarjosi Kuortaneen urheiluopistolle sopi
musta. Opisto saisi hyvän mainospaikan 
Kirwan numerolapusta, ja lasku olisi sillä 
kuitattu.

Opisto hyväksyi tarjouksen.
Kirwa juoksi kisoissa lopulta kolme 

matkaa. 400 metriä meni aikaan 47,31, 
800 metriä aikaan 1.50,39 ja 1 500 metriä 
aikaan 3.48,07. Niillä tuli kolme Suomen 
mestaruutta, kolme kultaa.

”Kukaan ei ollut ennen tehnyt sitä, eikä 
tule tekemään”, Kaukonen sanoo.

1 500 metrin matka oli viimeinen, se 
juostiin sunnuntaina.

”Kun tulin maaliin, olin ihan hymy”, 
Kirwa sanoo. ”Aina elämässä jotakin pu
ristaa, mutta silloin olin niin vapautunee
na. Se eli minulla sisällä pitkän aikaa.”

Kaukonen oli tietenkin ylpeä Kirwasta. 
Urheilumies elää tällaisista hetkistä.

”Ei voi sanoo, että olis vaan antanu. Kyl
lä niin paljon on saanu”, hän sanoo.

Kirwa juoksi yhteensä viisitoista SM
kultaa, mutta 800 metrin Suomen ennätys 
jäi tekemättä. Se jäi alle sekunnin pää
hän, Ari Suhonen oli kuusi kymmenystä 
nopeampi.

Salaiset vinkit
Terassilla alkaa tulla kylmä. Aurinko ei 
vielä lämmitä.

Sitä paitsi Kaukonen on kiireinen, hän 
on lähdössä juoksijoiden kanssa harjoi
tusleirille Italiaan. Sinne Kirwakin olisi 
lähtenyt, ellei olisi suostunut Tanssii 
tähtien kanssa tvohjelmaan. Ensin hän 
kieltäytyikin, mutta vaimo taivutteli kol
me päivää. Huomenna on taas lähetys, 
Kirwaa jännittää.

”Niin paljo, että mä oon purenu leukaa. 
Tulee kipee täällä”, Kirwa sanoo ja osoit
taa kaulaansa. ”Ja heti kun minä kattele 
mun tanssipari, joka on kaunis, minä 
sekoita askeleet.”

Kaukonen pohtii, miten näkisi ohjel
man Italiassa. Hän on katsonut kaikki 
jaksot ja kannustanut Kirwaa. Vinkke
jäkin hän on antanut, ”psykologista sil
mää”. Mutta niitä hän ei suostu paljasta
maan, niin kuin ei Kirwakaan.

”Se on salaisuus, aijai joo.” J
Elina Järvinen

Seuraava Kaverikuva ilmestyy toukokuun 
viimeisessä numerossa 29.5.
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E Kaukonen halusi Kir  wan tiimiinsä. Hän oli varma, että Kirwa juoksee 800 metrin Suomen ennätyksen.

Nimi:

Ikä: 

Kotipaikka: 

Työ: 

Nimi:

Ikä: 

Kotipaikka: 

Työ: 

(Lahden Ahkeran kestävyysjuoksun tallipäällikkö)(Urheilija ja kirjailija)
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