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◼ Tomi Saarelman taidot 
ovat hioutuneet tuhansien 
yksin vietettyjen harjoitus-
hetkien ansiosta.



Pallon vanki
▶

Tomi Saarelmalle 
jalkapallo on koko 
elämä. Sen vuoksi 
hän käy kovaa koulua, 
kaukana kotoa.

Teksti Pekka Anttila, Lontoo 
Kuvat Markku Niskanen
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Pallon vanki

apealla kivisellä kujal-
la Cobhamin lähiössä 
Lontoossa nuori suo-
malainen poika tai-
turoi yksin jalkapal-
lon kanssa. Pellavapää 
pompottelee palloa 
vuoroin päällään ja ja-

loillaan. Välillä hän syöttelee palloa tiili-
seinän kautta itselleen. Poika on omissa 
maailmoissaan.

”Hyvä paikka pallotella, tänne täytyy 
tulla takaisin”, hymyilee 17-vuotias To-
mi Saarelma ja nappaa pallon kaina-
loonsa.

K
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◼ Valmentajien mukaan Saarelma on 
taidoiltaan joukkueensa parhaimmistoa.

◼ Loistokkuus on vielä kaukana nuoren 
akatemiapelaajan elämästä. Tomi Saa-
relmalla on oma huone englantilaisen 
perheen omakotitalossa. ”Äiti ei kyllä 
yhtään tykkää tästä näkymästä”, Saa-
relma aavistaa.

Pallon henki on vienyt hollolalaisen Saarel-
man kauas Salpausselän maisemista. Run-
sas vuosi sitten Lahden Reippaan ju niori sai 
tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä. Jalka-
pallomaailman jättiläinen, englantilaisseu-
ra Chelsea, tarjosi vain 16-vuotiaalle Tomi 
Saarelmalle kahden vuoden unelmasopi-
musta joukkueen nuorisoakatemiassa. 

Saarelman taidot oli huomattu jo aikai-
semmin. Kykyjenetsijöiden kynät sauhusi-
vat, kun Reipas syksyllä 2004 pelasi B-juni-
oreiden mestaruussarjan viimeistä peliään 
Lahdessa.

”Boltonin ja West Hamin tarkkailijat oli-

vat tulleet seuraamaan maalivahtiamme Ju-
ha Tuiskua. Ottelun jälkeen he kysyivät hä-
neltä, kuka on Reippaan vaaleahiuksinen 
numero viisi. Kävi ilmi, että molemmat seu-
rat halusivat myös minut testattavaksi. Us-
koin asian vasta, kun valmentajamme soitti 
seuraavana päivänä ja kertoi, että asiat olisi 
nyt tälleen”, Saarelma muistelee.

Ainutlaatuinen tilaisuus
Saarelma esitteli taitojaan molemmissa 
joukkueissa viikon verran.

Tiedot taitavasta suomalaisesta olivat 
kantautuneet myös Chelsean nuorisoaka-
temian johtajille. Heti vuoden 2005 alussa 
Chelsea kutsui Saarelman ensimmäisen 
kerran Lontooseen.

Isännät eivät olleet kiinnostuneita pel-
kästään urheilullisesta puolesta.

”Ne seurasivat joka käänteessä aika tar-
kasti, millainen tyyppi oikein olen. Että 
miten käyttäytyy ja miten yrittää sopeutua. 
Ettei vaan ole hiljaa ja sivussa”, Saarelma 
selvittää.

Kun Chelsea oli tarkistanut Saarelman 
taidot vielä toisen kerran, sopimuspaperi 
lähetettiin allekirjoitettavaksi Hollolaan.

Elämänmuutosta käytiin koko perheen  
kanssa läpi.

”Kyllä me mietimme yhdessä pitkään, 
onko nyt oikea aika lähteä. Tällaista tilai-
suutta ei tule pelaajan kohdalle välttämättä 
koskaan”, Pertti Saarelma kertoo.

Tomi Saarelmalla ei ollut ajatuksissaan 
kuin yksi vaihtoehto – lähtö.

”Ei mulla ole koskaan ollut mielessä 
muuta kuin jalkapallo. Se vaan on ollut 
kaikki.”

Väsymys iski
Viime vuoden heinäkuussa Saarelma pak-
kasi tavaransa ja matkusti Lontooseen. Mu-
kaan lähtivät viikoksi äiti Aija Saarelma ja 
Sami-veli. Sopeutumisessa auttoi paikalli-
nen perhe, jonka luokse Saarelma majoi-
tettiin.

Jalkapallokausi alkoi mukavasti. Saarel-
ma oli hyvässä kunnossa ja sai peliaikaa. 
Nuorten Milk Cupissa hän oli valmentajien 
mukaan joukkueensa parhaimmistoa.

Mutta sitten alkoivat vaikeudet. Saarel-
malla oli takanaan koko talven kestänyt ras-
kas harjoittelukausi Suomessa ja A-nuorten 
mestaruussarjan pelejä.

Hän ehti levätä vain pari viikkoa ennen 
kuin Chelsean harjoitusleiri alkoi.

Kun varsinaiset sarjapelit alkoivat, kova 
tahti kostautui. Levon suhde harjoitteluun 
ei ollut tasapainossa.

”Yhtäkkiä iski väsymys. En jaksanut juos-
ta, jalat eivät toimineet ja herkkyys puut-
tui.”

Myös järjestelmän raakuus alkoi paljas-

tua. Kun kyse on kilpaurheilusta, armopa-
loja ei anneta.

”Harjoituksissa taistellaan pelipaikasta 
joka päivä. Jos esitykset kentällä vaihtele-
vat, tilalle on tulossa heti toisia pelaajia. 
Vaikka joukkueen yhteishenki on hyvä, niin 
ei täällä kukaan ala sääliä, jos pelit eivät su-
ju”, Tomi Saarelma kertoo.

”Onneksi sain 
äidiltä ja isältä 
paljon tukea”



22/2006 | Suomen Kuvalehti      39

”Se oli minulle henkisesti tosi kova kou-
lu, kun en päässyt pelaamaan. Onneksi 
sain äidiltä ja isältä paljon tukea.”

Oman onnensa nojassa
Muitakin yllätyksiä oli edessä. Ehkä suurin 
oli se, että ”suuri suomalainen jalkapallo-
perhe” käytännöllisesti katsoen hylkäsi 17-
vuotiaan, kun hän lähti maailmalle.

”Kesällä Reippaan toimistolla juotiin kak-
kukahvit, mutta sen jälkeen seurasta ei oltu 
Tomiin missään yhteydessä”, Pertti Saarel-
ma ihmettelee.

Oltiinko Lahdessa sitä mieltä, että poika 
oli pettänyt seuran?

Edes maajoukkuevalmentajat eivät vai-
vautuneet tarttumaan puhelimeen. Saa-

relma oli murtautunut jo poikien maajouk-
kueeseen ja käynyt lukuisilla leireillä, 
mutta nyt häneen ei pidetty mitään yhteyt-
tä.

Olivatko valmentajat kateellisia siitä, että 
nuori pyrkii huipulle ilman kotimaisia voi-
mia?

”Seuranta jäi vajaaksi”
Jalkapallomaana Suomi on todellinen kää-
piövaltio, jolla ei ole varaa menettää yhtään 
lahjakkuutta. Voisi kuvitella, että jokaisen 
lupaavan pelaajan elämää seurataan suu-
rennuslasilla.

Tomi Saarelman lähtiessä Englantiin 
Timo Liekoski vastasi Saarelman ikäisten 
nuorten maajoukkueen valmentamisesta. 

Liekoski sanoo seuranneensa ”pikkaisen” 
Saarelman kehitystä, mutta ei ollut yhtey-
dessä häneen kertaakaan.

Miksei?
”Se on hyvä kysymys. Jotenkin vaan on 

jäänyt se seuranta vähemmälle”, Liekoski 
myöntää.

Hylätäänkö nuoret pelaajat heidän läh-
dettyään ulkomaille pelaamaan?

”Voi olla totta, että tulee tilanteita, jois-
sa heitä ei seurata niin tarkkaan. Meil-
lä on ollut paljon sellaisia pelaajia, jotka 
ovat kuuluneet maajoukkueryhmään ja 
sitten lähteneet. Niiden seuranta on jää-
nyt vajaaksi.”

Timo Liekosken jälkeen alle 19-vuotiai-
den maajoukkueen valmentamisesta vas- ▶
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◼ Chelsean harjoittelukeskus sijaitsee 
kymmenen minuutin päässä Saarelman 
kotoa. Matka taittuu junalla ja kävellen.

taa nyt Kimmo Lipponen. Hän valitsi Tomi 
Saarelman heti maajoukkuerinkiin.

Tomi Saarelman neuvotteluista Chel sean 
kanssa huolehti pelaaja-agentti Ari Masa-
linin toimisto. Mikä on hänen vastuunsa, 
millä tavalla agentit selvittävät nuorten poi-
kien henkisen kypsyyden?

”Päävastuu on aina vanhemmilla, sii-
hen ei saa kukaan ulkopuolinen vaikuttaa. 
Minun tehtävänäni on kertoa tälle pojalle 
kaikki mitä tiedän, kaikki mahdolliset vai-
keudet”, Masalin valottaa periaatteitaan.

”Pidän tärkeänä myös sitä, että murros-
ikä on takana. Jos ulkomailla joutuu vielä 
taistelemaan itsensä kanssa, asiat harvoin 
onnistuvat.”

Supertähtien seurassa
Tomi Saarelma asuu vain kymmenen mi-
nuutin juna- ja kävelymatkan päässä jouk-

kueensa harjoituskeskuksesta. Valtavan 
nurmikentän laidalla kentänhoitajat ter-
vehtivät harjoituksiin saapuvaa Saarelmaa 
iloisesti. Itsekseenkin harjoitteleva suoma-
lainen pellavapää on tullut tutuksi.

Harjoituskeskuksen pysäköintialue on 
täynnä Chelsean miljonääripelaajien lois-
toautoja. Joukkueeseen ensi kaudella liitty-
vän saksalaisen Michael Ballackin kerrotaan 
ansaitsevan yli 190 000 euroa viikossa.

Chelseassa nuoret lahjakkuudet ruokai-
levat ja tekevät kuntosaliharjoituksensa 
joukkueen supertähtien kanssa.

”Poljen usein kuntopyörää samaan ai-
kaan Frank Lampardin ja Hernan Crespon 
kanssa. Alussa se tuntui niin ihmeelliseltä, 
mutta nyt siihen on jo tottunut.”

Maine ja loisto ovat lähellä, mutta kuiten-
kin niin kaukana.

Tomi Saarelma ei saa nuorisoakatemialta 

varsinaista palkkaa. Chelsea on hankkinut 
hänelle matkapuhelimen ja tietokoneen ja 
antaa kuukausittain käyttörahaa.

Raakaa arvostelua
Harjoitusten alettua pelaajien pitää syötön 
saatuaan kääntyä ja laukaista pallo nopeas-
ti kohti maalia. Saarelma aikailee laukauk-
sensa kanssa ja valmentaja Brendan Rogers 
sättii häntä kovaäänisesti.

”Asiat sanotaan täällä ihan suoraan. Jos 
harjoituksissa tekee mokia, valmentaja 
huutaa suoraan kaikkien edessä fuck off. 
Siinä todella mitataan henkistä kanttia, 
kun se kertoo, että jos otteet jatkuvat sa-
manlaisina, et varmasti pelaa tässä seuras-
sa kahden vuoden kuluttua. Mutta samalla 
se tarkkailee meidän reaktioita.”

”Ja onhan se arvostelu tavallaan rehtiä. Jos 
pelaan huonosti, valmentaja sanoo että olin 
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◼ Tomi Saarelma sanoo saaneensa Lon-
toossa lisää itseluottamusta ja itsenäis-
tyneensä. Vapaapäivinään hän on käy-
nyt muun muassa Madame Tussaudin 
vahakabinetissa.

ihan paska. Hyvän ottelun jälkeen se taas ke-
huu, että olit uskomattoman hyvä.”

Tomi Saarelma myöntää, että tämän ym-
märtäminen otti alussa koville. Suomessa 
ei ole totuttu sellaiseen käytökseen.

”Välillä tuntui siltä, että valmentaja vihaa 
minua. Mutta hän on kaikille samanlainen. 
Olen mä saanut täällä vuoden aikana pal-
jon itseluottamusta ja itsenäistynytkin.”

Liian aikaisin ulkomaille?
Seuraavana aamuna Tomi Saarelma saa it-
selleen uuden slovakialaisen kämppäka-
verin, joka yrittää hankkia paikkaa nuori-
soakatemiassa. Saarelma kysyy nuorelta 
pojalta, haluaisiko hän syödä aamiaista en-
nen harjoituksia. Poika katsoo hänen ohit-
seen seinään eikä osaa vastata mitään.

Chelsea etsii jatkuvasti joukkueisiinsa 
ikäluokkiensa parhaita pelaajia eri puolil-

ta maailmaa. Taitojaan käy esittelemässä 
jatkuva virta pelaajia. Vain noin neljälle tar-
jotaan vuosittain paikkaa akatemiassa.

Tomi Saarelman saavutus on suoma-
laisittain ajateltuna harvinainen. Silti mo-
net suomalaiset valmentajat eivät ymmärrä 
hänen ratkaisuaan.

Maajoukkueen entinen päävalmentaja 
Antti Muurinen sanoo kannattavansa Jari 
Litmasen ja Sami Hyypiän näyttämää esi-
merkkiä. Eli ensin ylioppilaskirjoitukset, 
sitten armeija ja päälle pari vuotta koti-
maista jalkapalloliigaa. Ja vasta sitten ul-
komaille.

”Olen nähnyt niin monta tapausta, jot-
ka eivät ole toimineet toivotulla tavalla. On 

maita, joissa opetetaan nuoria pelaamaan 
jalkapalloa ja sitten on sellaisia maita, jois-
sa pelataan vain tuloksesta. En tiedä yhtään 
pelaajaa, joka olisi lähtenyt maailmalle 
näin nuorena ja lyönyt sitä kautta itsensä 
läpi”, Muurinen selvittää.

AC Oulun valmentajan Harri Kampma-
nin mukaan ulkomaille siirtyvän pelaajan 
on oltava henkisesti kypsä unohtamaan 
koti-ikävänsä ja kaveripiirinsä. Ja muutta-
maan täydellisesti päivittäiset rutiininsa. 
Kampman on yksi niistä henkilöistä, joi-
den kanssa Tomi Saarelma keskusteli en-
nen kuin lähti Lontooseen.

”Ulkomailla nuori on pelkkä rivipelaaja, 
Suomessa lahjakas pelaaja pääsee kehitty-
mään aikuisten miesten otteluissa”, Kamp-
man toteaa.

Tomi Saarelma käyttää jokaisen maanan-
tain koululäksyjen parissa ja käy Suomessa 

parin kuukauden välein tenttimässä ainei-
ta Helsingissä Eiran aikuislukiossa. Chel-
sea maksaa hänen opintomatkansa. ”Kie-
let kiinnostavat.”

Liian kiltti ei saa olla
Runsaan tunnin ajomatkan päässä Chel-
sean harjoituskeskuksesta ammattilaispe-
laaja Teemu Tainio, 25, kurvaa kalliin muo-
tikahvilan eteen BMW-autollaan. Torniosta 
kotoisin oleva Tainio pelaa Englannin huip-
puseuroihin kuuluvassa Tottenhamissa.

Tainio pelasi miesten edustusjoukkuees-
sa Torniossa jo 14-vuotiaana ja lähti koti-

”Välillä tuntui siltä, 
että valmentaja 
vihaa minua.”

▶
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Nuoret suomalaiset Englannissa
Tomi Saarelma, syntynyt 1988, Chelsea
Tim Sparv, 1987, Southampton
Jani Tanska, 1988, Charlton
Eero Peltonen, 1986, Crystal Palace (nyt MyPa)
Mika Ääritalo, 1985, Aston Villa (TPS)
Jami Puustinen, 1987, Manchester United (Honka)
Tomi Petrescu, 1986, Leicester (Inter)
Toni Kolehmainen, 1988, Blackburn (AC Oulu)
Toni Lehtinen, 1984, Peterborough (Haka)
Jon Masalin, 1986, Aston Villa (Notudden, Norja)

▶
▶
▶
▶
▶
▶
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▶
▶
▶

konnuiltaan Valkeakosken Hakaan 16-vuo-
tiaana. Kahden vuoden jälkeen hän muutti 
jalkapalloammattilaiseksi Ranskaan.

Tainion mukaan ulkomaille siirtymisen 
järkevyys on aina yksilöstä kiinni. Jos on 
kypsä ja valmis lähtemään niin mikä ettei.

”Minulle tarjottiin ammattilaissopimusta 
Hollannista kun olin 16-vuotias, mutta isä sa-
noi, että käydäänpä nuo armeijat ensin lop-
puun. Nyt olen tyytyväinen, että en lähtenyt 
räkä nokassa maailmalle”, Tainio kertoo.

”Ensimmäisen sopimuspaperin ei saa 
antaa sokaista. Suurten seurojen on niin 
helppo ostaa huippupelaajia joukkueisiin-
sa, ettei siinä omia junioreita säälitä. Tie 
akatemiasta edustusjoukkueen riveihin on 
pitkä ja kivinen”, Tainio sanoo.

Yhden selkeän ohjeen hän haluaa antaa 
ulkomaille lähteville nuorukaisille.

”Se ei vielä riitä, että on hyvä pelaaja. 
Kansainvälisillä kentillä pitää painaa me-
nemään kovalla itseluottamuksella. Huu-
taminen on kestettävä ja annettava takai-
sin samalla mitalla. Liian kiltti ei saa olla”, 
Tainio korostaa.

Ahkera poika
Valmentaja Brendan Rogers keräilee ken-
tälle jääneitä harjoitusvälineitä ja ryhtyy 
suunnittelemaan seuraavia harjoituksia. 

Vuoden aikana Chelsea antaa kolme, nel-
jä kertaa kirjallista palautetta pelaajasta. 
Rogersin mukaan Saarelma on yksi akate-
mian taitavimmista pelaajista.

”Sen lisäksi Tomi tarvitsee vielä paljon 
fyysistä kovuutta ja taktisella puolella pe-
lin ymmärtämistä. Mutta hän työskentelee 
ahkerasti ja tekee kaiken mitä pyydetään”, 
Rogers kertoo.

Työssään Rogers kohtaa viikoittain To-
mi Saarelman slovakialaisen kämppäkave-
rin kaltaisia nuoria. Hänen vastuullaan on 
paljon muutakin kuin jalkapallon hienouk-
sien opettaminen. Rogers pitääkin itseään 
myös isähahmona.

”Yritän auttaa poikia kaikissa heidän elä-
määnsä kuuluvissa asioissa. Täytyy muis-
taa, että he tulevat hyvin erilaisista maista, 
saattavat olla ensimmäistä kertaa ulkomail-

▶

◼ Brendan Rogers tyrmää ajatuksen, 
että nuori pelaaja kehittyy parhaiten 
kotimaassaan. ”Tomi pääsee Chelsean 
kaltaisessa joukkueessa pelaaman ikä-
luokkansa parhaiden pelaajien kanssa”, 
Rogers sanoo.
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◼ Tomi Saarelmalla on edessään vielä 
yksi vuosi nuorisoakatemiassa. Sen jäl-
keen hänen pitää päättää tulevaisuu-
destaan. Tavoitteena on saada ammatti-
laissopimus ulkomaille.

la eivätkä edes osaa kieltä. Pyrin tekemään 
kaikkeni, että he sopeutuisivat. Yleensä se 
vie muutamia kuukausia. Jotkut eivät so-
peudu koskaan”, painottaa Rogers, joka 
itse muutti Pohjois-Irlannista jalkapallon 
perässä Lontooseen 16-vuotiaana.

Leimatut pelaajat
Tomi Saarelman kausi Englannissa päät-
tyi toukokuun lopussa. Nyt hän harjoitte-
lee kesäkuun FC Lahden joukkueessa, Antti 
Muurisen silmien alla. Heinäkuussa jatkuu 
taas kausi Chelseassa.

Brendan Rogers sanoo, että sopimuksen 
toisena vuotena pelaajien on kehityttävä ja 
todistettava, että he ovat valmiita ottamaan 
urallaan seuraavan askelen eteenpäin. Se-
litykset ovat sen jälkeen turhia.

Myös Tomi Saarelman tulevaisuuden 
kannalta tärkeät päätökset tehdään en-
si vuoden keväällä. Vaihtoehtoja on kak-
si. Joko Chelsea tarjoaa hänelle ammat-
tilaissopimusta tai sitten Saarelman on 
etsittävä pelipaikkansa muualta. Jälkim-                
mäisessä tapauksessa Chelsea pyrkii aut-
tamaan Saarelmaa uuden seuran löytämi-
sessä.

Lähes kaikki nuoret suomalaiset pelaa-
jat ovat palanneet kotimaahan nuorisoaka-

temiassa vietettyjen vuosien jälkeen. Suo-
messa he ovat usein leimattuja pelaajia: 
kotimaahan palataan maitojunalla. Painoa 
ei ole pantu sille, että nuoret itse ovat pitä-
neet kokemuksiaan hyödyllisinä.

Omaa tulevaisuuttaan Tomi Saarelma 
sanoo miettivänsä vasta ensi kauden jäl-
keen.

”Nyt, kun meidän porukasta muutama 
kaveri ei saanut jatkosopimusta, mielessä 
on käynyt, että mullekin voi käydä samal-
la tavalla. Mutta ensi keväänä katson lä-
pi kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Se on 
ihan varma, että Suomi ei ole ykkösvaih-
toehto. Haluaisin katsoa tämän tien lop-
puun.” SK


