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”Toivottavasti tuo veistos on kestävämpää materiaalia kuin kohteensa, jota se esittää.” 

‐ Jari Litmanen patsaansa julkistamistilaisuudessa Lahden kisapuistossa 10.10.2010 ‐  
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”Be completely engaged with what you are  
doing in the here and now. And instead of calling it work, realize it is 
play."  Alan Watts 

Logline 
40‐vuotta täyttävä maailmanluokan jalkapallotähti Jari Litmanen odottaa hetkeä, joka kertoo hänelle uran 
lopettamisen olevan käsillä ja matkaa samalla entisten kollegoidensa ja lähipiirinsä kanssa läpi uransa muis‐
torikkaita, hyviä ja huonoja käänteitä. 

Taustaa 
18.9.2010,  39‐vuotias  Jari  Litmanen,  suomalaisen  jalkapalloilun  kaikkien  aikojen  suurin  tähti,  täräytti  FC 
Lahden ottelussa AC Oulua vastaan viime minuuteilla johtomaalin uskomattomalla saksipotkulla.  Kysymyk‐
sessä oli yksi viimeisistä otteluista, jotka voittamalla FC Lahti olisi voinut säilyttää paikkansa veikkausliigas‐
sa. Videoklippi suorituksesta alkoi levitä internetissä. Viikon aikana se keräsi satoja tuhansia katsojia ja syn‐
nytti otsikoita useiden  lehtien urheilupalstoilla ympäri Eurooppaa  . ”Drömmål av Litmanen  ‐ trots sina 39 
år.” – otsikoi Aftonbladet  ja  järjesti  lukijakilpailun, kumman saksipotkumaali, Litmasen vai samalla viikolla 
ManUssa maalanneen Dmitri Berbatovin, oli komeampi. 76 % äänesti Litmasta.  

23 vuotta aikaisemmin Jari pelasi 17‐vuotiaana ensimmäistä kauttaan silloisessa Lahden reippaassa. Touko‐
kuussa  kisapuiston  räntäsateen  sohjouttamalla  hiekkakentällä,  ottelussa  Oulua  vastaan  Jari  teki  ainoan 
maalin  –  senkin  saksipotkulla.  Suomen  televisiossa Urheiluruutu  hehkuttaa  nuoren  lupauksen  näyttävää 
osumaa.  Seuraavat seitsemän vuotta Amsterdamin Ajaxissa nostavat hänet yhdeksi maailman lahjakkaim‐
maksi hyökkääväksi keskikenttäpelaajaksi ja vievät hänet jokaisen jalkapalloilijan unelmaseuraan, Espanjan 
FC Barcelonaan saakka.    

Oikeassa tai väärässä paikassa oikealla tai väärällä hetkellä? 
Jarin elämä – kuten kenen  tahansa meistä – on  täynnä pieniä käänteitä,  jotka ovat  johtaneet hänet  joko 
menestyksen  tielle  tai vienyt vielä suuremman menestyksen pois nenän edestä.  Jos Ajaxin kymppipelaaja 
Dennis Bergamp ei olisi  loukkaantunut  ja Ajaxin fysioterapeutti ei olisi saanut valmentaja Louis van Gaalia 
kokeilemaan  tilalle Litmasta, ei  Jarille olisi avautunut kunnollista näytön mahdollisuutta vielä vuosiin.  Jos 
Bergamp  ei  olisi melkein heti  siirtynyt pelaamaan  Internazionaleen,  ei  Jarille olisi myöskään  vapautunut 
pelipaikkaa, jossa hän seuraavana seitsemänä vuotena osoitti suuruutensa. Jos van Gaal ei olisi seuraavaksi 
siirtynyt  valmentamaan Barcelonaan, olisi  Jarin eräs unelma  saanut odottaa  vielä  vuosia.  Ja päinvastoin, 
ellei van Gaal myöhemmin olisi erotettu Barcelonasta, eikä  tilalle  tullut valmentaja olisi  jostain syystä  in‐
honnut häntä ja muita ”hollantilaistulokkaita”, ei hän olisi jäänyt katselemaan pelejä katsomosta. Kysymyk‐
sessä oli kuitenkin pelaaja,  joka oli  tehnyt Barcelonalle edellisenä vuonna eniten maaleja mestareiden  lii‐
gassa.   Ellei hän muutamaa vuotta myöhemmin olisi murtanut kättään  loistavassa Suomi‐Englanti‐pelissä, 
olisi hän ehkä pelannut Liverpoolissa vielä useita vuosia. Sen sijaan hänen tilalleen värvättiin sijainen, joka 
sattui kaiken  lisäksi pelaamaan todella hyvin… Ellei Malmö FF:n urheilutoimen  johtaja olisi sattunut avaa‐
maan  limsapullon korkkia nuuskarasialla  siten, että  tuo korkki  sattui  Jarin  silmään kohtalokkaalla  tavalla, 
olisi hänen uransa Malmössä ollut toisen näköinen. Ellei Hansa Rostock olisi pudonnut Saksan pääsarjasta, 
olisi hänen uransa kenties jatkunut Saksassa… jne. 

Jokaisen elämä on täynnä hetkiä,  jotka kuljettavat meitä ylös tai alaspäin. Sillä tavalla huippujalkapallokin 
on elämän kuva. Oikea kohtaaminen oikealla hetkellä voi viedä meitä elämässä ja uralla eteenpäin. Jari itse 
on  kohdannut  sellaisia  ihmisiä, mutta  Jari on myös  itse ollut  sellainen.  Jo  Jarin  syntyminen perheeseen, 
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jossa sekä äiti että isä pelasivat intohimoisesti jalkapalloa ja asuivat Lahden kisapuiston lähistöllä, mahdol‐
listi päivittäisen omistautumisen rakkaalle harrastukselle. Väitetään, että Ajaxin 90‐luvun eri kulttuureista 
koostuneen dreamteamin mahdollisti nimenomaan  Jarin persoona,  joka  toimi  kaikkia  yhdistävä  tekijänä. 
Kun Zlatan Ibrahimovic 2000‐luvun alussa siirtyi Ajaxin,  jossa Jari pelasi  jo toista kertaa, toimi Jari Zlatanin 
opettajana:  

” …my  real  savior at Ajax,  the man who  saved my  career, was  Jari  Litmanen. He was  so good and 
committed and experienced. We had three good strikers: Machlas, Mido and myself. And Jari took you 
by the hand, on the field. He talked, coached, guided and basically made you better on the pitch. He al‐
lowed others to play better.   … I’m a good goal scorer. A good striker. But, I have had games in which I 
was totally invisible. And still scored. That’s what I do, but great players will never do that. They carry 
the team, they allow others to play better and make the team better. Someone like Zidane, Bergkamp 
or Jari Litmanen.” 

‐ Zlatan Ibrahimovitc: netherlands.worlcupblog.org 23.02.2010 ‐ 

Mutta vastaavia kohtaamisia voi  tapahtua myös kentän ulkopuolella. Tämän päivän  jalkapallotähdet ovat 
suuria  sankareita.  Jari  Litmasen positiivinen  julkisuuskuva on  tehnyt hänestä helpon palvonnan  kohteen. 
Hän on vaikuttanut myös useiden kannattajiensa elämään. Suomalaisille hän on ainoa  todellinen ”kunin‐
gas” joskus jopa pyhimys: 

”Kaveri löysi minut illalla kotoa kriittisessä tilassa ja minut vietiin teho‐osastolle. Asuin silloin Amster‐
damissa. Minulla todettiin aivokalvon tulehdus ja bakteeri oli mennyt sydämeen. Lisämunuainen lopet‐
ti toimintansa. Minut siirrettiin teho‐osastolta vielä sairaalaan, jossa oli Hollannin parhaat lääkärit. Ti‐
lani huononi koko ajan ja olin jo kuoleman porteilla. En oikeastaan muista niistä päivistä juuri mitään 
paitsi yhden jutun: Eräs lääkäri tai hoitaja tuli huoneeseen ja antoi happea. Hän sanoi, että ”vau, olet 
suomalainen ja tulet samasta maasta kuin Jari Litmanen”. Muistan silloin ajatelleeni, ettei Jari ole kos‐
kaan antanut periksi, vaikka on loukkaantunut monta kertaa. Ajattelin, että minun pitää taistella Litin 
tavoin ja en anna periksi vaan paranen. Siitä alkoi ihmeparantumiseni, jota kukaan ei voinut käsittää. 
Kukaan muu ei ollut selvinnyt Hollannissa vastaavasta jutusta… he ottivat minusta DNA:ta selvittääk‐
seni ihmeselviytymistäni.” 

‐ Fani Tuija Tossavainen: kirje Jari Litmaselle ‐  

Tämä elokuva 
Tämä  elokuva  käy  läpi  erään  suuren  jalkapalloilijan  ja  ”taitelijan”  oman  elämän  käänteiden  lisäksi myös 
hänen  elämäänsä  liittyvien muiden  henkilöiden,  pelitovereiden  tai  kannattajien  käänteitä, muodostaen 
kuvan sekä tuosta pelaajasta, Jari Litmasesta, yksityiselämän uhrauksista  ja tietenkin myös  jalkapallosta  ja 
elämästä itsessään. Elokuva alkaa tästä hetkestä ja päättyy tähän päivään, jossa toimittajat ja Jari itse odot‐
tavat pelaajauran seuraavaa käännettä: koska tulee aika lopettaa. Siihen saakka Jari vain haluaa pelata. 

Toteutustapa 
 Elokuvassa seurataan Jarin persoonaa neljäkymmentä vuotta täyttävänä kahden  lapsen  isänä  ja ammatti‐
pelaajana.   Odotamme  päivää,  jolloin  hän  päättää  pitkän  pelaajauransa. Matkustamme  hänen  kanssaan 
Lahteen, Amsterdamiin, Barcelonaan, Liverpooliin, Malmöseen  ja Rostockiin käyden  läpi tarinoita entisten 
pelitovereiden, valmentajien ja läheisten kanssa hänen uransa keskeisimmistä käännekohdista lapsuudesta, 
ammattilaisuran huippuhetkiin, valmentaja konflikteista  ja  loukkaantumisista tähän päivään. Taustalla kul‐
kevat myös tarinat myytiksi kohonneen pelaajan kannattajien elämien käänteistä. 
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 TAITEELLINEN SUUNNITELMA JA TARKEMPI TOTETUSTAPA 
Dokumenttielokuvan  sisällöllinen  painopiste  on  yleismaailmallisessa  sanomassa  siitä,  kuinka  me  kaikki 
olemme  jonkinlaisen kohtalon ylös‐  ja alaspäin kuljettavan hissin kyydittävänä. Tällä kertaa kohteena on 
kuitenkin  suomalaisittain ainutlaatuinen  jalkapalloilija  Jari Litmanen,  jonka pelaajatarina on huikea mutta 
olisi toisaalta voinut olla huikeampikin  jos  jotkut tilanteet olisivat kehittyneet  toisin. Elokuvan  juonellinen 
kuljetus keskittyy noihin hänen elämänsä ainutlaatuisiin hetkiin, siten, että saadaan aikaan  trillerimäisesti 
etenevä mutta niin huumoria kuin tunteikkaita hetkiä sisältävä kertomus huikeasta matkasta jalkapallomaa‐
ilman huipulle ja takaisin. 

Elokuvassa matkustamme yhdessä Jarin kanssa Lahteen kisapuistoon, josta hänen uransa alkoi, Amsterda‐
min, Barcelonan, Liverpoolin ja Malmön kautta takaisin Lahteen ja käymme läpi jalkapalloilijan uran milloin 
mihinkin suuntaan  lingonneet maagiset käänteet hänen  itsensä,  läheistensä ja keskeisten henkilöiden ker‐
tomana. Tapaamme joukon hänen entisiä pelitovereitaan, valmentajiaan ja läheisiään. 

Elokuvassa käymme läpi seuraavia teemoja. 

Elämän käänteet 

Suomi/Koti/Lahti 
• Isä oli Jarin tärkeimpiä tukijoita ja yksi valmentajista.  Jari seurasi pelejä isän mukana jo lastenvau‐

nuissa kun pelaajaiskä oli loukkaantuneena.  Äidin pelatessa tämä jouti välillä käymään kentän lai‐
dalla keinuttelemassa vaunuja.   

• Kerran Jari olisi halunnut kavereidensa kanssa mennä pelaamaan palloa talvella yli 20 asteen pak‐
kasella. Kun äiti ei suostunut antamaan Jarille varaston avainta, uhkasi Jari potkaista ulko‐oven  ik‐
kunan säpäleiksi. Äiti oli sanonut, että antaa mennä vaan  jos uskaltaa – silloin oli huopatossu hei‐
lahtanut. Isän tullessa töistä oli eteinen jäähtynyt jo reilusti miinuksen puolelle. Siitä tuli epämiellyt‐
tävä viikonloppu 11‐vuotiaalle pojalle. 

• Harri Kampman – entinen  valmentaja  valmensi  Jaria  Lahden Reippaassa  ja MYPA:ssa. Harri hoiti 
1990 neuvotteluja, joissa monet kotimaiset seurat halusivat silloin jo ”kultakimpaleeksi” luokitellun 
pelaajan omaan joukkueeseensa rahapulaa potevalta Reippaalta. Lahden 69 tarjosi sopimusta, jos‐
sa he samalla  ilmoittivat olleensa  Jarista kiinnostuneita ainoastaan sijoitusmielessä.  Jari repi sopi‐
musehdotuksen.   

• Jari pelasi Lahdessa muutamaan otteeseen ja yritti auttaa sitä säilyttämään sarjapaikkansa kaudella 
2010. Lahti putosi alempaan sarjaan.  

• Maajoukkueessa  Suomi hävisi  kolme  ensimmäistä  Euroopan mestaruus  karsintaotteluaan  ja  käy‐
tännössä menetti mahdollisuutensa  jatkosta. Sami Hyypiä  ilmoitti  lopettavansa mutta Jari ei vielä. 
San Marinoa vastaan Suomi pelasi 8‐0  ja vanha mestari osoitti kuka vielä käyttelee  tahtipuikkoa. 
Toimittajat ja yleisö odottavat koska Jari viimein ilmoittaa lopettavansa koska hän on jo 40‐vuotias. 
Suomen pääsy Euroopan mestaruuskisoihin, eräs Jarin unelmista on enää teoreettinen.  
 

”Kai sitä haluaisi lopettaa uransa jotenkin hienosti mutta näyttää, että siinä tapauk‐
sessa täytyy pelata vielä useampi vuosi.” –Jari Litmanen 2010 –  
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Kodit Tallinnassa, Laajasalossa ja kesämökki 
• Kesämökki on paikka, jonka autotalliin Jari on kasannut kaiken jalkapalloon ja uraan liittyvän roinan. 

Yksi koti on Tallinnassa ja toinen Laajasalossa. Harjoitukset ja pitkät pelimatkat venyttävät kaksilap‐
sisen perheen pinnaa. Veikkausliigassa pelaaminen on Jarille enemmän harrastus verrattuna Barce‐
lonan  ja  Liverpoolin aikojen miljoonasopimuksiin. Rostockin aikana perhe asui hotellissa mikä oli 
tiukkaa perheihmiselle,  joka  Jari on. Kaukana Tarton  takana on  Jarin  virolaisen  vaimon,  Lyn  van‐
hempien tavallinen maatila, jossa on kanoja, lehmiä yms. Jarilta sujuu nyt myös viro kieli hollannin 
lisäksi. 

Ajax 
• Kun Louis van Gaal  lopulta antoi  Jarille mahdollisuuden kokeilla kuuluisalla kymppipaikalla  ja kun 

Bergamp siirtyi Internazionaleen, loppu oli pelkkää legendaa. Jari palasi Ajaxiin vielä 2000‐luvulla ja 
mm. auttoi Zlatan Ibrahimovicia löytämään roolinsa.  

• Hollannissa on vuoden 1995 jälkeen nimetty yli 1500 Jari‐nimistä lasta. 

Barcelona 
• Barcelonan ensimmäinen vuosi oli  Jarin osalta menestys. Barcelona sijoittui Espanjan sarjassa toi‐

seksi, mutta se ei riittänyt kannattajille joten Ajaxista tuttu valmentaja sai lähteä. Uusi valmentaja, 
Serra Ferrer halusi savustaa ulos edellisen valmentajan tuomat Hollantilaispelaajat: 
 

” Usein kävi niin, ettei valmentaja pukukoppiin  tullessaan ollut edes huomaavinaan 
minua.  Kerran  harjoitusten  jälkeen  valmentaja  otti  viisi  hyökkääjää  treenaamaan 
kentän toiseen päähän. Itse menin yksin treenaamaan toiseen päähän niin kuin olin 
usein  tehnyt  juniorivuosista  lähtien.  Kun  valmentaja  lopetti  hyökkääjiensä  kanssa, 
halusi hän minunkin poistuvan kentältä heidän kanssaan. Kerroin hänelle, etten ha‐
lunnut vielä  lähteä. Valmentaja  raivostui  ja ajoi minut pois kentältä. Hollantilainen 
apuvalmentaja  seurasi  tilannetta hölmistyneenä. Hän ei ollut koskaan nähnyt, että 
valmentaja ajaa pelaajan pois kentältä treenaamasta.”  
 
”Toisella kertaa valmentaja palkitsi minua kuin hyvää  junioripelaajaa  ilmoittamalla, 
että ok, Jari pääsee tällä kertaa kokoonpanoon, koska on harjoitellut niin ahkerasti. 
Muut pelaajat  riemastuivat, hyppäsivät päälleni  ja hautasivat minut  läjän alimmai‐
seksi.” –Jari Litmanen 2010 – 
 

• Silloisista Barcelonan pelaajista joukkueessa edelleen ovat ainakin Xavi ja Carles Puyol. 

Liverpool 
• Peluuttamattomuuteensa pettynyt  Jari  sai  sopimuksen  FC  Liverpoolin  kanssa,  jonka  silloinen  val‐

mentaja Gerard Houllier  ottaa  luovan  pelaajan  ilomielin  joukkueeseensa.  Sitten  peliaika  on  taas 
kortilla,  eikä  kukaan  ymmärrä miksi.  Yhdessä  vaiheessa  valmentaja Houllier  sairastui  yli  viideksi 
kuukaudeksi ja apuvalmentaja otti ohjat.  
 

”Päästyäni  kerran  kentälle  peli meni  loistavasti.  Voitimme.  Seuraavan matsin  alla 
apuvalmentaja tuli hotellihuoneeseeni ja kertoi edellisen pelini olleen osaltani loista‐
va mutta valitettavasti hän ei voinut laittaa minua kentälle seuraavaan peliin. Hän ei 
kertonut mitään syytä eikä se ole avautunut minulle vielä tänäkään päivänä. Monet 
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väittävät, että en tuohon aikaan pelannut koska olin loukkaantunut mutta se ei pidä 
paikkaansa. Useat pelaajat, Steven Gerardia  ja Sami Hyypiää myöten, eivät voineet 
käsittää miksei minua peluutettu.”  –Jari Litmanen 2010 – 

Malmö 
• Onnettomat loukkaantumiset, joista yksi oli pullonkorkin lentäminen silmään, eivät sallineet hänen 

missään vaiheessa nousta omalle tasolleen Malmössä. 2006 FC Malmön valmentaja avasi limsapul‐
lon korkkia, joka lennähti Jarin silmään. 

”Kaikki  loukkaantumisethan  eivät  todellakaan  aiheutuneet  pelitilanteista.  Kerran 
Malmö  FF:n  urheilutoimen  johtaja  avasi  limsapullon  korkkia  nuuskarasian  avulla. 
Korkki kimposi suoraan silmääni aiheuttaen verkkokalvoon vaurion, joka ei ole täysin 
parantunut vieläkään.”  ‐ Jari Litmanen 2010 ‐  

Hansa Rostock 
• Jarin  kausi Rostockissa oli  erinomainen mutta  ikävä  kyllä Rostock putosi  sarjasta.  Jarin perhe oli 

elänyt koko ajan hänen kanssaan hotellissa mikä oli käynyt kaikille raskaaksi. 

Maajoukkue 
• Jari on ollut yli maajoukkueen kantavia voimia yli kaksikymmentä vuotta. 

”Olimme maajoukkuematkalla Amsterdamissa kun oli juuri käynyt ilmi, ettei Jari voi‐
kaan pelata ottelussa Hollantia  vastaan. Takareisi oli äitynyt niin pahaksi. Olimme 
lähdössä harjoituksista takaisin hotellille, kun n. 300 fania pysäytti bussimme. Jari oli 
juuri lopettanut toisen Ajaxin kautensa ja joutunut lähtemään sieltä jotenkin kiireesti 
ja  hänen  ihailijansa  halusivat  sanoa  jäähyväiset  Jarille.  Se  oli  liikuttava  hetki. Me 
muut istuimme hiljaa ja katselimme. ”  Timo Walden – A‐maajoukkueen tiedottaja  

Viimeiset pelit 2010 – 2011?  Taiteilija 
• Jatkuvatko liigapelit vielä jossain seurassa 2011? Sitä ei kukaan tiedä tätä kirjoitettaessa. Jo pelkäs‐

tään se, että Jari vielä pohtii jatkamisen mahdollisuutta, on dramaturgisesti mielenkiintoista.  

• Pelien kuvaamisessa  itse peli on ollut sivuroolissa. Pelitilanteen kehitys on  taltioitu mutta  lähinnä 
linssi on ollut kiinnittyneenä  Jariin kentällä. Meille  tavoitteena on ollut  taltioida kentällä  taiteilija: 
Tanssija. 

• Pelaako Jari vielä syksyllä maajoukkueessa Hollantia ja Ruotsia vastaan? 

Palvonta, jumalointi ja arvostus 

Kuvatut viralliset tilaisuudet: 
• 10‐10.2010 Lahden kisapuistossa paljastettiin Jari Litmaselle omistettu pronssinen näköispatsas.  

• 27.10. 2010 Pajulahden urheiluhallin avajaisten yhteydessä paljastettiin Jari‐aiheinen lasiteos. 

Kuvattavat epäviralliset: 
• Hollannin Jarit: Hollannissa on toistatuhatta Jarin mukaan nimettyä nuorukaista – tulemme Ajaxin 

organisaation avustuksella keräämään Ajaxin stadionille muutamia tapaamaan Jaria. 

• Jari tatuoinnit: Lukemattomat Litti‐fanit ympäri maailmaa ovat  tatuoineet  Jarin  johonkin kohtaan 
kroppaansa.  
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• Fanaattisimmat fanit:  Jarin patsaanjulkistamistilaisuudessa 10.10.2010 oli aamusta saakka paikalla 
Ruotsissa asuva kiinalaisnuorukainen, joka oli edellisenä päivänä matkustanut Tukholman ja Helsin‐
gin kautta Lahteen seuraamaan idolinsa patsaan paljastusta. Nuorukainen seurasi internetin kautta 
FC Lahden pelejä ja oli jumaloinut Jaria jo vuosikaudet. 

• ”Suomalaisten suojelusenkeli ja muita tarinoita”: Me Suomalaiset emme aina välttämättä ymmär‐
rä kuinka tunnettu ja arvostettu Jari Litmanen maailmalla on. Silti monet suomalaiset ovat saaneet 
paistatella  hänen  jalkapallosankaruutensa  loisteessa  pelkästään  suomalaisuuden  vuoksi.  Vuonna 
2002 muuan Ismo Nevalainen oli Etelä‐Espanjassa joutunut hankalaan tilanteeseen puolustaessaan 
brittiystäväänsä  seitsenhenkistä  nuorisojoukkoa  vastaan.  Juuri  kun  ”turpajuhlat”  näyttivät  hänen 
kohdaltaan mitä ilmeisimmältä, alkoi yksi nuorukaisista ääneen ihmetellä hänen outoa aksenttiaan. 
Kun miehille kävi  ilmi, että hän on suomesta, alkoivat he kysellä  tunteeko  Ismo  jonkun,  jonka ni‐
mestä hän ei ensin meinannut saada selvää. Lopulta hän tajusi, että nimi oli Jari Litmanen. Miehet 
päästivät Ismon hankalasta tilanteesta selkään taputellen, Jaria ja suomalaisia ylistäen. 

• Ihmeparantuminen Hollannissa. 

• Rotterdamilainen vanhempi nainen: Jarin peleihin  ja harjoituksia seuraamaan Lahdessa on  ilmes‐
tynyt muutamia kertoja n. 60‐vuotias naishenkilö,  joka on ollut Jarin uskollinen kannattaja Rotter‐
damin peliajoilta lähtien. 
 

Arki, tämä päivä – kenkien saunottaminen 
• Talvisin ja kesäleireillä Jari vetää junioreille kursseja. Veteraani opettaa mihin herkkä kosketus pal‐

loon perustuu. 

• Huippujalkapalloilija  ja media: Miksi  Jari  Litmanen  on  suojannut  yksityisyytensä  niin  huolellisesti 
muulta maailmalta? Arkea vaimon  ja kahden pienen  lapsen kanssa Tallinnassa, Helsingissä  ja Lah‐
dessa ja mökillä.  

”Luin aikoinani Johan Gruyffin elämäkerran, jossa hän antoi pelaajalle neuvon kuinka 
kohdata julkisuus: Puhu paljon, kerro vähän….” 

• Kun Jari Litmanen lopettaa pelaajauransa, hänen varastoonsa jää kymmeniä pareja Adidaksen Copa 
Mundial vm. pelikenkiä käyttämättömiksi. 25 vuotta vanha kenkämalli, joka on ollut hänen  luotet‐
tunsa läpi koko huikean matkan.  
 
Jari käyttää kenkänsä perinteisesti  loppuun saakka. Hänen mielestään kengät ovat parhaimmillaan 
juuri ennen kuin ne hajoavat  lopullisesti. Hän valmistelee kenkänsä monessa eri vaiheessa,  joista 
yksi on kenkien sovittaminen jalkaan pitämällä niitä jalassa saunassa. 

Jarin omat ja tvarkistomateriaalit, leikkeleet, palkinnot yms.  
• Uran käännekohdat arkistoista mm. kuinka hän vuonna 1999 itki kentällä Ajaxin jäähyväisottelunsa 

lopuksi. 

• 11.9.2001 Jari katseli Liverpoolin pelaajatovereidensa kanssa tv:stä kuinka WTC‐torneihin New Yor‐
kissaoli iskeytynyt kaksi matkustajakonetta. Sitten he menivät pelaamaa, voittivat ja Jari teki yhden 
maalin. pelin päätyttyä tornit olivat romahtaneet. 

• Yms. 
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Loukkaantumiset 
Käymme tapamaassa Jarin fysioterapeuttia, joka käy läpi omalla tavallaan Jarin loukkaantumishistorian. 

”2007  kaaduin  kotiportaissa  mennessäni  hakemaan  vauvalle  maitoa  vaurioittaen 
niskan  ja  selän. Makasin vuoteessa kaksi viikkoa pystymättä kunnolla kääntämään 
päätäni. ” 

 

 

Kuvitetut tilanteet/kohtaukset 
Elokuvan joitakin kohtauksia visualisoidaan viitteellisesti – ei dramatisoiden. Esim. elokuvan alku voisi olla 
seuraavanlainen. 

EXT. HIEKKAINEN JALKAPALLOKENTTÄ. ILTA 

Pikkupoika juoksee jalkapalloasussa poikki hiljaisen urheilupuiston iltahämärässä. Hän tulee hiekkakentälle. 
kuljettaa palloa. Nappulakenkien nappulat narskuvat hiekassa. Poika pysähtyy keskelle kenttää ja alkaa 
pallotella. Samassa yksi kentän lampuissa syttyy säristen valaisten osan kenttää. Kuva panoroi pitkin kentän 
pintaa. Lisää lamppuja alkaa syttyä – osa ruosteisia, huonokuntoisia. Hiekkapinta alkaa muuttua nurmeksi. 
Katsomon askeettiset, vaatimattomat tuolit alkavat vaihtua paremmiksi. Lamppuja syttyy lisää. Nyt ne ovat 
jo lamppupattereita. Nurmikenttä suurenee ja on huolellisemmin leikattu. Katsomon tuolit vaihtuvat pa‐
remmiksi ‐ katsomo suurenee, kunnes lopulta olemme valaistulla Barcelonan Camp noulla (tai Amsterdam 
areenalla). Keskellä kenttää seisoo Jari Litmanen ja pallottelee itsekseen. Kuulemme kuinka Jari alkaa kertoa 
päivittäisistä, yksinäisistä harjoituksistaan nuoruudessaan Lahden suurhallilla. 

      JARI 

Aamulla ennen kouluun lähtöä heräsin ja riensin hallille tunniksi treenaamaan 
ennen koulun alkua… 

 

TAI KOHTAUS, JOSSA JARI KÄY ISÄNSÄ JA ÄITINSÄ KANSSA LÄPI KUISTIN IKKUNAN SÄRKEMISEPISODIA: 

 

EXT. RIVITALON KUISTI. PÄIVÄ 

Näemme tavallisen kuistin oven, jonka vieressä on ikkuna. Ulkona on lunta ja pakkanen narskuu lähestyvis‐
sä askelissa ja näemme pikkupojan talvikengin varustetut jalat, jotka menevät ovesta sisään. Kuulemme 
taustalla Jarin kertomuksen. Kuva jää kuistin ikkunaan.  

JARI 

Leikittiin kavereiden kanssa pihalla. Pakkanen oli aika kova, noin – 20 astetta 
kun saatiin päähämme, että aletaan pelata jalkapalloa. Menin hakemaan äidil‐
tä varaston avainta saadakseni pallon mutta äiti kieltäytyi antamasta palloa 
koska pakkanen oli niin kova. Minä sanoin, että jos et anna niin potkaisen tuon 
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MM 2002 ‐karsinta 8  2 

EM 2004 ‐karsinta  5  0 

MM 2006 ‐karsinta 6  1 

EM 2008 ‐karsinta  8  3 

MM 2010 ‐karsinta 9  1 

EM 2012 ‐karsinta  1  0 

Ystävyysottelut  60  14 

Yhteensä  135  31 

Saavutukset 

• Alankomaiden mestaruus 1994, 1995, 1996, 1998, 2004 
• Alankomaiden cupin voitto 1993, 1998, 1999 
• Alankomaiden supercupin voitto 1993, 1994, 1995 
• Englannin liigacupin voitto 2001 
• FA Charity Shieldin voitto 2001 
• FA Cupin voitto 2001 
• Intercontinental Cupin voitto 1995 
• Mestarien liigan voitto 1995 
• UEFA Cupin voitto 2001 
• UEFA Super Cupin voitto 1995, 2001 
• Suomen cupin voitto 1992 
• Suomen‐mestaruuspronssi 2008 
• Vuoden urheilija Suomessa 1995 
• Vuoden jalkapalloilija Suomessa 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 
• Vuoden liigapelaaja Suomessa 1990 
• Captain's Ball 2002 
• Vuoden pelaaja Alankomaissa 1993 
• Kultainen pallo ‐äänestyksen kahdeksas sija 1994 
• Kultainen pallo ‐äänestyksen kolmas sija 1995 
• Eredivisien paras maalintekijä 1994 
• Mestarien liigan paras maalintekijä 1996 
• Eniten otteluita Suomen maajoukkueessa 
• Eniten maaleja Suomen maajoukkueessa 
• Epäonnistunut rangaistuspotkuissa ainoastaan kaksi kertaa.  

Loukkaantumishistoria:  
• 1987 helmikuu olkapäämurtuma  

• 1991 heinäkuu virustartunta  

• 1992 kesä nilkkavamma  
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• 1994 helmikuu aivotärähdys Esti Vuoden pelaajan palkinnon pokkaamisen Hollannissa.  

• 1995 tammikuu akillesjännevamma 

•  1995 elokuu polvivamma  

• 1995 syyskuu nilkkavamma  

• 1996 tammikuu erilaisia pikkuvammoja  

• 1997 huhtikuu pohjevamma  

• 1997 kesäkuu nilkka‐ ja akillesjännevamma  

• 1997 joulukuu pohjekramppi  

• 1998 tammikuu pohjelihasvamma  

• 1998 kesäkuu polvivamma 

• 1998 lokakuu nilkkavamma  

• 1998 joulukuu akillesjännevamma  

• 1999 huhtikuu etureisivamma  

• 1999 elokuu lihaskouristuksia jaloissa Espanjan liigan avaus Barcelonassa jäi väliin.  

• 2000 maaliskuu nivelsiderevähdys  

• 2001 helmikuu pohjevamma  

• 2001 maaliskuu rannemurtuma Litmanen kaatui kätensä päälle Suomi ‐ Englanti pelissä.  

• 2002 toukokuu reisivamma  

• 2002 elokuu polvivamma  

• 2002 syyskuu takareisivamma  

• 2002 marraskuu takareisivamma  

• 2002 joulukuu reisikramppi  

• 2003 heinäkuu akillesjännevamma  

• 2004 tammikuu takareisivamma  

• 2004 toukokuu nilkkavamma  

• 2004 kesäkuu akillesjännevamma  

• 2004 syyskuu nivusvamma  

• 2004 lokakuu reisikramppi  

• 2005 huhtikuu takareisivamma  

• 2005 toukokuu nivusvamma  

• 2005 kesäkuu etureisivamma  

• 2005 heinäkuu pikkuvaivoja  

• 2005 elokuu akillesjännevamma  

• 2006 helmikuu hiertymiä jaloissa  

• 2006 kevät jalkavaivoja  

• 2006 kesäkuu silmävamma Limonadipullon korkki sinkoutui silmään.  

• 2006 elokuu pohjevamma  

• 2006 syyskuu aivotärähdys Peli Malmö ‐ Halmstad jäi väliin.  

• 2006 lokakuu etureisivamma  

• 2006 marras‐joulukuu nilkkavamma Litmasen uran ensimmäinen leikkaus: oikea nilkka leikattiin.  

• 2007 tammi‐helmikuu nilkkavamma  

• 2007 huhtikuu niska‐ ja selkävamma Litmanen kaatui portaissa.  

• 2007 kesä‐marraskuu akillesjännevamma Vasen akillesjänne leikattiin kesällä 2007.  
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• 2008 helmikuu sydänvaiva Liian raju harjoittelu aiheutti sydämen ylirasituksen.  

• 2008 maaliskuu lihasvenähdys  

• 2008 huhtikuu korvavamma Fulhamin harjoituksissa osui pallo korvaan.  

• 2008 elo‐syyskuu flunssavirus MM‐karsinnan avausottelu Saksaa vastaan jäi väliin.  

• 2009 toukokuu etureisivamma Paluu Saviniemen kentälle 17 vuoden jälkeen 


