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Isku tulevaan
Ninni Rokosan ohjaama Daddy Loves You -dokumentti nyrkkeilijä Jussi Koivulasta iskee
suomalaisen
miehen
hermoon.
Koivula
tunnetaan
ylemmän
välisarjan
ammattilaisnyrkkeilijänä. Vähemmän on tiedetty hänen elämänsä varhaisvaiheista, joiden
rinnalla niinkin rankka laji kuin nyrkkeily kalpenee.
Koivula käy dokumentissa läpi elämänvaiheita alkoholistivanhempien poikana. Turvana oli
mummo, jonka luo Jussi pakeni, kun kotona juopporinki kiristyi uhkaavaksi. Pieni Jussi joutui
myös hälyttämään apua, kun kotona tilanne räjähti ja ryyppyriidan uhrina oli oma isä tai äiti.
Vanhempien kuoltua hän päätyi Hämeenlinnasta siskon luo Tampereelle. Vanhemmista
sisaruksista kaksi kuoli myöhemmin. Nyrkkeily on pääosassa Jussin selviytymistarinassa.
Dokumentissa kuvataan Koivulan lapsuutta kaunistelematta, ja dokumentti piirtää hyvin
realistisen kuvan alkoholiongelmien seurauksista. Alkoholi näyttelee pääosaa suomalaisessa
väkivaltatilanteissa, ja tyypillisin suomalainen henkirikos on ryyppyriidan seurausta. Usein
uhri ja tekijät tuntevat toisensa ja joskus tekijä havahtuu, että on tappanut hyvän ystävänsä.
Valitettavasti joskus myös lapset todistavat näitä tilanteita ja myöhemmin jatkavat samalle
päihteidentäyteiselle polulle, mitä isä ja joskus myös äiti ovat jo kävelleet.
Suomalainen kerronnanperinne on täynnä sortuvia sankareita: Olavi Virta, Matti Nykänen,
Mika Myllylä ja moni muu. Niin miesmuusikot kuin entiset urheilijasankarit ovat sortuneet
alkoholin kiroihin eivätkä ole koskaan selvinneet täysin. Harva muistaa poikkeavia tarinoita,
joissa mies olisi selviytynyt tai olisi välttänyt toistamasta isiensä virheitä.
Daddy Loves You ei tarjoa selviämistarinassaan Amerikan siirappia vaan rehellisen, uuden
suomalaisen tavan käsitellä asioita muutenkin kuin toistamalla tuhon kierrettä. Elämän
vaikeuksista ei nouse Kullervon tapaa katkera väkivaltainen uho vaan terveellisempi ja
tasapainoisempi suhde elämään, joka antaa myös toivoa muille alkoholin tai alkoholistien
uhreille. Koivulan tarinassa selvitään nyrkkeilyn ja urheilun avulla. Elämässä on aina ollut
terveellisempi vaihtoehto ja vastuuta otetaan myös vanhempana.
Daddy Loves You kuvaa myös nyrkkeilyä ammattiurheiluna. Nyrkkeily on miehinen laji, jossa
menestys merkitsee vastustajan tarkoituksellista vahingoittamista. Dokumenttiin on vangittu
hieno kohtaus, jossa Koivula selittää voittonsa varjopuolia pojalleen. Myös lyödyllä
vastustajalla on äiti, joka huolehtii hänestä, ja myös nyrkkeilijällä on tunteet, sillä toisen
ihmisen vahingoittaminen voi koskaan tuntua voitosta huolimatta yksinomaan hyvältä. Ninni
Rokosa rakentaa dokumentissaan uudenlaista, moniulotteista mieskuvaa. Enää puukko ja
pullo eivät heilu ja toivo paremmasta saa elää.
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