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„Fuck you, Liivik! Teeme ära?”
Ma ei tagane. Olen alati valmis väljakutse vastu võtma. Alati! 
Kuigi mul on pikk vahetus all, olen paar korda korralikult keha 

andnud ja ise ka ühe kõvema pommi vastu võtnud. Ja see kõik on 
mu parajalt tühjaks tõmmanud. Aga ma olen selleks valmis – enne 
igat mängu, enne igat vahetust, vaimselt ja füüsiliselt. 

„Ma annan sulle kümpi! Tavai, kindad jääle!” vastan, rohkem 
selleks, et ennast häälestada. Pean lainele saama, sest kohe hakkab 
juhtuma, ja kiiresti. Esimesest küsimusest möödub vaevalt mõni 
sekund, kui mõlemal on kindad jääl. 

Olen nendes olukordades täiesti vabatahtlikult. Aga see on ka 
roll, mis mulle on osaks saanud. Ja tegelikult olen selle üle isegi 
uhke. Tahtsin saada profimängijaks, ükskõik mis hinnaga. Ja kui 
selleks on vaja vahel kakelda, siis olgu. Nii hoian koosseisus oma 
kohta. Olen meeskonna jaoks kõigeks valmis. 

Püüan vastase särgikaelusest kinni haarata. Et ta tasakaalust 
välja saada ja ise püsti jääda. Vaba käega tõrjun rusikahoope. Ja 
jagan vastu. Niimoodi teineteisel särgi küljes rippudes püsime 
kogu aeg löögiulatuses.

Ma võtan alati kutse vastu. Või noh, kunagi algajana, oma esi-
mesel liigahooajal üritasin portest läbi sõita Sami Heleniuse, kellel 
oli seljataga pikk NHLi karjäär ja kes oli oma füüsilise mängu 
poolest kurikuulus.

„Nüüd teeme küll ühe tantsu, Liivik,” ütles Sami.
„Sorry, praegu ei saa,” vastasin. 
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Oma esimest hooaega mängivast rookie Liivikust oleks Hele-
niuse käes ainult märg plekk järele jäänud. Andsin endale aru, 
et seekord olen vastamisi endast kuradi palju kõvema mehega. 
See oli ka esimene ja viimane kord. Pärast seda pole ma kordagi 
taganenud. Ja see tänane mees pole minust kõvem. 

Nüüd on adrenaliin laes. Kuulen pealtvaatajate hõikeid ja näen 
nende pilke, tajun, kuidas nad selle hetkega ühes rütmis hingavad. 
Tahan neile meelelahutust pakkuda – selle järele on nad siia ju 
tulnud –, aga lolliks ei taha ka ennast teha. Ja ongi kogu meeskond 
üheks suvaliseks jaanuari teisipäevaõhtuseks põhihooaja mänguks 
oma energialaksu kätte saanud.

Järsku tunnen, et ei taha siin enam olla. Ei taha seda raevu 
endast välja kiskuda. Vastase särgikaelus libiseb käest. Pauk tuleb 
läbi kaitse. See tabab mind otse suhu ja tunnen, kuidas suu tulvab 
sooja rauamaitset täis. Kaotan tasakaalu ja kukun. 

Kukun kaua. Ja kaugele. Aastate taha.
Maandun istuli nari kõrvale linoleumile enda ja oma õe tuppa 

Korso kolmetoalises korteris. Vaatan kasuisa kätt – see on ikka 
veel rusikas. Tunnen, kuidas suu tulvab verd täis ja selles on 
midagi veel, midagi teravat.

„Mida sa hüppad siin mingi Nintendo võidu pärast, sa sitt ei 
oska mängidagi!”

Olen just Nintendos oma kasuisa võitnud, täiskasvanut, ja kor-
raks on mu enesekindlus laes. Tõstan käed ja jooksen võidukalt 
ringi. Otse kasuisa rusika otsa. 

Ja mu esimene piimahammas on läinud. Sülitan hamba peo-
pesale ja püüan seda lähemalt uurida. See on verine ja mu silm ei 
seleta hästi, sest pisarad voolavad ojadena mööda põski.
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Tarbjal kolhoosis näeb ilmavalgust uus 
Nõukogude kodanik 

Maanteelt number kaks, kaheksakümne viiendalt kilomeetrilt 
teel Tallinnast Tartusse pöörab paremale väike tee, mis viib 
Tarbja külla. Võimalik, et tee ääres telefoniposti otsas on suur 
toonekure risupesa. Kohe ristmikul seisab puude varjus kollane 
kultuurimaja. 

Enne külakeskust jääb tee peale veel katlamaja, kus kolhoosi 
vanemad mehed kaheksakümnendate lõpus kokku said, et katel-
des tuld hoida ja koorilaulu harrastada. Nii väitsid nad vähemalt 
oma abikaasadele, kellel oli kõva kahtlus, et ilma viina abita see 
laul seal ei rõkka.

Tarbja küla asub ajaloolise Paide linna lähistel, kuhu saksa 
rüütliordu rajas juba 1260. aastatel linnuse. Paides Lembitu pargi 
servas seisab punastest tellistest haigla, mille sünnitusosakonnas 
sünnib kahekümneaastasel Katrinil 1988. aasta 14. veebrua-
ril priske poisslaps. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 
uus kodanik saab endale nimeks Siim. See olen mina. Sugulasi 
sünnitusosakonda külastama ei lasta, neil tuleb mind läbi akna 
vaadata. 

Ema rasedus ei olnud planeeritud, isegi mitte rõõmus ülla-
tus. Ta enda ema Tiia suri, kui Katrin oli 14-aastane. Tiia eluajal 
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elas pere veel Karksi-Nuias sovhoosis. Pärast mu vanaema surma 
jäid Katrin ja tema õde-venda oma vanaema, minu vanavanaema 
Aurora kasvatada. Nad kolisid Paide lähistele Tarbjale Aurora 
kahetoalisse korterisse kolhoosi kortermajas. 

Sovhoosid on riigimajandid, mille töölised on kindlal riigipal-
gal. Kolhoosid seevastu tegutsevad ühistu põhimõttel. Nõukogude 
Liidu lõpuagoonias on poodides puudus kõigest peale riiulite. 
Isemajandavas kolhoosis pole vaja siiski nälga näha. Piima saab 
osta kolmeliitrises mannergus otse kolhoosi laudast. Liha tuleb 
kord kuus, kui kolhoosis tapetakse siga. Liha pannakse soola ja üks 
kuu elatakse jälle üle. Igal majapidamisel on oma aiamaalapike. 
Kolhoosil on kapsapõllud, kartulipõllud, viljapõllud. Ka lasteaed 
saab kõik vajaminevad toorained kolhoosi põldudelt.

Kolhoosi inimesed jagunevad kolme korruse rahvaks: tava-
lised töölised, keskklass ja ülemused, kes on teistest paremad 
ja elavad paremates majades. Tavalised töölised elavad kolhoosi 
kortermajades. 

Aurora on ka ise väljaspool abielu sündinud laps ja teab väga 
hästi, milline märk sellest külge jääb. Niisiis ei rõõmusta ta sugugi, 
kui kuuleb, et ema on lühikese suhte järel rasedaks jäänud. Kõigele 
lisaks on mu isa Anti saanud kutse sõjaväkke ja saadetud kaheks aas-
taks Kaliningradi. Minu sündimisest saab ta teada hiljem kirja teel. 

Enne kui ma sünnin, õpib ema Paide kutsekoolis laotöötajaks 
ja raamatupidajaks. Mitte et see oleks mingi unelmate amet, aga 
midagi tuleb ju õppida. Ja Paide on Tarbjalt parajal kaugusel, nii 
et sinna on vanaema juurest lihtne käia. Seal kutsekoolis ema ja 
Anti kohtuvadki. Nad jõuavad käia lühikest aega, enne kui ema 
rasedaks jääb. Siis peab Anti juba sõjaväkke minema ja sealt ta 
mind vaatama ei pääse. Kaks aastat on noorte inimeste elus pikk 
aeg ja kui nad ka midagi plaanivad, jõuavad nende plaanid kahe 
aastaga muutuda. 
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Pärast minu sündimist elame emaga esialgu tema lapsepõlve-
kodus Karksi-Nuias, kuhu on elama asunud ka ema vend Kaupo. 

Seal möödub mu esimene suvi. Käime palju ema sõprade juu-
res, kellel on samavanused lapsed. Ma olen pooleaastane. Nõu-
kogude Eesti noore töölisnaise jaoks on teetähised selged. Valid 
ameti, otsid töökoha, leiad mehe ja lood pere. Selle poolest ei 
erine ema elu klassikaaslaste omast kuigivõrd. Küsitavusi tekitab 
vaid see, et lapse isa pole pildil. Kui suvi läbi saab, kolime emaga 
Tarbjale kahetoalisse korterisse ja hakkame seal elama koos ema 
õe Kristini, noorema venna Gabrieli ja vanaema Auroraga. Ema 
saab tööd Tarbja kultuurimajas, kus ta hakkab õhtuti kütma maja 
kuut ahju. 

Varsti saab ema tööle ka lasteaia kööki – kartuleid koorima ja 
toite ette valmistama. Kuupalk on 80 rubla, nagu kõigil teistelgi 
kolhoosi töötajatel. Ülemused teenivad muidugi rohkem. 

Katrin Liivik: Sügisel hakkasin vaatama, mida Siimule tal-
vel selga panna, sest tal oli ainult üks kasukas, ühed vildid ja 
karupüksid. Mingeid laste kombesid sel ajal üldse ei müüdudki. 
Leidsin siis Tallinnas turult ühe talvekombe. Sellise pehme, 
hästi ilusa, keegi oli ise õmmelnud. Aga see maksis kaheksa-
kümmend rubla – terve mu kuupalga. Laenasin kusagilt nii 
palju raha kokku, et sain selle ostetud. Süda oli rahul, et Siim ei 
pea mingi kasukaga ringi käima. Olin ise selle pärast piisavalt 
kannatanud, et kusagilt midagi saada polnud, ja oma lap-
sele ma küll sellist elu ei tahtnud. Vanaema oli muidugi päris 
pahane, et ma kogu kuupalga ühe talvekombe peale kulutasin. 
Aga sain hakkama.



Sanni-Maali ja Siim Rock Summeril Tallinna lauluväljakul 1995.



Kopse piirkonna meistrid 1998. Siim paremal punastes Air Jordani 
lühkarites. Tagumises reas vasakult neljas lapsepõlve parim sõber 
Mikko Parikka. 



Naasmine koju Helsingi jäähalli. Foto: Riku Laukkanen.

Väravaviskaja juubeldus. 
Esimene värav pärast 
HIFKsse naasmist. 
Söötjaks värske noorte 
maailmameister Roope 
Hintz. Foto: Riku 
Laukkanen.

Esimene värav Örebro 
särgis 2016. Foto: Martin 
Avedal.



KooKoo lepingu 

avalikustamine JVG keikal. 

Jare Brand, Siim, Ville 

Galle Kouvola jäähallis. 

Foto: Niko Karlsson.

JVGga Hartwall Arenal pärast KooKoo matši. Foto: Uwa Iduozee.
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Meistritiitlipidu

Espoo jäähall on enne neljandat finaalmängu punane. Tribüünid 
on HIFKi fänne nii täis, et tundub, nagu mängiksime kodupub-
liku ees. Õde ja ema on otsustaval mängul loomulikult publiku 
hulgas. 

Pärast esimest kolmandikku juhime 2 : 0 ja teise kolmandiku 
alguses suurendame vahe kolme väravani. Siis õnnestub Bluesil 
ennast natuke koguda ja kolmanda kolmandiku alguses võitlevad 
nad vahe üheväravaliseks. Aga meil püsib mäng koos ja viimasel 
minutil viskab Ville Peltonen tühja väravasse otsustava tabamuse, 
vormistades sellega ühtlasi oma kübaratriki. 

Kõlab summer. Kindad ja kiivrid lendavad õhku. Ja ma ei näe 
neid enam kunagi. Tean, kus mu perekond istub, ja kui mulle 
karikas ulatatakse, loon silmside. Uskumatu tunne on jagada seda 
hetke oma pere ja kõikide fännidega. 

Enne riietusruumis šampuste avamist sulgeb Kojo ukse. Ta 
palub korraks vaikust ja soovib kõigile õnne. „Kohe pääsete tähis-
tama, aga kõigepealt olete minut aega vait ja vaatate enda ümber 
ringi. Neid nägusid siin mäletate kogu oma ülejäänud elu. Seda 
ei võta teilt kunagi keegi.” Kogenud treener teab, mida räägib. 

Siis lendavad šampusepudelitelt korgid ja Espoo areeni kori-
dorides läheb pidu käima. Ema ja Sanni sõidavad juba bussiga 
tagasi Helsingi poole, kui ma helistan, et neid korraks riietusruumi 
kutsuda. Teel riietusruumi hakkab ema suurest pingelangusest ja 
joovastusest oksele. Olen õnnelik, et nad hetkeks tulla said.

Tähistame meeskonnaga natuke aega riietusruumis ja suun-
dume siis mööda Länsiväylät jäähalli, kus suur hulk fänne meid 
juba ootab. Riietusruumis ei hakata esimese asjana igatahes riideid 
kuivama panema. 
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Mul on karikas käes ja sigar suus. Liigume edasi jäähalli ülemise 
korruse koridori, kus meid võtab vastu tuhandepealine fänniparv. 
Rahvas laulab ja juubeldab. Teeme veel jäähallis sauna ja naudime 
melu. Riietusruumis on jumal teab mis rahvast, kellest ma ena-
mikku ei tunne. 

Nagu oleks meeskonnas äkki paksult uusi mees- ja naismängi-
jaid ja tiimiliikmeid. Äge. Esmaspäeva õhtu, aga ju siis on rahval 
teisipäev vaba. 

Läheme meeskonnaga veel Apollosse. Astume uksest sisse 
viimasel hetkel, enne kui tuled põlema pannakse. Mu kuld-
medalil on siiamaani kriimud peal, sest rahvas tahab ennast, 
medal hammaste vahel, pildistada lasta. Miks mitte, saab ikka! 
Klubisse sisse minnes on karikas minu käes ja päris suur töö on 
kogu selles rahvamassis endale istekohta leida. Koju Pasilasse 
jõuan millalgi hommikul. Kui ärkan, on telefon õnnitlussõnu-
meid täis, tuttavatelt ja tundmatutelt. Südamest tulnud sõnu-
meid, aga ka niisama stiilis „kuidas läheb, pole ammu näinud!”. 
Vastan, palju jõuan. 

Teisipäeval sööme kuttidega koos rahulikult hommikust. 
Pärastlõunal on jäähalli parkimisplatsil fännipidu. Enne seda 
käime linnapea vastuvõtul. Vastuvõtult sõidutatakse meid Koffi 
hobusevankriga mööda Mannerheimi teed jäähalli juurde. Meie 
vankril on ka mu sõber Werner, Kukko õlled kaasas. Meile õlut ei 
pakuta, et mitte lolli muljet jätta. Väga õige. Aga meie turundus-
juht on hädas, et Koffi vankris Kukkot juuakse. 

Hakkame vaikselt Nördenskiöldi tänavale jõudma ja meile ava-
neb vaade jäähalli parklasse. See on otsast otsani fänne täis. Meid 
kutsutakse ükshaaval tutvustades lavale. Kõik saavad järjest endale 
karika pea kohale tõsta.

Lõpuks teatab Heikki Paasonen, et „nüüd „Häissä” ja Siim 
Liivik”. Mida!? Ma pole seda veel isegi koos JVGga teinud! Ja 
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vennad on kusagil Barcelonas, ma pean selle siin rahva ees üksi 
ära tegema. Noh, võtan kätte ja teen. Kõik sõnad ei lähe täppi, aga 
annan tuld ja naudin täiega. Ebareaalne kogemus!

Heikki Paasonen: Ma võtsin eelmisel õhtul muidugi rahulikult, 
sest ma teadsin, et see üritus on vaja läbi viia. Parklapidu oli 
täitsa äge mõte. Need on üldiselt sellised suht ülejala kokku 
klopsitud asjad. Mäletan siiani, kuidas me Jussi Patjasega koos-
olekut tegime – tema korraldas neid IFK asju. Paar tundi varem 
saime riietusruumis kokku. Jussi ju muidu alkot ei võta. Välja 
arvatud nähtavasti siis, kui IFK Soome meistriks tuleb. Kohale 
jõudes leidsin riietusruumist tuumapohmellis mehe. Hakka-
sime arutama, mismoodi see asi võiks hakata välja nägema. 
Küsin siis, et „räägi lähemalt, mis plaan on”. Mäletan, et Jussi 
toetas pea kätele ja tunnistas, et „ei tea. Lihtsalt mine sinna. 
Tee midagi.” Pade Parkkonen juhatas kohapeal vägesid. Tema 
käest sain siis jooksupealt jupphaaval infot, mis järgmisena 
juhtub ja kaugel meeskond on. 

Samal aastal juhtisin Kauppatoril maailmameistritiitli 
pidu. See on ikka väga huvitav, kuidas see korraldajatele alati 
nii suure üllatusena tuleb. Iga kord mingi kaootiline tõmble-
mine. Samas, kõik on nii pöördes, et tegelikult kedagi ei huvi-
tagi, võibolla see käib pigem asja juurde. 

„Häissä” esitamine polnud üldse minu idee, ma polnud 
seda selleks hetkeks veel kuulnudki. Ma ei teadnud isegi JVGst 
midagi. Võibolla olin raadiost kuulnud, aga ma ei teadnud, et 
Siimul seal mingi fiit on. See on see peost suhu info liikumine – 
Pade või kes see oli, kes tuli ütles, või keegi organisatsioonist 
seestpoolt, et järgmiseks kuuluta välja Siim Liivik ja „Häissä”. 
Mõtlesin lihtsalt, et ju see siis on midagi, mida ma ei tea. Ütle-
singi, et nüüd tuleb Siim ja „Häissä”. 




