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”Ammattini 
puolesta saan olla 

vähän outo”
Matikkanero Mikko Kuoppala halusi koko 
kansan Mikoksi, vaikka sisällä asuva häpeä 

nakersi unelmaa. Nyt hän on Pyhimys, jonka 
räppäämistä oma tytärkin fanittaa. 

t e k s t i  I n k a  I k o n e n  k u v a t  Fa b I a n  b j ö r k  t y y l i  a n na  k o m o n e n

Tunnetasolla joustamaton ja tyyppinä 
pedantti. Se on yksi puoli Mikosta. Hän on tosin 

hiljalleen oppinut pitämään suunsa kiinni. 
Tyytymättömyyttä on silti vaikea peittää.

”Jos mulla on synttärit ja joku leipoo 
vääränlaisen kakun, niin kyllä minusta huomaa, 

jos se ei ole se kakku, minkä olisin halunnut.”
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mMikko Kuoppala, 37, tuijottaa vessan laat-
toja. Ne ovat hänen mielestään väärinpäin. 
Hän hengittää syvään ja toteaa hiljaa mieles-
sään, ettei kukaan muu katso vessan lattiaa 
niin kuin hän, joten ihan sama.

Mikko eli Pyhimys on käymässä omalla 
rakennustyömaallaan, sillä Kuoppaloiden 
perheen omakotitalo nousee parhaillaan 
Pohjois-Helsinkiin. Rakennusvaihe on nos-
tattanut Mikon, joustamattoman ja pedantin 
miehen, piirteet pintaan. 

”Minulla on selkeä käsitys siitä, mitä 
haluan, vaikka asia olisi vähäpätöinen”, hän 
sanoo.

Perhe on aina ollut Mikolle prioriteetti  
numero yksi – jopa silloin, kun lapsista ei 
ollut tietoakaan. 

”Hankin lapsen nimiin säästövakuutuksen 
kymmenen vuotta sitten, ennen kuin lapsi oli 
edes harkinnassa”, Mikko nauraa.

Mikko haluaa olla mies, joka huolehtii 
perheestään. Hänelle miehenä onnistumisen 
mittari on taloudellinen menestys: laskut on 
kyettävä maksamaan ja lapsille tarjottava 
vakautta.

”Sisälläni oleva ääni pistää minut teke-
mään asioita. Tajuan kyllä, ettei miehen 
tarvitse hoitaa niitä sukupuolensa takia. Mut-
ta mulle tulee sellainen olo, että kyllä minä 
perkele meille talon rakennan. Teen kaiken 
perheeni eteen. Se menee jopa marttyyrimai-
seksi käytökseksi, josta yritän päästä eroon.”

Vaimon suuri paljastus
MIKKO ON OLLUT vaimonsa kanssa yhdessä 
12 vuotta, joista 11 saman katon alla ja kah-
deksan naimisissa. Vaimo on ammatiltaan 
opettaja. Vaimon työpaikalla ei tiedetty,  
kenen kanssa tämä on naimisissa, ennen 
kuin Vain elämää -ohjelma alkoi syksyllä 
pyöriä. Yhtäkkiä kaikkia kiinnosti artisti 
Pyhimys. 

”Opettajainhuoneessa oli puhuttu ohjel-
masta ja ihmetelty, että vaimollani on sama 
sukunimi kuin minulla. He olivat yllättyneet 
aika tavalla, kun hän oli paljastanut, että joo, 
se on mun aviomies.”

Ei Mikkokaan puhu parisuhteestaan 
miespuolisten bändikavereidensa kanssa. Se 
ei tunnu luontevalta, ja liika ruotiminen saisi 
aikaan vain harmia.

”Aiemmin minulle oli hyvin outo ajatus, 
että parisuhteesta pitäisi ylipäätään huo-
lehtia. Ajattelin, että kai se nyt sujuu siinä 
muutenkin.”

Mutta kiireisen työn ja lasten myötä pari-
suhde voi huomaamatta kadota tärkeysjärjes-
tyksestä. 

”Se pitää tuoda tietoisesti esiin. Vuosien 
mittaan olen tajunnut, että kaikki ihmissuh-
teet tarvitsevat ylläpitämistä tai ne jäävät 
projektien ja ideoiden alle.”

Koko kansan Mikko
MIKKO KUOPPALAN TIE PYHIMYKSEKSI ja 
koko kansan Mikoksi on ollut pitkä – ja se on 
osittain Cheekin syytä. 

Cheekin aikakausi oli päättymässä, kun 
Mikko huomasi työssään tuotantopäällik-
könä Universal Musicin tytäryhtiössä, että 
ilmassa oli tilausta erilaiselle esikuvalle, 
tavalliselle epätäydelliselle miehelle. Siitä tuli 
hänen tavoitteensa.

”Koin, että antisankarille, samaistuttavalle 
luuserille, on tilausta. Jonkun se paikka oli 
otettava, ja mulla oli siihen henkiset resurs-
sit.”

Mikon mielestä julkisuudenhenkilöiden 
ihmiskuva ei saisi olla niin kapea ja pinnal-
linen. Koko ajan ei tarvitse olla itsevarma ja 
uskoa itseensä. 

Eikä koko ajan tarvitse olla niin kehoposi-
tiivinen. Se kiinnittää ajatukset kehoon, kun 
pitäisi keskittyä ihmisyyteen. 

”Toivoisin, ettemme niin paljon identifioi-

” Teen kaiken 
perheeni eteen. 
Se menee jopa 
marttyyri-
maiseksi 
käytökseksi, 
josta yritän 
päästä eroon. 

Mikko haaveilee kirjan kirjoittamisesta. 
Hän ei itse lue hirveästi, koska suurin osa 
kirjoista on tylsiä. Samasta syystä hän ei 

juuri kuuntele musiikkiakaan.
”Keikoilla vasta tylsää onkin. En ymmärrä 

yhtään, miten joku jaksaa seistä tunnin 
ja kuunnella musaa. Siksi yritänkin tehdä 
jotain, etteivät omat keikkani olisi tylsiä.”
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tuisi omaan fyysiseen olemukseemme. Jos 
on tyytymätön kehoonsa, voi tehdä asialle 
jotain, muttei ainakaan kannata ajatella, että 
minussa olisi ihmisenä jotain vikaa”, hän 
miettii.

Mikko on katsonut kymmenen vuotta sit-
ten otettuja valokuvia itsestään ja miettinyt, 
miksi ei ollut silloin yhtään tyytyväisempi 
itseensä.

”Jos sormia napsauttamalla olisin fyysisesti 
paremmassa kunnossa, voin kokemuksesta 
sanoa, etten olisi sen onnellisempi.”

Missio tv-ohjelmassa 
MIKKO HALUAISI LANSEERATA  uuden 
termin, minäpositiivisuuden. Omasta koke-
muksestaan hän tietää, että tyytymättömyys 
itseen ei johdu kehosta, vaan työtä täytyy 
tehdä korvien välissä.

”Minäpositiivisuus on tärkeämpää kuin 
kehojen vertaaminen toisiinsa. Ennemmin 
korostaisin ajatuksia ja sisäistä maailmaa 
kuin ulkonäköä.”

Yksi syy, miksi Mikko lähti mukaan Vain 
elämää -ohjelmaan, oli juuri ihmiskuvan laa-
jentaminen. Hän päätti alusta asti olla oma 
itsensä, vaikkei se helppoa ollutkaan.

”Se tarkoittaa minulle sitä, etten vertaa 
itseäni muihin ja tiedostan, että minussa on 
hyviä ja huonoja puolia. Jotkut niistä huo-
noista puolista eivät koskaan muutu.”

Mikko oletti saavansa kritiikkiä ohjelmasta, 
koska ei koe täyttävänsä tiettyä muottia.

”Ei se haitannut minua, jos joku sanoi 
minun olevan huono räppääjä. Mutta jos joku 
sanoi, että tuo puhuu ärsyttävästi, se osui, 
sillä ajattelen itsestäni samalla tavalla.”

Maneereitaan tai puhetyyliään ei vain voi 
muuttaa. 

”Jos muuttaisin noita asioita, en olisi enää 
minä. Minun täytyy vain hyväksyä itseni 
sellaisena kuin olen. Toinen vaihtoehto on, 
etten hyväksy. Se on täysin elämän tuhlaa-
mista.”

Matikan numerot otetaan
LAPSENA MIKKO JÄI USEIN kiinni näsä-
viisaudesta ja nenäkkyydestä. Vanhemmat 
huomasivat esikoisensa ylimielisyyden ja 
tarjosivat tälle jalat maassa -ratkaisuja.

”Mutsin mielestä mulla on ollut aina hyvin 

ylikorostunut itseluottamus. Kukaan ei kos-
kaan sanonut minulle, että olet lahjakas.”

Malminkartanon poika opiskeli maineik-
kaassa Helsingin Suomalaisessa Yhteiskou-
lussa. Tunneilla keskittyminen vain oli kärsi-
mättömälle luonteelle vaikeaa. Opettaja eteni 
aivan liian hitaasti, ja kun turhautuminen 
iski, Mikko laittoi maskottivaihteen päälle. 
Silloin tuli sanottua mitä mieleen juolahti.

Lukiossa Mikko alkoi huomata olevansa 
lahjakas varsinkin matematiikassa. Lukemi-
nen ei vain huvittanut. Isä neuvoi, ettei mate-
matiikassa saada numeroita, ne otetaan. Kun 
hän oivalsi tämän, kymppejä ropisi neljästä 
kokeesta peräkkäin.

Erään matematiikan tunnin jälkeen opet-
taja pyysi Mikkoa sivuun keskustellakseen 
tehtävistä. Opettaja oli huomannut, että hän 
laski tehtävät täysin eri tavoin kuin ne oli tun-
nilla opetettu. Silti ratkaisut olivat oikein.

”Kun kerroin opettajalle ajattelevani laske-
misen noin, hän rohkaisi minua matematii-
kan opiskeluun.”

Teekkari pikaruokalassa 
LÄHEISTEN PAINOSTUKSESTA Mikko meni 
Teknilliseen korkeakouluun, mutta tehtävä-
vihkot täyttyivät rap-lyriikoista. Hän sinnit-
teli koulussa vuoden saamatta ainuttakaan 
opintopistettä.

Enemmänkin mielessä oli, mistä saisi 
vuokrarahat pieneen yksiöön. Työpaikka 
löytyi hampurilaisravintola Carrolsilta.

”Siellä työskentely oli elämäni suurin trage-
dia. Häpesin sitä todella paljon. Mietin, onko 
elämä oikeasti tällaista kärsimystä, että teen 
5,90 euron tuntipalkalla hampurilaisia.”

Oikeasti häpeän taustalla oli epätoivo 
omasta tulevaisuudesta. Mikko eteni kui-
tenkin puolessa vuodessa vuoropäälliköksi 
ja paiski hommia ystävänsä Topin kanssa. 
Kundit ottivat ilon irti asemastaan. He selit-
tivät baareissa pokerinaamalla omistavansa 
ravintolan ja veivät seurueensa baari-illan 
jälkeen sinne jatkoille. Grilli tulille ja pihvit 
paistumaan.

”Siitä tuli ihan meidän baari.”
Neljän pikaruokavuoden jälkeen epätoivo 

oli yhä tallella. Kuinka kauan tätä pitäisi vielä 
kestää? Koko ajan Mikko häpesi myös oikeaa 
unelmaansa, räppärin uraa. Kaikki realiteetit 
ylioppilastutkinnon äidinkielen B-arvosanaa 

Aiemmin minulle oli 
hyvin outo ajatus, että 
parisuhteesta pitäisi 
ylipäätään huolehtia. 

”

Mikko haluaa olla koko kansan Mikko, 
tavallinen, epätäydellinen mies. Titteli on nyt 

lähempänä kuin koskaan aiemmin: keväällä 
ilmestynyt Tapa poika -albumi on vuoden 

myydyin levy ja Jättiläinen-biisi myydyin single.
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myöten tuntuivat olevan sitä vastaan. 
”Mitä vanhemmaksi tulin, sitä naiivimmal-

ta unelma räppiurasta tuntui. En osannut yh-
tään nuottia enkä nauttinut esiintymisestä, ja 
senkin vuoksi haaveeni tuntui naurettavalta.”

Mikon äiti oli leikannut lehtileikkeen, jossa 
Helsingin yliopisto haki opiskelijoita mate-
matiikan opettajien linjalle pelkän haastat-
telun perusteella. Mikko haki ja pääsi sisään. 
Hän opiskeli ja rakensi uraansa samaan 
aikaan.

Valmistuminen jäi työharjoittelusta kiinni, 
kun musiikkibisnes vei mukanaan.

Introvertti ilmapuntari
MIKKO PERUSTI URANSA  alussa useita 
yhtiöitä, joiden toimitusjohtaja hän oli 
vuoteen 2016 asti: pienen levy-yhtiön 
lisäksi keikkavälitys- ja oheismyyntifirman. 
Taustavaikuttajan työt toivat uskottavuutta. 
Sitä Mikko tarvitsi kipeästi, sillä vaikka ura 
lähti nousuun, epävarmuus seurasi muka-
na. Mikko huomasi, että oli helpompi tulla 
esiin artistina, kun oli muitakin työrooleja. 
Räppäävä levy-yhtiön pomo on eri asia kuin 
pelkkä räppääjä. 

”Edelleen, jos joku kysyy mitä mä teen ja 
sanon olevani räppäri, tunnen häpeän kaiun 
menneisyydestä.”

Parhaimmillaan kipeä tunne voi kuitenkin 
kääntyä voimavaraksi. 

”En enää ajattele olevani erityinen, mutta 
koen, että ammattini takia saan olla vähän 
outo. Se on häpeän hyväksymistä.”

Isyyden kautta opittu armollisuus on 
lieventänyt häpeää. Mikko antaa itselleen 
armoa olla sellainen kuin on, vaikkei olekaan 
täysin tyytyväinen itseensä. 

”Lasten kautta peilaan omaa elämääni 
lapsuudesta asti. Kun he ovat jossain tietyssä 
kehitysvaiheessa, alan miettiä itseäni sen 
ikäisenä ja tutkia, mitä sieltä heijastuu.”

Lapset ovat myös auttaneet isäänsä ole-
maan ylpeä ammatistaan.

”Tyttäreni sanoi, että olenhan vielä silloin-
kin räppäri, kun hän on iso. Koin ylpeyttä 
hänen sanoessa niin.”

Sisällä huutava kirjailija 
MIKKO ON RAIVANNUT  tietoisesti tilaa 
kalenteriinsa ja siirtänyt muille vastuitaan 
levy-yhtiön tuotantopäällikön hallinnollisista 
tehtävistä. Jatkossa hän panostaa enemmän 
artistien koutsaamiseen. Näin on enemmän 
aikaa keskittyä musiikkiin – ja niin, ehkä 
myös toisen unelman toteuttamiseen. Tosin 

sen sanominen ääneen hävettää. Mikko 
kiemurtelee vaikeana. Seuraa ympäripyöreitä 
sanoja itsensä ilmaisusta toisin kuin musii-
kin keinoin. Lopulta suusta tipahtaa lause: 
haluan kirjoittaa kirjan.

”Niin moni tahtoo tehdä sen, mutta niin 
harva tekee sen hyvin. Tulee tunne, että mitä 
oikein kuvittelen itsestäni.”

Mutta unelma kirjan kirjoittamisesta on 
kiertynyt tiukasti sisuskaluihin.

”Se on ollut siellä jo ennen räppäämistä. 
Parikymppisenä kirjoitin teoksen pöytälaa-
tikkoon, mutta hävettää ajatella, että lukisin 
sen, saati, että antaisin sen jonkun toisen 
luettavaksi.”

Tilausta olisi. Vain elämää -ohjelman 
jälkeen useampi kustantamo on lähestynyt 
Mikkoa ja ehdottanut yhteistyötä. Seuraava 
askel olisi siis lähettää teksti eteenpäin. Mut-
ta pelko unelmien sortumisesta estää.

”Jos lähetän jotain, mikä ei mielestäni ole 
riittävän hyvää, ja saan vastauksen, ettei 
tämä ole riittävän hyvää, ajattelen, että kyllä 
minä sen tiesin, mutta nyt sä murskasit mun 
unelman.”

Toisinaan Mikko yrittää kirjoittaa pienen 
palan.

”Mutta palatessani siihen myöhemmin 
tunnen vain, kuinka veri pakkautuu kas-
voihin häpeästä. Hylkään tekstin ja palaan 
räpin pariin.”

Unelma ei silti kuole.
”Hyväksyn sen, etten koskaan lakkaa hä-

peämästä itseäni. Toisaalta pidän sitä myös 
terveenä, etten ihaile itseäni. Meitä kaikkia 
hävettää, miksi siitä ei siis voi puhua? Miksi 
se ei voi olla osa meitä?”⚫

Unelma räppiurasta tuntui 
naurettavalta. En osannut 
yhtään nuottia enkä 
nauttinut esiintymisestä.

”

Mikko on introvertti 
ja herkkä lukemaan 

huoneessa vallitsevaa 
tunnelmaa.

”Olen keikallakin 
tarkkailijan roolissa.

Minulla on pleksi itseni 
ja maailman välissä.”


