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 H
elsinkiläisen ravintola Teatterin ovella seisoo viikon-
loppuisin viittä vaille valmis teologian maisteri. Ta-
tuoitu partasuu tunnetaan pääkaupungin yössä tut-
tavallisesti Pastorina, mutta passissa kirkonmiehel-
läkin lukee maallisesti Teemu Potapoff.

Pastori Potapoff on vartioinut helsinkiläisravintoloiden ovia 
vuodesta 1995. Tie portsariksi kulki legendaarisen töölöläiskun-
tosalin, Töölö Gymin, kautta.

– 90-luvulla olin paljon isommassa kunnossa kuin nyt. Olin 120 
kiloa painava bodari, ja eräänä päivänä salikaveri kysyi, lähtisin-
kö dörtsille, Potapoff kertaa.

Ura alkoi Hankenin opiskelijabileiden ja Mermaid-strippibaa-
rin ovilta.

– Mikäs siinä oli nuorella miehellä ollessa, kun tytöt tanssivat 
ja heittivät vaatetta pois. Samalla luin päivän lehdet ja söin sop-
paa, Potapoff muistelee varsin rauhalliseksi osoittautunutta pes-
tiään Mermaidissa.

– Ne olivat hienoja vuosia, joita toisaalta välillä kaipaankin. Sil-
loin olin vielä nuori ja komea, nyt olen enää se pelkkä ja.

Kiltti jonottajakansa
Lähiökuppiloiden ja Sedu Koskisen ravintolaimperiumin kautta 
Potapoff päätyi ravintola Teatterin ovelle. Sitä hän on vartioi-
nut media-alan päivätöidensä rinnalla viimeiset kymmenen 
vuotta.

– Ovimiehet ovat turhakkeina, kyttääjinä ja sisäänpääsyn vii-
västyttäjinä pidettyjä sylkykuppeja, mutta auta armias jos mei-

TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM  KUVAT JULIUS KONTTINEN

PORTSARI 
NIMELTÄ 
PASTORI
Teemu ”Pastori” Potapoff on vartioinut 
helsinkiläisravintoloiden ovia jo 
kaksikymmentä vuotta. Uudessa kirjassaan 
hän saarnaa yön sankareiden puolesta.

tä ei yhtäkkiä olisikaan. Parin-kolmen viikon päästä ruvettaisiin 
varmasti jo kyselemään perään, Potapoff tuumailee.

– Itse sanon portsareita kolmen euron turvamiehiksi. Narik-
kamaksun hinnalla jokainen ravintolan asiakas saa oman turva-
miehen, joka tulee auttamaan, jos kompastut, joudut myllyyn 
tai saat liian innokkaan ihailijan.

Vaikka vaikeita asiakkaita riittää joka illalle, ovat he Potapof-
fin mukaan kuitenkin selkeässä vähemmistössä.

– Suomalaisethan ovat tunnetusti jonottajakansaa, jolle eu-
ron ämpäritkin kelpaavat. Vaikka vahtimestareiden kunnioitus 
on katoavaa kansanperinnettä, näkisin taustalla silti paremman 
ilmaisun puutteessa jonkinlaista herran pelkoa. Ravintolajonos-
sa seistään kiltisti, odotetaan omaa vuoroa ja ymmärretään, kun 
portsari selittää, miksi jono on syntynyt.

Mystiseen mainosjonoon liittyvää urbaania legendaa Potapoff 
ei ymmärrä.

– Jonossa seisova asiakas ei tuota talolle euron jeniä. Miksi 
seisottaisin väkeä huvikseni pakkasessa, jos toinen vaihtoehto 
on saada heidät sisään? Siitähän on lopulta kiinni minunkin palk-
kani.

Paljon vartijat
Hyvä ovimies on Potapoffin mukaan täsmällinen, jämäkkä ja 
ystävällinen. Pään pitää leikata nopeasti ja hyvällä supliikilla 
myös ikävät tilanteet puhutaan paremmiksi.

– Jos kollegat tuovat poiston pihalle, jää asiakas luonnolli-
sesti ovelle säksättämään ja purkamaan pettymystään. Silloin 
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tarvitaan supliikkitaitoja ja pitkää pinnaa. Hermoja ei kannata 
menettää, Potapoff toteaa ja sanoo työn opettavan tekijään-
sä.

– Nuorempana olin kärkkäämpi pätemään ja vastaamaan ko-
vemmin, mutta iän myötä osaan jo viitata päänaukomisille kin-
taalla. Viisastelu ja kuittailu ei johda mihinkään muuhun kuin 
närkästyneeseen asiakaspalautteeseen.

Mieluummin Potapoff vastaanottaakin positiivista palautetta.
– Onhan se hauskaa, jos asiakas kertoo illan olleen kokonai-

suutena onnistunut, mutta erityisesti lämmittää henkilökohtai-
nen kiitos. Olet kiva ovimies – se on aina mukavaa kuultavaa.

Tosiasiassa se kaikkein kivoin ja leppoisinkin portsari on pal-
jon vartija, joka tiukassa paikassa laittaa oman henkensä alttiik-
si asiakkaiden turvallisuuden puolesta.

– Tuskin löytyy pitkään toiminutta ovimiestä, joka ei olisi jos-
kus joutunut altavastaajaksi, Potapoff pohtii ja kertoo itsekin ol-
leensa mukana kärhämässä jos toisessa.

– Minua on lyöty, potkittu, hakattu ja uhkailtu. Pahimmassa 
joukkomylläkässä oli viisitoista miestä kahta vastaan, ja kyllähän 
me siinä kollegan kanssa kuonoomme saatiin. Tapahtumahet-
kellä sitä yrittää vain saada tilanteen haltuun ja varmistaa, ettei 
muille käy mitenkään. Adrenaliini puskee läpi, ja vasta jälkikä-
teen tajuaa, miten olisi voinut pahimmillaan käydä.

Myös asiakkaiden lisääntynyt huumeidenkäyttö näkyy ovilla.
– Huumeiden käyttäjän toiminta riippuu paljolti siitä, mitä hän 

on käyttänyt. Yleisesti ottaen huumeiden käyttäjä on äkkipikai-
nen ja arvaamaton, eikä järkipuhe mene perille. Humalaiselle on 
helpompi puhua järkeä, Potapoff kertoo. 

– Teatterissa huumeet näkyvät vähemmän, mutta etenkin 
nuorisopaikoissa tilanne on huolestuttava. Nuoret tytöt ja pojat 
tunkevat itseensä muuntohuumeita ja kemikaaleja, joiden vai-
kutuksia ei alkuunkaan tunneta. Se on helvetin surullista. Kyse 
ei ole enää hauskanpidosta, vaan todellisuuden pakenemisesta. 
Onko nuorilla todella niin paha olo?

PASTORIN VINKIT 
HANKALIIN ASIAKAS-
KOHTAAMISIIN 
n Ensimmäinen kontakti on tärkeä. Tervehdi 
 ystävällisesti ja anna asiakkaan tuntea 
 olevansa tervetullut.
n Tule sinuiksi asiakkaan kanssa. Sinunkaup-
 pojen jälkeen asiakas on helppo kohdata ja 
 rauhoittaa hankalassakin tilanteessa.
n Ongelmatilanteessa asiakas vastaa voimaan  
 aina voimalla. Pysy siis rauhallisena ja yritä  
 ratkaista haasteet puhumalla.
n Venytä pinnaa, äläkä menetä hermoja.
n Työ tekijäänsä opettaa. Silmä tinkaajan kanssa  
 pelaamiseen kehittyy matkan varrella, joten  
 mitä pidempään olet alalla, sitä helpommaksi  
 ongelmatilanteiden ratkaisu käy.

VIISASTELU EI JOHDA KUIN 
NÄRKÄSTYNEESEEN 
ASIAKASPALAUTTEESEEN.
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Sosiaalisen eläimen unelmaduuni
Työn hyviä puolia on kuitenkin paljon enemmän kuin huonoja. 
Parasta portsarin työssä on Potapoffin mukaan sosiaalisuus.

– Tykkään tutustua ihmisiin ja jutella heidän kanssaan. Tällai-
selle sosiaaliselle eläimelle ovi on hyvä paikka olla duunissa.

Valtavirrasta poikkeava työaika vaatii kuitenkin veronsa.
– Maanantait ovat keräilyeriä ja sunnuntait jäävät torsoksi. Si-

tä herää myöhään, käyttää koirat ulkona, koomailee sohvalla ja 
sitten pitääkin jo mennä nukkumaan, Potapoff laskeskelee.

– Kaveriporukoiden bileet ja tuttavapariskuntien tuparitkin 
jäävät usein väliin. Ovelle pitää mennä skarppina ja freesinä, jo-
ten alkuillan bileiden sijaan otan mieluummin huilit ja tankkaan 
hyvin, jotta jaksan seisoa. Vaimo onneksi tukee ja ymmärtää, ei-
kä noudata ihan tavanomaista päivärytmiä itsekään.

Portsarin elämän ylä- ja alamäkiä Potapoff on yhdessä valo-
kuvaaja Julius Konttisen kanssa tallentanut myös alkusyksystä 
ilmestyneeseen Yön sankarit -kirjaan.

– Kirja on tarkoitettu ihan tavan tallaajille, jotka eivät välttä-
mättä lainkaan tunne ovimiehen työtä. Me emme alleviivaa ste-
reotypioita, joita portsareihin työntekijöinä liitetään, vaan osoi-
tamme, että he ovat fiksuja ja hyväsydämisiä ihmisiä. Tarinoiden 
päähenkilöinä on niitäkin, jotka ovat viihtyneet ovilla paljon it-
seäni kauemmin.

Pitkästä urasta samalla ovella on Potapoffin mukaan hyötyä 
sekä asiakkaille että ravintolan ilmapiirille.

– Asiakas tuntee tulevansa olohuoneeseen, kun häntä terveh-
tii ovella tuttu kasvo. Myös niin sanotut tinkaustilanteet sujuvat 
iisimmin, kun väliin menee tuttu ja kokenut kaveri. Jo pelkkä pai-
kalle ilmestyminen laukaisee usein tilanteen. 

Omia tulevaisuudenkuvioitaan portsarikonkari ei silti lähde 
ennustamaan. Hän aikoo jatkaa yön sankarina niin kauan kuin 
se tuntuu hyvältä.

– Jos työ alkaa nakertaa, on oikea hetki lopettaa. Itse seison 
ovella niin kauan kuin se antaa minulle enemmän kuin ottaa. n

TEEMU ”PASTORI” POTAPOFF
n 42-vuotias portsari, toimittaja ja kirjailija.
n Työskentelee portsarina ravintola Teatterissa, 
 toimittajana Nelosella ja on kirjoittanut ovimiesten 
 elämästä kertovan Yön sankarit -kirjan.
n Paria kurssia vaille valmis teologian maisteri.
n Asuu Helsingin Vanhassakaupungissa vaimonsa Katjan ja 
 kahden pienen koiran, Pepin ja Pluton kanssa
n Harrastaa cross fitiä, nyrkkeilyä, lukkopainia ja kirjoja.

Teemu Potapoff ja Julius Konttinen: 
Yön sankarit – Kasvoja punaisen köyden takaa 
(Docendo 2015)

n Potapoffin kirjoittamassa, Konttisen kuvaamassa teoksessa 
 yhdentoista suomalaiskaupungin tunnetuimmat portsarit 
 raottavat arkeaan sekä ovella että sen sulkeuduttua. 
 Tarinansa kertovat muun muassa suomalaisen kamppailu-
 urheilun legenda Juha Tuhkasaari, Hyvinkään ampumis-
 tapauksen yhteydessä hengenpelastusmitalilla palkittu 
 Ville Manninen sekä räppäri Cheekin veli Jere Tiihonen.
n Syyskuussa julkaistusta teoksesta on otettu jo kolme painosta.
n Teemu Potapoff luovuttaa saamistaan palkkioista 
 10 prosenttia Pelastetaan koirat ry:n toimintaan.

PASTORIN VINKIT 
TYÖNTEKIJÖIDEN 
YHTEISPELIIN 
”BAARIHENKILÖKUNNAN ja vahtimestareiden yhteistyön  
tulee olla sujuvaa, jotta asiakkaat saadaan viihtymään ja viettä-
mään iltaa turvallisesti. Itse en mielelläni jaa baari- ja vahtimes-
tareita eri karsinoihin, sillä vene on molemmilla porukoilla sama. 
Mieluummin puhuisin kollektiivisesti baarihenkilökunnasta. 

Ajatus yhdestä suuresta perheestä oli vallalla vielä vuosituhan-
nen vaihteessa, mutta sittemmin alalle on tullut kasvottomia 
työnvälitysfirmoja. Yhteishenki jää vääjäämättä vähemmälle,  
kun henkilökunta pyörähtää vain kuukauden tai kahden pesteillä. 

Henkilökunnan yhteishenkeä voidaan aina kohentaa henksu-
illoilla, jotka useimmiten kuitenkin keskittyvät juhlimiseen. Mie-
luusti näkisin, että pelkän dokaamisen ja saunomisen lisäksi jär-
jestettäisiin myös TYKY-päiviä, jotka kehittäisivät henkilökun-
nan yhteishenkeä sekä kykyä kommunikoida ja toimia yhdessä.”

TINKAUSTILANTEET SUJUVAT 
IISIMMIN, KUN VÄLIIN 
MENEE TUTTU KAVERI.
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