SUPERLATIIVIT

Gisele Bündchen
Brasiliasta tienasi
28,1 miljoonaa
euroa 1. kesäkuuta
2016 päättyneenä
vuonna. Hänellä on
sopimus esimerkiksi
Chanelin kanssa, ja
oma ihonhoitosarja
ja alusvaatemallisto
tuovat tuloja,
vaikka hän lopetti
mallinuransa jo
vuonna 2015.

Jim Parsons (USA) on
tv-näyttelijöiden tienesti
kuningas jo toista vuotta
peräkkäin. Hän tienasi noin
20,7 miljoonaa euroa
vuodessa esittämällä
Sheldon Cooperia
tilannekomediasarjassa Rillit huurussa.

Jenkkifutaaja
48,8 milj. €

Toimitusjohtaja
120,8 milj. €
Vuosina 2015–16 terveyspalveluja, lääkintäteknologiaa ja lääkkeitä tuottavan
McKessonin toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja John
Hammergren (USA)
tienasi lähes
121 miljoonaa euroa.

One Direction (IsoBritannia/Irlanti)
tienasi noin 101,2
miljoonaa euroa.
Suurin osa tuli
On the Road Again
-kiertueesta.
Nyt poikabändi on
tauolla.

Kevin Hart (USA) esiintyi
livenä yli 100 kertaa. Joka
show tuotti keskimäärin
miljoonan. Hartin vuositulot
olivat 80,5 miljoonaa euroa.

Popikoni Taylor Swift
(USA) ei ole levyttänyt
sitten vuoden 2014,
mutta hänen 1989
World Tour -kiertueensa
tuotti bruttona 230
miljoonaa euroa,
mikä kaksinkertaisti
hänen vuositulonsa
156,4 miljoonaan.

Julkkis
156,4 milj. €

Forbesin
tulolistalla
tasoissa Dr.
Philin kanssa on Real
Madridin supertähti
Cristiano Ronaldo
Portugalista. Noin
29,4 miljoonaa hänen
ansioistaan tulee
sponsoreilta, erityisesti
Nikeltä.

Urheilija
81 milj. €

Kantritähti Garth Brooks
(USA) ansaitsi 64,4 miljoonaa euroa kesäkuusta
2015 kesäkuuhun 2016.
Tuntuvan lisän tienesteihin toi comebackkiertue, jonka kolmas
vuosi käynnistyi
syyskuussa 2016.

Näyttelijäksi ryhtynyt
showpainija Dwayne
”The Rock” Johnson
(USA) tienasi noin
59,3 miljoonaa euroa.
Hän muun muassa
esiintyi elokuvassa San
Andreas (USA, 2015)
ja ääninäytteli Disneypiirretyssä Vaiana
(USA, 2016).

Koomikko
80,5 milj. €

Miesmuusikko
64,4 milj. €

Näyttelijä
59,3 milj. €

Kim Kardashian
Westin (USA) 46,9
miljoonan tuloista
leijonanosan toi
jo pelkästään v. 2015
peräti 66,1 miljoonaa
euroa tuottanut
mobiilipeli Kim
Kardashian: Hollywood.

Carolina Panthersin
pelinrakentaja Cam
Newton (USA) tienasi
48,8 miljoonaa euroa
kesäkuusta 2015
kesäkuuhun 2016.
Toisin kuin urheilijoilla
yleensä, valtaosa eli
37,81 miljoonaa tuli
palkasta ja pelivoitoista
ja ”vain” 11,04 miljoonaa
sponsorisopimuksista.

Intialainen Shah Rukh
Khan tienasi yli 30 miljoonaa euroa v. 2015–16.
Valkokangasdebyytistään Deewanasta
(Intia, 1992) lähtien
hän on esiintynyt yli
80 elokuvassa, joista
uusimpien joukossa
hittileffa Dilwale (Intia, 2015).

Jamaikalaisella Usain
Boltilla on nimissään muun
muassa 100 ja 200 metrin
juoksuennätykset. Urheilumenestys lihottaa myös
kukkaroa. Usainin ansioista
noin 27,6 miljoonan euron
verran tulee sponsori
sopimuksista. Isoin
sponsori on Puma, joka
maksoi hänelle yli 9,2
miljoonaa euroa.

Tositv-tähti
46,9 milj. €

Bollywood-näyttelijä
30,4 milj. €

Yleisurheilija
29,9 milj. €

Bändi
101,2 milj. €

Lataa aukeaman juliste: guinnessworldrecords.com/2018

Parhaiten tienaava kirjailija
vuonna 2016 oli dekkaristi
James Patterson (USA),
jonka vuositulot olivat noin
87,4 miljoonaa euroa. Hän on
myös parhaiten tienaava
edelleen työskentelevä
miesjulkkis.

Kirjailija
87,4 milj. €

Yli 85 milj. €

Nykyisin Cleveland
Cavaliersissa pelaava
LeBron James (USA)
ansaitsi arviolta 70,8
miljoonaa euroa, josta
noin 49,68 miljoonaa tuli
rahakkaista sponsori
sopimuksista esimerkiksi
Niken, Coca-Colan ja
Samsungin kanssa.

Koripalloilija
70,8 milj. €

Räväkkä radioääni Howard Stern
(USA) rikastui yli 78 miljoonalla.
Joulukuussa 2015 hän ilmoitti
solmineensa uuden viisivuotissopimuksen radioasema Sirius
XM:n kanssa.

David Copperfield
(USA) ansaitsi noin
58,9 miljoonaa
euroa kesäkuusta
kesäkuuhun
v. 2015–16
– lähinnä
pitkäaikaisesta
show’staan
USA:n Las Vegasissa.

Dj Calvin Harris (synt. Adam
Wiles, Iso-Britannia) tienasi
vajaat 58 miljoonaa. Hän
oli kahtena edellisenäkin
vuonna parhaiten
tienaava dj.

70–85 milj. €

Taikuri
58,9 milj. €

Tiskijukka
58 milj. €

Radiojuontaja
78,2 milj. €

Myös brittiläinen
formulatähti
Lewis Hamilton
tienasi 42,3
miljoonaa, josta
38,6 miljoonaa
kisavoitoilla.
Hän otti
kolmannen F1mestaruutensa
vuonna 2015.

Jennifer Lawrence
(USA) tunnetaan
parhaiten tähtirooleista kassamagneettisarjoissa Nälkäpeli ja
X-Men, joista hän
tienasi 42,3
miljoonaa euroa
v. 2015–16.

50–70 milj. €

Formula 1 -kuljettaja
42,3 milj. €

Elokuvanäyttelijätär
42,3 milj. €

40–50 milj. €

Malli
28,1 milj. €

Tv:n miesnäyttelijä
20,7 milj. €

20–40 milj. €

Keillä julkkiksista oli parhaat vuositulot 1. kesäkuuta 2015–1. kesäkuuta 2016? Hämmästele
Forbesin listauksesta poimittuja vuositulotietoja kuuluisuuksista, joista ”köyhinkin” tienaa noin
500-kertaisesti tavallisen palkansaajan tilipussin! Yksi on kuitenkin ylitse muiden...

Kovatuloisin...

Modernin perheen
kolumbialaistähti
Sofía Vergara oli
jo viidettä vuotta
tv:n parhaiten
tienaava naisnäyttelijä noin 39,6
miljoonalla eurolla.

Tv:n naisnäyttelijä
39,6 milj. €

”Popin kuningas”
Michael Jackson (USA,
1958–2009) tienasi edelleen – noin 759 miljoonaa
euroa vuodessa. Hän nousi
Forbesin kuolleiden julkkisten ansiolistan kärkeen
kaudella 2012–13.

Televisiopsykologi Phil
McGraw tunnetaan parhaiten
puheohjelmastaan Dr.
Phil (CBS). Hän tienasi
vajaat 81 miljoonaa
euroa v. 2015–16.

Tv-persoona (mies)
81 milj. €

Ellen DeGeneres
(USA), näyttelijä,
tv-tähti ja
nimeään kantavan
keskusteluohjelman
emäntä vuodesta
2003, tienasi noin
69 miljoonaa.

Tv-persoona (nainen)
69 milj. €

Parhaiten tv-ohjelmista
Kauhukeittiö, MasterChef
USA ja Kurjat kuppilat
tunnettu britti Gordon
Ramsay tienasi vajaat
50 miljoonaa euroa.

Kokki
49,7 milj. €

Kuollut julkkis
759 milj. €

RIKKAIN IHMINEN – 79,94 MRD. €
Microsoftin toisella perustajalla William H.
”Bill” Gates III:lla (USA) on ylivoimaisesti
suurin omaisuus. Hän oli rikkain elävä mies
vuosina 1995–2007, 2009 ja jälleen vuodesta
2014 lähtien. Gatesin omaisuus oli 3. huhtikuuta 2017 jo 79,94 miljardia euroa. Vuodesta
1999 lähtien hän on vaimoineen johtanut
Bill & Melinda Gates Foundation -säätiötä,
joka pyrkii nostamaan miljoonia ihmisiä
köyhyydestä muun muassa kitkemällä hivin,
malarian ja muut tartuntataudit.

