
T ällä kertaa sataa. Oikein Esterin saavista. Se mitään hidasta. Vihreitten vika, vaati-
neet ilmastonmuutoksen perumista. Sitä mikään peru. Eikä kisoja peruta. Kenttä 
perutaan. Kuulemma Myyrmäessä ymmärtävät. Lasse on keksinyt nerokkaan 

vaihtoehdon. Mennään Eläintarhaan. Siellä on putki. Juostaan siellä suoran verran ja hy-
pätään pituus. Sitten ulos sateeseen kiekolle ja keppiä heittämään. Iltapäivän hypyt voi 
hyppiä Myllypuron hallilla. Siinä varasuunnitelma. Seitsemän veljestä ilmaantuu paikalle. 
Kato on käynyt mutta jäljelle jäävien taso on silti kova ja kuntohuippu osuu kohdalleen. 
Toimitsijan tehtävät määräytyvät suhteellisen edun periaatteen mukaisesti: Masa lähettää 
juoksijat, Timppa hoitaa ajanoton ja mittaukset, Olavi kirjaa suoritukset ja Masa kirjaa 
tiedot Samsungiin. Asut ovat perinteiset: Olavilla on päässään Lahden Hiihtoseuran pipo, 
jossa on valkoinen tupsu. 
 

Putkessa on venyttelemässä teini-ikäisiä tyttöjä ja poikia. Heillä on menossa koulujensa 
väliset kisat ulkona kentällä, jonne he siirtyvät, kun on heidän vuoronsa. Kymmenotteli-
joita he katsovat silmät suurentuneina. Tietävät olevansa niin monta vuosikymmentä jäl-
jessä. 100 metrin startissa Vesku ottaa varaslähdön ja Lassen kanssa joutuvat sen uusi-
maan. Sitä paitsi ajanotto ei ollutkaan valmis. Paikalla ollut 10-vuotias poika opastaa 
Timppaa käyttämään ajanottokelloa. Se on tekninen laite ja nuorella on siinä suhteellinen 
etu puolellaan. Saavat kuitenkin Lasse ja Vesku hetken levätä turhan startin jälkeen. 
Ovatkin aika hengästyneitä, vaikka eivät pitkälle ehtineet. Arto ja Veevee joustavat ja 
juoksevat ensiksi. Kumpikin jaksaa maaliin saakka. Teinit mykistyvät. Sitten on Lassen ja 
Veskun vuoro. Teinit mykistyvät uudelleen. 



Pituushyppypaikalla ollaan tyytyväisiä siitä, että lankku on riit-
tävän kaukana ennen alastuloa, melkein kaksi metriä. Ei mene 
hyppy ylipitkäksi. Olavi pitää kenkää edessä, jotta Timppa saa 
tasoittaa. Teinit tulevat katsomaan. Koehypyt menevät nappiin 
ja jokainen pääsee pehmeälle. Yliastumisia tapahtuu, astumisia 
sen sijaan ei. Kaikki saavat tuloksen. Lassea kiitetään, kun keksi 
Eläintarhan putken. Tämä toteaa vaatimattomasti: ”Yks kaks 
vain välähti”. Lasse hyppääkin pisimmälle. VeeVeen tulosta 
228 cm kommentoidaan positiivisessa hengessä: USA:n John 
Thomas oli sentään hypännyt korkeutta vain 222 cm. Artolla 
on vaikeuksia nähdä, missä ponnistuslankku täsmälleen ottaen 
on. Taitaisi olla asiaa Specksaversille hänelläkin? 
 

Vuorossa on aitajuoksu. Olavia harmittaa, kun joutuu kävele-
mään radan toiseen päähän, mutta vaihtoehtoja ei ole tarjolla. 
Aitajuoksuun osallistuvat ainoastaan Lasse ja Vesku. Veskun 
aidat tosin madalletaan, koska tämä on jo siirtynyt ikämiessar-
jaan. Olavi tuhahtaa, että eiväthän madalletut aidat enää tunnu 
miltään. Veskun tultua maaliin Arto pyytää, että tämä juoksisi 
toiseksi viimeisen aidan uudelleen, kun valokuva ei onnistunut. 
Myös Lasse päättää juosta esitestin 80 metrin matalissa aidois-
sa: vuoden päästä on tosi kyseessä ja hyvä aloittaa testit ja aika-
ajot ajoissa. 
 

Kolmen lajin jälkeen on aika ottaa ryhmäkuva. Kuvaajaksi vär-
vätään teinityttö. Hänellä ensin tärähtää, mutta uusittu kuva 
sentään onnistuu. 
 

Vuorossa on siirtyminen kiekonheittoon. Se on pakko tehdä 
ulkona sateessa. Kiekkorinki lainehtii vettä, mutta Lasse harjaa 
veden pois. Rinki on silti liukas ja suoritukset alttiita riskeille. 
Ilmeisesti kaikilla on vakuutukset kuitenkin kunnossa. Toinen 
ongelma on ulkoilman lämpötila. Joku kehottaa panemaan 
vauhtia suorituksiin, että kukaan ei kylmety. Heittopaikan ulko-
puolella liikkuu teinityttöjä, jotka sanovat etsivänsä rasteja. Las-
sen komea veto saa heidät kuitenkin osoittamaan suosiota. 
Muiden suorituksille sitä ei heru. Tasan eivät käy onnen lahjat. 
Olavi kirjaa ja saa kannustavia kehuja, kun suoritusmerkinnät 
saa kansiin sateesta huolimatta. VeeVee saa tuloksen vasta vii-
meisellä heitollaan. Kaksi edellistä menevät sektorin ulkopuo-
lelle vaivaiset puoli metriä, mutta Timppa on armoton eikä 
niitä hyväksy. Välillä kiekko likaantuu hiekkaan mutta se puh-
distetaan vesilammikossa käyttökuntoon. Jokaiseen ongelmaan 
on elämässä ratkaisu – on aina ollut. 

Keihäänheittopaikalla vettä tulee niskaan ikään kuin taivaiden 
valtiaat haluaisivat tehdä kunnolla kiusaa. Ensin haetaan jokai-
selle puiden seasta henkilökohtainen merkkirisu, joka sijoite-
taan keihään alastulokohdalle. Keihästä on kahta lajia: on mies-
ten keihäs ja on kevyempi ikämiesten keihäs. Jälkimmäistä on 
lupa heittää vain Veskulla. Veskun heitto hyväksytään, vaikka 
hänen lakkinsa putoaa päästä. Arton oikea olkapää on jonkin 
verran pois paikoiltaan ja Arto heittää vasurilla. Menee samoille 
lukemille kuin aikanaan oikeallakin heitettynä. Kun VeeVee 
pääsee Arton ja Masan ohitse, Masa ottaa takin päältä ja palaut-
taa tulokset oikeaan pituusjärjestykseen, vaikka heittää vauhdit-
toman. Ei ole ATK-koulutus hukkaan mennyt. Huomaa Masa 
vielä, että voisi jopa saada pari päänahkaa lisää, mutta päätyy 
pitämään suoritustaan sillä kertaa riittävänä.  
Keihäskilpailun päättyessä kaikilla ovat vähintään sukat märät 
eikä vaatteitakaan kuivina voi pitää. Onkin vuorossa onneksi 
lounas. Se nautitaan viereisen Nesteen ravintolassa, jossa toki 
polttoainettakin olisi myytävänä. Ruokalista on monipuolinen 
ja siinä erikoisuutena on amerikkalaismalliin valmistettu lohi. 
Viinit ja oluet päätetään jättää päivälliselle ja palkintojen jakoti-
laisuuteen. 

Jokaiseen ongelmaan on elämässä ratkaisu – on aina ollut.  



Siirtyminen Myllypuron hallille tapahtuu yksityisautoilla. Hallissa 
on paljon muslimeita, nuoria ja vanhoja. Niillä on tosi hauskaa ja 
vieläpä ilman viinaa. Seiväshyppy on perinteisesti ollut henkien 
taisto. VeeVee ylittää aloituskorkeuden 174 cm kolmannella ja 
jättää siihen. Lonkka oli kipeytynyt kesällä, kun sahasi moottori-
sahalla puita pieniksi. Osteopaatti oli vääntänyt lonkan kohdalleen, 
mutta kipua on muistona vielä tarpeeksi. Riman nostamisessa on 
käytössä moderni teknologia: se nousee veivaamalla. Muistellaan 
aikaisempaa kisaa, jossa telineitä siirrettiin Masan standardoiduilla 
lapioniskuilla!  
 

Vesku saa oikean vaihteen päälle ja ylittää 212 cm. Lassen tulos 
232 cm osoittaa, että taito on selkäytimessä tallella. Lassen jalka 
kuitenkin kipeytyy, mikä vaikuttaa hänen suorituksiinsa. Vain Ves-
ku juoksee 400 m koko matkan. Lasse osallistuu aloitukseen, mut-
ta keskeyttää heti: näin hänellä säilyy oikeus osallistua seuraaviin 
lajeihin. Kaksi pikkutyttöä tekee huimaa kärrynpyörää. Olavi alen-
taa rekkitankoa, jolle nämä menevät jatkamaan ihmesuorituksiaan. 
Kertovat käyneensä sirkuskouluakin. Äitinsä tulee vahvistamaan 
tarinat tosiksi. On tosi nätti äiti. Pakko on kuitenkin jättää jutuste-
lu sikseen ja siirtyä kuulapaikalle. 
 

Kuulan osalta ihmetellään, miten se voi painaa niin paljon. Se pai-
naa 5 kg.  On vaikeaa päästä aikaisempiin suorituksiin. Vesku saa 
työntää kevyemmällä ”leikkikuulalla”. Timppa työntää ilman pe-
rinteistä tukisidettä. Hän saa kuitenkin ohjeet avata yksi paidan-
nappi lisää, jotta saa käden suoraksi. Timppa toimii myös kuulan 
palauttajana ja pitää huolen työntövuoroista kuin myös siitä, kenen 
on syytä valmistautua. Masa tuntee asemansa tuloksissa uhatuksi ja 
parantaa toisellaan. Kisa on kuitenkin perinteisen kuuma. VeeVee 
menee aluksi Timpan ohi, joka valittaa – mutta ei saa valitusoi-
keutta. Työntämällä Timppa palauttaa asemansa. Viimeisellä työn-
nöllään VeeVee loukkaa selkänsä. Ongelmaa ei pidetä vakavana 
onhan Myllypurossa terveyskeskus terminaalihoitoa myöten. 
Korkeushyppyyn ilmoittautuu kolme jäljellä olevaa tervettä hyp-
pääjää. Kisa on täynnä jännitystä. Arto lopetti kahdesti, mutta 
päätti kuitenkin jatkaa. Vesku ja Lasse saivat kelpo suoritukset. 
Viimeisenä lajina on haasteellinen 1500 m. Lasse juoksee kipeyty-
neellä jalallaan tosi varovasti ja kisasta tulee Veskun näytös. On 
kova laji tuo matka. 
 

Urheileva kerho siirtyy nauttimaan päivällistä paikalliseen ravinto-
laan. Masa on saanut Olavilta lukemat ja päivittänyt vehkeensä. 
Tulokset julistetaan perinteisen tavan mukaan suureen ääneen – se 
on Timpan vastuulla – ja koko ravintolayleisö tulee informoiduksi. 
Päivän voittajaksi julistetaan Vesku, mitä saavutusta ei himmennä 
se, että hän kamppaili (tosin yksin) ikämiessarjassa. Lasse on ylei-
sen sarjan voittaja. Voittajana Vesku saa Tuomas Kyrön kirjan, 
jonka nimi on 700 g. Hän saa sen kuitenkin vasta sitten, kun Lasse 
on se ensin ehtinyt lukea. Tämä on voittoseremoniaa johtavan 
Timpan määräys. Pingiskerho kiittää Helsingin kaupunkia ja sen 
veronmaksajia sekä putken ja hallin rahoittamisesta ja rakennutta-
misesta. Ilman niitä kisa olisi ollut vieläkin kosteampi. 
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