
 

 

 
Vuosi on siis taas kerran vaihtunut. Jos ei 
sitä muusta huomaa, sen tietää siitä, että 
Oltermannin dynastioissa pääluku on kas-
vanut pykälän tai pari. Kerhon kasvuvauhti 
ylittää jo BKT:n kasvun. Vaippasarjan vah-
vistuessa myös isoisä- ja isoäitisarjaan kir-
joittautuu uusia tulokkaita, tällä erää Pike ja 
Artturi. Pirjolan dynastia toki edelleen on 
vahvin, jos päälukua katsotaan. VeeVeestä 
on tehty toisen kerran isoisä. Teinisarjaa on 
kohdannut osallistujakato. Ovatko samaan 
aikaan Kiasman kupeessa käynnissä olevat 
anonyymien anarkistien kilpailevat kisat 
tarjonneet houkuttelevamman ohjelman? 
Poliisien salaiset valokuvat eivät ole tätä 
kirjoitettaessakaan silti saatavilla eikä Kari 
Rajamäki ole suostunut paljastamaan ku-
vattujen henkilötietoja. Siispä Oltermannin 
ottelu käydään vuonna 2006 ilman teinisar-
jaa. Voi toki olla, että teinisarjalaiset ovat 
vaarattomissa puuhissaan vanhempien 
poissa ollessa esim. kotonaan keskipäivän 
kotihipoissa. Tai ovat he kenties unelmoi-
massa tulevasta prinssistään tai prinses-
sastaan, jollaisen onnen oli edellisen 10-
ottelukier-roksen jälkeen kokenut Veskun ja 
Tuulan Taru-tyttönen. Hääonni oli taltioitu 
valokuvakokoelmaan, jossa poseeraavan 
Veskun vakavuutta ei muutoin voi tulkita 
kuin että isin tytöstä on tullut aikuinen. Jaa, 
yksi sorjasäärinen teinityttö ilmaantuu pai-
kalle. Hän on Olavin ja Kirstin jälkikasvua ja 
saapuu juosten. Jos ei olisi ollut tiedossa, 
että hän on maratoonari, olisi voinut epäillä 
hänen olleen yksi niistä, jotka olivat juosten 
päässeet poliisia karkuun Kiasman kulmilta. 
Mitä Pirjolan dynastia ei etukäteen tiedä, on 
Salmelan klaanin salainen ase. Hänen ni-
mensä on Mikko. Hän on Sirpan esikoinen. 
Hänen on määrä tarjota kunnon vastus ki-
sojen välisarjaa dominoineelle Hessulle. 
Mikko on saapunut yhdessä Sallan, kihlat-
tunsa kanssa. 



 

 

Aamu Otaniemen urheiluken-
tällä on tuulinen. Aurinko on 
unohtanut, että sen pitäisi olla 
kannustamassa urheilevaa 
kansaa eikä vetäytyä velttoile-
maan pilvien taakse pimen-
toon. Se ilmestyy unisena 
vasta lounaan aikoihin. Ennen 
kisan alkua ja yleisten halaus-
ten jälkeen läsnäolijat pyyde-
tään ryhmäkuvaan, johon niu-
kin naukin kaikki mahtuvat. 
Ennen kuvan ottoa joku pyy-
tää kertomaan, milloin pitää 
hymyillä.  
 
”Missä ovat urheilukengät (ne 
mustat)?”, kysyy yksi. ”Missä 
ovat urheiluhousut, ne joissa 
on prässit?”, kysyy toinen. ”Ja 
missä on kravatti?” kysyy kol-
mas. Kysymykset on esitetty 
VeeVeelle, joka on pukeutu-
nut epätavallisesti ts. urhei-
luasuun. Satasen lähtijöitä 
varoitetaan revähdysvaaras-
ta. Aikaisempien vuosien 
traumat ovat muistissa. Marko 
joutuu jättämään juoksun väliään. 
Akilles on leikattu ja toipuminen kes-
ken. Yhdessä ajanottajan kellossa 
ovat lukemat 012. Ajanottaja saa oh-
jeet olla sitä sormeilematta. Hälytyk-
siä ei haluta, vaikka kaupunki kihisee 
liipasinherkkiä poliisivoimia. Niillä on 
kovat piipussa. 
 

Ensimmäinen satasen lähtö on yksi 
päivän dramaattisimmista: Tadek 
kaatuu lähtöviivalla. Hän saa luvan 
uusia seuraavassa erässä. Aikanaan 
Munchenissä kaatuneen Lassi Vire-
nin ihme toistuu: kaatunut Tadek 
nousee eränsä voittajaksi. Kenties 
koskaan ei naisten sarja ole ollut niin 
upea, kuin on se nyt kolealla kentällä. Neljät sorjat sääret siirtyvät vuoron perään toisensa eteen ja kuljettavat 
kaunokaisia kohden maaliviivaa. Ainakin yhdellä heistä oli ultraäänen perusteella jo seuraavan sukupolven tuote 
mukanaan. Hän on Salla. Muista ei ole varmaa tietoa, mutta biologisiin ihmeisiin ei ainakaan vanhempien osalta 
uskota. Nuorten miesten kisa on tuskallisen tasainen. Hessu ja Mikko antavat esimakua sille, mikä on käsikirjoi-
tus tulevan päivän aikaan oleva. Kovin on tasainen heidän keskinäinen kisansa ja 12.30 aika, jolla olisi jätetty 
Kiasman poliisikoiratkin kauas taakse itse poliiseista nyt puhumattakaan. 
 

Pituuteen on valittu lahjomattomat lankkutuomarit. Arun aloittaa, mutta Ilkan 3.60 nousee johtohypyksi. Hänellä 
on lyhyet urheiluhousut ja siksi pienempi ilmanvastus. Arto saa yleisöltä taputukset: tyylissä löytyy. Masa hyppää 
kovaa ja korkealta ja saa lukeman 296. Joku kuulemma häiritsee suoritusta mutta Masalle sanotaan, että naapu-
rin poikaa saa aina kannustaa. Kun Sirpa ei jaksanut hypätä lankulta pehmeälle, sai hän poikkeusluvalla hypätä 
alastuloalueen reunalta. Sallan loikka on tyylikäs ja hänen pakaransa tekevät merkit 323 cm:n kohdalle. Kun ky-
seessä oli tandem-hyppy, on tulosta pidettävä merkittävänä. Siinä on monella miehelläkin tekemistä, vaikka eivät 
todistettavasti ole edes raskaana. Monika yltää lähes samaan 313 ja saisi vielä lisää pituutta, jos saisi jalat eteen 
alastulossa. Heikki pysyy pisimpään ilmassa 487, mutta Janne menee kalossin verran pidemmälle 496. Saman 
tekee Mikko 490, jonka vauhti on mielettömän raju. Tadekilla latautuminen kostautuu toistuvana yliastumisena. 
Puolan pojalla on korkea diskonttokorko. Timpan mukaan Tadekilla on hermopaineita. Artturi saa nappiponnis-
tuksen mutta pituutta ei tule. Salla saa kisan korkeimmat tyylipisteet, mikä panee miettimään, mitä pituushyppy 
menetti, kun hän lähti opiskelemaan. Opiskelu onkin pilannut yhtä monta urheilijanalkua tässä maassa kuin on 
urheilu pilannut lupaavia ryyppymiehiä. Ei ole väärin todeta, että pituushyppy on todellinen yleisölaji. Vihdoin 
Janne ponnistaa uudelle metrilukemalle, 511. Pituushypyn aikana esitetään kisan ensimmäinen doping-epäily. 
Kentän laidalta nimittäin löytyy epäiltävä lääkepakkaus. Ennen kuin näytteitä ehditään kerätä, Tadek ilmoittaa, 
että kyseessä on hänen purukumipakkauksensa. Mummosarjassa Liisa on vahvoilla. Tähän voi tosin vaikuttaa 
se, että muita mummoja ei kisaan osallistu. Liisakin saa luvan hypätä laatikon reunalta.  



 

 

Kolmantena lajina on kuulantyötä. Televisiossa vähän aikaa sitten 
esitetty kärrynpyörätyyli ei vielä ole iskostunut oltermannilaisiin. 
Timpan lapio on hukassa. Silti kuulantyöntö alkaa. Kun Maken 
866 on upea avaus, seuraa keskustelua siitä, onko kuula tarpeek-
si painava. Mikko heittää sen 11.42 päähän, mitä on pidettävä 
kohtuullisen huimana. Ilma on viileä, mutta se ei paljon hidasta, 
kun Hessu pistää paremmaksi. Mittaus antaa 11.52 ja kisalämpö-
tila alkaa nousta. Anskulla on kuulemma ståhlbergilainen tyyli, 
mikä lienee kunnianosoitus entisten aikojen mestarille. Vesku 
jättää kuutosryhmän taakseen saadessaan yli 7-metrisen. Arton 
pyörähdystyyli on uniikki. Tadek astuu työntönsä ylitse, mutta kun 
muut eivät huomaa, se tulee mitatuksi. Timppa ottaa nyt tosis-
saan ja alkaa koleasta säästä huolimatta hillittömän riisumisen. 
Hän jättää päällensä tosin pitkähihaisen ruu-
tupaidan, jolla on legendaarinen maine mm. 
jo aikaisempien vuosien keihäänheittopaikal-
ta. Aprikoidaan, tarvitseeko Timppa silmäla-
sit, kun näyttää työntävän liian kaukaa. Ku-
vaaja ei valitettavasti ehdi ikuistamaan Killen 
kaunista kaarta, joka on yli 6-metrinen. Pas-
keripäinen Olavi jättää hetkeksi kirjurin tehtä-
vät ja lähtee tavoittelemaan kymppikerhoa. 
Kuula putoaa 962 kohdalle tällä kertaa. Tyyli 
on kuitenkin ranskalaista ja kuulaa saattava 
käsi sojottaa kohden taivasta kuin jäykkä 
patonki. Menee se sentään sentillä ohi Tade-
kin. Masan poika Jari saa 915 ja Marko 911. 
Ei paha. Tuulenpuuska häiritsee herkän Jan-
nen työntöä. Toisella kierroksella kilpailun taso laskee. Mm. Sir-
palta unohtui tavallinen ähkäisy. Artturi katselee haikeana kentän 
laidalla seisovaa vanhaa hallia. ”Siinä kilpailtiin 40 vuotta sitten.” 
VeeVee työntää 710, mihin Kille toteaa tyytyväisenä, että se on 
hyvä luku. Se on nimittäin Killen syntymäpäivä. Joku on ollut Por-
tugali-matsissa jonain iltana ja tullut töihin seuraavana päivänä. 
Käsineitä saa käyttää, jos Timppa ei huomaa. Artolla on vyö. Ola-
villa on hurja tavoite, mutta työntö liian etupainoinen. Ei pysy mies 
kehässä, vaikka ennen työntöä nosti housujakin. Äänitehosteet 
kuuluvat kuvaan. Marko ve-
tää viimeisellään 938. 
 

Espoon urheilun taso on kor-
kea. Kentällä pyörii kolme 
porukkaa. Niistä tosin ainoa 
maksukykyinen on Olterman-
nin kerho. Siirrytään korkeus-
hyppyyn. Kolme hanhea len-
tää taivaalla suuntanaan ete-
lä. Jos ei osaa suunnistaa, 
kannattaa kysyä hanhilta. 
 

Aurinko tulee esiin. Ei tarvitse ponnistaa liukkaalta, sillä hyppy-
paikka on kerrankin kuiva. Joku sanoo, että kukin saa hypätä vain 
kolme kertaa ja että Lasse jo menetti yhden, kun pelleili aloitus-
korkeudesta 80 cm. Sääntö kumotaan kelvottomana. Masa kont-
taa kasasta tyylikkäästi. Kun joku pudottaa, Timppa antaa hyvän 
neuvon: ”Kannattaa hypätä korkeammalle”. 110 cm on jo vaikea 
korkeus. ”Täytyy ponnistaa riman yli, eikä kaatua sen päälle”, joku 
neuvoo. Jollakin on veltto suoritus ja saa ohjeen lyödä itseään 
poskelle. Tekniikkavirheitä alkaa esiintyä. Joku tulee riman päälle 
hellästi ja varovasti, kuin laskeutuisi naisen päälle. Toinen taas 
jättää seuraavat puoli metriä väliin. Hessukin jättää jonkun kor-
keuden väliin, kun on vaipan vaihto kesken. Artturi palauttaa kun-
niaan 60-luvun saksityylin, johon kuitenkaan ei kuulunut Artturille 
tyypillinen sipsutus. Mikko rikkoo harjan vauhdinottoaluetta puh-
distaessaan. Tekevälle sattuu. Varmaan kaupungilla on hyvät 
harjavakuutukset. Harjattuaan Mikko tekee pingiskerhon historian 
näyttävimmän tiikerihypyn. Kun ponnistus kuitenkin tapahtuu kah-
della jalalla, hyppy diskataan. 
 



 

 

Vuorossa on 400 metrin juoksu. Ilkka ilmoittautuu jäniksek-
si. Samaan aikaan juoksevat kaksimetriset koripalloilijat 
omaa kisaansa, mutta eri matkaa ja näin kaikki mahtuvat 
simultaanijuoksuun. Osa koripalloilijoista on pelottoman nä-
köisiä mustia miehiä. Heillä on onneksi lempeä hymy. Jan-
nella ovat meditaatioharjoitukset meneillään. Kuuma sarja 
aloittaa. Vesku johtaa pitkään, mutta pian Lasse ja Ilkka 
kirivät ohitse. Veskun suoritus on kuitenkin kunnioitusta he-
rättävä. Häntä vaivaa välilevyn tyrä eikä harjoittelu ole ollut 
mahdollista. Pelkona on, että ellei selkä kuntoudu, pingis-
kerhossa on yksi maratoonari vähemmän. Toivottavasti ei. 
Kun seniorit tekevät ratajuoksuaan, koripalloilijoiden kasvoil-
le leviää hymy. He ovat liian nuoria ymmärtääkseen, että 
ovat itsekin joskus iäkkäitä. Vanhoina heillä myös lienee 
ainainen nälkä. On syöttäjillä normaalia pidempi matka suu-
aukolle.  
 

Jossain lähdössä joku varastaa. Seuraa uusi lähtö, mikä 
harmittaa niitä, jotka jo hengästyivät. Naisten sarja on sore-
aa katseltavaa. Ansku ja Monika nousevat rintojen mitalla 
Sallan ohitse ja nyt puhutaan aidoista eikä silikoneista. Siis 
täpärää on maaliviivalla. Välisarjassa Mikko on ylivoimai-
nen. Hänen aikansa 1.01 on kaikkien aikojen parhaita klubin 
historiassa. Hyvin juoksevat muutkin nuoret. Huomionar-
voista kuitenkin on, että myös Tadek pysyy nuorempien 
vauhdissa. Etusuoralla tulee vastaan muita juoksijoita. Tule-
vat kuitenkin eri radoilla. 
 

Lounaaksi on lohikeittoa ruisleivällä. Se on hyvää, mutta 
santsata ei saa. Lounaan jälkeen Kille tarjoaa jälkiruoaksi 
omenoita. Joku epäilee, että omenoiden täytyy olla myrky-
tettyjä. On tiedossa, että kaikki keinot ovat sallittuja. Klo 
13.30 juostaan 110 metrin aidat. Niitä on 10 kpl. Olavi ker-
too voittaneensa lantilla Linnanmäen naruista vetämällä 
kellon, jossa on kompassi ja radio ja joka toimii kuten kalliit 
sveitsiläiset kellot. Aitomistekniikassa ei ole Lassen voitta-
nutta. Mies on urheilun aatelia. Kaksi hanhea palaa etelän 
suunnalta iltapäivällä. Ne ovat käyneet viemässä sen kol-
mannen hanhen jonnekin. 
 

Kiekonheitossa ensin naisia opetetaan, miten kiekkoa pide-
tään kädessä. Kille heittää ensimmäiseksi ja saa heti johto-
heiton. Masan poika heittää kiekon pystyyn. Se melkein 
katkaisee mittanauhan. Olavin mielestä sininen kiekko len-
tää pidemmälle kuin muut. Olavi ylittääkin ensimmäisenä 20 
metrin rajan. Artturin heitosta ei ota selvää, onko se yliastut-
tu vai ei. Pakko se on siksi mitata. Myös Markon heitto on 
helppo mitata; kiekko tulee pystyyn. Osa heittäjistä käyttää 
hanskoja. Sääntövaliokunta katsoo sitä läpi sormien niin 
vaikealta kuin sormien läpi katsominen tuntuukin. Pitkä on 
Timpan heitto, mutta mies ei pysy millään kehässä. Hessu 
heittää pitkälle, se tarkoittaa 27.46 , mutta kun mittanauha 
huomataan kiristää siitä putoaa 2 cm pois. Käydään julkista 
keskustelua siitä, mitataanko sektorin ohi menneet. Sääntö-
valiokunta kokoontuu ja hyväksyy mittauksen, koska ken-
tässä ei ole sektoreita merkitty. Veskun heitto raapii suoja-
verkon pylvästä mutta se päätetään mitata. Tämä perustel-
laan sillä argumentilla, että tuskin siihen lisää pituutta raapi-
misella tuli. Jollekin joudutaan huutamaan, että ei olisi ken-
tällä sentään selin heittäjään. Hanskat kädessä heittäjät 
ovat tehneet kiekosta välineurheilun. Hanskaheitto on sitä, 
että heitto on hanskassa. Hanskasarjalaiset menestyvät 
hyvin. Jollakin on valkoiset, Made in China. Timppa näyttää, 
että lentää se ilman hanskaakin. Kierähdyksellä saa 20,85. 
Sirpa heittää melkein 10 m, kun taas Hessu heittää jo yli 30 
m. Kille kehittää uuden kierähdystyylin. Perusidea siinä on, 
että ensin kierähdetään, mutta sitten pidetään pieni tauko. 



 

 

Seiväshypyn alkaessa yksi kolmannen sukupolven tuotteista itkee, 
kun vaippaa vaihdetaan. Tieto seiväshypyn alkamisesta kuitenkin 
tuntuu rauhoittavan pientä. Aloituskorkeus on 160 cm. Koska teli-
neiden alin korkeus on 210, järjestäjät pitävät rimaa siksi kädellä 
arvioidussa korkeudessa. Toimii se niinkin. Hessu sukkuloi vaipan 
vaihdon ja seiväshypyn välissä. Miettii ilmeisesti, että ”älähän itke, 
kyllä se kakka tulee”. Ja tulihan se. Seiväshypystä ei taaskaan jää 
dramatiikkaa puuttumaan. Kärkeen erottuvat Lasse, Mikko, Vesku 
ja Hessu. Välillä spekuloidaan telineiden sijoittelusta. Lassen piikka-
ri raapaisee rataa ja hän joutuu aloittamaan vauhtinsa alusta. Rima 
nousee niin, että olisi tarvittu koripalloilijoita sitä nostamaan. Tai-
vaalla lentää 15 kurjen aura. Ovat menossa etelän matkalle ensim-
mäisessä luokassa. Hessun ja Mikon kaksinkamppailua olisi ollut 
syytä olla Pekka Tiilikainen selostamassa kansallisella väristyksellä. 
Anssi Kukkonen, joka aina tiesi kertoa, oliko tehty maali pelitapah-
tumiin nähden oikeutettu, olisi varmaan ottanut kantaa siihenkin, 
oliko oikein, että taas toinen pääsi ylitse. Rima nousee ja 265 cm 
ylittyy kummaltakin. Vielä jaksaa vasen reisi räväyttää ja jaksaa 
pohje ponnistaa. Vielä notkuvat nuorten vartalot rimaa hipoen. Niin 
ovat hyviä kumpainenkin, että ei ratkea paremmuus. On tyytyminen 
tasatulokseen. Jännitysnäytelmä on ohitse ja katsojien pulssi alkaa 
palautua normaaliksi. 
 

Keihäskisa alkaa harjoitusheitoilla. Artturi treenauttaa Anskua. Jari 
aloittaa vauhdittomalla. Lentorata on oikeaoppinen ja pituudeksi 
tulee huimat 27,91. Kun Ilkka heittää, mittamiehille tulee kiire pois 
alta. On aika kova repäisy. Monella oikeakätisellä kiertää vasem-
paan, myös Tadekilla. Mikon 32.50 lupaa hyvää sijoitusta. Janne 
panee paremmaksi ja upea on lentorata. Monikan vauhdinotto 
edustaa aitoa innovaatiota. Siinä pompitaan juostessa. Artturi kuu-
luu yliastujien harvenevaan lajistoon. Veskulla on tosi hyvä lentora-
ta, mutta voittamaan lähteneellä Lassella on aika outo, siis Lassen 
keihäällä. Niin monella tulee keihäs perä edessä nurmelle. Ei sitä 
mitata, vaikka olisi hyvä reikä nurmessa. Viisi varista lentää kentän 
kupeessa eikä niillä ole minkään sortin muodostelmaa. Se on vä-
hän kuin katselisi viinakaupan jonoa. Vai haluavatko varikset näyt-
tää olevansa individualisteja. Niitä eivät näytä etelänmatkat kiinnos-
tavan, eivätkä ne näytä kokevan ilmanvastuksen minimointia elä-
mänsä kannalta ensisijaiseksi. Kohta kolme niistä tulee takaisin. 
Kävivät siis viemässä ne kaksi muuta jonnekin.  
 

Kentän laidalla punertavat marjat pihlajan kuin housut Marjatan. 
Kentällä Monika ottaa taas vauhtia ja pomppii. Vesku on kehittä-
mässä uutta tyyliä. Kun keihäs lähtee, mies tulee takaperin kahdelle 
jalalle. Janilla on aina huima kaari, 35.36. Masa 
unohtaa silmälasinsa keihäänheittopaikalle.  
 

Kisat päättää 1500 metrin juoksu. Artturi ei juok-
se, kun oli loukannut ison varpaansa kiekon hei-
ton harjoituksissa. Juoksu on yksi parhaista, 
mitä on nähty. Jari voittaa ja saa ajakseen 340 
sekuntia. Mikko tulee maaliin toisena 7 sekuntia 
perässä. 
 

Sauna ja päivällinen on varattu paikallisesta ho-
tellista. Illan mittaan selviävät tulokset, jotka hei-
jastetaan hotellin ikkunaverholle. Osoittautuu, 
että Salmelan klaanin Mikko on ikäkorjaamaton 
voittaja ja Lasse ikäkorjattu. Näin Pirjolan dynas-
tian voittoputkeen on tullut välivuosi. Dynastialta 
odotetaan vahvaa imperiumin vastaiskua vuon-
na 2007. Dynastian Risto-merkkinen päällikkö 
on kutsuttu Kanadasta vahvistamaan suvun is-
kukykyä. Uhka on todellinen. Ainakaan lyhyellä 
tähtäimellä Mikko ei kykene vastaamaan Pirjo-
lan rintaman leveyteen, koska Sallalla ovat vasta pullat uunissa.  
 

Kisat vuosimallia 2006 on kisailtu. Kvartaalitalouden hengen mukai-
sesti hotelli maksimoi omistajiensa varallisuutta ja laskuttaa Olter-
mannin urheilijoita palveluiltaan tavalla, joka Kekkosen aikaan ei 
olisi ollut mahdollista. 
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