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Purkaakseni hiukan jännittyneen tilanteen
päätän liittyä bahamalaisfanien riveihin.
Margit Pudas-Timonen Olympialaisten katsoja
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Puhelin: (016) 3200 328
Sähköposti: lktoimitus@lapinkansa.ﬁ

Mauri Timonen

Bahamalaisfani. Taustalla hymyilevä turvamies.

Olympiastadionilla olivat käytössä myös valkotaulut ajankohtaisten tietojen välittämiseksi.

Päättäjäisten suurimpiin elämyksiini kuului olympiamitalin vähittäinen hahmottuminen kentälle urheillijoiden keskelle. Suomen joukkue kuvan oikeassa alapuoliskossa vaaleansinisissä asuissa.
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Tuokiokuvia olympialaisista
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Olympiakuukausi: ”Tuossa ajassa ehti nähdä ja kokea kisojen hyvät ja huonotkin puolet.”
avajaisten kuin päättäjäistenkin
liput. Miljardi ihmistä ympärilläni on ilman niitä!

MARGIT PUDAS-TIMONEN
Peking

Motto
Mykistävät avajaiset

Punaisessa rannekkeessani lukee valkoisin kohokirjaimin Pekingin olympialaisten iskulause:
”One World One Dream” (Yksi
Maailma, Yksi Unelma). Oiva
lause korostaa olympialiikkeen
tavoitetta edistää olympiahengen mukaisesti maailmanrauhaa
kokoamalla kansakunnat edes
hetkeksi yhteisten urheiluharrastusten ja kilvoittelun pariin.
Onnistuttiinko tässä Pekingissä?

Olympiatunnelmaa
Miljoonat olympialiput, -viirit, julisteet ja banderollit ovat
kietoneet syleilyynsä koko Pekingin kaupungin. Sadat uudet
rakennukset ja puunatut kadut
todistavat kaupungin panostaneen koko sydämellään näihin
kisoihin. Myös ystävälliset pekingiläiset huolehtivat siitä, että täällä on mahtavaa olla kisavieraana.
Olen jo päässyt näkemään
majesteetillisen olympiastadionin. Sinne menen kolmen päivän päästä avajaisiin. Tunnen
olevani erityisen etuoikeutettu onnistuttuani saamaan niin

Taidokkaasti tehty olympiasoihtu sai osakseen ihailua.

Peking
Olympialaiset
Pekingin kisat maksoivat yli
30 miljardia euroa.
Kisa-avustajia noin 100 000.
Kiina voitti kotikisoissaan 51
kultamitalia.
Kisoja seurasi kaikkiaan
4,4 miljardia katsojaa.

Seuraan avajaisten herkkää ja
kaunista näkymää. Jokaiselle
katsojalle on jaettu kassillinen
esittämisvälineitä yhteisesiintymistä varten. Helistelemme
pienoistamburiinia, vilkuttelemme lamppuja ja soihtuja sekä huiskuttelemme silkkiliinoja
kisa-avustajan ohjaamana. Yhteisen hyvän eteen saa touhuta
tosissaan, hikeen saakka! Se on
kuitenkin hauskaa ja vahvistaa
meidän lukuisista kansakunnista muodostuvan yleisön yhteenkuulumisen tunnetta.
Mieleenpainuvinta avajaisissa ovat isoon kalligraﬁa-värimaisemaan ikuistuneet tuhansien urheilijoiden jalanjäljet.
Olympiarenkaiden värit heijastuvat kuvankauniiseen kiinalaiseen vuoristomaisemaan. ”One
World One Dream” tuntuu läheiseltä katsellessani yhteisesti
syntynyttä teosta.
Olympiatuli kiitää kohti stadionin taidokkaasti valmistettua
olympiasoihtua. Samalla stadionin katon reunaa kiertävä ﬁlminauha avautuu kertoen urheilun
historiasta. Olympiatuli syttyy

hulmahtaen. Tyhjä punainen ﬁlminauha jää odottamaan täyttymistään uusilla tapahtumilla.
Kattorakennetta kiertää myös
204 maan lipuista muodostuva
värikäs lippuketju.

Katsomossa koettua
Katsomon suuri suosikki on
sensaatiomaisesti juokseva 22vuotias jamaikalainen Usain
Bolt. Paitsi, että hän taitaa juoksemisen, hän myös osaa ottaa
omakseen meidät yleisön. Kiva
hupsuttelija!
Toinen yleisön suuressa suosiossa oleva on keihäänheittäjä Andreas Thorkildsen. Hän
vilkuttelee katsomoon ennen
ensimmäistä heittoaan ja nostaa sen jälkeen peukalonsa ylös
merkiksi hyvästä vireestään.
Rytmikkäiden taputustemme
saattamina hän parantaa tulostaan kerta toisensa jälkeen. Tunnemme heittävämme yhdessä
hänen voittoheittojaan!
On alkamassa miesten 4 x
400 metrin viestijuoksu. Pieni
Bahamasaarten kannattajajoukko seuraa herkeämättä oman
joukkueensa valmistautumista
kisaan. He odottavat kilpailusta mitalia. Lähtölaukauksen lähestyessä he ponnahtavat seisomaan. Saman tien on paikalla

tiukkailmeinen turvamies, joka vaatii heitä istumaan. Eräs
kannattajista sanoo päättäväisesti hänelle, ettei tule kuuloonkaan, koska nyt on tullut
heidän aikansa. Turvamiehen
kasvot muuttuvat entistäkin totisemmaksi. Tuleekohan tästä
yhteenotto? Ei tullut, sillä hän
jättää yllättäen asian sikseen ja
palaa naureskellen (=hämmentyneenä) valvontapaikalleen.
Purkaakseni hiukan jännittyneen tilanteen päätän liittyä
bahamalaisfanien riveihin. Raju yhteinen kannustuksemme
tuottaakin tulosta, sillä heidän
viestijoukkueensa yltää pronssimitalille. Yhtäkkiä syliini lennähtää mytyksi pakattu kookas
Bahamasaarten lippu. Se on riemuitsevan bahamalaisnaisen
kiitos tuestani heidän tuloksekkaassa mitaliprojektissaan.

”Sinä ja minä”
Stadionin alueella soi toistuvasti kisojen hempeä lauluvideo
”You and Me” (Sinä ja minä).
Sen luomat tunnelmat toteutuvat myös mm. linja-autossa,
sillä joka toisen matkustajan tai
rahastajan toimesta minulle järjestetään istumapaikka täpötäydessä kulkuneuvossa! Paikan varannut nousee kohteliaasti ylös

ja viittaa minua istumaan hänen
paikalleen. Kiitän kohteliaasti
kaikkia istumaoperaationi osallistuneita. Tunnen olevani heidän erityinen olympiavieraansa
silloin, kun minua huomattavasti vanhempi tarjoaa päättäväisen ystävällisesti paikkaansa
minulle.

Räjähtävät päättäjäiset
Päättäjäiset alkavat dramaattisesti pomminkaltaisen räjähdyksen vavisuttaessa stadionin
perusrakenteita. Alkuhämmennyksen jälkeen tajuamme, että
se oli jykevä tykinlaukaus alkavan jätti-ilotulituksen kunniaksi. Stadion muuttuu pitkiksi
toveiksi lähes tulimereksi. Kaikkien aikojen kalleimpien ja ”aidosti poikkeuksellisten” kisojen
loppuhuipennus alkoi todella
räväkästi!
Päättäjäisten suurimpiin elämyksiini kuuluu olympiamitalin
vähittäinen hahmottuminen urheilijoiden keskelle kentälle ja
sen ohessa tapahtunut miesten
maratonin palkintojenjako.
Uusi piirre olympiakisoissa
on kisa-avustajien työn palkitseminen. He antoivat kisoille kasvot: iloisen ilmeen, asiallisuuden, huomaavaisuuden ja huumorintajunsa. He olivat myös
koko sielullaan ”läsnä” keskusteluissamme.

Jälkitunnelmat

Oheinen kukista ja pensaista muotoiltu liki 100-metrinen ja parikymmentä metriä korkea taideteos Taivaallisen rauhan aukiolla oli mykistävä. Oikeassa reunassa kukilla koristeltu maapallo.

Sain elää miltei kuukauden
ajan kiinalaista olympiaunelmaa. Tuossa ajassa ehti nähdä
ja kokea kisojen hyvät ja huonotkin puolet. Jotkut asiat, kuten painetun kisainformaation
niukkuus, kieliongelmat sekä
suuret etäisyydet kuumuudessa olympiastadionin alueella,
toisinaan tuskastuttivat. Mutta
tunne väistyi fantastisten kisaavustajien ansiosta!
Olympiastadionin alueella vallinnut leppoisa tunnelma
taustamusiikkeineen jätti hyvän olotilan. Päätösseremonia
huipentui lauluun ”Hard to Say
Goodbye” (vaikeaa jättää hyvästit). Se kuvaa osuvasti kisojen
jälkeistä haikeaa olotilaani.
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Olympiakävijän tunnistaa käsivarren tatuoinneista.
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