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Rioa odotellessa
Olympiafriikki: Margit Pudas-Timosen kisaluettelossa
on jo Ateena ja Peking, kohta myös Lontoo
ja Rio de Janeiro.

N

Sakari Nuuttila

elivuotias Margit
Pudas-Timonen tutkaili kotonaan Kolarissa viiriä, jonka äiti
oli saanut Helsingin
olympialaisten avajaisissa. Tyttö hypisteli sormissaan
silkkistä viiriä, samalla kun äiti kuvaili kaupungin vuonna 1952 vallannutta olympiahuumaa.
–Muistan äitini lempeän kehotuksen: ”Tee olympialaisista unelmasi!” Pudas-Timonen sanoo hypistellessään samaista viiriä nykyisessä kodissaan Rovaniemellä.
PUDAS-TIMOSEN ja hänen puo-

lisonsa Mauri Timosen kotona
olympiaunelma näkyy.
Huoneiden seiniä koristavat kymmenet liput, lehtileikkeet, olympialais-matkamuistot ja valokuvat kisatunnelmista.
Ateenan ja Pekingin olympialaisilla on kummallakin omat seinänsä, ja tyhjää tilaa on jo pian alkavia
Lontoon olympialaisia sekä jopa
vuoden 2016 Rio de Janeiron kisoja varten.
Koko talo hohkaa kansainvälisyyttä myös pariskunnan muilta
matkoilta maailman joka kolkkaan.
–Lapsuudenkotini oli aina todella liikunnallinen ja kansainvälinen.
Meidän perheessä ei koskaan paneteltu mitään maata, vaan vanhem-

pani sanoivat miValmisteluun
Seuraan
nulle: ”Lue, mekuuluu urheilijoikisoja
ne ja tutustu”.
den menestyksen
Olen ollut synehdottomas- povaamisen lisäktymästä asti glosi isäntämaan hisbaali, ymmärrän ti urheilun takia, mutta
torian opiskelua,
valtioiden rajat olympialaisissa jos
kulttuuriin tutusmutta näen maa- missä tuntee kansaintumista, maantiepallon kotinani,
teeseen paneutuPudas-Timonen välisyyden hengen.
mista sekä paikan
maalailee.
päällä vieraileKiinnostus liimista jo vuotta tai
kuntaan ja kanparia ennen varsisainvälisyyteen johti luonnollisesti naisia kisoja.
Ennen Ateenan 2004 olympianäiden kahden yhteishuipentuman
laisia Pudas-Timonen tutustui anihannoimiseen.
Pudas-Timosen mielestä olym- tiikin Kreikkaan ja vieraili jo etupialaiset ovat YK:n lisäksi ainoa käteen kisojen synnyinseudulla,
asia, joka kokoaa maailman kansat historiallisessa Olympian kylässä.
8.8.2008 alkaneita Pekingin olymyhtä laajasti yhteen.
–Seuraan kisoja ehdottomasti ur- pialaisia varten hän opiskeli Kiinan
heilun takia, mutta olympialaisissa historiaa kahdeksan minuuttia päijos missä tuntee kansainvälisyyden vässä neljän vuoden ajan.
–Kun ymmärsi maan koko
hengen.
–Erityisesti kisojen päätöstilai- 5000-vuotisen historian, ymmärsi
suudessa, kun olympialippu lähtee ehdottomasti olympialaisten tunkulkemaan seuraavalle maalle, kan- nelman ja avajaisten sisällön. Kisoja
sojen yhteys on käsin kosketeltavis- varten on hyvä valmistautua kokosa. Siinä tuntuu kaikkien yhteinen naan, ettei mene vain paikan päälle
ilo ja haikeus.
hulluna ja ilman syvempää ymmärrystä. Kun tuntee maan kulttuurin,
OLYMPIAFRIIKKI valmistautuu sinne on helppo mennä ja olympiakisoihin melkein yhtä perinpohjai- hengestä saa enemmän irti.
sesti kuin niissä kisaavat urheilijat.
Vaikka kokonaisvaltainen olym”Henkilökohtaiset olympiadit” kes- piaharrastus vie paljon aikaa ja ratävät Pudas-Timosella koko kiso- haa, opettajana siviilissä toimiva
jenvälisen odotusajan, neljä vuotta Pudas-Timonen ei tunne sen kuorkerrallaan.
mittavan elämää – päinvastoin.

A

–Ei tämä vie minulta yhtään mitään, mutta antaa todella paljon. Se
on oikea elämänlanka.
PUDAS-TIMOSELLA on suuret

odotukset Lontoon olympialaisista. Hän arvuuttelee jo, miten kuningaskunnan historia ja kahdet aiemmat olympialaiset näkyvät avajaisten ohjelmistossa.
Urheilusuorituksista Pudas-Timosta kiinnostaa erityisesti miesten 100 metrin ﬁnaali, ja suomalaisten suorituksista Niclas Sandellsin
pärjääminen 1500 metrin juoksussa
jännittää jo ennakkoon.
Tällä kertaa olympiafriikki aikoo
perehtyä myös purjehdustapahtumiin, joiden merkityksen olympialaisissa hän arvioi lisääntyvän vielä
merkittävästi.
–Päättäjäisissä Rio de Janeiro ottaa vastaan olympiasoihdun. Odotettavissa on varmasti samban riemua 100 000 muun katsojan kanssa.
VUODEN 2020 olympialaisten isän-

nöimisestä kisailevat keskenään
vielä Tokio, Istanbul ja Madrid,
mutta Pudas-Timonen spekuloi jo
sitä, minne hän pääsee matkustamaan vuonna 2024.
–Qatar näyttäisi olevan aika
vahva ehdokas järjestäjämaaksi
2020-luvulla. Laskin juuri, että iän
puolesta ehdin varmasti käydä vielä sielläkin!
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↑ Margit

Pudas-Timoselle
olympialaiset ovat intohimo ja
kansainvälisyys elämäntapa.

Poiminta
Top 3 olympiamuistot
1. Ateenan kisojen seuraaminen Olympialehdossa oli uskomatonta. Istuimme kaikki
hiekkakisakentän nurmikkopientareella ja katselimme
suurta olympiaa, karsintaa
ja finaalia, vain 15 metrin
päästä. Olympiatunnelmaa
on vaikea saavuttaa missään
muualla näin täydellisenä.”
2. Pekingissä istuin katsomossa lähellä bahamalaisia
kannattajia, jotka huusivat
innoissaan kun maan edustaja oli voittamaisillaan kultaa
400 metrin juoksussa. Innostuin täysillä heidän mukanaan
ja he syttyivät riemustani niin,
että heittivät minulle maansa
lipun.”
3. Rakastan arkkitehtuuria,
joten Pekingin olympialaisia
varten rakennetun Linnunpesä-stadionin runkorakenne ei
unohdu. 100 000 ihmistä vetävässä stadionissa tunnelma
oli uskomattoman intiimi. Kun
katsomokoti on kuin pesä,
tunnelmassa ollaan ihan eri
tavalla mukana.”

→Pudas-Timosen innosta liikuttuneet bahamalaiskannattajat lahjoittivat tälle kotimaansa lipun Pekingissä.

MAURI TIMONEN

