Kirjoittaja pitää kädessään soihtua, jolla Ateenan olympialaisten olympiatuli
sytytettiin. Soihtu on 68 cm korkeaa ja painaa 700 grammaa. Se on saanut
muotonsa oliivinlehdestä. Olympiatuli on Ateenassa sammunut ja katseet
on suunnattu Pekingiin vuodeksi 2008.
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Ateenan olympialaiset ovat saaneet
varsin hyvän palautteen onnistumisestaan: jopa 95 % sekä kisavieraista että
kreikkalaisista olivat tyytyväisiä kisajärjestelyihin. Kaikista kisoja edeltäneistä uhkakuvista selvittiin: olympiapaikat saatiin ajoissa toimiviksi, liikenne joustavaksi, vakavilta ilmansaasteongelmilta vältyttiin ja terroristiiskuilta säästyttiin.
Kisat olivat menestys myös dopingin
vastaiselle työlle, sillä uusien tehokkaiden testausmenetelmien käyttöönotto
viitoitti tietä puhtaammalle urheilulle.
Olin Ateenassa kahteen otteeseen:
kesäkuussa parin viikon ajan seuraamassa olympialaisten valmistelutöitä ja
odotustunnelmia sekä elokuussa turistina ja toimittajana varsinaisissa kisoissa.
Palaan elokuun viimeiselle kisaviikon
tapahtumiin ja kokemuksiin.
Kisakokemuksia kadulta

dotan kisavieraana kohteliaisuutta
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eenalaisten olemus on muuttunut
kesäkuisen vierailuni jälkeen. Hymy on
monella kadoksissa ja he selvästikin

haluavat jostain syystä pitää etäisyyttä
meihin. Niinpä ennen niin aktiivinen ja
iloinen turistin jututtaminen on muuttunut pidättäytyväksi ja passiiviseksi tarkkailuksi. Keskustelua syntyy vain silloin,
kun itse on aktiivinen. Nuorisokin etuilee
metrojunissa. Se tosin ei kohdistu pelkästään turisteihin, sillä heidän jalkoihinsa
jäävät myös vanhemman polven ateenalaiset ja muut kreikkalaiset. Välistä tuntuu
jopa siltä, että meidän kisavieraiden olisi
luovutettava metrojunassa paikkamme
paikallisille. Viimeiseen muotiin sonnustautunut nuori nainen ei pane tikkuakaan
ristiin antaakseen paikkansa vieressään
seisovalle lapselle, mutta katsoo paheksuvasti meitä kisavieraita viestittäen, että
jonkun meistä pitäisi tehdä tilaa!
Olen hämmentynyt. Ovatko kuumuus
ja kisajärjestelyt uuvuttaneet paikalliset?
Vai hiertääkö kisojen kalleus? Itse haluaisin uskoa, että 7-8 vuotta kestäneet ja
viime kuukausina rajusti kiihtyneet kisavalmistelut, niiden aiheuttama jännitys
sekä avajaisissa eletyt suuret ja syvälliset
tunteet purkautuvat ymmärrettävänä
väsymysreaktiona. On vaikeaa syttyä
uudelleen! Toki myös finaalit, jotka
venyvät jopa keskiyöhön, väsyttävät niin
kisayleisöä kuin kotonaan television
ääressä valvovia kreikkalaisperheitäkin.
On sentään havaittavissa myönteistäkin
vieraanvaraisuutta. Vanhemman polven
kreikkalainen on edelleenkin lämminhenkinen. Sotilaat ja poliisit edustavat
olympialaisiaan esimerkillisesti toimimalla hienovaraisesti ja rauhallisesti. Heillä
on kielitaitoa ja osaavat myös neuvoa
oikein! Maratonjuoksun synnyinsijoilla,
40 km:n päässä Ateenasta sijaitsevassa
Marathonin kaupungissa, vieras kokee
itsensä arvostetuksi. Niko Gzoxas omistaa pienen leipomokaupan Marathonin
taistelun kunniaksi rakennetun hautakummun vieressä. Kun taksin saantimme
kangertaa, hän yllättäen päättää viedä
meidät omalla autollaan noin viiden
kilometrin päässä olevalle Marathonin
urheilukentälle. Korvauksesta ei puhettakaan! Olen Ateenalaisten nyrpeyden
jälkeen ihmeissäni, sillä näin tapahtui jo
toisen kerran täällä: olin aiemmin tietä
Marathonin arkeologiselle museolle
kysyttyäni saanut neuvojen sijaan kyydin
sinne! Marathoniin ihmiset jäivät näiden
kokemusteni myötä lämpimästi sydämeeni.
nformaation ristitulessa. Matkalla
Ateenan ydinkeskustassa sijaitsevaan
Zappeion-lehdistökeskukseen kohtaan
kreikkalaisen opettajan Lenia Shawcrossin. Kuultuaan minun olevan opettaja hän
pahoittelee avoimesti sitä, että Kreikan
koululaitoksessa on alettu opettaa Kreikan historiaa pinnallisesti. Kansan muinainen vahva identiteetti on rapistumassa
kaikenlaisen hölynpölyn keskellä!
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Pinnallisuutta saamme kokea olympiastadionin lähiympäristössä keskiyöllä
finaalien jälkeen. Arkkitehdin suunnitelma siitä, että yleisö voisi tiivistunnelmaisen katselun jälkeen poistua kauniiden
suihkulähteiden rauhoittavassa ympäristössä, ei toimi. Kisaoppaat istuvat korkeilla tuoleilla 50 metrin välein 300-400
metrin matkalla ja kiittävät megafonien
välityksellä vieraitaan käynnistä. Kaunis
ajatus sinänsä, mutta megafonien luonnoton metallimainen ääni, taustalta korviin
tunkeutuva kisojen yleisinformaatio sekä
lähes heviksi luonnehdittava musiikki
saavat aikaan lähes paniikin. Suihkulähteiden herkkä sointi hukkuu tähän äänten
kakofoniaan. Nuoret kisaoppaat ja musiikin valinta tuovat enemmän mieleen
nuorisolle tarkoitetun diskon kuin olympiakisojen hymnihenkisen tunnelman!
Ihmettelen moista kisaoppaille, jotka
itsekin naurahtavat tilanteelle. Lienevätkö
muutkin valittaneet, sillä kakofonia vähenee kisojen edetessä.
Pohdin myöhemmin itsekseni, että
maailma muuttuu ja sen mukana myös
olympialaiset: näitä kisojahan kutsutaan
hienosti postmoderneiksi olympialaisiksi!
Ehkäpä olin virittäytynyt väärällä tavalla Ateenan modernin Olympiastadionin
tunnelmiin sen perusteella, mitä olin
kokenut edellisellä viikolla Olympian
muinaisella stadionilla Peloponnesoksella.
Siellä naisten ja miesten kuulakisa käytiin uskomattomassa tunnelmassa kaskaiden sirityksen ja Enyan Orinogo River –
musiikin luoman ajattomuuden tunteen
maailmassa.
ipunmyyjillä ja hienoon olympialaiseen virka-asuun sonnustautuneilta
kisaoppailla on hymy herkässä. Se ei
kuitenkaan auta silloin, kun ongelmaasi ei
vastausta löydy. Kisaopas ratkaisee asian
lähettämällä sinut toiseen paikkaan vakuuttaen tiedon löytyvän sieltä. No pian
kuitenkin huomaat, ettei löydy. Niinpä
matka jatkuu seuraavan tietäjän luo.
Lopulta huomaat pyörineesi koko päivän
eri kohteissa, ja vieläkin olevasi vastausta
vailla! Muutaman harhareissun jälkeen
opit peräämään heiltä, ovatko he todella
varmoja asiastaan. Yllättävän usein he
myöntävät epävarmuutensa.
Samantyyppisiä kokemuksia kisatyöntekijöiden erikoisista ratkaisutavoista on
kertynyt varsin monelle pitempään paikalla olleelle kisavieraalle. Kisaoppaat
välttävät myös syvällisempää keskustelua,
mikä estää joustavien maalaisjärkeä
soveltavien ratkaisujen tekemisen.
Olen näkevinäni kisaoppaiden hymyn
takaa hädän heidän kielitaidon puutteellisuudestaan ja kisajärjestelyihin liittyvästä
tietämättömyydestään. Brasilialainen
yliopistomies Roberto Mesquita, joka
on toiminut useissa olympialaisissa vapaaehtoistyöntekijänä, myös täällä, kertoo, että kisaoppaiden koulutus Sydneyn
olympialaisiin verrattuna oli ollut pinnallista. Sydneyn kisat saavat häneltä kouluarvosanan 9 ½. Ateenalle hän antaa 8 1/2.
teenan taksit ovat maailmankuuluja
turistien ”ryöväämisestään”. Vaikka
viranomaiset ovat tiukentaneet
otettaan takseihin olympialaisten ajaksi,
tuntuvat vaikeudet edelleenkin jatkuvan.
Ilmeisesti tehdyt valitukset ovat saaneet
heidät ärsyyntymään ja jopa ryhtymään
vastatoimiin. Tänä yönä ovat olympiastadionin kaupunginosan Maroussin taksit
selvästikin päättäneet olla ottamatta
kyytiinsä yhtään turistia tai edes ulkomaista kisatyöntekijää. Ryhmä ranskalaisia kisavirkailijoita tekee jopa barrikadin
saadakseen taksin pysähtymään. Turha
vaiva: tyhjän taksin ovet eivät avaudu,
kuljettaja soittaa vain suutaan, näyttää
kansainvälistä käsimerkkiä ja lopulta
katoaa renkaat vinkuen hölmistyneiden
kisavieraiden näköpiiristä.
Yöllä kahden aikaan, toista tuntia taksia
mieheni kanssa yritettyäni, menen poliisien puheille. He päättävät ystävällisesti
ajaa meidät yksityiseen majapaikkaamme.
Hekin ovat tietoisia ateenalaisten taksien
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Tuhannet urheilijat katselemassa tulevaisuuteensa eli Pekingiin. Ateenan kisaisännät järjestivät ensiksi upean viljankorjuunäytöksen ja sen jälkeen ”rantajuhlat”. Uudet kisaisännät puolestaan toivat punaista väriä näytökseen. Punaisen lyhdyn päällä laulava pikku tyttö ja lavan esiintyjät toivottivat vieraat tervetulleiksi Pekingiin.

 Janne Holmen saapui vauhdikkaasti Panathenaikon stadionille kisamaskottien Athenan ja Phevosin kannustamina. Taustalla näkyvistä videotauluista voitiin seurata juoksua alusta loppuun saakka.
Ateenalaiset torjuivat persian kuninkaan Dariuksen johtaman massiivisen hyökkäyksen Marathonissa 490
eKr. Taistelussa kaatuneiden 192 ateenalaisen sankarin tuhkat haudattiin tähän hautakumpuun. Ateenan
maratonin lähtöpaikka oli alun perin täällä, mutta siirrettiin myöhemmin viiden kilometrin päässä sijaitsevaan Marathonin kaupunkiin. Hautakummun kiertäminen ja maaliintulo historialliselle Panathinaikostadionille ovat säilyneet Ateenan maratonin tunnusmerkkeinä.
 Panathinaiko-stadion perustettiin 329 eKr. Se ehti hautautuakin välillä, kunnes kaivettiin jälleen esiin
ja kunnostettiin 1800-luvun loppupuolella, aluksi kreikkalaisten kansallisia olympialaisia, myöhemmin
vuoden 1896 nykyolympialaisia varten.

oudosta käyttäytymisestä, mutta voivat
vain puistella päätään.
Seuraavana päivänä kreikkalainen isäntäväkemme kysyy yllättäen, miksi tulimme edellisenä yönä kämpille poliisiautolla. Heidän lähitienoonsa oli kuulemma
tietoinen asiasta ja kaipasivat selitystä!
Maratonjuoksu
Päättäjäispäivän ilma on muuttunut viileämmäksi, mikä on hyvä asia maratonjuoksua ajatellen. Sen lähtöpaikka on
kuuluisassa Marathonin kylässä, joka
tervehtii olympiakävijäänsä tienposkessa
lojuvilla rakennusjätteillään, autonromuillaan ja jopa keskenjääneellä kerrosaavetalollaan. Ihmiset täällä eivät
välitä lainkaan siitä, millainen kuva maailmalle välittyy heidän matkailuvaltistaan.
Itsekin maratonharrastajiin kuuluvana
koen mieluisan elämyksen, kun pääsen
tutustumaan upeaan maratonjuoksun
museoon (Marathon Race Museum).
Museon monipuolisen näyttelyn eräässä
tietotaulussa muun muassa harmitellaan
sitä, kuinka Paavo Nurmi, varmana pidetty voittaja, ei voinut osallistua vuoden
1932 Los Angelesin olympialaisiin IAAFin julistettua hänet ammattilaiseksi.
Olympiakisojen maratonreitti kiertää
vuonna 490 eKr. käydyn Marathonin
taistelun muistoksi perustetun hautakummun, tumuluksen, jonne on sijoitettu 192
ateenalaisen sankarin tuhkat. Tuona
vuonna he löivät Miltiades-kenraalinsa
ovelan sotasuunnitelman ansiosta vahvat
persialaiset sotajoukot menettäen vain
mainitut 192 kansalaistaistelijaansa.
Vihollisen tappiot olivat noin 6400 miestä, mikä tarkoittaa peräti 33 kuollutta
persialaista soturia yhtä ateenalaista
vastaan!
Hautakumpu muistuttaa jälkipolvia
paitsi Marathonin taistelusta, myös siitä,
että länsimaista kulttuuria tuskin olisi
olemassa ilman tätä voitokasta taistelua.
Jos silloinen Persia olisi voittanut, voisi
Suomikin olla köyhä muslimimaa!
Maratonreitin maali on vuoden 1896
olympialaisia varten rakennetulla Panathinaiko-stadionilla Ateenassa. Alkujaan
se oli pieni laakso kahden kukkulan,
Agran ja Ardettosin välissä. Lykourgous
muotoili sen 330-329 eKr. panateenalaisiin urheilujuhliin, mm. gladiaattorinäytöksiin, soveltuvaksi näyttämöksi. Hero-

des Atticus kehitteli siitä 140-luvulla eKr.
hevosenkengän muotoisen 204 metriä
pitkän ja 33 metriä leveän stadionin.
Samalla tuplattiin penkkirivien määrä,
jolloin istumatilaa saatiin jopa 70 000
katsojalle. Sellaisena se myös löydettiin
yli 2000 vuotta myöhemmin kaivauksissa
vuonna 1870.
Olympialaisiin kunnostetulla stadionilla
on uusi pikimusta rata, joka korostuu
hienosti yleisilmeeltään valkoista marmoristadionia ja turkooseja olympiatunnuksia vasten.
On sunnuntai-ilta Panathenaikostadionilla 29.08.2004. Maratontapahtumaan valittu oivallinen musiikki tuo
mieliin Olympian kuulakisassa koetun
tutun ajattomuuden tunteen. Tunnelmaa
nostaa myös leppoisa sää. Suora yhteys
itse maratonjuoksun vaiheista stadionille
välittyy kahden suuren videotaulun välityksellä. Tuntuu kuin itse olisi juoksijoiden mukana. Musiikki vaihtuu aina sen
mukaan, mistä maasta kisaa johtava
juoksija on kotoisin. Niinpä afrikkalaisen
johtaessa alkutaipaleella kajahtavat ilmoille Miriam Makeban eksoottiset
Pata Pata-sävelet. Brasilialaisen Liman
johtaessa mennään salsan tahdissa.
Etäällä Akropolin kukkulalla hohtaa
Parthenonin temppeli vaaleanpunaisena
alkavassa yössä. Kokemus on kaikin
puolin satumainen.
Kuulen kuuluttajan puhuvan Feidipeksestä, jonka hän väittää 490 eKr. juosseen
voitokkaan taistelun jälkeen Marathonista
Ateenaan kertomaan asiasta. On kuitenkin olemassa monenlaista tietoa siitä,
oliko viestinviejänä Feidipes vai joku
muu, kenties jopa kokonainen armeijaosasto, joka riensi auttamaan ateenalaisia.
Pian ilmestyy Italian Baldini stadionin
maratonportista, kiertää radan kertaalleen
ympäri ja rientää voittoon ajalla 2.10.54.
Amerikkalais-eritrealainen Keflezihhi.
nappaa puolta minuuttia myöhemmin
hopean. Pronssin ottaa kisaa vielä 34
km:n kohdalla 40 sekuntia johtanut Brasilian Lima. Hänen kohtalonaan oli joutua
mainitussa kohtaa omia tavoitteitaan
röyhkeästi ajavan irlantilaispapin päällekarkauksen kohteeksi, mikä saattoi vaikuttaa hänen mitalinsa väriin. Meidän
Janne Holménimme on juossut järkevästi. Niinpä hän nousi alkumatkan 60-70.
sijoilta 22:ksi juoksussa, jossa olivat
mukana kaikki maailman parhaat mara-

toonarit. Hän saapuu maratonportista
vauhdikkaasti ja ottaa rajun loppukirin.
Hänen loppuaikansa on 2.17.50. Vain
seitsemän eurooppalaista on ehättänyt
hänen edelleen.
Nyt on kello 21.15. Näiden kisojen viimeisen yleisurheilulajin, maratonin,
viimeinenkin juoksija Slovakin Marcel
Matanin on jo maalissa ajallaan 2.50.26.
Hän olisi tällä ajallaan voittanut Ateenan
olympiakisojen 1896 voittajan Spiridon
Louisin reilusti yli kahdeksalla minuutilla (2.58.50). Hän olisi voittanut ajallaan
myös neljä seuraavaa olympiamaratonia!
Päättäjäiset
Olympiastadionin alue rakennuksineen
(OAKA) on kaunista katseltavaa. Valkoinen yleissävy tekee siitä avaran ja
modernin. Olen pohtinut olympiastadionin muotoja seuratessani yleisurheilun
kisatapahtumia sen eri puolilla. Olen
päätynyt vaikutelmaan lentävästä lautasesta. Katsomon muoto on soikea.
Yläkatsomo avautuu loivempana avaruuteen, mikä tekee tilasta ilmavan. Avaruusvaikutelmaa lisää jättimäinen stadionin
yläpuolella ikään kuin toiselle planeetalle
samaan tahtiin matkaava ilmalaiva. Katsomoa peittää lierihattu siten, että sen
lieriosa lepää kevyentuntuisesti katsomon
yllä. Hatun yläosa on kuin leikattu kahtia
ja taitettu sievästi sivuille kaariksi, siivekkeiksi helpottamaan kevyttä lentoa.
Päättäjäisseremonia on alkanut. Olympiastadion on muuttunut hetkessä purjelaivojen täyttämäksi rantamaisemaksi.
Ohjelma siirtyy jouhevasti tämän päivän
Kreikkaan modernien kreikkalaissävelmien, huipennukseksi Zorbaksen,
tahdittamana. Yleisö räjähtää ylivertaisiin
suosionosoituksiin aiempiin tapahtumiin
verrattuna.
Olen kokenut pienestä pitäen päättäjäisohjelman merkittäväksi elämäni
jatkumoksi.
On sykähdyttävää nähdä lipun jatkavan matkaansa tulevaisuuteen. Tällä
kertaa Pekingiin luovutetaan Antwerpenin
vuoden 1920 olympialaisten lippu. Olympiahymni, lipun laskeminen salosta ja
olympiasoihdun sammuminen ovat tilanteita, jotka ovat piirtyneet vuodesta toiseen voimakkaiksi muistikuvikseni.
Soihdun sammumista edeltää hetki,
jossa soihtu ikään kuin kumartuu antamaan tytölle liekistään osan, joka jatkaa

matkaansa seuraaviin olympialaisiin.
Valtaisa soihtu sammuu herkästi ja arvokkaasti kohotessaan jälleen pystyasentoon hiirenhiljaisen katsomon seuratessa liekin katoamista. Kysyn mielessäni,
milloinkahan täällä pidetään seuraavat
olympialaiset. Menisikö siihen jälleen
sata vuotta?
Jo päättäjäisohjelman alkaessa katsomon ajatukset johdatetaan musiikin välityksellä Kiinaan. Mukaan tulevat kiinalaiset vaikuttavine punaisine lyhtyineen.
Pieni tyttö istumassa isoimman lyhdyn
päällä on kerrassaan oivallinen tapa kutsua vieraat Pekingiin, jossa hänen tervetuliaistoivotusrunonsa mukaan tulen näkemään valkoisia jasmiineja!
Takanani istuvat malesialaiset Boon
Chee Tun ja Bernard Chow, jotka ovat
taiteilleet tulevan isäntämaan tunnukset
rantamattoihinsa. Ateenassa puhutaan
yleisesti siitä, kuinka Pekingin olympiapaikat ovat jo valmiit. KOK:n presidentti
Jacques Rogge on kehottanut kiinalaisia
hidastamaan tahtiaan. Australialainen
vapaaehtoistyöntekijä Mary Christotialis
selitti syyksi sen, että valmisarkkitehtuuri
näyttäisi neljän vuoden kulutta vanhalta!
Kysyn hänen motiiviaan tulla töihin
olympialaisiin. Hän kertoo olevan puoliksi kreikkalaisen ja kokevansa velvoitteeksi antaa itsestään jotakin Kreikan
perintöön.
Päättäjäistunnelma tiivistyy siihen, että
lähiympäristön penkkikunnat halaavat
toisiaan. Päätämme nähdä toisemme
Pekingissä!
Paraolympialaiset
Ateenan kisajärjestäjät ovat paraikaa
lepäämässä ja valmistautumassa 17-29.9
pidettäviin paraolympialaisiin. Jäämme
jännittämään, onnistuuko hyvässä keihäsvireessä oleva rovaniemeläinen Rauno
Saunavaara nappaamaan mitalin, parhaassa tapauksessa jopa kultaisen!

Tuntuisi myös luonnolliselta, että antiikin suureen yhteiskunnalliseen vaikuttajaan, olympialaisiin, liittyvä tietous,
tekniikka ja kulttuurivaikutteet levisivät
silkkitietä pitkin Kiinaan muokaten sikäläistä urheilukulttuuria. Esimerkkinä voisi
olla painin, judon ja karaten esi-isä pankration, joka lienee kehittynyt asteittain
muinaiseen muotoonsa idän ja lännen
välisen urheilukulttuurivaihdon tuloksena.
Tutustuttuani melko perusteellisestikin
antiikin olympialaisten historiaan, on
jännittävää valmistautua Pekingin olympialaisiin Kiinan historiaan tutustumalla.
Olisi hienoa löytää antiikin olympialaisten
jättämät jäljet Kiinan historiassa. Ja päinvastoin!
Huomioita Pekingiä varten
 kisaoppaiden englannin osaamiseen
kiinnitettävä huomiota
 kisaorganisaation keskinäistä yhteydenpitoa parannettava: työntekijöiden
tiedettävä enemmän toistensa töistä
 turisti ei ole työntekijä, joten häntä ei
pidä myöskään lähettää tiedon hankintaan
 Kisa-alueiden taustamusiikiksi eri
kansojen kansallismusiikkia.
 englanninkielinen tv-kisakanava
Ohjeita matkaan lähtijöille
 Varaa ajoissa kisaliput, matkaliput ja
asunto. Vuotta aiemmin valmistelunsa
aloittanut on jo myöhässä.
 yksityismajoituksessa saattaa ilmetä
yllättäviä ongelmia, mm. puutteet varustetasossa, kielitaidottomuus ja yksityisyyden puute,
 Kiinan historiaan on syytä paneutua
jo etukäteen, jotta ymmärtäisi kulttuuria ja kisaesityksiä.

Pekingin haasteet
Vain yksi valtio, Kiina, on säilynyt yhtenäisenä olympiakisojen koko 2800vuotisen historian ajan ja parituhatta
vuotta pitempäänkin. Muinainen silkkitie
yhdisti silloisen lännen ja idän. Tiedetään, että antiikin olympialaiset saivat
vaikutteita naapurimailtaan. Mutta oliko
niillä yhteyttä myös Kiinan paljon vanhempaan, yli 4000-vuotiseen urheilukulttuuriin?
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