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Lisää lajeja  
 

Suomalaiset ovat menestyneet Naganon kisoissa paremmin kuin uskallettiin toivoakaan. Syynä 

eivät kuitenkaan ole kasvuhormonit eikä edes naapureiden voitelun epäonnistuminen, vaan 

yksinkertaisesti paljouden laki.  

   Se tarkoittaa urheilussa sitä, että mitä enemmän lajeja kisoihin tulee, sitä helpompi on menestyä. 

Tämä koskee sekä uusia että vanhoja lajeja. Uusissa lajeissa menestyminen on helppoa siksi, että 

millään maalla tai kenelläkään urheilijalla ei ole vielä pitkiä perinteitä, vaan kaikki ovat samanlaisia 

aloittelijoita. Vanhoissa lajeissa, kuten murtomaahiihdossa ja mäenlaskussa, taas menestyminen 

helpottuu koko ajan kun väki vähenee, koska puolet nuorisosta suuntautuu kumparelaskuun ja 

halfpipeen.  

   Suomalaisten kannattaakin siis pyrkiä saamaan kisaohjelmaan yhä uusia urheilutapahtumia. 

Erinomaisen tilaisuuden siihen antavat omat kisamme, Helsingin olympialaiset vuonna 2006. Sinne 

meidän pitää kehitellä sellaisia lajeja, joissa varmasti pärjäämme. Asiaa auttanee sekin, että kisat 

käydään keskellä kaupunkia, jossa harvoin on edes lunta.  

   Ensimmäisinä uutuuksina tulevat tietysti mieleen talvipesäpalloilu ja pilkkiminen, joita molempia 

voitaneen harrastaa Töölönlahden jäällä oopperatalon kupeessa. Kenties lajeista yhdessä saadaan 

myös nykyaikainen yhdistetty kilpailu, jossa etenijän on ykkösavannolla pilkittävä yksi ahvena, 

kakkosella kaksi ja kolmosella kolme, ennen kuin pääsee yrittämään juoksua kotiavantoon. Ja kun 

kerran avannot on hakattava kunkin pesän kohdalle, niitä voitaneen käyttää myös kolmanteen 

uutuuslajiin, joukkuetalvinuottaukseen.  

   Niinikään kreikkalaisroomalainen jääkiekko on erinomainen suomalaislaji, jossa yhdistyvät 

kauniilla tavalla maaseudulla harrastettu paini ja kaupunkilainen lätkä. Nykyisiä sääntöjä tarvitsee 

kehitellä vain hiukkasen, eli karsia jääkiekosta nyrkkeily pois ja tyytyä pelkkään painimiseen. 

Voittajaksi selviää se joukkue, joka saa vastustajan maaliin komeimmalla ristivyöheitolla.  

   Varma kansansuosikki on myös formulakuoppapujottelu, jossa Mikat ja muut pörräävät formula-

autoillaan pitkin Suomen teitä yrittäen koluta mahdollisimman monen kuopan kautta ja tehdä välillä 

hullunkurisia ilmalentoja ja pyllähdyksiä kuin kumparelaskussa ikään.  

   Ja kun Suomessa ollaan, totta kai lajivalikoimaan pitää kuulua kännykkähiihto, jossa 

rauhanomaiset suomalaiset pärjäävät takuulla paremmin kuin nykyisessä pyssyn kanssa 

tapahtuvassa ampumahiihdossa. Kännykkähiihto tapahtuu sillä lailla, että kilpailijat hiihtävät itsensä 

läkähdyksiin, sitten pysähtyvät ja joutuvat tasaamaan hengitystään sen verran että pystyvät 

kännykällään ilmoittamaan tuomaristolle ymmärrettävästi viestin: "Minä vaan terve. Mä oon nyt 

täällä ja tulen kohta sinne. Laita sauna tulelle."  
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