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Mikajokumika  
 

Nyt alkaa näyttää uhkaavasti siltä, että urheilu loppuu muualta maailmasta paitsi Suomesta – ainakin 

moottoriurheilu. Ralliautoilusta tuli äsken suomalaisille kolmoisvoitto ja formulakisoista on tulossa 

vähintään kaksoisvoitto, kun Mika Salokin on saanut auton. Tähän astihan hän on pärjännyt 

huononlaisesti, mutta se ei ole ollut miehestä kiinni, vaan siitä että Mika on joutunut kilpailemaan 

jollakin polkukotterolla vai mikä lienee. Mies oli kuulemma hämmästynyt pahanpäiväisesti Ferrarin 

talleilla, kun huoltomiehet olivat startanneet auton: "Hei, mikäs ääni toi on?"  

 

Osa tästä valtavasta menestyksestä johtuu tietysti siitä, että Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Näin on 

käynyt aina ennenkin kun olemme olleet maailman huomion keskipisteenä. Vuonna 1939, kun talvisota 

oli alkamassa, Suomeen tuli toistaiseksi ainoa kirjallisuuden Nobel-palkinto taata Sillanpäälle. Kun 

sitten jatkosota päättyi ja Suomi sijoittui kunniakkaasti kakkoseksi, saavutus noteerattiin maailmalla 

myöntämällä kemian Nobel A.I.Virtaselle.  

 

Seuraavaksi siirryttiin missikauteen. Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi 1952 Helsingin 

olympialaisten kunniaksi. Kun Suomessa pidettiin Ety-kokousta vuonna 1975, maailman 

kauneimmaksi valittiin Anne Pohtamo.  

 

Ja nyt siis eletään näköjään autoiluvaihetta, eli suomalaiset voittavat kaiken, koska olemme EU:n 

puheenjohtajia.  

 

Kaikki tämä kunnia tietysti hivelee meitä suomalaisia, mutta jossakin taustalla kaihertaa sittenkin pieni 

epäilys. Entäpä jos muualla maailmassa ei pidetäkään saavutuksiamme oikein minään? Jospa kukaan 

muu kuin me ei perusta piunpauta koko kilpailuista? Ehkä he ovat siirtyneet jo uusiin lajeihin eikä 

vanhoihin ole jäänyt muita kuin suomalaisia, jotka siksi menestyvät. Annetaanko meidän kenties 

voittaa vain säälistä? Tajuavatkohan edes kaikki, että Ferrari ja Mercedes-Benz ovat suomalaisia 

autoja?  

 

Jotakin varmaan selviää jo tässä viikonvaihteessa, kun seuraavat formula-tulokset ratkeavat. Jos sekä 

Häkkinen että Salo ovat kärjessä, silloin on kyllä syytä epäillä maailmanlaajuista sopupeliä, jossa 

suomalaisten annetaan voittaa syystä tai toisesta. Siinä sitä onkin Veikkauksella ja poliisilla 

selvittelemistä, kun alkavat tutkia, kuka on voittanut ja miksi ja kuinka paljon. Syytettyjä saattaa olla 

aivan eri määrät kuin kotoisessa pesäpallossamme, jopa miljoonittain, ja avuksi varmasti tarvitaan sekä 

Interpolia että FBI:tä ja KGB:täkin.  

 

Urheilullisuuden ja uskottavuuden säilyttämiseksi onkin siis viisainta toivoa, ettei seuraavien 

formulakisojen tulosluettelo alkaisi yksitoikkoisesti mikamikalla, vaan mieluummin vaikkapa 

mikajokumika, eli väliin kiilaisi joku vierasmaalainen, ihan sama kuka.  
 

 

Artikkelin lähde Kaleva  
 

http://www.kaleva.fi/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi

