Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen
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Keravalla on Suom

Moni on hieraissut silmiään Kulloontiellä moottoritien liittymän kohdalla, kun valkoisiin
pukeutuneita herrasmiehiä on seissyt niityllä räpylät kädessä. Maailman toiseksi suosituimman
pallopelin ainoa virallinen kenttä Suomessa sijaitsee Keravalla.

K

eravalla on krikettikenttä, koska
Andrew Armitage on töissä Keravalla. Seitsemän vuotta sitten
hän kysyi Keravan ja muutaman
muun pääkaupunkiseudun kunnan virkamiehiltä, löytyisikö aluetta, jonka voisi
vuokrata krikettikäyttöön.
Keravan silloinen kaupunginjohtaja
Rolf Paqvalin alkoi edistää asiaa. Paqvalin ja Armitage kävivät Lontoossa Lord’sin
kentällä tutustumassa lajiin Kansainvälisen
Krikettiliiton kehitysohjelman puitteissa
vuonna 2008. Kettulankujan päässä sijaitsevan Kerava National Cricket Groundin
vuokrasopimus solmittiin vuonna 2009.

Liitto perustettiin 1999
Andy Armitage on krikettimies henkeen
ja vereen. Nuorena hän pelasi myös jalkapalloa, mutta kriketti oli päälaji. Oltuaan
Suomessa pari vuotta 1980-luvun loppupuolella hän totesi, että ei ole elämää ilman
krikettiä, ja alkoi luoda pelille edellytyksiä
Suomessa. Sitä ennen Suomessa suurlähetystöt vain pelailivat keskenään.
1990-luvulla Suomeen perustettiin
muutama kerho – ja kansallinen liitto 1999.
Armitage ei ollut perustava puheenjohtaja,
mutta astui ruoriin vuoden toiminnan jälkeen. Armitage on nykyisin myös kansainvälisen liiton kehitysvaliokunnassa, mikä
käytännössä tarkoittaa, että hän kiertää
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tutustumassa eri maiden toimintaan. Kansainväliseen liittoon kuuluu 110 jäsenmaata.
Toukokuussa hän kävi Papua-Uusi Guineassa.
Keravan kenttä sai rahoitusta kansainväliseltä liitolta, ELY-keskukselta,
opetusministeriöltä, seuroilta, jäseniltä ja
laji-ihmisiltä. Joitakin yrityssponsorejakin
on saatu.

Pelaajista 30 %
suomalaistaustaisia
Keravan kansallinen krikettikenttä on
Suomen Krikettiliiton kenttä ja samalla Ke-

ravan Krikettikerhon kotikenttä. Suomessa
on reilut parikymmentä seuraa ja suuri osa
niistä käy Keravalla pelaamassa. Sarjoja pelataan toukokuun alusta syksyyn. Pelaajista
ulkomaalaistaustaisia on noin 70 %.
Tänä vuonna kentän reunalle valmistui
klubirakennus, jossa on paitsi pukuhuoneet,
myös pieni kokoontumistila keittiöineen,
sosiaalitilat ja varasto sekä toimitsijahuone. Toimitsijahuoneessa kaksi toimitsijaa
seuraa ottelua ja kirjaa tapahtumia.
Keravan kentällä pelataan kesän aikana
otteluja vähintään joka viikonloppu sekä ainakin yhtenä iltana viikolla. Tämän lisäksi
kentällä harjoitellaan. Kentän reunalla on
harjoitushäkki, jossa voi heittää ja lyödä

Tänä vuonna valmistui uusi klubirakennus, jossa on mm. kaksi pukuhuonetta ja kokoontumistila.

palloa. Vuoden aikana Suomessa pelataan
noin 150 ottelua, joista kolmasosa Keravalla. Ottelut kestävät kolmesta reiluun
kuuteen tuntiin.
Kentän viralliset avajaiset järjestetään 10.6. Juhlallisuuksien lisäksi Suomen
maajoukkue kohtaa brittiläisen Marylebone
Cricket Clubin 20 syöttövuoron ottelussa.
Samalla viikolla kentällä järjestetään nuorten krikettileiri. Keravalaiset ovat tervetulleita tapahtumaan – ja myös kokeilemaan
lajia.
www.cricketfinland.com/mcc-suomessa.html

Näin krikettiä
pelataan
• syöttäjä syöttää palloa n. 20 m päästä
hilasta, jossa kolmen n. 60 cm korkean
kepin päällä on kaksi palikkaa
• syöttäjän tavoitteena on osua hilaan ja
pudottaa palikat keppien päältä, jolloin
lyöjä ’palaa’
• toinen tapa ’polttaa’ lyöjä on ottaa
koppi ilmasta
• lyöjä yrittää lyödä siten, että pallo
lentää kentällä olevien vastustajan ulkopelaajien ulottumattomiin
• pallon pomppiessa kentällä lyöjä voi
juosta hilojen välistä n. 20 m matkaa
niin monta kertaa kuin ehtii, ennen kuin
pallo toimitetaan syöttäjälle tai siepparille – jokaisesta juostusta hilanvälistä tulee
yksi piste
• kenttä on ympäröity köydellä
• jos pallo lentää suoraan ilmassa köyden ulkopuolelle, saa siitä kuusi pistettä
• jos pallo lentää köyden ulkopuolelle
pompittuaan maassa, saa siitä neljä
pistettä
• pelin pituus määräytyy syöttövuorojen
mukaan
• SM-sarjassa pelataan 20 syöttövuoron
otteluja, jotka kestävät hieman alle 3
tuntia ja 40 syöttövuoron otteluja, jotka
kestävät hieman yli kuusi tuntia
• kriketistä on olemassa myös pelimuoto,
joka kestää viisi päivää

Kuvassa kopparina perinteisessä valkoisessa asussa Phil Davies ja lyöjänä Jonathan Scamans,
joka on pukeutunut Suomen krikettimaajoukkueen siniseen asuun. Pelaajat ovat tässä kuvassa
harjoitushäkissä. Pelaajien välissä näkyy ’hila’, jossa kolmen sauvan päällä on kaksi irtonaista
palikkaa. Syöttäjä yrittää osua hilaan, kun taas lyöjä yrittää estää osumaa ja samalla lyödä
palloa ulkopelaajien tavoittamattomiin.
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