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Joukkueen salakielenä suomi
TS/TIMO JAKONEN

Intialaiset Hariharan Dandapani
ja Mahesh Tambe pelaavat krikettiä Suomen maajoukkueessa
sekä turkulaisessa seurajoukkueessa.
Merja Kallikari
Turun Sanomat
KRIKETTI Kun intialainen Hariharan Dandapani oli aikoinaan
tulossa Turkuun opiskelemaan,
hän varmisti ensin, että paikkakunnalla pääsee pelaamaan
krikettiä. Kyllä pääsee, mutta
puitteet ovat hieman toiset kuin
kotimaassa. Pesäpalloa muistuttava mailapeli on Intiassa suosituin ja suurin urheilulaji, jolla
voi jopa elättää itsensä.
–Kriketillä voi ansaita miljoonia, jos kaikki osuu kohdalleen,
28-vuotias Dandapani tietää.
Intiassa Dandapani pelasi vielä ammattimaisesti, mutta Turussa hän työskentelee neljättä
vuotta biologian alalla. Kriketti
vie lähes kaiken vapaa-ajan, sillä
mies pelaa paikallisen SuomiAasia Krikettiyhdistyksen riveissä sekä Suomen maajoukkueessa.
Seuratovereista myös 30-vuotias maanmies Mahesh Tambe
on päässyt Suomi-paitaan.
–Halusin myös pelata krikettiä Suomessa, mutta maajoukkue ei alun perin ollut tavoitteenani, kertoo väitöskirjaa
Turussa työstävä Tambe.

Vaikka Suomen krikettijoukkue

on kovin kansainvälinen, Dandapanin mukaan suurin osa
pelaajista on asunut Suomessa
jo vuosikausia. Joukkue kommunikoi kentällä suomeksi.
–Se on hyvä salakieli, kun
pelataan ulkomailla, Dandapani
naurahtaa.
Kuten arvata saattaa, Suomi
on maailmalla suositun kriketin lilliputteja. Pelkästään pääsy MM-kisojen karsintoihin on
kovan työn takana, mutta kansallinen krikettiliitto haluaa
kehittää maajoukkuetoimintaa
ja saada lajille jalansijaa. Marraskuun Kuortaneen-leirillä pelaajat saivat uusia eväitä muun
muassa keihäsvalmentaja Petteri Piiroselta.
–Hän opetti meitä käyttämään vartaloa, kun heitämme
palloa. Olen aina luullut, että
heitto lähtee lähinnä olkapäästä,
Tambe kertoo.
Suomessa on tällä hetkellä
noin 500 lisenssipelaajaa. Korkeimmalla sarjatasolla pelaa
kuusi joukkuetta, joista ainoa
pääkaupunkiseudun ulkopuolinen joukkue on Suomi-Aasia
Krikettiyhdistys.
–Pieneltä turkulaiselta seuraltamme oli hieno saavutus
päästä ykkösdivisioonaan, jossa
joukkueet ovat varsin kovatasoisia, Dandapani toteaa.
–Paperilla emme ehkä ole yksi
vahvimmista joukkueista, mutta
olemme pärjänneet hyvin, koska pelaajat ovat todella sitoutuneita ja meillä on hyvä henki ja
seuran hallinto kunnossa.

Leo Messi (oik.) palasi torstaina muiden Barcelonan
tähtien joukkoon. Harjoituksissa pelehtivät muiden
muassa Luis Suarez (vas.) ja Neymar.

FAKTA

Messi palasi
hoidoista
harjoituksiin

Maailmalla suosittu
mailapallopeli
■ Kriketti on pesäpalloa

muistuttava mailapallopeli, jota
pelataan yhdentoista pelaajan
joukkuein suurella ympyränmuotoisella kentällä.
■ Lajissa on kestoltaan vaihtelevia pelimuotoja, joista yleisimpiä
ovat 50, 40 ja 20 syöttövuoron
ottelut. Suomessa pisimmät
ottelut ovat 40 syöttövuoroa ja
kestävät taukoineen noin seitsemän tuntia.
■ Krikettiä on pelattu Suomessa
jo 1950-luvulta lähtien. Seuratoiminta alkoi kehittyä 1990-luvulla,
ja Suomen krikettiliitto perustettiin vuonna 1999.
■ Suomessa on noin 500
kriketin lisenssipelaajaa. Aktiivisia
harrastajia on noin tuhat.
■ Rekisteröityjä krikettiseuroja on ympäri maata 30, joista 26
on Suomen krikettiliiton jäseniä.
■ Ylimmällä sarjatasolla
ykkösdivisioonassa pelaa kuusi
joukkuetta, kakkosessa kahdeksan ja kolmosessa kuusi.
■ Suomen ainoa virallinen krikettikenttä on Keravalla.
■ Lisää kriketistä Suomessa ja
Turussa: cricketfinland.com ja
finnasia.net.

Barcelonan supertähti Lionel Messi
palasi torstaina
Espanjan jalkapallojätti Barcelonan
harjoituksiin käytyään edellispäivinä hoidattamassa
munuaiskivivaivojaan.
AFP
Barcelona
JALKAPALLO Seuran
mukaan Messille tehtiin
testejä ”tilanteen seuraamiseksi”.
Messiltä jäi väliin kes-

Tatli sai uuden
haastajan Italiasta

tä peliä ja puoleksi psykologiaa.
Pelistrategia on tärkeässä roolissa, hän selvittää.
Dandapani sanoo olevansa ylpeä, että joukkue kamppailee
niin hienosti helsinkiläisten puristuksessa, sillä harjoitusolot
ja pelaajamäärät ovat Turussa
aivan eri tasolla. Seura ei ole
saanut talveksi vakiovuoroa
kuin koulun liikuntasalista,
jossa pelinomainen harjoittelu
on mahdotonta.
–Kriketti vaatii isoa tilaa ja
paljon aikaa. Järkevää harjoitusta ei saa tehtyä tunnissa.
Impivaaran jalkapallohallista
otamme vuoron, jos joku muu
peruuttaa, kertoo seuran puheenjohtaja Pasi Kankaanpää.
–Yleensä saamme peruutusvuoron lauantai-illalta. Me harjoittelemme, kun muut juhlivat,
Dandapani naurahtaa.
Kaupungissa toimii aktiivisesti myös toinen krikettiseura,
Turku Cricket Club. Joukkueet
tekevät yhteistyötä ja jopa yhdistymistä on väläytelty, mutta
toisaalta paikallinen kilpailuasetelma vie molempia eteenpäin.

NYRKKEILY Italialainen
Massimiliano Ballisai
on suomalaisnyrkkeilijä
Edis Tatlin uusi vastustaja maaliskuisessa ammattilaisillassa.
Tatlin oli määrä puolustaa kevytsarjan EMtitteliään britti Kevin
Mitchelliä vastaan,
mutta keskiviikkona
saatiin uutinen, että
Mitchell lopettaa yllättäen uransa.
–Todella hienoa, että
uusi haastaja löytyi näin

Hariharan Dandapani
Turkulaisen krikettijoukkueen kapteeni

TÄSTÄ ON KYSE

SM-viikko Tampereella
■ Ensimmäistä kertaa järjestet-

tävä monilajitapahtuma, jossa
suomalaishuiput kamppailevat
lajiensa mestaruuksista. Idea
on lainattu Ruotsista, jossa
SM-Veckan on ollut menestys jo
usean vuoden ajan.
■ Kolmen päivän aikana jaetaan
kaiken kaikkiaan 400 SM-mitalia
22 eri lajissa. Urheilijoita mukana
yhteensä 1 500.
■ Kriketin lisäksi mukana ovat
biljardi, darts, futsal, jousiam-

munta, judo, kahvakuula, kaukalopallo, keilailu, miekkailu, ratagolf, ringette, shakki, sulkapallo,
taekwondo, taido, tikkaurheilu,
trial-pyöräily, ultimate, uppopallo, valjakkourheilu ja X-trial.
■ SM-viikon päätapahtumapaikka on Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus, mutta yksittäisiä
lajeja kisataan ympäri Pirkanmaata.
Lisätietoja: sport.fi/sm-viikko

nopeasti, Tatli iloitsi.
Tatlin mukaan Ballisai
osaa lyödä nukuttavasti.
Hän on voittanut urallaan
muun muassa Manuel
Lancian Italian kevyensarjan mestaruusottelussa. Lancia on sarjan
EU-mestari.
–Ballisai on ulottuva
kaveri, hänellä on iskuvoimaa ja vielä hyvä ottelulista.
Tatli ottelee Ballisaita
vastaan 18. maaliskuuta
Espoossa. STT

Käännöskikka kiritti
suomalaisia MM-vesillä

”Kriketti on puoleksi
fyysistä peliä ja puoleksi psykologiaa. PeKriketissä kapteeni on kentällä listrategia on tärkeässä
pomo, jonka lantun on leikatta- roolissa.”
va nopeasti muuttuvien tilanteiden paineessa. Dandapani on
turkulaisjoukkueen kapteeni.
–Kriketti on puoleksi fyysis-

kiviikkoinen 1–1-tasapeli
Valencian kanssa Espanjan cupin välierissä. Barca
ei argentiinalaista ihmemiestä tarvinnut, sillä se
selvitti tiensä cup-finaaliin yhteismaalein 8–1.
Messi lienee jälleen
avauksessa, kun Barcelona kohtaa Celta Vigon
Espanjan liigassa sunnuntaina. Messi tarvitsee
kaksi maalia yltääkseen
ensimmäisenä pelaajana
300 maaliin Espanjan
liigassa.
Messi kärsi munuaiskivistä joulukuussa seurajoukkueiden MM-turnauksessa, kun hän joutui
jättämään välieräottelun
väliin Barcelonan marssiessa turnausvoittoon.

Intialaiset seurakaverukset Hariharan Dandapani (vas.) ja Mahesh Tambe reissaavat lähes viikottain Turusta Helsinkiin krikettimaajoukkueen harjoituksiin. Molemmat ymmärtävät suomea, vaikka puhuminen vaatii vielä ponnisteluja.

Njazi Kuqi vaihtaa
isoveljen valvontaan

Kriketti mukana Tampereen SM-viikolla
Merja Kallikari
Turun Sanomat

Suomessa melko tuntematon mailapallopeli pääsee
viikonloppuna valokeilaan
Tampereella, kun kriketti on
mukana ensimmäistä kertaa
järjestettävällä SM-viikolla.
Yle televisioi kriketin sisämestaruusturnauksen loppuottelun.

–On hieno ja iso juttu, että
kriketti saatiin mukaan tapahtumaan. Televisiointi on hyvää
mainosta lajille. Kaikki joukkueet ovat todella innoissaan,
kertoo Suomi-Aasia Krikettiyhdistyksen joukkueessa pelaava
Hariharan Dandapani.
Kaikkien aikojen ensimmäisessä sisäkriketin SM-turnauksessa pelaa kahdeksan joukkuetta. Turun lisäksi mukana on
seuroja Helsingistä, Espoos-

ta, Keravalta ja Tampereelta.
Turkulaisen Mahesh Tamben
mielestä on vaikea nimetä ennakkosuosikkia.
–Turnauksen formaatti on
kaikille joukkueille uusi kokemus, Tambe toteaa.
–Mutta me olemme ainakin
harjoitelleet ahkerasti.
Kriketissä on erilaisia pelimuotoja, ja sisäturnauksissa
pelit ovat yleensä lyhyempiä
kuin ulkona pelattaessa.

PURJEHDUS Suomalaispurjehtijat Sinem Kurtbay ja
Silja Kanerva onnistuivat erikoiskikassa purjehduksen 49er FX -luokan MM-kisoissa Floridassa. Kaksikko
nousi hyvän käännöksen avulla keskiviikon lähdössä
yhdeksänneksi.
Kovassa aallokossa suomalaiset joutuivat takaaajajiksi kaaduttuaan myötätuuliosuudella, mutta
paikkasivat erheensä.
–Viimeisellä myötätuulella teimme myötätuulikäännöksen ( jiippi) sijaan vastatuulikäännöksen (venda),
mikä on erittäin harvoin 49erilla helpompaa. Muut
ympärillä kaatuivat jiippeihinsä, ja pääsimme maaliin
yhdeksäntenä, Kanerva kertoi.
Suomen toinen venekunta Noora Ruskola–Camilla
Cedercreutz ajautui merileväpaakkuun, ja heidän
veneensä pysähtyi kuin seinään.
Kurtbay ja Kanerva ovat 17. sijalla, Ruskola ja Cedercreutz 33. sijalla. STT

–Tampereella pelataan 12
syöttövuoron otteluita, jotka
ovat noin tunnin mittaisia,
Dandapani selvittää.
Krikettiturnaus alkaa perjantaina alkulohkon otteluilla. Lauantaina pelit jatkuvat ja
huipentuvat illan finaaliin.
SM-viikko
6Tampereella 12.–14.2. Kriketin
loppuottelu lauantaina 13.2. Yle
TV2 klo 19.20.

JALKAPALLO Jalkapalloliigan sarjanousija PK-35 Vantaa vahvistaa miehistöään kokeneella hyökkääjällä,
kun 32-vuotias Njazi Kuqi liittyy seuraan tämän
kauden kattavalla sopimuksella. Vantaalaisseuraa
valmentaa Njazi Kuqin isoveli Shefki Kuqi, ja päävalmentajan mukaan tuttu mies on hyvä vahvistus
seuralle.
–Tunnen ”Nassen” ja joukkueeni, joten tiedän hänen olevan meille selkeä vahvistus. Hän on samassa
tilanteessa kuin muutkin, Shefki Kuqi kommentoi.
Njazi Kuqi pelasi viimeksi Suomessa kaudella 2011,
jolloin hän iski TPS:n paidassa 21 ottelussa 8 maalia. Suomen A-maajoukkueessa hän on pelannut 12
ottelua, joissa hän on viimeistellyt viisi maalia. STT

