Sukka, sukempi, Keke

(viikon 7/2013 yritykset)

Jo liigassa henkilökohtainen suorittaminen oli ollut Rautahermon luokkaa eli joukkuetutut lähinnä osoittivat
sormella ja nauroivat. "Tiesin" kuitenkin "hetkellisen" luokattomuuteni olleen vain Twistereiden aiheuttamaa ja
mietin jo, mitä tarjoan Nahkalle grillillä voitettuani Koskissa ensimmäisen stopin viidestä. Vaan kuinka
kävikään?
Hommahan sujui kuin Pohjois-Korean suunnitelmatalous. Suorittaminen jatkoi kulkuaan nollatasolla, keppi lähti
kuin veteraani valiokunnasta ja koko tämä säälittävä luuttuaminen palkittiin seitsemännellä sijalla ja euroja
kilahti kuusikymmentä. Ah auvoa. Ossi King Of The Hill juoksutti palloa taskun seudulle rennon kevyesti parin
sarjan verran niin tehokkaasti, että savun hälvettyä hänet kruunattiin. Mainittakoon, että alussa majuri Nahka
kiihdytti unelma sarjan, mutta "vittu tää oli tässä" ja rantautui viimeisen ruudun ehjän siivittämänä juuri pariin.
Seuraavana oli vuorossa Lahti keskiviikkoehtoon ratoksi. Tässä kohtaa itsetunnosta oli vielä rippeet jäljellä, sillä
Lahden odotettu matala tulostaso pitäisi käydä allekirjoittaneelle kuin "ennen vanhaan" Saarikon suuhun. Palle
Paskavasuri teki muille jo aikaisessa vaiheessa selväksi, että saumaa on vain jämä sijoille. Ärsyttävintä oli se,
että hän keilasi hyvin. Sitä on vasurilta käytännössä mahdoton hyväksyä. Loppumetreillä sijoista 2, 3 ja 4 oli
mittavaakin epäselvyyttä, mutta loppu tuplalla Jehu sujahti hopealle. Olin jo ontunut sarjani valmiiksi ja Timo
Tohtorilta vaadittiin ehjää, jotta pronssi irtoaisi ja Keke jätettäisiin kylmästi podiumin ulkopuolelle. Kenttä oli
heittojen välissä kuivunut käsiin ja pallo viiletti hipsuna ykkösen vasempaan poskee, 5-10 lavalla vaan ei kauaa,
kun femma pyörtyi paikalleen. Allekirjoittaneen unelma klipistä torpattiin ja Tohtori tuuletti pronssia.
Perjantain välietappina kolattiin kauden tärkein tapahtuma eli seuran mestaruus. Mane jätti muut kauas
taakseen Jukkiksen 140:sen suurella avustuksella. Tiukkaa vääntöä käytiin ainoastaan kolmannesta sijasta, joka
lopulta napsahti omaan liiviin. Arkkiviholliseni Lätkä jäi miellyttävästi parin pisteen päähän.
Viikon kohokohta oli ehdottomasti sunnuntai, jolloin naarattiin Pupparissa ja Hutungissa. Lyhyt kautsaus
viimeisen viikon suorituksiin oli tuonut selkeän kuvan siitä, että 10 sarjan finaalia Pupuhuhdassa ei voi voittaa
ellei puolet poppoosta kuole. Ja niinhän ei käynyt. Iloisen palvelun ammattilainen Timo Tohtori otti onnen
kyyneleet silmissä vastaan ensimmäisen voittonsa puoleentoista vuoteen. Toiseksi ryntäsi Miettisen Vesa ja
yhtä haipakkaa kolmanneksi kapusi pääjohtaja Helminen. Kuten arvata saattaa, allekirjoittanut vaelsi varjojen
mailla lätkien esimerkillistä kahtakymmentä muiden luutiessa parikymmentä pistettä enemmän. Lopun kaksi
valoisampaa sarjaa siivittivät kuudennelle tilalle ja joskus pari sarjan heittäneistä taakse ei tainnut jäädä muita
kun Nahka.
Hutungissa oli karsinnassa rasvaa niin että suussa maistui ja ennen ensimmäistäkään harjoitus heittoa tehtiin
oranssista pallosta hiomalaikalla harmaa. Into piukassa terhakka tämmi ykkösmerkkiin ja hipsu kakkoskeilan
vasempaan kulmaan. Samanlaisia reaktioita näkyi puolella ja toisella. Tästä onneksi selvittiin kohtuullisen
helposti ja viiden sarjan jälkeen kärjessä painoi vasuri duo Hård & Paskavasuri. Tohtori jatkoi pyhäpeliä heiluen
kärjen tuntumassa ja positiivisena yllätyksenä voidaan pitää omaakin jatkopaikkaa. Nahkalla tuli jo tässä kohtaa
kiire kotiin.

Round Robinissa riitti dramatiikkaan ihan viimeisiin ruutuihin asti. Ennen viimeistä sarjaa voitosta nahistelivat
Keke, Palle ja Tohtori. King Of The Hill oli lyönyt pillit pussiin kesken matsien ja se tiesi pallotohtorille ilmaisia
bonuksia. Kekeä vastaan kolasi Humalalampi ja Palle taisteli pääjohtajaa vastaan. Sarjan puolessa välissä oli
selvää, että Timo nappaisi tuplatittelin ja Pallenkin kakkosija oli miltei kirkossa kuulutettu, mutta juuri tuolla
totuuden hetkellä kohtalo puuttui peliin. Humalampi tarvitsi ehjän, jotta löisi Kekeltä luukun kiinni. Pallo
lirvautti kympin kumoon rännin kautta ja ovi oli auki. Toisaalla Palle oli häviämässä matsiaan presidentille,
mutta katsoi tilanteen olevan jo selvä, kun Kännijärven paikkoa ei oltu vielä ehditty korjata tyhjäksi. Muinaisille
tavoilleen uskollisena Keke losautti kympin umpeen ja nappasi bonukset, Palle jätti seiskan ja roiskasi siitä
mattoon luullen kakkossijan napsahtaneen anyway. Hämmennys oli suuri tilanteen selvittyä ja eniten harmitti
se, että hyvä kiukku oli mennyt sivusuun.
Hutungin toista sijaa voidaan jo pitää siedettävänä, mutta muutoin otsikko kertoo kaiken olennaisen. Sarjamme
jatkuu parin viikon päästä, kun matkaamme aavikolle. Jatkuuko surkea räpellys vai paistaako päivä rotan
koloon? No mitäpä lottootte.
-keijo-

