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Kun pingiskärpänen puraisi Padasjoella
1970-luvulla pöytätenniksestä tuli Padasjoen
Yrityksen näkyvin kilpailulaji. Pöytätennisjaoston edustajat ylsivät
useammassa sarjassa
piirin ja jopa valtakunnan kärkisijoille. Padasjoen kiistatta menestyneimmäksi pöytätennistähdeksi nousi Anni Komulainen, jolla on toistakymmentä Suomenmestaruutta lajissa.

Tervetuloa

vuoden 1993 MM-kisoissa.
- Hän oli maailmanlistalla sijalla 9, itse olin parhaimmillani juuri ja juuri sadan joukossa, muistelee Anni Bölenius
(o.s. Komulainen).
Toinen mukava muisto on
joukkuekisa Japanin MM-kisoissa 1991.
- Pääsimme kisoissa A-ryhmään, mikä on tosi vaikeata Euroopan maille ja kaaduimme vasta Kiinalle 1/8finaalissa.
Karvaimpana tappiona
muistuu mieleen häviö Tsekeille MM-kisoissa 1993.
- Hävisin viidennessä ratkaisevan pelin, muuten olisi ollut
sauma jäädä A-ryhmään. Jälkikäteen otti päähän se, että
menetin keskittymiseni, kun
kavereita tuli katsomoon lähelle pelipöytää.
Bölenius pitää yhtenä menestymisensä salaisuutena sitä, että pääsi Padasjoella jo
nuorena pelaamaan myös paljon itseään vanhempien miesten kanssa.
- Sain kokemusta eri pelityyleistä ja materiaalipelaajista. Jossain isommassa seurassa olisin pelannut vain ikäisteni kanssa.
Pöytätenniksellä on ollut
iso vaikutus koko myöhempään elämään.
- Työelämässä olen saanut
kuulla olevani määrätietoinen,
se on varmaan tullut urheilusta, arvelee tiedotuspäällikkönä Ruotsin armeijan tiedustelupalvelu FRA:ssa työskentelevä Bölenius.
Myös ruotsalaisen puolisonsa hän tapasi pingiksen parissa. Böleniuksilla on neljä lasta, joista pingiksen parissa pi-

Urheilumuistoja

kerätään juhlavuoden
julkaisuun

K-market Ruokapataan

Pöytätenniksen ja sen opit
toi Padasjoelle syksyllä 1972
kunnanjohtajana aloittanut
Teuvo Komulainen, jota pingiskärpänen puraisi jo poikasena.
- Kotikyläni eräässä talossa
oli vanerista tehty pöytä, jolla pojat kellarissa pelasivat ja
minäkin sain pelata, muistelee
Komulainen Waarinkivet-elämäkerrassaan.
Varsinaisen sysäyksen pelaamiseen Komulainen sai
Vaalassa, jossa toimi kunnansihteerinä ennen Padasjoelle
tuloaan. Padasjoella innokas
lajin harrastaja ryhtyi opettamaan pingiksen peluuta paikallisten nuorten pyynnöstä
marraskuussa 1972.
Voimistelunopettaja Timi
Javanainen teetätti yläasteen
puutyötunneilla kimpilevystä pöytiä pukkeineen. Pingistä pelattiin kolmena-neljänä iltana viikossa yläasteen
salissa.
- Parhaimmillaan pelaajia
oli kymmenittäin, vaikka sa-

kauppiaan parhaat tarjoukset!

Parhaimmillaan yläasteen salissa pidettyihin harjoituksiin kokoontui kymmeniä pelaajia junioreista aikuisiin. Etummaisena pelipöydän ääressä Teuvo Komulainen.
manaikaisesti pöydille mahtui vain neljätoista pelaajaa,
muistelee Komulainen.
Yrityksen pöytätennisjaoston junioripelaajat pääsivät
valmennusleireille Pajulahteen, Helsinkiin ja Lahteen.
Kilpailumatkoja tehtiin 300400 kilometrin säteellä eri
puolille maata.
Ratkaisevaa lajin edistämisessä Padasjoella oli kunnollisten pelipöytien saaminen
yritysten ja yksityisten lahjoituksina pian harrastuksen
alkuvaiheessa.
Kova harjoittelu alkoi tuottaa nopeasti tulosta. Jo vuonna 1973 Leena Mäkijärvi ja
Kristiina Pahta ylsivät pronssille 17-vuotiaiden naisjunioreiden joukkueottelussa.

Pronssia oli tuomisina myös
vuoden 1974 Suomen nappulaliigamestaruuskilpailusta, jossa Yritystä edustivat Arja Nurminen ja Heljä Pihkala.
Parhaimmillaan 1970-80lukujen taitteessa tyttöjen ja
poikien Suomen ranking-listalla oli jo 15-20 padasjokelaista.
Alle 13-vuotiaissa pojissa
Jari Nikkarikoski saavutti Suomenmestaruuden 1983. OlliPekka Mäkelä oli tuonut Padasjoelle pronssia samassa sarjassa pari vuotta aiemmin.
Suurin pingisvoima Yrityksessä oli kuitenkin kehkeytynyt tytöissä ja naisissa. Junioreiden EM-edustukseen ylsivät
ainakin Maria Mäkelä, Heljä
Pihkala sekä Komulaisen tyttäret Minna ja Anni.
Vuonna 1984 Padasjoen Yritys sai hopeaa seurajoukkueiden mestaruussarjassa ja seuraavana vuonna voitti naisten
runkosarjan puhtaalla pelillä.
Komulaisen siskosten lisäksi
Yrityksen joukkueessa pelasivat Tarja Nikkarikoski ja Minna Krannila.
Myös miehet kisasivat parhaimmillaan pääsystä ylimmälle sarjatasolle.
Padasjoella järjestettiin pöytätenniskisoja piirinmestaruuskisoista kansallisiin kisoihin,
maaotteluihin ja aina tasokkaisiin Grand Prix-turnauksiin asti.
Lajin huippumaan Kiinan
pelaajia vieraili maaottelun
merkeissä Padasjoella kahteenkin otteeseen, ensimmäi-

sen kerran jo vuonna 1973 ja
toistamiseen vuonna 1987. Pelipöydän ääressä ei suomalaisilla ollut sanansijaa kiinalaisia
mailavirtuooseja vastaan.
Komulainen nousi valmentajaurallaan pienen seuran ohjaajasta alle 14-vuotiaiden naisjunioreiden maajoukkueluotsiksi asti. Peli- ja harjoitusmatkat
veivät kunnanjohtajaa ympäri Pohjoismaita, Eurooppaa ja
aina Kiinaan saakka Suomen
maajoukkueen mukana.
Luottamustoimista tärkein
oli Suomen Pöytätennisliiton
liittovaltuuston puheenjohtajuus vuodesta 1977 aina 1990luvun alkuun.

Pienestä seurasta
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maailmalle
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Anni Komulaisesta kehittyi

Yrityksen pöytätennisjaosto sai pian harrastuksen alkuvaiheessa käyttöön viralliset pelipöydät paikallisten yritysten ja yksityisten lahjoittamina.

Padasjoen Yrityksen ylivoimaisesti menestynein pöytätennistähti. Ensimmäisen naisten kaksinpelin Suomenmestaruutensa Komulainen voitti
Padasjoen Yrityksen edustajana vuonna 1992.
Kaksi vuotta myöhemmin
uran kruunasivat voitot niin
naisten kaksin- ja nelinpeleissä kuin sekanelinpelissäkin. Tässä vaiheessa padasjokelainen oli jo siirtynyt edustamaan Lahden Pöytätennisseuraa.
Vuonna 1995 ansioluettelo
sai jatkokseen naisten kaksinja nelinpelien mestaruudet.
Uran makeimpana voittona Komulainen pitää voittoa
HongKongin Chan Tan Luista
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Nuoret pingismestarit Anni ja Minna Komulainen.

HINTAHULINAT UUDISTUNEELLA PALVELUTISKILLÄMME!
Juhlimme uutta tiskiämme ja tarjoamme vain tuoreesti parasta!

Pihveinä, Suomi

simmälle on edennyt esikoistytär Sannamari. Hän pelaa äitinsä valmentamassa Spårvägenin joukkueessa, joka taistelee tänä keväänä Ruotsin mestaruudesta.
- Pidin lähes 10 vuotta täysin taukoa, kun jätin aktiiviuran 1990-luvun puolivälissä.
Kun tyttäreni alkoi pelata, ryhdyin valmentajaksi ja kaivoin
mailan esiin. Tekniikka ei katoa, mutta fyysinen puoli pistää rajat, naurahtaa Bölenius.
Vuonna 2009 hän teki paluun Suomenmestariksi pelattuaan Seinäjoella naisten
nelinpelin voittoon yhdessä
tyttärensä Sannamarin kanssa. Samana vuonna Bölenius
voitti SM-kisoissa kaikki mahdolliset naisten Suomenmestaruudet.
Viimeisin suuri voitto on
vuodelta 2012, kun Bölenius
nousi korkeimmalle palkintopallille Tukholman Globenissa voitettuaan nelinpelin kultaa veteraanien MM-kisoissa
maailman kovimpien pelaajien joukossa.
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