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Urheilu  

Hollola
Aleksi Sammalisto

Hollolassa Miekkiöntiellä asuva 
pingistaituri Kai Merimaa jatkoi 
pitkää arvokisojen mitaliputkeaan 
kesäkuussa Las Vegasissa veteraa-
nipöytätenniksen MM-turnaukses-
sa. Turkulaislähtöinen Merimaa 
kukisti 85-vuotiaiden loppuot-
telussa tshekkiläisen Frantisek 
Preisin erin 3–1. Mies siis nap-
pasi uransa sekä koko suomalai-
sen veteraanipöytätennishistorian 
ensimmäisen kaksinpelin maail-
manmestaruuden.

–�Sitä minä lähdin hakemaan, 
eikä voitto kovin suuri yllätys ollut. 
Aiemmin olen monta kertaa ollut 
lähellä, mutta nyt se lopulta irtosi 
ja vieläpä erittäin helposti, sanoo 
vastustajiaan selkeästi ketteräm-
min pelipöydän ympärillä tans-
sahdellut Merimaa.

Nelinpelin 70-vuotiaiden MM-
kullan Merimaa saavutti 14 vuotta 
sitten Japanin Yokohamassa. Kak-
sinpelin Euroopan mestaruutta 
hän pääsi tuulettamaan 80-vuo-
tiaiden sarjassa Tampereen koti-
kisoissa 2015. MM- ja EM-mitaleja 
on kertynyt yhteensä 11 kappaletta.

Pingiksen arvoturnaukset ovat 
kuljettaneet Merimaata ympäri 
maailmaa. Maanosista vain Afrik-
ka ja Etelämanner ovat kokemat-
ta. Kesäkuun Pohjois-Amerikan 
reissu oli seuratasolla Helsingin 
Wegaa edustavalle pallojonglöörille 
ensimmäinen. Hotelli-, kasino- ja 
viimeisen vuoden ajan myös jää-
kiekkokaupunkina tunnettu Vegas 
ei ollut lomakohteena Merimaan 
mieleen.

–�En lähtisi uudestaan, ellei oli-
si vastaavat kisat tulossa ja mita-
li luvassa.

Merimaa sai ensikosketuksen 
pöytätennikseen vuonna 1947, 
kun Amerikan sukulaiset lähet-
tivät hänelle postipaketissa kaksi 
pingispalloa. Turun lapsuudenko-
dissa ruokapöytä toimi pelialusta-
na, kirjat verkkona ja vanerinpalat 
mailoina.

–�Pelasimme niin kauan kuin 
pallot kestivät ja sitten se unoh-
tui taas vuosikausiksi. Armeijassa 
pallottelu jatkui, koska sillä pää-
si pois tiskistä. Piti vain muistaa 

hävitä alikersanteille, että heitä 
kiinnostaisi pelata jatkossakin, 
Merimaa naurahtaa.

Kilpatasolla Merimaa debytoi 
vuonna 1957 opiskelijoiden akatee-
misissa SM-kisoissa, joista tulok-
sena oli harrastetason hopeamitali. 
Wegan seuratoimintaan hän liittyi 
viisi vuotta myöhemmin.

–�Yritin päästä jo Turussa Åbo 
IFK:n riveihin, mutta seurassa har-
joitellut kaverini ei suostunut ker-
tomaan minulle missä ja milloin 
he harjoittelivat.

Lahteen Merimaat rantautuivat 
ensimmäisen kerran vuonna 1968. 
Kuusihenkinen perhe asui välil-
lä myös Espoossa, mutta paluu 
Hämeeseen koitti jälleen 80-luvun 
alussa. Kaupan alalla pitkän uran 
tehnyt ikiliikkuja jäi eläkkeelle 
vuonna 1992.

– Kaikilla ihmisillä pitäisi olla 
heti eläkkeelle siirtyessään joku 
harrastus. Ei saisi jäädä neljän sei-
nän sisään paikalleen, toteaa puo-
liso Anja Merimaa.

Pariskunnan yhteinen matka on 
jatkunut jo yli 60 vuotta. Anjakin 
on kokeillut pingistä, mutta mie-
hensä pelihommiin hän ei ole juu-
rikaan puuttunut.

–�Ne eivät kuulu minulle. Oma 
pelaamiseni on enemmän sellais-
ta pingpongia.

Lapset ja lapsenlapset ovat yrit-
täneet haastaa vaaria, mutta tois-
taiseksi laihoin tuloksin.

–�Keskimmäinen poika on pääs-
syt jo hyvin lähelle, vinkkaa voitos-
ta voittoon edennyt Kai Merimaa.

Kahdesti viikossa Lahden Suur-
hallissa harjoitteleva Merimaa 
käy hiomassa kierteitään myös 
Helsingissä. Väkevällä rystylyön-
nillä varustettu arvokisamenes-
tyjä taittaa treenimatkat omalla 
autollaan. Pitkät ajomatkat ovat 
raskaita, mutta lajin viehätys aut-
taa jaksamaan vuodesta ja vuosi-
kymmenestä toiseen.

–�Pelaamisen pitää olla hauskaa, 
eikä se saa tuntua pakkopullalta. 
Lajin ympärille on muodostunut 
iso ystäväpiiri niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. Isoissa kansainvä-
lisissä kisoissa mitalit ovat totta 
kai mielessä, mutta enemmän ne 
ovat sosiaalisia tapaamisia tuttu-
jen kanssa.

Kansainvälisellä tasolla Miek-
kiöntien pingisvelho iskee 2,7 
gramman painoista palloa seu-
raavan kerran syyskuussa Uppsa-
lassa, jossa järjestetään veteraanien 
Pohjois-Euroopan mestaruuskisat. 
Seuraavat EM-kisat pelataan ensi 
vuoden heinäkuussa Budapestissa 
ja MM-karkelot puolestaan vuon-
na 2020 Bordeaux’ssa.

Merimaan mukaan pelihommat 
jatkuvat niin pitkään kuin terveys 
antaa siihen mahdollisuuden. Tällä 
hetkellä paikkoja ei kolota ja viisi 
vuotta sitten vaivannut tenniskyy-
närpääkin on selätetty.

–�Buranaa joudun välillä otta-
maan, mutta muuten kaikki on 
kunnossa. Jos jonain päivänä en 
enää pysty liikkumaan, niin sitten 
minun on pakko lopettaa. Mahdol-
linen menestymättömyys ei vai-
kuta pelieni päättymiseen.

Päivittäinen hyötyliikunta pitää 
konkarin mielen ja jäsenet vetrei-
nä. Harrastusrepertuaariin kuuluu 
esimerkiksi koirien kanssa ulkoilu. 
Merimaa, sekä rottweilerit Vilma 
ja Assi, ovat tuttu näky Miekkiön-
tien maisemissa.

–�Lenkkeilyä tulee noin 50–70 
kilometriä viikossa. Fyysinen ja 
psyykkinen kunto riippuu hyvin 
pitkälti omasta elämänasenteesta.

Merimaan läpi elämän jatkunut 
liikunnallinen ja terveellinen elä-
mäntapa on kokenut vain yhden 
kolauksen. Toukokuussa 1951 
Merimaa nautti pikarillisen vii-
niä rippitilaisuudessaan Turun 
tuomiokirkossa.

–�Taitaa olla krapula vieläkin, 
vitsailee ehtoollismaljaa lukuun 
ottamatta 85 vuotta raitista elä-
mää viettänyt teräsmies.

Miekkiöntieltä Las 
Vegasiin ja MM-kultaan
Pöytätennis: Teräsvaari Kai Merimaa, 85, on kiertänyt 
veteraanien arvoturnauksissa ympäri maailmaa.

Pingiksen 85-vuotiaiden MM-fi naalissa Kai Merimaa kukisti tshekki-
läisen Frantisek Preisin erin 3–1.

Kuka?

Kai Merimaa, 85
■ Syntynyt: 4.12.1933 Turussa.
■ Perhe: Vaimo Anja, neljä 
lasta, 12 lastenlasta sekä rott-
weilerit Vilma ja Assi.
■ Seura: Helsingin Wega. 
Myös LPTS:n jäsen.
■ Saavutukset: 85-vuotiai-
den kaksinpelin MM-kulta 
(Las Vegas 2018), 70-vuo-
tiaiden nelinpelin MM-kulta 
(Yokohama 2004), 80-vuo-
tiaiden kaksinpelin EM-kulta 
(Tampere 2015). Yhteensä 10 
MM- ja EM-mitalia. Lukuisia 
SM-kultia 40–80-vuotiaiden 
veteraanisarjoissa.
■ Muut harrastukset: 
Nuorempana koripallo, uinti, 
yleisurheilu, seiväshyppy, 
keihäänheitto, siis lähes 
kaikki muu paitsi pesäpallo. 
Nykyisin lenkkeily koirien 
kanssa, puiden pilkkominen ja 
muu omakotitalon ympärillä 
tapahtuva hyötyliikunta.

EVE AUTIO

Merimaan palkintovitriinistä löytyy muun muassa kaksi MM-kultaa ja EM-kotikisojen kultamitali.

ALEKSI SAMMALISTO

”
Jos jonain päi-
vänä en enää 

pysty liikkumaan, 
niin sitten minun on 
pakko lopettaa.
Pingisveteraani Kai Merimaa


