Puppeli
Mahtaako mennä paljon vikaan, jos väittää, että jokainen suomalainen viime vuosituhannen
loppupuoliskolla kisannut pöytätennispelaaja tuntee Thorvald ”Puppeli” Rundbergin. Jo paljon harvempi
tietää, että Puppeli oli vuonna 1951 miesten kaksinpelin SM-finaalissa. Voiton vei kuitenkin Berndt Kajetski.
Thorvald on ollut Puppeli koko ikänsä, sillä hän sai sen hellyttelynimekseen jo pikkuvauvana. Ruskeasuon
käyttönimenä oli ajoittain myös Puppe. Puppeli täytti 18.11.2014 90 vuotta ja pikku hiljaa pelit oli
lopetettava, lähinnä heikentyneen näön vuoksi. Ura kesti kuitenkin reippaasti yli 70 vuotta. Onpa hänellä
MM-mitalikin. Se tuli 60-vuotiaiden nelinpelissä ruotsalaisen Curt Österholmin kanssa Baltimoressa vuonna
1988.
Puppeli aloitti pöytätenniksen pikkupoikana asuessaan Kruunuhaassa osoitteessa Kulmakatu 10. Pingistä
pelattiin 1930-luvun lopulla KFUM:n kerhohuoneessa Liisankadulla, mutta jo sitä ennen Puppeli hankki
jostakin itse pöytälevyn ja pystytti sen asuintalonsa porttikäytävään.
Kristikan kerhohuoneesta seuraava askel oli BK:n harjoitukset Ratakadun kansakoulussa. Puppelin astuessa
saliin siellä iski palloa jo toinen tuleva tunnettu pingismies Erik Bifeldt.
-

Itse maalatuilla levyillä pelattiin, ostopöytiä ei silloin vielä muistaakseni ollut.

Puppelin puheissa vilahtelevat monien entisten mestaripelaajien nimet. Ensimmäinen virallinen Suomen
mestari Åke Grönholm oli ”sataprosenttinen deffari ja rauhallinen mies, joka tosin joskus löi vähän
kämmentä”. Pöytätennisliiton perustajajäseniin kuulunut Rolf Biese oli hyökkäyspelaaja ja Leif Malmborg
”itsepäinen kaveri ja mainio dubbelipeluri, joka löi kovaa rystyä kaikista mahdollisista palloista”.
Kehuja saavat myös eduskunnassa töissä ollut Kalevi Lehtonen, Juhani ”Linkkari” Berg, Esa Ellonen, Pentti
”Pätkä” Tuominen sekä turkulainen Marcus Gumpler.
-

Gumplerilla oli erikoinen ote ja Suomen erikoisin rystylyönti, joka oli lähes pelkkä sivukierre.
Kämmentä hän ei lyönyt paljoakaan.

Puppeli muistelee vuoden 1949 PM-kisojen karsintaa, jossa ennakkosuosikki Biese hävisi sekä Kajetskille
että Puppelille ja jätti koko karsinnan kesken. Puppe nousi joukkueeseen yhdessä Ari Huttusen, Kajetskin ja
Leif Malmborgin kanssa ja nappasi Malmborgin rinnalla nelinpelissä PM-pronssia.
Parhaimmillaan Puppeli harjoitteli lähes joka päivä. BK:ssa hän voitti mm. Suomen joukkuemestaruuden
Kajetskin ja Ewald Lindroosin kanssa. Toisessa mestaruudessa Lindroosin tilalla pelasi Bo-Gustaf ”Boije”
Bergh. Puppeli ja Turun Pallo-Kotkien Timo Aalto pelasivat vuoden 1961 SM-kisoissa yhden historian
tasaisimmista otteluista. Ratkaisuerää oli pelattu 10 minuuttia ja tilanne oli 0-0. Sen jälkeen pelattiin viiden
minuutin lisäaika, jonka Puppeli voitti 4,5 minuutin kohdalla 1-0.
Puppeli työskenteli lähes koko ikänsä Puhelinlaitoksella. Ensimmäisessä osoitteessa Oksasenkatu 10:ssä hän
oli ensin relesäätäjä ja siirtyi sitten autonkuljettajaksi. Oksasenkadulla oli oma pöytä ja kun vieressä
työskenteli Evald Lindroos, ruokatunnillakin pistettiin pöytä ja pelit pystyyn.
-

Kutsunnoissa minulle sanottiin ensin, että ”kyllä sinun täytyy mennä kotiin syömään, olet liian
laiha”. Menin kuitenkin 1925-syntyneiden kanssa Hämeenlinnaan Suomen kasarmille ja pääsin

radiolähettikoulutukseen. Siitä siirryin Suomenlahden Katajaluodolle, joka laskettiin rintamaalueeksi. Näin sain myös rintamamiestunnuksen.
Pelit Puppeli aloitti sodan jälkeen uudestaan. Palloja ei tahtonut saada mistään, joten niitä yritettiin
paikatakin. Palloa painettiin, jotta aukko suureni. Sitten laitettiin tikulla asetonia rakoon ja päästettiin hiljaa
kiinni. Pallomerkkejä olivat ainakin Barna ja Halex, Hanno ja Shildkröt.
Lajilegenda Victor Barnan vierailun yhteydessä hotelli Tornin jumppasaliin pystytettiin pöytä. Parhaat
suomalaiset pääsivät pelaamaan Barnaa vastaan ja Puppe muistaa tämän kehuneen hänen rystylyöntiään.
Ensimmäistä mailaansa Puppeli ei muista, mutta aika pian hän pelasi Vanan ja sittemmin Johnny Leachin
mailalla. Suomessa myytiin myös Biesen mailaa, mutta se oli ”puusepän Suomessa tekemä”.
Myöhemmin Puppeli alkoi rakennella mailoja itselleen ja kiinnostui varsinkin erilaisista kumeista. Jukka
Ikoselle hän rakensi erikoisen mailan, jonka rystykumissa oli keskellä venytetty ja liimaamaton kohta. Pallo
tuli välillä aika erikoisesti. Jonkin aikaa Puppe toimi myös ruotsalaisen EGYL Ab:n Suomen apulaisena ja
toimitti maahan Butterflyn mailoja ja kumeja.
Puppelin mukaan vasta pitkä näppylä ”sai kuriin” spinnin, jota 1960-luvulla Suomessa ensimmäisenä löivät
Håkan Nybergin vanhempi veli ”Putte” ja Seppo Pentsinen. Puppe muistelee myös myöhemmin Sveitsiin
muuttanutta Pentti ”Milli” Kunnasta, joka sai kavereiltaan syntymäpäivälahjaksi uuden mailan, jonka
varressa luki ruotsalaisen maailmanmestarin Stellan Bengtssonin nimi. ”Mitä mä tällä teen, tän kundinhan
mä olen voittanut”, tuumi Milli. Tottahan se oli, PM-pöydillä vielä.
BK:n ohella Puppeli ehti pelata myös Eero Tammisen johtamassa PTU:ssa. ”Tammari” houkutteli Puppelin
seuranvaihtoon Peter ”Ruda” Erikssonin, Peter ”Petteri” Eklundin ja Paavo Hännisen rinnalle. Aikanaan
Puppe opetti pelaamaan myös ensimmäisen vaimonsa veljen Helge ”Hege” Sundqvistin. Myöhemmin
Hegestä tuli Puppelin itsensä veroinen ”rusalegenda”.
Ensimmäisen vaimonsa Puppe tapasi aikanaan Fazerin toisen kerroksen kahvilassa Kluuvikadulla. Koko
ikänsä ”stadissa” asunut Puppe oli pitkään vaimonsa omaishoitaja. Tämän kuoltua mies oli hetken väsynyt.
Mutta sitten kaverit Kisahallissa antoivat ohjeen; ”Mene kotiin, laita ykköset päälle ja mene Kampin
palvelukeskuksen tansseihin”. Siellä löytyi uusi vaimo.
- Kaverit sanoivat, että sen näkee naamasta, kun lakkaa saamasta. Sitten tuli kiire.
Puppeli muistelee vielä Stadionin pingistiloja.
-

Stadikalla oli pimeä kapea käytävä, jossa puettiin; pelaamassa kävi myös muuan Hirvonen, jolla oli
jonkin verran hankaluuksia tavallisessa elämässä. Esimerkiksi alushousut menivät usein päälle
väärinpäin. Hetekassa Firmaliigaa pelannut Niilo Vehkamo opasti miestä; ”Ota kiinni ja katso ruskea taakse ja keltainen eteen - ja vedä jalkaan.”

