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He ovat täällä 
huomenna
VIIHDE: Pukukoppihuumori synnytti Rimpeläisen ja Suipon ässäfanien suosikiksi.

J oulukuu 2010. Tampereen Haka-
metsän jäähallin parkkipaikalle 
kaartaa auto, josta nousee kaksi 

kummallisen näköistä miestä. Toisella on 
yrmy ilme ja ässäpaita, toisella pisamat, 
Lukko-takki ja pipo. He ovat serkukset 
Mauri Rimpeläinen ja Iiro Suippo, Ässi-
en maskottihahmot.

PALATAAN AJASSA vuosi taaksepäin. 
Ässissä pelannut laitahyökkääjä Marko 
Kivenmäki ja maalivahtivalmentaja Ka-
ri Lehtonen heittivät pukukopissa ver-
baalihuumoria. Hahmokavalkadin seasta 
esiin putkahtivat porilainen kiekkofani ja 
tämän raumalainen serkkupoika.

– Hahmot tulivat ihan päästä. Markki-
nointiosasto kiinnostui, ja kohta olimme-
kin Maven kanssa äänittämässä mainok-
sia radioon, Lehtonen muistelee.

Raumalainen ristittiin nopeasti Suip-
po-Iiroksi, mutta porilaisen nimeäminen 
oli vaikeampaa.

Avuksi tuli Katsastus-elokuva, Kiven-
mäen ja markkinointipäällikkö Sami 
Hautamäen suosikki.

– Sieltä se muovaantui. Mauri Antero 
Rimpeläinen, Hautamäki muistelee.

Pian pojat löysivät itsensä äänitysstu-
diosta. Valmentaja Lehtoselle rauman 
puhuminen ei ollut kulttuurishokki.

– Päätettiin, että Suippo lisää joka sa-
naan geen, niin hyvä tulee, Kivenmäki 
nauraa.

– Keväällä joku raumalainen lehti kir-
joitti, että huonoja mainoksia, eihän niis-
sä puhuta oikeata raumaakaan, Lehtonen 
muistelee.

KEVÄÄLLÄ 2010 Suippo ja Rimpeläi-
nen saivat kasvot. Raumalaisserkun nah-
koihin asettui Ulvilassa kasvanut pitkän 

linjan ässäfani Rami Valli, porilaiseksi 
löydettiin Virroilla varttunut Antti Syr-
jä. Nykyisin Tampereen seudulla asuvat 
miehet tarttuivat toimeen rivakasti.

– Lähdimme Poriin ja kuvasimme ka-
san mainoksia yhden päivän aikana, Valli 
muistelee.

Noissa mainoksissa Suippo muun mu-
assa ihmettelee Porin maauimalassa, on-
ko jäähalli purettu ja jää sulanut, kun kat-
to on poissa ja jalkojen alla loiskuu vesi. 
Mainittu video on saanut Youtubessa yli 
1 100 näyttökertaa.

– Etukäteen kyllä jännitti. Ajattelin, 
pohjautuuko suosio Kivenmäen ja Leh-
tosen ääniin.

Vallin tehtäväksi annettiin etsiä sopiva 
mies Rimpeläisen rooliin. Se löytyi Syr-
jästä, miehestä jolla ei ole niin minkään-
laista kiekkotaustaa.

– Katso nyt Anttia, eikö ole ihan ilmet-
ty porilainen, Valli kysyy.

Jos kiekkofaneilta kysytään, vastaus on 
jyrkkä kyllä. Rimpeläinen ja Suippo ovat 
eläneet hyvän aikaa myös Facebookissa, 

jossa serkusten edesottamuksia seura-
taan tarkoin.

– Rimpeläinen vaihtaa statusta ja me-
nee minuutti, niin siitä tykkää 20 ihmistä. 
Se tuntuu toisinaan hassulta.

– Kaikki eivät ymmärrä, että kyseessä 
on Ässien markkinointikampanja, ja hah-
mot ovat luotu sitä varten, Syrjä ja Valli 
painottavat.

Serkukset ovat kuitenkin tulleet jää-
däkseen. Joulukuussa kaksikko purkit-
ti Porissa läjän uusia mainoksia, joita 
aletaan esittää alkuvuoden aikana. Seu-
raavan kerran Rimpeläinen ja Suippo 
nähdään Porissa huomenna, ilmielävinä 
Ässät–Lukko-ottelussa.

- Ajattelemme hahmoja pitkäjäntei-
seltä pohjalta. Sopivan sauman tullessa 
serkukset astuvat aina lauteille, kuvailee 
Sami Hautamäki.

PEKKA RUISSALO

Ässät–Lukko huomenna Porissa klo 
18.30. Rimpeläinen ja Suippo haastatte-
lussa ennen ottelun alkua.

✱

Serkukset vieraalla maalla. ”Tulin hakemaan Suipon kotiin, kun ei se täältä junalla kotiinsa pääse”, toteaa Rimpeläinen
Tampereen Hakametsän jäällä.

Petri Vanhanen

MAURI ANTERO RIMPELÄINEN
► Kannattaa Porin Ässiä.
► 43-vuotias entinen työtön hitsari, ny-
kyinen rekkakuski.
► Lempilainaus: ”Koht kuumenee.”
► Alkuperäinen esittäjä Marko Kiven-
mäki.

IIRO SUIPPO
► Kannattaa Rauman Lukkoa, ikä 39.
► Maurin serkku.
► Seurustelee Margetan kanssa.
► Alkuperäinen esittäjä Kari Lehtonen.

ANTTI SAKARI SYRJÄ
► Tamperelainen yrittäjä ja stand up-
koomikko.
► 30-vuotias.
► Avoliitossa.
► Esittää Mauri Rimpeläistä.

RAMI VALLI
► Nokialainen yrittäjä ja stand up-koo-
mikko.
► 36-vuotias.
► Avioliitossa, kolme lasta.
► Esittää Iiro Suippoa.

HAHMOT JA ESITTÄJÄT

✱Narukerän joukkueeseen 
oli hankittu 2000-luvun 

taitteessa kovalla hinnalla kaksi 
venäläisvahvistusta: Oleg Tche-
koubash ja Juri Shkurko. Pelaa-
jat saapuivat junalla Helsinkiin, 
heitä vastaan oli lähetetty 
joukkueenjohtaja Erkki Väkipar-
ta. Kaksikko heitti pelikassinsa 
auton takakonttiin ja Väkiparta 
paiskasi takaluukun lujaa kiinni. 
Väkiparta ei kuitenkaan huo-
mannut, että Tchekoubashin kä-
det olivat vielä välissä. Eli oma 
joukkueenjohtaja teloi ulkomaa-
laisvahvistuksen sairaalakun-
toon heti juna-asemalla. Pitääkö 
paikkansa, Erkki Väkiparta?

► – Tämä on tarua. Oikeasti 
olimme lähdössä jostain turna-
uksesta Jyväskylästä takaisin 
Poriin. Minä en heittänyt luuk-
kua kiinni, vaan se oli joku muu.

– Olin kyllä aivan vieressä, 
joten muistan tämän tapahtu-
man. Se saattoi olla Narukerän 
entinen puheenjohtaja Toivo 
Kivelä, mutta en ihan varmaksi 
osaa sanoa.

– Oleg Tchekoubashin sor-
met eivät kuitenkaan katken-
neet, vaan pelkästään paisuivat. 
Yhtään ottelua ei pitänyt jättää 
väliin, joten selvittiin säikäh-
dyksellä.

Teloiko 
joukkueenjohtaja 
vahvistuksen sormet?

TOTTA VAI TARUA?

MIIA LINDSTRÖM,
Rakastajat-teatterin 

näyttelijä

► – Pikkujouluaika oli aika 
kiireistä enkä ehtinyt kuntoil-
la, joten on aika hauskaa, että 
annan kommentteja crossfi tistä. 
Nyt täytyy ehdottomasti katsoa 
kalenterista aikaa. Salikin on 
tainnut muuttaa, toivottavasti 
ottivat treenikamani mukaan 
sieltä.

– Crossfi t on monipuolista, 
vaihtelevaa ja jumalattoman 
raskasta. Ei ole ennalta määrät-
tyjä askelkuvioita. Se on koko-
naisvaltaista ja kehittää veren-
kiertoelimistöä, hengityselimiä, 
psyykettä ja lihaksia. Käänne-
tään kolmen naisen voimin lat-
tialla valtavia traktorinrenkaita 
hiki valuen.

– Ohjaajat ovat mahtavia ja 
päteviä. Salilla saa valistusta 
ruokavaliosta, jos haluaa. Ku-
kaan ei kuitenkaan tule fanaat-
tisesti ja väkisin tyrkyttämään, 
että miten pitäisi elää.

– Aluksi käydään peruskurs-
si, jottei liikkeitä tehtäisi väärin. 
Voiman pitää lähteä keskivarta-
losta, eikä saa riuhtoa väkisin.

Crossfi t

MINUN LAJINI


