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Stone Weijei Qiu kuvautti itsensä tänä talvena joulupukin seurassa Rovaniemellä.
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Vaihto-opiskelijana Suomeen tullut Stone Weijie Qiu suunnittelee Kaarinaan 23
kentän sulkapallohallia: "Haluan tuoda myös uusia sisäurheilulajeja Suomeen"
"En tee tätä pelkästään bisneksen takia. Bisnesmielessä sulkapallo ei ole kannattavin laji", sanoo
Vaasassa asuva Stone Weijie Qiu.
Hanke, josta hän puhuu, on Suomen suurin sulkapallohalli. Tekniikan tohtori Qiu aikoo
rakennuttaa Turun lähelle Kaarinaan 23 kentän sulkapallohallin.
Hankkeen budjetti on kolme miljoonaa euroa. Siitä kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat ennen
joulua.
Kaarina on ehdottanut hankkeelle kolmea vaihtoehtoista tonttia. Hankkeen toteutuminen on
kiinni muun muassa touko-kesäkuussa ratkeavasta opetusministeriön tuesta, joka voi olla
korkeintaan 700 000 euroa. Omaa pääomaansa Qiu aikoo sijoittaa hankkeeseen 15-30 prosenttia.
Rahoitusta pitäisi saada kasaan puolet kustannusarviosta, jotta pankit lähtevät lainottamaan sitä.
Qiu etsii halliyhtiöön ulkopuolista sijoittajaa.
"Haluan nostaa suomalaisen sulkapallon tasoa. Tarvitsemme lisää junioreja harjoittelemaan ja
osallistumaan", Qiu sanoo.
Hallin koko olisi 12 000 kerrosneliömetriä ja kenttien korkeus olisi kansainväliset standardit
täyttävä 12 metriä. Valaistus ja joustava alusta olisi ajateltu sulkapallon kannalta.
"Tämä on ollut sulkapalloa pelaavien unelma vuosien ajan. Jos Suomen Sulkapalloliitto haluaa
järjestää kansainvälisen turnauksen, tämä kenttä on valmis siihen. Nyt on vaikea löytää 12 metriä
korkeita halleja", Qiu sanoo.
Shanghaista Suomeen ja Switchiin
Qiun yritys Badminton Quality tuo Suomeen ja Pohjoismaihin japanilaisen Kumpoo-merkin
sulkapallotuotteita. Yhtiö on myös Suomen Sulkapalloliiton maajoukkueiden virallinen kumppani
vuosiksi 2016–2020.
Stone Weijie Qiu muutti aikoinaan Suomeen Shanghaista vaihto-opiskelijaksi. Hän on opiskellut
insinööriksi Suomessa ja Ruotsissa sekä väitellyt tekniikan tohtoriksi Vaasan yliopistossa.
Työskenneltyään tuulivoimateknologiayhtiö Switchissä hän ryhtyi ensin konsultiksi ja sitten
sulkapalloalan yrittäjäksi.
"Aloin ajatella, että jos osaan neuvoa muita menestymään yritystoiminnassa, minun pitäisi pystyä
siihen itsekin", sanoo Qiu.

Sulkapalloseura lähti kumppaniksi
Kaarinaan omaa hallia suunnitteli aiemmin sulkapalloseura Clear. Nykyinen hanke sai alkunsa, kun
Clearin johto sattumien kautta törmäsi Qiuun.
"Tuntui järkevämmältä lähteä matkaan kumppanin kanssa. Olemme kaikin mahdollisin tavoin
tukemassa hallia ja siirrämme kaiken toimintamme sinne, jos halli toteutuu”, sanoo Clearin
puheenjohtaja Esa Alhoniemi.
Osakkaaksi halliin seura ei kuitenkaan ole lähtemässä. Onko näin isolle sulkapallohallille kysyntää?
"Kyllä sille on. Se on Turun seudun ja Suomen paras halli. Uskon, että hyvällä tilalla saadaan
mukaan isoja ryhmiä. Harrastajia on paljon. Haaste on ollut imaista heidät mukaan seuran
toimintaa", Alhoniemi sanoo.
Halli ei pyörisi pelkästään sulkapallon varassa. Täysimittaisten, 12-metriä korkeiden
sulkapallokenttien lisäksi halliin tulisi tiloja kolmessa kerroksessa. Niihin on kaavailtu
salibandykenttää, pöytätennistä, seinäkiipeilyaluetta ja ihan uudenlaisia pelialueita.
"Haluan tuoda uusia sisäurheilulajeja Suomeen. Kaikkia lajeja ei ole vielä päätetty, mutta haluan
tuoda tänne uutuuksia", Qiu sanoo.
Yksi uutuuksista voi olla laser-aseilla pelattava tosielämän counter strike -tyyppinen peli.
"Se on aivan uusi peli maailmalla, jossa sitä käytetään muun muassa sotilaskoulutuksessa", Qiu
sanoo.

