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Heinolan vuoden 1980 nuorten SM-kisoihin lähdössä Kari Pippola, Inka Aikio, Helena 
Uusitalo ja Jari Haavisto.

1 - 2 kertaa viikossa oli tek-
niikkaharjoitus, jolloin tulin 
hieman eri aikaan ja valta-
sin salin alastulomatoilleni 
ja salin lattialle levitettäville 
tartanmatoille. Osa hypyis-
tä aina videoitiin, jotta tek-
niikkaa pystyi sitten paran-
tamaan. 

Monena viikonloppuna 
järjestettiin Lapin piirin par-
haille urheilijoille harjoitus-
leirejä Lapin Urheiluopis-
tolla Rovaniemellä. Matka 
tehtiin Kari Pippolan autol-
la. Kari, minä ja Uusitalon 
Helena ajoimme ensin Sy-
väjärvelle, mistä poimimme 
mukaan Inka Aikion, sii-
tä matka jatkui Meltauksen 
kautta Rovaniemelle. Rova-
niemellä meidät aina tes-
tattiin, oli hyviä yhteisharjoi-
tuksia, tarkastettiin tekniik-
kaanja oli liikuntaan liittyviä 
luentoja. Tykkäsin valmen-
nusleireistä. 

Keväällä yläasteen lii-
kunnan opettajamme Uo-
levi ”Uokki” Kallio järjes-
ti meille maantiejuoksuja. 
En tykännyt lähes maksi-
maalisesta juoksusta, en ol-
lut hyvä mutta en toki huo-
nokaan, sijaluvulla noin vii-
si omasta luokasta. Yhden 
kerran juoksun loppuvai-
heessa takaani kuului eri-
koisen kuuloista askellusta 
ja pian minun ohitseni juok-
si Arto Määttä mustissa 
pitkissä kumisaappaissa. 
Ei voinut mitään, edelle pai-
noi, muutamia vuosia myö-
hemmin Arto juoksi 3000 m 
8 minuutin, 5000 m 14 mi-
nuutin ja 10 000 m 29 mi-
nuutin pintaan. 

Korkeushypyssä olen kil-
paillut lähes jokaisessa La-
pin kunnassa, Oulussa, Pu-
dasjärvellä, Itä-Suomes-
sa, Etelä- ja Länsi-Suomes-

sa, Ahvenanmaalla, Tukhol-
massa, Bodenissa, Islannin 
Reykjavikissa, Norjan Bo-
dössä ja niin edelleen. 

Kilpailuja oli piirikunnal-
lisista piirinmestaruuskil-
pailuihin, SM-kisoihin, kan-
sallisiin ja kansainvälisiin 
kisoihin, kalottiottelussa-
kin pariin otteeseen. Kuu-
luisin samassa kilpailussa 
ollut kilpakumppani on var-
masti Patrik Sjöberg, hä-
nen kanssaan kilpailin kol-
me kertaa. 

Tuohon aikaan 1980-lu-
vun alussa matkustelu ei 
ollut niin tavallista kuin ny-
kyisin, koin olevani etuoi-
keutettu kun pääsin mat-
kustelemaan. Kerrankin kä-
vin Helsingissä lentokoneel-
la päivämutkin hyppäämäs-
sä korkeutta korkeushyppy-
karnevaaleilla. Lapin Veikot 
ansaitsee valtavan kiitok-
sen siitä, että tämä kaikki 
oli mahdollista tehdä. 

Surullisia asioita ja 
loukkaantumisia

Vuosi 1980 oli Sodanky-
län yleisurheilun surullinen 
vuosi. Kesäkuun 8. päivä-
nä Heikki Seitaniemi hyp-
päsi kilpailun ulkopuolella 
211 cm ja oli vasta tiukas-
sa nousukunnossa. Seuraa-
vana päivänä, 9. kesäkuuta 
Heikin moottoripyörä kaatui 
pieniin kiviin tien kaartees-
sa ja korkeushyppääjän ja-
lat murtuivat useista koh-
dista.  Se oli Heikin urheili-
jauran päätös. 

Syksyllä 1980 Inka Aikio 
sai Kuortaneen leirillä sai-
raskohtauksen ja meneh-
tyi, häntä ei voitu pelastaa. 
Muistan edelleen hyvin, kun 
olin Sodankylän kirkossa 
kantamassa Inkan arkkua, 

se oli yksi nuoruuteni ras-
kaimmista päivistä. Heikki 
Seitaniemi ja Inka Aikio oli-
vat Sodankylän yleisurhei-
lun suuria lupauksia ja heis-
tä olisimme kuulleet paljon, 
jos näiltä onnettomuuksilta 
olisi voitu välttyä. 

Oman uran parhaat vuo-
det olivat 1980-luvun vaih-
teessa. 15-vuotiaiden pii-
rinennätykseni on 192 cm 
ja 17-vuotiaiden piirinennä-
tykseni 200 cm ovat jo 40 
vuotta vanhoja, toivottavas-
ti löytyy pian joku nuori rik-
komaan nuo tulokset. 

Omaksi parhaaksi viral-
liseksi tulokseksi jäi 207 
cm, jonka hyppäsin vuon-
na 1982. Vuonna 1985 ha-
lusin vielä kerran kokeilla, 
kuinka korkealle voin hypä-
tä. Harjoittelin 7-12 kertaa 
viikossa ja pääsin elämäni 
kuntoon. Sodankylän lukion 
salissa hyppäsin useita ker-
toja yli 210 cm korkeudella 
olleesta rimasta ja kerran 
ylitin jopa 215 cm. 

Viikkoa ennen halli-Suo-
men mestaruuskilpailuja 
vasemman jalan kehräsluu 
irtosi vauhdin juoksussa ja 
jalka oli kipsissä useita viik-
koja. Syksyllä 1985 ennen 
Kadettikoulun alkua kävin 
kerran kilpailuissa hyppää-
mässä lähes kylmiltään ja 
voitin Pohjois-Suomen mes-
taruuden Torniossa tulok-
sella 203 cm. 

Kadettikoulu alkoi, ei-
kä siellä voinut harjoitella 
herkkää hyppylajia ja elä-
mään tuli muutakin mielen-
kiintoista, jonka seuraukse-
na minulla on tänä päivänä 
kolme ihanaa lasta. 

JARI HAAVISTO

Pihlajalinna on aloittanut 
toiminnan Sodankylässä 
uuden Hyvinvointikeskus 
Sopukan tiloissa toukokuun 
alussa. Pihlajalinna tuottaa 
Sodankylässä työterveys-
palveluja alueen yrityksille 
sekä jatkossa myös muita 
palveluja alueen väestön ja 
toimijoiden tarpeisiin.

Sodankylän toimipiste 
tiivistää Pihlajalinnan Poh-
jois-Suomen verkostoa. 
Muut Pihlajalinnan Lapin 
toimipisteet sijaitsevat Ro-

vaniemellä, Levillä ja Kola-
rissa.

– Uusi ja komea Sopuk-
ka on erinomainen paikka 
aloittaa toiminta Sodanky-
lässä. Pihlajalinnan tavoite 
on paitsi laajentua työter-
veydessä, myös rakentaa 
kumppanuutta muiden toi-
mijoiden kanssa. Asiakkai-
tamme palvelevat Sodanky-
lässä paikalliset ja osaavat 
asiantuntijat, Pihlajalinnan 
aluejohtaja Ville Valkama 
sanoo. 

Pihlajalinna on yksi Suo-
men johtavista yksityisistä 
sosiaali- ja terveyshuolto-
palveluiden tuottajista. Yh-
tiö tuottaa sosiaali- ja ter-
veydenhuoltopalveluita se-
kä hyvinvointipalveluja yksi-
tyishenkilöille, yrityksille, va-
kuutusyhtiöille ja julkisyhtei-
söille. Sen palveluksessa on 
noin 6000 työntekijää, ja lii-
kevaihto vuonna 2019 oli 
noin 520 miljoonaa euroa.

Pihlajalinna avasi 
työterveysaseman Sodankylään

Metsähallituksen kausilu-
vat kanalinnustukseen oli-
vat kevään haussa suosi-
tumpia kuin koskaan. Met-
sästyslupien suosioon vai-
kuttanee moni seikka.

– Kanalintukannat ovat 
olleet kasvussa, metsästys-
kausi on ollut aiempaa pi-
dempi ja kevään poikkeuso-
lot ovat innostaneet ihmiset 
luontoharrastusten pariin, 
ylitarkastaja Ahti Putaala 

Metsähallituksesta sanoo.
Metsähallituksen kau-

silupia kanalinnustukseen 
haetaan aina huhtikuun ai-
kana. Kanalintuluvalla voi 
metsästää kaikkea pienriis-
taa.

Vuorokausiluvat 
myyntiin kesällä
Kanalinnustuksen vuoro-
kausilupien myynti alkaa 
maanantaina 8. kesäkuu-
ta alkavalla viikolla. Viime 
vuonna metsästyslupia myy-
tiin yhteensä yli 71 000 kap-
paletta. Kesäkuussa myyn-
tiin tulee noin 50 prosenttia 
edellisen vuoden koko lupa-
määrästä. Lopullinen ensi 

syksyn lupamäärä ratkais-
taan riistalaskentojen jäl-
keen elokuussa.

Poikkeusolojen vuok-
si metsästäjät voivat kesä-
kuussa vasta varata lupia. 
Yksi henkilö voi varata yh-
teensä enintään 21 vuoro-
kausilupaa itselleen ja ka-
vereilleen. Varatut luvat voi 
maksaa vasta elokuussa, 
ja ne tulee maksaa 15. elo-
kuuta mennessä. Lunasta-
matta jääneet, varatut luvat 
palautuvat luvanmyyntiin.

Vuorokausilupa ei ke-
säkuun myynnissä makse-
ta heti, koska Metsähalli-
tus seuraa koronaviruspan-
demian vaikutuksia syksyn 
metsästykseen.

Kausilupaa haki yli 
3 000 metsästäjää, 
mikä oli 25 pro-
senttia viime vuotta 
enemmän.

Ennätysmäärä metsästäjiä haki 
kanalinnustuksen kausilupaa

INGMAN
VANILJAKERMA- 
JÄÄTELÖ
1 l, ei laktoositon 
Rajoitus 3 pkt/talous. Plussa-kortilla -25%. 
Ilman korttia 1,35 pkt

499
KPL

SNELLMAN
MAATIAISPOSSUN 
KASSLER
800 g (6,24/kg)

795
KG

SNELLMAN
MAATIAISPOSSUN  
SISÄFILEET
Marinoitu n. 850 g tai naturel n. 600 g

299
NIPPU

VIHREÄ 
PARSA

1195
KG

KALATUKKU E ERIKSSON
TUORE LOHIFILEE
C-leikattu, Norja 
Rajoitus 2 fileetä/talous 
Irto tai pakattu kaupan valikoiman 
mukaan

Kesän
ODOTUKSEEN

KOTIMAINEN 
KIRJOLOHI

795
KG

VARHAISKAALI
Unkari

ERÄ

ILMAINEN FILEOINTI

4.- PKT1.-
HK
KABANOSSIT
 250-400 g (5,00-8,00/kg). 
Yksittäin  
2,49 pkt (6,23-9,96/kg)

TARJOUKSET VOIMASSA KE-SU  13.5.-17.5. ELLEI TOISIN MAINITA

099
KG

K-RUOKAKAUPPA.FI/ 
K-SUPERMARKET-POHJANTAHTI

Voit jättää tilauksen ja hakea val-
miit ostokset vaikka saman päivän 

aikana kaupan noutopisteestä. 
Tuomme ne suoraan autoosi. Ver-

kosta tilaamasi tuotteet keräämme 
erityisellä tarkkuudella, valikoiden 
raikkammat kasvikset ja hedelmät 
sekä pisimmät käyttöpäiväykset.

Tilaa ja 
nouda

K-ruokakauppa.fi

NOUDOT ma-pe
KOTIINKULJETUKSET  
taajaman alueella ma, ke, pe ja la.

Verkkokauppa avoinna 24/7

2
PKT

ATRIA PERHETILAN
KANAN SISÄFILEET
480-600 g (9,92-12,40)

595
RS

RUODOTON

P O H J A N T Ä H T I
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