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Markku Postila menestyi 
estejuoksussa
Postila Markku juoksi 3000 metrin 
esteissä vuonna 1975 ajan 9.11,7 
ja tällä tuloksella Markku on maa-
kunnan kautta aikain tilastossa 10. 
Markku muistelee, kuinka kova ta-
so juoksussa oli 1970-luvun puoli-
välissä. Tuolloin hänen ennätysajal-
laan ei irronnut edes paikkaa Kale-
van kisoissa. 

Markku innostui juoksusta 
1960-luvun lopulla kun Viljo Nou-
siainen tuli valmentajaksi. Markun 
pohjakunto oli hyvä, kun koulumat-
ka tuli suoritettua jalan tai talvella 
hiihtäen, tuohon aikaan ladutkin pi-
ti tehdä itse.

Markku pärjäsi heti juoksuis-
sa voittaen maantiejuoksuja, vaik-
ka oli vasta tullut juoksutoimintaan 
mukaan. Vuonna 1969 Markku 
voitti useampia seuran juoksukil-
pailuja. Kun Viljo Nousiainen vuon-
na 1970 sai lähdön seurasta, Mar-
kun valmentajaksi tuli Tauno Vi-
len. 

–  Taunolla ei ollut kovin paljoa 
valmentajataustaa, mutta ainakin 
juoksukilometrejä kertyi, muistelee 
Markku. 

Vuonna 1971-1972 Markku hou-
kuteltiin mukaan Posion Pyrintöön, 
sillä siellä haluttiin saada mahdol-
lisimman tasokas viestijoukkue. 
Jouko Elevaaran Jokkereissa me-
ni seuraavat pari vuotta ja Elevaa-
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Jarmo Korpelan tyyliä aitajuoksussa.

Arto Määtän tyylinäyte.

ran ohjeet olivat hieman eri-
laisia kuin aikaisemmat oh-
jeet. 

Markun ennätys syntyi 
vuonna 1975 Lapin piirin-
mestaruuskilpailuissa Ro-
vaniemellä. Nuorten SM-ki-
soissa Markku oli mukana 
sijoittuen A-poikien 2000 
metrin esteissä kuudennek-
si ja nuorten maastojuoksu-
kisoissa hän oli 14. 

– Tuohon aikaan oli valta-
vasti juoksijoita, piirin tasol-
la saattoi juoksussa olla 30-
40 osallistujaa ja 1500 met-
rin juoksussa kaikki eivät 
mahtuneet samalle lähtövii-
valle, vaan osa oli toisessa 
rivissä, muistelee Markku. 

Markku muisteli myös 
kuinka pääsi nuorena ur-
heilijana matkustelemaan 

ympäri Suomea. Tuohon ai-
kaan matkustettiin paljon 
nykyistä vähemmän ja ur-
heilijat olivat etuoikeutettu-
ja, kun saivat matkustella 
niin paljon. Kun opiskelija-
elämä vei entistä enemmän 
aikaa, niin urheilu jäi ta-
ka-alalle, joihinkin massata-
pahtumiin kuten Oulu-juok-
suun Markku toki osallistui.

Jarmo Korpela 
juoksi pika-aitoja
Jarmo Korpela menestyi 
yleisurheilun pika-aidoissa 
hyvin juosten vuonna 1989 
miesten 110 metrin aita-
juoksussa ajan 15.63. Tällä 
ajallaan Jarmo on maakun-
nan kautta aikain tilastoissa 
sijalla 12. 

Juttu jatkuu seuraavalla aukeamalla


