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Tikkurila
Ultra Classic
huippuluokan sään ja värin 
kesto (11,7 l/prk)  
riittoisassa koossa

Ei ole 
Vinhan 
voittanutta! 

Tikkurila
Vinha
helposti siveltävä yleis-
maali puujulkisivu- ym. 
laudoituksiin ulkona, 
soveltuu myös  
hirsipinnoille. (11,7 l) 

Maalaus 
alkaa  

Värisilmästä

Tervetuloa suunnittelemaan  

talosi ulkoväritys ammattilaisen avulla!

HUOM!

Ota mukaan 

valokuvia talostasi!
Tikkurilan värisuunnittelija  

paikalla to 4.6. klo 10-17

Eero Hetan veto keihäässä oli näyttävä, jousi on viritetty heittoon.

jistä, siitä se lähti, muistelee Eero.
Eero oli 14-vuotias, kun hän kävi 

heittämässä ensimmäisen kilpailun-
sa, muun muassa Helena Uusitalo 
oli seuraamassa heittoja. Eero heitti 
ensimmäisessä kilpailuissa 44,74 ja 
kilpailun tuloksesta kirjoitettiin Som-
pio-lehteen. Lehti antoi kunniamainin-
nan hyvästä tuloksesta heti ensimmäi-
sessä kilpailussa. 

Eero heitti parhaan tuloksensa poh-
joisen alueen maajoukkueleirillä Ou-
lussa toukokuussa 1988. Kilpailuis-
sa Eero voitti kahteen kertaa muun 
muassa tulevan MM-kisaedustajan 
Sami Saksion.

– Ennen kilpailua meillä oli testit ja 
lajivalmentaja Antti Matinolli sanoi 
minulle, että testitulosten perusteel-
la en pysty heittämään edes 50 met-
riä. Olin testituloksissa varmaan hei-
koin, mutta seuraavana päivänä olin 
kilpailussa koko joukon paras, muis-
telee Eero. 

Eeron valmentajana oli Kari Pip-
pola sekä leirivalmentajat. 

–  Kari Pippola järjesteli minulle 
asioita ja toimi tekniikkavalmentaja-
na, muistelee Eero. 

Vuonna 1987 Eero osallistui nuor-
ten 18 v SM-kisoihin Savonlinnassa. 
Kesällä 1988 Eero osallistui nuorten 
20 v SM-kisoihin Salossa ja eteni fi-
naaliin saakka. Saman vuoden syksy-
nä Tornion soihtukisoissa Eero loukka-
si kyynärpäänsä ja käsi leikattiin kah-
teen otteeseen. 

Seuraavana vuonna Eero ei enää 
päässyt heittämään ja urheilijaura lop-
pui siihen.

Sitten tapahtui kuitenkin jotakin us-
komatonta, Eero pääsi tutustumaan 
lapsuutensa esikuvaan, olympiavoit-
taja Pauli Nevalaan, pohjoisen kulta-
mailla. 

– Tapasin Pauli Nevalan ja Jorma 
Kinnusen, kun he olivat kaivamas-
sa kultaa, juttelimme ja tutustuimme 
ja siitä alkoi tähän päivään jatkunut 
yhteydenpito. Pauli on minun poikani 
kummisetä ja ei tästä ole kuin pari päi-
vää, kun soittelimme kuulumisia, ker-
too Eero. 

Arto Määttä menestyi 
pitkillä juoksumatkoilla
Arto Määttä innostui juoksukilpailuis-

ta vasta ammattikoulussa. Raken-
nuslinjalla ollut Arto menestyi kevään 
maantiejuoksuissa ja liikunnanopetta-
jana toiminut Veikko Väyrynen kan-
nusti Artoa kokeilemaan juoksua to-
sissaan. 

Kannustus innosti eteenpäin ja ke-
sällä piirin mestaruuden voitettuaan 
Arto innostui juoksusta vielä enem-
män. Aloittaessaan Arto kilpaili jo nuo-
rissa (18-20 v) ja hän saavutti prons-
sia TUL:n mestaruuskilpailuissa 5000 
metrin juoksussa. 

Alkuun Arto kilpaili Sodankylän Ra-
jun edustajana, mutta seuraava seu-
ra oli Oulun LSD. Oulussa Arto sai val-
mentajakseen Olli Koskisen, joka oli 
toiminut hierojana olympiakisoissa ja 
MM-kisoissa. 

Muutaman vuoden päästä valmen-
tajana jatkoi Juoksija-lehden toimitta-
ja Kalermo Ilkkala, myöhemmässä 
uran vaiheessa Arto valmensi itse it-
seään. Sodankylän Rajun ja Oulun LS-
D:n lisäksi Arto edusti urallaan Oulun 
Pyrintöä, Ylivieskan Kuulaa, Polar Sy-
kettä ja Oulun NMKY:tä. 

Arto juoksi parhaat aikansa Poh-
jois-Pohjanmaan piirissä, 1500 met-
rin ennätys on 3.52. 3000 metrin en-
nätys on 8.10. 5000 metrin ennätys 
on 14.09. 10 000 metrin ennätys on 
29.17, jopa kahteen kertaan juostuna. 

Puolimaratonilla Arton paras aika 
on 1.04 Imatralla juostuna, kymme-
nykset ja sadasosat eivät ole enää 
tarkkoina muistissa. Kalevan Kisoissa 
Arton paras saavutus on Oulusta, jol-
loin hän oli 10 000 metrin juoksussa 
neljäs ja 5000 metrillä kuudes. 

Ylivieskan Kuulan aikana Arto voit-
ti SM-kultaa pitkän matkan joukkuekil-
pailussa, missä seuran pisteet lasket-
tiin kolmen parhaan juoksijan sijoituk-
sista. 1990-luvun alussa Artolta kat-
kesi akillesjänne Pudasjärven SM-ki-
soissa ja siitä tuli pakollinen puolen 
vuoden tauko. 

Loukkaantumisen jälkeen Arto ei 
saanut enää itseään samaan kuntoon 
kuin aikaisemmin ja alkoi pitkä jääh-
dyttely, juokseminen loppui 1990-lu-
vun lopulla. Laitettuaan piikkarit nau-
laan, juokseminen loppui siihen, Ar-
to lenkkeilee nykyisin kävellen koiran 
kanssa.

Viimeiset 10 vuotta Arto on asunut 

Joensuussa, missä hän toimii timant-
tiporarina. 

– Harmi kun satuin juoksemaan 
parhaat vuoteni silloin, kun juoksus-
sa oli vielä melko kova taso. Ennätys-
ajoillani olisin voittanut viime vuosi-
na useamman Suomen mestaruuden, 
naurahtaa Arto.

Jyrki Hoppula, 
pikajuoksija Kemistä 
Jyrki Hoppula vietti lapsuutensa So-
dankylässä. Perhe muutti Jyrkin nuo-
ruudessa Kemiin ja pikajuoksuissa 
lahjakas nuori harjoitteli ja edusti Ke-
min Kuntoa. 

Jyrki juoksi parhaimmassa kunnos-
saan vuonna 1988 sadan metrin pika-
pyrähdyksen aikaa 11.05 ja 200 met-
riä aikaan 22.38. Lapin maakunnan ti-
lastoissa 100 metrin tulos on 6. par-
hain ja 200 metrin tulos 5. parhain. 

Lapin Maakunnan 
yleisurheilutilastot 
kautta aikain, miehet
Edellä mainittujen henkilöiden lisäk-
si Lapin Maakunnan yleisurheilutilas-
toissa ovat menestyneet 25 parhaan 
joukkoon seuraavat. Kari Kangas 
juoksi 110 metrin aidat vuonna 1965 
tulokseen 15.8, millä irtoaa 15. sija. 
Miesten korkeushypyssä Jari Haavis-
ton parhaaksi tulokseksi jäi 207 cm 
ja tällä tuloksella hän sijoittuu seitse-
männeksi. Haaviston muistelus uras-
taan löytyy yleisurheiluhistorian ykkös-
osasta. 

Korkeushyppy on ollut sodankylä-
läisten laji, sillä maakunnan parhai-
den tuloksissa on kuuden sodanky-
läläisen tulos, esimerkiksi Viljo Nou-
siainen 206 cm, Heikki Seitaniemi 
205 cm, Tomi Strand 196 cm, Sep-
po Karkkola 195 cm ja Marko Vaa-
ra 195 cm.

Pituushypyssä Viljo Nousiaisen tu-
los on huima 723 cm ja Hannu Yli-
talon tulos 695 cm. Moukarinheitos-
sa Toivo Pekkala linkosi moukarinsa 
vuonna 1964 tulokseen 46.04 ja tällä 
tuloksella irtoaa tilaston sija 17. 

JARI HAAVISTO

Lapin Maakunnan kautta aikain 
kovimmat yleisurheilutulokset 
sodankyläläisittäin 

3000 m:
20. Arto Määttä, 8.23,61, 1985 (ennätys 8.10.1)
5000 m:
10. Arto Määttä, 14.27,6, 1985 (ennätys 14.09,5)
10 000 m:
21. Ahti Sipola, 31.37,4, 1969
Arto Määttä, Pohjois-Pohjanmaan piirissä, 
ennätys 29.17,4)
110 m aitajuoksu:
12. Jarmo Korpela, 15.63, 1989
15. Kari Kangas, 15.8, 1965
3000 m esteet:
10. Markku Postila, 9.11,7, 1975
12. Ahti Sipola, 9.14,2, 1968
Korkeushyppy:
7. Jari Haavisto, 207, 1982
10. Viljo Nousiainen, 206, 1974
11. Heikki Seitaniemi, 205, 1979
20. Tomi Strand, 196, 1989
21. Seppo Karkkola, 195, 1970
24. Marko Vaara, 195, 1984
Pituushyppy:
6. Viljo Nousiainen, 723, 1970
17. Hannu Ylitalo, 695, 1969
Kolmiloikka:
17. Viljo Nousiainen, 14.21, 1972
25. Arvi Karkkola, 14.00, 1953
Kuulantyöntö:
3. Seppo Kujala, 19.35, 2008
7. Timo Kujala, 17.47, 1999
Kiekonheitto:
20. Seppo Kujala, 44.98, 2000
Keihäänheitto (uusi malli):
10. Eero Hetta, 66.06, 1988
Moukarinheitto:
17. Toivo Pekkala, 46.04, 1964

Lisää valokuvia ja videoitakin 
 Sompion verkkolehdestä, www.sompio.fi ja urheilu. 


