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Korjaus
Seppo Kalliokoski korjasi 
yleisurheiluhistoria toisessa 
jaksossa olleen 10-vuotiai-
den yhden viestinviejän ni-
men, poikien 4 x 400 met-
rin viestijoukkueessa juoks-
vat Antti Kalliokoski, eikä 
Veikko Kalliokoski kuten 
lehdessä oli.

Yleisurheilua 
Sompiossa
Asta Valkonen oli luke-
nut mielenkiinnolla yleisur-
heilun historiaa, koska jutut 
varsinkin 1950-luvulta liip-
pasivat hyvin läheltä häntä.

– Toiminnan on täytynyt 
olla laajaa ja vilkasta, kos-
ka Muteniastakin asti saa-
tiin yleisurheiluun kipinä. 
Nimittäin isäni Sakari Kes-
kitalo juoksi 4x100 metrin 
Lapin Veikkojen viestijouk-
kueessa vuonna 1953, jol-
loin he voittivat piirinmes-
taruuden. Muuallakin Som-
piossa yleisurheiltiin. Muis-
telujen mukaan Korvasen 
kylässä järjestettiin kesäi-
sin kisat ja ohjelmaan kuu-
luivat muun muassa Korva-
sen ympärijuoksu. Kisoihin 
lähdettiin porukalla. Matka 
taittui kuorma-auton laval-
la. Isäni piirongin laatikos-
ta löytyy vieläkin palkintolu-
sikoita, muistelee Asta Val-
konen.

Asta Valkosen mukaan 
Korvasessa pohjustavaa 
työtä teki maamiesseura, 
jonka toimintaan urheilu liit-
tyi kiinteästi. Arjen ruumiilli-
nen työ antoi myös vankan 

perustan urheilun harrasta-
miselle. Asta lähetti Sompi-
oon valokuvan voittoisasta 
pikaviestijoukkueesta. 

Keihäänheiton 
Suomen ennätys 
Sodankylän 
kentällä
Mika Särkelä ja koko Mi-
kan perhe harrasti aktiivi-
sesti yleisurheilua 1980- ja 
1990-luvuilla, seuraavassa 
Mikan muistelua yleisurhei-
lun historiasta. 

Toisen maailmansodan 
jälkeen yleisurheilu oli suo-
sittua ja kaikki harrastivat 
jotakin lajia, Sodankylän ur-
heilukenttä oli lähes ainoi-
ta kenttiä missä kilpailutoi-
mintaa pystyttiin harjoittele-
maan, lisäksi Sodankylässä 
oli paljon tuomareita kilpai-
lujen läpivientiin. 

– Lapin Veikkojen järjes-
tämään kilpailutoimintaan 
liittyen on olemassa mie-
lenkiintoinen detalji. Aika 
harva varmaan tietää, et-
tä Sodankylässä on tehty 
myös Suomen ennätys. Ro-
vaniemeläinen Raija Mus-
tonen heitti keihästä 51.94 
Sodankylässä 1.8.1965. 
Ohessa on seuraavan päi-
vän Helsingin Sanomien 
uutinen kisoista, siinä tulos 
näyttää olevan 51.95 mut-
ta se on tietysti myöhem-
min korjattu parillisiin sent-
teihin sen ajan sääntöjen 
mukaisesti. Kuten tuloksis-
ta huomaa, niin osallistujis-
sa on nimekkäitä urheilijoi-
ta. Raija Mustonen (os. Tal-

vensaari) ja hänen siskon-
sa Sirkka ovat Kairalasta 
ja menevät meriiteiltään so-
dankyläläisten yleisurheili-
joiden edelle, muistelee Mi-
ka Särkelä. 

Kilpailuja 1980- 
ja 1990-luvuilla
Mika Särkelä muisteli, että 
1980- ja 90-luvulla Lapin 
Veikot järjesti kesässä kak-
si piirikunnallista kilpailua; 
kesäkuun lopussa ja elo-
kuun alussa. 

– Vielä 90-luvun alussa 
Lapin piirin alueella oli vain 
neljä kestopäällystettyä 
kenttää: Rovaniemi, Sodan-
kylä, Saarenkylä ja Posio. 
Näistäkin Saarenkylä ja Po-
sio saivat kestopäällysteen 
vasta 1989-90. Varmaan 
osaksi tämän vuoksi varsin-
kin elokuun alun kisat hou-
kuttelivat paljon urheilijoita 
Lapin ja myös Länsi-Pohjan 
alueelta. Pystyimme myös 
tarjoamaan tilastokelpoi-
set tulokset, Jorma Mäki-
kokkila vastasi sähköises-
tä ajanotosta Lapin Ravin 
laitteistolla ja tuulimittari oli 
käytössä. Muistan, että eri-
tyisesti vuoden 1992 elo-
kuun kisat olivat suositut ja 
kilpailijoita taisi kaikkiaan 
olla noin pari sataa. Minul-
la on sellainen käsitys, että 
näitä elokuun alun kilpailui-
ta olisi järjestetty hyvin pit-
kään ja mahdollisesti tämä 
vuoden 1965 SE-kisakin 
olisi sellainen. Mahtaako si-
nulla olla tästä muistikuvaa 
1970-luvun osalta? kyselee 
Mika Särkelä

Vuoden 1984 kentän vih-
kiäiskisoihin yritettiin saa-
da myös tähtiluokan urhei-
lijoita mukaan, mutta aina-
kin Tiina Lillakin kohdalla 
palkkiopyyntö oli sitä luok-
kaa, ettei siihen ollut mi-
tään mahdollisuutta vasta-
ta. Maantieteellisten ja ta-

loudellisten reaaliteettien 
vuoksi kilpailijat ovat pää-
sääntöisesti olleet lappilai-
sia urheilijoita

Mika Särkelä muiste-
lee, että Savukosken Kuo-
hun junioritoiminta oli to-
della vilkasta 80-luvun jäl-
kimmäisellä puoliskolla. Sa-

vukoskelaiset kilpailivat ja 
harjoittelivat myös Sodan-
kylän kentällä, vaikka Sa-
vukoskella on omakin hiu-
kan vaatimattomampi kent-
tä. En muista tarkkaan, 
voittiko Savukoski koskaan 
10-16-vuotiaiden viiden 
kunnan yleisurheiluottelua, 
mutta ainakin he laittoi-
vat kovasti kampoihin pal-
jon suurempaa Sodankylää 
vastaan. Savukosken nuo-
rista urheilijoista pisimmälle 
pääsi Pekka Alaräisänen.

Sarjakilpailuja 
joka viikko
Kari Nikkarinen muisteli 
kuinka urheilu todella täyt-
ti monen kaverin elämän ja 
maailman. Urheiltiin jokaiki-
nen päivä ja lajien kirjo oli 
melkoinen. 

– 1960-luvulla meitä in-
nostivat niin sanotut sarja-
kilpailut, joita järjestettiin, 
joka viikko. Sarjat ilmoitet-
tiin kesän alussa ja viikoit-
tain lajit vaihtuivat. Innos-
tus oli kova ja kentällä oli 
väkeä. Siltä ajalta on jää-
nyt mieleeni neljä henkilöä, 
jotka olivat sarjakilpailuissa 
vuodesta toiseen toimitsijoi-
na, Martti Liikala, Peller-
vo Erkkilä, Arvi Karkkola 
ja Arvo Nuutila olivat kel-
loineen ja mittanauhoineen 
sarjakilpailujen vakiokalus-
toa. Näiden urheiluystävien 

Olemme saaneet runsaasti palautetta juttusarjaan Sodankylän 
yleisurheiluhistoriaa; korjattavaa, mutta myös mielenkiintoisia 
täydennyksiä. Mikäli sinulla on jokin asiaan liittyvä muisto, jut-
tu, tarina ja valokuva, jonka olet halukas jakamaan myös muille, 
lähetä se Sompioon sähköpostilla tai kirjeenä, palautamme kaikki 
materiaalin omistajille.  

Korjaus ja täydennyksiä yleisurheiluhistoriaan
Sodankylän yleisurheiluhistoriaa

Lapin Veikot voittivat 4x100 metrin Lapin piirin mestaruuden 1953. Vasemmalta alkaen 
Arvi Karkkola, Martti Liikala, Kalle Rantala ja Sakari Keskitalo

Uutinen Helsingin Sanomista, Sodankylän urheilukentällä heitettiin naisten keihäänheiton Suomen ennätys.


