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Sodankylän yleisurheilun historiaa, osa 1/3

Yleisurheilua Sodankyl

Sodankylässä on harjoiteltu yleisurheilua lähes 100 vuoden ajan. Suurin osa sodankyläläisistä lapsista on päässyt jonakin lapsuutensa ajankohtana testaamaan
juoksua, hyppäämistä tai heittämistä urheilukentän Tuplakisoissa.
Tämä kolmiosainen yleisurheilusarja kertoo Sodankylän yleisurheilun historiasta
ja menestyksekkäimmistä yleisurheilijoista. Sarjaan on haastateltu toistakymmentä urheilijaa tai valmentajaa vuosien varrelta.
Sarjassa esiteltävät tulokset on koottu Lapin maakunnan kautta aikain -tilastoista sekä Lapin piirin piirinennätyksistä. Sodankylän yleisurheiluseurat Lapin
Veikot sekä Sodankylän Raju ovat olleet nuorten kasvattajaseuroja, joten muissa
seuroissa tehtyjä tuloksia tässä jutussa ei välttämättä ole huomioitu.
Vuonna 1931 maanviljelijä B. Annaberg luovutti silloiselle Sodankylän suojeluskunnalle urheilukentäksi maa-alueen, jota lahjakirjan mukaan Lapin Veikoilla oli
oikeus käyttää. Maa-alue on sama, millä urheilukenttä sijaitsee
edelleen. Lahjoituksen myötä
yleisurheilun harrastaminen siirtyi
tälle alueelle.
1930-luvun lopulla urheilutoiminta keskittyi lähinnä suojeluskunnan toimintaan ja sota-aika
katkaisi käytännössä urheilun kokonaan.

Yleisurheilussa alkoi heti sodan jälkeen voimakas kehityskausi. Ennen Rovaniemen urheilukentän valmistumista Sodankylän urheilukenttä oli Lapin piirin alueen
ainoa kenttä, jolla yleisurheilukilpailuja voitiin pitää.
Lapin Veikkojen yleisurheilutoiminta oli hyvin vilkasta 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa.
Lapin Veikot saavutti yleisurheilussa vuonna 1948 kolmannen luokan tason. 1950-luvun vaihteessa Lapin Veikot luokiteltiin kolmena vuonna peräkkäin ensimmäi-

Sodankylän urheilupaikkoja 1920- ja 1930-luvuilla.

sen luokan seuraksi.
Vilkas kilpailutoiminta vaati runsaasti toimitsijoita ja heitä seura koulutti aktiivisesti.
1950-1960-lukujen puolivälissä
kurssikoulutuksen saaneita palkintotuomareita oli yli 60. Aktiiviurheilijat jäivät kuitenkin piirikunnalliselle tasolle, mutta seura
oli Lapin piirin vahvin seura useana vuonna.
Lapin Veikkojen nimekkäimpiä
urheilijoita kyseisinä vuosina olivat Arvi Karkkola, Jouko Tekoniemi ja Marjatta Hannula, jot-

Viljo Nousiainen tunnettiin Lapin
Veikoissa innostavana valmentajana ja touhukkaana toiminnanjohtajana.

ka kaikki saavuttivat muun muassa piirinennätyksiä.
Yleisurheilun johtohenkilöistä
mainittakoon muun muassa Ensio Hanski, Pekka Nikkarinen
ja Erkki Lausto.

Viljo Nousiainen
- tehokas
toiminnanjohtaja

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun
alkuvuosina Jouko Elevaara nosti Posion Pyrinnön valtakunnan
parhaaksi ikäkausiseuraksi. Kun
Posion Pyrintö haki 1967 toimin-

Vuoden 1950 piirinmestaruuskilpailujen 4
nanjohtajaa, oli tehtävään kaksi
hakijaa, Elevaara ja Viljo Nousiainen.
Tuolloin Rantsilan Raikkaan
toiminnanjohtajana ollut Nousiainen veti kuitenkin pois paperinsa.
1967 Lapin Veikot haki yleisurheiluun toiminnanjohtajaa, Viljo Nousiainen haki paikkaa ja hän aloitti
toiminnanjohtajana vuonna 1968.
Viljo Nousiainen oli huipputa-

