
 
 

Vesalle tärkeitä urheilijoita ja arvokisaedustajia koko historiassa 
 

Kerromme Raahen Vesan toiminnasta seitsemässä eri osassa, joista tässä osa 3. 

 

Kirjoittaja on Pauli Vaihoja (PALI), joka on toiminut pikkupojasta alkaen Vesassa ja harrastanut monipuolisesti eri 

urheilulajeja, mm. jalkapalloa, pesäpalloa ja jääkiekkoa sekä yleisurheilua. Hän on toiminut yli 50 vuotta 

seuratalkoolaisena, pääosin yleisurheilujaoston tai johtokunnan sihteerinä. Nuorempana myös yleisurheilukoulujen 

ohjaajana, sekä kilpailuissa yleensä pääsihteerinä, mutta kansallisissa ja muissa pienemmissä kisoissa myös 

kuuluttajana, eli kaiken takana on PALI. 

Kansallisen tason edustusurheilijoita 
 

Kaikki eivät voi tuoda henkilökohtaisia tai joukkuemitaleita arvokisoista, mutta heitä on tarvittu esim. viesteissä tai 

muualle vahvistamassa seuran menestystä aina luotettavina ja varmoina kilpailijoina.  

Tässä on esittelyssä muutamia urheilijoita sekalaisessa järjestyksessä. 

 

Toivo Nissi: Pohjois-Suomen tasolla menestyksellinen 400 m sileän ja aitojen juoksija ajoin: 50,0 ja 54,7. 

Simo Lämsä: nopea pikamenijä, 100 m 10,86 ja 200 m 22,5 ja pituuttakin 741. 

Reijo Meriläinen: kestävä sisupussi, 5 000 m 14.43,20 ja 10 000 m 29.55,54, millä ajalla olisi v. 2011 menestynyt jopa 

Kalevan kisoissa. 

Arto Manninen: 20-vuotiaiden SM-pronssi 26.7.1981, aikuisten maaotteluedustuksia ja Koivuluodossa vanhalla 

keihäsmallilla komea keihäskaari 85,62 vuonna 1983. 

Risto Laitinen: ultramaratoonari, joka voitti Hartolassa neljä kertaa 100 kilometrin juoksun. Maratonilla hänen 

ennätyksensä on 2.19,48 ja SM-nelonen hän oli v. 1982. 

Keijo Häkkinen: monipuolinen kiekon, moukarin ja kuulan taitaja, joka on antanut panoksensa Suomen 

urheiluelämään Jyväskylän yliopiston professorina ja erilaisten tutkimusten tekijänä. 

Jorma Lahtinen: myös nopea pikamenijä, 100 m 10,99 ja 200 m 22,08, yksi SM-viestipronssi Vesan joukkueessa v. 

1982. 

Juha Ylitalo: aina luotettava juoksija viesteissä, ympärijuoksuissa ja 3 000 metrin esteissä, joka on myös siviiliurallaan 

edennyt pitkälle Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. 

 

Tällaisia esimerkkejä on varmasti paljon muitakin, mutta nämä muistuivat erikoisesti mieleemme seuran asioita 

porukalla mietittäessä. 

 

Olympia-, MM- ja EM-kisaedustuksia 
 

Seuran ensimmäinen olympiaedustaja oli Montrealissa v. 1976 esiintynyt keihäänheittäjä Jorma Jaakola, jonka 

ennätys syntyi samana vuonna Kokkolassa tuloksella 90.86. Kisat katkesivat loukkaantumiseen. 

 

Los Angelesin olympiakisoihin v. 1984 osallistui seiväshyppääjä Kimmo Pallonen, joka hyppäsi siellä viidenneksi. Se oli 

komea suoritus. 

 

Kymmenottelija Petri Keskitalo on osallistunut nuorten MM-kisojen lisäksi aikuisten MM-kisoihin sekä olympialaisiin 

ja EM-kisoihin, mutta osaan niistä Oulun Pyrintöä edustaen. Nuorten, 19-vuotiaiden, maailmanmestaruus tuli 10-

ottelussa v. 1986 pistemäärällä 7623 ja on Peten uran arvokkain saavutus ja seuran historian ensimmäinen ja 

toistaiseksi ainoa MM-kultamitali. Tämä juhlapäivä oli Kreikan Ateenassa 17.7.1986, jolloin Petrin kaulaan ripustettiin 

kultainen eli arvokkain mitali. 

 

MM- ja EM-kisoihin on osallistunut miesten ja nuorten sarjoissa seiväshyppääjä Petri Peltoniemi, velipoika Arto 

Peltoniemi puolestaan seiväshypyn EM-hallikisoihin ja naisten EM-kisoihin keihäänheittäjä Arja Mustakallio. 

 

Antti Vainionpää (100 m 10,83 – 200 m 21,63) on juossut niin lujaa, että tie EM-areenalle on auennut. Hän osallistui 

19-vuotiaiden EM-kisoihin Liettuan Kaunasissa 19.–24.7.2005. 

 

Maaotteluedustuksia ja vastaavia muita edustuksia on tullut seuramme urheilijoille useita kymmeniä. Menestymiset 

Suomen mestaruuskisoissa näkyvät nettisivuillamme. 


