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T-klubin jäsen Iina Pekkola tähtää kaksi tai kaksi ja puoli metriä pitkään loikkaan Kaurialan tarkkuuskilpailuissa. ESKO 
TUOVINEN / HÄSA 

Yleisurheilu 
 
Iina Pekkola matkasi lauantaina Espoosta Hämeenlinnaan T-klubin tapaamiseen. Entisistä Tarmon 
yleisurheilijoista koostuva T-kubi kokoontui Hämeenlinnaan toista kertaa. Klubilaiset kisasivat ensin 
Kaurialan kentällä ja kokoontuivat myöhemmin illalla luovuttamaan kaksi stipendiä. 
 
- Hämeenlinnassa joukkuealajit vievät paljon rahaa ja yleisurheilu on nykyään pieni laji. Jos urheilija 
loukkaantuu, hän tippuu tukijärjestelmästä pois. On hyvä, että urheilijat saavat jotakin kautta tukea, 
Pekkola selittää avun tarvetta. 
 
Aitojasta kemistiksi 
 
Iina Pekkola edusti Hämeenlinnan Tarmoa kaiken kaikkiaan 11 vuotta. Pekkola työskentelee nykyään 
Espoossa, mutta tarkkailee vielä entisen seuran touhuja. 
 
- Tarmolaisten edesottamuksia tulee edelleen seurattua. 
 
Pekkola aloitti Tarmon urheilukoulun vuonna 1983. Ikää hämeenlinnalaistytöllä oli 10 vuotta. 
 
- Yleisurheilu kiinnosti. Vanhemmat olivat jo kaksi vuotta houkutelleet minua liittymään urheilukouluun, 
mutta kun näin että siellä työnnetään kuulaa, niin enhän minä sinne uskaltanut mennä, Suomen entinen 
EM-edustaja kertoo. 
 
Pekkola kokeili useita pikamatkoja, pituutta ja seitsenottelua, mutta aitajuoksu valikoitui pikku hiljaa 
päälajiksi. 
 
Pekkola ehti urheilemisen lisäksi opiskella itselleen kemistin ammatin. 
 
- Yksilölajin harrastaja ehtii opiskella hyvin. Harjoitusaikatauluja ei tarvitse sopia joukkueen kanssa, 
nainen selittää. 
 
T-klubi treenasi lauantaina Kaurialan kentällä tarkkuuslajeja. Pituutta piti esimerkiksi hypätä kaksi tai 
kaksi ja puoli metriä. 
 



- Tämä tuo muistot mieleen. Urheilukoulu kokoontui aina täällä. Kenttä on ihana, Pekkola tunnelmoi 
vanhalla kotikentällä. 
 
Stipendirahat kuntoutukseen 
 
Klubilaiset ojensivat lauantai-iltana 600 euron suuruisen stipendin pikajuoksija Hannu Ali-Huokunalle. 
Tarmon yleisurheilujaosto sai tuhat euroa valmentajakoulutukseen. 
 
Hannu Ali-Huokuna kuuli stipendistä muutama viikko takaperin. Klubilaisten ojentama stipendi on 
pikajuoksijan ensimmäinen. 
 
Urheilija ei tiennyt vielä lauantaina, mihin potti uppoaa. 
 
- En tiedä vielä tarkasti, mihin rahat menevät, mutta ainakin osan rahasta käytän kuntoutukseen. 
 
Ali-Huokuna on potenut penikkatautia kohta vuoden verran. Juoksijan molemmat jalat leikattiin tänä 
kesänä. Ensimmäinen jalka leikattiin kesäkuussa ja toinen elokuun alussa. Leikkaukset onnistuivat hyvin 
eikä juoksun pitäisi enää tuntua kivuliaalta. 
 
- Jalat ovat kuntoutuneet hyvin, mutta liikun vielä kepeillä, Ali-Huokuna kertoo. 
 
- Vähän on motivaatio laskenut, mutta eiköhän se parane, kun pääsen pitkästä aikaa radalle. 
 
Ali-Huokuna kuntouttaa jalkojaan syksyn mittaan. Syksyllä juoksijan pitäisi päästä ihan radoille asti. 
Ensimmäiset kilpamatkat tarmolainen kipaisee ensi keväänä. (HäSa) 

Anna Laukkanen  

 


