
 

 

Timon muistolaatan paljastustilaisuus to 2.6.2022 klo 18.00 

(Timo Huttunen 1937 - 2016) 

 

Hyvät läsnäolijat. Olen Timon veli Pekka Kauppinen ja tuon läheisten, 

puoliso Kaijan, lasten Matin ja Seijan puolesta tervehdyksen tähän 

muistolaatan paljastustilaisuuteen.  

Timo jäi sota-orvoksi 2,5 -vuotiaana, kun hänen isänsä Veikko kaatui 

Talvisodan ensimmäisissä taisteluissa Laatokan koillispuolella Uuksujoen 

varrella.  

Timon ollessa 10-vuotias,  Elvi - äiti avioitui isäni Paavo Kauppisen 

kanssa vuonna -47 ja äitimme muutti Kauppilanmäen Rapakolle. Timo jäi 

Aku-ukin ja Siiri- mummon kanssa Huttulaan. Mummolla ja ukilla ja 

myös äidillämme oli itsestään selvyytenä, että Timo aikuistuttuaan jatkaa 

tilanpitoa Huttulassa. 

Jo 1940-luvun loppupuolella ja 50-luvulla Timo oli kiinnostunut 

urheilusta, etenkin keskipitkien matkojen juoksuista. Minulle  ja 

veljelleni Antille Timo oli tuolloin sen ajan idoli - esikuva ja sankari, 

vaikka meistä ei kumpikaan ollut erityisemmin kiinnostunut urheilusta. 

Tosin Timon juoksukilpailuja seurattiin tarkasti ja Timo -veljen kuva 

usein komeili Iisalmen Sanomien urheilusivuilla.  Vuoden 1964 Suomen 

mestaruuskilpailut Oulussa ovat jääneet erityisesti mieleen. Matka tehtiin 

isäni autolla - Ford  Anglialla. Kyydissä oli 6-henkeä - isä, Elvi-äiti ja 

kaikki kolme veljestä ja Timon poika Matti. Verryttelyyn ja kilpailun 

valmistautumiseen Timolle ei jäänyt paljon aikaa, mutta menestystä 

matkalta tuli. Timo sijoittui 1500-metrin juoksussa kolmanneksi samalla 

ajalla 3.50,1 toiseksi tulleen Olavi “Tankki” Salosen kanssa. Kilpailun 

voitti tuolloin Olavi Vuorisalo. 

Todennäköisesti Timolle antoi intoa ja uskoa urheiluun Talvisodassa 

kaatuneen setänsä Olli Huttusen menestyminen hiihtoladuilla ja etenkin 

hopeamitalin saavutus Garmisch - Partenkirchenin Olympialaisten 

sotilaspartiohiihdossa vuonna 1936 yhdessä ltn. Eino Kuvajan , kersantti 

Olli Remeksen ja korpraali Kalle Arantolan kanssa.  

Timo oli 1950-1960 luvuilla Suomen parhaita keskimatkojen juoksijoita. 

Vuonna 1956 Timo juoksi 800:lla  ja 1500 metrillä  

nuorten Suomen mestaruudet. Yksi merkittävimmistä saavutuksista oli 

myös aikuisten Suomen mestaruus hallikisojen 1500-metrillä. 

Timon urheilun monipuolisuutta kuvaa mm. Suomen hiihtoliiton 

65-vuotiaiden rullasuksiampumahiihdon kaksi Suomen mestaruutta sekä 

veteraanien Suomen mestaruus 30 km:n hiihdossa. Erilaisia Suomen 

mestaruuksia kertyi vuosien varrella ainakin kuusitoista. Parhaimmat 

tulokset olivat 800 metriä 1.51,7 vuonna 1960, 1000 metriä 2.24,4 

vuonna 1962 ja 1500 metriä 3.48,5 vuonna 1962. Muut matkat 400 metriä 

50,7,  3000 metriä 8.21,2, 5000 m 14,50,2 ja maraton 2.43.20 vuonna 



 

 

1978. Urheilu-uransa aikana hän edusti Vieremän Koittoa. 

Valkeisten Nuorisoseura on jo useiden vuosien aikana järjestänyt 

urheilutapahtuman Timon ja Sepon juoksun. Seppo Heiskanen, Timon 

serkku oli sotiemme veteraani ja harrasti pitkien matkojen juoksua ja 

hiihtoa. Veteraanihaastattelussa Seppo on kertonut juosseensa useita 

kymmeniä maraton matkoja, viimeisimmät yli 80-vuotiaana ja 

palkintokaapista löytyy yli 900 palkintoa. Timon naapuri Timo 

Pehkonen oli Timo Huttusen hyvä kilpakaveri ja ystävä ja myös 

Pohjois-Savon parhaimpia mailereita.  

Vieremän Koitolla on ollut vuosikymmeniä Ollin hiihdot  ja järjestön 

riveistä on noussut monia urheilijoita aina olympiavoittajiin asti. 

Vieremän kunta on etenkin viime vuosina panostanut liikunta - ja 

urheilupaikkojen kehittämiseen ja luonut mahdollisuuden myös nuorten 

liikunnalliseen toimintaan ja sitä kautta  kansanterveyden edistämiseen. 

Lopuksi kiitän Valkeisten nuorisoseuraa, Vieremän Koittoa ja Vieremän 

kuntaa huomionosoituksesta Timolle - muistolaatta Iivon Areenalle. 

Toivon  nuorille liikunnaniloa ja kaikille hyvää kesää. 


