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Porvoon Urheilijoiden Ari Suhonen juoksi 16. elokuuta 1989 Sveitsin Zürichissä Letzigrund-

stadionilla 800 metrillä ajan 1.44,10. Tuo on edelleen voimassa ole 800 metrin Suomen ennätys. 

Suhonen hallitsi kotimaisia ratoja ja PU:n kasvatti voitti Suomen mestaruuden 800 metrillä 

yhdeksän kertaa peräkkäin vuosina 1985-1993. 

Tämä on yksi niistä monista tarinoista, jotka liittyvät perinteiseen urheiluseuraan Porvoon 

Urheilijoihin. 

Seura täyttää 100 vuotta ja 15. lokakuuta aikoo myös juhlia syntymäpäiviään aktiivisten 

seuratoimijoiden kanssa. Kolmen eri jaoston vireä monipuolinen urheiluseura on saanut 2000-

luvulla hyvin jalansijaa lasten- ja nuorten liikuttamisessa. 

PU on nykyään kolmen lajin seura, suunnistus, voimistelu ja ylivoimaisesti elinvoimaisin jaosto on 

yleisurheilulla. Aikoinaan PU oli suurseura, jossa mm. jäälajit, kesän pallolajit ja nykyiset lajit 

liikuttivat porvoolaisia. 
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Porvoon Urheilijoiden Kilpa-Pantterit 2008–2010 (8-10v sarja). Kuva TONI DEGERLUND 

 

Yleisurheilujaoston valmennuspäällikkö Petri Sunden kertoo, että tuorein kova tulos seuran 

historiassa on PU:n 15-vuotiaiden tyttöjen juoksu 4x800 metrillä. Joukkueessa juoksivat Roosa 

Buri, Katja Hannén, Pinja Lindstedt ja Miisa Mäittälä ja heidän juoksema aika 9.49,57 on 15-

vuotiaiden kauden kotimainen kärkitulos. 

– Onhan seuran historiassa niin paljon hienoja nimiä ja suorituksia, että menisi päivä luetella niitä. 

Nämä kolme lajia ovat nyt voimissaan ja uusia tekijöitä on ilmaantunut hyvin pyörittämään niitä. 

Yleisurheilu on näistä vahvin ja toiminnassa on mukana viikoittain useita satoja liikkujia, Sunden 

sanoo. 

Tunnettuja seuran riveissä urheilleita ovat muun muassa Pentti Karvonen, Ari Suhonen, Tommy 

Ekblom, Timo Tompuri ja Anders Rockas ja Sara Kuivisto (nyk. Sara Lappalainen). 

Yleisurheiluvalmentaja Olli Kokko vaikutti myös vahvasti PU:n toiminnassa. 

Tänä vuonna edesmennyt Karvonen juoksi vuonna 1955 3000 metrin estejuoksun 

maailmanennätyksen ja otti myös matkan SM-kultaa. Hän oli myös vahva ja pitkäaikainen toimija 

seuran taustahenkilönä. Toinen tunnettu vahva PU:n taustahenkilö oli Matti Katajamaa. 
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Vireä seura. 

Petri Sunden 

 
Matti Katajamaa oli PU:n yleisurheilumies suurella sydämellä. Hänen työmäärä seuran eteen oli 

jotakin käsittämättömän suurta. Kuva EERO HÄMÄLÄINEN 

 

– Matti on kyllä ollut yksi niistä suurimmista seuran historiassa. Juuri tuollaisia henkilöitä seura 

kaipaa, mutta heitä on nykyään vaikea löytää. Toki työt pitää jakaa useammalle henkilölle, että 

seura pysyy hyvin toiminnassa. 

Sunden sanoo, että seuralla on ollut ylä- ja alamäkiä. 

– Välillä toimintaa on ollut uskomattomat määrät ja liikkujia todella paljon. Sitten on ajanjaksoja, 

kun toiminta on hiipunut. 

1960-luvun alussa juuri Katajamaa kertoi, että moni urheilija muutti pois Porvoosta tai lopetti. 

Silloinen seurajohto kääri hihat ja aloitti vahvan työn kasvattaakseen uusia urheilijoita. 

Sunden mainitsee, että 1990-luvun alussa PU oli Suomen seurarankingissa kymmenen joukossa. 

– Se on ollut seuralle kova saavutus ja siinähän oli meillä kovia juoksijoita. Siinä ei kuitenkaan 

onnistuttu hyödyntämään sitä vahvaa kautta. Siinä alkoi olla merkkejä yleisurheilun vetovoimasta. 

Noin kymmenen vuotta tuon huippusijoituksen jälkeen vuonna 2005 PU oli valahtanut 

seurarankingissa sijalle 350. Toiminta vain hiipui, Sunden sanoo. 
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Yleisurheilu on tuon ajan jälkeen kuitenkin pitänyt erittäin hyvin asemansa. PU teki hyvän 

seuratoiminnan ansiosta seurahistorian suurimmat kesän yleisurheilukouluun osallistuneiden määrät 

2016-2018. 

– Koronapandemian aikana alkaen vuodesta 2019 seura on sopeuttanut toimintaansa ja pää on juuri 

ja juuri pysynyt pinnalla. Nyt näyttää jälleen valoisalta ja toimintaan mukaan haluaa yhä useampi. 

Telinevoimistelu on ollut vahva laji PU:n historiassa. Välillä toimintaa oli vähemmän, mutta nyt 

voimistelujaosto on voimissaan. Telinevoimistelua ja joukkuevoimistelua sekä liikunnan riemua 

pienemmille tarjoama PU saa liikkeelle nyt monia nuoria. Joukkuevoimistelussa on kilpailuryhmiä, 

jotka harjoittelevat useasti viikossa. 

Suunnistusjaostolla on myös toimintaa ja järjestää Porvoon seudun kuntosuunnistuksen rasti-iltoja 

säännöllisesti. 

 
Tommy Ekblom on Porvoon Urheilijoiden nykyinen puheenjohtaja. Kuva DICK BÄRLUND 

 

Vuonna 2012 Yleisurheilujaosto laittoi Perttu Uotilan ja Petri Sundenin vahvalla panostuksella 

pystyyn Uusimaa Juoksee -toiminnan. Kaikki alkoi liikuntatempauksena vuonna, sitten se oli 

Opetusministeriön tukema hanke, josta kasvoi tiiviissä yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa 

valtakunnallinen juoksuliike. Porvoossa se on vakiintunut pysyväksi toiminnaksi, jossa on monta 

kertaa viikossa mukana kymmeniä – tai jopa satoja – monen näköisiä, ikäisiä ja kokoisia juoksun ja 

ulkoilun ystäviä sekä liikkeelle lähtijöitä. 

Vuonna 2013 toiminta sai merkittävän tunnustuksen valtakunnallisella tasolla kun 

yleisurheilugaalassa sille myönnettiin vuoden harrasteliikuntapalkinto, jonka vastaanotti jaoston 

puheenjohtaja ja hankkeen toinen puuhamies Uotila. 

Vuonna 2017 ja 2018 yleisurheilujaosto järjesti Hamarissa ja Kokonniemen nurmikentillä 1500 

oppilaan juoksukarnevaalin. Nämä koululaisten liikunnan iloa korostavat tapahtumat huipensivat 

elo–syyskuussa suomenkielisissä kouluissa järjestetyt liikuntakäynnit, joihin osallistui noin 2 500 

koululaista. Niiden peruja koulujen pihalle jäi välituntimaraton-rata, jota oppilaat ovat kiertäneet 

viiden viikon ajan. 
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