
      Suomalaisen tikkaurheilun perustiedot  
 

Tikkaa on heitetty Suomessa noin vuodesta 1930, jolloin tehtiin itse nuolet puusta runko ja naula 

kärkenä, sekä pyrstö oli jonkinlaista pahvia. Tauluna oli vain puuhun piirretyt renkaat 1-10. 

Tehdastekoiset tikat saatiin ensimmäiset Englannista 1950- luvulla. 

Tikkaa heitettiin ennen vain hupimielessä. Ulkorakennuksen seinällä oli tikkataulu ulkona, jossa 

kyläläiset kävivät ottamassa mittaa toisistaan. Silloin heitettiin vain viiden tikan parasta tulosta ja 42 

oli silloin hyvä tulos, kun matka oli silloin 6-7 metriä. Suomalaiset heittävät nykyisin täysin omilla 

säännöillä virallisia kilpailuja. Meidän säännöillä heitetään nykyisin jonkin verran Venäjällä, 

Virossa ja Ruotsissa.  

 

Ensimmäiset Suomalaisen tikanheiton SM tikkakilpailut 5x5 pidettiin Espoossa 1968 Säästöpankki-

opistolla. Miesten sarjan voitti silloin Reijo Pynnönen, Kangasniemi 197 pisteellä. Silloin vielä ei 

ollut muita sarjoja. Heittomatka miehillä oli viisi (5)metriä. Järjestäjänä oli silloin Säästöpankki. 

Vuonna 1973 SM- kilpailuissa Jämsässä oli sarja myös naisille ja he heittivät 4 metriltä. Naisten 

sarjan voittaja oli Helvi Lehtonen JST 186 pistettä. Nuorille tuli sarja SM- kisoihin Jämsässä 

vuonna 1975. Sarjan voitti silloin Heikki Mäyrä, ImTk ja tulos 174 pistettä. M-60 sarja saatiin 1983 

Parkanoon ja voittaja, Suomen mestari oli Aukusti Nurmi UkinT tuloksella 197 pistettä. Kisat 

hakivat koko ajan muotoaan. Näillä edellä mainituilla sarjoilla heitetään SM-kilpailuja edelleen. 

 

Suomen ensimmäinen tikkaseura perustettiin Jämsään. Jämsän Seudun Tikka ry perustettiin 

31.1.1971. Seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Sakari Peltoniemi ja sihteerinä Teuvo 

Kuivaniemi. 

Jämsän Seudun Tikka ry. järjesti yksin ensimmäiset SM- tikkakisat, 5x5 tikkaa ja paikkana oli 

Jämsä vuonna 1973. Tätä ennen kisat pidettiin aina Espoossa ja mukana oli useampi 

yhteistyökumppani.  

   

27.9.1973 lähetettiin tikkaseuroille keskustelua varten kutsu, että voitaisiinko perustaa 

valtakunnallinen tikkaurheilun kattojärjestö.   

13.10.1973 tikkaseurat päättivät perustaa koko maata kattavan tikanheiton kattojärjestön. 

Toiminnan voidaan katso alkaneen tästä eteenpäin. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen nimi ja 

säännöt. Jotain jäi kuitenkin puuttumaan, kun perustavaa asiakirjaa ei kirjoitettu. 

 

Suomen Tikkarengas ry perustava asiakirja kirjoitettiin Jämsässä 20.8.1974. Perustaja 

jäseninä olivat Jämsän Seudun Tikka ry, Hyvinkään Tikka ry ja Urjalan Tikka ry. Samassa 

tilaisuudessa täytettiin paperit rekisteröintiä varten. Puheenjohtajaksi valittiin Sakari Peltoniemi ja 

sihteeriksi Marjatta Peltoniemi, molemmat Jämsästä. Laadittiin viralliset toiminta- ja kilpailu-

säännöt. Liitto hyväksyttiin merkittäväksi yhdistysrekisteriin 3.12.1974. 

SM- joukkuekilpailut pidettiin ensikerran 28.9.1974 Imatralla. Miesten sarjan voitti KKT 957 

pisteellä. Joukkueessa oli 5 kilpailijaa. Naisten sarjan voitti JST 559 pisteellä. Joukkueessa  

oli 3 kilpailijaa. 

Tikkaurheilun vuosikirja ilmestyi ensi kerran vuonna 1974. Vastaava toimittaja oli Marjatta 

Peltoniemi Kaipolasta. 

1974 tehtiin sopimus että Malli-Muovi keskittyy tikkojen valmistukseen ja Piippo-Tuote oy 

valmistaa tauluja. Suomen Tikkarengas ry käyttää näitä tuotteita virallisina kilpailuvälineinä.   

 

SM- tikkamaraton järjestettiin ensi kerran 22.11.1981 Hyvinkäällä. Voittajina miehissä Heino 

Kautto SST 2153, naisissa Marjatta Linna JST 1993 ja nuorissa Mika Kyyhkynen AS 1866 

pisteellä.  

Ensimmäiset kansalliset Tikkajuoksut järjestettiin Lammilla 1981 ja seuraavat Parkanossa.   



Ensimmäiset kansalliset Tikkahiihdot järjestettiin Parkanossa 26.2.1983.  

Suomen Tikkarengas ry nimi muutettiin Suomen Tikkaurheiluliitto ry 2.5.1983 

 Samalla päätettiin piirijärjestöjen perustamisesta. Maa jaettiin 8 piiriin. 

SM –mitalia jaettiin ensi kerran Saarijärvellä 1.7.1984. Antti Lausranta oli suunnitellut liiton logon, 

jota käytettiin mitalin aiheena.  

Liitto aloitti alkoholitestit kilpailuissa 1983 alusta.  

Suomen Tikkaurheiluliitto hyväksyttiin valtionapukelpoiseksi liikuntajärjestöksi 21.6.1984. 
Valtionapua myöntämässä oli silloinen opetusministeri Kaarina Suonio. 

 

Ensimmäiset SM Tikkajuoksut pidettiin Suodenniemellä 4.8.1984. Järjestäjänä oli Sävin Tikka. 

Ensimmäinen virallisempi Ruotsi – Suomi tikanheittomaaottelu käytiin 31.5.1985 Göteborgissa. 

Ruotsissa on heitetty tikkaa jo aikaisemmin, mutta nyt tuli ajankohtaiseksi katsoa ruotsalaisten taso. 

Tulostaso oli naapurimaassamme paljon suomalaisia jäljessä. 

Ensimmäiset SM-Tikkahiihdot järjestettiin 8.3.1987 Jämsässä. Järjestäjänä oli Jämsän Seudun 

Tikka. Kilpailijoita oli 88 henkilöä.  

 

Toukokuussa 1999 ilmestyi ensimmäisen kerran jäsenlehti Tikkasanomat, joka jaettiin kaikille 

kilpailulisenssin maksaneille jäsenille. Lehti ilmestyi keväällä ja syksyllä. Lehden toiminta 

lopetettiin, ja viimeinen numero ilmestyi vuonna 2006. 

 

Ensimmäiset dopingtestit suoritti Antidoping testiryhmä vuonna 1999. Kaksi kilpailijaa joutui 

silloin testiin. Testit olivat molemmilla puhtaita.  

    

Liitolla jäseniä nykyisin on noin 8000 henkilöä ja noin 800 henkilöllä on kilpailulisenssi.  

Seuroja koko suomessa on 55. Seuroja on eniten Etelä-Pohjanmaalla 12 kpl. 

 

 

 

Alavudella 11.1.2009 Seppo Siirilä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


