
                                     Markus Pöyhönen 
 
Markus Pöyhönen was born on the 25th of  October in 1978 and he is a Finnish sprinter. In the year 
2000 he won 100 meter running race in Kouvola. He was 22 years old then and that race was 
Finnish Championship race. Markus became the number one Finnish sprinter. In the year 2001 his 
time was fantastic 10,36 seconds (only Tommi Hartonen has run faster). In the year 2002 he got to 
stand for Finland in Europe Champion- contest in Vienna, where he didn´t make it past the semi- 
finals. He got his name in Finland´s sport history later that year because he won the Finnish 
Championship in  Kaleva contest. The time10,23 was his new record. In European Championship 
contest Markus came fifth.  
 
Some information on  Markus Pöyhönen: 
 

• 10,23 s. 100 meters 
• 6,58s. 60 meters in the hall 
• 21,50s. 200 meters 
• 10,42s. 100meters in the hall 

 
The most important information on Markus Pöyhönen: 

• Markus Pöyhönen is 27 years old now. 
• His weight is 77 kg.                                                       www.kouvolansanomat.fi  
• He is 179 cm tall. 
• He has a steady girlfriend. 
• By profession he is a sprinter and he´s studying. 
• His athletic club is HKV(Helsingin Kisaveikot) 
• His hobbies are plays and music. 
• His record is 10,23 s. on the 100 meter. 
• He runs 100 meter, 4x100 meter and 60 meter. 
• His greatest achievement came from Munchen Europe Champion contest.  

 
 
 
Source: www.kauneusjaterveys.fi and www.wikipedia.org  
Writer: Fred Saarinen  

                                     Markus Pöyhönen 
 
Markus Pöyhönen on  syntynyt vuonna 1978 kahdeskymmenesviidettä lokakuuta, ja hän on 
suomalainen pikajuoksija. Vuonna 2000 Pöyhönen voitti 100metrin juoksun Kouvolassa 22-
vuotiaiden SM-kisoissa ja hän nousi suomalaisen pikajuoksun kärkeen. Vuonna 2001 pidetyissä 
kisoissa  Markus Pöyhösen aika oli mestarillinen 10,36. (Tommi Hartonen on juossut Pöyhösen 
aikaa nopeammin.)  Markus Pöyhönen vaihtoi vuonna 2002 Viipurin Urheilijoista Helsingin Kisa-
veikkoihin. Samana vuonna hän pääsi edustamaan Suomea EM- kisoihin Wieniin. Kisoissa hänen 
taipaleensa päättyi välieriin. Myöhemmin samana vuonna hän sai nimensä Suomen 
urheiluhistoriaan, koska hän voitti Kalevan Kisoissa suomenmestaruuden, hänen ennätyksellään 
10,23. EM- kisoissa Munchenissä Pöyhönen saavutti viidennen sijan.  
 



          Pikkutiedot Markus Pöyhösestä: 
• 10,23 s. sadalla metrillä                                            
• 6,58 s. kuudellakymmenellä metrillä hallissa 
• 21,50 s. kahdellasadalla metrillä 
• 10,42 s. sadalla metrillä hallissa   

 
      Tärkeimmät tiedot Markus Pöyhösestä: 

• Markus Pöyhönen on nyt 27 vuotta. 
• Hänen painonsa on 77kg. 
• Hän on 179cm.                                                           www.kouvolansanomat.fi                               
• Hänellä on vakituinen tyttöystävä. 
• Hänen ammattinsa on pikajuoksija ja hän opiskelee. 
• Hänen seuransa on HKV(Helsingin Kisaveikot) 
• Vapa-ajallaan hän harrastaa pelaamista ja musiikin kuuntelua.   
• Hänen ennätyksensä on 100 m 10,23 s 
• Hän juoksee 100 metriä, 4x100 m, 60 m. 
• Hänen huimin saavutuksensa tuli Munchenin EM-kisoista. 

 
 
 
Lähteet: www.kauneusjaterveys.fi ja www.wikipedia.org  
Kirjoittanut: Fred Saarinen 
 
 
                                
 
                              


