
Matti Nykänen 
Matti Ensio Nykänen was born 17.7.1963 in Jyväskylä. 
Matti started to practice seriously already when he whas 12 years old. In the best winters he jumped 
2000 jumps in one years. When he got older his condition riset up to 30 000 jumps.  
 
-1973 first jump 
-1976 first jump of Laajavuori p60 hill 
-1978 first jump of Laajavuori p90 hill 
-1979 first jump of big hill when he whas 15 years old 
 
Matti has a lot of achievements, he has five medals from Olympic games. 15 worldshampion 
medals. All together 42 medals. He has also length records. 
 
Matti was married whit Tiina Hassinen 1986-1988. 1989- 1991 he was married whit Pia Hynninen. 
Matti got married whit Sari Paanala and shanget his surname to Paanala because he wanted to avoid 
media. Their accepted journey ended already 1998. 1998 Matti got engaget after a few hour meeting 
whit an Estonan Jaana but devorsed her after one week. Matti has been Married whit Mervi Tapola 
2001-2003 they went married again after divorse 2004. 1987 Matti has a son Sami. He has girls 
Annina 1986 and Evelina 1990. 
 
In the beginning of  1990 Matti started to sing. 1992 published Mattis special record “the night of 
surprices” and it was sold 25 000 pieces. Mattis second record “Samurai” published 1993. Mattis 
third record has just been published “perhaps I took perhaps I didn´t”. 
 
13.01.2006 The was premiere of a movie which tells about Mattis life. It bases on true life. 
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Matti Nykänen 
”Lennä Nykäsen Matti, lennä, tule elävänä takaisin” 

 
Matti Ensio Nykänen syntyi Jyväskylässä 17,7,1963. Matti aloitti mäkihypyn harjoittelun 
vakavassa mielessä jo 12-vuotiaana. Parhaimpina talvina hän teki jopa 2000 hyppyä 
vuodessa. Vanhempana kunto nousi 30 000 hyppyyn.  

 
     -1973 ensimmäinen hyppy.  
     -1976 ensimmäinen hyppy Laajavuoren P60 mäestä.  
     -1978 ensimmäinen hyppy Laajavuoren P90 mäestä.  
     -1979 ensimmäinen hyppy Lahden suurmäestä 15-vuotiaana 

 
Saavutuksia Matilla on paljon. Hänellä on viisi olympiamitalia, 15 MM-kisa mitalia ja 22 SM-kisa 
mitalia eli yhteensä huikeat 42 mitalia. Hänellä on hallussaan myös pituusennätyksiä. 

- 182 m Oberstdorf  1984 
- 185 m Oberstdorf  1984 
- 187 m Planica   1985 
- 191 m Planica   1985 

 
 
Matti oli Tiina Hassisen kanssa naimisissa vuosina 1986-1988. Pia Hynnisen kanssa hän oli 
naimisissa 1989-1991.Matti meni naimisiin Sari Paanalan kanssa 1996 ja vaihtoi sukunimensä 
Paanalaksi, koska halusi välttyä medialta. Heidän yhteinen taipaleensa päättyi kuitenkin jo 1998. 
Vuonna 1998 Matti kihlautui muutaman tunnin tuttavuuden jälkeen virolaisen Jaanan kanssa, mutta 
erosi Jaanasta viikon kuluttua. Matti on ollut Mervi Tapolan kanssa naimisissa vuosina 2001-2003. 
He menivät eron jälkeen uudestaan naimisiin vuonna 2004, eikä tälle liitolle ole vielä loppua 
näkynyt. 
 Vuonna 1987 Matille syntyi Sami-poika. 1989 hänet todettiin 1986 syntyneen 
Anninan isäksi ja Matin Evelina-tytär syntyi 1990. 
 
 
1990-luvun alussa Matti aloitti laulu-uran. 1992 julkaistiin Matin esikoislevy ”Yllätysten yö” ja sitä 
myytiin yli 25 000 kappaletta. Matin toinen levy ”Samurai” julkaistiin vuonna 1993. Hän on juuri 
julkaissut kolmannen levynsä, jonka nimeksi tuli Matin lentäviä lauseita mukaileva ”Ehkä otin, 
ehkä en.” 
 
13,01,2006 ensi-iltansa sai osittain Matin elämään perustuva Matti-elokuva, joka on saanut paljon 
katsojia. 
 
 
Lähteet: 
www.mattinykanen.net , www.students.oulu.fi/~tima/matti/nuorimatti.html , 
www.wikipedia.org/wiki/Matti_Nyk%C3%A4nen.html,  
Egon Theiner, Matti Nykänen, Huipulla ja Montussa  
 



 
 
 
 


