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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 
Tätä kirjoittaessani on Lahden hiihtojen MM-kisat päättyneet. Suomi sai 
kisoista 5 mitalia, mikä on hieno saavutus. Iivo Niskasen kultamitali oli 
mahtava saavutus. Jos olisin 50 km hiihdossa laittanut veikkauksen, niin 
olisin kyllä euroni menettänyt. Kuka olisi uskonut että Matti Heikkinen 
nousee mitalikorokkeelle. Tästä on hyvä jatkaa ensi vuoden 
talviolympialaisia kohden. Niistä kisoista voi jo toivoa yhdistetyn nuorten 
miesten joukkueelta menestystä. 
 
Kotirintamalla odotetaan heinäkuun alussa pelattavien U 17 vuotiaiden 
poikien EM-kisoja. Tämän ikäluokan EM-kisat käydään ensimmäistä kertaa 
lentopallon historiassa. Pientä huolta aiheuttaa se, että kisat käydään 
Turkissa. Kisoihin valmistaudutaan olemalla koko toukokuu Kuortaneella. 
Viimeiset kouluviikot opiskellaan Kuortaneen yläkoulussa. Pojat pelasivat 
karsintakilpailut jouluviikolla Tanskassa jossa voittivat oman lohkonsa 
antamatta vastustajille yhtään erää. Syksyllä Tommi muuttaa Kuortaneelle 
lukioon opiskelemaan ja harjoittelemaan. Kuortaneella sijaitsee lentopallon 
valmennuskeskus. Siitä alkaa itsenäinen elämä 16-vuotiaana ja 
tavoitteleminen kohti omia unelmia. 
 
Urheilun saralla Spovelle on talvikaudella tullut menestystä sekä 
hiihtoladuilla että hallikisoissa. MM-hiihdot ovat edessä maaliskuun lopussa, 
joten niiden osalta emme tähän Sporttiviestiin ehdi saada tuloksia. 
 
Tuleva kesä toivottavasti innoittaa taas kaikki Spovelaiset liikkumaan. 
Monet SM-kisat pidetään lähietäisyydellä pääkaupunkiseudusta, joten 
osallistuminen näihin tulee toivottavasti olemaan runsasta. Maantiejuoksuun 
ja mahdollisesti johonkin muuhunkin kisaan tullaan järjestämään 
yhteiskuljetus. Toivon kaikkien osallistuvan järjestettävään kuljetukseen. 
Tämä on omalta osaltaan luomassa yhteisöllisyyttä seuran jäsenten 
keskuudessa. 
 
Toivotan kaikille oikein hyvää ja toivottavasti lämmintä kesää. Itse vietän 
varmaan suurimman osan kesästä kasvimaalla, josssa riittää aina tekemistä. 
On myös mukava seurata miten itse istuttamat kasvit lähtevät kasvamaan. 
Mikä onkaan parempaa kuin omasta maasta nostetut perunat suoraan 
kattilaan kiehumaan. Luomuruokaa parhaimmillaan. 
 



Inga-Lill Mäkelä, puheenjohtaja 
 
 
KATSAUS TALVEN KISOIHIN SEKÄ TULEVAT KISAT 
 
Perinteisen tyylin sprintit aloittivat Tampereen Kaupissa tämän vuoden SM-
kisat 21.1. Spovelaiset haalivat kisoista 6 henkilökohtaista mitalia. Kultaan 
kurkotti Alpo Virtanen M 75, hopeaa nappasivat Eila Kaakkolahti N 60 ja 
Eeva Tanska N 70, ja pronssille sivakoivat Tapio Wallenius M 75 ja Eila 
Hartonen N 65 sekä Hannnele Kivistö N 70 sarjoissa. 
 
Parisprinteissä Spovella oli kolme joukkuetta ja tuloksena oli kaksi kultaa ja 
yksi hopea. Tapio Wallenius ja Alpo Virtanen M 75 sarjassa olivat aivan 
ylivoimaisia. Kultaa N 70 sarjassa ottivat myös Hannele Kivistö ja Eeva 
Tanska ja hopealle sivakoivat N 65 sarja Eila Hartonen ja Eila Kaakkolahti. 
 
Seuraavan päivän pitkissä matkoissa samat Spovelaiset jatkoivat 
menestyksellistä hiihtoa. M 75 sarjassa Alpo Virtanen ja Tapio Wallenius 
ottivat kaksoisvoiton. Eila Kaakkolahti hiihti hopealle ja pronssia saivat Eila 
Hartonen ja Eeva Tanska omissa sarjoissaan.   
 
Vapaan hiihtotavan SM-kisoissa Kruunupyyssä Spove oli mukana neljän 
hiihtäjän voimin. 11.3 hiihdetyssä kisassa kaikki neljä osanottajaa tulivat 
kotiin mitalit kaulassaan N 70 sarjassa voittaja oli Eeva Tanska ja Hannele 
Kivistö sai hopeaa. M 75 sarjassa tuli Spovelle myös kaksoisvoitto Raimo 
Huppusen voittaessa ja Jouko Laihon ollessa kakkosena. 
 
 Vauhdittomien hyppyjen SM-kisoissa 15.1 Jyväskylässä kaksoismestariksi 
hyppi Martti Jaatinen voittaen sekä pituuden että kolmiloikan. 
 
SM-hallit käytiin Helsingissä liikuntamyllyssä 11-12.2. Naisissa kultaa voitti 
Hannele Kivistö 3000 metrilla ja 800 metrillä Airi Mauno juoksi hopella. 
Molemmat kisaavat N 70 sarjassa. 
 
Miesten puolella kultamitaleita tuli Sopvelle 10 kpl. Kolmen kullan mies oli 
Pentti Saukkosaari joka palasi kilpakentille. Hän voitti sarjassa M 95 200m ja 
800 metrin juoksut sekä kuulantyönnön. M 90-sarjassa Karri Wichman työnsi 
kuulaa kullanarvoisesti. Kahden kullan saalistajat olivat M 85 sarjassa Åke 
Lund joka voitti 60 m aitajuoksun ja seiväshypyn sekä Aatos Kari joka voitti 
voitti 800 metrin ja 3000 metrin juoksut ja otti vielä pronssia 200 metrillä. 
Kultakantaan pääsi myös M 70 sarjassa Raimo Hartonen joka voitti 3000 
metrin juoksun. Samassa juoksussa Lauri Ollitervo saalisti pronssia. Muita 
mitalisteja oli M 80 sarjassa Antti Pihlajamäki 3000 merin juoksussa pronssia, 
M 80 seiväshypyssä Raimo Lehmusvainio pronssia, ja saman sarjan 



kuulantyönnössä Kalevi Tiikkaja työnsi kuulaa pronssin arvoisesti. Vielä 
sarjassa M 85 kuulantyönnössä Esa Vuorinen otti hopeaa. 
18.2 luisteltiin Tampereella vielä SM-luistelut joista Martin Löfström 
saavutti kaksi hopeamitali 
 
Loppukauden muut SM-kisat ovat tämänhetkisten tietojen mukaan 
 

 2.4    SM-halli 5 ottelu  Tampere 

 29.4   SM-puolimaraton  Huutjärvi 

 6.5    SM-maastojuoksu  Vierumäki 

 10.6   SM-viestit    Vaajakoski 

 7-9.7  SM-yleisurheilu   Lohja 

 2.9   SM-maantiekymppi  Tampere 

 3.9  SM-rullat    Nokia 

 3.9  SM-maantiekävely  Tampere 

 9.9  SM-heitto 5 ottelu  Turku 

 23.9  SM-maraton   Joutseno 
 
Seuran omat kisat 
 
26.4 seuran maastojuoksut    Pirkkola 
15.7 Pirkkola juoksu- ja ratakävely      Pirkkola 
         24.8      Seuran yu-kisat       Vuosaari 
 
Kansainväliset kisat 
 
          27.7-6.8  EM-kisat         Århus, Tanska 
 
Suomen aikuisurheiluliiton kilpailukalenteri löytyy ikiliikkujalehdestä 
osoitteessa www.saul.fi 
Spoven järjestämistä kilpailuista julkaistaan kilpailukutsut Spoven omilla 
sivuilla www.spove.fi/kilpailut 
 
SEURAN NIMEN MUUTOS 
 
Syyskokouksessa 2016 päätettiin nimen muutoksesta. Nimenmuutos on 
hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Jatkossa seuran nimi on Spove. 
Nimenmuutos tavoittaa muut seurat viiveellä, joten muistuttakaa asiasta 
kun/jos ilmoittaudutte kisoihin. Ilmoitus asiasta on Aikuisurheiluliiton 
nettisivuilla. 
 
 
 
 

http://www.saul.fi/
http://www.spove.fi/


KILPAILUTOIMIKUNNAN ASIAA 
 
Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta ja hoitaa 
ilmoittautumiset SM-kilpailuihin. SM-kilpailuihin seura maksaa 
osallistumismaksut. 
Kilpailijoiden tulisi huomioida, että mikäli ei osallistu ilmoittamiinsa 
kilpailuihin tai lajeihin, niin olisi hyvä tapa maksaa osallistumismaksu 
seuralle takaisin ellei kyse ole sairastumisesta tai loukkaantumisesta. 
 
KILPAILUTOIMIKUNNAN JOHTO 
 
Puheenjohtaja Raimo Niemi 
Varapuheenjohtaja Veikko Luode 
Sihteeri Jouko Rytkönen 
 
SM-KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN 
 
Spove maksaa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsentensä osallistumismaksut 
SM-kilpailuihin, edellyttäen että ilmoittautuminen on tapahtunut vähintään 
7 vrk ennen järjestäjille tehtävän ilmoitusajan päättymistä. 
Ilmoittautumiset tapahtuu ikäryhmävastaavien kautta ja samassa 
yhteydessä pyritään sopimaan mahdollisista kimppakyydeistä. 
Ikäryhmävastaavat ilmoittavat osallistujat ja joukkueet yleisurheilun osalta 
Jouko Rytköselle. 
 Martti Valonen hoitaa kävelyn ilmoittautumiset. Hiihdon ja luistelun osalta 
ilmoittautumiset suoraan Kauko Wiralle. 
 
IKÄRYHMÄVASTAAVAT JA YHTEYSHENKILÖT 
 
M 30-65  Taisto Lehtinen     tate.lehtinen@gmail.com    050-4630863 
M 70, 75  Raimo Hartonen   rharton1@welho.com           044-2244521 
M 80+      Sulo Kiirla            sulo.kiirla@gmail.com         040-5323873 
N 30-70   Inga-Lill Mäkelä    ingalill.makela@pp.inet.fi   040-5164929 
N 70+      Hannele Kivistö    hannele.kivisto@elisanet.fi  040-7470308 
kävely     Martti Valonen      martti.valonen@gmail.com  045-1266537 
hiihto+luistelu Kauko Wira   kauko.wira@ippnet.fi          0400-925233 
 
HALLITUKSEN KOKOONPANO VUONNA 2017 
 
Puheenjohtaja; Inga-Lill Mäkelä ingalill.makela@pp.inet.fi 040-5164929 
HUOM! Soita arkisin vasta kello 17.00 jälkeen 
Varapuheenjohtaja; Pekka Mantere  pmantere@welho.com 040-5629151 
Sihteeri; Jaakko Heinonen         jaakko.heinonen@elisanet.fi 0400-412740 
Hallituksen muut jäsenet; Airi Mauno, Hannele Kivistö, Urpo Saukkonen ja 
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Raimo Niemi 
Juokseva rahaliikenne Inga-Lill Mäkelä 
Kotisivujen ylläpitäjä; Maarit Nurminen (yhteys puheenjohtajan kautta) 
 
PALKITSEMINEN 
 
Palkitsemisen suhteen on tehty pieniä muutoksia ja nämä astuvat voimaan 
vuoden 2017 alusta. 
Edelleen palkitaan kevätkokouksessa hiihtäjät ja syyskokouksessa 
yleisurheilijat. Pisteet lasketaan edelleen SM-kisojen perusteella alla olevan 
taulukon mukaisesti. Kaikki yli 15 pistettä saavuttaneet palkitaan. 
Hiihtäjien kohdalla pisteisiin lasketaan mukaan myös kauden rullahiihdot. 
 
Kun kisassa on   6 5 4 3 2 1  osanottajaa 

 pisteet voittajalle  7  6 5 4 3 2 

 pisteet toiselle  5 4 3 2 1  

 pisteet kolmannelle 4 3 2 1  

 pisteet neljännelle 3 2 1  

 pisteet viidennelle 2 1 
 
Syyskokouksessa palkitaan lisäksi; 

 vuoden paras naisurheilija 

 vuoden paras miesurheilija 

 vuoden paras hiihtäjä (sisältää rullahiihdon) 

 vuoden paras juoksija 

 vuoden paras heittäjä 

 vuoden paras hyppääjä 

 vuoden paras kävelijä 

 vuoden paras luistelija 
Kuitenkin niin että sama henkilö ei voita kahta kategoriaa. 
 
Pistelaskutaulukko antaa perusteita valinnalle. Valinnan perusteiksi otetaan 
myös kansainvälinen menestys niin henkilökohtaisella- että joukkuetasolla, 
maailman- ja euroopan sekä suomenennätykset. Spoven hallitus käyttää 
myös omaa harkintaa päätöstä tehdessään. 
 



 
 
 
SEURAN ASUT 
 
Jäsenillä on mahdollisuus ostaa itselleen seuran tuulipuku. Malli on Nike. 
Housut ovat tummansiniset ja takki on suomenlipun sininen ja selässä 
teksti SPOVE. Hinta puvulle on 85 euroa. Mikäli haluta tilata itsellesi 
puvun, niin käy Itäkeskuksen Stadiumissa. Siellä team sales. Voit sovittaa 
ja tilata. 
 
Seuralle tilataan myös lisää kilpailupaitoja. Malli muuttuu Soc.ista 
Nike.een ja hinta jäsenille tulee olemaan entinen, eli 15 euroa. Niitä saa 
ostaa puheenjohtajalta. Tuon niitä seuran tilaisuuksiin. Suotavaa on, että 
paitaa käytetään kaikissa kilpailuissa, etenkin SM-kisoissa. 
 



 
 
 
ILMOITUKSET 
 
Sääntömäääräinen kevätkokous 
 
Spove ry.n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 18.4.2017 kello 18.00 
alkaen Kannelmäen seurakunnan isossa seurakuntasalissa. Osoite 
Vanhaistentie 6. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kokous aloitetaan kahvilla klo 17.45 alkaen ja kokouksen päätteeksi 
palkitaan menestyneet hiihtäjät. 
 
Tervetuloa! 
 
 
 
 


