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Puheenjohtajan terveiset 
 
Tätä kirjoittaessani on syksy jo pitkällä. Illat pimenevät varhain ja valoisaa aikaa on 
päivisin vähän. Kuitenkin syksy on minusta vuodenajoista parhain. Ulkona puut lois-
tavat ruskan väreissä, tuuli ulvoo nurkissa ja meri kuohuaa aalloissa. Meressä on ih-
meellistä voimaa joka antaa ainakin minulle uutta energiaa. 
 
Mennyt kesä oli taas erilainen aikaisempiin. Kevät oli kylmä ja se vaikutti kesän mar-
jasatoon, kun puutarhassa ei ollut riittävästi pölyttäjiä. Satoa sai kuitenkin ihan riit-
tävästi omiin tarpeisiin. 
Kotirintamalla meillä oli suuri muutos kun 16- vuotias poikamme Tommi muutti 
Kuortaneelle, melkein synnynseuduille. Tavoitteena on lentopallo ura jossakin muo-
dossa ja Kuortaneella siihen on parhaat puitteet suomen oloissa. Onneksi opiskelu 
kulkee rinnalla mukana, onhan siellä tunnettu urheilulukio jossa opinnot sovitetaan 
harjoittelu ja peli-aikatauluihin. 
 
Seurassakin mennyt kausi on ollut menestyksellinen. Alkuvuodesta hiihtäjämme 
menestyivät hyvin MM-laduilla ja heidät palkittiin kevätkokouksessa. 
Yleisurheilupuolellakin tuli menestystä niin SM- kuin EM-kisoissa.  Suomi sijoittui 
EM-kisoissa maiden välisessä vertailussa kolmannelle sijalle joka on todella kiitettä-
vää ja ilahduttavaa. Harmi vain ettei urheilumedia sitä millään tavalla noteeraa. 
Kaikki urheilijat kisasivat totta kai suomen edustajina, joten vertailua valtakunnan 
tasolla seurojen välissä on minusta turhaa tehdä. Voin kuitenkin todeta että Spove-
laiset toivat suomelle 16 mitalia ja siitä voimme olla ylpeitä. 
 
Seuran toimintaa ohjaa edelleen syyskokouksessa valittava hallitus. Vuonna 2017 
hallituksessa ovat puheenjohtajan lisäksi toimineet; Jaakko Heinonen, Pekka Mante-
re, Airi Mauno, Hannele Kivistö ja Urpo Saukonen. Hallitus täydensi itseään kevätko-
kouksen antamalla valtuudella ja mukaan hallituksen toimintaan tuli vielä Raimo 
Niemi. 
 
Seuran tulevaisuus 
 
Seuramme tulevaisuus tulee riippumaan syyskokouksessa valittavasta uudesta halli-
tuksesta. 
Itseni lisäksi hallituksessa ei jatka Pekka Mantere, Raimo Niemi, Airi Mauno ja Urpo 
Saukkonen. Tämän lisäksi kilpailutoimikuntaan tulee vapaita paikkoja kun puheen-
johtaja Raimo Niemi ei jatka tehtävässään samoin kuin ainakin minä ja varmaan 



muutama muukin.  Syyskokouksessa tulee siis valita kokonaan uudet toimijat seuraa 
pyörittämään. Jokaisella on omat henkilökohtaiset syynsä siihen että eivät jatka 
näissä luottamustehtävissä. Itse koen epäonnistuneeni puheenjohtajana kun seu-
ramme nimissä levisi sosiaaliseen mediaan hyvin loukkaavaa kirjoitusta urheilutoi-
minnassa mukana olevista henkilöistä. En voi seuran puheenjohtajan hyväksyä täl-
laista kirjoittelua ja vaikkakin kirjoitukset on nyt poistettu, on ne laajalla taholla seu-
ran mainetta vahingoittaneet. En myöskään jatka enää seuran jäsenenä. 
Olen ilolla ja ylpeydellä seurannut muutaman vuoden jäsentemme uskomattomia 
suorituksia kilpailukentillä ja siksi jätän tehtävän myös haikein mielin. Mutta elämä 
jatkuu ja uusia haasteita odottaa nurkan takana, jahka jaksan niitä sieltä etsiä. 
Sosiaalinen media otettiin kuvioihin mukaan ajatuksella että saisimme uusia nuoria 
urheilijoita seuran toimintaan. Tässä ei olla kuitenkaan onnistuttu. Ehdotankin uu-
delle hallitukselle ensisijaisesti kotisivujen kehittämisen, sosiaalisen median sijasta. 
Hiihtopuolen ja luistelun vetäjänä on toiminut Kauko Wira. Hän on ilmoittanut jättä-
vänsä tehtävän, joten tähänkin tarvitaan uusi vetäjä. 
 
Suomen aikuisurheiluliiton syyskokous pidetään Jyväskylässä 25.11. Seuran edusta-
jaa tähän kokoukseen ei vielä olla valittu. Ehdotan että sinne lähtee seuran uusi pu-
heenjohtaja. Esillä kokouksessa on sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi ehdotus 
Suomen aikuisurheiluliiton lakkauttaminen. 
 
Seuran tavaroiden säilyttämiseen tulee löytää uusi varasto pikimmiten. Tällä hetkel-
lä varasto on taloyhtiömme tiloissa ja se pitää saada tyhjäksi heti alkuvuonna 
2018. 

 
 
 



 
 
Syyskokouksessa palkittavat urheilijat 
 
Tässä julkaisussa en tee kisakatsausta menneeseen kauteen, vaan nyt kerrotaan ur-
heilijat jotka palkitaan syyskokouksessa. Toivon lämpimästi että alla mainitut henki-
löt tulevat kokoukseen noutamaan palkintonsa. Kokouksessa palkitaan myös seuran 
yleisurheilukisojen kolme parasta lajeittain ja pisteet on laskettu kymmenottelun 
pisteiden mukaan. 
 

Spoven yleisurheilukisat 2017 - tulokset 
 
1000m kävely      tulos  pisteet  

Naiset 1.  Hannele Kivistö (N70)   6.46 
  2.  Ritva Luode (N70)   8.34 
Miehet 1.  Kari Nevalainen (M55)  5.34 

2.  Seppo Ryytty (M70)   7.09 
3.  Veikko Luode (M75)   7.47 

100m 
Naiset 1.  Airi Mauno (N70)   21,06 

2.  Hannele Kivistö (N70)   21,28 
Miehet 1.  Kauno Anttila (M80)   16,78  711 

2.  Pekka Mantere (M70)   16,43  504 
3.  Veikko Pihlainen (M75)  17,43  481 
4.  Raimo Hartonen (M70)  18,21  287 
5.  Kari Nevalainen (M55)  17,18  190 
6.  Seppo Ryytty (M70)   21,35  45 

400m 
Naiset 1.  Hannele Kivistö (N70)   1.46,16 

2.  Airi Mauno (N70)    2.04,64 
Miehet 1.  Raimo Hartonen (M70)   1.18,91 452 

2. Viljo Komulainen (M75)   1.27,25 382 
3.  Sulo Kiirla (M80)    1.36,04 376 
4.  Kyösti Lehto (M60)    1.16,03 348 

1500m 
Naiset 1.  Hannele Kivistö (N70)   7.29,32 
Miehet 1.  Raimo Hartonen (M70)   6.06,28 816 

2.  Markku Pääkkö (M65)   6.12,06 679 
3.  Kyösti Lehto (M60)              6.16,08 568 
4.  Arto Nikulainen (M70)   7.14.86 515 
5.  Arto Nironen (M55)              6.11,50 505  
6.  Ilkka Vastimo (M70)   7.50,74 384 



7.  Heikki Räsänen (M70)    7.51,02 383 
Kuula 
Naiset 1.  Airi Mauno (N70)   5,72  569 
  2.  Liisa Niekka (N70)   4,82  460 
Miehet 1.  Raimo Majuri (M65)   11,14  799 

2.  Jukka Pyy  (M65)   10,34    732 
   3.  Pekka Mantere (M70)   9,71            633 

4.  Arto Nikulainen (M70)  8,50            539 
5.  Veikko Luode (M75)   7,18            488 
6.  Raimo Hartonen (M70)  7,60            469 
7.  Heikki Räsänen (M70)   7,58            468 

Keihäs 
Naiset 1.  Liisa Niekka (N70)    10,95            344 

2.  Airi Mauno (N70)   10,46     325 
 
Miehet 1.  Raimo Majuri (M65)   39,72            769 

2.  Kauno Anttila (M80)   29,59            768 
3.  Jukka Pyy  (M65)  33,23   617 

Kiekko 
Naiset 1.  Liisa Niekka (N70)   11,22 
Miehet 1.  Raimo Majuri (M65)   31,70  601 

2.  Jukka Pyy (M65)   28,08  517 
3.  Veikko Luode (M75)   21,23  473 
4.  Åke Lund  (M85)   12,95  370 
5.  Pekka Mantere (M70)   18,67  345 

Pituus 
Miehet 1.  Veikko Pihlainen (M75)  3,02  469 

2.  Åke Lund  (M85)   2,16  341 
3.  Arto Nikulainen (M70)  2,90  339 

Korkeus 
Miehet 1.  Åke Lund (M85)   103  705  
 
Pisteet laskettu vain jos moniotteluissa löytyy lajina 
 
SM-pisteitä 15 tai enemmän saavuttaneet: 
 
Raimo Hartonen 53 pistettä 
Hannele Kivistö 37 
Markku Juopperi 36 
Pentti Saukkosaari 28 

Viljo Komulainen 27 

Alpo Virtanen 26 



Aatos Kari  22 

Veli Arminen 19 

Timo Holtari 18 

Antti Pihlajamäki 17 

Martti Jaatinen 17 

Karri Wichman 16 

Sulo Kiirla   16 

Tapio Wallenius 15 

 

yhteensä 14 urheilijaa 

 

Kansainväliset menestyjät 2017 
 
 
Alpo Virtanen,        M75 MM kultaa hiihto 5km (p), 15km (p) sekä MM hopeaa hiih-

to 10km (p) ja viestihiihto, Klosters (palkinto jaettu kevät-
kokouksessa) 

 
Tapio Wallenius, M75 MM hopeaa viestihiihto, Klosters  (palkinto jaettu     
            kevätkokouksessa) 
 
Markku Juopperi, M70 MM kultaa viestissä 4x200m  halliyleisurheilu, Daegu 

EM pronssi 800m ja EM hopeaa 4x400m viesti, Århus 
 
Raimo Hartonen, M70 EM hopeaa 4km maastojuoksu sekä EM pronssia 5000m, 
    Århus 
 
Hannele Kivistö, N70 EM pronssi 10000m, Århus 
 
Kauno Anttila, M80 EM hopeaa keihäs, Århus 
 
Åke Lund,  M85 EM kultaa korkeushyppy sekä EM pronssia pituushyppy, 
    Århus 
 
Martti Valonen,     M75 EM pronssia 5000m kävely ja 20km kävely sekä EM hopeaa 

  kävelyjoukkue sarjassa M55, Århus 
 
Karri Wichmann,   M90 EM kultaa 10-ottelu ja moukarinheitto sekä MM hopeaa 

keihäänheitto, Århus 
 
 
 
 



 
Spoven parhaat urheilijat 2017 
 
Paras miesurheilija Raimo Hartonen  (SM-pisteitä 53) 
Paras naisurheilija  Hannele Kivistö  (SM-pisteitä 37) 
 
Paras hiihtäjä  Alpo Virtanen  
Paras juoksija  Raimo Hartonen 
Paras heittäjä  Raimo Majuri 
Paras hyppääjä  Martti Jaatinen 
Paras kävelijä  Martti Valonen 
Paras luistelija  Martin Lofström 
 
Vuoden toimitsija  Liisa Niekka 
 

 
 

Seuran talous 
 
Seuran talous on edelleen hyvä. Suurimman tuloerän muodostavat jäsenmaksut. Jä-
senavustusta Rakennusmestarien säätiöltä anotaan edelleen. Tämä on ollut merkit-
tävä lisä seuran talouteen ja olemme säätiölle kiitollisia saamastamme tuesta. Tämä 
on mahdollistanut sen että seura on maksanut jäsentensä osallistumisen SM-
kisoihin. Jäsenet ovat myös tukeneet seuraa omilla lahjoituksillaan. 



 
Suurimman menoerän tulee edelleen muodostamaan osanottomaksut SM- kisoihin. 
Toivottavaa on että jäsen joka ei kuitenkaan lähde mukaan kisaamaan, maksaa 
osanottomaksunsa seuralle takaisin, ellei poisjäännin syy ole sairaus. 
 
Viime keväänä puheenjohtaja Inga-Lill Mäkelä ryhtyi hoitamaan seuran juoksevia ra-
ha-asioita, koska uutta rahastonhoitajaa ei löytynyt. Jaakko Heinosella on myös ti-
linhoito oikeus. Syyskokouksessa tulee valita seuralle myös uusi rahastonhoitaja, 
koska vuoden vaihteen jälkeen istuva puheenjohtaja ei enää tätä tehtävää hoida. 
 

Paluu kentälle 

 

Olin ainoa. Kaikki muut olivat nuoria, suurin osa lapsia. ”Hei, työnnät säkin kuu-
laa?” ”Kyllä työnnän.” ”Kuule, tietsä mitä, älä irrota sitä liian aikaisin.” Neuvo tuli Es-
poonlahden heittokisoissa Espoon Tapioiden nuorelta lahjakkaalta 13-vuotiaalta 
Joonalta. Olin palannut kentälle. Tuntui oudolta, suorastaan huumaavalta. Seuraa-
vana päivänä kuulin: ”Hei, sä tulit taas, mikä sun nimes on?” Olin nyt yksi heistä. 
Tunne oli mahtava. Nyt olin vihdoin kauan haaveillessani ”sitten kun pääsen eläk-
keelle” -tilanteessa. 
Mikä on se voima, joka suorastaan pakonomaisesti vie meidät takaisin urheilukentäl-
le? Kullakin on oma kertomuksensa. Itse kokeilin ensin kivellä metsässä. Kun sitten 
olin ostanut oman kuulan ja harjoiteltuani sillä ei paluu tuottanut vaikeuksia. Poh-
diskeltuani olen tuuminut, että usea meistä ei palaa, vaan tavallaan jatkaa siitä, mi-
hin jäi. Moni meistä on jo lapsena paljon liikkunut ja pihoilla temmeltänyt. Sittem-
min on usein kuuluttu mahdolliseen paikalliseen urheiluseuraan ja saatu nauttia on-
nistumisen tuomista elämyksistä. Kilpaurheilun lopettaminen on ollut varsin luon-
nollista, ei pelkästään fyysisten voimien heikennyttyä, vaan myös elämässä tapahtu-
vien muutosten vuoksi. Työelämä ja useimmilla myös perhe vaatii osansa. 
Urheilun tuoma liikunnan ilo, sen välittämä hyvä olo on parasta, mitä harrastuksesta 
saamme. Viis siitä, vaikkei kuula kauas lennä tai muut ovat maalissa, kun itse olem-
me vasta kaarteessa. Vähätellä ei voine myöskään urheilun piiristä löytyviä uusia 
tuttavuuksia. Eikä pidä unohtaa sitä, että saamme urheilun myötä edes hiukan hi-
dastettua luukatoa ja mahdollisesti estettyä kaatumisia, koska osaamme hallita ke-
hoamme liikkumatonta paremmin. 
Kiinnostavaa on myös kysyä niiltä jotka eivät palaa, vaan tulevat kentälle vasta 
ikääntyneinä, jopa vasta eläkeiässä. Mikä saa ennestään urheilua karttaneen kiin-
nostumaan urheilemisesta aikuisena? Ei kaikilla ole ollut aikanaan edes mahdolli-
suuksia, vaikka haluja olisi ollut. 
Miksi itse aloin uudelleen juosta ja työntää kuulaa? Aivan yksinkertaisesti siksi, että 
kaipuu kentälle oli kova, jo pelkkä urheilukentän näkeminen sai sydämen sykkimään 
kiivaammin ja halajamaan takaisin. Oma urani alkoi saavuttaessani Riihimäen hiih-
tomestaruuden 6-vuotiaana. Muistan hyvin kaatumiseni lopussa, muistan isäni kan-



nustushuudon. Jopa isän ottama kuva on tallessa tuosta ensimmäisestä kilpailustani. 
Omasta puolestani minun on kiittäminen molempia vanhempiani, hekin urheilivat 
aikanaan. Sitten tuli vuosi 1939 ja lähtö kotikonnuilta. 
Eija Tupakka 

 

Seuran kilpailutoiminta 

 

Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta. Toimikunta kokoontuu muu-
tamia kertoja vuodessa suunnittelemaan omia kilpiluja sekä hoitamaan toimitsijoi-
den hankkimisen kilpailuihin. Toimikuntaa johtaa puheenjohtaja ja tämä paikka tu-
lee syyskokouksessa täytettäväksi. 
 

Kilpailutoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 on ollut seuraava: 
 

Puheenjohtaja  Raimo Niemi 
Varapuheenjohtaja Veikko Luode 

Sihteeri   Jouko Rytkönen 

Varasihteeri   Inga-Lill Mäkelä 

Muut jäsenet  Hannele Kivistö, Heikki Ratinen, Liisa Niekka, Pekka 

    Mantere, Taisto Lehtinen, Marjatta Ahonen ja Jaakko 

    Heinonen 

 

Kilpailukalenteri 
 

Suomen aikuisurheiluliiton kilpailukalenteri löytyy Ikiliikkuja-lehdestä osoitteessa 
www.saul.fi 
 

Kilpailukutsut seuran järjestämistä kilpailuista julkaistaan seuran omilla sivuilla 

www.spove.fi 
 

Seuran järjestämät kilpailut 

 

Kilpailutoimikunnassa ei ole vielä päätetty järjestettävistä kilpailuista, sen saa tehdä 
uusi kilpailutoimikunta 

Yleensä olemme järjestäneet seuraavat kilpailut; 
 vauhdittomat aluesisähypyt yhdessä HKV:n kanssa 

 aluehiihdot perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla 

 Pirkkolajuoksu ja ratakävely (tämä kisa päätettiin laittaa Ikiliikkujaan) 

 seuran yleisurheilumestaruuskilpailut 

 
 
 

SM-kilpailuihin ilmoittautuminen 

 

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


Seura maksaa osallistumismaksun SM-kilpailuihin aikaisemmin mainitulla edellytyk-
sellä ja mikäli ilmoittautuminen on tapahtunut vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen järjestäjille tehtävän ilmoitusajan päättymistä. Ilmoittautumiset hoidetaan 
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 syyskokouksessa valittavalle henkilölle. 
 

Ikäryhmävastaavat ja yhteyshenkilöt 

 

M 20-65 Taisto Lehtinen tate.lehtinen@gmail.com 050-4630863 

M 70-79 Sulo Kiirla  sulo.kiirla@gmail.com  040-5323873 

M 80+ Aatos Kari       040-5120757 

 

N 30-70 

N 70+  Hannele Kivistö hannele.kivisto@elisanet.fi 040-7470308 

 

kävely Martti Valonen martti.valonen@gmail.com 045-1266537 

hiihto+luistelu 

 

Henkilöiden osalta saatetaan tehdä päivitystä syyskokouksessa 

 

Ilmoitukset 

 

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.11.2017 kello 18.00. 
Kannelmäen kirkon iso seurakuntasali, osoite Vanhaistentie 6, 00420 Helsinki 
 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen palkitaan 
edellä mainitut ansioituneet urheilijat. 
 

Ennen kokousta on kahvitarjoilu kello 17.45 alkaen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäsenmaksu 

 

Seuran talous on paljolti riippuvainen jäsenmaksutuloista. Jäseniä pyydetään huo-
lehtimaan jäsenmaksun suorittamisesta tammikuun 2018 aikana oheisen maksulo-

mailto:tate.lehtinen@gmail.com
mailto:sulo.kiirla@gmail.com
mailto:hannele.kivisto@elisanet.fi
mailto:martti.valonen@gmail.com


makkeen tietoja hyödyntäen. Viitenumeroa ei ole, joten merkitkää seurannan hel-
pottamiseksi viestikohtaan nimenne ja mikä maksu on kyseessä. 
Esimerkiksi ”jäsenmaksu 2018 Maija/Matti Meikäläinen” 

 

FI 92 5780 0720 3466 62    OKOYFIHH 

Spove ry      Jäsenmaksut 2018 

       Tavallinen jäsen 30 eur 

       Perhejäsen  50 eur 

       (samassa taloudessa asuvat) 

                                      eräpäivä 31.1.2018 

 
            

Pankki ei ole seuran nimeä tiliotteisiin muuttanut, vaikka pankissa käyty kaksi kertaa 
ja lisäksi muistutettu asiasta sähköpostilla. 
Uusi hallitus saa jatkaa yrittämistä samalla kun käyvät päivittämässä tilinhoito henki-
löt.      

 
Sporttiviestin laati seuran puheenjohtaja Inga-Lill Mäkelä 


