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Puheenjohtajan terveiset 

 
Tätä kirjoittaessani syksy on jo pitkällä ja ilmassa on talven tuntua. Syksy toi ruskan 

myös tänne eteläsuomeen. Pihassamme oleva verivaahtera on kaunis kuin taulu 

tummanpunaisine lehtineen. Kauden sato viljelypalstallani oli taas hyvä. Olen 

mehustanut ja keittänyt hilloa niin että jääkaapin hyllyt notkuvat. Näitä on talvella 

taas mukava maistella ja muistella mennyttä kesää. 

 

Kotirintamalla urheilun suhteen eletään jännittäviä aikoja. Joulukuussa Suomen alle 

17-vuotiaat pojat pelaavat EM-karsintaottelut Tanskassa. Tommin peliroolina on 

passari. Tämä on ensimmäinen kerta lajin historiassa, kun alle 17-vuotiailla pojilla on 

lentopallossa arvokisat. 

 

Seuran hallitukselle esitettiin loppukesällä palkitsemisen suhteen muutosta siten, että 

palkittaisiin lajikohtaisesti paras urheilija sen lisäksi että palkitaan paras nais- ja  

miesurheilija. Hallituksessa asiasta keskusteltiin ja enemmistöpäätöksellä päätettiin, 

että kesken kauden ei systeemiä muuteta, vaan mennään tämä vuosi vielä vanhalla 

tavalla. Uusi hallitus käsittelee asian vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

 

Toukokuussa saimme suruviestin. Seuran perustajajäsen sekä pitkäaikainen 

kunniapuheenjohtaja 

Pekka Kurki oli nukkunut pois. Vaimon sanoin ”sairaus vei voiton”. Seuran puolesta 

otimme osaa omaisten suureen suruun. 

 

Seuran toimintaa ohjaa syyskokouksessa valittava hallitus. Vuonna 2016 hallituksessa 

ovat puheenjohtajan lisäksi toimineet; Jaakko Heinonen, Raimo Hartonen, Airi 

Mauno, Kauko Wira, Martti Valonen, Merja Asumaa ja Minna Suominen. 

 



KATSAUS PÄÄTTYVÄN VUODEN URHEILUSUORITUKSIIN 

 

Urheilullisesti vuosi 2016 alkoi Spovella hienosti. Spovea / Suomea edustavat 

hiihtäjät ottivat MM-kotikisoissa Vuokatissa henkilökohtaisissa lajeissa kultaa ja 

hopeaa sekä viestipronssia. Tästä oli hyvä jatkaa kohti kesää ja yleisurheilua. 

 

Tammikuussa hiihdettiin Suomen mestaruuksista ja urheilijamme saivat useita 

mitaleita sekä kolme viestikultaa. Maaliskuussa taas toisella hiihtotavalla tuomisina 

oli yksi mitali kutakin väriä ja yksi viestikulta. 

 

Helmikuussa SM-hallikisoissa SpoVea edusti suuri joukko urheilijoita ja kaikkiaan 24 

urheilijaa saavutti joko mitali- tai pistesijan. Hannele Kivistö ja Jouko Rytkönen 

saavuttivat kumpikin kolme kultaa. Lisäksi kaksi kultaa sai Lauri Ollitervo ja Åke 

Lund. Myös Minna Suomiselle ja Karri Wichmanille ojennettiin kultamitalit. SpoVen 

saaliina oli kaikkiaan 12 kultaa, 10 hopeaa ja 13 pronssia ja tämän lisäksi vielä 11 

pistesijaa. 

 

 
 

Kansainvälistä menestystä seuralle toi Åke Lund EM-kisoissa Italiassa. Hän saavutti  

neljä kultamitalia. Lisäksi keihäässä kultamitalin sai Matti Halme ja pronssia 

juosseessa viestijoukkueessa oli mukana SpoVen Markku Juopperi. 

 

SM-maastot juostiin keväällä Vöyrillä. Seurasta oli hankalista kulkuyhteyksistä 

johtuen mukana vain pieni juoksijajoukko. Menestystä Vöyriltä SpoVelle toivat 



Hannele Kivistö sekä Lauri Ollitervo. 

 

Kesän kisoissa SpoVelaiset urheilijat ahkeroivat hienosti. SM-viesteistä Kangasalta 

oli tuliaisina neljä kultaa ja neljä hopeaa. SM-maantiejuoksusta saimme kaksi kultaa, 

yhden hopean ja kolme pronssia ja lisäksi joukkuekisasta kolme kultaa ja yksi hopea. 

Olin matkalla mukana kannustamassa omiamme ja oli hienoa nähdä vanhimman 

sarjan miesten saavuttavan kolmoisvoiton. Harmikseni pitää todeta, että naisten 

puolella meillä oli vain kaksi edustajaa, eikä näin ollen saatu joukkuetta mukaan. 

Naisten menestys oli yksilölajeissa kuitenkin loistava, koska he saivat kultaa ja 

pronssia. 

 

 
 

Yleisurheilun SM-kisoista Iisalmesta  5-7.8. SpoVen 20 henkinen joukkue toi 

tullessaan yhteensä 8 kultaa, 12 hopeaa sekä 9 pronssia. Syyskuun alun SM-

maratonilta oli tuliaisina yksi kulta, kaksi hopeaa sekä kaksi viestihopeamitalia. 

 

Lisää kansainvälistä menestystä tuli PM-kisoista Tanskan Odensesta, joista tuomisena 

oli seitsemän kultaa, viisi hopeaa sekä kahdeksan pronssia. 

 

Kesän yleisurheilukausi päättyi kotikisoihin. Järjestimme yhdessä HKV:n kanssa SM-

kävelyt Helsingin Hietaniemessä. Kisojen järjestelyt sujuivat hienosti ja omat 

urheilijamme menestyivät hyvin. Saavutuksena oli neljä kultaa, kaksi hopeaa sekä 

kaksi pronssia. Taloudellisesti kisat saattavat kiitos tukijoidemme, jäädä plussan 

puolelle. Lopullista tulosta emme ole vielä saaneet varmistettua, koska yhden tukijan 



suoritus ei toistaiseksi ole tilillemme tullut. 

 

Samaan aikaan kävelyn kanssa käytiin rullahiihdon SM-kisat, joista Eila Hartonen 

saavutti kaksi ja Raimo Huppunen yhden kullan. Myös Pekka Huohvainen sai mitalin 

ja miesten joukkue kultaa. 

 

Syksyn päätteeksi käytiin SM-heitto 5-ottelu, josta saimme hopea-ja pronssimitalit ja 

halli SM 5-ottelussa saimme Åke Lundin tuomana kultamitalin. 

 

Tätä kirjoittaessani käydään Australiassa MM-kisat ja sieltä on kantautunut, että Åke 

Lund tuonee Suomelle ja SpoVelle mitalin. Muut kuulumiset matkalta voimme lukea 

seuran Facebook-sivuilta. 

 

 
Seuran puheenjohtajana olen tosi ylpeä kaikista saavutuksista, joita seuramme jäsenet 

ovat kauden aikana saavuttaneet. Hoitajana taas nostan hattua sille, että jaksatte 

urheilla vielä saavutettuanne kunnioitettavan korkean iän. Kansanterveydellisesti 

tiedämme, että aktiivinen liikunta auttaa sekä moneen vaivaan että hyvään terveyteen. 

 

Mikäli minulta on jäänyt joitakin tuloksia tai sijoituksia huomaamatta, niin pyydän 

sitä anteeksi. Sporttiviestin tekemisen työjaossa oli sovittu, että toinen henkilö 

kokoaa kauden kisat kirjoitusmuotoon, mutta työ jäi lopulta minulle ja olen tuloksia 

yrittänyt eri lähteistä suurennuslasilla hakea. 

 

Viime vuonna asetin tavoitteeksi seuramme nousemisen kokonaispisteissä takaisin 

sijalle neljä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, vaan päädyimme sijalle kuusi. Sijoitus on 



toki hyvä, kun ottaa huomioon, että seuran jäsenmäärä on 184. 

 

Inga-Lill Mäkelä, puheenjohtaja 

 

SEURAN TULEVAISUUSNÄKYMÄT 

 
Seuramme elää suurta sukupolvenvaihdosta. Useat aktiiviset toimijat ikääntyvät, 

eivätkä enää jaksa yhtä aktiivisesti tehdä seuratyötä. Tästä johtuen monta 

hallituspaikkaa tulee auki ja syyskokouksessa valitaan uusi hallitus. Tämän lisäksi 

tarvitsemme kilpailutoimikuntaan kipeästi aktiivisen vetäjän. Itse ole valmis 

jatkamaan seuran puheenjohtajana, jos syyskokous näin päättää, mutta seuraan 

liittyviä vastuitani en enää pysty lisäämään. Tarvitsemme siis lisää hartioita taakkaa 

tasaamaan ja jakamaan. 

 

 
 

Seuralla on monena vuotena ollut tavoitteena saada uusia nuorempia jäseniä. Tämä 

on välttämätöntä seuran tulevaisuutta ajatellen. Muutama vuosi sitten perustimme 

seuralle omat Facebook-sivut juuri tätä silmällä pitäen. Sivuilla on monta kävijää 

kuukaudessa, mutta se ei ole tuonut seuralle yhtään uutta jäsentä. 

 

Edesmennyt kunniapuheenjohtajamme ehdotti jo vuosia sitten seuran nimen muutosta. 

Minulle on tullut samaan asiaan liittyviä sähköposteja hiljattain. Nimenä 

Sporttiveteraanit on ihan hyvä. Kuitenkin sana veteraanit vie ajatukset siihen että 

seura on ”vanhojen ukkojen” seura. Mikäli haluamme jatkossakin menestyä uusien 



jäsenten kautta, meidän lienee välttämätöntä saada seuralle paremmin toiminta-

aluettamme kuvaava nimi. Heitän nyt pallon teille, miettikää seuralle hyvä ja myyvä 

nimi. Tämä asia tulee syyskokouksen käsiteltäväksi. Se on esityslistalla oleva asia ja 

näin ollen kokouksen hyväksymä kanta muodostaa päätösvaltaisen ratkaisun. 

Ehdotuksia voi laittaa minulle s-postilla.  

 

 
 

SEURAN TALOUS 

 

Seuran talous on tällä hetkellä hyvä. Suurimman tuloerän muodostavat jäsenmaksut. 

Olemme lisäksi saaneet avustusta Rakennusmestarien säätiöltä, josta olemme hyvin 

kiitollisia. Jäsenet ovat myös tukeneet seuraa erillisillä tukimaksuilla. Edellä 

mainittujen lisäksi Kauko Wira keräsi puolukoita, joita sai ostaa ja rahat menivät 

lyhentämättöminä seuran tilille. Itse olen kutonut pipoja myyntiin ja koko tuotto on 

mennyt seuran tilille. Langoista ja työstä en ole veloittanut mitään. Pipoja löytyy 

edelleen ja tuon niitä myyntiin myös syyskokoukseen. Pipon ostamalla voit tukea 

seuran toimintaa. 

 

Suurimman menoerän muodostavat osanottomaksut SM-kisoihin. Seura maksaa 

jäsenten osanottomaksut SM-kisoihin edellyttäen, että jäsen on maksanut 

jäsenmaksun, ja näin teemme myös tulevana kautena. Seurassa on ollut tapana, että 

mikäli jäsen ei jostain syystä pääsekään SM-kisoihin, hän maksaa osanottomaksun 

takaisin seuran tilille. Poikkeuksen tähän tuo tietysti se, että joutuu sairauden vuoksi 



jäämään pois. 

 

Keväällä rahastonhoitaja Anne Järvinen ilmoitti työkiireisiin vedoten, että ei pysty 

jatkamaan seuran rahastonhoitajana. Kevätkokouksessa päätettiin, että juoksevat 

raha-asiat hoitaa Inga-Lill Mäkelä. Myös Jaakko Heinosella on tilinkäyttöoikeus. 

Tilinpäätöksen tekee Markku Juopperi. Näin ollen Markku ei voi toimia 

toiminnantarkastajana, joten vuoden 2016 tarkastuksen tekee Aarno Salonen. 

Syyskokouksessa pitää valita uusi toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen. 

 

JOS LEPÄÄN, NIIN RUOSTUN 

 

Tämä saksalainen sanonta on hyvin osuva erityisesti jo seniori-ikään tulleiden 

urheilijoiden osalta. Kun Veteraaniurheiluliittoa perustettiin, mainittu asia oli 

keskeisesti esillä sen ohella, että urheiluliitot eivät vielä silloin olleet valmiita 

järjestämään yli 35-vuotiaille urheilukilpailuja, vaikka kansainvälisesti oli jo 

kilpailutoimintaa toteutunut. 

 

Osaltani aktiivinen urheilu- ja kilpailutoiminta alkoi suojeluskuntien poikaosastojen 

puitteissa. On erityisesti mainittava Tahko Pihkala, joka Yhdysvaltoja myöten oli 

hankkinut tietoja ja kokemusta liikunnan sekä yksilöllisestä että valtakunnallisesta 

merkityksestä. Suojeluskuntien harjoittama nuorisoliikunta tähtäsi myös kansalaisten 

taistelukunnon ylläpitämiseen aina nuorista tytöistä ja pojista alkaen.' 

Veteraaniurheilutilaisuudet ovat kaikkine toimintoineen luonnollisesti sekä 

harjoittelun että kilpailujen osalta merkitykselliset tavoitteellisen liikunnan 

ylläpitämiseen, mutta myös sosiaalisen toiminnan ylläpitäjänä. Kyllä kilpailuihin 

osallistuminen varsinaisten kilpailusuoritusten ja niissä saavutettujen tulosten, mutta 



samoin ajattelevien kilpasiskojen- ja veljien yhteisinä tapaamisina ovat olleet 

kilpailumatkoja myöten arkiseen elämään tuovia leppoisen mieluisia 

yhdessäolohetkiä. Kohdallani ulkomaiselta kilpailumatkalta olen saanut myös 

kauneimmat henkilökohtaiset muistoni, jotka erityisesti jo yli-ikääntyneenä palaavat 

aina silloin tällöin mieleeni hiljaisina yksinolon hetkinä. 

 

 

 

Lähisukulaiseni Eino Leino tuo osuvasti esille myös urheiluponnistukseen kuuluvan 

toiminnan merkityksen: ”Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun hanki on hohtava alla ja 

taivas kirkasna kaareutuu, mutt´parempi hiihtää, kun ruskavi puu, tuul´ulvovi ja 

myrsky on taivahalla.” 

 

Aulis Lintunen 

 

 

SEURAN KILPAILUTOIMINTA 

 
Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta. Toimikunta kokoontuu 

muutamia kertoja vuodessa suunnittelemaan omia kilpailuja sekä hoitamaan 

toimitsijoiden hankkimisen kilpailuihin. Toimikuntaa johtaa puheenjohtaja ja tämä 

paikka tulee syyskokouksessa täytettäväksi. 

 

Kilpailutoimikunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut seuraava: 

 

Puheenjohtaja  Raimo Hartonen 

Varapuheenjohtaja  Raimo Niemi 

Sihteeri   Jouko Rytkönen 

Varasihteeri   Inga-Lill Mäkelä 

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

    Mantere, Taisto Lehtinen, Marjatta Ahonen, Veikko Luode 

    Martti Valonen ja Jaakko Heinonen 

 

KILPAILUKALENTERI 
 

Suomen aikuisurheiluliiton kilpailukalenteri löytyy Ikiliikkuja-lehdestä osoitteesta 

www.saul.fi 

 

Kilpailukutsut seuran järjestämistä kilpailuista julkaistaan seuran omilla sivuilla 

www.sporttiveteraanit.fi 
 

 

 

http://www.saul.fi/
http://www.sporttiveteraanit.fi/


 

SEURAN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT 2017 
 

Kilpailutoimikunnassa ei vielä ole päätetty järjestettävistä kilpailuista, mutta ainakin 

seuraavat tullaan järjestämään: 

 

• vauhdittomat aluesisähypyt yhdessä HKV.n kanssa  ( HKV:lle valitaan uusi 

henkilö johtamaan aikuisurheilujaostoa) 

• aluehiihdot perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla 

• seuran maastojuoksumestaruuskilpailut 

• Pirkkolajuoksu ja ratakävely 

• seuran yleisurheilumestaruuskilpailut 

 

 
 

SM-KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

 
Seura maksaa osallistumismaksun SM-kilpailuihin aikaisemmin mainitulla 

edellytyksellä 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 suoraan Kauko Wiralle. 

 

IKÄRYHMÄVASTAAVAT JA YHTEYSHENKILÖT 

 
M 30-64  Taisto Lehtinen tate@netsonic,fi   050-4630863 

M 65   Raimo Hartonen rharton1@welho.com  044-2244521 

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

M 80+  Aatos Kari       040-5120757 

 

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 ja luistelu Kauko Wira  kauko.wira@ippnet.fi  0400-925233 

 

ILMOITUKSET 

 

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 29.11.2016 kello 18.00 Kannelmäen 

kirkon isossa seurakuntatilassa. Osoite Vanhaistentie 6.   

 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä seuran mahdollinen 

nimenmuutos. Kokouksessa jaetaan palkinnot yu-mestaruuskisoissa 

menestyneille sekä SM- ja kansainvälisissä kilpailuissa menestyneille 

urheilijoille. 

 

Ennen kokousta on kahvitarjoilu alkaen klo 17.45 

 

PALKITTAVAT URHEILIJAT 

 

Kutsvieraat; Karri Wichmann, Pekka Mantere ja Kyösti Poutiainen 

 

Kansainväliset menestyjät; Åke Lund, Matti Halme,Minna Suominen ja Markku 

Juopperi sekä Pirjo Piironen (hiihdosta Vuokatin MM-laduilla.) Hallitus pahoittelee 

että Pirjo unohdettiin kevään palkitsemistilaisuudessa. 

 

Seuran syyskokouksessa palkitaan seuraavat SM-kilpailuissa vähintään 15 

pistettä saavuttaneet: 

 
1. Lauri Ollitervo  63 

2. Hannele Kivistö  50 

3. Jouko Rytkönen  36 

4. Viljo Komulainen  29 

5. Markku Juopperi  28 

6. Kalevi Tiikkaja  26 

7. Raimo Hartonen  25 

8. Reino Kinnunen  24 

9. Raimo Huppunen  22 

10. Urpo Saukkonen  16 

11. Aatos Kari   15 

12. Antti Pihlajamäki  15 
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JÄSENMAKSU 

 
Seuran talous on paljolti riippuvainen jäsenmaksutuloista. Jäseniä pyydetään 

huolehtimaan jäsenmaksujen suorittamisesta tammikuun 2017 aikana oheisen 

maksulomakkeen tietoja hyödyntäen. Viitenumeroa ei ole, joten merkitkää seurannan 

helpottamiseksi viestikohtaan oma nimenne ja mikä maksu on kyseessä. 

Esimerkiksi ”jäsenmaksu 2017 Maija Meikäläinen” 

 

 

 

 

 
 

 


