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SPORTTIVIESTI 2/2015
1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Kausi 2015 alkaa olla lopuillaan. Kaikki SM-kisat on pidetty. Samalla myös
ensimmäinen vuoteni Sporttiveteraanien puheenjohtajana on päättymässä. Seuran
jäsenet voivat arvioida kuinka olen vuodesta selvinnyt. Ensimmäiseen vuoteen on
kuulunut monien uusien asioiden opettelua.
Olen pyrkinyt olemaan paikalla kaikissa Helsingissä järjestetyissä kisoissa. Ensi
vuoden tavoitteeksi laitan itselleni mukanaolon vaikka kannustusjoukkoihin johonkin
SM-tason kilpailuun.
Seuran toimintaa ohjaa syyskokouksessa valittava hallitus. Vuonna 2015
hallituksessa ovat olleet puheenjohtajan lisäksi Jaakko Heinonen, Raimo Hartonen,
Airi Mauno, Martti Valonen ja Kauko Wira. Syyskokouksen antamin valtuuksin
hallitus täydensi itseään ja mukaan hallitukseen tuli toukokuussa Merja Asumaa.
Hallitustyöskentely on ollut mallikasta ja tässä yhteydessä haluan kiittää hallitusta
tekemästään työstä. Yhteistyö on ollut saumatonta ja aina on löytynyt vapaaehtoisia
eri työtehtäviin ja toimintoihin. Erityiskiitoksen ansaitsee Merja Asumaa jonka
vastuulla on seuran kotisivut ja facebook-sivut. Merja hoitaa mallikkaasti myös
seuran markkinointia ja tekee mainoksia. Tästä syystä Merjalle on annettu nimitys
”markkinointipäällikkö”. Martti Valonen on huolehtinut kilpailuista raportoimisen
facebookissa.
Oma urheiluni on jäänyt pariin kävelytallin yhteisharjoituksiin osallistuminen
tammikuisen selkäleikkauksen jälkeen. Arkiliikuntaa harjoittelen kuitenkin miltei
päivittäin käymällä kävelyllä ja kesä meni kasvimaata hoitaessa. Perheeseemme
kuuluu hyvin vahvasti lentopallo poikamme Tommin harrastuksen kautta. Hänelle
aukesi paikka alle 16-vuotiaiden maajoukkueringissä ja pelipaikaksi on vaihtunut
passarin rooli. Kävimme myös muutamassa miesten maajoukkueen turnauksessa.
Viimeisin niistä lokakuussa 2015 pidetyt EM-kisat Italiassa.
Vuonna 2015 Spove täytti 30 vuotta. Juhlat järjestettiin kesäkuussa urheilun ja
grillijuhlien merkeissä yhdessä 80-vuotta täyttäneen Kuuloliiton kanssa. Paikalla oli
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noin 25 spovelaista. Ilma oli kaunis ja juhlissa oli mukavaa. Yhteistyötä Kuuloliiton
kanssa päätettiin jatkaa. Suunnitelmissa on kesäpäivien järjestäminen Kuhmoisissa.
Mahdollisuutta jäsenten kuulon tutkimiseen erillisessä kiertävässä kuuloautossa
kartoitetaan.
Urheilullisesti Spove on menestynyt kaudella 2015 todella hyvin.
Seurarankingpisteissä nousimme sijalle 5. Tavoite oli päästä takaisin sijalle neljä,
mutta siitä jäimme noin 50 pisteen päähän. SM-tasolla saavutimme kaikkiaan 189
mitalia. Kisoja oli kaikkiaan 14, kun talviset kisat lasketaan mukaan. Mitaleista
kultamitaleja 99, hopeamitaleja 53 ja pronssimitaleja 37. Kansainvälisistä kisoista
(EM-hallit Puolan Torunissa ja MM-kisat kesällä Ranskan Lyonissa) tuli spovelaisille
yhteensä viisi kultaa, kolme hopeaa ja kolme pronssia. Martti Valosen sanoin ”on
komeaa kuulua tällaiseen kultapossukerhoon”.
Syyskokous tullaan pitämään marraskuussa hieman juhlallisimmissa puitteissa osaksi
30-vuoden ikään päässeen seuran vuoksi. Toinen syy juhliin on Pentti Saukkosaaren
ilmoitus jättää kilpailukentät. Kutsu syyskokoukseen on tämän viestin lopussa.
Seura tekee yhteistyötä HKV:n kanssa. Esimerkkinä tästä on SM-kisoissa kesäkuussa
ensiapuryhmä, joka koostui yhtä henkilöä lukuun ottamatta spovelaisista. Ryhmällä
oli paljon työtä, mutta kaikesta selvittiin kiitettävästi. Saimme HKV:ltä apua omiin
kisoihin. Pirkkolajuoksussa kävelytuomarit olivat kaikki HKV:sta. Omiin
yleisurheilukisoihin saimme 5 toimitsijaa ajanottoon ja muihin tehtäviin.
Vastaavanlaista yhteistyötä jatketaan.
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Puheenjohtajan vuoden 2015 tärppi – Pentti Saukkosaari

Seuramme vanhin jäsen Pentti Saukkosaari on syntynyt 12.5.1922 Peräseinäjoella.
Hän aloitti työnteon paimenpoikana jo 12-vuotiaana isänsä kuoleman jälkeen.
Talvisodan jälkeen 1940-41 Pentti oli rakentamassa rautateitä Sallan alueella.
Sodan jälkeen Pentti oli työelämässä muun muassa Suomen Pellonraivaus Oy:n
palveluksessa työnjohtajana. Viimeinen työtehtävä Pentillä oli toimia Ateneumissa
yövartijana.
Pentti jäi eläkkeelle vuonna 1987. Hän aloitti urheilemisen 61-vuotiaana ja
ensimmäinen kilpailu oli maratonjuoksu. Hän on menestynyt erinomaisesti
veteraaniurheilijana, erityisesti juoksijana. Vuoden 2009 veteraanien
maailmanmestaruuskilpailuissa Lahdessa hän saavutti seitsemän
maailmanmestaruutta. Hän on voittanut MM-mitalien ohella myös lähes 200
suomen mestaruutta. Pentti kilpaili oman kertoman mukaan viimeisen kerran
arvokisoissa kesällä 2015 Eläintarhan kentällä järjestetyissä SM-kisoissa ja saavutti
siellä kultamitalit 1500m, 400m ja 800 m juoksuissa. 100 metrillä hän saavutti
pronssia ja pituudessa vielä hopeaa.
Pentti on naimisissa Maria-vaimonsa kanssa ja he asuvat Keuruulla
Ratamestarintiellä.
Pentti Saukkosaari on kunnioitusta herättävä 93-vuotias rintamaveteraani ja suuri
veteraaniurheilija josta me urheiluseurassamme voimme olla todella ylpeitä.
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2. KILPAILUTOIMINTA
Seurassa toimii kilpailutoimikunta joka vastaa seuran kilpailutoiminnasta ja hoitaa
ilmoittautumiset SM-kisoihin.
Kilpailutoimikunnan jäsenet:
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, Jaakko Heinonen

KILPAILUKALENTERI

Kuva 1 Pirkkolajuoksijoita vuonna 2015

Suomen aikuisurheiluliiton kilpailukalenteri löytyy Ikiliikkuja lehdestä osoitteessa
www.saul.fi.
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Spoven järjestämistä kilpailuista julkaistaan kilpailukutsut Spoven omilla sivuilla
www.sporttiveteraanit.fi

SPORTTIVETERAANIEN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT 2016
Vauhdittomat aluesisähypyt yhdessä HKV:n kanssa
Aluehiihdot perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla
Seuran maastojuoksu mestaruuskilpailut
Pirkkolajuoksu ja ratakävely
Maantiekävelyn SM-kilpailuja on anottu
Seuran yleisurheilumestaruuskilpailut

SM-KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Spove maksaa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsentensä osallistumismaksut SMkilpailuihin edellyttäen että ilmoittautuminen on tapahtunut vähintään 7 vrk ennen
järjestäjille tehtävän ilmoittautumisajan 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 ja Merja Asumaa
saappaanheiton. 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

N 30-55

Inga-Lill Mäkelä

040-5120757
ingalill.makela@pp.inet.fi

040-5164929
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N 60-70

Leila Lintunen

044-9772127

N 70+

Hannele Kivistö

hannele.kivistö@elisanet.fi

040-7470308

kävely

Martti Valonen

martti.valonen@gmail.com

045-1266537

saap.heitto Merja Asumaa

merja.asumaa@gmail.com

044-3574963

hiihto+luistel Kauko Wira

kauko.wira@ippnet.fi

0400-925233

3. KÄVELYTALLIN TERVEISET

Vuoden 2014 syyskokouksessa päätimme perustaa seuraamme kilpakävelytallin ja
tavoitteeksi asetimme nousta SAUL:n johtavaksi kävelyseuraksi.
Tavoitteeseemme pääsimme hienosti jo ensimmäisessä tilaisuudessamme, sillä
olimme heti paras seura SM-hallikisoissa Jyväskylän Hipposhallissa, jossa
nelijäseninen tiimimme nappasi kaksi kultaa ja yhden hopean.
Kotikisoissamme Eläintarhan urheilukentällä SAUL:n yleisurheilun SM-kisoissa oli
mukana tallistamme jo kuusi kävelijää, ja tulos oli sen mukainen: kaksi kultaa, kaksi
hopeaa, yksi pronssi ja viides tila.
Syksyn maantiekävelyn SM-kisoissa Nokialla tallia edusti viisi kävelijää. Saimme
sieltä kaksi kultaa, mutta lajiin liittyvä tuomaritoiminta aiheutti kolmen

7

osallistujamme hylkäämisen koukkupolvisuuden takia. Kävelyhän on tekniikkalaji, ja
vie aikansa, ennen kuin homma hoituu. Hylkäysten takia olimme seurojenvälisesti
”vasta” toisella sijalla, mutta kokonaistilanteessa se ei Vuoden Seura-titteliä meiltä
vienyt.
Miten tähän tulokseen ylsimme näin nopeasti? Tärkein asia on, että tallissamme on
tosi lahjakkaita ja innostuneita jäseniä, ja yhteishenki on erinomainen. Tästä on hyvä
lähteä harjoittelemaan uutta kautta varten. Kävelytalli toivottaa uudet yrittäjät
tulemaan mukaan iloiseen porukkaan.
"Kävelytallin virallisen hengenkohotusviisun sanat, jotka on mukailtu Kulkuri ja
joutsen- laulun sanoista":
Kävely on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa lanteet notkuen kuin Töölönlahden
sorsat!
4. SEURAN YHTEYSTIEDOT
Seuran puheenjohtaja; Inga-Lill Mäkelä, ingalill.makela@pp.inet.fi, puh 0405164929 (huom! arkisin soita vasta klo 17.00 jälkeen)
Sihteeri; Jaakko Heinonen; jaakko.heinonen@elisanet.fi, puh 0400-413740
Rahastonhoitaja; Anne Järvinen, annemjarvinen@welho.com, puh; 050-5773959

5. ILMOITUKSET
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 19.11.2015 kello 18.00 Kannelmäen kirkon
isossa seurakuntatilassa. Osoite Vanhaistentie 6.
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä jaetaan palkinnot yumestaruuskisoissa menestyneille sekä SM- ja kansainvälisissä kilpailuissa
menestyneille urheilijoille.
Kokouksen ja palkintojen jälkeen juhlakahvit sekä menestyneen urheilijan Pentti
Saukkosaaren muistaminen.
Juhlallisen tilaisuuden vuoksi toivomme siistiä pukeutumista. Tarjoilun vuoksi
ennakkoilmoittautuminen puheenjohtajalle sähköpostitse tai tekstiviestillä tai
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soittamalla. ingalill.makela@pp.inet.fi ja puh 040-5164929 (arkisin soitto vasta klo
17.00 jälkeen) viimeistään 17.11.2015
Illan ohjelman kulku; puhe, varsinainen syyskokous, palkintojenjako, juhlakahvit ja
sana on vapaa. Paikalle pyrimme saamaan mukaan myös lehdistön edustajia.

6. PALKITTAVAT URHEILIJAT
Kutsuvieraat; Pentti Saukkosaari, Senni Sopanen, Aulis Lintunen ja Väinö Rantio
Kansainväliset menestyjät; Senni Sopanen, Markku Juopperi, Raimo Hartonen ja
Raimo Niemi

Spoven syyskokouksessa palkitaan seuraavat SM-kilpailuissa vähintään 15 pistettä
saavuttaneet
1. Markku Juopperi
2. Hannele Kivistö
3. Reino Kinnunen
4. Åke Lund
5. Raimo Huppunen
6. Martti Valonen
7. Kurt Dannholm
8. Jouko Rytkönen
9. Pentti Saukkosaari
10. Eila Nieminen
11. Viljo Komulainen
12. Pirjo Piironen
13. Kalevi Tiikkaja
14. Antti Pihlajamäki
15. Reijo Montonen
16. Antti Kanerva
17. Väinö Mikkola
18. Aatos Kari
19. Raimo Hartonen

51 pistettä
44 pistettä
32 pistettä
31 pistettä
29 pistettä
28 pistettä
28 pistettä
27 pistettä
26 pistettä
23 pistettä
22 pistettä
20 pistettä
20 pistettä
19 pistettä
19 pistettä
18 pistettä
18 pistettä
17 pistettä
17 pistettä
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20. Eeva Tanska
21. Pekka Huohvanainen
22. Senni Sopanen
23. Raimo Lehmusvainio

16 pistettä
16 pistettä
16 pistettä
15 pistettä

7. TALOUS
Seuran talous on paljolti riippuvainen jäsenmaksutuloista. Jäseniä pyydetään
huolehtimaan jäsenmaksujen suorittamisesta tammikuun 2016 aikana oheisen
maksulomakkeen tietoja hyödyntäen. Muistakaa merkitä viitekohtaan oma
nimenne, jotta maksu osataan kohdistaa oikean jäsenen kohdalle. Maksakaa
jäsenmaksu mieluummin vasta vuoden 2016 alusta (ei siis vielä vuonna 2015)
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