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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Tätä kirjoittaessani olen pari päivää sitten palannut kongressimatkalta Etelä-Afrikan
Kapkaupungista. Siellä lämpöä riitti kaikille päiville. Kaupunki oli kaunis ja ihmiset
ystävällisiä. Eniten minulle jäi mieleen kuinka ystävällisesti ihmisiä tervehdittiin.
Hotellissa, kongressikeskuksessa mutta myös pienessä, meidän mittapuun mukaan
rähjäisessä pikkukaupassa tuli päivittäin sellainen olo, että olen heille tärkein ihminen juuri
sillä hetkellä. Iloisella äänellä tervehdittiin: ”good morning/good day ma’m. How are you
today”? Tätä ei lausuttu vain turisteille, vaan kaikille esimerkiksi kaupassa asioimaan
tuleville. Tämä on kaukana meidän suomalaisten jähmeästä ja vetäytyneestä tavasta
tervehtiä. Hiljattain oli Helsingin sanomissa juttu siitä miten bussien kuljettajia tervehditään.
Tämän jutun jälkeen olen bussikuskille joka aamu sanonut huomenta. Saan joka kerta
myös vastaukseksi hyvän huomenen toivotuksen. Tämä pieni ele antaa hyvän alun
päivälle.
Urheilun saralla SpoVelle on talvikaudella tullut menestystä sekä sisähalli- että
hiihtokisoista.Kattava raportti kisojen tuloksista ja seuran menestyksestä seuraavassa
kappaleessa. EM-hallikisat pidetään 23.3-4.4 joten niiden kisojen tulokset tulevat vasta
tämä julkaisun painoon menon jälkeen.
Tuleva kesä toivottavasti innoittaa kaikki spovelaiset ainakin liikkumaan.
Kilpailumenestystä tulevana kesänä jäädään odottamaan innolla ja uskon että SpoVen
urheilijoiden kohdalla se on täysin mahdollista. Tavoite kesän päätteeksi on nousta
takaisin neljänneksi parhaaksi seuraksi.
Toivotan kaikille oikein hyvää ja toivottavasti lämmintäkin kesää. Itse vietän varmaan
suurimman osan ajasta kasvimaalla jossa aina riittää tekemistä. Elokuussa meillä
vietetään poikamme Tommin ripille pääsyä Kuortaneen kirkossa. Juhlat pidetään
vanhimman tyttäreni luona Vaasassa.
Inga-Lill Mäkelä, puheenjohtaja

MAAILMANMESTARI, MAAILMAN- JA SUOMENENNÄTYKSIÄ JA MUUTA MUKAVAA
Vuosi 2016 on Sporttiveteraaneilta lähtenyt upeasti käyntiin. Kuten otsikostakin
huomaamme, tulopuolella on kultaa ja kunniaa.
SM- kisojen osalta kausi alkoi vauhdittomilla hypyillä Liikuntamyllyssä Helsingissä 17.1.
SpoVelta oli mukana vain kolme kilpailijaa. Martti Jaatinen teki komeaa jälkeä
hiekkalaatikossa ja pisti monissa arvokisoissa kunnostautuneen Stig Bäcklundin tiukoille
sekä pituus- että kolmiloikassa sijoittuen siis hopealle kummassakin lajissa.

Hiihtokausi avattiin 30.- 31.1. Kotkan Karhulassa lyhyiden matkojen ja viestien perinteisen
tyylin kisoilla. Olosuhteet Karhulassa olivat vähäisen lumen vuoksi vaativat, mutta kovat
olivat kovia, kuten Johny Viren kisakatsauksessaan mainitsee. Sporttiveteraanit oli kisojen
paras seura 41 pisteellään Kunto- Pirkkojenkin jäädessä suuremmalla joukkueellaan 38
pisteeseen. Sankareitamme näissä kisoissa olivat kultaa haalineet Kurt Dannholm ja Tapio
Wallenius sekä henkilökohtaisilla matkoilla että viesteissä, joissa hyvinä assistentteina
sujuttelivat Kurtin parina Tapio Ikäheimonen ja Tapion Raimo Huppunen, joka
henkilökohtaisessa kisassa otti pronssia. Lisäksi Hannele Kivistö ja Eeva Tanska
nappasivat pariviestissä kultaa.
Nämä kisat toimivat ikäänkuin alkusoittona Vuokatissa järjestetyille MM- hiihdoille. Tapio
Wallenius jatkoi loistavaa menoaan, joka toi hänelle muidenkin hyvien hiihtojen ohella
maailmanmestaruuden 10 kilometrin perinteisen tyylin massastartissa 6.2. Kimi Räikköstä
siteeraten Tapiosta oli varmaan sykähdyttävää kuunnella palkintopallilla "kunnon
musiikkia"!
Suomen 4x 5 kilometrin viestijoukkueen jäseninä Tapio ja Raimo Huppunen kipusivat vielä
pronssikorokkeelle.
Helmikuun 20. ja 21. päivänä kisailtiin SM- hallikisat Tampereen komeassa mutta niin
pölyisessä ja kuivailmaisessa Pirkkahallissa, joissa varsinkin kestävyyslajien urheilijat
yskivät ja pärskivät suoritustensa jälkeen kuin astmakohtauksen saaneina. Hallihan on
kovassa käytössä kaikkine koira- ym. näyttelyineen, ja koneellinen ilmastointi levittää
allergeeneja kaikkialle. Ei ihme, että vähänkin allergiset urheilijat tuntevat lähes
tukehtuvansa.
Sporttiveteraaneista näissä pippaloissa kunnostautuivat varsinkin Jouko Rytkönen
hienojen taisteluiden jälkeen triplamestarina voittaen siis 800, 1500 ja 3000 metrin juoksut
sekä huikea naisurheilijamme Hannele Kivistö, joka oli aivan suvereeni omassa
sarjassaan niin 1500 ja
3000 metrin juoksuissa hienoilla ajoilla kuin sitten vielä 3000 metrin kävelyssäkin.
Juoksijoista on vielä mainittava Lauri Ollitervo, joka palasi kilparadoille kaksi kultaa ja
yhden hopean saalistaen. Erikoismaininnan ansaitsee Karri Wichmann, joka jatkaa
SpoVen todellisten teräsmiesten sarjaa Pentti Saukkosaaren jalanjäljissä napaten M90sarjassa kultaa ja hopeaa. Teräsmiessarjaan kuuluu myös M85- sarjan edustajamme Åke
Lund, joka nappasi kaksi kultaa ja yhden hopean. Hänen suorituksissaan on merkittävää,
että lajivalikoimassaan olivat mukana todelliset taitolajit: 60 metrin aidat ja seiväshyppy. Ei
haittaa kankeus Åkea.
Kävelytalli sai kisoihin mukaan vain neljä osanottajaa. Kaikki tosin palkittiin mitalilla, mutta
seurojenvälisessä taistelussa jäimme kolmannelle sijalle Kunto- Pirkkojen ja VarsinaisSuomen Veteraaniurheilijoiden jälkeen. Minna Suominen jatkoi kävelyistään jo ennestään
totutulla kaavalla: uusi kisa, uusi ennätys.

TAPIO WALLENIUS HIIHTI MAAILMANMESTARIKSI
VETERAANIEN MM- HIIHDOISSA VUOKATISSA. VIESTIPRONSSIN SUOMI- JOUKKUEESSA MUKANA
MYÖS RAIMO HUPPUNEN.

Talven toiset SM- hiihdot hiihdettiin 12.- 13.3. Tampereen Kaupin maastoissa. Ohjelmassa
lauantaina olivat henkilökohtainen sprintti ja parisprintti vapaalla hiihtotavalla. SpoVesta oli
mukana vain kolme nais- ja yksi mieshiihtäjää. Henkilökohtaisessa kisassa Eila Hartonen
ja Hannele Kivistö saivat pronssia suorituksistaan, Pirjo Piironen oli sarjansa neljäs ja
ainoa miesedustajamme Jouko Laiho kuudes.
Parisprintissä Hannele ja Pirjo saivat kisansa jälkeen kaulaansa kultamitalit.
Sunnuntaina hiihdettiin pitkät matkat edelleen vapaalla hiihtotavalla. Hannele kirkasti
mitalinsa hopeiseksi, Eila ja Pirjo sijoittuivat neljänsiksi, mutta joukkueena naiset saivat
kultaa. Naisjoukkueemme haali siis näistä kisoista kaksi kultaa, hopean ja kaksi pronssia.
Jouko Laiho ei sunnuntaina startannut pitkälle matkalle.
Sitten näihin tilastotietoihin. Georg Dunkel, joka nimittää itseään Suomen
hitaimmaksi pikajuoksijaksi, on varsinainen tilastofriikki ja pitää ajan tasalla niin
kansainvälisiä kuin kotimaisia ennätysmerkintöjä ulko- ja sisäratojen ennätyksistä.
Ikiliikkujan numerossa 1/2016 on kattava katsaus tilanteesta vuoden 2015 lopulla.
Suomalaisista ME- haltijoista löytyy kaksi tähteä Sporttiveteraaneista: Senni Sopanen
N85- sarjassa omistaa maailmanennätykset sisäradoilla niin pituudessa kuin

kolmiloikassakin tuloksin 2.01 ja 4.26. Molemmat ennätyksensä Senni pomppi
Budapestissa v.2014.
Tuoreen kunniajäsenemme Pentti Saukkosaaren nimi löytyy ulkoratatilastoista vuodelta
2009, jolloin MM- kisat järjestettiin Lahdessa. Pentti juoksi silloin Suomen 4x400 metrin
viestijoukkueessa M85- sarjassa yhdessä herrasmiesten Rautio, Koppinen ja Lillqvist
kanssa ajan 8.43,75, keskimäärin siis 2.11 miestä kohti.
Hallikisojen tuorein ennätysjäsen tosi kovissa tilastoissa on N70- sarjan Hannele Kivistö,
joka Hipposhallissa Jyväskylässä 7.3.2015 käveltyään ensin suomenmestariksi
ensimmäisessä kävelykisassaan voitti vähän ajan kuluttua puolihuolimattomasti 1500
metrin juoksun uudella suomenennätysajalla 7.09,19.
Oma lukunsa on jo vuosikokouksessamme palkittu M90- sarjan 3x400 metrin
suomenmestaruuskolmikkomme Aulis Lintunen, Väinö Rantio ja Pentti Saukkosaari.
Heidän ennätysnoteerauksensa 8.13,97 Valkeakoskella 6.6.2015 tulee olemaan
käsitykseni mukaan täysin lyömätön, ellei sitten joskus vuonna 2040 joku toinen SpoVejoukkue sitä riko!
Merkittävien kisojen seuraava koetus on Italian Anconassa 29.3.- 3.4. järjestettävät EMhallikisat. Eiköhän sinnekin jokunen spovelainen löydä tiensä.
SM-kisojen osalta kausi jatkuu maastojuoksun ja viestien merkeissä. Vöyri isännöi
maastokisat, ja viestit pidetään ennakkotietojen mukaan Kangasalalla. Tänä vuonna
järjestetään myös PM- kisat Tanskan Odensessa, H- C.Andersenin kotikaupungissa
heinäkuun alussa, ja yleisurheilun SM-kisat pidetään Iisalmessa elokuun alussa.
Sporttiveteraanien kannalta katsottuna merkittävä kisa on myös 11.9. järjestettävä SMmaantiekävely Helsingin Hietaniemessä, jonka järjestelyoikeudet saimme
yhdessä HKV:n kanssa. Sinne satsaamme siis sekä järjestelyjen että itse kisan osalta.
Loppukauden muut SM- kisat ovat tämänhetkisten tietojen mukaan
 SM- maantiejuoksu 27.8.2016 Tampere
 SM- moniottelut Jämsä (päivämäärä vielä avoin)
 SM- maraton 3.9.2016 Pyhtää
 SM- rullat 11.9.2016 Nokia
 SM- maantiekävely 11.9.2016 klo 12 00, Helsinki
Vuoden 2016 huipentaa MM- yleisurheilu 26.10- 6.11. Australian Perthissä.
Pöytä on katettu, onnea ja menestystä kaikille SpoVe- kisaajille!
tulokset kokosi Martti Valonen

KILPAILUJÄRJESTÄJÄN KOMPASTUSKIVI
Muutamia vuosia sitten SpoVe muutti seuran kotipaikan Vantaasta suurin toivein
Helsinkiin. Perusteina oli, että Helsingissä on seuralle paljon paremmat
toimintaedellytykset ja huomattavasti suurempi toiminta-avustus ja hyvät henkilösuhteet
liikunnasta vastaaviin päättäjiin. Mitä jäi käteen: menetimme muutamia jäseniä, avustusta

emme saa Helsingistä lainkaan ja kilpailuvuorojen saaminen ajallaan on erittäin
haasteellista. Vuonna 2015 pidetty Pirkkolajuoksu ja ratakävelyn ajankohta ilmoitettiin
meille huhtikuun puolivälissä jolloin olimme auttamattomasti myöhässä ilmoittelun suhteen
ja niinpä kilpailu oli meille selkeästi tappiollinen.
Tämän vuoden osalta tilanne jatkunee yhtä huonosti. Liikuntavirasto alkoi myöntämään
latuvuoroja vasta tammikuun puolivälissä, jonka jälkeen pystyi tekemään ajanotto- ja
tulospalvelun. Kilpailuille sattui tämän johdosta muita yhteensattumia ja osanottajamäärät
jäi vähäiseksi. 21.3 mennessä anotuista kilpailuista tieto on tullut ainoastaan siitä, että
saamme pitää yleisurheilukilpailut 24. 8 Vuosaaren kentällä anotun Pukinmäen kentän
tilalla. Meille taloudellisesti merkityksellisestä Pirkkolajuoksusta ja ratakävelystä ei ole
tietoa saammeko pitää sen 16.7 kuten olemme anoneet.
Olen useita kertoja joutunut tiukkaan keskusteluun liikuntavarausten kanssa mutta tulos on
aina yhtä
huono. Muiden varauksista ei saa mitään tietoja. Ilmeisesti suuret seurat ja kaupalliset
toimijat ovat
etusijalla.
Raimo Hartonen
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

KILPAILUTOIMIKUNNAN ASIAA
Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta ja hoitaa ilmoittautumiset SMkilpailuihin. SM-kilpailuihin seura maksaa osallistumismaksut mutta 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. Ilmoittautumisessa siis sallitaan pieni taktikointi ilmoittautua
useampaankin lajiin ja katsoa missä on paremmat menestymismahdollisuudet.

KILPAILUTOIMIKUNNAN JÄSENET
Puheenjohtaja Raimo Hartonen
Varapuheenjohtaja Raimo Niemi
Sihteeri Jouko Rytkönen
Jäsenet
Inga-Lill Mäkelä ( varasihteeri ), Hannele Kivistö, Heikki Ratinen, Osmo Saarni, Liisa
Niekka, Pekka Mantere, Taisto Lehtinen, Marjatta Ahonen, Veikko Luode, Martti Valonen,
Jaakko Heinonen

SpoVen Järjestämät kilpailut

PIRKKOLAJUOKSU ja RATAKÄVELY –KILPAILUN VUODEN 2015 KILPAILIJOITA

21.4.2016 KLO 18 00 maastojuoksu Pirkkolan pururata kilpailukutsu SpoVen sivuilla
16.7.2016 KLO 17.00 Pirkkolajuoksu ja ratakävely ( varausta ei ole vahvistettu )
24.8.2016 klo 17 00 Yleisurheilu Vuosaaren urheilukenttä
lajit: 1000m kävely, 100m, 400m, 1500, pituus, korkeus, kuula, kiekko, keihäs ja
saappaanheitto, kilpailukutsu SpoVen sivuilla
Kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen kilpailukutsut löytyy ikiliikkujasta ja SAULin
nettisivuilta
Kilpailuista lisätietoja: Raimo Hartonen puh. 044-2244521 tai rharton1@welho.com

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

PITKÄN KISAURAN TEHNYT JA MENESTYNYT URHEILIJAMME PENTTI SAUKKOSAARI

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. 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
kävely Martti Valonen martti.valonen@gmail.com 045-1266537
saap.heitto Merja Asumaa merja.asumaa@gmail.com 044-3574963
hiihto+luistelu Kauko Wira kauko.wira@ippnet.fi 0400-925233

Hallituksen kokoonpano vuonna 2016
Puheenjohtaja; Inga-Lill Mäkelä, ingalill.makela@pp.inet .fi puh 040-5164929
(huom! arkisin soita vasta kello 17.00 jälkeen)
Varapuheenjohtaja/sihteeri; Jaakko Heinonen, jaakko.heinonen@elisanet.fi, puh
0400-413740
Hallituksen muut jäsenet; Raimo Hartonen, Martti Valonen, Airi Mauno, Kauko Wira,
Merja Asumaa (markkinointi ja kotisivut) Minna Suominen

ILMOITUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous
Sporttiveteraanit ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään 12.4.2016 kello 18.00 alkaen
Kannelmäen seurakunnan isossa seurakuntasalissa. Osoite Vanhaistentie 6. Esillä
sääntömääräiset asiat.
Kokous aloitetaan kahvilla ja kokouksen päätteeksi palkitaan talvella menestyneet
urheilijat.
Tervetuloa.

