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Yleistä 

Seuramme 60. toimintavuosi oli samalla tietysti meille myös juhlavuosi. Jo heti 

vuoden alussa järjestimme sisähyppyjen SM-kilpailut, joiden osanottomäärä oli 

kaikkien aikojen suurin Suomen Aikuisurheiluliiton historiassa. Ilmoittautuneita 

oli yhteensä 171 henkilöä, mutta saimme vietyä kilpailut kunnialla läpi Porin 

Urheilutalossa. 

Kattojärjestömme Suomen Veteraaniurheiluliitto muutti siis nimensä Suomen 

Aikuisurheiluliitoksi, joka virallistui vuoden 2014 alkukuukausina. PUV-seuralla 

ei kuitenkaan ollut tarvetta muuttaa nimeään, vaan pysymme edelleenkin 

Porin Urheiluveraanit-seurana. 

Seuran jäsenmäärä on pysynyt jo pitkään samassa tasossa (noin 210-220 hlöä), 

mutta aktiivisten vuoroja käyttävien ihmisten määrä on melko pieni. 

Johtokunta onkin yrittänyt aktivoida jäsenistöä kahden viime vuoden aikana. 

Keväällä 2013 oli tarkoitus järjestää virkistysmatka Silokalliolle, mutta matkaan 

lähtijöitä ei saatu riittävästi kasaan. Toki tapahtumaa markkinoitiin vain 

pelkästään seuran web-sivuilla. Loppuvuoden 2014 aikana postitettiin kutsut 

koskien seuran 60-vuotisjuhlaa kaikille jäsenille, jonka mukana oli ilmoitus 

alkavasta urheilukoulusta, mikäli oppilaita saadaan kasaan noin 10 henkilöä. 

Ilmoittautuneita tuli yhteensä 5 kpl, joten urheilukoulua ei toteutettu. 

Varsin positiivisena asiana voidaan kuitenkin mainita, että vuonna 2014 

seuramme edustusurheilijat saavuttivat yhteensä 32 arvokisamitalia, joista 10 

kultaista, 11 hopeaa ja myöskin 11 pronssia. Esim. vuonna 2013 mitalisaalis oli 

yhteensä vain 20 kpl. Meillä on siis pieni, mutta varsin aktiivinen joukko 

kilpailijoita. 



Yhdistyksen hallinto 

Johtokunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 10 kertaa. 

Porin Urheiluveteraanien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin totuttuun 

tapaan Osuuspankin tiloissa. Päivä oli tällä kertaa 25.2. Läsnä oli yhteensä 16 

seuran jäsentä. 

Jo aiemmin johtokunnan toiminnasta ilmoitti luopuvansa kaksi henkilöä, joiden 

tilalle tulivat Aarto Virtanen ja Pekka Jaakkola. Vuosikokous valitsi Seppo 

Elosen toimiessa puheenjohtana seuraavat henkilöt seuran hallitukseen: Ari 

W.Sulin, Aarto Virtanen, Petri Rajakorpi, Jorma Nieminen, Kari Vahti, Pauli 

Viertonen ja Pasi Pekkala. 

Uuden hallituksen järjestäymiskokous pidettiin Porin Urheilutalolla 9.3. 

Henkilöille sovittiin seuraavat toimenkuvat ja vastuualueet. 

Ari W. Sulin: Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Vastuuna toimia seuran 

puheenjohtajana, eli mm. edustaa seuraa Aikuisurheiluliiton kokouksissa. Arin 

hallitusjäsenyyden päätyttyä 2013 PUV- johtokunta valtuutti hänet hakemaan 

SAUL- johtokunnan jäsenyyttä liiton syyskokouksessa 2014. Äänimäärä ei 

kuitenkaan riittänyt hallituspaikkaan. Lisäksi Ari rahastonhoitajana maksoi 

seuran laskut ja esitti ne johtokunnan kokouksissa. Luonnollisesti hän hoisi 

myös yhteydenpidon kirjanpitotoimistoon ja muutenkin vastasi kaikesta 

rahaan liittyvistä asioista (budjetin seuranta, talousarvio yms.) 

Aarto Virtanen: Varapuheenjohtaja. Huolehti vuosittaisten liikuntatilojen 

varauksesta ja tarvittaessa myöskin tilapäisistä varauksista. 

Petri Rajakorpi: Sihteeri.  Hoidetut vastuualueet olivat seuraavat. 

- kokousten valmistelu (esityslistat, pöytäkirjat ja kokoustilojen varaus). 

- seuran web-sivujen päivitys. 

- jäsenrekisterin ylläpito (seuran ja liiton rekisteri). 

- laskutus ja tarvittaessa poisto seuran jäsenyydestä (jäsenmaksu 

maksamatta). 

- jäsenkirjeen laatiminen + muu postitus jäsenille. 

- yhteydet lehdistöön. 

- muut sihteerin toimenkuvaan kuuluvat työt (mm. toimintakertomus) 



Edellä mainittujen lisäksi johtokunnan varsinaisia jäseniä olivat Pekka Jaakkola, 

Kari Vahti ja Pauli Viertonen. Varajäseniä olivat Jorma Nieminen ja Pasi 

Pekkala. 

 

Kilpailutoiminta 

Koska järjestimme vuoden 2014 alussa sisähyppyjen SM-kilpailut, niin 

päätimme jättää toteuttamatta jo perinteiset Porin Poikien heittokisat 

kuluvana vuonna.  

Kilpailutoiminnassa oli nähtävissä pientä nousua verrattuna vuoteen 2013. 

Seuran kilpailijat saavuttivat siis yhteensä 12 arvokisamitalia enemmän tällä 

toimintakaudella kuin vuonna 2013.  

Seuraavassa on ilmoitettu seuran kilpailijoiden arvokisamenestys nimen 

mukaan aakkosjärjestyksessä. 

 

 

Aalto Toivo:                  SM-kilpailut Jyväskylä. M65 painonheitto 3. sija.  

Ahomäki Pertti:            SM-vauhdittomat Pori. M65 pituus 3. sija. 

                                        SM-vauhdittomat Pori. M65 kolmiloikka 1. sija. 

                                        SM-hallikisat Tampere. M65 pituus 2. sija. 

                                        SM-hallikisat Tampere. M65 kolmiloikka 1.sija. 

                                        MM-hallikisat Unkari. M65 kolmiloikka 2. sija. 

Ihamäki Jussi:               SM-vauhdittomat Pori. M35 pituus 3.sija. 

                                        SM-vauhdittomat Pori. M35 kolmiloikka 2. sija. 

Jaakkola Pekka:           MM-hallikisat Unkari. M50 kiekonheitto 2.sija. 

                                        SM-kilpailut Jyväskylä. M50 kiekonheitto 2.sija 

 



Lindroos Mauri:           SM-hallikisat Tampere. M75 painonheitto 2.sija. 

                                                  SM-kilpailut Jyväskylä. M75 moukarinheitto 3.sija. 

Majuri Kari:                  SM-hallikisat Tampere. M30 pituushyppy 1.sija. 

                                       SM-hallikisat Tampere. M30 kolmiloikka 1.sija. 

                                       SM-kilpailut Jyväskylä. M30 pituushyppy 1.sija. 

                                       SM-kilpailut Jyväskylä. M30 kolmiloikka 1.sija. 

Metsänkylä Marja:     SM-vauhdittomat Pori. N60 pituus 2. sija. 

                                       SM-vauhdittomat Pori. N60 korkeus 1.sija. 

                                       SM-vauhdittomat Pori. N60 kolmiloikka 1.sija. 

Parkkali Mika:             SM-hallikisat Tampere. M45 kuulantyöntö 1. sija. 

                                       SM-kilpailut Jyväskylä. M45 kuulantyöntö 2. sija. 

                                       SM-kilpailut Jyväskylä. M45 kiekonheitto 3.sija. 

                                       SM-heitto 5-ottelu Kangasala. M45 yhteistulos 1.sija. 

Päivistö Tellervo:         SM-vauhdittomat Pori. N70 pituus 2.sija. 

                                       SM-vauhdittomat Pori. N70 kolmiloikka 3. sija. 

Rajasaari Marko:        SM-vauhdittomat Pori. M45 pituushyppy 3.sija. 

                                       SM-vauhdittomat Pori. M45 kolmiloikka 2. sija. 

                                       SM-vauhdittomat Pori. M45 korkeushyppy 3. sija. 

Viertonen Pauli:          SM-vauhdittomat Pori. M55 korkeushyppy 3.sija. 

 

Lisäksi seuralla oli edustusjoukkueet SM-viesteissä Ristiinassa. Tuloksena oli 

kolme mitalisijaa.  M50-sarjassa edustus oli 4x100 metrin viestissä, kuten myös 

1000 metrin viestissä. M65 sarja otti osaa 4x100 metrin viestiin. 



M50 –sarjassa tuli saaliiksi hopeaa pikaviestissä 4x100m joukkueella: Jyri 

Leppäkoski, Teppo Mäkipää, Matti Vyyryläinen ja Harri Rouhiainen. Tuhannen 

metrin viestissä tuli kolmas sija joukkueella: Matti Vyyryläinen, Harri 

Rouhiainen, Jyri Leppäkoski ja Teppo Mäkipää. 

M65 – sarjassa savutus oli pronssia 4x100 metrin viestissä. Joukkueessa 

juoksivat: Jorma Nieminen, Pertti Ahomäki, Jaska Koivumäki ja Jouko Kirstilä. 

 

Juhlavuosi 60 vuotta 

Seuran juhlavalmistelut aloitettiin luomalla juhlatoimikunta keväällä 2014, 

jonka jäsenistöön johtokunnan lisäksi kuului Irmeli Aalto. Irmeli toimi myös 

sihteerinä laatien erikseen pöytäkirjat toimikunnan kokouksista. Ensimmäinen 

kokoontuminen oli 9.3. ja viimeinen 5.10. Yhteensä kokoontumisia oli 6 kpl. 

Itse tilaisuus vietettiin 18.10. Viikkarin Valkamassa. Paikalla oli ihmisiä yhteensä 

46 henkilöä. Tärkeimmät arvovieraat olivat Porin Kaupunginjohtaja Aino-Maija 

Luukkonen ja Suomen Aikuisurheiluliiton toiminnanjohtaja Vesa Lappalainen. 

Seuran jäsenet saavuttivat Aikuisurheiluliiton myöntämiä kunniamerkkejä 

seuraavasti: Eila Mikola (ei jäsen), kultainen ansiomerkki. Irmeli Aalto, 

hopeinen ansiomerkki. Toivo Aalto, pronssinen ansiomerkki. Marja 

Metsänkylä, pronssinen ansiomerkki. 

Tapahtumassa kuultiin mm. lasten kuorolaulua ja Jouko Koskimäen 

harmonikan soittoa. Tilaisuus kesti yhteensä hieman alle kolme tuntia. 

 

Taloustoiminta 

Seuran jokavuotinen ja tärkein tulonlähde on tietysti jäsenmaksut. Maksu on jo 

muutamia vuosia pysynyt 20 eurossa, mutta tulevaisuudessa tätä 

jouduttaneen korottamaan hieman, sillä varsinkin Karhuhallin vuokrat ovat 

nousseet tuntuvasti viime vuosina. 

PUV tuki vuonna 2014 seuran edustuskilpailijoita hallituksen päätöksen 

mukaan seuraavasti: 



1. Satakunnan ulkopuolella järjestettävä SM-kilpailu: 30 euroa. 

2. Ulkomailla pidettävä ylempi (vähintää PM) arvokisa : 100 euroa. 

3. Mikäli kv-arvokisa Suomessa: 30 euroa. 

4. Ulkoratojen SM-Jyväskylä: korvataan enintään kaksi lajia. 

Alkuvuonna järjestetyt sisähyppyjen SM-kilpailut tuottivat seuran kassaan 

varsin positiivisen tuloksen. Hallitus onkin päättänyt anoa näitä sisähyppyjä 

lähivuosina taas Poriin. 

Juhlavuoden tapahtuma kaikkine kuluineen taas painui hieman miinukselle 

huolimatta muutamien jäsenten lahjoituksista syntymäpäivärahastoon. 

PUV sai myös jonkin verran tuloja Porin vapaa-aikaviraston kuntolaatikoiden 

hoidosta Katinkurun, Kirjurinluodon ja Koivistonluodon alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


