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Yleistä 

Porin Urheiluveteraanien 61. toimintavuosi toteutettiin edellisten vuosien 

tapaan järjestämällä harjoituksia ja toimintaa jäsenistölle läpi vuoden.  

Sisäharjoituskaudella treenejä oli Urheilutalolla lentopallon merkeissä 

maanantaisin ja perjantaisin. Kuntosaliin pääsi Urheilutalolla sunnuntaisin. 

Karhuhallilla harjoituksia oli tiistaisin ja torstaisin. 

Ulkoharjoituskaudella PUV-seuralla oli viikoittaista toimintaa lähinnä 

Moukaripörssissä ja lisäksi kilpailijat kävivät kisoissa ympäri vuoden saavuttaen 

menestystä varsin hyvin. 

Vuonna 2015 järjestettiin myös vuoden tauon jälkeen Porin Poikien heittokisat, 

jotka sujuivatkin kaikin puolin onnistuneesti. 

Seuran jäsenmäärässä on pientä laskua verrattuna muutamaan edelliseen 

vuoteen. Suurin syy tähän on se, että jäsenrekisteristä on poistettu kaksi 

vuotta ja yli maksun laiminlyöneitä, sekä lisäksi osa on eronnut ja muutamia 

seniorijäseniä on kuollut. Toki mukaan on tullut myös uusia aikuisurheilun 

ystäviä. 

Jäsenmaksua korotettiin kuluvana vuonna 25 euroon, koska lähinnä 

vuokrakulut ovat muutamina viime vuosina nousseet merkittävästi.  

Taloustilanne oli läpi vuoden vakaa huolimatta negatiivisesta talousarviosta 

kyseiselle toimintakaudelle ja mitään ylimääräisiä kuluja ei ilmennyt. 

 



Yhdistyksen hallinto 

Johtokunta kokoontui vuoden 2015 aikana yhteensä 8 kertaa. 

Porin Urheiluveteraanien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kuluvana 

toimintakautena edeltävien vuosien tapaan Länsi-Suomen Osuuspankin tiloissa 

päivän ollessa tällä kertaa tiistai 17.2. klo 18:00 alkaen. Paikalla oli yhteensä 17 

aktiivista  yhdistyksen jäsentä. 

 Vuosikokous valitsi Jouko Kirstilän toimiessa puheenjohtajana seuraavat 

henkilöt seuran hallitukseen: Ari W. Sulin, Aarto Virtanen, Petri Rajakorpi, 

Jorma Nieminen, Kari Vahti, Pauli Viertonen, Matti Vyyryläinen ja Pasi Pekkala. 

Tämä oli myös johtokunnan esitys. Vuoden 2014 hallitukseen verrattuna 

vaihtui vain yksi henkilö: Matti Vyyryläinen tuli Pekka Jaakkolan tilalle. 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Porin Urheilutalolla 

sunnuntaina 8.3. Henkilöille sovittiin seuraavat toimenkuvat ja vastuualueet. 

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

puheenjohtajana, eli mm. edusti seuraa esim. Aikuisurheiluliiton 

kevätkokouksessa. Syyskokoukseen seura ei saanut edustajaa, sillä Ari oli 

matkoilla kyseisenä päivänä. Seuran hallitus ehdotti Sulinille paikkaa 

Aikuisurheiluliiton hallitukseen lokakuussa -15, mutta liiton päätös oli ainakin 

tällä kertaa kielteinen. Lisäksi Ari rahastonhoitajana maksoi seuran laskut ja 

esitti ne johtokunnan kokouksissa hyväksyttäviksi. Luonnollisesti hän piti 

huolta myös yhteydenpidosta kirjanpitotoimistoon ja muutenkin vastasi 

kaikesta rahaan liittyvistä asioista (budjetin seuranta, talousarvio, 

maksuraportit sihteerille yms.). 

Aarto Virtanen: Varapuheenjohtaja. Huolehti vuosittaisten liikuntatilojen 

varauksesta ja tarvittaessa myös tilapäisistä varauksista. Lisäksi hoiti muutamia 

muita asioita yhteistyössä hallituksen kanssa. 

Petri Rajakorpi: Sihteeri. Hoidetut vastuualueet olivat seuraavat. 

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

- seuran web-sivujen päivitys ja kehitys. 

- jäsenrekisterin ylläpito (seuran ja liiton rekisteri). 



- laskutus ja tarvittaessa poisto seuran jäsenyydestä (jäsenmaksu 

maksamatta). 

- jäsenkirjeen laatiminen + muu postitus jäsenistölle. 

- yhteydet lehdistöön. 

- toimintakertomus. 

- muut sekalaiset toimet. 

Edellä mainittujen lisäksi johtokunnan varsinaisia jäseniä olivat siis Matti 

Vyyryläinen, Kari Vahti ja Pauli Viertonen. Varajäseniä olivat Jorma Nieminen ja 

Pasi Pekkala. Kaikki yllä mainitut henkilöt hoitivat heille asetetut vastuut 

seuran hallituksessa hyvin ja näin ollen täyttivät paikkansa. 

Kilpailutoiminta 

Vuoden tauon jälkeen järjestimme taas perinteiset Porin Poikien heittokisat 

13.6.2015.  Kilpailut vietiin läpi onnistuneesti. Lue lisää alta omasta 

kappaleesta. 

Lisäksi seuralla oli pienimuotoista sisäistä kilpailutoimintaa (esim. heittäjien 

kisat Moukaripörssissä). 

Seuraavassa on ilmoitettu seuran kilpailijoiden arvokisamenestys nimen 

mukaan aakkosjärjestyksessä. Henkilöiden tuloksia ja kisojen ajankohtia voi 

katsella tarkemmin seuran web-sivuilta. Maininta tässä alhaalla on siis 

pelkästään kisojen tasosta, paikkakunnasta ja sarjasta lajisijoituksineen. 

 

Ahomäki Pertti:            SM-hallikisat, Jyväskylä. M65 pituus 1. sija. 

                                        EM-hallikisat, Puola. M65 pituus 1. sija. 

                                        EM-hallikisat, Puola. M65 kolmiloikka 1. sija. 

                                        EM-hallikisat, Puola. M65 (FIN) viesti 4x200m 2. sija. 

Lindroos Mauri:           SM-hallikisat, Jyväskylä. M75 painonheitto 2. sija. 

Majuri Kari:                  SM-hallikisat, Jyväskylä. M35 kolmiloikka 3.sija. 

                                       SM-kisat, Helsinki. M35 kolmiloikka 3.sija. 



Metsänkylä Marja:     SM -sisähypyt, Pajulahti. N60 v-ton pituus 1. sija. 

                                       SM-sisähypyt, Pajulahti N60 v-ton kolmiloikka 1. sija. 

                                       SM- sisähypyt, Pajulahti N60 v-ton korkeus 3. sija. 

                                       SM-hallikisat, Jyväskylä. N60 pituus 1. sija. 

                                       SM- hallikisat, Jyväskylä. N60 kolmiloikka 1. sija. 

                                       SM-hallikisat, Jyväskylä. N60 aitajuoksu 60m 1. sija. 

                                       SM-kisat, Helsinki. N60 aitajuoksu 80m 1. sija. 

                                       MM-kilpailut, Ranska. N60 (FIN) viesti 4x400m 3.sija. 

                                       SM-rullaluistelu, Nokia. N60 sprintti (300m) 1. sija. 

                                       SM-rullaluistelu, Nokia. N60 kestävyys (3,6km) 1. sija. 

Parkkali Mika:             SM-hallikisat, Jyväskylä. M45 kuulantyöntö 1. sija. 

                                       SM-kilpailut, Helsinki. M45 kuulantyöntö 1. sija. 

                                       SM-heitto 5-ottelu, Jyväskylä. M45 yhteistulos 1.sija. 

Rajasaari Marko:        SM-sisähypyt, Pajulahti. M45 v-ton pituus 1.sija. 

                                       SM-sisähypyt, Pajulahti. M45 v-ton kolmiloikka 2. sija. 

                                       

Verrattuna vuoteen 2014 tapahtui laskua koskien arvokisamitaleiden määrää. 

Arvokisoiksihan lasketaan kaikki SM-kilpailut ja siitä ylemmät tapahtumat. 

Itse kilpailijoiden määrä on pysynyt käytännössä melko samana, mutta vuoden 

-14 tulokseen vaikuttivat omat sisähyppyjen SM-kilpailut, sillä seurastamme oli 

vahva edustus johtuen kotikisoista. 

Lisäksi seurassamme on edelleen aktiivisuutta koskien viestijuoksua. Miesten 

50-vuotisten sarjassa oli edustusjoukkue SM-kisoissa Valkeakoskella. Miehet 

kilpailivat lyhyessä viestissä (4x100m) ja nk. ruotsalaisviestissä (100 + 

200+300+400m). Tällä kertaa ei tullut mitalia. 



Muutamat jäsenet kisasivat myös varsin innokkaasti monissa kansallisissa 

tapahtumissa ja ylemmissäkin. Varsinkin Toivo ”Topi” Aalto on innokas 

heittourheilija aina MM-kisoja myöten, mutta vuonna -15 ei herunut 

arvokisamitalia. 

Marja Metsänkylä nappasi tänäkin vuonna varsin kunnioitettavan saaliin 

arvokisamitaleita. MM-Ranskassa ei tullut pituudessa mitalia, finaalipaikka 

kylläkin.  Viestijuoksussa (4x400m) Marja saavutti Suomen väreissä pronssia. 

Porin Poikien heittokisat  

Nämä perinteiset kilpailut järjestettiin taas vuoden tauon jälkeen hyvässä 

poutasäässä osanottajamäärän ollessa noin 50 henkilöä. 

Tälle kisalle oli ominaista, ehkä edellisistä vuosista poiketen, runsas jälki-

ilmoittautuneiden määrä.  

Tapahtuman organisaation pomona oli vanhaan tuttuun tapaan kokenut Toivo 

Aalto. Tämä takasikin kilpailujen onnistumisen kaikin puolin. Hyvän rutiinin 

omaavat toimitsijat hoitivat myös työnsä mallikelpoisesti jälleen kerran. 

Talouden saralla kisat voitiin katsoa onnistuneeksi suhteessa kilpailijoiden 

määrään vähennettynä pakolliset kulut (esim. palkinnot). 

Tärkeää on myös mainita kisakahvion naiset. Heidän ansiosta sekä kilpailijat, 

että toimitsijat, nauttivat maukkaita eväitä. Seuran omille toimitsijoille tietyt 

tuotteet kahviossa olivat ilmaisia (jaettiin 2 kuponkia/hlö). 

Taloustoiminta 

Jäsenmaksua korotettiin vuodelle 2015 viisi euroa. Tämä asia päätettiin 

vuosikokouksessa -15 keskustelujen päätteeksi. Ainut syy korotukselle oli 

mittavasti kasvaneet vuokramenot, sillä muut seuran menot eivät ole 

lisääntyneet/kasvaneet. Toki yksittäiset ulkopuoliset palvelut kasvoivat ehkä 

muutamia prosentteja. 

Taloustoiminnan kulmakivi on aina ollut jäsenmaksut. Vuonna 2015 näitä 

maksuja saatiin hyvin suhteessa koko jäsenmäärään. Maksamattomia 

jäsenmaksuja -15 vuoden lopulla oli kuitenkin noin 20 kpl. Maksamattomat 



jäsenet erotetaan seurasta, mikäli maksua ei ole hoidettu kahden viime 

vuoden ajalta. Asiasta annetaan aina ilmoitus kyseiselle jäsenelle. 

Porin Poikien heittokisat tuottivat myös positiivisen tuloksen, kuten sen 

omassa kappaleessa mainitaan. 

Seuran jäsenmäärä vuoden 2015 lopulla oli hieman alle 200 henkilöä. Näistä 

maksusta vapautettuja ainaisjäseniä on noin 35 kappaletta. 

Uuden kannatusmaksun (vähintään10€) maksoi muutamia henkilöitä. 

Seuran web-sivuille saatiin hankittua ensimmäinen tukija, eli ns. sponsori 

kuluvan toimintavuoden aikana (Sport Mixer). 

PUV mahdollisti tuen vuonna 2015 seuran edustuskilpailijoille hallituksen 

päätöksen mukaan seuraavasti: 

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

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

3. Mikäli kv-arvokisa Suomessa: 30 euroa. 

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

Kaikki korvaukseen oikeutetut eivät kuitenkaan veloittaneet saataviaan. 

Tulevaisuuden rahanhankintaa silmälläpitäen PUV on anonut sisähyppyjen SM-

kisoja vuodelle 2017. Organisaation toimivuus todettiin omissa kisoissa -14. 

Toimintakertomuksen valmistumisen aikaan ei ollut vielä tietoa SAUL-

hallituksen päätöksestä koskien kyseistä asiaa. 

PUV sai tänäkin vuonna 2015 jonkin verran tuloja Porin vapaa-aikaviraston 

kuntolaatikoiden hoidosta Katinkurun, Kirjurinluodon ja Koivistonluodon 

alueella. Kiitokset näistä kuuluvat Petri Rajakorvelle, Pertti Ahomäelle ja Tiina 

Uusivirralle. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että huolimatta kasvavista haasteista 

(korotukset vuokriin), seuran talous on edelleen uskottava ja kykenee 

hoitamaan vastuunsa myös tulevaisuudessa. 

 

 



Muuta 

Seura järjesti jäsenilleen tapahtuman toukokuussa Diakonialaitoksella. 

Tilaisuuteen sisältyi varsin kattava jumppapaketti, jonka tarjosi DiaVire. Paikalla 

oli jonkin verran seuramme jäseniä, jotka olivat varsin tyytyväisiä illan antiin. 

Lisäksi vuoteen mahtui toinenkin ns. muu tapahtuma. Pekka Eskeli piti luennon 

marraskuussa Karhuhallilla koskien henkistä valmennusta. Paikalla oli jäseniä 

hieman alle 20 henkilöä. 

Keskeisin tiedotuskanava on jo ehkäpä useita vuosia ollut seuran omat web-

sivut. Sivuja on kehitetty koko ajan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Uusin 

laajennus onkin vuoden -15 alkukeväällä toteutettu tapahtumakalenteri, josta 

voi nähdä kaikki seuran tapahtumat omilta sivuilta varsin kätevästi. 

Alla olevasta grafiikasta voit katsoa seuran sivujen vierailut koko vuoden ajalta. 

Etusivulle on yhteensä hieman alle 10.000 vierailua. Keskellä oleva alisivun 

piikki johtuu Porin Poikien heitot -15 alisivun vierailuista kesäkuun aikana. 

 

 

 


