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Yleistä 

Toimintavuosi 2016 oli hieman suppeampi verrattuna edelliseen kauteen. 

Emme järjestäneet perinteisiä Porin Poikien heittokisoja, eikä myöskään muita 

kansallisia kilpailuja pidetty. Tähän on tulossa muutos, sillä 2017 seura 

järjestää kyseiset heittokisat. Lisäksi vuodelle 2018 olemme saaneet 

järjestettäväksi SM-sisähypyt.  

Sisäharjoituskaudella seuran jäsenet käyttivät Karhuhallin ja Urheilutalon 

vuoroja edellisten vuosien tapaan, eli paikalla oli aina vähintään noin 15 

henkilöä jokaisella harjoitusvuorolla. 

Seuran kilpailijat olivat aktiivisia aina MM-kilpailuja myöten. Pidimme tietenkin 

myös omia jäsenkisoja/tapahtumia, kuten esim. liikuntapäivä 5.3. 

Urheilutalolla. Moukaripörssissä heiteltiin keskiviikkoisin rennossa 

kisahengessä huhtikuun alusta aina syyskuun loppuun asti. 

Maksavien jäsenten määrä oli laskeva ja uutena johtokunnan päätöksenä kaikki 

henkilöt, jotka eivät olleet suorittaneet jäsenmaksuaan 31.12.2016 mennessä, 

poistettiin jäsenluettelosta (seura + liitto). Lisäksi melkein kaikki vapaajäsenet 

ovat jo poistuneet keskuudestamme. 

Aikaisemmin seuran nettisivuilla oli ainoastaan vain yksi yhteistyökumppani, 

mutta nyt saatiin peräti neljä yritystä lisää. Ensimmäisen yritys on jo uusinut 

sopimuksensa, koska se umpeutui vuoden 2016 lopussa. 

Harjoitusvuoroja laajennettiin jäsenistön toivomuksesta myös iltakäyttöön 

SATY:n vuoroilla. Tämä koskee rajallista määrää kilpailijoita ja toteutuksen 

mahdollistaa Boliden Harjavalta (Alex Rouhiaisen hlö-kohtainen tuki). Vuorojen 

käyttö alkoi vuoden 2016 lopulla. 



Yhdistyksen hallinto 

Johtokunta kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä 8 kertaa. 

Porin Urheiluveteraanien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kuluvana 

toimintakautena edeltävien vuosien tapaan Länsi-Suomen Osuuspankin tiloissa 

päivän ollessa tällä kertaa maanantai 22.2. Paikalla oli yhteensä 16 yhdistyksen 

jäsentä (hallitus laskettuna mukaan). 

 Vuosikokous valitsi Seppo Elosen 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 2015 hallitukseen verrattuna 

kokoonpano säilyi samana, mutta uutena jäsenenä tuli mukaan Pekka Eskeli. 

Johtokunnan henkilömäärä vuonna 2016 oli siis yhteensä 9 jäsentä. 

Vuosikokouksen tärkeimpiä päätöksiä olivat: 

1. Jäsenmaksu säilytettiin vuoden 2015 tasolla (25€). 

2. Kilpailujen matkakorvaukset poistettiin ainakin toistaiseksi. 

3. Moukarivarsien ja – kahvojen korvaukset pidettiin ennallaan vähintään 

toimintavuoden loppuun asti. 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Porin Urheilutalolla 

sunnuntaina 20.3. Henkilöille sovittiin seuraavat toimenkuvat ja vastuualueet. 

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

puheenjohtajana, eli mm. edusti seuraa esim. Aikuisurheiluliiton 

syyskokouksessa Lahdessa, joka pidettiin la 26.11. Jyväskylän kevätkokoukseen 

seura ei saanut edustajaa, sillä Ari oli matkoilla kyseisenä päivänä. Seuran 

hallitus ehdotti Sulinille jälleen kerran paikkaa Aikuisurheiluliiton hallitukseen 

marraskuussa -16, mutta paikkaa ei tullut. Sulin sai kuitenkin yhteensä 10 

ääntä, kun seuran oma äänimäärä oli 5 kpl. 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 

varauksista tehtävävelvoitteensa mukaisesti. 

Petri Rajakorpi: Sihteeri. Hoidetut vastuualueet olivat seuraavat. 

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

- seuran web-sivujen päivitys (tilastot: Mika Parkkali). 

- jäsenrekisterin ylläpito (seuran ja liiton rekisteri). 

- laskutus ja tarvittaessa poisto seuran ja liiton jäsenyydestä (jäsenmaksu 

suorittamatta). 

- jäsenkirjeen laatiminen + muu mahdollinen postitus jäsenistölle. 

- yhteydet lehdistöön (pääsääntöisesti). 

- toimintakertomus. 

- muut sekalaiset toimet ja pienet asiat. 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi johtokunnan varsinaisia jäseniä olivat: Matti 

Vyyryläinen, Kari Vahti, Pekka Eskeli ja Pauli Viertonen. Varajäseniä olivat 

Jorma Nieminen ja Pasi Pekkala.  

Seuraan perustettiin uutena asiana kilpailuvaliokunta keväällä 2016 ja sen 

ensimmäinen kokous oli 4.9. Yhteensä kyseisen valiokunnan kokouksia 

kuluvana vuonna oli 4kpl ja ne järjestettiin aina johtokunnan kokousten 

jälkeen. Jäsenet tässä valiokunnassa vuoden 2016 lopulla olivat: Ari W. Sulin, 

Aarto Virtanen, Petri Rajakorpi, Kimmo Järvinen, Pekka Eskeli ja Pertti 

Ahomäki. 

Kilpailuvaliokunnan toimenkuvana on kehittää ja elvyttää kisatoiminnan 

järjestämistä seurassamme. 

 

Kilpailutoiminta 

Toimintavuonna 2016 PUV ei järjestänyt kansallisia tai siitä ylempiä kisoja.  

Tämän toimintakertomuksen liitteenä on edustusurheilijoiden 

henkilökohtainen menestys arvokisoissa. 

 Muutamat seuran urheilijat siirtyivät ikääntymisen johdosta seuraavaan 

sarjaan, mutta tämä ei tosiaankaan näkynyt suoritusten tason heikentymisenä.  



Pertti Ahomäki aloitti M70-sarjassa ja parhaimpina suorituksina koko vuodelta 

voidaan mainita kevään EM-hallikilpailuissa Italiassa loikittu kolmiloikan 

hallimaailmanennätys (10,88), sekä täysin sama tulos myös Australian MM-

kilpailuissa, mutta tilastoihin se merkittiin myötätuulihyppynä (+3,2 ). 

Mauri Lindroos siirtyi M80-sarjaan ja hän saavutti vuoden aikana yhteensä 3 

SM-kultamitalia. 

Viestijuoksussa oli peräti kaksi joukkuetta liikkeellä. Tällä kertaa SM-viestit 

järjestettiin kesäkuun 11. päivä Kangasalalla. Ensimmäinen meidän joukkueista 

saavutti hopeaa 4x100m juoksussa M65-sarjassa. Toinen ryhmä sarjassa M50 

oli (myös 4x100m) neljäs häviten pronssimitalin hyvin niukasti. 

Topi Aalto ja Mauri Lindroos pärjäsivät hienosti myös kansallisten kisojen 

tasolla. Perinteisissä Forssan moukariheiton kilpailusarjassa (3 kpl peräkkäisinä 

viikonloppuina) Mauri saavutti pronssia Topin ollessa neljäs. 

 

     Pertin MM-kultamitalit                              Maailmanennätysmies 

 

                  



Taloustoiminta 

Jäsenmaksu (25€) pidettiin vuoden 2015 tasolla, eli korotusta ei tullut, vaikka 

jäsenmäärä oli laskusuuntainen. Syynä jäsenmaksun korottamatta jättämiseen 

oli lähinnä se, että Porin kaupunki ei ole nostanut harjoitustilojen vuokria 

vähään aikaan ja sitä ei myöskään liene näkyvissä lähitulevaisuudessa. 

Uutena johtokunnan päätöksenä poistettiin kaikki maksamattomat jäsenet 

vuoden lopussa, joita oli yhteensä 44 kpl. Jäsenmäärä vuoden 2017 alussa on 

126 henkilöä, joista maksuvelvollisia on 123 kpl. 

Koska vuonna 2016 seura ei järjestänyt yhtään kansallista tai sitä ylempää 

kilpailua, niin näistä ei tietenkään tullut tuloja. 

Uutena tulonlähteenä jäsenmaksujen lisäksi ovat nyt seuran nettisivuilla 

yhteistyökumppanit, jotka saavat aina vuodeksi kerrallaan mainostilaa 

edullisella hinnalla. 

Seuran talous on huolimatta jäsenmäärän vähenemisestä ja tappiollisesta 

tuloslaskelmasta melko vakaalla tasolla. Lisätuloja saadaan lähitulevaisuudessa 

kilpailujen järjestämisestä, eli Porin Poikien heitot keväällä 2017 ja SM-

sisähypyt 2018. 

Tarkemmat taloustoiminnan luvut vuodelta -16 esitti vuosikokous 2017. 

 

Liikuntatoiminta ja muut asiat 

PUV järjesti liikuntapäivän Urheilutalolla lauantaina 5.3. Kilpailulajeina olivat 

vauhdittomat hypyt (pituus, kolmiloikka ja korkeus) ja kuulantyöntö. 

Tämän jälkeen fysioterapeutti Ari Ahomäki piti luennon jäsenistölle 

kokoustiloissa koskien kehon vanhenemista ja miten se vaikuttaa 

liikuntasuorituksiin. 

Moukaripörssissä käytiin elokuun alussa jälleen kerran perinteinen Rikun 10-

ottelu. Lisäksi samassa paikassa heittäjät järjestivät keskiviikkoisin seuran 

sisäisiä kisoja huhtikuun alusta aina syyskuun loppuun asti. Paikalla oli 

jokaisella kerralla, sään niin suodessa, useita heittäjiä.  



Seuran iltavuorojen käyttäjät (aluksi muutamia) aloittivat harjoittelun SATY:n 

vuoroilla vuoden 2016 lopulla jatkaen kevääseen 2017. 

Seuraavaksi esitetään hieman seuran nettisivujen käyntitilastoja. Kuvassa on 

karkea yleiskatsaus kaikista vierailutapahtumista (lähde: PUV:n nettisivujen 

hallinta). 

 

 

 

Google Analytics – palvelun mukaan sivuillamme oli vuonna 2016 yhteensä 

6174 istuntoa, joka vastaa tarkemmin sivujen todellista käyntimäärää ihmisten 

taholta, sekä sivuja oli katseltu yli 14 tuhatta kertaa. 

PUV on jo useita vuosia hoitanut Porin kaupungin kuntoliikuntakampanjaan 

liittyviä postilaatikoiden hoitoa ja toiminta jatkuu edelleen. Kiitokset tästä 

kuuluvat Pertti Ahomäelle, Tiina Uusivirralle ja Petri Rajakorvelle. 

 

 


