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Yleistä 

Toimintavuosi 2017 oli aktiviteetiltaan nousujohteinen. Vuoden tauon jälkeen 

järjestimme jälleen Porin Poikien heittokisat ja SM-sisähyppyjen valmistelu 

vuodelle 2018 aloitettiin syksyn alussa perustamalla kyseisten kisojen 

järjestelytoimikunta.  

Sisäharjoituskaudella seuran jäsenet käyttivät Karhuhallin ja Urheilutalon 

vuoroja edellisten vuosien tapaan, eli paikalla oli aina keskimäärin reilusti yli 10 

henkilöä jokaisella harjoitusvuorolla. 

Seuran kilpailijat olivat vireessä. Parhaista suorituksista mainittakoon Mika 

Parkkalin MM-hallien hopeasija, sekä Pertti Ahomäen SAUL-valinta vuoden 

miesurheilijaksi ja myös hyppääjäksi. Moukaripörssissä heiteltiin keskiviikkoisin 

rennossa kisahengessä huhtikuun alusta aina syyskuun loppuun asti. Lisäksi 

seuran liikuntapäivä pidettiin Urheilutalolla lauantaina 11.3. 

Maksavien jäsenten määrä on ollut muutamia vuosia laskeva. Toimintakauden 

lopussa jäseniä oli noin 130 hlöä. Jokaisen vuoden lopussa poistetaan 

jäsenmaksunsa laiminlyöneet ihmiset, joita on vuosittain noin 10 kpl. 

Seuran nettisivuilla olevien yhteistyökumppanien määrä oli kasvava ja lisäksi 

vuoden -18 alussa järjestettäviin SM-sisähyppyihin on tulossa 

yhteistyökumppaneita. 

Harjoitusvuorojen iltakäyttöä jatkettiin hyvien kokemuksien perusteella. Tätä 

mahdolisuutta käyttivät yhteensä seitsemän seuran urheilijaa. Tuen mahdollisti 

Boliden Harjavalta (Alex Rouhiaisen henkilökohtainen tuki). 

 



Yhdistyksen hallinto 

Johtokunta kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä 9 kertaa. 

Porin Urheiluveteraanien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kuluvana 

toimintakautena edeltävien vuosien tapaan Länsi-Suomen Osuuspankin tiloissa 

päivän ollessa tällä kertaa maanantai 20.2. Paikalla oli yhteensä 17 yhdistyksen 

jäsentä (hallitus laskettuna mukaan). 

 Vuosikokous valitsi Markku Gardinin toimiessa puheenjohtajana seuraavat 

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

Parkkali, Timo Jokinen, Kimmo Järvinen, Pauli Viertonen ja Pasi Pekkala. Tämä 

oli myös johtokunnan esitys. Vuoden 2016 kokoonpanosta jäivät pois Jorma 

Nieminen, Kari Vahti ja Matti Vyyryläinen. Uusia henkilöitä 2017 hallitukseen 

olivat Mika Parkkali, Timo Jokinen ja Kimmo Järvinen. 

Vuosikokouksen tärkeimpiä päätöksiä olivat: 

1. Jäsenmaksu säilytettiin vuoden 2016 tasolla (25€). 

2. Moukarivarsien ja – kahvojen korvaukset poistettiin ainakin toistaiseksi. 

3. Hyväksyttiin sääntömuutos, joka täsmentää johtokuntaan valittavien 

henkilöiden vähimmäismäärää, sekä johtokunnan kokouksissa paikalla 

olevien jäsenten henkilömäärää, jotta kokous olisi päätäntävaltainen. 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Porin Urheilutalolla 

sunnuntaina 12.3. Henkilöille sovittiin seuraavat toimenkuvat ja vastuualueet. 

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

puheenjohtajana, eli mm. edusti seuraa esim. Aikuisurheiluliiton 

kevätkokouksessa Tampereella, sekä syyskokouksessa Jyväskylässä. Seuran 

hallitus ehdotti Sulinille jälleen kerran paikkaa Aikuisurheiluliiton hallitukseen 

marraskuussa -17 pidetyssä SAUL- syyskokouksessa, mutta äänimäärä oli varsin 

vaatimaton, joten Arille ei jäsenyyttä liiton hallitukseen. 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. Oli myös läsnä SAUL-syyskokouksessa 

Jyväskylässä 2017. 

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 asiat. 

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi johtokunnan varsinaisia jäseniä olivat: 

Mika Parkkali, Timo Jokinen ja Kimmo Järvinen. Varajäseniä olivat: Pasi Pekkala 

ja Pauli Viertonen.  

Seuran kilpailuvaliokunnalla oli töitä läpi vuoden. Ensiksi keväällä alettiin 

järjestämään Porin Poikien heittoja ja heti syksyn alussa SM-sisähyppyjä. 

Kokouksia pidettiin aina johtokunnan palaverien yhteydessä. 

Kilpailuvaliokunnan koostumus oli pääsääntöisesti suurin osa johtokunnasta ja 

tarvittaessa kutsuttiin muitakin osaajia mukaan (SM-hypyt). 

 

Kilpailutoiminta 

Toimintavuonna 2017 PUV järjesti vuoden tauon jälkeen Porin Poikien 

heitokisat 27.5. ja paikkana oli tietysti Moukaripörssi. Paikalla oli noin 50 

urheilijaa ja myös yksi Suomen ennätys nähtiin N65 keihäänheitossa.  

Tämän toimintakertomuksen liitteenä on edustusurheilijoiden 

henkilökohtainen menestys arvokisoissa. 

Kansainvälistä menestystä tuli heti alkuvuodesta, sillä Mika Parkkali voitti 

hienosti MM-hallihopeaa maaliskuussa Etelä-Korean Daegussa pidetyissä 

kisoissa.  



Pertti Ahomäen kilpailustategiaan ei kuulunut MM-hallit, vaan hän aloitti 

kautensa todenteolla vasta kesän SM-kisoissa, josta jatkumona oli EM-kilpailut 

Tanskassa. Molemmissa kisoissa tuli pelkkiä mitaleita. 

SAUL valitsikin Pertin vuoden hyppääjäksi, jonka tittelin hän on jo saanut 

useasti. Lisäksi Pertti valittiin myös myös vuoden miesurheilijaksi, joka on iso 

kunnia henkilökohtaisella, sekä myöskin seuratasolla. Pertti on seuran pitkässä 

historiassa vasta kolmas vuoden miesurheilija. 

Seuran vanhin jäsen Pekka Penttilä (M90) kilpaili voitokkaasti SM-kisoissa 

hallissa ja ulkona. Hallista saavutuksena yksi kulta (M90, 60m), sekä 

ulkoradoilta kaksi kultaa (M90, 100m ja 200m). Pekka on syntynyt 1924. 

 

            Hopeamitalisti                                                 Tästä se lähtee 

 

                                  

          

 

 



Taloustoiminta 

Jäsenmaksu (25€) on jo muutamia vuosia ollut sama ja korotukselle ei ollut 

aihetta vuonna 2017.  

Positiivista kassavirtaa toivat Porin Poikien heitot ja seuran 

yhteistyökumppanit. Lisäksi alkavana vuonna 2018 SM-hypyistä saadaan 

voittoa sen verran, että jäsenmaksu pysynee samana muutamat lähivuodet.  

Isoin tulonlähde oli tietenkin jäsenmaksut, mutta maksavien jäsenten määrä 

on ollut hieman laskeva jo pidemmän aikaa. 

Uusia tulonlähteitä on jo ollut muutamia vuosia yhteistyökumppanit, jotka 

ostavat mainostilaa seuran etusivulta ja nyt myös alkavana vuonna 2018 

sisähyppyjen käsiohjelmassa + seuran sivujen SM-kisahaarasta. 

Yhteistyökumpaneita onkin tarkoitus hankkia lisää. 

Seuran talous on vuoden 2018 alussa positiivinen ja tulevaisuuden näkymät 

ovat selvät. Kilpailuja (esim. Porin Pojat) järjestetään joka vuosi. 

Tilikausi 2017 ei tuottanut tappiota, eli muutamien vuosien negatiivinen 

näkymä on ohitettu. Käytännössä nollatulokseen vaikuttivat jo vuoden -17 

puolella maksetut SM-hyppyjen mainokset (osa niistä) ja Porin Poikien kisojen 

tuotto. 

Tarkemmat taloustoiminnan luvut vuodelta -17 esitti vuosikokous 2018. 

 

Liikuntatoiminta ja muut asiat 

PUV järjesti liikuntapäivän Urheilutalolla lauantaina 11.3. Kilpailulajeina olivat 

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

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 (yht: 7 kpl) käyttivät SATY:n vuoroja Karhuhallilla 

ahkerasti kevään aikana. Syksyllä vuorot eivät olleet käytössä. 



Seuraavaksi esitetään hieman seuran nettisivujen käyntitilastoja. Kuvassa on 

Google Analytics –palvelun tarjoama vierailutilasto sivuiltamme koko vuodelta. 

 

 

 

Kuvasta voidaan nähdä, että sivusto on varsin vierailtu ja lisäksi käyrässä on 

selvää nousua Porin Poikien kisojen aikaan ja varsinkin loppuvuonna, jolloin 

SM-sisähypyt 2018 olivat vasta lähestymässä. PUV-sivuilla kannattaa toteuttaa 

mainontaa. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


