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Yleistä 

Heti toimintavuoden 2018 alussa Porin Urheiluveteraanit (PUV) järjesti SM-

sisähypyt peräti jo seitsemännen kerran. Kisapaikalle Porin Urheilutaloon oli 

saapunut urheilijoita ilmoittautumisien perusteella yhteensä 147 henkilöä 

ympäri Suomen. Tapahtuman järjestäminen vaati paljon töitä ja 

ennakkovalmisteluja, joista selvisimme jälleen kerran varsin hyvin. 

Sisäharjoituskaudella seuran jäsenet käyttivät Karhuhallin ja Urheilutalon 

vuoroja edellisten vuosien tapaan, eli paikalla oli keskimäärin yli 10 henkilöä 

jokaisella harjoitusvuorolla. 

Ulkoharjoituskaudella jäsenistöä kävi harjoittelemassa mm. Porin Stadionilla, 

Moukaripörssissä ja lenkkipoluilla Porin metsässä. 

Seuran menestyneimmät kilpailijat pysyivät edelleen huipulla. Pertti Ahomäki 

saavutti kansainvälisiä mitaleita EM-hallikilpailuissa ja MM-kilpailuissa. Mika 

Parkkali puolestaan menestyi PM-kisoissa ja uusin PM-mitalisti seurassa on Jari 

Pykilä. Lisäksi tuli SM-kisojen mitaleita useille eri henkilöille. 

Maksavien jäsenten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Toimintakauden 

2018 lopussa jäseniä oli 127 henkilöä. Jokaisen vuoden lopussa poistetaan 

jäsenmaksunsa laiminlyöneet ihmiset, joita on vuosittain 10-15 kpl. 

Seuran nettisivuilla olevien yhteistyökumppanien määrä oli ennallaan ja lisäksi 

sisähyppyjen ohjelmavihkoon saatiin tukijoiden mainoksia mukaan riittävästi. 

Harjoitusvuorojen iltakäyttöä jatkettiin edellisten vuosien tapaan. Tätä 

mahdolisuutta käyttivät yhteensä neljä seuran urheilijaa. Tuen mahdollisti 

Boliden Harjavalta (Alex Rouhiaisen henkilökohtainen tuki). 



Yhdistyksen hallinto ja kisajärjestelyt 

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana yhteensä 9 kertaa. 

Porin Urheiluveteraanien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin edeltävien 

vuosien tapaan Länsi-Suomen Osuuspankin tiloissa tiistaina 20.2. Paikalla oli 

yhteensä 14 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 ja Pasi Pekkala. Tämä oli myös 

johtokunnan esitys. Vuoden 2017 kokoonpanosta jäi pois Pauli Viertonen. 

Uusia halukkaita hallitukseen ei ollut. 

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen koskien jäsenmaksun suuruutta 

(25€).  

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Porin Urheilutalolla 

sunnuntaina 4.3. Henkilöt suorittivat sovittuja vastuualueita seuraavasti. 

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

puheenjohtajana, eli mm. edusti seuraa Aikuisurheiluliiton kevätkokouksessa 

Helsingissä, sekä myös syyskokouksessa Vantaalla. PUV:n hallitus ehdotti 

Sulinille paikkaa Aikuisurheiluliiton hallitukseen 24.11.pidetyssä SAUL- 

syyskokouksessa, mutta äänimäärä oli vain 9 kpl, joten Arille ei paikkaa liiton 

hallitukseen. Lisäksi Sulin rahastonhoitajana maksoi seuran laskut ja esitti ne 

johtokunnan kokouksissa hyväksyttäviksi, sekä vastasi myös yhteydenpidosta 

kirjanpitotoimistoon. Lisäksi töihin kuului mm. budjetin seuranta, talousarvio ja 

maksuraportit sihteerille, joka siis laatii kokousten pöytäkirjat maksujen osalta 

Sulinin ilmoituksiin perustuen. 

Aarto Virtanen: Varapuheenjohtaja. Toimi mukana kilpailujen järjestelyissä ja 

muissa seuraa koskevissa asioissa. 

Petri Rajakorpi: Sihteeri. Hoidetut vastuualueet olivat seuraavat. 

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

- seuran web-sivujen päivitys (myös 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. 

- sisävuorojen varaus. 

- muut sekalaiset toimet ja asiat. 

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi hallituksen varsinaisia jäseniä olivat: Mika 

Parkkali, Timo Jokinen ja Kimmo Järvinen. Varajäsen oli Pasi Pekkala. 

SM-hyppyjen järjestämiseen tarvittiin paljon taustatöitä. Kaikki hallituksen 

jäsenet olivat mukana toteutuksessa vähintään kilpailujen toimitsijana. 

Hallinnon ja järjestelyn tasolla onnistuneet SM-hypyt vietiin läpi isolla joukolla. 

Kisojen johtajana toimi Pertti Ahomäki ja toimitsijoina oli myös paljon 

henkilöitä, jotka eivät ole seuramme jäseniä. 

Kesäkuun lopulla pidetyt Porin Poikien heitot onnistuivat myös suunnitelmien 

mukaisesti. Kisaajia oli paikalla hieman yli 50 henkilöä. 

 

Käytännön kilpailutoiminta 

Jäsenistö kilpaili edellisten vuosien tapaan melko aktiivisesti. Kansainvälisen 

tason kilpailijat Pertti Ahomäki ja Mika Parkkali saavuttivat mitaleita 

ulkomailla. Jari Pykilä sai Ruotsissa hienosti PM-hopeaa ja Suomen 

viestijuoksijana myöskin hopeaa. 

Lisäksi SM-kisoissa kilpaili, sekä hallissa että ulkona, moni seuran edustaja 

onnistuneesti. Kilpailutoiminta seurassa on edelleen melko hyvällä tasolla. 

Seuran sisäisiä kilpailuja/kisailuja järjestettiin edellisten vuosien tapaan 

Moukaripörssissä huhtukuusta syyskuuhun.  

Vuonna 2018 seuran paras kilpailija menestyksen perusteella oli Pertti 

Ahomäki.  

Pekka Penttilän suoritukset (M90, syntynyt 1924) olivat kunnioitettavia. 



MM-kilpailut 4-15.9.2019 Malaga, Espanja 

 
M70: pituus 2) Pertti Ahomäki 4,94. Kolmiloikka 2) Pertti Ahomäki 9,69 
 
SAUL:n heitto 5-ottelun SM-Kisat  25.8.2019 Jyväskylä 
 
M50: 1) Mika Parkkali 3432 
 
SAUL:n SM-Kisat 17-19.8.2018 Helsinki 
 
M35: kolmiloikka 2) Kari Majuri 11,56.  
M50: kuula 1) Mika Parkkali 14,42 
M55: kiekko 1) Pekka Jaakkola 49,26 
M90: 100m juoksu 1) Pekka Penttilä 27,40. 200m juoksu 1) Pekka Penttilä 58,12 
 
PM-kilpailut 6-8.7.2018 Borås, Ruotsi 
 
M50: kuula 3) Mika Parkkali 14,98. Keihäs 2) Mika Parkkali 45,85. Heitto 5-
ottelu 2) Mika Parkkali 3574 pistettä. 
M65: 200m juoksu 2) Jari Pykilä 31,56.  
M65: 1000m viesti 2) Suomi 2.41,94 (Jari Pykilä juoksi avausosuuden) 
 
EM-halliyleisurheilu 19-24.3.2018 Madrid, Espanja 
 
M70: pituus 1) Pertti Ahomäki 4,84. kolmiloikka 2) Pertti Ahomäki 10,33 
 
SAUL:n SM-Hallit  17-18.2.2018 Tampere 
 
N40: pituus 3) Miia Astala 4,24 
M35: kolmiloikka 1) Kari Majuri 11,90 
M50: painonheitto 2) Juha Vuori 15,06. Kuula 1) Mika parkkali 14,26 
M70: pituus 2) Pertti Ahomäki 4,76. Kolmiloikka 1) Pertti Ahomäki 9,28 
 
SAUL vauhdittomien sisähyppyjen SM-kilpailut Pori 13.1.2018 
 
M50: v-ton pituus 2) Marko Rajasaari 2,99 
           v-ton kolmiloikka 1) Marko Rajasaari 8,87 
           v-ton korkeus 1) Marko Rajasaari 1,36 
M70: v-ton pituus 2) Pertti Ahomäki 2,58 
           v-ton kolmiloikka 1) Pertti Ahomäki 7,48                                                      



SAUL- maljapisteissä seuramme sijoitus oli hyvää keskitasoa, eli PUV löytyy 
sijalta 16. 
Alla olevasta taulokosta oikealta näet myös henkilökohtaiset maljapisteet ja 

SM-mitalien määrän koskien PUV-urheilijoita. 

 

 

 

 



Taloustoiminta 

Jäsenmaksu vuonna 2018 oli edelleen 25€. Summa on säilynyt samana jo neljä 

vuotta. 

Vuoden alussa järjestetyt sisähyppyjen SM-kilpailut toivat seuralle tuloja, sillä 

kilpailumaksuja saatiin likimain odotettu määrä. Lisäksi tuottoa tuli kisojen 

ohjelmalehtisen mainosmyynnistä. 

Kesällä pidetyt Porin Poikien heitot eivät aiheuttaneet negatiivista merkintää 

myöskään talouden taholta. Tämä kilpailu on tärkeää järjestää vuosittain, jotta 

järjestelyosaaminen pysyy sillä hyvällä tasolla johon PUV-seurassa on totuttu. 

Jäsenmaksutuloja saatiin oletettu määrä ja lisäksi seuran nettisivuilla oli 

yhteistyökumppaneita mainoksineen. 

Kaikki työt tehtiin edellisten vuosien tapaan talkoilla, eli vain kulut korvattiin. 

Tilikausi 2018 ei tuottanut tappiota. Positiivisen tuloksen suurin tekijä oli SM-

hypyt. 

Tarkemmat taloustoiminnan luvut vuodelta -18 esitetään vuosikokouksessa. 

 

Liikuntatoiminta ja muut asiat 

PUV järjesti liikuntapäivän Urheilutalolla lauantaina 7.4. Kilpailulajeina olivat 

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

Moukaripörssissä käytiin elokuun alussa 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. 

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. 

 

 


