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Yleistä 

Toimintavuosi 2019 oli varsin mielenkiintoinen. Normaalin ja rutinoituneen 

perustoiminnan lisäksi vuoden kohokohtia olivat kaikin puolin varsin hyvin 

onnistuneet Porin Poikien heittokisat, sekä Pekka Penttilän rautaiset 

suoritukset M95-sarjassa. Tuloksena oli maailmanennätys ja muutamia 

Suomen ennätyksiä.  

Pekka oli myös juhlimassa, seuranaan Marja Metsänkylä, Suomen itsenäisyyttä 

6.12. Suomen tasavallan presidentti Niinistön kutsumana Presidentinlinnassa. 

Sisäharjoituskaudella seuran jäsenet käyttivät Karhuhallin ja Urheilutalon 

vuoroja edellisten vuosien tapaan, eli paikalla oli 10-15 henkilöä jokaisella 

harjoitusvuorolla. 

Ulkoharjoituskaudella jäsenistöä kävi harjoittelemassa mm. Porin Stadionilla, 

Moukaripörssissä ja lenkkipoluilla Porin metsässä. 

Maksavien jäsenten määrä pysyi suurinpiirtein vuoden 2018 tasolla, mutta 

pientä laskua oli kuitenkin havaittavissa. Toimintakauden 2019 lopussa jäseniä 

oli 113 henkilöä, joka on 14 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Jokaisen vuoden lopussa poistetaan jäsenmaksunsa laiminlyöneet ihmiset, 

joita on vuosittain 10-15 kpl. 

Seuran nettisivuilla olevien yhteistyökumppanien määrä säilyi ennallaan. Nämä 

yritykset ovatkin jo usean vuoden ajan tukeneet Porin Urheiluveteraaneja. 

Harjoitusvuorojen iltakäyttöä oli jonkin verran, josta maksettiin erillinen 

korvaus SATY-yhdistykselle, joka hallinnoi Karhuhallin iltakäyttöä 

yleisurheiluseurojen vuoroilla. 



Yhdistyksen hallinto ja kisajärjestelyt 

Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä 8 kertaa. 

Porin Urheiluveteraanien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin edeltävien 

vuosien tapaan Länsi-Suomen Osuuspankin tiloissa maanantaina 25.2. Paikalla 

oli yhteensä 12 yhdistyksen jäsentä (hallitus laskettuna mukaan). 

 Vuosikokous valitsi Markku Gardinin toimiessa puheenjohtajana seuraavat 

henkilöt seuran hallitukseen: Ari W. Sulin (puheenjohtajaksi), Aarto Virtanen, 

Petri Rajakorpi, Mika Parkkali, Timo Jokinen, Kimmo Järvinen ja Pasi Pekkala. 

Hallituksen kokoonpano säilyi muuttumattomana verrattuna vuoteen 2018. 

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen koskien jäsenmaksun suuruutta 

(25€).  

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Porin Urheilutalolla 

sunnuntaina 17.3.2019. Henkilöt suorittivat sovittuja vastuualueita seuraavasti. 

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

puheenjohtajana, eli mm. edusti PUV- seuraa Aikuisurheiluliiton kevät- ja 

syyskokouksessa. PUV:n hallitus ehdotti Sulinille paikkaa Aikuisurheiluliiton 

hallitukseen 16.11. 2019 pidetyssä SAUL- syyskokouksessa, mutta äänimäärä ei 

riittänyt hallituspaikkaan. 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 kilpailujärjestelyissä ja 

muissa seuran hallitusta 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. 

- 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. 

Kesäkuun lopulla pidetyt Porin Poikien heitot onnistuivat varsin hyvin, sekä 

toteutuksen, että kilpailijamäärän osalta. Paikalla oli ennätykselliset 78 

urheilijaa. Lajisuorituksia oli yhteensä 178 kpl. Seuran hallitus valmisteli näitä 

kisoja kokouksissaan heti toimintavuoden alusta asti. 

 

Käytännön kilpailutoiminta arvokisoissa 

Seuran paras urheilija vuonna 2019 oli ylivoimaisti Pekka Penttilä (M95). Pekka 

aloitti mitalisaalistuksen jo helmikuun SM-halleissa, josta hän jatkoi maaliskuun 

lopulla pidettyihin MM-hallikisoihin. Tuloksena näistä oli kaksi Suomen 

ennätystä ja yksi maailmanennätys (M95, 60m juoksu). Lisäksi kesän lopulla tuli 

vielä 100m juoksun SE. 

Muutkin kilpailijat tekivät hyviä suorituksia: Marko Rajasaari nappasi taas 

totuttuun tapaan SM-mitaleita vauhdittomista hypyistä. Kari Majuri saavutti 

jälleen mitaleita ulkoratojen SM-kilpailuissa. Molemmat miehet olivat myös 

kultamitalin arvoisia, Marko jopa kahdessa. 

Lisäksi seuran pitkäaikaiset kansainvälisen tason urheilijat Pertti Ahomäki ja 

Mika Parkkali saavuttivat mitaleita. Pertti sai MM-hallikisoista pronssisen 

mitalin pituushypyssä. Mika voitti kuulantyönnön ulkoratojen SM-kisoissa ja 

Pekka Jaakkola (M55) kultaa kiekonheitossa.  

Viestijuoksussa PUV voitti hienosti SM-kultaa (M70, 4x100m) 

Toki seuran maljapisteet kotimaisissa kilpailuissa jäivät kuluvana vuonna melko 

vaatimattomiksi, sillä sijoitus oli 28. 

 



 
SAUL:n heitto 5-ottelun SM-Kisat  24.8.2019 Nastola 
M50: 2) Mika Parkkali 3281 
M60: 3) Hannu Heino 2913 
 
SAUL:n SM-Kisat 9-11.8.2019 Turku 
M35: pituus 1) Kari Majuri 5,26 
M35: kolmiloikka 2) Kari Majuri 11,82 
M50: kuula 1) Mika Parkkali 14,74 
M50: kiekko 2) Mika Parkkali 39,20 
M55: kiekko 1) Pekka Jaakkola 48,78 
M95: 100m juoksu 1) Pekka Penttilä 24,08 SE 
M95: pituus 1) Pekka Penttilä 2,12 SE 
M95: keihäs 1) Pekka Penttilä 12,52 
 
SM-viestit 8.6.2019 Kangasala 
M70: 4x100m juoksu 1) Porin Urheiluveteraanit 1.00,87 
(Pentti Vanhatalo, Pertti Ahomäki, Jari Pykilä ja Jouko Kirstilä) 
 
MM-halliyleisurheilu 24-30.3.2019 Torun, Puola 
M70: pituus 3) Pertti Ahomäki 455 
M95: 60m juoksu 1) Pekka Penttilä 14,09 SE ja ME 
M95: 200m juoksu 1) Pekka Penttilä 62,03 
M95: pituus 1) Pekka Penttilä 1,80 SE 
M95: kuula 1) Pekka Penttilä 4,98 
 
SAUL:n SM-Hallit  22-24.2.2019 Jyväskylä 
M50: kuula 2) Mika Parkkali 14,24 
M95: 60m juoksu 1) Pekka Penttilä 14,78 
M95: 200m juoksu 1) Pekka Penttilä 61,61 SE 
M95: pituus 1) Pekka Penttilä 176 
M95: kuula 1) Pekka Penttilä 5,10 
 
SAUL vauhdittomien sisähyppyjen SM-kilpailut 19.1.2019 Pajulahti 
M50: v-ton pituus 1) Marko Rajasaari 2,94 
M50: v-ton kolmiloikka 1) Marko Rajasaari 8,74 
M50: v-ton korkeus 2) Marko Rajasaari 137 
 
 

 



Taloustoiminta 

Jäsenmaksu vuonna 2019 oli edelleen 25€. Summa on säilynyt samana jo viisi 

vuotta. 

Kesäkuun lopulla pidetyt Porin Poikien heitot tuottivat seuran kassaan 

kilpailumaksuja varsin mukavasti. Suurelta osin juuri tämän takia tilikausi 2019 

oli voitollinen. Nämä heittokisat on tärkeää järjestää vuosittain, jotta 

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

Lisäksi tietenkin tämän kilpailun rahallinen tulos on melkein aina voitollinen. 

Toki mahdollinen sade kisapäivänä vähentää kilpailijoiden määrää selvästi, sillä 

nytkin viime kesänä varsin moni tuli jälki-ilmoittuneena, koska sää oli 

aurinkoinen ja poutainen. 

Jäsenmaksutuloja saatiin oletettu määrä ja lisäksi seuran nettisivuilla oli 

yhteistyökumppaneita mainoksineen. 

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

Tilikausi 2019 ei siis tuottanut tappiota. Tarkemmat taloustoiminnan luvut 

vuodelta -19 esitetään vuosikokouksessa 2020. 

 

Liikuntatoiminta ja muut asiat 

PUV järjesti liikuntapäivän Urheilutalolla lauantaina 6.4. Kilpailulajeina olivat 

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

Moukaripörssissä käytiin 12. elokuuta 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 

työstä kuuluvat Pertti Ahomäelle, Tiina Uusivirralle ja Petri Rajakorvelle. 

 

 


