PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Innostuin jostain syystä muistelemaan Mahdin yleisurheilujaoston itsenäisesti järjestämiä
ja järjestelyissä vahvasti mukana olleita yleisurheilukilpailuja. Omien muistojeni lisäksi sain
erinomaisen hyvää apua ikuisuuden mukana olleilta Kauko Koskiselta ja Veli Björkbergiltä.
Tutkin myös Mahdin vanhat historiikit.
Nämä tiedot eivät varmaankaan ole täydellisiä, mutta ne antavat kuitenkin kuvan siitä
kuinka pitkään, paljon ja monipuolisesti kilpailuja on järjestetty. Sanomattakin on selvää,
että kilpailuja edelleen järjestämällä jaoston talous pysyy kunnossa.

Osa II Veteraanikisat
Veteraanikisat ja niiden järjestäminen ovat olleet oma lukunsa. Tässä Mahdin ja VSVU:n
yhdessä järjestämät MM ja SM kisat:
1991 Aloitettiin heti huipulta järjestämällä veteraanien MM kisat PN Stadionilla.
Tapahtuman järjestelyihin suhtauduttiin aavistuksen pelonsekaisin tuntein. Tapahtumasta
kirjoitettiin; ”Kilpailut olivat varmasti positiivisempi tapahtuma mitä ennakkoon uskottiin. 60
seuramme toimitsijaa hankki kansainvälistä kokemusta eri tehtävissä parhaaseen
kesäloma- aikaan. Oli kuitenkin ilo uhrata vapaa-aikaansa toimitsijatehtävissä tässä
valtavassa tapahtumassa.”
MM kisoissa lajeja oli yli 50, mm. maastojuoksut (päävastuu Mahdilla), jotka järjestettiin
Raisiossa. Pelkästään 100 m alkueriä juostiin 8 tuntia lähdöt 5 min. välein. Toimitsijoita oli
tietenkin useasta muustakin seurasta, yhteensä n. 650. Kisoihin osallistui n. 5000
urheilijaa! Kisat olivat Turussa suurin milloinkaan järjestetty urheilutapahtuma.
1995 Veteraanien SM viestien järjestelyihin PN Stadionilla osallistui n.30 Mahtilaista.
Toimitsijoita houkuteltiin toteamalla että ”vaikka kyseessä on SM-kilpailu, eivät
veteraaniviestit kuitenkaan mikään mahdoton tapahtuma ole, mutta oikeaa asennetta ja
jämäkkyyttä tarvitaan.”
2004 Veteraaniurheilijoiden kaksi päiväiset halli SM kisat olivat minulle keltanokkana
melkoinen kokemus. Kirjoitin kilpailuista puheenjohtajan palsalla seuraavaa:
”Seurasta löytyy tarvittaessa vaikkapa 80 henkilöä hoitamaan kilpailujärjestelyjä. Tästä
oivana esimerkkinä on helmikuussa Kupittaan hallissa järjestämämme kaksipäiväiset
Veteraanien Halli SM-kisat, joihin osallistui yli 500 urheilijaa, jotka suorittivat noin 1100
lajisuoritusta. Kisajärjestelyistä on "kentältä" kuulunut runsaasti kehuja. Taloudellisen
hyödyn lisäksi veteraanikisat olivat seurallemme todella hyvää mainosta.”
2007 Noin 50 Mahtilaista osallistui elokuun puolivälissä kolmipäiväisinä pidettyjen
veteraaniurheilijoiden SM kisojen toimitsijatehtäviin PN-Stadionilla. Kisojen synnyttäminen
vaati toistakymmentä järjestelykomitean kokousta eli synnytys ei ollut helpoimmasta
päästä. Itse kisat olivat varsin tapahtumarikkaat, värikkäät ja tulostasoltaan loistavat.
Kisoissa tehtiin ikäluokissa 35 – 90 vuotta noin 1700 lajisuoritusta. Iäkkäimpien
osallistujien kanssa rupatellessa kuulin monenlaisia tarinoita kilpailumatkoilta ja elämästä.
Iloista Joulua ja hyvää uuttavuotta!
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