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 IV Kalevankisat ja maantie/katujuoksut
1989 Mahti oli muiden Turkulaisten seurojen kanssa järjestämässä Kalevankisoja uusitulla
PN Stadionilla. Mahtilaisia oli mukana erilaisissa toimitsijatehtävissä n. 80. Kisoista
kirjoitettua; ”Kisat onnistuivat hyvin. Yleisö, kilpailijat, järjestäjät, kaikki olivat tyytyväisiä.
Jopa lehdistö kehui kisoja.” Kisoihin liittyvän kuntoilutapahtuman, Aamulenkin järjestelyt
olivat kokonaan Mahdin heiniä. Tämä aikainen (klo 07.00 alkaen) aamutoiminta huomioitiin
yleisönosastollakin, kuulutukset olivat kuulemma häirinneet lähitalojen asukkaita.
2001 Kalevan kisat PN Stadionilla heinäkuun helteessä olivat Mahdille ja muille
Turkulaisille seuroille vuoden kohokohta. Mahtilaiset selvisivät hommista tapansa mukaan
kiitettävästi.
1980 Tulppaanijuoksu, kevään juoksukauden avaava tapahtuma juostiin1980
Tulppaanihölkkänä ja 1981 alkaen Tulppaanijuoksuna. Nimen muutoksen myötä
tapahtuma muuttui myös piirimestaruus maantiejuoksuksi. 1982 alkaen alettiin kaikille
juoksijoille jakamaan tulppaanimitaleita. Tulppaanijuoksun matkat 10 km ja 5 km juostaan
Paimalantien kevyen liikenteen väylällä. Kilpailukeskuksena toimii Mahdin Urheilutalo.
Parhaimmillaan juoksijoita on ollut lähes 300.
Alueella kunnioitettavat 90 vuotta toiminut perheyritys, Lepolan Puutarha on vahvasti
mukana juoksutapahtumassa. Lepolan Puutarha lahjoittaa tapahtumalle 600 tulppaania
joilla kukitetaan tapahtuman naisjuoksijat. Erityiskiitokset Lepolalle!
”Tulppaanijuoksulla on vahvat perinteet. Se on merkittävä ja odotettu tapahtuma
juoksijoille ja seurallemme. Alueen ihmisten yhteistyö ja lähes 60 talkoolaisen ponnistelut
tekevät siitä ainutlaatuisen tunnelmaltaan.” kertoi Maarian Mahdin yleisurheilujaoston
puheenjohtaja, Esko Hakala v.2010 lehdistötiedotteessa. Ensivuonna on vuorossa jo 40.
Tulppaanijuoksu!
2000 Maantiejuoksun SM kisat järjestettiin Mahdin toimesta Turun keskustassa. Reitti kulki
Aurajoen ympärillä, Lätistä ja Itäistä Rantakatua, Martin sillan ja Tuomiokirkkosillan välillä.
Reitti oli järjestäjille haastava. Tarvittiin kuorma-auton lavallinen uusia liikennemerkkejä ja
huppuja joilla peitettiin mm. pysäköintimerkkejä. Matkoina olivat 21,1 km ja 10 km.
2002 alkaen on Jäkärlässä järjestetty Mini-Maaria katujuoksu. Reitti on kolmeen kertaan
vaihtunut meistä riippumattomista syistä mutta kilpailukeskus on ollut koko ajan Jäkärlän
kentällä. Juoksu on pitkään ollut Varsyn Juoksucupin osakilpailu Sarjat T/P vuoden välein
9 – 15 sekä N/M 17 ja 19. Tämänkin juoksukilpailun järjestelyt jatkuvat edelleen.
Iloista Joulua ja Hyvää Uuttavuotta toivottaa Esko

