PUHEENJOHTAJAN PALSTUA
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 III Kaupunki- ja seuraottelut.
1977 vuodelta löysin ensimmäisen merkinnän seuraottelusta. Mahdin, Ruskon, Mietoisten
ja Rymättylän Ikäkausiurheilijat (sisulisä) ottelivat PN Stadionilla.
1978 ja 1979 PN Stadionilla oteltiin kokoonpanolla Mahti, Rusko, Mynämäki ja Raisio.
1979 Mahti järjesti PN Stadionilla ikäkausiotteluiden (nyk. sisulisä) pm-kisat joista
muodostui mammuttimaiset kun 450 urheilijaa suoritti 4-ottelun.
1992 – 1995 Mahti järjesti Jäkärlän kentällä avoimet sisulisäseuraottelut sekä lisäksi 1992
alueottelut T/P11 ja 12 sarjoissa.
1993 aloitettiin Mahti – Nokian Urheilijat ottelut joita käytiin kahdesti vuodessa, talvella
Kupittaan Hallissa ja kesällä Nokian urheilukentällä. Kamppailuja hehkutettiin
parhaimmillaan kuin Suomi – Ruotsi maaotteluita. Voitot menivät melko tasan.
Ottelumatka Nokialle oli muutenkin mieluinen koska Mahtilaiset kävivät ottelun jälkeen
syömässä ja polskuttelemassa Eedenin kylpylässä. Viimeinen ottelu käytiin 2010
Kupittaan Hallissa. Sen jälkeen kumpikaan joukkue ei saanut jalkeille enää riittävää
määrää urheilijoita ja ottelu jäi tauolle joka on nyt kestänyt kohta yhdeksän vuotta!
1996 Mahti järjesti Sisulisäikäisten poikien kaksipäiväiset moniottelut Jäkärlän kentällä.
1998 -2001 Mahti järjesti Jäkärlän kentällä Varsyn 1-Divisioonan seuraottelun
(myöhemmin Vattenfall nykyisin Seuracup) vuoden ensimmäiset osaottelut. Niihin aikoihin
Mahti pöllytti, myös sisulisäsarjoissa, mennen tullen muut Varsyn seurat, mukaan lukien
Turun Urheiluliiton.
2003 alettiin järjestämään Baltic Sea Games Ystävyyskaupunkiotteluja Turun, Tallinnan,
Tarton ja Pietarin kaupunkijoukkueiden välillä. Ottelut järjestetään kaupungeissa vuoron
perään. Turun seuroista Mahdin lisäksi ovat vielä mukana TuTo ja TuWe.
Vuosien 2017 – 2019 ottelut ovat jääneet väliin Venäjän dopingsotkujen vuoksi.
Toivottavasti ottelut jatkuvat kun sotkut on selvitetty.
Talven 2009 puheenjohtajanpalstalla kirjoitin oikein ylipitkän stoorin sen vuoden Pietarin
matkasta. Jos olette tarinan kadottaneet, niin sen kyllä saa minulta pyytämällä.
Hypelkää juoskaa ja heitelkää!
Esko

