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 V Pitkät juoksumatkat (tämän sarjan viimeinen kirjoitelma)
Mahdin yhtenä leipälajina 1990-luvulla oli järjestää maratoneja ja pitkiä, jopa 100 km
juoksuja.
1994 Paavo Nurmi maratonista kirjoitettiin; ”Kilpailujen järjestäjinä valtasimme uusia
alueita, entisten jo rutiinilla sujuvien lisäksi. PN-maratonilla oli 72 Mahtilaista vastaamassa
urheilijoiden nestehuollosta 11 mehuasemalla.”
1997 Ruissalossa juostiin Paavo Nurmi 100 maraton, kun Paavon syntymästä oli kulunut
tasan 100 vuotta. Juoksijoita oli mukana kaikkiaan 2800. Mahdin hommana oli taas juotto
ym. toimitsijatehtäviä. Yksi tehtävistä oli rakentaa Ruissalon kansanpuistoon juhlaportti
jonka kasaamiseen tarvittiin mm. kuorma-autollinen halkoja jotka saatiin lainaksi
kaupungin halkovarastolta. Kuva portista on Mahdin kevätjulkaisussa 2020.
Mahtilaisten järjestelykoneisto oli kovilla kun vielä samana vuonna järjestettiin 1994
alkanut, perinteeksi muodostunut ”tavallinen” PN maraton ja ensimmäiset Satapiikki
juoksut.
1994 -1998 Satapiikki juoksut järjestettiin kahdeksana vuotena Ruissalossa. Matkoina
olivat 12,7 km, 25 km ja viimeisenä vuotena myös täyspitkä Mahtimaraton.
1998 juostiin SM-Maraton jonka järjestelytehtävissä Mahtilaisia oli vahvasti mukana. Paikalla olin
minäkin, tosin vain katsojana. Lähtö ja maali olivat Kupittaalla, reitti kulki kaupungin itäpuolelle.
Myös maratoonarimme kunnostautuivat, Jukka Vähä-Vahe oli 2. ja Pekka Roto 3.

Suomijuoksu (matka100 km!) on pienen tarinan arvoinen Mahdin järjestämishistoriassa.
Mahti järjesti juoksun Ruissalossa vuosina 1998–2002.
Kaikkitietävässä Wikipediassa kerrotaan että 1990-luvun lopulla aikaisemmin juoksun
järjestelyistä vastanneen Hartolan Urheilijoiden mielenkiinto tapahtumaa kohtaan alkoi
hiipua ja vuonna 1998 Suomi-juoksu siirtyi juostavaksi Turkuun, jossa kilpailtiin viidesti.
Juoksuun osallistui vuosittain keskimäärin n. 200 juoksijaa. Vuoden 2003 keväällä kilpailua
isännöinyt Maarian Mahti päätti olla enää järjestämättä Suomi-juoksua.
Kauko Koskinen muisteli että Suomijuoksun lämpimän juoman tarjoilu juoksijoille oli
jotensakin hankalaa. Lämmintä vettä haettiin Ruissalon kaupasta jatkuvalla
syötöllä kanistereilla kunnes jatkossa keksittiin lainata jostain Soppatykki tähän
tarkoitukseen.
Nämä viisi kirjoitelmaa Mahdin järjestämistä kilpailuista toivottavasti hieman valaisevat sitä
asiaa että Mahti on ollut ja on edelleen monessa mukana.
Hyvää kesää!
Esko

