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Puheenjohtajan tervehdys

 
SEURASSA ON 
SINULLEKIN  
SEURALAINEN
Olemme eläneet toisen koronavuoden ja samalla oppineet 
tulemaan toimeen epidemian kanssa, milloin paremmin, 
milloin huonommin. Taudin levitessä iloisesti pitkin maa-
ilmaa saimme kuitenkin monta hienoa urheilutapahtumaa 
vietyä läpi terveysturvallisesti ja hyvin tuloksin. Yleisurhei-
lijat tekivät pitkin kautta todella loistavia suorituksia, joista 
palkintona oli Saulin malja takaisin Kunto-Pirkkalaisten hal-
tuun vuodeksi. Tästä kaikille urheilijoille, valmentajille, kisa-
toimitsijoille ja tukijoukoille suuret onnittelut ja kiitokset. 

Hiihtojaosto sai järjestettyä onnistuneet SM-kisat Kaupissa 
tiukoista koronasäännöksistä ja urheilupuiston remontista 
huolimatta loistavan aurinkoisessa kevättalven säässä. 
Rullakisoissa syyskuussa säähaltija ei sitten ollutkaan puo-
lellamme. Vettä satoi kaatamalla, rata oli liukas, toimitsijoi-
den paperit likomärkiä, mutta kisat saatiin vietyä hienosti 
läpi ja voittajille mitalit kaulaan.

Sorsapuiston uudella tekojääradalla päästiin luistelemaan, 
Kyötikkälässä oli kaikille avoimia yleisurheilun harjoitusil-
toja, hiihtäjien yhteislenkkejä Lamminpäässä ja Pyynikillä, 
kauden päättäjäiset joulukuussa Virelässä ja vuoden mit-
taan paljon muita yhteishenkeä kasvattavia tapahtumia. 
Siis seuratoimintaa parhaimmillaan.  

SAUL täytti tänä vuonna 50 vuotta, ja sen kunniaksi jär-
jestettiin Helsingin Messuhallissa päivällä urheiluaiheinen 
seminaari otsikolla ”Sykettä liikuntaan”. Siellä eri asian-
tuntijat käsittelivät puheissaan tämänhetkisiä liikunnan 
trendejä, sekä liikunnan tai liikkumattomuuden vaikutuksia 
kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Aihetta käsiteltiin 
niin liikuntapolitiikan, lainsäädännön, rahanjaon kuin tut-
kimustulosten näkökulmasta. Puhujina oli asiantuntijoita 
ja viranhaltijoita ministeriöistä, Olympiakomiteasta, UKK- 
instituutista ja Jyväskylän yliopistosta. Viesti oli selkeä:  
liikkumattomuus on suuri riski kansalaisten terveydelle, 

jaksamiselle ja hyvinvoinnille, ja seurannaisvaikutuksillaan 
iso taloudellinen rasitus yhteiskunnalle. 
 
Illalla järjestetyssä Juhlagaalassa esiintyi Reijo Vähälä ja 
jaettiin Aikuisurheiluliiton kunniapalkinnot, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön huomionosoitukset, seurojen urhei-
lijapalkinnot sekä SAUL-malja. Tuliaisina oli Saulin maljan 
ja muiden palkintojen lisäksi tärkeä viesti toimintaamme 
ajatellen. Ulla Nykänen Olympiakomiteasta kertoi, että 
kansalaisten terveysliikunta tulee osaksi Olympiakomitean 
ohjelmaa ja he satsaavat tulevana vuonna 5% budjetistaan 
tähän osa-alueeseen. Hän myös muistutti, että samaan 
seuraan sopii sekä kilpaurheilu että ikääntyvien harraste-
liikunta. Jäi sellainen olo, että jollain aikajänteellä tämä voi 
olla yksi osa-alue arvioitaessa urheilujärjestöjen avustus-
hakemuksia. 

Onko meillä sitten Kunto-Pirkkalaisissa kiinnostusta ja 
resursseja ottaa harrasteliikunta aktiivisesti osaksi toi-
mintaamme? Löytäisimmekö jollain konstilla heidät, jotka 
lähtisivät liikkumaan, jos olisi seuraa? Järjestöistä kuulee 
paljon viestejä siitä, että liikuntaryhmien vetäjistä ja tapah-
tumien järjestäjistä on pulaa. Ei niitä toimitsijoita meillä-
kään liikaa ole, vaikka saammekin vielä kaikki tapahtumat 
sujuvasti järjestettyä. Jos saisimme aktivoitua harraste- 
liikkujia nykyisiin ryhmiimme, he saisivat seurasta seura-
laisia. Me saattaisimme saada heistä seuraan jäseniä ja 
jatkossa koulutettuja toimitsijoita ohjaamaan uusia harras-
teryhmiä. 

Jätän pohdittavaksenne ja toivotan kaikille liikunnallista 
vuotta 2022.

Terveisin,
Anja Rovio, puheenjohtaja
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Kunto-Pirkat ry:n kauden päätöstilaisuudessa 9.12. 2021 
nautittiin perinteiseen tapaan glögiä pipareiden kera myös 
kahvia oli tarjolla. 

Vuoden palkitut 2021
Kauden kilpailu- ja toimintakausi oli edellisen kauden toisinto, 
paljon peruttuja ja siirrettyjä kilpailuja. Hallikilpailut ja yhdet 
hiihdot peruttiin, maastot hajautettiin ja Mikkelin SM-kisoihin 
lisättiin päivä jne.

Syksy taas oli erittäin ruuhkainen syksylle siirrettyjen kilpailu-
jen takia. Sekavasta kaudesta huolimatta seuramme urheilijat 

tekivät kaudesta tuloksellisesti hyvän. Tästä hienona osoituk-
sena oli SAUL-maljan voitto, joka on 33 kerta seuran koko his-
torian aikana. Erityisen voitosta tekee se, että palkinto vas-
taanotettiin Suomen Aikuisurheiluliiton 50-vuotisjuhlassa.

Aino Berg oli saanut Leivon Leipomol-
ta neljä tuotekassia arvottavaksi 
päätöstilaisuuteen osallistuneiden 
kesken. Arvonta suoritettiin pien-
ten lumihiutale- ja sydänkorttien 
avulla. He, jotka olivat nostaneet 
sydänkortin, saivat tuotekassit. 

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET  
IKURIN VIRELÄSSÄ    

Vuoden parhaasta tuloksesta 
palkittiin Tiia Hautala Kallen 
pytyllä.  Tiian 80 m aitajuoksu tulos 
12.49 ikähyvityksineen oli Mikkelin 
SM-kilpailuissa juostuna korkeaa 
kansainvälistä tasoa.

Vuoden eniten maljapisteitä 
kerännyt Toini Nousiainen

Vuoden urheilija  
Leo Ukkonen

Vuoden kävelijä  
Heikki Lahtinen

Vuoden yllättäjä  
Jaana Saarela 

Vuoden toimitsija 
Tellervo Pihlajaniemi 

Kuvista puuttuvat palkitut jäsenet: vuoden 
aikana eniten SE-ennätyksiä tehnyt Riitta 
Rasimus, vuoden hiihtäjä Anna-Liisa Häkkinen, 
vuoden yllättäjä Matti S. Kuosmanen ja vuoden 
toimitsija Kari Hyssi.
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Kunto-pirkkalaiset saivat taoun jälkeen 
parhaan seuran palkinnon SAUL-
maljan jälleen “kotiin”. Kunto-Pirkat 
ry on 41-vuotisen historiansa aikana 
saavuttanut 33 kertaa SAUL-maljaan 
oikeuttavat pisteet. 

Suomen Aikuisurheiluliitto SAUL ry 
halusi muistaa 50-vuotisjuhlassaan 
marraskuun 12. päivänä liiton 
toiminnassa ansioituneita henkilöitä. 
Liiton juhlassa palkittiin SAUL 
ansiolevykkeellä seurastamme 
seuraavat henkilöt: Matti Ala-Nikkola, 
Kauko Höysniemi, Riitta Lehtonen, 
Pentti Nieminen ja Taisto Pietilä. 

SAUL-MALJA PISTEET Kunto-Pirkat Helsingin Kisa-
Veikot

Jyväskylän 
Kenttäurheilijat

VSVU        LahtiSport

Hiihdot (v)
Tampere 27- 28.2.

M 59 8

N 34 4 4

Maastot
Nummela 15.5.

M 25 4 0 29 0

N 25 9 11 9 13

Viestit
Jyväskylä12.6.

M 34 51 32 17 24

N 17 41 68 19 29

Yleisurheilu
Mikkeli 29.7.-1.8.

M 138 303 75 143 74

N 143 205 335 170 112

Moniottelu
Jyväskylä 7-8.8.

M 12 10 8 3

N 1 24 4

Maantie 10 km
Pyhtää 14.8.

M 21 0 1 10

N 19 16 5 9 3

Heitto5ottelu
Lahti 14.8.

M 6 9 4 0 11

N 11 8 41 20 7

Polkujuoksu
Lahti 11.9.

M 45 0 3

N 27 11 14 17

Rullat
Tampere 12.9.

M 39 8

N 4 4

Maraton
Jyväskylä 18.9.

M 6 3 7

N 7 0 2 1

Puolimaraton
Helsinki 24.10.

M 31 0 3 9

N 8 13 10 2 6

Vauhdittomat hypyt
Oulu 9.10.

M 58 11 6 26

N 9 8 42 28 8
Miehet yhteensä 462 390 134 239 141

Naiset yhteensä 305 311 554 271 196

YHTEENSÄ 767 701 688 510 337

SAUL ry:n 50-vuotisjuhlassa; Markku Tunturi, Kauko Höysniemi, 
Taisto Pietilä Tapio Lindroos (takana), Riitta Lehtonen ja Anja 
Rovio SAUL-maljan kanssa (edessä). Kuva: Aarto Nevala

SAUL-MALJA JA PALKITUT
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JAANA SAARE LA 
Olen Jaana Saarela Hämeenkyröstä. 
Tällä hetkellä en ole töissä, kun yritän 
palautua pahasta työuupumuksesta, 
jonka sain työskennellessäni ICT alalla 
johtotehtävissä toimipaikkana Vantaa. 
Minulla on kolme aikuista lasta, mut-
ta tällä hetkellä kotona mieheni lisäksi 
asustaa vain neljä karvaisen pehmois-
ta heppaystävää.

Lähdin mukaan Kunto-Pirkkalai-
siin kaksi vuotta sitten, kun jouduin 
lopettamaan triathlonin harrastami-
sen olkapäävamman vuoksi, sillä uinti 
ei enää onnistunut. Jäin pois silloises-
ta seurastani Finntriathlon Masters, 
ja oli siis etsittävä uusi seura, jotta 
pääsin kisaamaan SM kisoissa. Netin 
kautta löytyi Kunto-Pirkat ja se tun-
tui juuri sopivalta seuralta tällaiselle 
aikuisurheilijalle, jonka lajiksi jäi tri-
athlonin kolmesta enää juoksu. Juok-
su on tosin aina ollut ykköslajini ja sitä 
olen harrastanut pisimpään. Aloitin 
juoksuharrastuksen n. 15 vuotta sit-
ten. Kaikkiaan pitkäikäisin harrastuk-
seni on kuitenkin hevosten kanssa 
puuhaaminen. Kasvatan FWB (Finnish 
Warmblood) ratsuja pienimuotoisesti 
ja koulutan ja ratsastan lähinnä nuoria 
hevosia. Tällä hetkellä tallissani asuu 
siitostammani lisäksi kaksi nelivuo-
tiasta ja yksi kolmevuotias nuori kou-
lutettavana. Ensi kesänä tulee sitten 
taas uusi varsa maailmaan. 

Laji, jossa kilpailen tällä hetkellä on 
juoksu. Lähinnä pitkät matkat 10 km, 
puolimaraton ja maraton sekä polku-
juoksut. Viime kesänä kokeilin myös 
ratamatkoja ja tykkäsin kovasti niis-
täkin. Aion jatkaa myös lyhyempien 
matkojen harjoittelua. Valmentajana-
ni toimii Jari-Pekka Huippula Häijääs-
tä. JP on luotsannut minua tässä jo 
usean vuoden ajan ja auttanut minua 

kaikkien koettelemuksien kanssa mitä 
on vastaan tullut. JP on ammatiltaan 
fysioterapeutti, joten hän huoleh-
tii myös lihashuollosta tarvittaessa. 

Oikein hyvä yhdistelmä tällaiselle jo 
ikääntyvälle ”urheilijalle”. 

Liikunta on merkittävä osa elä-
määni. En voisi kuvitella elämää ilman 
sitä. Sen avulla olen myös selättä-
nyt uupumuksen aiheuttamia oireita 
ja pitänyt itseni toimintakykyisenä. 
Harjoittelen kuutena päivänä viikos-
sa painottuen peruskestävyyteen. 2 
kertaa viikossa on tehotreeni ja ker-
ran voimatreeni. Muuten kevyehköjä 
juoksu-  /hiihto-  /luistelu- / pyöräily- 
/ kävelylenkkejä. Myös core-treeni  ja 
kehonhuolto ovat mukana ohjelmassa 
sekä vesijuoksu palautumisen tueksi.

Kilpailuihin osallistuminen tuo lii-
kuntaan ihan oman virkistys- ja jän-
nitysmomenttinsa. Olenkin innokas 
kilpailija ja etsin koko ajan uusia virik-
keitä siihen. Triathlonista luopumisen 
jälkeen kävin myös duathlon kisoissa. 
Sekin on mukavaa, mutta niitä on vain 
hyvin vähän. Katsotaan, jos ensi kesä-
nä korona sallii ja järjestetään jälleen 
Valtteri Bottas Duathlon Pajulahdes-
sa, niin voisin mennä taas mukaan. 
Polkujuoksut ovat myös mukavia. Kyl-
lä ensi kaudella taas mennään juok-

sun pitkät matkat, polkujuoksut sekä 
joitain ratamatkoja SAUL:in SM kilpai-
luissa, jos vain terveyttä piisaa. Niiden 
lisäksi sitten muita maantie- ja polku-
juoksutapahtumia. On aina kiva saada 
lappu rintaan ja antaa kaikkensa. Jos 
siitä vielä palkitaan mitalilla, niin on 
päivä ollut täydellinen.

Mieleenpainuvin urheilumuistoni 
on kuitenkin triathlon ajaltani osal-
listuminen Levin pitkään Triathlon ki-
saan. Siinä mentiin putkeen 1900 m 
uiden, 120 km pyörällä ja 21 km tun-
turissa juosten. Podin polvivaivaa sil-
loin, mutta osallistuin kuitenkin, kun 
kerran olin jo vuotta aiemmin sinne 
ilmoittautunut. Parempaa tunnetta ei 
voi olla, kun lähes 9 tunnin suorituk-
sen jälkeen onnuin maaliin. Halusin 
kestävyysurheilijana kokeilla rajojani 
ja testata sisuani. Kisa vastasi täydel-
lisesti odotuksiini ja antoi upean on-
nistumisen tunteen maalissa.

Vaikka itse urheilu ja liikkuminen 
on minulle se tärkein asia, niin olen 
saanut paljon myös Kunto-Pirkat ry:n 
kautta. On ollut hienoa tutustua toi-
siin aikuisurheilijoihin ja muihin seu-
ran jäseniin. Kaikki ovat olleet ihanan 
ystävällisiä ja ottaneet avosylin vas-
taan toimintaan. Olen vähän päässyt 
kokeilemaan jo toimihenkilön hom-
miakin, syksyn rullahiihtokisoissa, ja 
mukavaahan siellä oli. 

Positiivisen hengen siivittämänä 
uskaltauduin pyydettäessä mukaan 
johtokuntaan. Olen siitä ylpeä ja pyrin 
osaltani edistämään seuran asioita ja 
kehittämään toimintaa eteenpäin.

Kiitos luottamuksesta ja mukavia lii-
kuntahetkiä kaikille!

JOHTOKUNNAN UUDET  
JÄSENET ESITTELYSSÄ: 
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TOIVO AURA
Olen lopettanut työnteon noin vuosi-
kymmen sitten ja ruvennut saamaan 
säännöllistä kuukausirahaa tekemättä 
mitään. Olen ollut koko ikäni kunta-
byrokraatti, Lapissa, Pohjois-Pohjan-
maalla, Kymenlaaksossa ja Keski-Suo-
messa. 2006 aloimme vaimoni kanssa 
etsimään loppusijoituspaikkaa, kisassa 
oli 6 tasavertaista kohdetta, ja sellai-
seksi valikoitui Tampere. Ehkä siihen 
vaikutti se, että olimme tavanneet 
täällä ja asuneet yhdessä 2 vuotta en-
nen Suomen kierrosta.

Oma urheilu-urani on melko lyhyt. 
Se päättyi 17-vuotiaana, kun polvet 
eivät kestäneet ja 60-luvulla ei orto-
pediasta paljoa puhuttu. Paras saa-
vutukseni onkin Etelä-Pohjanmaan 
piirinmestaruus 15-vuotiaiden 300 
metrillä. Joskus tein päätöksen, että 

juoksen maratonin kun täytän 50. 
Polvioperaatioiden jälkeen se onnis-
tui ja niitä kertyi 3. Kuntoa pidän yllä 
tekemällä 2-5 lenkkiä viikossa, kesäl-
lä pyöräilemällä, talvella kävelemällä 
sekä syksyllä ja keväällä kelin mukaan.

Olen eloni saatossa ollut 8 eri ur-
heiluseurassa erilaisissa tuomari-/
toimitsijatehtävissä kilpailu-/lajijoh-
tajasta heittovälineen palauttajaan, 
aitojen siirtäjään ja nostajaan yms. 
asti, eli kaikissa mahdollisissa teh-
tävissä. Myös välineitten punnitusta 
olen hoitanut. Siinä sivussa olen ol-
lut kahden eri urheiluseuran puheen-
johtajana yhteensä 12 vuotta. Kun-
to-Pirkkalaisiin tulo on oma tarinansa. 
Pirkkahallilla oli yhtenä kauniina tal-
vipäivänä viime vuosikymmenellä kil-
pailut, menin pituushyppy paikalle ja 

kysyin ’tarvitaanko täällä toimitsijaa’ 
ja kun vastaus oli myönteinen niin siitä 
se alkoi. Samana vuonna liityin seuran 
jäseneksi. Olen lopettanut tuomaroin-
titehtävät mutta aputoimitsija teh-
tävissä voin olla mukana mukavassa 
seurassa.

JOHTOKUNNAN UUDET  
JÄSENET ESITTELYSSÄ: 

Hihaton paita erittäin kevyestä, kosteutta 
siirtävästä ja elastisesta materiaalista. 

KILPAILUPAITA

Seuran väreissä ja logolla olevia takkeja (64 €) ja 
kilpailupaitoja (36 €) myynnissä. Asutiedustelut: 
Tapio Lindroos p. 0500 773 023

Asuihin sopivat housut -10 % alennuksella  
Noname-verkkokaupasta 
https://webshop.nonamesport.com/fi/ 
Alennuksen saat koodilla 100121

Hanki oma seura-asusi!

Tuulta ja vettä hylkivä takki kevyestä ja 
hengittävästä TRAIL MICRO -kankaasta.

TAKKI
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Suomen Aikuisurheiluliitto juhli 50-vuotistaivaltaan 
12.11.2021 Helsingin Messuhallissa urheiluaiheisella 
seminaarilla. Tämän artikkelin sisältö pohjautuu paikan 
päällä tekemiini muistiinpanoihin kertoen kunkin puhu-
jan osalta sen, mitä sain kuunnellessa poimittua. 

Seminaarin avasi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvi-
nen kertoen OECD:n huomioita siitä, kuinka yhteiskunta 
on polarisoitunut koronan vaikutuksesta myös urheilussa 
ja liikunnassa. Liikkujat liikkuvat entistä enemmän, liik-
kumattomat eivät yhtään. Voittaja on ollut ulkoliikunta 
kaikissa muodoissaan ja myös kunnat ovat huomioineet 
tämän ja investoivat ulkoliikuntapaikkoihin. Valtioneu-
voston liikuntapoliittinen selonteko kattaa linjaukset 
liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapo-
liittisesta rakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnas-
ta ja huippu-urheilusta. Suomessa toimii myös OKM:n 
asettama Liikuntapolitiikan koordinaatioelin, jossa ovat 
mukana kaikki ministeriöt paitsi UM, ja tavoitteena on 
saada kaikki ministeriöt mukaan edistämään liikunnal-
lista elämäntapaa. Yksi tällainen toimenpide on satsaus  
kevyen liikenteen väyliin. Kurvinen puhui myös veikkaus-
varojen uusjaosta ja kehotti järjestöjä ottamaan kantaa, 
mihin väheneviä veikkausvaroja pitäisi ohjata. Hän esitti 
myös kysymyksen, voisiko Aikuisurheiluliiton toiminnassa 
olla enemmän kunto- ja harrasteliikuntaa.

Päivi Aalto-Nevalainen (kulttuuriasiainneuvos OKM) puhui 
otsikolla Liikunnan merkitys – hyvinvoiva ja toimintakykyi-
nen ihminen ja yhteiskunta. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmäs-
sä yli puolella on liikkumisessa ongelmia. Meillä on erilai-
sia liikkumisohjelmia, on liikkuva Suomi, - koulu, -perhe, 
-varhaiskasvatus, -opiskelu. Jatkoa Kunnossa Kaiken Ikää 
-ohjelmalle ovat Liikkuva aikuinen, Liikkuva työelämä ja 
uutena vielä Ikiliikkuja, jonka taustalla on Voimaa vanhuu-
teen. Ohjelmia siis on, niissä on mukana aktiivisesti suuri 
osa kunnista. Tarvitaan kuitenkin osaamisen kehittämistä, 
mentorointia ja liikuntasisältöjen kehittämistä ohjelmien 
aktiiviseen jalkauttamiseen kansalaistoiminnan osaksi. Li-
säksi hän muistutti Urheilun eettisten asioiden neuvotte-
lukunnasta ja liikunnan ja urheilun, myös suurtapahtumien 
eettisyyden ja ympäristökysymysten huomioimisesta. Olin 
myös kirjannut muistiin lauseen: 15 % avustuksesta mää-
räytyy vastuullisuustyöstä järjestössä.

Tommi Vasankari (johtaja UKK-instituutti) kertoi siitä, mi-
ten liikunnan määrä muuttuu iän myötä ja miten liikunnan 
ylläpito vaikuttaa terveyteen. Hän muistutti meitä, miten 
paljon viikoittain pitäisi harjoittaa rasittavaa tai reipasta lii-
kuntaa, liikehallintaa ja lihaskuntoa, notkeutta, tasapainoa 
ja lihasvoimaa. Tämän lisäksi kevyttä liikuskelua mahdol-
lisimman paljon, taukoja paikallaan oloon aina kun voi, ja 
palauttavaa unta riittävästi. Eli vähän kuin entisajan pien-
tilalla ja suurperheissä: Vie mennessäs, tuo tullessas, ja 
jouten ei saanut olla ollenkaan.

Sarianna Sipilä (liikuntagerontologian professori JY) kertoi, 
mitä aktiiviliikkujan olisi hyvä tietää elimistön ikääntymis-
muutoksista. Ikääntyminen vaikuttaa väistämättä ihmisen 
elimistöön lähes kaikissa kudoksissa, mutta normaaliin 
vanhenemiseen ei liity aivojen degeneraatiota. Ikäänty-
mismuutosten yksilöiden välinen vaihtelevuus on suurta, 
ja siihen vaikuttaa perimä, mutta sen lisäksi myös yksi-
lölliset tekijät ja ympäristö. Perimä vaikuttaa myös har-
joitusvasteeseen, eli lihasvoiman ja lihaksen pinta-alan 
muutokseen harjoittelemalla. Lihasvoima alkaa laskea 
46 ikävuoden jälkeen, mutta tätä voidaan hidastaa har-
joittelemalla. Lihasvoima on vanhuuden voimavara, joka 
vaikuttaa aineenvaihduntaan, lämmönsäätelyyn, toimii 

SAUL JUHLASEMINAARIN ANTIA
Sykettä l i ikuntaan:

Liiton puheenjohtaja Reijo Häyrinen esittelee juhlaseminaarin sisältöä. Kuva: 
Aarto Nevala
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proteiinivarastona ja sisäeritysrauhasena, sekä määritte-
lee toimintakykyä. Keski-iän lihasvoiman vajaus ennustaa 
vanhempana elämisen vaikeutumista liikkumisen huonon-
tumisena. Lihasvoiman palautuminen esimerkiksi onnet-
tomuuden tai leikkauksen jälkeen vaatii systemaattista ja 
ohjattua 6–12 kk pituista kuntoutusta.

Ulla Nykänen (seuratoiminnan asiantuntija Suomen olym-
piakomitea) puhui ikääntyvien liikunnan huomioimisesta 
seuratoiminnassa. Hän muistutti, että ikäihmisten liikunta 
voisi olla paljon muutakin kuin jumppaa, humppaa ja kun-
tosalia. Toiminnan järjestäjinä hän mainitsi Ikäinstituutin, 
liikunnan aluejärjestöt, lajiliitot ja muut liikuntajärjestöt, 
urheiluseurat ja Olympiakomitean. Avainsanoja olivat ai-
kuisten harrasteliikunta, aikuisten aloittelevien ryhmät, 
muutakin toimintaa kuin urheilua ja ikääntyvät urheiluseu-
rassa vapaaehtoistyössä. Seurat voisivat järjestää esitte-
lytilaisuuksia ja tutustumisia ei-jäsenille. Mitä tarvitaan, 
jotta saadaan lisää ikääntyviä urheiluseuroihin? Saman 
seuraan sopii sekä kilpaurheilu että ikääntyvien harraste-

liikunta. Tarvitaan kulttuurin muutos, seurassa pitää olla 
osaamista, kohderyhmälle viestitään sopivissa paikoissa 
sopivilla tavalla. Lopuksi ilmaan jäi kysymys: Mitä otan mu-
kaan seuraani tästä esityksestä?

Muistiinpanot teki,
Anja Rovio

       Viikoittain pitäisi harjoittaa rasittavaa tai 
reipasta liikuntaa, liikehallintaa ja lihaskuntoa, 
notkeutta, tasapainoa ja lihasvoimaa. 

Tommi Vasankari, UKK-instituutti

UKK-intituutin johtaja Tommi Vasankari. Kuva: Aarto Nevala
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Tällä ajalla minä liikuin yhteensä:

LIIKUNTAKORTTI 2022
Kunto-Pirkat ry:n liikuntahaaste ajalle 1.2.2022 – 30.11.2022
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Seura haluaa tukea jäsenten kuntoliikuntaa. Liikuntakortin tarkoituksena on auttaa sinua seuraamaan omaa fyysistä 
aktiivisuuttasi. Säännöllisellä liikunnalla saat iloa ja terveyttä. Pyri liikkumaan reippaasti joka päivä, mieluiten raittiissa 
ulkoilmassa.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Kolmen eniten suorituksia keränneen sekä arvontapalkintojen voittajien 
nimet julkaistaan vuoden 2023 Kuntopirkkalaisessa. 

Palauta Liikuntakortti 15.12.2022 mennessä. Voit lähettää siitä kuvan puhelimella numeroon (0407539011) tai sähköpos-
tiin pauliina.liina@gmail.com tai postitse osoitteeseen: Paula Helpiölä, Ylioppilaankatu 1 D 45, 33720 Tampere

KUNTO-PIRKAT RY:N 
LIIKUNTAHAASTE

TAMMIKUUSSA 
tehotreenaan tasapainoa

HELMIKUUSSA 
harjoitan hauista

MAALISKUUSSA 
muokkaan mahan seudun mallikkaaksi

HUHTIKUUSSA 
hengästyn hongikossa

TOUKOKUUSSA 
taion takapuolen timmiksi

KESÄKUUSSA 
kokeilen kahvakuulaa

HEINÄKUUSSA 
hoitelen heikkoudet

ELOKUUSSA 
entraan elintavat 

SYYSKUUSSA 
samoan sienimetsät

LOKAKUUSSA 
lampsin lammikoissa

MARRASKUUSSA 
mietiskelen mukavia

JOULUKUUSSA 
juoksen jumppasalille

OHJEITA LIIKUNTAKORTIN TÄYTTÄJÄLLE

Merkitse liikuntakorttiin ruksi (X)  kun olet liikkunut vähintään 15 minuuttia kyseisenä päivänä. Liikunta-
korttia on tarkoitus täyttää koko liikuntahaasteen ajan. Laske suoritukset yhteen koko haasteen ajalta en-
nen liikuntakortin palauttamista. Voit pitää halutessasi kirjaa myös kuukausikohtaisista suoritusmääristä.

Paranna kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa liikkumalla ja lajiharjoittelulla. Voit halutessasi käyttää lajikohtai-
sia merkintöjä. Vain yksi merkintä per päivä lasketaan haasteeseen mukaan. 

Ehdotetut lyhenteet: J = juoksu
K = kävely
S = kuntosali 

H = hiihto
P = pyöräily
M = kaikki muu liikunta ja urheilu

KUUKAUDEN VINKIT VUODELLE 2022
Tarkempia ohjeita joka kuukauden alussa seuran nettisivuilla. Pysytään liikkeessä ja virkeinä!

Kuvitukset: Freepik.com & Mari Hyde
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Onnistunutta urheilusuoritusta usein arvioidaan siten, että 
urheilija teki sen vahvalla itseluottamuksella. Itseluotta-
mus tarkoittaa uskoa ja luottamusta siihen, että suoriutuu 
ja selviytyy hyvin siitä, mitä on tekemässä. Urheilussa tämä 
tarkoittaa uskoa omiin kykyihin onnistua ja menestyä kilpai-
luissa tai muissa urheilusuorituksessa. Itseluottamus ei ole 
toisten aliarvostamista tai ylimielisyyttä toisia urheilijoita 
kohtaan. Päinvastoin toisten mollaaminen ja ylimielisyys 
kertovat jotakin heikosta itsetunnosta. Hyvä itsetunto tai 
itseluottamus on tunnetta oman elämän hallinnasta. Itse-
luottamus näkyy urheilusuorituksessa varmuutena hallita 
suoritus mahdollisimman täydellisesti. Urheilijan Itsetun-
toon vaikuttavat monet seikat, ryhmän tuki ja urheilusuori-
tuksista saadut palkinnot jne. Mainittakoon vielä, että hyvän 
itsetunnon ominaisuuksiin kuuluu myös kyky kestää petty-
myksiä ja epäonnistumisia kilpailuissa. 

Urheilussa ei ole kyse vain fyysisestä suorituksesta vaan 
myös psyykkisestä sitoutumisesta tapahtumaan. Ihmisen 
mieli liikuttaa lihaksia ja siksi urheilijan mielen harjoittami-
nen ja kehittäminen on tarpeellista kun pyritään hyviin ur-
heilusaavutuksiin.  Lähtökohtana on se, että kaikki fyysinen 
toiminta on psyykkisen järjestelmän ohjaamaa.  Niinpä viime 
aikoina fyysisen valmennuksen ohella tärkeäksi on noussut 
psyykkinen valmennus. Onnistuneessa urheilusuorituk-
sessa on mukana mielen voimaa, psyykkistä sitoutumista 
tehtävään.  Lihakset toteuttavat ihmisen mielen vaatimuk-
sia, mikäli fyysinen toiminta on valmiudessa siihen.  Niinpä 
psyykkinen ja fyysinen valmennus tulisi toteuttaa yhteis-
työssä. Kokeneella urheilijalla on tarkka käsitys siitä, miten 
lihasten sopiva ja oikea-aikainen toiminta tuottaa halutun 
tuloksen.  Psyyke tarvitsee yleistä ja lajikohtaista valmen-
tautumista. Taidon kehittäminen on psyykkisen ja fyysisen 
järjestelmän yhteistoiminnan harjoitusta.

Otan tähän kaksi näkökulmaa, jotka ovat keskittymiskyky ja 
jännittäminen. Keskittymiskykyä urheilija tarvitsee suori-
tuksen intensiteetin ja oikea-aikaisuuden hallintaan. Ajatus 
täytyy olla mukana täydellisesti hyvän urheilusuorituksen 
aikaansaamiseksi. Keskittymiskyvyn avulla urheilija ohjaa 
kehon voimavaroja toimintaan. Tämä on haastavaa silloin, 
jos urheilijalla on paljon erilaisia paineita, jotka vaativat 
psyykkistä prosessoitia. Usein kuitenkin urheilija pystyy jät-
tämään ja rajaamaan erilaisia elämän tuomia painetekijöitä 
urheilusuorituksen ulkopuolelle. Aikuisurheilijan keskitty-
miskyvyn ongelmat ovat usein samoja kuin nuorempien 
urheilijoidenkin. Urheilija voi asettaa itse liian suuria haas-
teita itselleen, joihin keho ei ole vielä valmis ja ongelmat 
ilmenevät keskittymiskyvyssä. Keskittymiskyky on psyyk-
kinen ominaisuus, jota voi kehittää erilaisilla harjoituksilla, 
joista mainittakoon mm. rentoutumisharjoitukset. Urheilija 
tarvitsee psyykkistä valmiutta, mielen voimaa, joka suuntaa 
energian palvelemaan urheilusuoritusta. 

Jännittäminen on asia, joka näkyy erityisesti urheilukil-
pailuihin valmistautumisessa. Liiallinen jännitys ja stressi 
kuluttavat psyykkistä energiaa ja heikentävät urheilusuo-
rituksen lopputulosta. Toisaalta hyvän tuloksen aikaansaa-
miseksi sopiva jännittäminen puolestaan herättää ja val-
mistaa kehoa sekä mieltä onnistuneeseen lopputulokseen. 
Se osaltaan auttaa saamaan kehon hyvään valmiustilaan, 
joka on onnistuneen suorituksen edellytys.

Tsemppiä vaan tuleviin kisoihin!
Reijo Kauppila

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN  
IDEOITA AIKUISURHEILUUN 

PSYYKKINEN FYYSI NEN

Kuvaisin tässä psyykkisen ja fyysisen toiminnan seuraavasti: Psyykkinen on hallitseva osuus ja fyysinen 
tapahtuu psyykkisen säätelyn alaisena. 
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TERVETULOA!

Juhlimme helmikuussa 10-v. synttäreitä! Seuraa ilmoittelua!

● VÄLINEET ● VOITELUT ● HIONNAT

Elovainiontie 18, 33470 YLÖJÄRVI, puh. 050 56 88 570, www.jsport.fi

Sorsapuiston tekojään ensimmäinen luistelukausi on takana 
ja uusi luistelukausi meneillään. Tampereen pikaluisteluseu-
rojen yhteisvuorot keräsivät lajin harrastajia ja kilpailijoita 
yhteen. Kentällä nähtiin monipuolista toimintaa eri seurojen 
järjestäminä. Oli kuntopikaluistelukoulua aikuisille ja pika-
luisteluopetusta lapsille sekä muutamia viikkokilpailuja. 

Ongelmitta ei aivan selvitty, koska muutamien hokkari - ja 

kaunokkiluistelijoiden oli vaikea hyväksyä seuroillemme 
myönnettyjä luisteluvuoroja. He arvioivat tilannetta luiste-
lijoiden määrän mukaan ja ymmärrys siitä missä kunnossa 
ratojen pitää olla pikaluistelua varten puuttui täysin. Tietoa 
pikaluistelusta jaettiin ja kerrottiin mahdollisuudesta tulla 
kokeilemaan pikaluistimia.  Informaatio asiasta tuotti tulos-
ta ja loppukausi sujui rauhallisemmin. Vallitseva koronati-
lanne ei onneksi ollut esteenä pikaluistelun harrastamiselle 
ja kentällä oli runsaasti tilaa turvavälien noudattamiselle. 
Usean ” jäättömän ” kauden jälkeen päästiin hyvään alkuun.

Koronasta ei päästy eroon uudella alkaneella kaudellakaan. 
Kentän olosuhteita on paranneltu kesän aikana ja alue on ai-
dattu kokonaisuudessaan. Ratamerkinnät saatiin melko no-
peasti ja ratojen kunnostus  ennen vuorojen alkua on toimi-
nut. Tekojään hoitaminen on oma taiteenlajinsa ja aina myös 
ilmojen haltija sanoo siihen sanansa. Sorsapuiston kentän 
myötä saatiin uusia jäseniä seuramme luistelijoiksi. Toivom-
me kaikkien seuramme pika- ja retkiluistelijoiden osallistu-
van seuramme tarjoamille jäävuoroille. Kunto-Pirkkalaisten 
nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa seuravuoroista ja 
Sorsapuiston varauskalenterista kaikki kentän jäävuorot. 

Kunto-Pirkat, luistelujaosto, 
Irma Saarinen

Luistelujaosto

Uusi luistelukausi. Kuvassa Gerbrand Bijmolt.

ENSIMMÄINEN KAUSI TAKANA -  
INNOLLA UUTEEN
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HIIHTOJAOSTON VUOSI 2021
Yhdet SM-hiihtokilpailut saatiin pidettyä kaupissa, kun 
laadimme maailmalla vallitsevan pandemian vuoksi ter-
veyssuunnitelman. Keli suosi ja osallistujia oli mukavasti. 
Iltakisoja pidettiin neljä kappaletta. Sekä Kangasalan Kyö-
tikkälässä, että Lamminpään urheilumajalla hiihdettiin kaksi 
kertaa. 

Rullahiihdon ja -luistelun SM-kisat pidettiin Kaanaan mi-
kroautoradalla. Olosuhteet olivat haasteelliset. Vettä satoi 
koko päivän ja asfaltti oli liukas – haavereilta vältyttiin. Rul-
lahiihto hiihdettiin vapaalla tyylillä, ensi vuodelle suunnitel-
laan perinteistä. 

Suomen Hiihtoliiton järjestämissä rullahiihdon SM-ki-
soissa tuli myös menestystä Kunto-Pirkkalaisten naishiih-
täjille, Tytti Pelkoselle, Jaana Kuittiselle sekä 
Pirjo Laurénille. 

Kesällä harjoituksia pidettiin Tam-
pereen Maratonklubin hiihtojaoston 
kanssa. Harjoitukset olivat kerran vii-

kossa torstaisin. Harjoitusohjelman joka treeniin oli suunni-
tellut Tampereen Maratonklubin Timo Pullinen. Ensimmäi-
set harjoitukset pidettiin toukokuun 20. päivä ja viimeinen 
marraskuun 18. päivä. Vetäjinä harjoituksissa toimivat klu-
bin omat jäsenet, sekä Kunto-Pirkkalainen Aino Berg. 

Kaikista tulevista kilpailuista, harjoituksista ja tapahtu-
mista tiedotetaan Kunto-Pirkkalaisten nettisivuilla. SM-kil-
pailut löytyvät myös SAUL:in kilpailukalenterista. 

Aino Berg 

Hi ihtojaosto

Lunta oli ja pääsimme hiihtämään luonnon lumella 
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Rullahiihdon SM-kisoissa Jaana Kuittinen, 
Tytti Pelkonen ja Pirjo Lauren
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SÄÄTÖVUOSI 2021
Urheiluvuoteni 2021 oli loukkaantumisten takia melkoista 
säätämistä koronan aiheuttamien kilpailumuutosten lisäksi. 
Poikkeukselliseen vuoteen sisältyi kuitenkin menestystäkin.

Koronan takia peruttiin pääosa viime talven hiihtokil-
pailuista, mm. kaikki hiihtoliiton veteraanien SM-matkat. 
Kilpailukauteni kesti 7 perättäistä viikkoloppua tammikuun 
puolivälistä helmikuun loppuun. Kilpailuja kertyi 8 kappa-
letta, joista paras saavutus oli M65-sarjan piirinmestaruus 
Kaupissa 5 km:n perinteisellä tasatyöntämällä. 

Hiihtokauteni päättyi heikkoihin suorituksiin aikuisur-
heiluliiton SM-hiihdoissa Kaupissa. Jäin M65-sarjan 5 ki-
lometrin vapaalla neljänneksi ja Valkealan Kajo voitti jouk-
kueemme M60-sarjan 3x5 km:n vapaan viestissä. Hiihdin 
Tampereella lopputalvella paljon pitkiä lenkkejä vapaalla 
perustaksi kesän triathloneja, juoksuja ja suunnistuksia 
varten.

Kesä alkoi yllättävän hyvin, kun sain 15.5. Vihdissä 
SM-maastojuoksuissa pronssia M65-sarjan 4 km:n mat-
kalla ajalla 16.23. Lisäksi otimme Kunto-Pirkkalaisille 
M65-sarjan joukkuemestaruuden. Joukkueessa juoksivat 
lisäkseni Ojenin Jorma ja Ojalan Antti. Juoksumenestyk-
semme jatkui 12.6. Jyväskylässä, kun voitimme Lehtosen 
Ensiolla täydennettynä SM-kultaa M-65 sarjan 4x1500 
metrin viestijuoksussa. Ankkuriosuuteni pääosin kaatosa-
teessa oli ikimuistoinen.

Voitin 19.6. Pirkkala-triathlonin sarjan M60-69. Kilpailu 
käytiin sprinttimatkalla, jossa uidaan 750 metriä, pyöräil-

lään 20 kilometriä ja juostaan lopuksi 5 kilometriä. Heikoin 
lajini pyöräily kulki ilahduttavan hyvin, mikä tuntui jonkin 
verran juoksussa. Seuraavana päivänä lähdin tekemään 
palauttavan omatoimisuunnistuksen. Kaaduin polulla ala-
mäessä oikea olkapää edellä ja iskin samalla oikean käden 
maahan niin, että ulommainen kämmenluu, nk. karateluu, 
murtui. Murtuma oli onneksi siisti ja vajaan neljän viikon 
kipsaus riitti.

Kun olin käsikirurgin puheilla kolme päivää onnetto-
muudesta, sain luvan juosta, vaikka kipsin kanssa keho-
tetaan välttämään hikoilua. Niinpä kävin kaksi viikkoa on-
nettomuudesta kevyemmän kipsin kanssa juoksemassa 
Pyynikki-juoksun 10 km. Voitin M60-sarjan vähän yli 44 
minuutin ajalla, johon olin hyvin tyytyväinen.

Sain kipsin pois 15.7. enkä pystynyt osallistumaan 17.7. 
Oittaalla triathlonin SM-kilpailuun perusmatkalla, jossa ui-
daan 1,5 kilometriä, pyörillään 40 kilometriä ja juostaan 
10 kilometriä. Kävin korvikkeena juoksemassa 16.7. Hä-
meenlinnassa Linna Hölkän 10 km:n voiton M65-sarjassa 
vähän alle 43 minuutin ajalla. Sitten aloitin taas uinnin ja 
jatkoin juoksua sekä jo kevyen kipsin kanssa aloittamaani 
pyöräilyä tähtäimessäni triathlonin puolimatkan SM-kulta 
Turussa 1.8. Tunsin, että puolimatkan 1,9 kilometrin uinti, 
90 kilometrin pyöräily ja puolimaratonin juoksu voisi sujua 
alle viidessä tunnissa. Valitettavasti kolme päivää ennen 
kilpailua iski kuume, joka kesti viisi päivää eikä kilpailemi-
nen ollut mitenkään mahdollista.

14.8. oli ohjelmassa maantiekympin SM-juoksu Pyh-
täällä. En ollut vielä iskussa ja jäin viidenneksi vajaan 43 
minuutin ajalla. Ainakin minuutin kovempaa olisi mennyt 
normikunnossa. Ei tullut menestystä joukkuekilpailussa-
kaan. Kolmen joukkueen kilpailussa tuli Jorman ja Antin 
kanssa pronssia. 

Kilpailukausi jatkui 21.8. Vantaalla, jossa voitin triathlo-
nin sprinttimatkan SM-kullan ajalla 1.21.19. Suoritus ei 
ollut mitenkään häikäisevä, vaikka eroa kakkoseen tuli va-
jaa 5 minuuttia. Kesän triathlonvastoinkäymisten jälkeen 
oli kova halu kilpailla vielä 28.8. Vierumäen perusmatkalla. 
Kilpailu korvasi mukavasti väliin jääneet kaksi SM-kilpai-
lua. Voittoaikani oli 2.29.23, mikä oli vain vajaan minuutin 
heikompi kuin edellisenä vuonna, kun voitin samalla reitil-
lä M60-64-sarjan SM-kullan. Nyt kulki jotenkin vaivatto-
masti koko ajan. Erityisesti uinti sujui hyvin 1,5 km:n mat-
kan taittuessa ajassa 24.07.

Juoksukuntokin jatkui hyvänä. Juoksin 4.9. Lammin-
päässä Hämeen Hölkän yleisen sarjan 18 km:llä neljännek-
si vähän alle 1.17 ajalla. Toukokuun SM-maastojuoksun 
ja elokuun lopun Vierumäen triathlonin kaltainen onnis-

Kohti maastojuoksun SM-pronssia
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tuminen tuli 11.9. Nastolassa voittaessani polkujuoksun 
SM-kilpailun M65-sarjan. Matka oli 7,2 km, rata oli todel-
la raju ja aikani oli 38.25. M60-sarjan joukkuekultakin tuli 
Strömsholmin Rollen ja Jorman kanssa. 

Suunnistuskengät ja nilkkatuet oli Nastolassa oikeaan 
osunut varustus. Hiihtäjänä pystyin iskemään ylämäkiin ja 

paljon suunnistaneena pystyin juoksemaan jyrkät alamäet 
ja tiukat mutkat omasta mielestäni varsin hyvin. Polulla ol-
leiden kivikoiden ja juurakoiden väistely oli helpompaa kuin 
suunnistaessa, kun ei tarvinnut karttaa vilkuilla.

Murtuneen kämmenen toimintakyky parani kesän ede-
tessä niin, että pystyin elokuun lopulla aloittamaan rulla-
suksilla hiihdon. 26.9. hiihdin nopeilla vapaan rullasuksilla 
alamäkeen tietyöhön ja satutin vasemman kylkeni. Läk-
sin kuitenkin viikkoa myöhemmin juoksemaan kivuista 
huolimatta Pirkan Hölkän, kun minulla oli edellisen höl-
kän M60-sarjan voitosta ilmainen osallistuminen. Kipeän 
kyljen puolesta olisin pystynyt juoksemaan koko matkan, 
mutta 14,5 km:n kohdalla iski yllättäen vasempaan ta-
kareiteen niin kova kramppi, että kisa oli jätettävä sarjan 
kakkostilalta siihen. Aika pian pääsin onneksi kahden muun 
keskeyttäneen juoksijan kanssa järjestäjien kyydillä maas-
tosta pois.

Kylki ja takareisi paranivat kuitenkin niin, että pystyin 
osallistumaan 24.10. Helsingissä pidettyihin puolimaratonin 
SM-kilpailuihin. Juoksu kulki kilpailua edeltäviin ongelmiin 
nähden hyvin. Sain hopeaa ajalla 1.32.55. Lisäksi Lindroosin 
Tapio oli koonnut taitavasti M60-sarjaan joukkueen Kykkä-
nen, Ukkonen, Rouhiainen, jolla otimme kultaa. 

Koko vaihtelevan vuoden ajan pidin kiinni urheilu ensin 
-periaatteestani ja tein sitä, mitä vaivoiltani pystyin. Psyki-
atri voisi tämän luettuaan todeta, että kirjoittajalla on vai-
kea-asteinen ja laaja-alainen kestävyysurheiluriippuvuus. 
En voi diagnoosia kieltääkään.

Leo Ukkonen

Kostea ankkuriosuus voittoisassa SM-viestissä

Logon perusversio:

Logo tummalla pohjalla:

Kauppahalli, Tampere • Kesäisin Laukontori, Tampere
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MM-TAMPERE 2022
Tampereella järjestetään ensi kesänä 29.6-10.7.2022 WMA:n maailmanmestaruuskilpailut. Tam-
pereen kaupunki on ollut usean vuoden aktiivinen WORLD MASTERS ATHLETICS kilpailujen hakija. 

Korona pandemia on siirtänyt moneen otteeseen kilpailuja, mutta vihdoin sopimus kisoista allekirjoi-
tettiin Kalevan Kisojen yhteydessä WMA:n ryhmän tutustuttua Tampereen olosuhteisiin. 

Samalla kaupunki pyysi Kunto-Pirkat ry:tä ja Tampereen Pyrintöä järjestämään kilpailut. Järjestelyt ovat eden-
neet aikataulujen teon ja suorituspaikkojen suunnittelun merkeissä. Kilpailupaikoiksi on valittu Ratinan stadion 

ja Hervannan urheilukenttä. Maastojuoksu juostaan Pyynikin harjulla. Raskaat heitot ”Pirkkahallin” ympäristöön 
rakennettavilla heittopaikoilla. Kävelyt 10 km ja 20 km vanhan Pirkkalan lentokentän suoralla. Maantiejuoksun 
10 km Pirkkahallin ympäristön kevyenliikenteen väylillä. Puolimaraton kaupungin katuja kiertäen, reitti on vielä 

hyväksymättä. Liitteenä olevat kuvat suunnitelluista reiteistä hakevat vielä lopullista muotoa. Päiväkohtainen ki-
sa-aikataulu on jo lyöty lukkoon ja hyväksytty. Taustaorganisaatiot tekevät kovasti töitä, jotta kansainvälisen tason 

mestaruuskilpailut toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla kahden vuoden tauon jälkeen. 

Yksi iso haaste kilpailujen läpiviennille on saada riittävästi toimitsijoita. Lähde mukaan monimuotoisiin ja kiinnosta-
viin tehtäviin ja pyydä ystäväsikin mukaan! Lisätietoa saat Kunto-Pirkat ry:n nettisivujen yleisurheiluosiosta!

https://kuntopirkat.fi/joomla/index.php/yleisurheilu

Pyynikin maastojuoksu reitti 2 km Maantiekävelyt 10 km ja 20 km vanhan 
Pirkkalan lentokentän kiitotien suora 

Maantiejuoksun 10 km reitti ”Pirkkahallin” 
ympäristö

Pirkkahallin ympäristön kentille rakennetaan 3 
heittopaikkaa ”raskaille heitoille” ja heitto 5-ottelulle

LISÄTIETOA 
TULEVISTA KISOISTA JA  
TOIMITSIJATEHTÄVISTÄ

KUNTO-PIRKAT ry:n 
NETTISIVUILTA!
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29.6.  KESKIVIIKKO
100m Heats M/W
800m Heats M/W
Heptathlon Day 1 W35-W50
Decathlon Day 1 M60+
Shot Put M35-M55
Hammer W
5000m Race Walk W

30.6.  TORSTAI
100m Semi-finals M/W
100m Finals M/W
800m Semi-finals M/W
5000m Race Walk M35-M55
Hammer M
 Shot Put W55+
Heptathlon Day  2 W35-W50
Decathlon Day 2 M60+
Cross-country M/W

1.7.  PERJANTAI
200/300m/400m Hurdles Heats M/W
200/300/400 Hurdles Semi Finals M/W
800m Finals M/W
5000m Race Walk M60+
Heptathlon Day 1 W55+
Decathlon Day 1 M35-M55
Shot Put M60+
Weight Throw W 

2.7.  LAUANTAI
200m Heats M/W
5000m Finals M35-M65
Heptathlon Day 2 W55+
Decathlon Day 2 M35-M55
Shot put W35-W50
Long Jump M60+
Weight Throw M

3.7.  SUNNUNTAI
200m Semi-Finals M/W
200m Finals M/W
5000m Finals W/M70+
10km Road Race Walk M/W
High Jump M35-M55
Pole Vault W
Discus M35-M45
Javelin W

4.7.  MAANANTAI
General Assembly

5.7.  TI ISTAI
400m Heats M/W
1500m Semi-Finals M/W
200/300m/400m Hurdles Finals M/W
High Jump M60+
Long Jump W
Pole Vault M35-M55
Javelin M35-M45
Discus W

6.7.  KESKIVIIKKO
80/100/110m Hurdles Heats M/W
400m Semi-Finals M/W
20km Race Walk Road M/W
Pole Vault M60+
Long Jump M35-M55
High Jump W35-W60
Discus M50-M55
Throws Pentathlon W35-W60

7.7.  TORSTAI
1500m Finals M/W
Triple Jump M70+
High Jump W65+
Javelin M50-M55
Discus M60-M70
Throws Pentathlon M35-M45
Regional/Committee Meetings

8.7.  PERJANTAI
400m Finals M/W
80/100/110m Hurdles F Semi Finals M/W
2000m Steeplechase M60+/W
10km Road Race M/W
Triple Jump W35-W45
Triple Jump M35-M45
Javelin M60-M70
Discus M75+
Throws Pentathlon M50-M55
Throws Pentathlon W65+

9.7.  LAUANTAI
80/100/110m Hurdles Finals M/W
 3000m Steeplechase M35-M55
4x100m Relay M/W
Triple Jump W50+
Triple Jump M50-M55
Javelin M75+
Throws Pentathlon M60-M70

10.7.  SUNNUNTAI
Half Marathon M/W
4x400m Relay M/W
Triple Jump M60-M65
Throws Pentathlon M75+

MM-TAMPERE 2022 OHJELMA



Jäsenten yhteystiedot  
ajan tasalle

On tärkeää, että jäsenten osoitteet, 
sähköpostit ja puhelinnumerot ovat 
oikein jäsenrekisterissä. Ilmoitathan 
muutokset. Näin jäsenrekisterimme 
on ajan tasalla ja yhteydenpito sinuun 
onnistuu.

Ritva Patomäki, 040 754 8640
ritvapatomaki(at)gmail.com

Jäsenmaksu maksetaan Kunto-Pirkat 
ry:n Osuuspankin tilille FI49 5732 
2620 0560 85. Muistathan käyttää 
viitenumeroa maksaessasi. 

Maksulomake on tämän lehden 
välissä. 

Seura tiedottaa  
ajankohtaisista ja  
virallisista asioista
Ajankohtaiset tapahtumat, kilpailu- 
ja kokouskutsut sekä muut viralliset 
ilmoitukset julkaistaan seuran koti-
sivuilla www.kuntopirkat.fi ja Aamu-
lehden Seurat-palstalla. Kilpailuista 
seura tiedottaa myös SAUL:n kotisivu-
jen www.saul.fi Kilpailukalenterissa ja 
Ikiliikkuja-lehdessä.

Kunto-Pirkat löydät myös Facebookista:
www.facebook.com/kuntopirkat

Kunto-Pirkat ry  |   Jäsenlehti 2022

Kunto-Pirkat ry:n  
jäsenmaksu vuodelle  
2022 on 30 €

Näin ilmoittaudut SM-kisoihin ja maksat omavastuut kisamatkoista
> ILMO ITTAUTUMINEN:
Kunto-Pirkat ilmoittaa jäsenensä ja maksaa jäsenten osanottomaksut muiden seurojen järjestämiin SM-kil-
pailuihin. Seura kustantaa SM-yleisurheilukilpailuissa 3 lajia per päivä. Ilmoittautuminen on sitova. Seura perii 
ilmoittautuneelta poisjäännistä osallistumismaksun, jos poisjäännille ei ole pätevää syytä.
Yleisurheilu: Tapio Lindroos (yhteystiedot sivulla 2)
Hiihto: Aino Berg (yhteystiedot sivulla 2)
Luistelu: Irma Saarinen (yhteystiedot sivulla 2)

> OMAVASTUUT: 
Seuran järjestämästä kuljetuksesta ja majoituksesta SM-kilpailuihin peritään  
seuraavat omavastuut:
• matkaomavastuu yksi suunta 10 €, menopaluu 20 €
• majoitusomavastuu n. 30 % majoitushinnasta
• jos yhteiskuljetusta ei järjestetty, mahdollisuus matkakorvaukseen 10-30 €
• jos yhteiskuljetus järjestetty, ei makseta matkakorvausta lähikuntien  
 alueelta lähteville.
Matkaomavastuut maksetaan automaattisesti seuran tilille FI49 5732 2620 0560 85 viitteellä 7100 

Oman seuran järjestämät SM-kilpailut
> ILMO ITTAUTUMINEN:  
Kuntopirkkalaiset ilmoittautuvat seuran järjestämiin SM- kisoihin seuran nettisivujen (www.kuntopirkat.fi) ilmoit-
tautumislomakkeella itse tai nettisivujen ohjeiden mukaan. Seuramme omilta jäseniltä ei peritä osanottomaksua.

Koottua ja tärkeää

Kunto-Pirkat ry:n  
johtokunta toivoo,  
että SM-kisoissa 
kuntopirkkalaiset  

käyttäisivät seuran  
edustusasuja.

Urheilija varmistaa SM-kisoissa osallistumisensa joko itse tai pyytää esimerkiksi 
joukkueenjohtajaa hoitamaan varmistamisen. Joukkueenjohtaja varmistaa viesti-  
ja joukkuekilpailujoukkueet.

TÄRKEÄÄ!


