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Yleistä 

Kunto-Pirkat menestyi 35-vuotisjuhlavuonnaan 2015 jälleen erinomaisesti. Tästä 

urheilullisesti selvin mittari on Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) kiertopalkinnon 

voitto. Kunto-Pirkat oli jo 30. kerran veteraani- tai aikuisurheilun paras seura SAULin 

SM-pisteillä mitattuna. Vuonna 2015 piste-ero toiseksi parhaaseen oli pieni. Kilpailu 

parhaan seuran tittelistä on kiristynyt.  

Kuntopirkkalaiset saavuttivat Aikuisurheiluliiton SM-kilpailuista 136 kultamitalia, 

sata hopeaa, 79 pronssia ja 152 muuta pistesijoitusta. Kaikkiaan SM-suorituksia kertyi 

570. 

Sekä Suomen mestaruuskilpailuissa saavutetuissa piste-, mitali-, sijoitus- että 

suoritusmäärissä oli kasvua vuoteen 2014 verrattuna. Kovaa väkeä! 

Jouko Nikula hyppäsi M60-sarjan pituushypyn hopeamitalille sekä MM-kilpailuissa 

(4.–16.8.) Ranskan Lyonissa että EM-hallikilpailuissa (23.–28.3. Puolan Torunissa).  

EM-hallikilpailuissa myös M60-sarjan Rauno Möttönen otti hopeaa, mitali tuli 

kiekonheitossa. Rauha Ervalahti pukkasi N70-sarjan kuulassa hopeaa, ja Tarja 

Kailajärvi juoksi 200 metrillä N55-ikäisten pronssille. Arvokisamenestys liitteessä 1. 

Onnittelut ihan kaikille kuntopirkkalaisille urheilijoille ja toimitsijoille! 

 

Johtokunta ja jaostot 

Johtokunnan ja jaostojen jäsenet osallistuvat kaikkien jaostojen kilpailujen 

järjestämiseen ja muuhun toimintaan. Johtokunta päättää jaostojen talousasioista. 

Liitteessä 2 vuoden 2015 johtokunnan ja jaostojen kokoonpanot.  

Johtokunta varajäsenineen kokoontui kahdeksan kertaa, yleisurheilujasto seitsemän 

kertaa. Kokoukset pidettiin yleensä Kahvisalongissa (Tuomiokirkonkatu 34).    

 



Vuosikokoukset ja edustukset 

Seuran vuosikokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kevätkokous järjestettiin 

26.4. ja syyskokous 15.11. Molemmat järjestettiin Ratinan stadionin kahviossa.  

Juhlapäivänään 17.10.2015 Kunto-Pirkat toimi myös Aikuisurheiluliiton 

syyskokouksen ja kauden päätösjuhlan isäntänä. Tapio Lindroos valittiin toiselle 

kaksivuotiskaudelle SAUL-hallituksen puheenjohtajaksi.   

Edelleen vuonna 2015 Taisto Pietilä toimi SAULin kilpailuvaliokunnassa, Reijo 

Häyrinen tiedotusvaliokunnassa ja Matti Ala-Nikkola ehdollepanovaliokunnassa. 

Tapio Lindroos toimi Kunto-Pirkkojen puheenjohtajana 2005–2015. Kiitos Tapiolle 

menestyksekkäästä puheenjohtajuudesta! 

Seuran syyskokouksessa seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Hannu 

Kaskinen. 

 

Jäsenet 

Jäsenrekisterin mukaan 31.12.2015 jäseniä oli 452. Jäsenten keski-ikä oli 62 vuotta. 

Seura sai jälleen jonkin verran uusia aktiiveja, sekä urheilijoita että toimitsijoita. 

Talkooväen ikääntyminen koettelee kuitenkin myös Kunto-Pirkkoja. Ilman 

motivoitunutta vapaaehtoisväkeä ei järjestetä yleisurheilu-, hiihto- tai 

luistelukilpailuita, joten seura pyrkii saamaan uusia jäseniä. 

 

Huomionosoitukset 

Kunto-Pirkat järjesti 35-vuotisjuhlansa 17. lokakuuta Hotelli Pinjassa. Seura palkitsi 

toimitsijoitaan ja urheilijoitaan erityisen runsaasti SAUL-ansiomerkeillä ja 

levykkeillä. Palkitut liitteessä 3. 

Uusiksi kunniajäseniksi ylennettiin Eila Laapotti (numero 32), Torsti Helminen (33) 

ja Veikko Ripunoff (34). 

 

Kilpailut 

Kunto-Pirkat järjesti viime vuonna kolmet Suomen Aikuisurheiluliiton 

kilpailukalenterin SM-kilpailut: vapaan tyylin hiihdot (14.–15.3.) sekä 6.9. 

rullahiihdot- ja luistelut plus tiekävelyt. SAUL oli pudottanut maantiekympin juoksun 

kilpailukalenterista, mutta Kunto-Pirkat sai kymmenen kilometrin juoksun itsenäiseksi 

SM-kilpailuksi. Siitä tuli 16. vuosittainen SM-kilpailu SAULin kilpailukalenteriin. 

Kunto-Pirkat järjesti SM-maantiekympin menestyksekkäästi 20. elokuuta, 

keskuspaikkana Vuores-talo. 

Kunto-Pirkat tunnetaan Tampereen seudulla vankasta toimitsijakaartistaan. Ilman 

kuntopirkkalaisia liikenteenohjaajia TU-38 tuskin pystyisi järjestämään 

Pyynikkijuoksua tai Tampereen Pyrintö Tampere Puolimaratonia. Vastaavasti 

naapuriseurat auttavat Kunto-Pirkkojen kilpailujen järjestelyissä: Tampereen Pyrintö 

hoiti vuonna 2015 SM-hiihtojen, SM-maantiekympin ja SM-rullaluisteluiden ajanotot.  

Kunto-Pirkkojen kovimmat kilpaseurat ovat yleisseuroja, jotka kokoavat jäsenikseen 

junioreita, yleisen sarjan urheilijoita sekä veteraani- eli aikuisurheilijoita. JKU ja HKV 

ovat saaneet aikuisten eli yli 18-vuotiaiden yleisurheilukouluihinsa runsaasti myös 30 

vuotta täyttäneitä, jotka voivat kilpailla Aikuisurheiluliiton SM-kilpailuissa. Kunto-

Pirkat yritti vastata tähän haasteeseen viime vuoden keväällä ja syksyllä omilla, yli 

30-vuotiaille suunnatuilla yleisurheilukouluilla, mutta menestys ei ollut odotettu. 

Vuonna 2015 Kunto-Pirkat sai helpotettua isojen tapahtumien ilmoittautumisten 

vastaanottoa, kun Jari Hamari, Jarno Maimonen ja Jorma Ojen kehittivät 

sähköisen ilmoittautumislomakkeen. Kiitos heille! Kehitystyö jatkuu. 

 



Talous 

Neljästä järjestämästään SM-kilpailusta huolimatta seuran talous oli vuonna 2015 

alijäämäinen. Jäsenmaksuista kertyi selvästi suurempi osa tuotoista kuin SM-

kilpailuista. Seuraaviksi isoimmat tuottoerät olivat muut Kunto-Pirkkojen järjestämät 

kilpailut (lähinnä harjoitushallikisat 27.2. ja Bruunon kisat 22.7.), Tampereen 

kaupungilta saatu avustus ja tukijoilta kerätyt tuet. 

Seuran päätukija oli edelleen Dextra Lääkärikeskus. Muut tukijat olivat JSport, 

Kahvisalonki, Sirpan Bussimatkat, SuPer ja Tampereen Messut. Kiitos näille 

yrityksille ja Tampereen kaupungille! 

Kuluista isoimmat ryhmät muodostivat tässä järjestyksessä: SM-kilpailujen 

majoitusmaksut, SM-kilpailujen osallistumismaksut ja SM-kilpailujen kuljetukset 

sekä palkinnot (SAUL veloittaa SM-järjestäjältä 2,8 euroa joka mitalista ja 1,8 euroa 

ilmoittautuneesta). 

 

Tiedotus 

Kunto-Pirkat näkyi 35-vuotisjuhlavuonnaan julkisuudessa entistä paremmin. 

Isoimman huomion sai ansaitusti Aatos Sainio. Aamulehdessä julkaistiin Sainiosta 

90-vuotisjuttu, jonka jälkeen miehen saavutuksista – muun muassa 90-vuotiaiden ME-

tulos kolmiloikassa – kertoivat monet isot ja pienet mediat. TV1 jututti sota- ja 

urheiluveteraania itsenäisyyspäivän suorassa lähetyksessä. Aikuisurheiluliitto valitsi 

Sainion Vuoden miesurheilijaksi 2015.  

Valtakunnallisesti veteraani- tai aikuisurheilu ei juuri näy, mutta Pirkanmaalla on 

paremmin. Aamulehden Moro-kaupunkilehti julkaisee edelleen Kunto-Pirkkojen 

järjestämistä SM-kilpailuista uutisia urheilusivuillaan.  

Nettisivujen (www.kuntopirkat.fi) laskuri kertoo, että sivuja seurataan vilkkaasti. 
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