
Vihdin Urheiluveteraanit ry.  

1960 luvun loppupuolella alkoi Suomessa ja ilmeisesti myös laajemmaltikin ns. hölkkäinnostus.  

Tämän myötä innostus laajentui myös muihin urheilulajeihin. Liekö vaikuttimena ollut yleiskunnon  

nostaminen tai entisten urheiluharrastusten viehätys. Se sai valtavan suosion ja toimintaan osallistuttiin 

suurin joukoin. 

Suomen Veteraaniurheiluliiton entinen puheenjohtaja Uljas Kiuru kuvailee sitä vaihetta,  

kirjoittamassaan liiton 20-vuotishistoriikissa näin: "On oletettu, että arkisen aherruksen eräs  

virkistäytymismuoto oli kilpaileva kisailu, = mitan ottaminen toisesta ". 

 

Omalta osaltani minulla ns. uudelleenaloittamisen motiivina oli kunnon kohentaminen. Kuntoilun  

myötä koheni niin työkunto, kuin myös ns. yleiskunto.  

Myös me vihtiläiset aloitimme tämän jalon harrastuksen ja osallistuimme oman kunnan alueella  

<;  järjestettyihin urheilu-ja liikuntatapahtumiin, sekä myös kauempanakin järjestettyihin vastaaviin  

 tapahtumiin.  

1970 luvun alussa alkoi Suomessa ns. veteraani-ikäisten urheilijoiden ja urheilun järjestäytyminen.  

Eri paikkakunnilla järjestettiin kilpailuja.  

Suomeen perustettiin 1970 Suomen Veteraaniurheiluliitto- niminen järjestö, joka rekisteröitiin  

1971. Alkuun siihen liittyi vain henkilöjäseniä, kunnes 9.3.1980 perustettu Kunto Pirkat liittyi 

ensimmäisenä seurana liittoon.  

Vihdissäkin syntyi keskustelua saada kaikki vihtiläiset veteraaniurheilijat toimintaan saman lipun  

alla. Nyt edustimme kukin, joko Vihtiä tai seuraa, mihin täällä kuuluimme.  

Ajatusta kehiteltiin eräässä saunaillassa, missä olivat läsnä Vihdin silloinen liikuntatoimen päällikkö 

Risto Ketola, Mauri Mertakivi, Väinö Skyttä ja Toivo Vikman. Mielestäni Toivo oli meistä  

kaikkein innostunein. 

Päätettiin kutsua joukot koolle keskustelemaan asiasta. 
'  

Kokous pidettiin 25.10.1980 ravintola Hiidessä Nummelassa. Kokouskutsua oli noudattanut 19  

henkilöä. Omakätisin nimikirjoituksin varustettu lista on olemassa, samoin kun kokouksesta tehty  

pöytäkirja.  

Toivo Vikman avasi kokouksen ja ilmoitti, että alustajaksi lupautunut, Suomen Veteraaniurheiluliiton 

silloinen puheenjohtaja, Jouko Pesola oli estynyt saapumasta.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Väinö Skyttä ja sihteeriksi Mauno Kemppi. Pöytäkirjan  

tarkastajiksi valittiin Leo Einesalo ja Arvi Noro.  '  

Kokousta valmistelleen epävirallisen työryhmän puolesta alustuspuheenvuoron piti Väinö Skyttä. 

Vihdin Viestin silloinen puheenjohtaja Arvi Noro käytti puheenvuoron ja toivotti urheilivat veteraanit 

tervetulleiksi Vihdin Viestiin veteraaniosastona.  

Käytettyjen puheenvuorojen ajatuksiin perustuen kokous päätti perustaa Vihtiin erillinen 

veteraaniurheiluseura. -  
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Keskusteltiin seuran nimestä ja äänestyksen jälkeen nimeksi tuli Vihdin Veteraaniurheilijat.  

Seura päätettiin myös rekisteröidä.  

Perustavassa kokouksessa luettiin myös seuralle mallisäännöt, jotka yksimielisesti hyväksyttiin  

seuran säännöiksi.  

Seuran rekisteröintiin tarvittavan sopimuskirjan ovat allekirjoittaneet Toivo Vikman, Mauri  

Mertakivi ja Väinö Skyttä.  

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Toivo Vikman ja hallitukseen (johtokuntaan)  

Raili Järvinen, Mauno Kemppi, Kalevi Leino, Mauri Mertakivi, Erkki Saarinen ja Väinö Skyttä.  

Varsinaisiksi tilintarkastajaksi valittiin Risto Ketola ja Arvi Noro, sekä varalle Martti Veijalainen  

ja Kauko Veikkolainen.  

Milloin seuramme on liittynyt Suomen Veteraaniurheiluliiton jäseneksi, ei kirjoittajalla ollut tietoa 

käytettävissä. Ei myöskään ole tietoa monesko seura on ollut Suomen Veteraaniurheiluliittoon  

liittyneistä seuroista. Ilmeisesti kuitenkin aika alkupäässä, koska Tampereen alueella toimiva  

Kunto Pirkat on perustettu 9.3.1980 ja on liittoon liittyneistä seuroista numero 1.  

Mauri Mertakivi on kirjoittanut 2.2.1981 Vihdin paikallislehtiin seuraavan kirjoituksen  

”SINÄ LIIKUNNAN HARRASTAJA  

Vihtiin on 25.10.1980 perustettu veteraani-iässä olevien henkilöiden liikuntaa palveleva urheilu-  

seura VIHDIN VETERAANIURHEILIJAT RY  

Vuosi 1981 on seuran ensimmäinen toimintavuosi.  

Mikäli olet kiinnostunut liikuntaharrastamisesta ja urheilusta, Vihdin Veteraaniurheilijat ry. toivoo  

että päätät tulla mukaan ja liityt seuraamme.  

Veteraaniurheilussa pätee parhaiten, aktiiviurheilijoiden keskuudessa jo unhoon jäänyt kultainen  

ohje, "tärkeintä ei ole voitto, vaan jalo kilpa": 

Veteraaniterveisin  

Mauri Mertakivi 

Jäsenkirjuri ja 

rahastonhoitaja  

Liitteenä:  

Vuoden 1981 kilpailuohjelma  

tilillepanokortti” 

Seuran puheenjohtajina ovat toimineet, Toivo Vikman, Väinö Skyttä, Veikko Tarkkio ja Matti  

Mäkilä tätä kirjoitettaessa vielä virassa olevana.  

Toivo Vikmanin luopuessa puheenjohtajan tehtävistä 1991 vuosikokouksessa, valittiin hänet seuran  

kunniapuheenjohtajaksi.  

Varapuheenjohtajina ovat toimineet Kalevi Leino, Väinö Skyttä, Toivo Kukkonen, Pentti Rantanen,  

Matti Mäkilä ja Jarmo Iivonen parhaillaan virassa olevana.  
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Sihteereinä ovat toimineet: Erkki Saarinen, Juhani Suikkanen, Tauno Harjunpää, Veikko Tarkkio,  

Ritva Tarkkio, Toivo Kukkonen, Pentti Rantanen, Heikki Vakkuri ja Jarmo Iivonen.  

Seuran rahastonhoitajana ovat toimineet: Mauri Mertakivi, Aila Juusonen, Veikko Tarkkio,  

 Matti Mäkilä, Reijo Sundell, joka toimii samalla jäsenkirjurina. Myös Mauri  
Mertakivi oli samalla jäsenkirjuri.  

Seuran ensimmäinen johtokunnan kokous on ollut 6.11.1980, missä seuran varapuheenjohtajaksi  

valittiin Kalevi Leino, sihteeriksi Erkki Saarinen ja rahastonhoitaja/jäsenkirjuriksi Mauri  

Mertakivi.  

Seuran ensimmäinen syyskokous pidettiin 30.11.1980 Nummelassa Airmotellissa.  

Syyskokouksessa 1994 on tehty päätös muuttaa seuran nimeksi Vihdin Urheiluveteraanit ry.  

Nimenmuutos on merkitty yhdistysrekisteriin 25.4.1996.  

Nimenmuutoksen takana oli selventää minkä toiminnan veteraaneja urheilevat veteraanit ovat.  

Perustelu puheenvuoroissa tuotiin esille suuri kunnioitus sotiemme veteraaneja kohtaan ja vielä  

suurempi kunnioitus henkilöitä kohtaan, jotka olivat sotiemme veteraaneja, sekä myös urheiluveteraaneja. 

Näitä seurassamme olivat jo poismenneet Mauri Mertakivi ja Urpo Lilja ja vielä joukossa oleva Toivo 

Vikman.  
He olivat jo ennen sotia lupaavia urheilun nuorukaisia, Suomen sodissa taistelivat Suomen itsenäisyyden 
säilymisen puolesta ja olivat sotien jälkeen moninkertaisia Suomen, Euroopan ja maailmanmestareita 
veteraaniurheilussa, siis urheilunkin veteraaneja. Suuri kunnia heille.  

Toiminnan alussa oli kova innostus ja puhti päällä, ei vain kilpailuissa, missä puhtia riittää vieläkin  
vaan myös muussakin toiminnassa, tarkoituksena varojen hankinta seuran toimintaan.  

Erikoisena mainitsemisen arvoisena on laskiaistempaus Nummelan jääkentällä, missä  

vetonumerona oli rusettiluistelu.  

Alkuaikoina oli myös hiihtokilpailuja ja ainakin yhden kerran seuramme järjesti Suomen Veteraani-  

liiton lyhyiden matkojen SM-hiihdot Nummelan harjulla, Oli myös kansallisia kilpailuja.  

Lähinnä lumenpuutteen vuoksi hiihtokilpailujen järjestämisestä luovuttiin, silloin kun ei ollut 

mitään tykkilumen mahdollisuutta. Näissä kilpailuissa ja myös muissakin kilpailutapahtumissa huoltopuolen 

vapaaehtoisena vastuuhenkilönä toimi Maili Vikman. Kyllä hiihtäjät maalin tullessaan saivat mehut ja 

tarpeelliset kasvopyyhkeet.  

Seuramme alkuajan innokkaita ja keskeisiä toimijoita olivat nimenomaan puheenjohtaja Toivo  

Vikman ja hänen vaimonsa Mailis. Heillä riitti puhtia, intoa ja ideoita.  

Hiihtoon palattiin takaisin vuonna 2009, jolloin Nummelan hienoilla Nummelanharjun laduilla kilpailtiin 
jälleen Suomen Veteraaniurheiluliiton SM-hiihtojen lyhyet matkat sekä viestit 28.2- 1.3. 2009.  

Järjestelyissä oli kantavassa vastuussa mukana Nummelan Tarmo hoitaen kilpailujen lähetyksen,  

ajanoton ja tulospalvelun.  

Kilpailemassa oli henkilökohtaisissa mukana 160 urheilijaa ja viesteissä 80 urheilijaa.  

Kilpailujen järjestely ja hiihtoladut saivat osanottajilta erittäin hyvät kiitokset.  
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Yleisurheilupuolella seuramme on järjestänyt seuraavat SM-tason kilpailut:  

Alkuvuosina, tarkempi ajankohta puuttuu  
5-ottelun SM-kilpailut Vantaan Myyrmäen urheilukentällä  

26–27.3.1983 SM-hallimestaruuskilpailut Espoon Otahallissa yhdessä Kenttäurheilijat-58 Vantaa  

kanssa.  

1986 keväällä SM-maastojuoksukilpailut Nummelassa  

1991 keväällä SM-maastojuoksukilpailut myös Nummelassa.  

1993 SM-vauhdittomat sisähyppykilpailut Nummelassa.  

1998 toiset SM-vauhdittomat sisähyppykilpailut Nummelassa  

1996 SM- viestikilpailut Nummelassa  

Kaksi kertaa maantiejuoksun SM-kilpailut  

Yllä mainitut olivat siis Suomen Veteraaniurheiluliiton SM-kilpailuja.  

Seuramme järjestettäviksi on uskottu myös Suomen Tielaitoksen maastojuoksukilpailut, sekä  

saman laitoksen SM-tason yleisurheilukilpailut vuonna 1992.  

Kansalliset veteraanisarjojen yleisurheilukilpailut on seuramme järjestänyt lähes seuran alkuajoista  
lahtien ns. kevätkisojen nimikkeellä,  
Alkuun olivat vielä syksyisin toiset kansalliset kilpailut, mutta ne ovat jääneet pois ohjelmasta.  

11.4.1982 seuramme järjesti ns. Nummelanharjun Hölkkä nimellä kulkevan maantiejuoksukilpailun.  
Se on kilpailtu joka kevät ja on arvostettu kilpailu myös yleisen sarjojen keskuudessa. Se on mitattu  
matka ja joka vuosi sama reitti. Siina on hyvä punnita keväinen kunto edellisvuosiin verrattuna.  
Kilpailumatka on 7 km.  
Alkuun oli toisena matkana 14 km., mutta se on jäänyt pois ohjelmasta  

Jotta syyskokouksessa vahvistetut kilpailutoiminnot toteutuvat täytyy veteraaniurheilussa olla lukuisa 

ja osaava toimitsijajoukko, kilpailukansliapuolella samoin osaava henkilöstö, sekä myös  

huoltopuolella mm. emännistö. Sanotaanhan, että armeijakin marssii vatsallaan.  

Vihdin Veteraaniurheilijoilla / Urheiluveteraaneilla on varsin uskollinen perushenkilöstö.  

Jorma Lemminkäinen, joka on jo edesmennyt, Risto ja Petteri Lehtonen, Pertti Vikman, joka on  

ollut myös menestyksekäs juoksija saavuttaen SM-tasoisia tuloksia.  
On toki paljon muitakin uskollisia toimitsijoita, sekä suuri joukko valmiita partiolaisia, niin  
tarvittaessa.  

Kilpailukansliapuolella, toiminnan alkupuolesta pitkän ajan, runkona olivat Liisi Mertakivi ja  

Raija Linnakoski ja varmaan itse urheillut Mauri Mertakivi oli tiimissä mukana.  
Mukana olivat uskollisesti mukana myös Eila ja Tauno Harjunpää.  

Ritva Tarkkio tuli mukaan ja jatkoi johtavana Liisin ja Raijan hellittäessä,  

Viimevuosina on mukaan tullut Maire Sundell.  



Kuulutus on urheilutapahtumien yksi tärkeimmistä osioista. Kuulutuksesta johdetaan laaditun  

aikataulun toteutus ja sieltä myös julkituodaan saavutetut tulokset, sekä kilpailuissa tarvittavat  

lisätiedottamiset.  

Vihdin Urheiluveteraanien kuulutusrunkona ovat olleet Veijo Raitanen ja Kauko Veikkolainen ja  

myös Taina Räikkönen.  

Jo pitemmän ajan on ajanotossa ollut käytössä ATK-pohjainen laitteisto. Ensimmäinen tämän systeemin 

taitaja seurassamme oli jo edesmennyt Jorma Lemminkäinen. Häneen jälkeensä jatkoi  

Esko Virtanen, Esa Litja on ollut viimeisimmäksi pitkän ajan.  

Juoksujen lähettääjänä on ollut alusta hyvin pitkään Antti Karjalainen ja hänen luopuessa tehtävästä,  

sen on hoitanut Kari Toropainen. Molemmat ovat Vihdin urheilussa arvostettuja lähettäjiä.  

Tunnustusta on tullut kautta Suomen, niin veteraanikilpailijoiden, kuin nuorempienkin sarjojen riveistä.  

Tiimissä apu lähettäjinä ovat toimineet Terho Solja ja Väinö Skyttä.  

Ravintolapuolen kantavia voimia ovat olleet, jo aikaisemmin mainittu Maili Vikman, Maila  

Rantanen, Irma Skyttä, Ellen Solja ja jo edesmennyt Leena Närhi.  

Ajan myötä ovat vastuunkantajat vaihtuneet. Ellen Solja on pysynyt koko ajan mukana ja on edelleen. Hän 

on mm. hankkinut ja tarjoillut keväisen Nummelanharjun hölkkä kisan mehut juoksijoille.  

Luetteloon tulisi vielä paljon nimiä, jotka ovat olleet ratkaisevasti mukana, kun tarvitaan. Nyt vastaavana 

on käsitykseeni mukaan ollut useita vuosia Raila Salmi.  

6.10.1999 viisi seuramme jäsentä, Antti Karjalainen, Pentti Rantanen, Terho Solja, Väinö Skyttä  

ja Toivo Vikman päättivät tehdä yhteisen sauvakävelylenkin Nummelanharjun maastossa.  

Heillä herasi ajatus jatkaa harjoitusta, sekä haastaa lisää joukkoja mukaan. Tieto kulki, lähinnä Antin  

toimesta ja niin osallistujamaa lisääntyi. Lenkistä tehtiin viikoittainen ja startti on joka keskiviikko  

klo.l0 Nummelan kirjaston parkkipaikalta. Kesäaika on päätetty rauhoittaa lähinnä mökkeilylle ym.  

kesän toiminnoille.  

Nyt on toiminta jatkunut yli 10 vuotta yhtäjaksoisesti, välillä hiukan laimeammin ja tämän kirjoittamisen 

ajankohdalla joskus starttaa jopa 20 miestä, Naisetkin ovat joukkoon tervetulleita ja joskus  

on joku ollut.  

Osallistujilta ei ole kysytty oletko seuramme jäsen, vaan pääasia on liikunta.  

Tiedän monien liittyneen seuraamme jäseniksi.  

Ryhmä toimii ikäänkin seuramme nimeämättömänä ja rekisteröimättömänä alaosastona.  

Yhtä hyvin voimme olla esim. Vihdin viestin rekisteröimättömänä alaosastona, sillä monet meistä  

kuuluu myös Vihdin Viestin tai jonkin muun seuran jäsenistöön.  

Nimeksi ryhmällemme olemme antaneet KUNNON MIEHET ja näkyvä tunnuksemme on keltainen  

huomioliivi, selässä mustalla teksti KUNNON MIES. Ei ainakaan julkisesti ole tekstiä vastaan  

kukaan väittänyt.  

Ryhmä antaa toimitsija-apua Vihdissä järjestettyihin isompiin urheilukilpailuihin ja Vihdin kunnan  

koulujenvälisiin kilpailuihin.  

Tässä toteutunee konkreettisesti saantojemme 2 pykälän tarkoitus: Yhdistyksemme tarkoitus on edistää 

veteraanien kilpa-ja kuntourheilutoimintaa ja muutoinkin terveitä elämäntapoja.  
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Seuramme on ollut edustettuna myös Suomen Veteraaniurheiluliiton hallitustoiminnassa.  

Toivo Vikman oli liiton hallituksessa 9 vuotta ja yhden vuoden tilintarkastajana.  

Väinö Skyttä on ollut liiton hallituksessa 8 vuotta, mistä ajasta suurimman osan liiton hallituksen  

varapuheenjohtajana.  

Seuran nykyinen puheenjohtaja Matti Mäkilä on ollut liiton ehdollepanotoimikunnan jäsenenä  

useita vuosia.  

Vihdin Urheiluveteraaneissa on, ei kovin suuri mutta, hyvin aktiivinen kilpaurheilujoukko. On myös  

laadukaskin, koska arvomitalisaalis on urheilijoihin nähden suuri.  

Tähän olen ottanut vain EM-ja MM-kilpailuista saadut mitalit.  

Pohjoismaiden ja Suomen mestaruuskilpailuista on niin runsaasti mitaleita, ettei niiden 

tilastoiminen ollut mahdollista.  

 

Toivo Vikman  

Pentti Rantanen  

Heikki Vakkuri  

Mauri Mertakivi  

Aune Tolvanen  

Antti Kanerva  

Terho Solja  

Pekka Kemppi  

Juha Eriksson  

Jorma Takala  

Pasi Moisander  

Kuutti, Esko  

Heli Ruoho  

Inkeri Vapalahti  

Heikki Yli-Erkkilä  

Anne Nurmi  

Reijo Sundell  

 

16MM  

5  

7  

2  

 7  3?  

1  

2  

4  

1  

3  

2  

1  

1  

1  

 

20 EM  

10  

6  

3  

5  

1 

2  

3  

 

2  

1

  

 

YHT 36  

15  

13  

5  

7  

6  

3  

4  

3  

3  

3  

2  

1  

1  

2  

1  

1  

 

 Yhteensä  106  

Mahdolliset pistesijat, sekä muut arvokisojen sijoitukset eivät olleet mahdollista luetteloida.  

Tässä kohtaa tekisi mieli nostaa eläköön huuto.  

Erityisen iloinen asia on, kun mitaliurheilijoiden joukossa on 4 naisurheilijaa. Tästä on hyvä jatkaa.  

Noilla mitalihankkimismatkoilla on, mitalistien lisäksi ollut useita seuramme urheilijoita ja kannustajia. On 

tehty jopa maailman ympärys matka yhden MM-kilpailun puitteissa.  

Jään odottamaan ensivuonna Suomen Veteraaniurheiluliiton 40-vuotis juhlakirjaa ”Erilainen tapa  

vanheta" niin kuin Vesa Lappalainen lkiliikkujan numeron 5/2010 pääkirjoituksessa ilmoittaa.  

Yhdyn hänen ajatukseen "ilman historiaa ei ole tulevaisuuttakaan”, joten elettyä elämää ei saa hukata.  

Meillä on nyt menneisyyttä 30 vuotta, katsotaan tulevaisuuteen.  

 

Vihdissä marraskuussa 2010  
 

Väinö Skyttä  
 

 

 
 


