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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 

                   Yleistä 

Säkylän Yrityksen 74. toimintavuotena seuramme järjesti erilaisia tilaisuuksia ja useampia 
kilpailuja. 

Toimintakausi avattiin ns. harjoitusajoilla Iso-Vimman lenkillä huhtikuun alussa. Ensimmäinen 
kisa, johon ajajamme osallistui, oli ns. Lattomeri-ajo Porissa 17.04.2002. Huhtikuun lopulla 
pidettiin ensimmäiset pyöräilykilpailut Iso-Vimmassa, Satakunta cupin ensimmäinen 
osakilpailu. 16.04 ajettiin harjoitusajot Iso-Vimmassa mukana oli pari ajajaa. 

Kauden aikana ajettiin kaikkiaan noin kymmenen harjoitusajoa, osa Iso-Vimmassa ja osa 
Latovainion lenkillä Humppilassa. 

Samoin järjestettiin ensimmäiset mini-crossit nappuloille. Näitä minicrossikisoja järjestettiin 
kauden aikana kuusi kertaa. Nappuloita oli mukana aina noin kymmenkunta. 

Mini MTB-crossi kisojen palkintojenjakotilaisuus pidettiin Säkylän Osuuspankin tiloissa 
15.10.2002. Tilaisuuteen tuli mukavasti nuoria jotka olivat kesän aikana ajamassa sekä 
ainakin yksi vanhempi oli mukana. Tarjottiin limsat ja piparit sekä vanhemmille kahvit. 

Perinteinen 28. Pyhäjärvi ajo järjestettiin nyt yksipäiväisenä aika-ajona koska 
toimitsijatehtävissä ollut väki ja jäsenistö alkaa uupua, ei silti onhan näitä kilpailuja jo pidetty 
Säkylässä kauan ja väki alkaa vanheta. Nyt kilpailut ajettiin 18.05.2002 ja kisailijoita oli 
mukana noin 120  kpl. 

Lounaisen Suomen aluemestaruus rata-ajot järjestettiin yhteistyönä 11.06 alueen muiden 
seurojen kanssa Turun velodromilla. Osanottajia noin 30 ajajaa. 

Lounaisen Suomen mestaruusajot yhteislähdöllä järjestettiin kesäkuun 25 päivänä Iso-
Vimman reitillä. Lounaisen Suomen aika-ajon mestaruuskilpailut järjestettiin 13.08. Iso-
Vimmassa. Iso-Vimman urheilukeskuksessa toimi kisakanslia, molemmissa kilpailuissa. 

Säkylän Yrityksen ajajat osallistuivat moniin kansallisiin sekä myös kansainvälisiin kilpailuihin. 
Ajajien keskuudessa äänestettiin parhaasta Master-cup kilpailusta ja tässä äänetyksessä 
Säkylän Pyhäjärvi ajot sekä tietysti myös seura tuli toiselle sijalle. Master toimikunnan 
lähettämä äänestyslista liitteenä. Tarkempi toimita selvitys pyöräilyn osalta liitteenä. 

Hiihdon osalta ei ole uutta kerrottavaa koska sillä osa-alueella ei valitettavasti saatu aikaiseksi 
minkäänlaista tapahtumaa 

Kilpailutoiminta 

                Juoksut 

Karhuviestiin, joka juostiin 13.04 osallistuttiin joukkueella Aattonen Toni, Asara Markku, 
Lehtonen Timo, Kokkonen Asko, Hakanen Arto, Nieminen Urpo, Stenius Reijo. Sijoitus kunto- 
ja erikoisjoukkueet sarjassa oli 21.   

Säkylän Yrityksen joukkue osallistui 08.-09.06.2002 Turun Ruissalossa järjestettyyn XXXI 
SUOMI-JUOKSUN 100 km viestiin. 



Säkylän Yrityksen voitokas joukkue joka osallistui tähän tapahtumaan oli seuraava: Markku 
Asara, Juha Mäkinen, Harri Välimaa, Jani Tulkki, Reijo Stenius, Ari Liukko-Sipi ja Timo 
Lehtonen. Yhteisaika oli 7.10,54 ja joukkue voitti koko kilpailun. Maskun Tempo, joka tuli 
toiseksi hävisi Yritykselle noin 27 minuuttia. Kaikkiaan oli kisassa mukana seitsemän 
joukkuetta. Tuloslista liitteenä. Timo Lehtonen ja Markku Asara osallistuivat 15.06 juostuun 
Suvi-illan puoli maratoniin Forssassa, sijoitukset Timo m-40 sarjassa 26 ajalla 1.32,31. 
Markku sarjassa m-45 sijoitus 10 ajalla 1.24,25. Lisäksi Markku osallistui 20.7 
Hämeenlinnassa juostulle puoli maratonille ja sijoitus oli 18. Timo osallistui Loimijoki-lenkille 
Vampulassa ja oli ajalla 50.30,  neljäs, matkan ollessa 12.6 km. 

Heinäkuu puolivälissä eli 12.07. järjestimme VI Yrityshölkän. Kilpailukeskuksena oli Säkylän 
Kalasatama ja reitti kulki pitkin Katinhännän pikkuteitä ja poikkesi välillä aivan kylän 
keskustassakin. Reitin pituus oli noin 8 km. Tulokisiin kirjattuja kilpailijoita oli 67. Tuloslista 
liitteenä. 

Seuratoiminta 

Seuramme hallituksen kokouksia pidettiin kaksi kertaa sekä sääntöjen määräämät ns. kevät- 
ja syyskokoukset pidettiin sääntöjen määräämällä tavalla. Kevätkokous 03.04.2002 Säkylän 
Osuuspankin tiloissa. Syyskokous, jossa tehtiin henkilövalintoja, pidettiin 13.11.2002, myös 
Säkylän Osuuspankin tiloissa. Kokouksessa valittiin uudelleen jatkamaan 
puheenjohtajana Markku Tulkki, Markku Asaran ilmoitettua lopettavansa tehtävän seuran 
sihteerinä, (Asaran olisi pitänyt tulla kokoukseen ja tuoda asia siellä julki, nyt hän toi sen 
tiedoksi vasta kokousta edeltävänä iltana), uudeksi sihteeriksi valittiin pitkän keskustelun 
jälkeen Seppo Henriksson, varapuheenjohtajaksi Ari Hakala. Taloudenhoitajana jatkaa Esko 
Silver. Johtokunnan jäsenet ovat kaudella 2003  Urho Nurmi, Jukka Nurmi, Raimo Salo ja 
Sari-Anne Aaltola. 

Seuran tilintarkastajina toimivat  Arja Liesmäki ja Seppo Erkkilä. Seppo Erkkilä valittiin Jouko 
Jakosen tilalle, joka ilmoitti halunsa lopettaa tehtävästä keväällä 2003. Varalle valittiin Samuli 
Aromaa sekä Jukka Valli. Raimo Heikkilä toimii seuran kirjanpitäjänä.  

Seuran kunniapuheenjohtaja on Säkylän Yritys r.y. perustajajäsen Toivo Kuusela. 

Kunniajäsenet ovat seuramme hyväksi vuosikymmeniä toimineet Uolevi Silver ja Erkki 
Hakala. 

Toimitsijoiden kilpailupalaverit pidettiin kaksi kertaa kauden aikana. Puheenjohtaja edusti 
seuraa Suomen Pyöräilyunionin kokouksissa ja tuomaritehtävissä. Hän toimii myös TUL:n 
Satakunnan Piirin pyöräilyn yhdyshenkilönä. Puheenjohtaja osallistui kauden aikana 
useampaan TUL:n Satakunnan Piirin ja Suomen Pyöräilyunionin järjestämiin kokouksiin ja 
koulutustilaisuuksiin. 

Seuramme perinteinen saunailta pidettiin 21.09.2002 Arenan saunalla. Paikalla noin 30 
henkilöä. Saunottiin ja uitiin sekä mutusteltiin pientä purtavaa 

Muu toiminta 

Satakunnan alueen pyöräilyseurojen kokous pidettiin 7.2.2002 Säkylän Op tiloissa. Isäntänä 
Säkylän Yritys ja kokouksessa käsiteltiin kauden 2002 piirin kilpailut sekä Lounaisen alueen 
kilpailut, muodot ja määrät. Seitsemälle seuralle lähetettiin kutsu, kokoukseen osallistuivat 
neljän seuran edustajat. 

Piirin ja Lounaisen alueen kilpailujen palkintojenjakotilaisuus pidettiin 29.10.2002 Säkylän 
kunnantalon valtuustosalissa. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Puheenjohtaja Markku 
Tulkki ja kunnan edustajana liikuntasihteeri Jari Aaltonen toimivat seremonia mestareina. 
Kustannukset puolitettiin. 



Patentti- ja Rekisterihallitukselle lähetettiin nimenmuutos kaavake seuran nimenkirjoittajien 
muutoksesta. Seuran nimen kirjoittajia ovat puheenjohtaja Markku Tulkki sekä 
taloudenhoitaja Esko Silver ja sihteeri Seppo Henriksson. Osuuspankissa olevan tilinkäyttö 
oikeus on puheenjohtajalla sekä taloudenhoitajalla. Huittisten Säästöpankin Säkylän konttorin 
ja Säkylän Nordean pankin tileillä on käyttöoikeus puheenjohtajalla. 

Kaislikossa Kuhisee toimikunta lähetti kutsun kokoukseen, joka pidettiin 11.03.2002 Säkylän 
Jäähallin tiloissa. Kokouksessa keskusteltiin Kuhina-markkinoitten yhteyteen järjestettävästä 
juoksutapahtumasta. Kokous ei saanut päätöstä aikaan, vaan se jätettiin hautumaan. 

Kyselyistä huolimatta ei kaikilta jossakin tapahtumassa kyneiltä jäseniltä ole saatu tietoa, joten 
voi olla, että kaikkia ei ole kirjattu tähän toimintakertomukseen. 

Säkylän Yritys ry 

Markku Tulkki 

Puheenjohtaja 

 

 


