
SÄKYLÄN YRITYS RY 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

Yleistä 

Säkylän Yrityksen 88. toimintavuotena (yhdistysrekisteriin 7.9.1929) seuramme järjesti kaiken kaikkiaan 
neljät pyöräilykilpailut ja oli mukana näissä toimitsijatehtävissä. 

Perinteiset Pyhäjärviajot jäivät historiaan kaudella 2016 ja järjestettiin 42 kertaa. Kaudella 2017 ei enää 
ajettu. 
Yrityksen urheilijat osallistuivat kaudella myös moniin kansallisiin kilpailuihin ja kuntotapahtumiin 
perinteiseen tapaan. 
Harjoitustempoja ei menneellä kaudella ajettu, mutta seuran kevät -ja syystempo mestaruudet ajettiin 
toukokuulla ja syyskuulla. Mukana vajaa kymmenen kilpailijaa molemmilla kerroilla ja kilpailut olivat 
avoimet muillekin alueen ajajille. 

Muiden jaostojen ja urheilumuotojen osalta on todettava, että junioritoimintaa ei ole tällä hetkellä juuri 
ollenkaan ja aktiiviharrastajat puuttuvat myös aikuisten osalta veteraanitoimintaa ja triathlonia lukuun 
ottamatta. 
Yhtenä haasteena kauden jälkeen onkin uusien harrastajien ja jäsenten hankkiminen jo ihan seuran 
tulevaisuutta ajatellen ja nimenomaan junioriurheilijoiden saaminen seuran toimintaan. 

Kilpailutoiminta 

Pyöräily: 

Pyöräilykilpailuja pidettiin kahdet.  Satakunnan Aluemestaruuskisat ajettiin heinäkuussa tutulla Rantatien 

reitillä 10 km:n aika-ajona ja Satakunta Cupin osakilpailu 7 Vuorenmaantiellä syyskuussa 20km:n aika-ajona. 

Vajaat parikymmentä ajajaa oli mukana molemmissa kisoissa. 

Näiden lisäksi järjestettiin siis sekä kevät- että syystempot avoimena heinä – ja syyskuulla. 

Omat ajajamme ajoivat kansallisia kisoja lähitienoolla ja SM – tasollakin ajettiin ISM tempoajoissa ja 

maantieajoissa Pudasjärvellä. Tuloksena paluun tehnyt Markku Koskihaka toi mestaruuden ja hopean aika-

ja maantieajossa sarjassa M70, Jukka Mäentaus M60 sarjan tempossa 4., Kansallisissa kisoissa tuli 

sijoituksia kolmen parhaan joukkoon ja pisteille monestikin esimerkiksi Jukka Mäentaus, Markku Koskihaka 

sekä muita sijoituksia toivat Jorma Vuorinen. 

Veteraanitoiminta, triathlon ja muut lajit 

Kuten muissakin urheilumuodoissa, veteraanitoiminta ja triathlonharrastus ovat vain harvalukuisen 

aktiivijoukon varassa. Tällä kaudella emme osallistuneet Säkylä Triathlonin toimitsija tehtäviin ja kisassa 

seuran mainetta piti yllä Jani Huuki. Lisäksi SAUL:n rullahiihdoissa-ja luisteluissa mitaleille ylsi Timo 

Lehtonen sarjassa M55. 

Kokoukset 

Seuramme hallituksen kokouksia pidettiin neljä kertaa sekä sääntöjen määräämät ja koko jäsenistölle 

suunnatut kevät-ja syyskokoukset pidettiin sääntöjen määräämällä tavalla maaliskuussa ja marraskuussa. 

Johtokunta kokoontui kaudenaikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kauden aikana pidettäviä kilpailuja 

ja tapahtumia.  



 

Kevätkokous pidettiin 9.4.2017 Tupalan Hovissa. Syyskokous, jossa tehtiin henkilövalintoja, 

pidettiin 24.10.2017 Säkylän Op:n tiloissa.  

Kokouksessa valittiin 

-puheenjohtajaksi Timo Lehtonen 

- varapuheenjohtajaksi Raimo salo 

-sihteeriksi Sari-Anne Aaltola 

-taloudenhoitajaksi Esko Silver 

-jäsenet Markku Asara, Tanja Jantunen (uusi), Seppo Henriksson, Ari Hakala 

Seuran tilintarkastajina toimivat Seppo Saarinen ja Harri Koski. Raimo Heikkilä toimi pitkään seuran tilien 

kirjaajana, mutta jatkossa tehtäviä hoitaa Markku Tulkki. 

Seuran kunniapuheenjohtajana toimi jo edesmennyt Toivo Kuusela. Hän on myös Säkylän Yritys ry:n l 

perustajajäsen. 

Kunniajäseniä ovat seuramme hyväksi vuosikymmeniä toimineet Uolevi Silver ja Veini Mäkilä sekä jo 

edesmennyt Erkki Hakala. 

 

Seurassamme on jäseniä kauden päättyessä 36 kunniajäsenet mukaan lukien. 

Toimitsijoiden kilpailupalaverit pidettiin kaksi kertaa kauden aikana. Kuluneella kaudella Markku Tulkki 

edusti seuraa tuomaritehtävissä ja Timo Lehtonen Satakunnan alueen kilpailukokouksessa. 

Talous: 

Seuramme talous on hyvässä kunnossa. 

Tilien yhdistämistä tehtiin kulujen vähentämiseksi ja toisaalta myös usean tilin muutenkin turhasta 

ylläpidosta. 

Seuralla on rahaa tällä hetkellä 3867,88(4.32018) euroa, josta pääosa on kertynyt vuosien varrella hyvin 

pidetystä taloudesta ja tapahtumien järjestelyistä. Osa juontaa takavuosille seuran järjestämän 

bingotoiminnan aikoihinkin. Kunta on avustanut seuraa myös kaudella 2017 500,00kohdeavustuksella.  

Muu toiminta: 

Muusta kilpailutoiminnasta seura on jättäytynyt pois, kuten esimerkiksi Säkylän HIPPO-kisojen 

järjestelyistä. Toimitsijoiden määrän rajallisuus ja myös ikärakenne on johtanut siihen, että tapahtumia on 

ollut pakko karsia. Lisäksi seura on aloittanut lavatanssiliikunnan (Lavis) tukemisen ja järjestämisen. 

 

 


