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Uutiset

Sari Honkasalo
Mynämäen Suunnistajat 
-52 vietti 70-vuotisjuhlaan-
sa Mynämäen työväentalol-
la sunnuntaina.

Juhlapuheen pitänyt Mat-
ti Laavainen toi esille sen, 
miten seuran toiminnassa 
on kautta vuosikymmenien 
ollut mukana innostunei-
ta ja motivoituneita toimin-
nanvetäjiä.

Perustajajäsenistä suu-
rin osa oli aktiivisia kilpai-
lijoita, mutta jo varhaisessa 
vaiheessa tavoitteeksi otet-
tiin uusien harrastajien saa-
minen lajin piiriin. Vuosien 
saatossa nuorisotoiminnas-
ta tulikin paras osaamisalue.

– Ymmärsimme, että ur-
heiluseura tekee merkittä-
vintä työtään silloin, kun 
se innostaa lapsia ja nuoria 
liikuntaan, ja saa luoduk-
si heihin liikuntatottumuk-
sen, josta toivottavasti tulee 
koko elämän kestävä tapa, 
Laavainen totesi.

Seura onkin kasvattanut 
lukuisia menestyneitä suun-
nistajia, missä eteen on tul-
lut pienten seurojen vitsaus: 
joku suurempi huippuseura 
ennen pitkää nielaisee huip-

putasolle kohonneet jouk-
koonsa.

– Tämä johtuu pitkälti 
siitä, että vaikka suunnis-
tus onkin yksilöurheilua, 
se kuitenkin viestisuunnis-
tuksen ansiosta on myös 
kiehtovaa joukkueurheilua, 
eivätkä pienet seurat kyke-
ne kokoamaan huippujouk-
kueita.

Nämä tehtävät siirret-
tiinkin vuonna 1998 Liedon 
Parman suunnistusjaoston 
kanssa perustetulle ”farmi-
seuralle” MS Parmalle.

– Uusi edustusseura ei 
syntynyt eikä ole toiminut 
rahan voimalla. Voimak-
kain koossapitävä tekijä on 
rennosti yhdessä viihtyvä ja 
tosissaan harjoitteleva kave-
riporukka, Matti Laavainen 
painotti.

Itse suunnistusta jo 75 
vuotta ilman yhtään väli-
vuotta harrastanut Laavai-
nen kehotti juhlivan seuran 
väkeä nostamaan leuan ylös 
ja ottavan suunnan eteen-
päin kohti uusia haasteita.

– Siellä odottaa jo vajaan 
kahden vuoden päästä jär-
jestettävät veteraanien MM-
kilpailut, yhdessä LiePan ja 
TuS:n kanssa. Ikätoveri-

ni, minua kaksi vuotta van-
hempi, sitä jo odottaa. Hän 
pääsee silloin sarjaan pojat 
90 vuotta. Eteenpäin on elä-
vän mieli, Laavainen totesi 
puheensa päätteeksi.

HISTORIIKKIA läpi käynyt 
Pentti Laaksonen listasi 
seuran toimintasuunnitel-
massa päätavoitteina olevan 
lasten alkeisopetus ja koulu-

tus Oravapolulla, nuorten 
tehokas jatkokoulutus se-
kä kilpailujen hakeminen ja 
laadukas järjestäminen.

Yleistavoitteena on edis-
tää liikuntaharrastusta seu-
ran toiminta-alueella siten, 
että mahdollisimman mo-
ni seuran jäsen harrastaisi 
kunto-, kilpa- tai huippu-
urheilua edellytystensä ja 
tavoitteidensa mukaisesti.

– Tässä meillä ja tulevilla 
vetäjillä on tavoitetta seu-
raaville vuosikymmenille. 
Taloudelliset resurssit sii-
hen ovat kunnossa, Lukka-
ri-Jukolan hyvän tuloksen 
seurauksena, Laaksonen 
muistutti.

JUHLASSA jaettiin Suomen 
Suunnistusliiton tunnus-
tuksia.

Kultaisen ansiomerkin 
sai Timo Kokko ja kultaisen 
plaketin Reima Rantanen.

Hopeisen ratamestaripla-
ketin saivat Marja-Leena 
Antikainen, Heikki Anders-
son ja Pekka Lapila.

Pronssisen ansiomerkin 
saivat Vesa Heikkilä, Mikko 
Määttä, Antti Vainio ja Ee-
ro-Matti Vainio.

Tunnustusmerkin saivat 
Jaakko Aaltonen, Elina Hei-
nonen, Mika Helander, An-
na-Sofia Koivuniemi, Jukka 
Laine, Mari Mäkelä, Yrjö 
Suolahti, Heikki Stenberg, 
Hannu Vannas ja Tuomo 
Vuorenpää.

Kiitospuheen pitänyt Ti-
mo Kokko totesi välittä-
misen olleen Mynämäen 
Suunnistajissa tosiasia:

– Täällä on ollut aina hy-

vä tuki kaikelle tekemiselle, 
ja täältä on ollut hyvä pon-
nistaa.

Kukkasilla kiitettiin seu-
ran perustajajäsentä Antti 
Keskitaloa sekä toimitsijoi-
ta ja talkoolaisia seuratyös-
tä: Matti Laavainen, Jarmo 
Jokila, Heimo Kauppi-
la, Sauli Rannikko, Jarkko 
Tenho, Jarkko Junnila, Vei-
jo Viitasalo, Harri Tasanen, 
Arto Etu-Huitti, Esa Ee-
va, Esa Tuokko, Jussi Kes-
kitalo, Sanna Nyman, Niina 
Rantanen, Vesa-Matti Eura, 
Sari Juntunen, Markku Kes-
kitalo, Pentti Laaksonen ja 
Hannele Tuomola.

Puheenjohtaja Rei-
ma Rantanen toivoi toi-
mijoiden jaksavan tehdä 
seuratyötä seuraavatkin 
kymmenen vuotta.

– Että jokainen jatkossa-
kin innostaa nuoria mu-
kaan joko kilpailijoiksi tai 
toimitsijoiksi. Toivottavasti 
Lukkari-Jukolakin sai mei-
dän toimitsijakaartin moti-
voitumaan jatkamaan tätä 
hyvää suunnistusurheilun 
sanansaattamista, Ranta-
nen toivoi.

Juhlan musiikista vastasi 
Mynämäen mieslaulajat.

Suunnistajia motivoi 
hyvä yhteishenki

Ansiomerkkien saajat yhteiskuvassa.
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Juhlapuheen piti Matti Laavainen.
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