mutta nämä olivat varsin vapaamuotoisia
ohjelman
jatkoja
kesäjuhlissa.
Hannes
Kolehmaisen nimi tunnettiin jo paikkakunnalla,
mikä tietysti antoi pojille urheiluintoa.

MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry:n
HISTORIA 1920-2010

Vuosi 1920 oli Olympiavuosi ja tämän
innoittamana
perustettiin
paikkakunnalle
voimistelu- ja urheiluseura Virkistys.
Olympialaisia ei katseltu televisiosta suorana
lähetyksenä, eikä kuunneltu radiosta, vaan
tulokset luettiin kolme kertaa viikossa
ilmestyvästä Mikkelin Sanomasta. Yrjön veli oli
rautatieasemalla sähköttäjänä, niin hän sai sieltä
napattua jonkin kilpailutuloksen tuoreeltaankin.
Parhaiden tulokset tiedotti viisunikkarit, jotka
suurista tapahtumista tiedottivat kansalle mieliin
painuvasti. Niinpä olympialaisistakin kerrottiin
tähän tapaan: Belkian maalta nyt kuuluu
kummoo, kun Suomipojat sielä tekkee jälkee
rummoo. Jottai tok tuota Myyrän Jonni, Peltosen
poika ja Johanssonni. Nekun seivästä nakkoo,
niin ei toisia tarvita palkinnon jakkoo. ”]

ALKUSANAT
Mäntyharjun Aseman seudun Woimistelu- ja
Urheiluseura Virkistyksen asiakirjat palautuvat
vuoteen 1920, jolloin marraskuun 24. päivänä
seura perustettiin. Perustamiskokous pidettiin
Aseman kansakoulussa.
Ensimmäisenä
toimintavuonna
liittyi
Virkistykseen 46 jäsentä, naisia 14 ja miehiä 32.

Kuva: Mäntyharjun kunnan arkisto

Monipuolista
urheilua
1920
–luvulla
nuorukaisvuosinaan
harrastanut
Mauno
Karjalainen kertoo muistelmissaan: [”Kotikyläni
nuoret kokoontuivat myös maantielle, Hälikän
portille pyhäiltaansa viettämään. Sielläkin
kehittyi omanlaistaan urheilua, voimainkoitosta.
Paikalla oli kivi, mistä sai mukavan otteen
käsille, niin sitä nostettiin ja kuka tämän oikein
reilusti nosti maasta ylös, niin jopa puhuttiin
vahvana miehenä pitkään. Renkipojat nostelivat
kärrynpyöriä akseleineen ja sormikoukunvetoa
oli usein tarjolla, jos aika alkoi muuten
pitkästyttää. Väkikartunveto oli myös suosittu
voimainkoitosmuoto. Tähän vetoon oli kehitetty
myös koirankuje, jolla juksautettiin uutta
joukkoon tullutta. Tämä tapahtui siten, että
muodostettiin kolmen miehen joukkueet ja uusi
tulokas keskimmäiseksi ja keskimmäisten
vetäjien jalat asetettiin kartun päälle, ettei karttu
kohoaisi liikaa. Salaisesti sovittiin, että
tulokkaan puoli voittaa, jolloin karttu heitti hänet
takaperin
kuperkeikkaa
taaksepäin
–
mieluummin raviojaan.

Mäntyharjun hiihtäjät kuvattuna Salmelan pitäjäntuvan
edustalla vuonna 1924. Hiihtäjät vas. (2) Jussi Väisänen,
(1) Lauri Viitanen, (5) Lauri Gynther, (3) Eemil
Vitikainen, (7) Arvo Luoma, (risti) Yrjö Luoma, (4) Viljo
Luoma, (9) Mauno Karjalainen, (11) Toivo Paasonen, (12)
Arvi Vuorio, 14-vuotias Jaakko Karjalainen palelee
takana, (13) Wiljami Kytö.

Tämän päivän, 2010-luvun Virkistys haluaa
visionsa mukaan olla rakentamassa laadukasta
liikuntaa lapsista vanhuksiin. Seuran työssä on
nykyään
mukana
lähes
joka
kuudes
mäntyharjulainen.

Nuorisoseura
ja
maamiesseurakin
olivat
järjestäneet jo joitakin juoksu- ja pyöräkilpailuja,
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Tätä historiikkia kootessa ja yhdistyksen arkistoa
järjestäessä vastaan tuli muuten seutukunnan
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2.§ Päätettiin seuran nimeksi W- ja U-seura
”Virkistys”.

urheilutoimintaa tuntemattomalle paljon uutta ja
mielenkiintoista historiaan liittyvää. Seuraavat
tekstit ja kuvat
ovat pääosin jo aiemmin
julkaistuja, mutta tällä kertaa yhteen koottuna
90-vuotishistoriikkina.
Toivottavasti
tämä
historiikki saa jälleen uusia lukijoita nykyisistä
mäviläisistä ja muistakin mäntyharjulaisesta
urheiluseuratoiminnasta kiinnostuneista. (TH)

3.§ Johtajaksi valittiin A.I. Raassina, sekä varalle
I.E. Autere.
4.§ Valittiin viisi (5) henkinen johtokunta, johon
tulivat valituiksi seuraavat: A.I. Raassina, I.E.
Autere, W. Pätäri, H. Ukkola ja W.I.
Marienberg. Kokoonkutsujaksi valittiin A.I.
Raassina.
5.§
Valittiin
kahdeksan
(8)
henkinen
huvitoimikunta, johon tulivat seuraavat: Y.
Luoma, M. Lehtonen, Manne Leppä, H. Ukkola,
E. Mattila, A. Uuksukainen, V. Lappalainen ja
W.I. Marienberg. Kokoonkutsujaksi Y. Luoma.
6.§ Valittiin kaksi (2) miehinen komitea
laatimaan sääntöehdotusta, johon tulivat: A.I.
Raassina ja I.E. Autere.

Virkistyksen naisvoimistelijat esiintymispuvuissaan ns.
sahan tuvan pihamaalla harjoituksen lomassa. Henkilöt:
takana vas. Toini (os. Ahvenainen) Koivisto, Toini
(Mattila) Kasurinen, Toini (Paasonen) Karjalainen, Ester
(Karjalainen) Mattila, Maiju (Leppänen) Wegström, Aino
Kosola, Signe (Lindberg) Juvonen, Martta (Valjakka)
Lepistö, johtaja Emmi (Ukkola) Toikka ja Martta (Harig)
Volanen.

7.§ Voimisteluharjoituksia päätettiin pitää kaksi
(2) kertaa viikossa, nimittäin tiistaina ja
perjantaina klo ½ 8 ip.
8.§ Keskusteltiin seuran esiintymispuvusta, joka
päätettiin seuraavasti: pitkät valkeat housut,
tavallinen voimistelupaita ja musta vyö.

1920-1930

9.§ Päätettiin pyytää alussa lainaksi Kirkonkylän
Nuorisoseuralta
voimisteluvälineitä
kuten
sauvoja, rekki ym.

PERUSTAVA KOKOUS
Pöytäkirja
tehty
Mäntyharjun
Aseman
kansakoululla marraskuun 24. pnä 1920, jossa oli
seuraavat henkilöt: W. Pätäri, A.I. Raassina, I.E.
Autere, H. Ukkola, Y. Luoma, Emil Ahvenainen,
Hiskias Laine, Väinö Lappalainen, Edvard
Mattila, Lauri Virtanen, Arvi Vuorio, Otto
Myyryläinen, Alex Valjakka, Aug. Uuksukainen,
Jalmari Ulmanen ja W.I. Maerienberg.

Kokouksen puolesta
W.I.Marienberg
Vuosikertomukset kuvailevat seuran toimintaa
kovin suppeasti, tuntuu siltä, kuin kysymyksessä
olisi kokonaan muu järjestö kuin urheiluseura.
Muuta huvitoimintaa on kylläkin ollut runsaasti
ja näin varmasti on hankittu alkupääomaa ja
tämähän
oli
entisaikaan
järjestöjen
perusluonteeseen
kuuluvaa.
Jäsenten
kokoamiseksi muistakin kuin urheilijoista saatiin
juuri jäsenistä järjestämällä ohjelmallisia
huvitilaisuuksia.

Kokouksessa toi A.I. Raassina alustuksessaan
esille V- ja U-seuran perustamisen Mäntyharjun
Aseman kylään, johon kaikki yllämainitut
suostuivat.
1.§
Puheenjohtajaksi valittiin V. Pättäri ja kirjuriksi
W.I. Marienberg.
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Salmelassa, Nuorisoseuran talossa, Voikoskella,
Ollikkalan
Paasosella,
Papinpojassa,
Haapaniemessä ja Mäkelässä kokoonnuttiin
juhlimaan.
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Juhlat olivat kertomuksen mukaan suur-seurojen
juhlien malliin järjestetyt. Torvisoittokunta soitti,
ohjelmaa oli paljon ja tietenkin 10-vuotiskisat.
Tuloja oli huimaavasti, mutta menotkin olivat
sen mukaiset. Lopputulokseksi niin kuin usein
tänä
päivänäkin
jäi
10-vuotisjuhlista
rahastonhoitajalle 1,60 markkaa.

Kuva: Mauno Karjalainen

Yleisurheilussa Ilmari Mäntynen korjasi piirin
ennätystä 1500 metrillä aikaan 4.13,0, jonka hän
juoksi Helsingissä. Näin lopettaa 1929vuotiskertomuksen kirjoittaja:
”Virkistyksen kymmenvuotistaival on päättynyt
ja se on usein kyennyt osoittamaan, ettei sen
syntysanoja kymmenen vuotta sitten oltu turhaan
lausuttu”.

Kuulantyöntökilpailu menossa Mäntyharjun nuorisoseuran
kesäjuhlien yhteydessä seurantalon pihalla 1920 –luvulla.

Vuosikymmenen
ajalta
puuttuvat
kilpailupöytäkirjat,
vaikka
jäsentenvälisiä
tasamaahiihtoja järjestettiin. Vuosikertomus
vuodelta 1929 on sikäli käänteentekevä, että se
alkaa kertoa urheilullisista saavutuksista.

TOIMIHENKILÖT 1920-1930:
Puheenjohtaja:
I.A. Raassina ………….... 1920 – 1921 ja
1923 – 1924
I.E. Autere ........................ 1921 – 1923
Y. Luoma ......................... 1925 – 1926
V. Luoma ......................... 1926 – 1928
A. Luoma .…………….… 1928 – 1930

Vuosikertomuksessa mainitaan Ilmari Mäntysen
piirimestaruudet 800 metrillä ja 1500 metrillä.
Piirin ennätys mm. 1500 metrillä korjaantui
aikaan 4.17,0. Ja täytyy sanoa, että eivätpä
Mäntyharjun pojat tänä päivänä juokse juuri
paremmin. Aaro Naakka oli tunnettu pitemmillä
matkoilla.

Sihteerit:

Eikä ilman mainintaa jää myöskään urheilun
kuvaan niin läheisesti kuuluva huutosakki.
Vuosikertomuksessa on maininta, kuinka
Virkistyksen viestijoukkue voitti 4 x 400 metrin
viestin vielä ylimääräisenä lajina eräissä
Mikkelissä pidetyissä mestaruuskilpailuissa
vankan
Taavetti
Naakan
huutosakin
innoittamana. Juoksun tulos oli niin hyvä, että
Mikkelin piiri nousi valtakunnallisessa tilastossa
häntäpäästä kuudennelle (6) tilalle.

W.I. Mareinberg ................... 1920 – 1921
Väinö Lappalainen ..........…..1921 – 1922
Emmi Ukkola .............…...... 1922 – 1927
Eemil Hietanen ……………. 1927 – 1930

Urheilu ja voimistelu mainitaan kentän
kunnostamisena ja voimisteluiltoina, mutta
varsinaiset urheilutulokset alkavat näkyä
vuosikertomuksissa
vasta
vuosikymmenen
lopulla.

Mauno Karjalainen: Voimistelu etusijalla
Virkistyksen alkuvuosina

Rahastonhoitajat:
W.Pätäri ……………….….. 1920 – 1929
Eemil Ukkola ……………... 1929 – 1930

[Olen toiminut Virkistyksen riveissä 20- ja 30 –
vuosikymmenillä aktiivisena jäsenenä ja samoin
suojeluskunnan rivimiehenä. Näiden järjestöjen
toiminta meni usein ristiin, koska molempien
toimintaperiaate oli liikunnan edistäminen. On
usein ihmetelty Virkistyksen vähäistä urheilun
esiintymistä sen alkuvuosilta ja sen muuta

Tämän
kymmenvuotisjakson
viimeinen
vuosikertomus kuvaa seuran 10-vuotisjuhlia.
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seuratoimintaa esim. iltamien pitoa. Kuten
seuran nimestäkin ilmenee, se oli myös
voimisteluseura, niinpä sen toiminta alkuvuosina
kehittyi voimisteluun.

iltamien vetäjänä toimi pitkään Emmi Ukkola.
Hänellä oli taitoa ja innostusta asiaan, joten
hänestä muodostui oikeastaan koko seuran sielu
ja koossapitäjä.

Kuva: Mauno Karjalainen

Pätevästä voimistelun johtajasta miesten puolella
oli aina puute. Suojeluskunnan puolesta oli
piirissä kyllä joku liikunnan neuvoja, mutta
hänen toimensa riitti vain kerran uuden
voimisteluohjelman esittelyyn ja lopuista piti
selvitä omin voimin. Luoman veljekset Arvo ja
Viljo (Iisakki) ohjailivat vuoron perään ja
allekirjoittanutkin lopulta yhden pojan joukkueen
voimisteluohjelmaan. Telineitä seuralla oli rekki,
renkaat ja nojapuut, mutta tältä osin oli
ohjaajasta vielä suurempi puute. Seuran jäsenistä
ainoastaan Hugo Ukkola oli nuoruudessaan
voimistellut telineillä ja häneltä opittiin
useammat
tekemään
kippi
ja
joitakin
pyörähdyksiä. Nojapuilla oli tilanne vieläkin
heikompi, joen näillä emme pystyneet
esiintymään
yleisölle
yhtään
kertaa.
Harjoittelupaikkamme asetti myös omat
rajoituksensa, varsinkin rekillä, sillä aina oli
varottava laipion vastaanottoa.

Iltamissa yleisöä huvitettiin myös pyramideilla, mitkä
eivät olleet huimaavan
korkeita, mutta eivät
iltamatuvatkaan olleet korkeita. Tässä esiintyvät vappuna
1930 Kymin tuvassa Viljo Kytö ja Viljo Luoma käsillään,
Mauno Karjalainen niskan päällä.

Seuran joukkue osallistui valtakunnallisiin
voimistelujuhliin Kuopiossa, Viipurissa ja kolme
kertaa Helsingissä. Nämä juhlat oli milloin
urheiluliiton, milloin suojeluskuntajärjestön
järjestämät, niin joukkueemme esiintyi sen
mukaisesti.

Pallopelitkin tulivat ohjelmaan Virkistyksen
alkuaikoina. Nämä vaativat jo laajempaa
yhtenäistä kenttää ja tällaiseksi keksittiin kirkon
pihamaa, mitä saatiinkin suosiollisesti käyttää.
Siinä kasvoi kuitenkin iso haapa, mikä haittasi
huomattavasti pelin kulkua, eikä sitä saanut
kaataa. Pojat yrittivät saada kuivumaan ja
kaivoivat sen valtajuuriin poralla reikiä ja
täyttivät suolalla, mutta ei haapa siitä kuollut.
Vasta sitten, kun moni pelaajista tarvitsi itselleen
sankarihautapaikkaa kirkkomaalla haapa joutui
tilansa luovuttamaan.

Juhlien yleisohjelma tuli harjoiteltavaksi jo
edellisenä syksynä. Näitä harjoiteltiin ahkerasti
ja
harjoittelupaikkoina
olivat
Aseman
kansakoulu, Mäkelän ja Penttilän tuvat, sahan
ruokatupa ja Kiepinsalmella Kymi Oy:n talo,
mikä olikin käytössämme useita vuosia. kun
ohjelma opittiin, niin alettiin sitä esittää
iltamissa,
joista
saatiin
vähän
tuloja
matkarahoiksi. Näitä iltamia pidettiin näiden
harjoituspaikkojen lisäksi ainakin Varpasessa
Yrjön talossa, Voikoskella seurantalossa,
Lyytikkälän kylässä Karhulla, Haapaniemessä,
Honkataipaleessa
Kymi
Oy:n
talossa,
Ollikkalassa Paasosella, Vihtamaalla ja kirkolla
Nuorisoseuran talossa.
Näissä iltamataloissa vierailtiin useamman
kerran ja yleisöä niihin kerääntyi noin 50-100
henkeä syrjäkyliltäkin. Ohjelmassa oli aina
miesten tai naisten voimistelua, joskus
molempiakin. Juhlapuhuja muisti usein korostaa
vanhaa helleenien iskulausetta: ”Terve sielu
terveessä ruumiissa”. Naisten voimistelun ja
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010

Kun urheiluharrastus näytti vakiintuneen
paikkakunnalle, niin lahjoitti agr. Arvo Kuusi
asemalta urheilukenttäalueen. Vastaanottajana
oli suojeluskunta, mutta Virkistyksen pojat sieltä
ensimmäisiä
kantoja
räjäyttelivät
kantopommeilla ja kangella väännettiin juuret
maasta. Näin saatiin ensiksi kuulantyöntö ja
hyppypaikat tasaisiksi. Kiekkoa ja keihästä voi
heittää kannokkoonkin, vaikka välineet siellä
helposti rikkoontuivat. Suojeluskunta sai
paremmin rahaa käyttöönsä ja voi palkata
apuvoimiakin
kentän
tasaukseen,
että
tasaantuihan siihen lopulta pesäpallokenttäkin.]
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Luoma. Nämä miehet kiersivät jo laajemmalti
jopa Savonlinnassa saakka.

Kuva: Mauno Karjalainen

Tällä vuosikymmenkaudella pidettiin edelleen
varojen hankkimiseksi iltamia eri taloissa ympäri
pitäjän. Järjestettiin kesäjuhlia ja niiden
yhteydessä pelattiin kylienvälisiä pesäpallootteluita.
Tällä vuosikymmenellä valmistui nykyinen
pallokenttä
siedettävään
urheilukuntoon.
Talohankekin virisi vuosikymmenen lopulla,
mutta se sammui sodan syttyessä.
Mäntyharjun ensimmäisen urheilukentän raivausjoukko on
asettunut kuvaan kalusto- ja pukukopiksi saadun entisen
asemapäällikkö Melanderin lasten leikkimökin eteen.
Henkilöt vas. Lassi Keto, Mauno Karjalainen, Helmi
Kyyhkynen, Alli Keto, Viljo Kytö, Elsa Häyrinen, Arvo
Luoma, Einari Tyllinen, Viljo Savolainen, Pohjanheimo.
Istumassa
Jaakko
Karjalainen
ja
Virkistyksen
pitkäaikainen sihteeri Eemil Hietanen.

Mauno Karjalainen: Matkan varrelta
[Yksityiset kilpailumatkat naapurikyliin ja
pitäjiin ajettiin pyörällä ja talvella hiihtäen.
Kilpailujoukkueiden
matkanteko
oli
jo
hankalampaa, kun matka tavallisesti oli pitempi
ja varusteita tarvittiin enemmän. Yleisiä
kulkuneuvoja ei ollut kuin juna ja se kulki omaa
rataansa. Niinpä matkat järjestettiin joskus
mieleenpainuvalla tavallakin.

1930-1940
Tämä vuosikymmen alkoi Arvo Luoman
johdolla.
Järjestettiin
hyvin
ahkerasti
jäsentenvälisiä hiihtokilpailuja ja yleisurheilussa
tulivat kolmiottelut seuran ohjelmaan. Seuran
juoksijat kävivät ottamassa piirin mestaruuksia.
Ilmari Mäntynen voitti useita piirin mestaruuksia
niin henkilökohtaisesti kuin viestissäkin.

Pakkasta oli yli 30 astetta ja piti mennä
Pertunmaalle
edustamaan
Mäntyharjun
suojeluskuntaa alehiihdossa. Konsta Kousa lähti
kyytiin hevosellaan ja ns. reslareellä. Meitä oli
viisi miestä ja kuski lisäksi, joten kuormaakin
kerääntyi eikä hevosen vauhti näin ollen ollut
mitenkään nopeata. matka taittui kuitenkin väliin
juoksemalla tai kävellen lämpimiksi tai hevosta
helpottaen. Perille kuitenkin päästiin ja kilpailu
hiihdettiin kun mitään pakkasrajoituksia ei ollut.
Hiihto oli kuin tervan juontia kun suksi ei yhtään
luistanut ja itsekin pyrki jäätymään.

Virkistyksellä olikin näihin aikoihin pistämätön
viestijoukkue 4 x 800 metrillä ja 4 x 1500
metrillä. sellaiset nimet kuin Väinö Nieminen,
Ilmari Mäntynen, Martti Ollikainen ja Jaakko
Karjalainen toivat seurallemme nimeä pitäjän
ulkopuolellakin. Vielä 1937 Ilmari Mäntynen
voitti 5000 metrin piirin mestaruuden. Aaro
Naakka oli edelleen hyvässä kunnossa ja saavutti
hyviä sijoituksia pitemmillä matkoilla. Mikkelin
kilpailuissa oli olympiavoittaja Lauri Lehtinen
ihmetellyt Ilmari Mäntysen menoa, kun meinasi
jäädä toiseksi.

Toinen muistettava matka tehtiin Heinolaan
samanlaisella joukolla, mutta nyt oli jo käytössä
4 hengen Ford, mutta tavaraa sitä enemmän, kun
tarkoitus oli osallistua myös hiihtoammuntaan.
Nyt tilanne ratkaistiin siten, että auton perään
laitettiin reki, kun kuskimme Ilmari Mäntynen
oli entinen hevospostin ajaja MäntyharjuPertunmaan välillä, niin rekikin oli vielä jäljellä.
Tavarat lastattiin rekeen ja miehet autoon. Reki
heitteli jälessä tien laidasta toiseen ja narut
pyrkivät menossa löystymään ja katkeilemaan,
mutta onnellisesti matka tehtiin. Nyt tämä ei
taitaisi onnistua liikenteen eikä liikenteen
valvojankaan puolesta.

Moukarinheitossa oli Pentti Outinen piirin
parhaita. Hän piti kauan piiriennätystäkin
hallussaan. Joukkuevoimistelu oli seuran
ohjelmassa ja Mäkelän tuvassa ja Aseman
kansakoulussa tehtiin monta komeaa pyramidia,
joiden huipuilla seisoi Edvard Mattila tai Viljo
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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Olimme Savonlinnassa hiihtomatkalla 20 –
luvulla, kun majapaikassamme naiset pyytelivät
meiltä nimikirjoituksia kuin paremmiltakin
tekijöiltä. Silloin jo vakava vanhapoika Jussi
Väisänen kirjoitti runon ex tempore tähän
tapaan: ”Sun hiukses on huumaavat, kuin
suksitervan tuoksi. Ja povesi pehmoinen, kuin
löysä potkupallo. Suotta tässä runoilen kun
pussata et salli”.]

Ilmari Mäntynen, joka oli Mäntyharjun paras
juoksija,
oli
juoksunsa
harjoitellut
työmatkoillaan hevospostin aikana Pertunmaan
välillä juostessaan. Alkukuntonsa hän kertoi
saaneensa paimenpoikana.
Talossa oli ollut sonnimullikka, joka ei pysynyt
omassa karjassa, vaan pistäytyi naapurikylään.
Ilmarin velvollisuus oli hakea se sieltä kotiin.
Ilmari tarttui sonnia hännästä kiinni ja niin näiltä
kevytjalkaisilta matka taittui nopeasti ja kunto
nousi.

1500 m juoksijat lähtöviivalla maantiellä Penttilän talon
kohdalla. Tästä oli 750 m Myyryläisen kaupalle tasaista
maastoa, mitä usein käytettiin juoksuratana. Juoksijat vs.
Ilmari Mäntynen, tuntematon, Toivo Laakso, Väinö
Nieminen, Mauno Karjalainen, Leo Karvinen ja Jaakko
Karjalainen. Takana herrat Hugo Ukkola ja Viljo Kytö.

TOIMIHENKILIÖT 1930-1940:
Puheenjohtajat:
Arvo Luoma ……………….. 1930 – 1933
Viljo Luoma ….…..………... 1934 – 1939
Sihteerit:
Eemil Hietanen …………… 1930 – 1932
Viljo Kytö ………………… 1933 – 1939
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Lisäksi Tauno Ulmala oli piirin parhaita
neljännesmailereita.

1940-1950
Sotavuodet olivat kuitatut
toimintakertomuksessa:
”Ei toimintaa sodan vuoksi”.

hyvin

lyhyesti

Oli
kuitenkin
jotakin
ja
ne
olivat
maaottelumarsseja.
Se
oli
nykyisen
kuntourheilun alkua. Mäntyharjussakin saatiin
marssisuorituksia 3572 kpl, kuinkas onkaan nyt?
Vuoden 1943 vuosikertomuksen loppulause
kuuluu sanatarkasti seuraavasti: ”Toivokaamme,
että tämä maailmanpalo pian loppuisi ja
saisimme siirtyä rauhan töihin. Ehkä sitten
seuratoiminta saisi uutta tulta purjeisiinsa”.
Vuoden 1945 aikana seuran toiminta todella
kasvoi. Jäsenmääräkin nousi paristakymmenestä
268 jäseneen. Nyt
todella järjestettiin
jäsentenvälisiä kilpailuita vähän joka lajissa.
Pesäpallo-otteluita järjestettiin jo piirin tasolla.
samana vuonna Varpasen kyläosasto rakensi
tanssipaikan vanhaan parakkiin ja sieltä saatiin
tuloja toimintaan.

Virkistyksen voittajajoukkue ensimmäisessä Mäntyharjuviestissä vuonna 1948. Edessä vasemmalta Viitanen, Pentti
Toiviainen, Raija Luoma, Erkki Kämäräinen ja Väinö
Pensola. Takana vasemmalta Tauno Ulmala, Pekka
Lehtoranta, Timo Paarma, Lauri Korpelainen ja
Tiilikainen.

Seuraavana vuonna rakennettiin Virkistyksen
vanha tanssilava Hyyryläisen maalle. Näin
hankittiin laajentuneelle toiminnalle varoja ja
siihen seura pystyikin jopa maksamalla
urheilijoille liiton suosittelemat päivä- ja
matkarahat.

Seuran monipuolisuutta silloin kuvaa, että
rakennettiin hyppyrimäki (nykyisen sairaalan
mäelle). Avajaiskilpailut pidettiin 24.3.1945.
Tämän kaiken takana seisoi Alvi Palhon
urheilumies ja seuratoimintamies rinnallaan
Hjalmari Viemerö. Nämä miehet osasivat saada
toiminnalle rahaa ja he saivat vielä toiminnan
pyörimäänkin.

Mauno Karjalainen: Sukset ja hiihtovälineet
[Tuntemani mäntyharjulaiset hiihtäjät hiihtivät
kotitekoisilla suksilla 20 –vuosiluvulla vielä
kaikki. Aluksi nämä olivat vielä pitkiä
tasamaasuksia.
Puhuttiin
ihannemallista.
Murtomaahiihdon tultua yleiseksi kehitettiin ns.
murtosukset. Nämä olivat leveämmät ja
lyhyemmät, varsinkin kantaosalta, että suksi
saatiin etupainoiseksi, mikä auttoi mäkien
nousuissa. Tähän pakotti sekin, kun sääntöihin
tuli pykälä, ettei suksia saanut kantaa ylämäessä,
koska tämäkin tuli mieleen pitkillä suksilla
hiihdettäessä. 30 -vuosiluvulla ilmestyi jo
ammattimiehiä suksentekijöiksi ja näiden
tekemiä suksia alettiin yleisesti käyttää. Nämä
olivat vielä yksipuisia koivusuksia aina 50 –
luvulle asti. Mäntyharjussa oli tällainen
ammattimies Manne Korpelainen, joka teki
suksia koivusta etsimällä ja ostamalla suksipuut
metsästä. Tämä koivu piti ollakin erittäin suora,
oksaton, että siinä säilyi ns. jalkavuus.

1.—2.2.1947
Virkistys
järjesti
piirin
talvimestaruuskilpailut,
jotka
onnistuivat
loistavasti ja ne vielä toivat seuran kukkaroon
huomattavan summan rahaa. 1947 seuran
jäsenmäärä oli 316. Tällöin oli jo perustettu
Varpasen ja Käävänkylän alaosastot. Samana
kesänä seura osallistui suurella joukolla Suomen
Suurkisoihin.
Pesäpalloilijatkin
nousivat
maakuntasarjasta välisarjaan.
1948 järjestettiin ensimmäiset Mäntyharjun
Hiihdot.
Tämän
ajan
luokkahiihtäjistä
mainittakoon Kaarlo Viljakainen ja ikinuori
Väinö Pensola. Kesäkaudella –48 pesäpalloilijat
olivat kahden pisteen päässä pääsystä Suomensarjaan.
Yleisurheilutoimintakin oli vilkasta. Timo
Paarma joksi ajan 11,4 100 metrin juoksussa.
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010

8

Nämä olivat vielä tasamaan hiihtäjiä, mutta
Antton Collin oli ensimmäinen suomalaisvoittaja
Holmenkollenilla. Hän oli Savonlinnassa
samoissa suojeluskuntapiirin kilpailuissa kuin
Mäntyharjun pojatkin, mutta voittajana. Kotiin
tultua Väisäsen Jussi kehaisi, että hiihtelimme
Collinin kanssa perättäin, välin oli Collin edellä
ja minä taas välin perässä.

Korpelainen
kehitti
yrityksensä
niin
koneelliseksi, että hän viime aikoinaan teki jo
sälesuksiakin liimailemalla eri puulajeja yhteen.
Lasikuitua ei Korpelaisen verstaassa käytetty.
Myös suksisauvat tehtiin itse. Haapapuusta tuli
niistä keveämmät ja kun nekin tervan kanssa
uunissa haudottiin, niin kestivätkin kohtalaisesti.
Sitten keksittiin kaupoista merenruoko, joita
herrasväen pojat käyttivät ongenvapoina, niin
niistä alettiin tekemään sauvoja. Pian näitä
ruokosauvoja saatiin kaupoista valmiinakin.
Pyöräyttipä
joku
vaneritehdas
sauvoja
vaneriviilustakin sota-aikana ja näkyipä niitä
alumiinistakin
valmistettuja.
Myöhemmin
mäntyharjulainen
Mäntykero
valmisti
lasikuitusauvoja koko maailman tarpeiksi lähes
parikymmentä vuotta.

Kuva: Mauno Karjalainen

Terva oli tärkeä voide suksille. Uutuudeltaan
koivusukset tervattiin joka puolelta ja paahdettiin
tuvan uunissa tai ulkona nuotiolla. Tämä antoi
suksille kauniin ruskean värin, jos päälle vielä
pyyhkäisi vahaa, niin jopa kiiltivätkin. Tämä
tervaus
uusittiin
ajoittain
niin
tähän
vastatervattuun
pohjaan
tarttui
hyvin
suksivoiteet, joita alkoi myös kaupoista saada.
Bradlie ja Mixsi olivat kysyttyjä norjalaisia
voiteita joilla onnistui saamaan pitoakin
suksiinsa. Kotimaisia voiteitakin sai kaupoista
parhaiden hiihtäjien nimellä mainostettuja,
enemmän tai vähemmän onnistuneita. Matti
Raivion vesikelin liisteristä on jäänyt parhaat
muistot, sillä se piti kuin piikkarilla ylämäessä ja
luistoa oli.
Jaakko Karjalainen oli parhaiten menestynyt hiihtäjä
Mäntyharjulaisista. Tässä hän esiintyy vuoden –34
mukaisissa varusteissaan. Hän osallistui Salpausselän
hiihtoihin vuosina –34 ja –35 silloin hiihdetylle 17 km
matkalle. Hänen paras sijoituksensa täällä oli 15. sija.
Silloin hän edusti Heinolan Iskua.

Alkuperäinen suksisidehän oli nahkainen mäysti,
lenkki. Kippurakärkinen lapikas pysyi tässä
hyvin tavallisessa matkahiihdossa, mutta
kilpailussa siitä suksi helposti irtaantui. Tapani
Niku
kehitti
tätä
vahvistamalla
sen
rautakiskoilla,
jonka
reunoihin
niitattiin
korvakkeet sivuille, joista nahkaremmillä suksi
sidottiin kannan taitse jalkaan. Näin syntyi ns.
Nikun side. ]

Niihin aikoihin oli kilpailuladut vielä varsin
raivaamattomat.
Sauva
tarttui
usein
katajapensaaseen ja suksien katkeamisiakin
sattui usein. Isoimmissa niin kuin piirin
kilpailuissahan latu oli jo keveämpi, mutta
sauvan tila oli vielä pehmeä, joten varattiinkin
sauvoihin
isot
sommat.
Ensimmäiset
murtomaasuksetkin tehtiin leveämpiä, että ne
paremmin kantoivat pehmeällä ladulla.

Mauno Karjalainen: Murtomaahiihto
[Ensimmäisiä
hiihdon
esikuviani
olivat
Kymenlaakson hiihtäjät Jussi Niska ja Santeri
Tasa, sekä Pohjanmaan Ritola ja Luomajoki,
joilla vain ensipalkintoja kummallakin niin kuin
jännittävistä kilpailuselostuksista saimme lukea.
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varmistin hiihtoni tältä osin ja se onnistuikin,
mutta nyt heitti toinen ampumapaikka ja osumat
oli pienessä ryhmässä, mutta 5 cm liian alhaalla.
Tämähän harmitti.]

Täällä aseman seudullakaan ei ollut mitään
jatkuvasti hiihdettävää latua, vaan tavallisesti
ennen kilpailua 3-4 miestä suunnitteli ja hiihti
ladun pari kolme kertaa viikolla ja pyhänä
kilpailtiin. Samantapaisia olivat muidenkin
kyläkilpailujen ladut. Niissä oli aidat osittain
avaamatta ja ojat tasaamatta ja näissähän sitten
sukset helposti rikkoontuivat.

Järjestettiin
Ilmari
Mäntysen
20vuotisjuhakilpailut. Nyt Virkistys oli koko
pitäjän urheiluseura ja myös samana vuonna
syntyi ajatus Mäntyharjun Urheilijat-50:n
perustamisesta.

Aluksi murtomaallekin kilpailijat lähetettiin
ladulle yhtäaikaa, mutta hiihdosta pyrki tulemaan
tappelu, jos edellä hiihtäjä ei antanut latua ja
umpihangessa ohittaminen oli toivotonta. Niinpä
tulikin muotiin väliajoin lähettäminen ja sääntö,
että puoli latua oli annettava sitä pyytävälle. Pian
nämä säännöt opittiin ja harvoin mitään
kiusantekoa laduilla sattui.

Yhteenvetona vuosikymmenen toiminta oli
monipuolista, jopa seura järjesti uintikilpailuja.
Mutta tulevan vuosikymmenen varjo oli jo
heitetty seuran toiminnan ylle.
TOIMIHENKILÖT 1940-1950:
Puheenjohtajat:
Aimo Laiho ……….………. 1941 – 1944
Lauri Korpelainen ………… 1945 – 1946
Alvi Palho ………………….1946 – 1948
Uuno Leskelä ……………… 1949

Suojeluskuntajärjestö oli huomattava hiihdon
kehittäjä ja harrastuksen levittäjä. Suurin osa
hiihtokilpailuista 20- ja 30 –vuosikymmenillä oli
suojelukuntien järjestämiä. Oli kyläosastojen
omia ja kylien välisiä kilpailuja. Oli pitäjän,
alueiden
(2-3
pitäjää)
sekä
piirin
mestaruuskilpailut ja tietysti koko järjestön
mestaruuskilpailut. Näihin kilpailuihin kerääntyi
runsaasti osanottajia, sillä olihan omaa osastoa
aina edustettava.

Sihteerit:
Lauri Volanen …………….. 1940 – 1945
Pentti Kuusi ……………….. 1946 – 1947
Jaakko Kuitunen ………….. 1948
Oiva Lehtonen ……………. 1949 – 1950

Päämatka piiritasolla oli 20 km, mutta
alkuvuosina oli myös pikahiihto, vain 2 km. Tätä
ei monena vuonna hiihdetty, mutta se vastasi
nykyisiä puistohiihtoja ja oli jäällä hiihdettynä
yleisön hyvä seurata.

Vuosikymmenen työn rahastonhoitajana teki
Hannes Kinnunen.

Ampumahiihto oli myös suosittu kilpailulaji ja
sen sääntöjä muutettiin useamman kerran. Aina
oli kuitenkin kaksi ampumapaikkaa joiden
ampumaetäisyyttä ei ennakolta ilmoitettu.
Hiihtomatkatkin olivat epämääräisiä. Oli niinkin,
että ensin hiihdettiinkin verryttelytaival, jolta ei
otettu aikaa ja sitten vasta alkoi varsinainen
kilpailu ja ammunnat, jotka suoritettiin
molemmat makuulta. Viimeinen hiihtotaipale
hiihdettiin ilman sauvoja ja koetteli, onko
suksissa pitoa.

1950-1960
Seuran nimenmuutos tapahtui 23.3.1950.
Uudeksi nimeksi tuli Mäntyharjun Virkistys ry.
Tämä vuosikymmen alkoi seuramme historiassa
sekasortoisena ja taloudellinen tilanne oli päässyt
rahansiirtojen mukana valumaan pakkasen
puolelle. Nythän rakennettiin Harjulinna. Se talo,
johon jokainen mäntyharjulainen luotti ja jonne
seurammekin rahat, talkootyö ja keräykset
menivät. Talo oli kuitenkin rakennettu niin
epätaloudelliseksi, että jo vuosikymmenen
lopulla Harjulinnan kokouksissa puhuttiin
konkurssikypsästä pesästä.

Tämä oli sikäli mielenkiintoinen laji, että siinä
molempien lajien onnistuessa voi päästä hyvään
lopputulokseen. Omakohtaisesti olen harmitellut
ikäni, että kerran olin piirin kilpailuissa
ammunnassa
aivan
kärkipäässä,
mutta
hiihtoladulta hiihdin harhaan. Toisena vuotena
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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Kuva: Mäntyharjun kunnan arkisto

1951 perustettiin Mäntyharjun Urheilijat-50 ja
seuramme sulautui alaosastoksi. Tästäkö johtui,
että urheilutoiminta keskustassa lamaantui
useiksi vuosiksi.
Virkistyksen rahataloudellinen tilanne oli heikko
ja vanha lava ei enää vetänyt, siirrettiin se
Harjulinnan tontille. Näin alkoi tanssit keväällä
1955.
Seuran naistoimikunta toimi uutterasti rouva
Laimi Vainion johdolla. Järjestettiin Kalevala- ja
Äitienpäiväjuhlia. Näinkin hankitut varat
kulkeutuivat Harjunlinnan hyväksi.

Osasuurennos ilmakuvasta, Virkistyksen Harjulinna.

Vuosikymmenen loppupuolella 1956 alkoi
pesäpalloinnostus jälleen viritä. Paavo Piira
toimimiehenä alkoi vetää asiasta kiinnostuneita.
Harjoitusinto oli valtava. Syksyllä 1957
Virkistyksen
pesäpallojoukkue
nousi
perussarjasta maakuntasarjaan.

Mauno Karjalainen: Harjulinna
[Kunnollista voimistelutilaa ja seurantaloa
kaivattiin kovasti asemanseudulle. Harjulinna
pystytettiin vuonna 1954 monien vaiheiden
jälkeen vihdoin agr. Arvo Kuusen lahjoittamalle
tontille talkoovoimin. Sille kerääntyi kuitenkin
niin paljon velkaa, että se oli v. 1966
konkurssitilassa ja myytiin pakkohuutokaupalla.
Tämä oli useiden seurojen osuuskuntamuotoinen
yritys ja tämän mukaan meni myös
voimisteluharrastus Mäntyharjulta.

TOIMIHENKILÖT 1950-1960:
Puheenjohtajat:
Alvi Palho………………….. 1951
Osmo Nurmi ………….…… 1952
Viljo Luoma ………………. 1953
Urho Saarinen ………….….. 1954
Paavo Piira ………………… 1955 – 1957
Toimi Palovaara …………… 1958 – 1959

Tämä Harjulinna perustettiin kaikkien hyvien
aatteiden varaan ja sen talouspuoli jäi
huomioimatta.
Talossa
oli
vain
yksi
ravintolanpitäjä jolta tuli vuokratuloa. Seurat
vaikka olivat talon jäseniä, olisivat mieluummin
käyttäneet juhlasalin tilaisuuksissaan ilmaiseksi
kuin maksaneet kallista vuokraa. Virkistyksen
voimisteluiltamat eivät täällä vetäneet yleisöä
puoleensa, joten oli turvauduttava tanssi-iltamiin.
Nyt tuli kyllä yleisöä, mutta piti olla kuuluisa
orkesteri
soittamassa
ja
nämä
veivät
pääsymaksutulot mennessään ja talon ylläpitokin
piti maksaa. Näin tuli surullinen loppu
seurantalolle ja voimistelulle.]

Sihteerit:
Oiva Lehtonen …………….. 1950 – 1951
Else Juvonen ………………. 1952
Pentti Kuusi ……………….. 1953 – 1954
Erkki Ruhanen …………….. 1955
Matti Niemivirta …………… 1956 – 1958
Kalevi Pulkka ……………… 1959
Hjalmari
Vieremö
oli
edelleen
koko
vuosikymmenen hoitanut seuran Yleisurheilu- ja
hiihtojaostoja.

Vuosi 1950 oli vielä kova yleisurheiluvuosi.
Vielä ovat muistissa sellaiset nimet kuin Tauno
Ulmala, Pentti Pönkä, Erkki Kämäräinen, Pentti
Toiviainen, Kauko Sihvo ja Toivo Tiilikainen.
Hiihdossa
Kaarlo
Viljakainen
nousi
ykkösluokkaan monien hyvien hiihtojensa
ansiosta.
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1960-1970
60-luku Virkistyksen historiassa on meidän
kaikkien
vanhempien
muistissa.
Tällä
vuosikymmenellä seuran toiminut on vakiintunut
palloiluun. Varsinkin pesäpallo on lyönyt itsensä
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läpi. 1961 seuran edustusjoukkue nousi Suomisarjaan, jossa menestys oli kohtalainen. Näin oli
Paavo Piiran haave toteutunut. Itse hän ei enää
pelannut kuin muutaman jäähdyttelypelin, mutta
oli aktiivisesti mukana.
Silloisessa joukkueessa pelasivat seuraavat tutut
pelaajat: Matti Metsärinne, Seppo Vainio, Matti
Sappinen, Vilho Sappinen, Veli Sorjonen, Kari
Uusitupa, Arto Haverinen, Väinö Vainio, Matti
Väisänen ja Antti Mertamo. Tässä yhteydessä on
pakko mainita Martti Metsärinteen moninainen
ja uhrautuva työ pesäpallon eteenpäin
viemiseksi. Vuosikymmenen ajan oli myös Risto
Ketomaalla
töitä
pesäpallojaoston
puheenjohtajana.

Suomi-sarjajoukkue vuodelta 1963. Ylärivi vas. Huoltaja
Matti Kanervo, Matti Väisänen, Matti Sappinen,
urheiluohjaaja Kalevi Tikkanen ja toinen huoltaja Pentti
Koskimäki. Toinen rivi Arto Haverinen, Vilho Sappinen,
Seppo Vainio ja Reijo Savio. Eturivi Väinö Vainio, Kari
Uusitupa, Martti Metsärinne ja Pentti Jeminen.

Vuosikymmenen puolivälin paikkeilla alkoi
myös seuran juniorityöstä näkyä tuloksia, kun
mm. Toijosen veljekset Timo ja Pauli nousivat
edustusjoukkueeseen samoin kuin Markku
Salola, Ahti Kytö, Antero Tani ja Raimo Sokka,
jotka muodostivat vuosikymmenen loppupuolen
edustusjoukkueen rungon.

Seuran toiminta vuosikymmenen alkupuolella oli
MU-50 alaseurana innotonta, josta johtuen
keväällä 1966 syntyi ajatus: ”Virkistys eroaa
MU-50:stä ja erikoistuu palloiluun”. Näin sitten
tapahtuikin. Virkistys rekisteröitiin erillisenä
seurana piiriin. Yhteistoimintaa on kuitenkin
MU-50:n kanssa nuorisotasolla. Tämä onkin se
sarka, jossa eivät yhteisetkään voimat riitä. –
Virkistyksen taloudellinen tilanne heikkeni
vuosikymmenen alussa monestakin syystä.
Harjunlinnassa järjestettävät tanssiaiset eivät
enää
kannattaneet.
Harjunlinna
myytiin
kannattamattomana Osuuskansalle 1966.

1966 seura otti ohjelmaansa jääkiekon. Tässä
urheilumuodossa on aloitettu järjestelmällinen
nuorisotyö. Mäntyharjun kunta rakensi 1966
jääkiekkokaukalon aseman keskustaan. Kaukalo
on ollut valaistu, joten iltaharjoittelu on voitu
suorittaa täystehoisesti. Nappulasarjoissa on
peluutettu satoja poikia joiden innostus on ollut
vertaansa vailla.

Seuran tanssilava oli purettava ja myytävä
Yhdyspankin talon valmistuttua. Nyt ei ollut
minkäänlaisia
tulolähteitä.
Nyt
syntyi
talkoohenki, jolloin pyöritettiin tukkeja ja
kerättiin
jätepaperia.
Näin
saimme
toimintaamme varoja.

Koripallokin on tämän vuosikymmenen lopulla
otettu seuran ohjelmaan. Joukkueen runkona
ovat
olleet
yhteiskoulun
pojat.
Voimistelunopettaja Seppo Tallisen johdolla on
saatu jo pelisommitelmiakin otteluihin. 1969
koripallojoukkue otti ensimmäisen kerran
sarjatasolla osaa, pelaamalla Koripalloliiton
perussarjassa.

Urheiluväen keskuudessa mietittiin muitakin
varojenhankintakonsteja. Syntyi jälleen ajatus
tanssilavan
hankinnasta.
Perustettiin
lavatoimikunta, jossa oli Virkistyksen ja MU50:n edustajia. Alkoi tanssipaikan etsiminen.
Parin vuoden aktiivisen etsinnän jälkeen
löytyikin sitten paikka Tommolan salmelta.
Perustettiin lavanrakennustoimikunta, jonka
puheenjohtajana Risto Ketomaa teki työn, jonka
arvoa ei voi millään mitalla arvioida.
Rakennustoiminta alkoi rakennusmestari Kauko
Sirkiän piirustusten mukaan.

Yleisesti seuran johdetut harjoitukset on voitu
hoitaa tyydyttävästi. Mäntyharjun Yhteiskoulun
voimistelusalissa ja Kyttälän kansakoulussa on
harjoitettu talvikautena kaksi kertaa viikossa.
Lisäksi Mäntyharjun kunta on huomannut
nuorisokasvatuksen tärkeyden ja palkannut
ympärivuotisen urheiluohjaajan.
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Nyt
perustettiin
Tommolan
lavayhtymä
(9.4.1968), jonka osakkaiksi tulivat: MU-50, sen
kyläseurat ja Virkistys. Suurimmaksi osakkaaksi
tuli Virkistys noin 40 % osakekannasta.
Tommolan
lavan
avajaiset
pidettiin
helluntaiaattona 1968.

70 – 80-lukujen vaihteessa, kun vetäjäpula oli
pahinta, Seppo Vainio lähes yksin piti pesäpallon
sarjapelit hengissä. Eräänä vuonna Seppo
valmensi ja oli pelinjohtajana miesten
maakuntasarjajoukkueen lisäksi myös kaikissa
seuran viidessä juniorijoukkueessa.

Lavatoiminnan alku näytti ensimmäisinä kausina
lupaavalta, tapahtuihan mm. järjestysmies-,
lipunmyynti- ja ravintolatoiminta lähes täysin
talkoovoimin.

Seppo Vainio, pesäpallomies henkeen ja vereen,
antoi vapaa-aikansa Virkistykselle. Sosiaalisena
seuramiehenä hän avasi yhteyksiä ja muokkasi
asenteita
ja
ilmapiiriä
myötämieliseksi
pesäpallolle ja yleensäkin urheilulle.

Seuran saavuttaessa kunnioitettavan 50 vuoden
iän pidettiin juhlat 22. marraskuuta 1970.
Tuolloin
jaettiin
myös
ensimmäisen
pitkäaikaisen toimihenkilön Seppo Vainion
suunnittelemat viirit tunnustuksena seuran
hyväksi tehdystä työstä.

Tämä vuosikymmen toi monta hyvää nuorta
kykyä esiin esimerkiksi Jari Tani, Hockmanin
veljekset Isto ja Ismo. Työt ja muut kiireet veivät
pojat pesäpallokentiltä. Kuljetusvaikeudet oli
todellinen pulma. Monet joukkueet oli siirrettävä
pelipaikkakunnille. Aina kuitenkin onnistuttiin.
Siitä kiitos annettakoon lasten ja nuorten
vanhemmille.

TOMIHENKILÖT 1960-1970:
Puheenjohtajat:
Allan Lahti …………….….. 1960 – 1961
Toimi Palovaara …………... 1962 – 1968 kesäk.
Seppo Tallinen …………….. 1968 – 1970
Sihteerit:
Martti Metsärinne …………. 1960 – 1962
Seppo Vainio ………………. 1962 – 1970
Lähde: Edellä olleen historiikin vuosilta 19201970 olivat laatineet 20.10.1970 Hannu Heiliö,
Kalevi Pätynen ja Seppo Vainio. (julkaistu 50vuotisjulkaisussa)

Pesisleiriläisiä 1970 –luvulla ohjaajanaan Hannu Koittola
ja Kari Pylkkänen.

1970-1980

Valmentajista kannattaa vielä mainita paljon
työtä tehnyt Pauli Kirmanen.
1970 –luvun menestyksekkäin tulokas seuramme
palloiluohjelmassa on ollut lentopallo, erityisesti
naiset ja tytöt ovat tehneet tunnetuksi seuraamme
ja sen ohella tietenkin myös koko Mäntyharjua.
Vuosikymmenen alussa lentopalloa pelasivat
seurassamme sarjatasolla vain miehet, mutta
kesäisin etenkin Särkemäen kyläkentällä
Marjokankaalla olivat myös tytöt ja naiset
saaneet innostuksen kipinän palloiluun.

Toiminta jatkui laajenevassa tahdissa. Pesäpallon
edustusjoukkue
pelasi
maakuntasarjassa.
Tavoitteena oli Suomi-sarja, mutta rahkeet eivät
vielä riittäneet.
Nuorten joukkue pelasi piirisarjoissa hyvällä
menestyksellä.
Valtakunnallisille
pesäpalloleireille otettiin osaa ja sieltä tuli hyvää
oppia niin pelaajille kuin valmentajille.
Esimerkiksi 1974 Joensuun leirillä Sampo
Vainio
voitti
C-poikien
Suomen
tekniikkamestaruuden.
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Joukkueen menestys sai myös Lentopalloliiton
tarkkailijat liikkeelle ja niinpä Minna Lahti ja
Merja
Konttinen
valittiin
liiton
valmennusrenkaaseen ja Minna pääsi Suomen
naisten ja Merja tyttöjen maajoukkueeseen.
Seuraavana vuonna, siis 1977 saavutettiin jälleen
sekä naisten että C-tyttöjen piirinmestaruudet.
Samana vuonna Minna Lahti edusti Suomen
Lentopalloilun EM-kisoissa.

lopetettua pesäpallon, siirtyi osa miehistä
Virkistykseen ja näin alkoivat sarjapelit.
Virkistyksen joukkueen muodostivat pääasiassa
lentopalloilijat, olihan lentopallo erinomainen
harjoitusmuoto.
Samanaikaisesti kuitenkin toiminta naisten ja
lasten piirissä laajeni. Aluksi toimita oli
ystävyysotteluluonteista, mutta v. 1973 naiset
ilmoitettiin mukaan 3-sarjaan.

Vuoden 1978 paras lentopallosaavutus oli Ctyttöjen SM-pronssi ja Päivi Ruokolaisen edustus
alle 15-vuotiaiden tyttöjen Suomi – Ruotsi –
maaottelussa.
Syyskaudesta
1978
naisjoukkuettamme on valmentanut Juhani
Ollikka.

Ensimmäisenä valmentajana toimi Reijo
Lahtinen ja hänen jälkeensä tehtävään tuli Heikki
Koljonen, joka toimikin vuoden 1978
kevätkauden loppuun asti.
Naisten lentopalloilu saavutti melkoisen pian
myös menestyksiä. V. 1975 tuli ensimmäisen
kerran piirinmestaruus. 1976 ponnahtivat
tyttömme jo valtakunnallisestikin huipulle.
Tuolloin he nimittäin pääsivät Naisten Suomen
Cupin loppuotteluun, joka järjestettiin täällä
Mäntyharjulla 10.10.1976.

Jääkiekkoa pelattiin usean joukkueen voimalla.
Luonnonjää vain teki välillä kepposensa.
Vuosikymmenen alussahan jääkiekkokaukalo
sijaitsi aivan keskustassa, mutta kaukalon kunto
heikkeni uhkaavasti ja kävipä niinkin, että v.
1974 jouduttiin juniorisarjat keskeyttämään
huonon jäätilanteen vuoksi.
Kun uusi kiekkokaukalo valmistui uudelle
urheilualueelle, parani tilanne melkoisesti ja
innosti yhä uusia poikia kiekkoilun pariin.
Jääkiekkotoiminnasta seurassamme vastasivat
tuolloin Taisto Jantunen ja Mauri Hyvättinen.
Koripallo oli vielä seuran ohjelmassa. Joukkueet
muodostuivat yhteiskoulun pojista ja joistakin
pesäpallomiehistä. Joukkue pelasi piirisarjassa.
Koripalloa veti edelleen Seppo Tallinen.
Kuva: Jokke Hoteila

Naisten Suomen Cupin loppuottelu 10.10.1976
Mäntyharjun Virkistys - Euran Raiku. Minna Lahti, Päivi
Peuranto ja Heikki Koljonen aikalisällä.

Loppuotteluvastustajana oli Euran Raiku, jolle
joukkueemme hävisi 3 – 0, mutta tuo ottelu toi
lentopallon tutuksi monelle mäntyharjulaiselle,
sillä katsomo oli tupaten täysi tyttöjemme
kannustajia. Tuolloisessa joukkueessa pelasivat:
Sinikka Heikkilä, Auli Hotinen, Sirkku
Hyyryläinen, Pirjo Konga, Merja Konttinen,
Minna Lahti, Soile Laitinen, Päivi Peuranto,
Päivi Ruokolainen ja Pirkko Tiilikainen. Samana
vuonna joukkue nousi naisten 2-sarjaan.

Jääkiekkoa vuonna 1986. UuKoo-Mävi.

Mäntyharjulla
on
harrastettu
myös
urheilusukellusta, tosin harrastajien määrä oli
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Kuljetukset oli nyt hyvä järjestää, kun oli oma
pikku-bussi ja oma iso bussi käytössä.

melko vähäinen. Ajaakseen myös heidän
asioitaan
Virkistys
liittyi
Suomen
Urheilusukeltajain liittoon vuonna 1976.
Urheilusukeltajien yhdysmiehenä toimi useita
vuosia Osmo Kivimäki.

Tämän vuosikymmenen valmentajiksi ja
pelinjohtajaksi nimeäisin Pauli Toijosen. Hän oli
aina siellä, missä miestä tarvittiin. Timo Jämsä
oli pelinjohtaja ja järjesti 1980 C-poikien Itä –
Länsi pelin Mäntyharjuun.

Tennisjaosto aloitti toimintansa 1978. Jaosto
järjesti ohjattuja harjoituksia ja joitain
turnauksia. Alkutyön teki Kalevi Koponen.

Jääkiekossa pelattiin miesten aluesarjoissa ja
samoin nuorten aluesarjoissa. Edelleen luonto
punnersi vastaan. Jouduttiin jopa pelaamaan
kotiotteluita muilla hallipaikkakunnilla. Kunnan
hankkima jääkone auttoi jäätilannetta. Pekka
Luotosen johdolla jääkiekkotoiminta vahvistui.

Tennisjaosto järjesti myös filmi-iltoja, joissa
saatiin ihailla huippupelaajien taitoja. Jaosto
järjesti kahtena kesänä peräkkäin yhdessä
kunnan urheilulautakunnan kanssa tenniksen
pitäjänmestaruuskilpailut.
Seuralle perustettiin –75 vuoden puolivälissä
bingotoimikunta. Maija Saarisen johdolla
hankittiin varoja seuratoimintaan. tätä toimintaa
kesti kolmisen vuotta.

Lentopallotoiminta keskittyi pääasiassa nuorten
tyttöjen joukkueisiin. Timo Kuoksa toi tullessaan
uusia tuulia niin valmennuksiin kuin peleihinkin.
Tyttöjoukkueita oli useita. Menestys oli
tytöilläkin hyvä.

TOIMIHENKILÖT 1970-1980:

Miehet pelailivat piirisarjassa. Pojat olivat jo
piirisarjoissa.

Puheenjohtajat:
Tennisjaosto järjesti vuotuisia turnauksia ja
johdettuja harjoituksia.

Seppo Tallinen …………….. 1970 – 1976
Juhani Niskanen …………… 1977 – 1979

Bingojaosto
veti
peli-iltoja
Virastotalon
kerhohuoneessa vielä vuosina 1981-1984.
Bingoemäntinä olivat Satu Saarinen ja Helka
Lappalainen.

Sihteerit:
Seppo Vainio ………………. 1970 – 1975
Esko Laakso ……………….. 1976
Pirkko Tiilikainen …………. 1977 – 1979

TOIMIHENKILÖT 1980-1990 :
1980-1990

Puheenjohtajat:

Pesäpallon harrastuksen puolella alkoi tulokset
näkyä.
Nuorten sarjat
suosivat
hyvää
pelaajamateriaalia. 1987 edustusjoukkue nousi
Suomi-sarjaan. vauhtia piti ottaa seuraavana
vuonna maakuntasarjasta. 1989 Suomi-sarja
vakiintui.

Timo Jämsä …………….… 1980 – 1982
Seppo Vaino …………….... 1982 – 1984
Juhani Ollikka ……….….... 1985 – 1984
Anja Koljonen ……………. 1989

Tyttöjen pesäpalloilu alkoi jo
Joukkue pelasi piirisarjassa.

Anja Koljonen …………….. 1980 – 1988
Harri Kääpä ……………….. 1989

Sihteerit:

sarjatasolla.

Nuorten
joukkueita
oli
useita,
joten
valmentajapula oli kova. Nuoret kuitenkin
menestyivät hyvin ja saavuttivat vuosikymmenen
aikana useita kymmeniä piirinmestaruuksia.
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Nupponen 1998. Vuonna 1999 pelaaminen jatkui
maakuntasarjassa.
Tyttöjen pesäpalloharjoitukset aloitti 80-luvulla
Pauli
Toijonen,
joka
oli
miesten
maakuntasarjajoukkueen
pelaaja-valmentaja.
Tytöt pelasivat piirin juniorisarjoissa. Paulin
sairastuttua ja menehdyttyä vaikeaan sairauteen
Virkistys
menetti
pesäpallon
keskeisen
voimahahmon.
Naisjoukkueen valmentajana ja pelinjohtajana
jatkoi vuodesta 1992 Juhani Niskanen. Kolmen
piirisarjakauden jälkeen juokkue nousi vuonna
1995 maakuntasarjaan häviämättä yhtään ottelua.
Joukkueessa pelasivat Paula Hakala, Elina
Hasanen, Tiina Heino, Niina Helminen, Anna
Kohonen, Kirsi Kohonen, Piia Koivunen,
Susanna Lipsanen, Maija Lopperi, Ulla Paakkari,
Anna-Mari Pölönen, Miia Saarinen, Marika
Toijonen ja Tytti Volanen.

1990- 2000
Pesäpallo jatkui myötätuulessa. Miesjoukkue
pelasi Suomi-sarjassa ja oli 1992 sarjan toinen.
Näin Virkistys sai järjestettäväkseen kesäkuussa
1993 Itä-Suomen Pesisleirin.
Valmentajana ja monitoimimiehenä olivat
toimineet Juhani Niskanen ja Erkki Halme. Erkki
oli erikoistunut tuomariasioihin. Pesäpallojaosto
järjesti
näinä
vuosina
tuomarija
kirjauskoulutusta.

Vuonna 1996 naisjoukkuetta valmensi Kirsi
Kohonen ja pelinjohtajana oli Jari Tani.
Virkistyksen
ja
Mikkelin
Pallonlyöjien
yhdistetyllä
joukkueella
naiset
pelasivat
suomensarjassa, mutta vuosikymmenen lopulla
joukkue hajosi ja Virkistyksen naispesäpallo
sarjatasolla loppui.

Vuoden 1991 suomensarjajoukkueessa pelasivat
Jukka ”Juppe” tai ”Jupero” Ahola, Janne ”Hara”
Haarala, Vesa ”Hexa” Heikkinen, Sami ”Haidu”
Heinikainen, Jarkko ”Ponde” Hietanen, Petri
”Pete” Isokuortti, Jussi Kokkonen, Jari ”Atik”
Konga, Kimmo ”Kimi” tai ”Kike” Kuhanen,
Janne ”Jano” Nupponen, Juha Salo, Jyrki
”Sippe” Sihvonen, Pasi ”Basso” tai ”Tilu” tai
”Tilleri” Tillanen, pelinjohtaja Juhani ”Jussi” tai
”Kippari” Niskanen ja 2. pelinjohtaja Esko
”Lurtsa” Ahola. Markku ”Make” Konga pelasi
kesän 1991 Juvalla ja Vesa ”Sievi” Sievänen oli
YK:n rauhanturvatehtävissä.

Pesäpallon
elinvoimaisuudesta
90-luvulla
Mäntyharjussa kertoo ote VIRKISTYKSEN
PESÄPALLOKALENTERISTA 1991. Juhani
Niskanen silloinen SVUL:n Suur-Savon piirin
pesäpallojaoston tiedotuspäällikkö kirjoittaa:
”Mäntyharjun Virkistys lähti pesiskesään
ennätysmäisesti 13 joukkueen voimin. Miesten Ijoukkue pelaa suomensarjassa ja piirin sarjoihin
ilmoittautui 12 joukkuetta. Luku on suurin SuurSavon piirin seuroista. Lisäksi on odotettavissa
runsas
osallistuminen
kuntopesikseen.
(Lisäyksenä mainittakoon: kuntopesiksessä oli 9
joukkuetta) Tulemme näkemään Mäntyharjussa
ensi kesänä noin 100 pesäpallo-ottelua”.

Joukkueenjohtajana Juhani Lyytikäinen antoi
noina
vuosina
pesäpallolle
mittavan
työpanoksen. Myös varainhankinta yhdessä Vesa
Ahosen kanssa loi taloudelliset edellytykset
pesäpallon hyvälle menestykselle 90-luvulla.
Joukkueen huoltajan vastuullista tehtävää hoiti
Tuomo Termonen.

Pesäpalloliitto ja nuorisopesis palkitsi seuran
Vuoden kasvattajaseura –kunniakirjalla vuonna
1999 tunnustuksena laadukkaasta lapsilähtöisestä
kasvatustyöstä,
koska
järjestimme
ns.
”Kohtaamistalkoot”. Lady-pesis toimi Kiepin
kentällä mm. Tiina Heinon johdolla.

Suomensarja-ajan
valmentaja-pelinjohtajina
toimivat Hannu Parkkari 1989, Juhani Niskanen
1990-91, Esko Ahola 1992-94, Jyrki Sihvonen
1995, Petri Isokuortti 1996-97 ja Janne
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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vuonna 1999 Göteborgin World Gymnaestrada voimistelutapahtumassa.

18.8.1990 pesäpallojaoston puheenjohtaja Harri
Mustonen
menehtyi
äkilliseen
sairauskohtaukseen. Seuralle tämä oli suuri
menetys.

Salibandyjaosto sai alkunsa syksyllä 1995, kun
tieto
kauan
odotetun
liikuntahallin
rakentamisesta saatiin. Lajiahan toki oli
Mäntyharjulla harrastettu jo 80-luvulta saakka,
tosin enemmänkin sählyn muodossa. Sählyn
pelaamisen aloitus vuosikymmenen alussa oli
lähtöisin nuorilta, jotka organisoivat toiminnan
itse. Ensimmäinen puulaakisarja pelattiin
keväällä 1993.

Lentopallossa on toiminta pääasiassa ollut
tyttöjen
puolella.
Tyttöjoukkueet
ovat
menestyneet hyvin koko Suomenkin tasolla.
Lentopallojaosto järjestikin 19 –vuotiaiden
naisten PM-kisat 1996 sekä Suomi-Ruotsi
maaottelun Kisalassa.
Lentopallojaostosta oltiin mukana useana vuonna
eri puolilla Suomea pidettävissä Power Cupeissa.

Jaoston perustamisen jälkeen ensimmäiset
joukkueet saatiin sarjoihin kaudeksi 1996-97.
Mukana oli miesten joukkue ja muutama
poikajoukkue. (Lähde: Salibandyn nettisivut)

Jääkiekkotoiminta on kohdistunut nuoriin ja
hyviä pelaajia on kehittynyt. Junioritoiminnan
seurauksena Miika Rimaila valittiin vuonna 1994
Piirin valmennusrenkaaseen, josta valittiin
pelaajia Suomen joukkueeseen.

Tennisjaosto
on
järjestänyt
turnauksia.
Johdettuja harjoituksia on pidetty kesäisin.
Naistukiryhmä/jaosto piti yllä jääkiekko- ja
pesäpallo-otteluiden aikana kioskia, josta
toimintaan saatiin tuloja.

Vuosikymmenen alussa syntyi Pekka Luotosella
ajatus: ”Mäntyharjun jäähalli urheilualueelle,
osaksi kiven sisään”. Ajatus ei saanut kunnan
päättäjiä innostumaan, joten hyvä ajatus jäi
haaveeksi.

Muuten vuosikymmenen alussa ollut yleinen
taloudellinen tilanne eli lama heijastui myös
seuran
talouteen.
Se
näkyi
yritysten
yhteistoimintasopimusten teon vaikeutena ja
kunnan tukimäärärahojen pienenemisenä.

Mäntyharjussa naisten jumppaharrastusta oli
harjoitettu pitkään Kansalaisopistossa. Lopulta
Aerobic -jaoston perusti vuonna 1994 Petra
Samppa, ja hän sai pian seurakseen Piia Sarellin
ja Minna Salmen. Tunteja pidettiin aluksi
lauantaisin Lukion isossa salissa, ja mukana oli
myös miehiä. Tyttötoiminnan aloitti 1995 Marita
Mattila. Aerobic keräsi jatkuvasti uusia
harrastajia
aerobiciin,
tyttöjen
voimistelutunneille, mix-treeniin ja senioritoihin,
aikuisten naisten jumppaan. Piia ja Marita saivat
yhteistyön hyvin käyntiin, ja saivat myös
liikuntasihteeri
Kari
Pylkkäsen
kanssa
neuvoteltua tarkoituksenmukaisen välineistön
hankkimisen Kisalaan.

Kaudella 1992-1993 oli harjoitustilaisuuksia 4
vuoden jokaisena päivänä, joten sisälajit
tarvitsivat
kipeästi
lisää
salivuoroja.
Käytettävissä olivat vain lukion, Kyttälän ja
Kirkonkylän koulujen salit.
Ennen liikuntatalo Kisalan saamista harjoitus- ja
pelikäyttöön, mm. lentopallossa naisten 2-sarjan
otteluita
pelattiin
Lentopalloliiton
poikkeusluvalla lukion salissa, vaikka se oli liian
matala tälle sarjatasolle.
Lentopallon ohella salivuoroja tarvitsivat
sulkapallo, sähly ja pesäpallon sisäkauden
harjoitukset.

Salivuorotilanteen muututtua melko hankalaksi
huomattiin,
että
Lukion
pikkusali
on
vajaakäytöllä,
ja
niinpä
siitä
tehtiin
tanssinharrastajille oma sali. Tunnit alkoivat
siellä syksyllä1997. Pienillä investoinneilla siitä
saatiin todella toimiva sali.

Vuosikymmen alussa seuralla oli käytössään
yksi linja-auto ja pikkubussi, joilla joukkueiden
kuljetukset pelimatkoille sujuivat. Tosin linjaauton käyttökunnossa pysyttäminen vaati paljon
korjausta ja huoltoa, joten tämä oli seuran
isoimpia rahareikiä. Autot olivat kuitenkin

Vuonna 1996 Aerobic -jaostosta oltiin mukana
SYKE 100 – 100 vuotta suomalaista
naisvoimistelua tapahtumassa Helsingissä ja
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seuratoiminnan

vuotta. Samalla julkaistiin yhteinen juhlalehti
Virmu.

Mäntyharjulainen rakennusliike V.Mättölä Oy
oli pääurakoitsija, kun kuntaan saatiin vihdoin
vuonna 1995 liikuntatalo. Sen valmistumista
odottivat innolla Virkistyksen eri jaostot kisa- ja
harjoituspaikakseen. Harjakaiset olivat 20.
maaliskuuta ja se luovutettiin kunnan haltuun
kesäkuussa 1995. Uusi liikuntatalo sai
nimekseen ”Kisala”.

Virkistys hyväksyttiin Etelä-Savon Liikunta ry:n
aluejäseneksi alkuvuodesta 2001.

välttämättömiä
pyörittämisessä.

oman

Kun urheiluseurat, MU-50 ja Virkistys viettivät
yhteistä
juhlavuotta,
2000,
keskusteltiin
monessa palaverissa urheiluseurojen, MU-50 ja
Mäntyharjun Virkistyksen yhdistymisestä. Ja
niin yhdistymiseen tähtäävät kokoukset alkoivat
vuosikymmenen puolivälissä. Yhteisymmärrys
seurojen
yhdistymisestä
molempien
johtokunnissa oli vallalla. Tosin nimestä
väännettiin
hieman
kättä.
Kantaaottavia
kirjoituksia oli jopa julkaistu paikallislehden
yleisönosastopalstaa myöten. Lopulta päätettiin
säilyttää perinteikäs Virkistyksen nimi.

Jo Kisalan toinen tapahtuma messujen jälkeen oli
Virkistyksen 75-vuotisjuhlat, jotka pidettiin 8.
heinäkuuta. Kunnan vapaa-aika alkoi jakaa
käyttövuoroja niin kouluille kuin kunnan
urheiluseuroille ja eri ryhmille.
Pitkäaikainen Virkistyksen puuhamies Arto
Haverinen oli liikuntalautakunnan kautta omalta
osaltaan vaikuttamassa talon saamiseen kuntaan.

Viimeiset paperityöt valmistuivat vuoden 2004
kesällä. Yhdistyneen urheiluseuran johtoon astui
puheenjohtajaksi
mukaan
Mikkelin
maalaiskunnasta lähtöisin oleva, paikkakunnalla
kymmenen vuotta asunut Ilkka Putkonen.

Fröpelin Palikoiden konsertti järjestettiin Kisassa
elokuussa 1996. Tapahtuma sai perheiden
piirissä sen verran suuren suosion, että se tuotti
jopa voittoa seuralle.

Linja-auto ja pikkubussi pistettiin myyntiin
niiden huonon kunnon ja epäluettavuuden
vuoksi. Ne vaihdettiin uudempaan pikkubussiin.
Bussin käytöstä tehtiin omat säännöt ja sovittiin,
että se joukkue, jolla on pitempi matka
pelipaikalle, saa etuoikeuden käyttöön. Ja jos
oma käyttöä ei ollut, sitä voitiin ”vuokrata seuran
ulkopuolisille luotettaville tahoille”. Pikkubussin
varausjärjestelmä siirrettiin nettipohjaiseksi.

TOIMIHENKILÖT 1990-2000:
Puheenjohtajat:
Anja Koljonen ………….….. 1990 – 1992
Pekka Luotonen ………….... 1993 – 1995
Juhani Lyytikäinen ………… 1996 – 2000

Aina eivät Virkistyksen bussit saaneet olla
murtomiehiltä rauhassa K.Kyyrön huoltoaseman
pihalla. Tapahtui mm. rekisterikiven katoaminen.
Vuonna 2002 nuoret miehet olivat löytäneet
huoltoaseman pihalle pudonneet bussin avaimet
ja ottaneet auton käyttönsä ja käyneet sillä
Kuortin ABC:lla useaan otteeseen. Lopulta he
olivat ajaneet sen ojaan ja sieltä peruuttaessaan
törmänneet tienviittaan. Myös. tammikuussa
2006 kuljettajanpuoleisen oven lasi oli rikottu ja
radiosoitinta oli yritetty varastaa.

Sihteerit:
Harri Kääpä ……………….. 1990 – 1992
Krista Söderholm …………. 1993 – 1996
Meeri Sinkko ……………….1997 – 2000

Lähde: Vuosien 1970-1995 historiikin on
laatinut Seppo Vainio. (Julkaistu 75 –
vuotishistoriikissa)

2000-2010
Marraskuussa 2000 pidettiin yhteinen juhla MU50:n kanssa, joka käytti 50 vuotta ja Virkistys 80
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MäVin
joukkueet
pelaavat
kotiottelunsa
liikuntahalli Kisalassa, joka mäntyharjulaisen
säästämismentaliteetin mukaisesti rakennettiin
vuonna 1995 liian pieneksi. Kaukalo ei siis ole
täysimittainen.
Kaudella 2006-07 jaoston lisenssipelaajien
määrä ylitti ensimmäistä kertaa sadan rajan ja
lisenssien määrässä mitattuna kyseessä on
Suomen 84:ksi suurin salibandyseura.
Kausi 2007-08 oli jälleen toiminnaltaan kaikkien
aikojen laajin. Pelaajia oli mukana yli 130 ja
joukkueita kuusi. Kauteen mahtui niin
menestystä kuin pettymyksiäkin: D94-pojat
pelasivat
komeasti
itsensä
Itä-Suomen
aluemestariksi, mutta miesten joukkue putosi 3.
divisioonasta. Samalla miesten joukkue päätti
ottaa aikalisän, eikä lähtenyt kaudeksi 2008-09
mukaan sarjatoimintaan.

Salibandyjaostoa johtivat Pasi Pöyry ja hänen
luopuessaan tehtävistä Tapani Penttinen.
Vuosikymmenen loppupuolella johdossa on ollut
Henry Parta.
Vuosien aikana miesten joukkue on seilannut eri
sarjatasojen välillä ja viime kaudelle se lunasti
paikan 3. divisioonaan. MäVin naisten joukkue
saavutti vuosituhannen vaihteessa jopa 1.
divisioonan paikan, mutta valitettavasti joukkue
hajosi eikä paikkakunnalla päästy näkemään
ykkösdivaripelejä.

Positiivisia asioita kaudessa riitti, muun muassa
kaksi tyttöjoukkuetta saatiin käyntiin ja lajin
parissa paikkakunnalla arvokasta työtä tehneet
Rauno Pulkka ja Tapani Penttinen takaisin
valmennushommiin.

Vaikka vajaan 7000 asukkaan Mäntyharju ei
kovin suurta pelaajapohjaa pysty tarjoamaan, on
MäVin salibandyjaostolla ollut historiansa
aikana
aina
sarjoissa
juniorijoukkueita.
Pisimmälle tähän mennessä on yltänyt vuonna
1985-syntyneiden ikäluokka (kuva), joka
vuosituhannen alussa oli C- ja B-ikäluokkien
TOP10-joukkue Suomessa.

Kausi
2008-09
kasvatti
pelaajamäärää
entisestään, vaikka miesten joukkuetta ei
sarjoihin saatukaan. Junioripelaajia seuran
riveissä oli lähes 140.
Menestyksestä vastasivat tällä kertaa D96-pojat,
jotka voittivat vaiherikkaan kauden jälkeen Idän
aluemestaruuden. Myös C94-pojat jatkoivat
hyviä esityksiään selviytyen alkusarjasta SMvälikarsintaan, missä kuitenkin tuli noutaja
vastaan. Joukkue kävi myös mittaamassa tasoaan
syksyllä Mestareiden Cup-kutsuturnauksessa
Turussa. (Lähde: Salibandyn nettisivut)

Kuva: Henry Parta

Uutuutena kauteen MäVi salibandy aloitti
salibandykerhon
kaikkein
nuorimmille
harrastajille. Vetäjiä joukkueissa oli enemmän
kuin koskaan aiemmin.
1985 –junnut pelin tuoksinnassa.

Vuosittain jaostossa pyöri viidestä seitsemään
joukkuetta, joissa pelaajia oli reilusti yli sata.
Jaosto järjesti Kisalassa lokakuussa 2005
kaksipäiväisen Taikaviitta –turnauksen, missä
joukkueita oli mukana kymmenen.

Myös 1990-91-syntyneet tekivät kovaa jälkeä
Itä-Suomen alueella, mutta valitettavasti joukkue
hajosi juuri siinä vaiheessa, kun menestystä SMtasolla olisi ollut mahdollista hankkia.
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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Salipulan
vuoksi
myös
harrastuspohjan
laajentaminen oli vaikeaa, vaikka halukkaita
tulijoita olisi riittänyt myös tyttöjoukkueisiin.
Jaosto ylläpiti myös salibandykerhoa.
Muutamana vuonna järjestettiin katusählyä
Mäntyharjun torilla. Vuonna 2005 torilla
järjestettiin valtakunnallisen Katusähly Tourin –
turnaus. Muuten järjestettiin salibandy puulaakeja.

Pesäpallojaostoa
johti
Pekka
Räisänen.
Alkuvuosina toiminnanjohtajan ominaisuudessa
ja myöhemmin puheenjohtajana toimi Toni
Maczulkij. Johdossa oli myös Isto Hockman.
Pesäpallossa perustettiin kehittämisprojekti, jota
myös Toni vei eteenpäin. Sen tarkoituksena oli
nostaa joukkue ykkössarjaan. MäViPesis järjesti
myös pesiskouluja kesällä. Juniorijoukkueita oli
mukana piirisarjoissa
kausittain useita,
yleisimmin neljä.
Lentopallojaostoa
johti
Jari
Heikkinen.
Harjoitusten ja pelien lisäksi oli tehty jonkin
verran talkootyötä mm. mainoksia jakamalla.
Kotiturnauksien lisäksi pelattiin vierasturnauksia
eri paikkakunnalla Itä-Suomen alueella.

Ykkössarjan paikka saatiin vuonna 2002, kun
päästiin erään sarjapaikastaan luopuneen
joukkueen tilalle. Ensimmäisessä ottelussa
vastassa oli perinteinen pesäpalloseura Nurmon
Jymy. Joukkueenjohtajana oli Toni Maczulskij,
pelinjohtajana
Kari-Pekka
Heinonen
ja
taustajoukoissa Juhani Lyytikäinen. 1. kausi oli
tuloksiltaan +/- 0. Tämä todisti sen, että oma
juniorikasvatus, eivät seuran ulkopuolelta ostetut
vahvistukset ole se autuaaksitekevä juttu.

Hannu
Karjalainen toimi vuonna –93
syntyneiden poikien lentopallovalmentajana
usean vuoden ajan. Hän on tehnyt valmentajan
työtään pyyteettömästi, eikä laskenut tunteja.
Siksipä hänet palkittiin ja nimettiin vuoden 2007
toimijaksi.

Samoina vuosina Suomen Pesäpalloliitto juhli 80
vuotaan, joten se toi Mäntyharjuun nostamaan
pesäpallon imagoa yleisön keskuudessa mm.
Viivi Avellanin ja Antero Mertarannan.

Mukana oltiin useilla Power Cup –tapahtumissa
eri puolilla Suomea. Toiminnassa oli mukana
ala-asteikäisiä junioripelaajia alle satakunta
vuosittain.

Kesken kauden 2003 tukijoukoista poistu
pesiksen pitkäaikainen kuuluttaja Erkki Halme,
joka teki myös aikoinaan paljon työtä juniorien
kanssa. Erkki toimi myös paljon jääkiekon
parissa.
Lady-pesis toimi vuosittain Kiepin kentällä
yleensä 20 hengen voimalla.
Vuonna
2003
MäVi
-pesis
julkaisi
paikallislehden välissä oman lehtisen, jossa
esiteltiin ko. vuoden suomensarjan joukkue.
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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mestaruushiihtoihin sekä Koululiikuntaliiton
(KLL) valtakunnallisiin mestaruushiihtoihin.

Vuosina 2003-2010 MäVi Pesis on pelannut
maakuntasarjassa ja Suomisarjassa vaihtelevalla
menestyksellä. Junioritoimintaa on pyritty
edelleen kehittämään.

Valmennusta
ja
koulutusta
järjestettiin
Muumihiihtokoulussa
ja
aikuisten
hiihtokouluissa. Aktiivihiihtäjille oli leirejä
ympäri vuoden. Mm. kesäaikana Vuokatissa ja
lumileirejä Levillä. Aktiivikilpailijoille pidettiin
myös testijuoksuja kesällä.

Kuva: Henry Parta

MU-50:n
ja
Mäntyharjun
Virkistyksen
yhteensulautumisen myötä yleisurheilu lähti
reippaaseen nousuun. Monien vuosien hiljaiselon
jälkeen viriteltiin urheilukoulut käyntiin.
Johdossa oli Vesa Kähkölä. Yleisurheilujaosto
järjesti vuosittain piirikunnallisia kilpailuja,
maastojuoksukilpailuja sekä HIPPO –kisat.
Oltiin myös mukana Veisto-hölkän järjestelyissä.
Mukana oli myös yleisurheilukouluja. Parhaita
urheilijoita
lähetettiin
Tanhuvaaran
Urheiluopistolle piirileiritykseen.
Jääkiekko, tennis ja kyläseurat
johtokunnan alaisuuteen.

Takarivi: Eero Kosonen, Janne Lipsanen, Toni Maczulskij
(joukkueenjohtaja). Keskirivi: Eetu Lappalainen, Jarmo
Sievänen, Pekka Parta (pelinjohtaja), Ari Herranen.
Eturivi: Jukka-Pekka Karttunen, Miika Rimaila, Jani
Valkeapää, Kimmo Kuhanen. Kuvasta puuttuvat Jukka
Ahola, Markus Herranen, Markku Konga, Janne Lahti,
Pasi Tillanen ja Marko Ahonen (huoltaja).

kuuluivat

Voimistelu- ja tanssijaosto toimi vuoteen 2008
asti Aerobicjaoston nimellä.
Aerobic-jaostoa johti Marita Mattila. Jaosto oli
mukana järjestämässä mm. 2002 Svolin SavoKarjalan kesäleiriä Mäntyharjussa. Näyttäviä
tanssinäytöksiä järjestettiin lukiolla keväisin ja
joulun aikaan. Unihiekkamyrsky toukokuussa
2000. Kevätnäytös Matka oli 2003. Satulinna näytös
pidettiin
keväällä
2004.
Aerobicjaoston
10-vuotisjuhlaa
vietettiin
teemalla "Jumppa on kunnon elämää" lukiolla
marraskuussa
2004.
Juhlassa
esiintyivät

Hiihtojaostoa johti Jari Silander.
Hiihtojaosto
oli
mukana
järjestämässä
Kansallisia
EXEL
–hiihtoja,
mukana
maakuntaviesteissä, kunnan mestaruushiihdoissa
sekä Rautia Sprintissä. Lisäksi omat hiihtäjät
osallistuivat aktiivisesti kilpailuihin ympäri
maata.. SM-tasolla osallistuttiin SM-hiihtoihin.
HS- aluemestaruushiihtoihin ja HS- valtakunnan
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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Jaoston kouluttamia ohjaajia toimii useissa
Svolin seuroissa ympäri maata. Liiton
luottamustehtävissä toimivat Marita Mattila
(Svoli 2010 pro seurat –työryhmä) ja Maiju
Korpelainen (tanssillisen voimistelun työryhmä).

tanssiryhmät: Metsätähdet, Vanamot, Ulpukat,
Kielot, Lumpeenkukat ja Army Girls.
Maritalle
luovutettiin
toukokuussa 2005
Opetusministeriön
myöntämä
Suomen
Liikuntakulttuurin ja urheilun Ansiomitali
kultaisin
ristein.

Voimisteluja
tanssijaoston
kasvatti,
kulttuurituottaja AMK, Sari Nurminen palkattiin
SLU:n tuella MäVin ensimmäiseksi palkatuksi
työntekijäksi, kehittämispäälliköksi.
Aerobic -jaoston näytöksiä:

Ohjaajia kurssitettiin Svolin kursseilla vuosittain.
Aerobicjaosto vei SUN SVOLI -voimistelun
suurtapahtumaan Tampereelle vuonna 2006 noin
50 osallistujaa. Ja koska päätösjuhlassa Ratinan
stadionilla nähtiin Maritan koreografista
taituruutta, Marita Mattila valittiin vuoden 2007
hallinäytöskoreografiksi Itävalan Dornbirnin
World
Gymnaestradaan.

Kevätnäytös
Tie tähtiin
Tanssin rytmi
Pohjan tähden alla,
Äitienpäivänäytös

Itsenäisyysjuhla

1996
1997
1997
1998

Säfflen matkan ohjelmisto Männynkävyt –kuoron kanssa

Vuonna 2007 Aerobic -jaostosta oltiin mukana
Itävallassa
World
Gymnaestrada
voimistelutapahtumassa. Tapahtumaan osallistui
Suomesta 1100 henkeä, Mäntyharjusta 20.
Ulpukat ja Lumpeenkukat esiintyivät kolmesti
Dornbirnin messualueen hallissa paljon kiitosta
keränneellä tanssi- ja viuhkakoreografialla
Lookin for my happiness, joka oli Marita Mattila
käsialaa. Voimistelijat olivat mukana myös
Pohjolan
illan
Suomen
osuudessa
ja
kaupunkilavalla.

Ihana valo
Unihiekkamyrsky
RunAway
Pyramidin kätköissä
Matka
Satulinna
Musta keiju ja lentävä lehmä
Nuori Rakkaus ja Aino
Pyörteissä leidin peilin
Itsenäisyyspäivän juhla
Paratiisi
Alkemisti
Hollywood, joulunäytös
Aikamatka

Tanssillisen voimistelun ryhmät jatkoivat
toimintaansa tarjoten harrastajille monipuolisia
liikuntaelämyksiä,
tekniikkaharjoitteita
ja
esiintymismahdollisuuksia
Mäntyharjussa,
Suomessa ja ulkomaillakin. Ohjaajia koulutettiin
omien
ryhmien
kasvateista.
Näytösten
järjestäminen
tarjosi
harrastajaohjaajille
monipuolisia vastuunkantotehtäviä.

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2010

Kuva: Tapani Häkkinen

Jaosto teki nimenmuutoksen syyskauden 2008
alussa. Nykyinen nimi on Voimistelu- ja
tanssijaosto, joka antaa monipuolisemman kuvan
jaoston yli 20 viikkotunnin tarjonnasta.
Uusimpina ryhminä jaostossa ovat aloittaneet
naisten Flowgymnastics ja Zumba, poikien
teline- ja temppukoulu Liaanit sekä erityislasten
liikuntaryhmä Auringonkukat.
Voimistelu- ja tanssijaosto hyväksyttiin Nuori
Suomi Sinettiseuraksi keväällä 2009, ja samana
syksynä
myös
Svolin
vuoden
2009
Tähtiseuraksi.
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Monilajinen liikuntakerho liikuttaa lapsia monipuolisesti.

Monilajinen liikuntakerho aloitti toimintansa
syyskuussa 2004. Hanke oli pantu vireille jo
kesällä 2004, jolloin Mäntyharjun Virkistys
päätti aloittaa Monilajisen liikuntakerhon
toiminnan
yhteistyössä toisten seurojen;
Mäntyharjun Jäntevän, Mäntyharjun Judon sekä
Mikkelin Luistelijoiden kanssa. Monilajista
liikuntakerhoa
oli
perustamassa
Maiju
Kokkonen. Kerhon vetäjänä toimi Anna
Kohonen.

Aikuisten monilajinen käynnistyi syksyllä 2008.
Ideana oli kannustaa aikuisten yli 40-vuotiaiden
liikuntaryhmässä kokeilemaan eri lajeja ja sitä
kautta löytää oma mieluinen harrastus itselleen.
Muodostettiin turvallinen ryhmä, jossa saa
harrastaa omien taitojen ja kyvyn mukaan ilman
kilpailua, tärkeintä on uskallus seikkailla uusien
juttujen
ja tuttujen parissa.
Aikuisille
suunnatussa
kerhon
lajeina
harjoiteltiin
norsupalloa, sisäjalkapalloa, pehmolentistä,
sulkapalloa, haavipalloa, sählyä ja koripalloa

Toiminta vakiintui siten, että toimintaa oli eriikäisten omissa ryhmissä. Oli niin 3-4 –vuotiaille
liikuntaleikkikoulu, monilajinen kerho 6-12 –
vuotiaille, nuorten monilajinen sekä aikuisten
monilajinen.

Tukea toiminnan mahdollistamiseksi oli saatu
Nuori Suomi –yhdistykseltä sekä Mäntyharjun
Lions Clubilta. Asiantuntevat ohjaajat tulivat
Virkistyksen eri jaostoista.
Monilajinen liikuntakerho sain ensimmäisenä
Suomessa Nuoren Suomen myöntämän ”Löydä
Liikunta”
–tunnuksen
vuonna
2005.
Mäntyharjun
monilajista
liikuntakerhoa
käytettiin
myös
useissa
tilaisuuksissa
mallihankkeena.

Liikuntaleikkikoulun tarkoituksena on ollut antaa
lapsille mahdollisuus liikkua mahdollisimman
monipuolisesti ja kokeilla uusia lajeja. Kerhossa
pääsi kokeilemaan yhdeksää eri liikuntalajia, eli
yleisurheilua, salibandyä, lentopalloa, hiihtoa,
pesäpalloa,
aerobiciä
(jumppaa),
judoa,
jalkapalloa, luistelua, ratsastusta ja suunnistusta
(opastajana NAVI Mikkelistä).

Internet tuli tämän vuosikymmenen alussa
mukaan
tiedottamiskuvioon.
Eri
jaostot
perustivat sivuja ensin omiin tarpeisiin. Heti
alusta lähtien niihin toimitettiin materiaalia
joukkueista ja niiden menestyksistä pelikausien
aikana. Kun muutaman mutkan jälkeen saatiin
seuran nettisivut SLU:n Sporttisaitin suojiin, on
seuran nettisivuja käytetty niin ulkoiseen kuin
seuran sisäiseen tiedottamiseen.

Nuorten monilajinen kerhotoiminta käynnistyi
kunnan
ja
urheiluseuran
yhteisenä
hanketoimintana.
Hankkeen
keskeisenä
tuloksena jo lyhyessä ajassa voidaan pitää sitä,
että nuorten monilajinen kerho
jatkoi
toimintaansa myös kevätkaudella 2008.

Kaikki jaostot hankkivat varoja toimintaansa
mm.
vappumyynnistä,
talkootöistä,
mainosjakeluiistä,
tapahtumien
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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tukemaan
valmentajien
jaksamista
vapaaehtoisessa toiminnassaan. Tavoitteena oli
myös luona hyvä yhteishenki – MäVi –henki.
Lopputuotoksena saatiin kasaan ohjaajapankki –
valkkurekisteri. Hanke toteutettiin vuosien 20062007 aikana.

kioskitoiminnasta,
ottelutapahtumien
pääsylipputuloista
ja
mainossopimuksista.
Varainhankinnan perustan on muodostanut
kunnan vuosittainen avustus, jonka on ollut noin
10-20 tuhannen välillä. Myös vuosittaisella
Kunniakierros –tapahtumalla kerättiin seuralle
toimintarahaa.
Tukena
saatiin
vuonna
2006
myös
Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämää
seuratoiminnan paikallistukea Nuori Suomi ry:n
kautta.
Uusina lajeina mukaan tulivat vuonna 2003.
hiihtoja
ampumahiihto,
yleisurheilu,
avantouinti, suunnistus ja luistelu.
Erityisen valkku –klubi kehittämishankeen
aikaansaannoksia oli Iskän kanssa liikkeelle –
tempaus, jossa oli mukana 50 isää ja isoisää
marraskuussa 2007. Tapahtumanjärjestäjänä oli
Etelä-Savon
Liikunta
yhdessä
Mikkelin
Ammattikorkeakoulun Liikkuen laatua elämän
terveysliikuntahankkeen kanssa. Virkistys toimi
paikallisena avustajana.

Isänpäivän tempauksessa ”Iskän kanssa liikkeelle” olivat
mukana niin isoisä Kalevi, kuin isä Kimmo Kuhanenkin
lapsineen.

TOIMIHENKILÖT 2000-2010:
Valkku –kubin ajatuksena oli tarjota ja jakaa
kokemuksia ja tietotaitoa yli lajirajojen
Virkistyksen lajijaostojen valmentajille. Näin
lapsille ja nuorille saadaan monipuolisuutta
lajiharjoitteluun. Projektin puitteissa järjestettiin
koulutuksia ja luentoja mm. ravinnon tärkeydestä
liikunnassa. Lisäksi järjestettiin yhteisiä peli- ja
teemailtoja, jossa jokainen jaosto vuorollaan piti
pelija
teemaillan
muiden
jaostojen
valmentajille ja ohjaajille. Tarkoitus oli myös
rekrytoida toimintaan mukaan uusia ohjaajia.
Tällä kaikella seuran puolelta pyrittiin
kehittämään valmentajien ohjaamistaitoja sekä
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Kirsi Kohonen ……………… 2006 –
Sihteerit:
Meeri Sinkko ……………… 2000 – 2006
Jaana Lopperi ……………… 2007 – 2009
Tiina Raatarila …………….. 2010 –
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Säde, Partsimaan isku, Urheiluseura Kiri ja
Toivolan maamiesseuran Urheilukerho.

Vuosien 1995-2010 MäVi:n historiikin on
koonnut yhdistykseen ESLi:n kautta palkattu
urheiluseuratyöntekijä Tapani Häkkinen (TH)

Seuramme
toimintaa
on
koko
sen
olemassaoloajan haitannut heikko taloudellinen
tilanne, joka vasta 1970-luvun lopulla on
kohentunut. Seuran talouden paraneminen on
ollut seurausta talkootoiminnan viriämisestä.
Mäntyharjun kunnan tuki seuralle on ollut myös
ensiarvoisen tärkeää. Viime vuosina olemme
kyenneet lähettämään urheilijoitamme leireille,
olemme hankkineet heille varusteita ja olemme
voineet korvata kilpailumatkoista johtuvia
kuluja.

MÄNTYHARJUN URHEILIJAT-50 RY:N
HISTORIA VUOSILTA 1950-1980
Mauri Hyvättinen, Seppo Vaino ja Anja Kojonen
(julkaistu VIRMU –lehdessä 1980)

Talouden kohentumisen myötä toivomme myös
urheiluavustusten paranevan ja seuramme
urheilijamäärän
lisääntyvän.
Hyvien
urheiluavustusten avulla pystymme tekemään
seuraamme ja myös Mäntyharjun kuntaa
tunnetuksi muuallakin.

Yleistä

Seuran perustaminen

Mäntyharjun
Urheilijat-50:n
30-vuotisen
historian ajalle mahtuu monenlaisia kausia.
Toisinaan urheilutoiminta näyttää olleen miltei
pysähdyksissä, toisinaan seuramme on toiminut
varsin aktiivisesti.

Vuoden 1950 alussa oli virinnyt paikallisten
urheiluseurojen kesken keskustelu yhteisen
keskusseuran perustamiseksi. 20.6.1950 pidettiin
ensimmäinen ensimmäinen yhteiskokous asian
tiimoilta. Läsnä kokouksessa oli edustajat
Mäntyharjun
Virkistyksestä,
Koirakiven
nuorisoseuran urheilijoista ja Mäntyharjun
Kisasta. Tässä kokouksessa valittiin toimikunta
viemään asiaa eteenpäin ja laatimaan seuralle
sääntöjä.
Toimikuntaan
valittiin
edellä
mainittujen seurojen edustajien lisäksi edustajat
Kaakoista, Yrityksestä, Voikosken Tahkosta ja
Toivolan
maamiesseuran
urheilijoista.
Toimikunnan
kokoonkutsujaksi
valittiin
metsäteknikko
Uuno
Leskelä.
Samassa
kokouksessa päätettiin pyytää Kangasniemen
Urheilijoista
voimassa
olevat
säännöt
mallisäännöiksi uudelle seuralle.

Mäntyharjun Urheilijat-50 perustettiin kolme
vuosikymmentä sitten yhdistämään kunnan
alueella
toimivien
urheiluseurojen
kilpailutoimintaa. Keskeinen osa tässä ns.
pääseurassa oli vuoteen 1965 asti kunnan
keskustassa
toimivalla
Mäntyharjun
Virkistyksellä. Seuralla ei ollut tuolloin
henkilöjäseniä, vaan sen jäsenistön muodostivat
eri alaosastot.
Mäntyharjun Urheilijat-50:n toiminta aivan sen
perustamisen jälkeen oli vireää, mutta sitten
välillä vuosien varrella melko laimeaakin,
kunnes
v.
1966
Virkistyksen
erottua
Mäntyharjun Urheilijoista ja erikoistuttua
yksinomaan palloiluun, voidaan varsinaisen
oman seuratoiminnan katsoa alkaneen.

Seuraava järjestelytoimikunnan kokous pidettiin
28.6.1950.
Tässä
kokouksessa
luettiin
Kangasnimen Urheilijoiden säännöt, jotka oli
tarkoitus
lähettää
kaikille
Mäntyharjun
SVUL:ään kuuluville seuroille tutustumista ja
mahdollisia muutoksia varten. Kokouksessa
päätettiin, että pitäjäseura perustava kokous

Mäntyharjun Urheilijoihin kuuluu tällä hetkellä
seuraavat kyläosastot: Kinnin Kuhat, Mynttilän
MäVi 90v. Historiikki 1920-2010
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pidetään Osuuskaupan ravintolassa syyskuun 17.
päivä 1950.

alettiin myös suunnitella omaa tunnusta, jota
varten alaosastoilta pyydettiin ehdotukset.

Perustavassa kokouksessa oli läsnä edustajia
Virkistyksestä,
Koirakiven
nuorisoseuran
urheilijoista, Urheiluseura Kaakosta, Voikosken
Tahkosta, Mäntyharjun Kisasta, Varpasen
Vedosta
ja
Toivolan
maamiesseuran
urheilukerhosta.

Kesällä 1951 keskusteltiin oman verryttelypuvun
hankkimisesta seuralle. Puvun väreiksi sovittiin
lippusininen (olkaimet valkeat), urheilupaita
keltainen ja urheiluhousut valkeat.
Vuoden 1951 urheilutoiminta ei ollut kovin
vilkasta. Johtokunta kehotti seuroja aloittamaan
voimisteluharjoitukset Suurkisoja varten ja
seurojen oli laadittava hiihtosuunnitelmat, myös
poikatoiminta
otettiin
ohjelmaan.
13.5.
pidettäviin
piirin
maastojuoksukilpailuihin
lähetettiin kuusi osallistujaa. Johtokunta esitti
toivomuksen
alaosastoille
lentopallopelin
yleistämiseksi.

Kokouksen avauksen suoritti Virkistyksen
puheenjohtaja Uuno Leskelä, joka puheessaan
käsitteli
perustettavan
pitäjäseuran
tarkoitusperiä.
Perustavan
kokouksen
puheenjohtajana
toimi
opettaja
Tuomas
Teräväinen.
Kokous päätti yksimielisesti perustaa SVUL:ään
kuuluvan urheiluseurojen keskusseuran, jonka
nimeksi hyväksyttiin Mäntyharjun Urheilijat-50.
Uuden seuran puheenjohtajaksi valittiin Uuno
Leskelä. Seuran ensimmäiseen hallitukseen
kuuluivat Erkki Lylys, Viljo Lehto, Pentti
Säisänen, Mauno Mäntynen, Taavi Liukkonen,
Veikko Törnroos, Esko Häkkänen ja Hannes
Kasurinen.

Seuran talous oli edelleen huonossa kunnossa,
koska
johtokunnassa
täytyi
käsitellä
mahdollisuutta täyttää veikkauskuponkeja seuran
nimissä. Kuponkien täyttäminen annettiinkin
yhden johtokunnan jäsenen tehtäväksi.
Vuonna 1952 seurojen verot pääseuralle
päätettiin lopettaa. Kunnalta saatu avustus
päätettiin jättää kokonaan pääseuralle, jotta se
voisi lähettää kilpailijoita edustamaan seuraa ja
Mäntyharjua.

Kokouksen lopussa keskusteltiin seuran tulevasta
toiminnasta ja samalla päätettiin vastaisuudessa
perustaa
keskusseuralle
tukijärjestö.
Keskusseuran
alaosastot
velvoitettiin
suorittamaan liittymismaksuna 500 mk kukin.

Seuran ohjelmaan otettiin uutena lajina
suunnistus. Suunnistuksen aloittamista varten
pyydettiin
piiristä
mies
pitämään
suunnistuskurssit.

Seuran toiminta alkuaikoina
Vuonna 1953 urheilutoiminta alaosastoissa oli
melko vilkasta. Kangasnimen Urheilijoiden
kanssa käytiin seuraottelu yleisurheilussa.
Lisäksi oli seuraottelu Ristiinan Urheilijoiden,
Suomenniemen Urheilijoiden ja Mäntyharjun
Urheilijoiden välillä.

Välittömästi perustavan kokouksen jälkeen
pidettiin ensimmäinen johtokunnan kokous,
jossa seuran varapuheenjohtajaksi valittiin
Hannes Kasurinen, sihteeriksi Veikko Törnroos
ja rahastonhoitajaksi päätettiin pyytää edustajaa
Mäntyharjun
Säästöpankista.
Taloudelliset
vaikeudet olivat välittömästi uuden seuran
edessä.

Vuonna
1954
seuraan
palkattiin
toiminnanjohtajaksi Pentti Toiviainen, jolle
maksettiin palkkaa 5 000 mk kuukaudessa.
Toiviainen lienee ollut ensimmäinen palkkaa
saava
urheiluohjaaja
Mäntyharjussa.
Toiminnanjohtajan
saamisen
myötä
urheilutoimintakin
piristyi.
Hiihdossa
saavutettiin sikäli menestystä, että Mäntyharjun
Urheilijat-50 sai luvan järjestää kansallisia
hiihtoja. Yleisurheilussa seura menestyi hyvin.
Piirin parhaana pikajuoksijana kunnostautui

Niinpä 5.11.1950 päätettiin ottaa Mäntyharjun
Säästöpankilta 10 000 mk:n laina. Myös
Osuuskaupan puoleen käännyttiin avustuksen
saamiseksi arkistotarvikkeiden ostoa varten.
Kaikille
seuroille
puusepänliikkeessä

päätettiin
valmistuttaa
ilmoitustaulut.
Seuralle
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Mäntyharjun Urheilijat 1960 –luvulla vuoteen
1965

Pentti Toiviainen. Hän juoksi piiriennätyksen 60
m:n juoksussa. Toiviainen voitti myös
pituushypyn piirinmestaruuden. Toisetkin seuran
yleisurheilijat menestyivät niin hyvin, että seura
nousi luokittelussa I-luokkaan. Yleisen sarjan
vertailuja tehtäessä todettiin, että Mäntyharjun
Urheilijat oli piirin paras maaseutuseura
yleisurheilussa.

Vuosi 1960 oli merkittävä seuralle mm. siinä
mielessä, että seuraa oli yritetty rekisteröidä 10
vuotta ja vihdoin viimein siinä onnistuttiin.
Mäntyharjun
Urheilijoihin
liittyi
kaksi
kyläosastoa lisää. Nämä olivat Karankamäen
Karistajat ja Varpasen Veto, joka liittyi jo
toistamiseen.

Neljä vuotta seuraa johtanut Uuno Leskelä joutui
jättämään puheenjohtajuuden muutettuaan pis
paikkakunnalta kesällä 1954. Vuonna 1955
urheilutoiminta keskittyi lähinnä jäsentenvälisiin
kilpailuihin.
Talvella
pidettiin
kahdet
hiihtokilpailut, joista toiset olivat Mäntyharjun
kansalliset
hiihtoja
mäkikilpailut.
Yleisurheilussa pysyttiin edelleen I-luokassa.
Oma kilpailutoiminta oli vähäistä, mikä johtui
suurelta osin siitä, että kunnasta puuttui tuolloin
kunnollinen urheilukenttä.

Seuran kaikki toimina tapahtui edelleen
alaosastojen,
pääsijassa
Virkistyksen
ja
Toivolan, toimesta. Palloilun kannalta vuosi oli
merkittävä, nousihan Virkistys pesäpallossa
miesten sarjassa Suomisarjaan.
Vuonna 1960 seura järjesti ensimmäisen kerran
kansalliset
yleisurheilukilpailut.
Toivolan
Urheilukerhossa yleisurheilun parissa tehty työ
alkoi tuottaa tuloksia. Tästä osoituksena oli mm.
Marja-Liisa Herrasen piirinmestaruus alle 16 v.
maastojuoksussa.

Seuran toiminta vuosina 1956-1959

Vuonna 1962 kehittyivät hiihto ja pesäpallo
eniten. Muu urheilutoiminta kulki entisiä jälkiä.
Nuorisotoiminta niin Toivolan urheilukerhossa
kuin
Virkistyksessäkin
oli
vilkasta.
Nuorisotoimintakilpailuissa,
ns.
Ilveskilpailussa,
Suur-Savon
piirin
alueella
molemmat alaosastot menestyivät hyvin. Toivola
voitti ko. kilpailun v. 1962 ja Virkistys voitti
seuraavana vuonna.

Pääseuran toiminta vuosina 1956-1959 oli varsin
hiljaista.
Toiminta
tapahtui
pääosin
kyläosastoissa.
Vuonna 1956 kuntaan saatiin uusi urheilukenttä,
mutta sillä järjestettiin vain jäsentenvälisiä
kilpailuja.
Vuonna 1956 Virkistyksen voimistelijoista
osallistui Suomen Suurkisoihin. Talven hiihto- ja
mäkikilpailut menivät pilalle kovan pakkasen
vuoksi.

Parhaita yleisurheilutuloksia olivat Helena
Knaappilan 13,2 100m:n juoksussa, Kari
Pylkkäsen seivästulos 350 cm ja Marja-Liisa
Herrasen tulos 2.32,2 800 m:n juoksussa.

Johtokunta kokoontui v. 1957 yhden kerran,
mutta seuraavana vuonna johtokunnan kokouksia
ei pidetty yhtään.

Seuran taloudellinen tilanne helpottui hiukan.
velat, joita seuralla oli ollut, saatiin maksettua
pois.

Vuonna 1959 toimivat Virkistyksen lisäksi
Toivolan Urheilukerho ja urheiluseura Kaakot.
Toivolan aktiivisuudesta kertoo se, että
Urheilukerho rakensi urheilukentän.

Vuonna
1963
järjestettiin
SVUL-viikon
liikuntajuhla, jossa esiintyjiä oli paitsi omasta
seurasta myös Mikkelin Kilpa-Veikoista.
Juhlapuheen piti professori Tahko Pihkala,

Mäntyharjun
Urheilijoiden
toiminta
vuosikymmenen lopussa, edellä mainittujen
alaosastojen ansiosta, osoitti selvää piristymistä,
nousihan seura hiihdossa I-luokkaan ja
yleisurheilussa se oli II luokassa.
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Ollikkalan Tuike ja Leppäniemen Kiri liittyivät
uusina alaosastoina Mäntyharjun Urheilijat50:een.
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Vuonna
1964
seuran
jäsenmäärä
oli
suurimmillaan, ollen 787. Alaosastoja seuralla
oli kahdeksan, joista suurimmat olivat Virkistys
ja Toivolan Urheilukerho.
Uutena urheilumuotona seuran ohjelmassa oli
uinti, jossa järjestettiin piirinmestaruuskilpailut
ja
yhdet
piirikunnalliset.
Parhaita
urheilusaavutuksia tänä vuonna olivat Maija
Koljosen piirinmestaruus tyttöjen 60 m:llä ja
Mika Herrasen piirinmestaruus seiväshypyssä.
Hiihtoon alettiin kiinnittää entistä enemmän
huomiota. Mäntyharjussa järjestettiin piirin
hiihtoparlamentti,
johon
osallistui
piirin
huomattavimmat hiihtoseurat ja edustajia
Suomen Hiihtoliitosta.

Urheilualueen uuden kentän kuularingissä mittamiehenä
MU50:n monivuotinen puuhamies Arvi Pesonen.

Mäntyharjun Urheilijoihin kuuluivat tuolloin
seuraavat alaosastot: Halmenniemen Kisa,
Karankamäen
Karistajat,Koirakiven
Nuorisoseuran Urheilijat, Leppäniemen Kiri,
Ollikkalan Tuike, Partsimaan Isku ja Toivolan
Urheilukerho. Mäntyharjun Urheilijoihin liityi v.
1966 ensimmäiset henkilöjäsenet. Seuran
jäsenmäärä oli, alaosastot mukaan luettuna,
varsin korkea, 750.

Suur-Savon
hiihtoseuroista
Mäntyharjun
Urheilijat-50 oli kolmannella sijalla.
Vuosi 1965 oli urheilullisesti seuran parhaita
kausia hiihdon ja yleisurheilun osalta. Hiihdossa
parhaita saavutuksia olivat Raimo Sarjulan
toinen sija Suomenmestaruuskilpailuissa 19-20
v. poikien 15 km:llä. Mäntyharjun Urheilijoitten
viestijoukkue
sijoittui
samassa
sarjassa
kolmanneksi.
Hiihdossa
seura
nousi
valioluokkaan.

Seuran
taloutta
pyrittiin
kohentamaan
tukkipuiden ja paperin keräyksellä. Keräysten
tuotto jäi kuitenkin varsin heikoksi. Taloutta
täytyi yrittää jollakin tavalla kohentaa, niinpä
heräsi ajatus rakentaa pitäjän seurojen yhteinen
tanssilava. Lavan paikaksi kaavailtiin Tommolan
salmea. Asiaa eteenpäin viemään perustettiin
lavatoimikunta, johon tuli edustajia Mäntyharjun
Urheilijoista, Virkistyksestä sekä kyläseuroista,
Toimikunnan tehtäväksi tuli maa-alueen
hankinta ja vuokrausta koskevat asiat.

Yleisurheilussa
seura
saavutti
kaksi
piirinmestaruutta, jotka molemmat toi Kari
Pylkkänen. Hän voitti mestaruuden vuorten 10ottelussa ja 400 m:n aidoissa.
Takaiskukin
koettiin,
kun
pesäpallojoukkue
putosi
Maakuntasarjaan.

Virkistyksen
Suomisarjasta

Seuran taloudellisen tilanteen parantamiseksi
päätettiin
järjestää
arpajaiset
yhdessä
Virkistyksen kansa. Tästä käy ilmi, samoin kuin
yhteisestä lavahankkeesta, että Mäntyharjun
Urheilijat ja Virkistys jatkoivat erosta huolimatta
yhteistyötään, jos ei niinkään urheilullisessa
mielessä niin ainakin taloudellisissa asioissa.

Jääkiekkoa ja koripalloa harrastettiin vähäisessä
määrin.
1960 –luvun loppupuolen toimintaa
Vuonna 1966 Mäntyharjun Urheilijoiden ja
Virkistyksen tiet erosivat, Seurojen kesken
sovittiin työnjaosta. Mäntyharjun Urheilijoiden
ohjelmaan jäivät hiihto, yleisurheilu, suunnistus
ja
voimistelu,
Virkistyksen erikoistuttua
palloiluun.
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Vuonna 1968 lavahankkeesta tuli sitten tosi.
Lavan
rakennuskustannuksiin
osallistuivat
Mäntyharjun Urheilijat, Mäntyharjun Virkistys,
Toivolan Urheilukerho, Partsimaan Isku,
Karankamäen Karistajat, Leppäniemen Kiri ja
Halmenniemen Kisa. Mäntyharjun Urheilijoiden
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alaosastoissa
olivat
Kuhien
lisäksi
Leppänimenen Kiri, Partsimaan Isku ja Toivolan
Urheilukerho.

ylimääräisessä yleisessä kokouksessa käsiteltiin
lavan rahoitusta ja seuran johtokunnalle annettiin
valtuudet 30 000 mk lainan ottamiseen
Mäntyharjun Säästöpankista.

Uutena urheilumuotona seuran ohjelmaan
otettiin kuntourheilu ja tätä toimintaa vetämään
perustettiin Sportti-klubi.

Parhaita urheilusaavutuksia vuosina 1966-1969
oli Kari Pylkkäsen v. 1966 voittama
Suomenmestaruus nuorten 10-ottelussa.

Vuonna 1973 kilpailuja järjestettiin entisissä
lajeissa. Valmennukseen kiinnitettiin entistä
enemmän huomiota. hiihdossa, suunnistuksessa
ja
yleisurheilussa
aloitettiin
ohjelmoitu
harjoittelu. Voimistelijoiden harjoituksia kävi
vetämässä valmentaja Mikkelistä, omien
valmentajien ohella. Voimistelussa seura
nousikin piirin parhaaksi seuraksi.

Viimeksi kulunut vuosikymmen 1970-1980
Uusi vuosikymmen aloitettiin jo perinteiksi
muodostuneiden
urheilulajien
harrastuksen
myötä. Kuten miltei jatkuvasti on todettu, niin
nytkin seuran toimintaa haittasi rahapula.
Tanssien järjestäminen Tommolassa ei tuonut
selvää paranemista seuran talouteen.

Parhaita urheilusaavutuksia olivat Sampo
Vainion 2. sija ikäkausihuipentuman 60 m:n
aitajuoksussa, Sinikka Saaresmäen 3. sija SMvoimistelukilpailujen
hyppykilpailussa.
Suunnistuksessa saavutettiin 4 piirinmestaruutta.

Seuraluokittelussa Mäntyharjun Urheilijoiden
sijoitukset
hiihdossa
ja
yleisurheilussa
heikkenivät hieman verrattuna 1960 –luvun
parhaisiin vuosiin. Seuran urheilijat olivat
yleisurheilussa hyvää piiritasoa.

Toimintavuonna 1974 erosivat paikkakunnalta
poismuuton takia puheenjohtaja Risto Ropponen
ja
entinen
puheenjohtaja,
silloinen
varapuheenjohtaja, Reino Immonen. Näiden
aktiivisten henkilöiden poistuminen seuran
työstä ei voinut olla vaikuttamatta Mäntyharjun
Urheilijoiden toimintaan.

Vuonna 1972 urheilutulokset alkoivat parantua.
hiihdossa ja yleisurheilussa noustiin I luokkaan
takisin. Uutena lajina seuran ohjelmaan otettiin
jalkapallo, jota harrastettiin pääasiassa Toivolan
Urheilukerhossa. Myös suunnistuksessa noustiin
I luokkaan.

Tommolan lavan tuotto ei tänä vuonna yltänyt
asetettuihin tavoitteisiin, koska lavayhtymän
edellisen vuoden menoja jouduttiin maksamaan
kuluneen vuoden tuotoista. Bingotoiminta täytyi
myös lopettaa tappiollisuutensa vuoksi. Seuran
menot
pystyttiin
kuitenkin
hoitamaan
tyydyttävästi.

Piirinmestaruuksia seuran urheilijat saavuttivat
eri lajeissa 8 kappaletta. Sampo Vainio oli
korkeushypyssä
ikäkausiurheilijoiden
SMkilpailuissa toinen.
Valmentajapula koettiin pahimpana esteenä
tulosten paranemiselle. Taloudenhoidon puolella
uutena asiana alettiin harjoittaa bingotoimintaa
yhdessä reservinaliupseerien kanssa.

Seurassa
harrastettiin
edelleen
hiihtoa,
suunnistusta, yleisurheilua ja voimistelua. Seura
pystyi myös järjestämään leirityksiä eri
urheilijoille.

Seuraavana vuonna voitiin tyydytyksellä todeta,
että seuran talous oli alkanut kohentua.
Tommolan lava ja bingotoiminta lunastivat
niihin asetetut toiveet. Myös talkoita tehtiin
runsaasti.
Seuratoiminnan
kehittämiseen
kiinnitettiin myös huomiota. Seuralle laadittiin
pitkäntähtäimen toimintasuunnitelma, jonka
toivottiin entisestään piristävän toimintaa.

Mäntyharjun
Urheilijat-50:n
menestymien
piirinmestaruuskilpailuissa oli samaa tasoa kuin
aikaisemminkin. Piirinmestaruuksia tuli 10.
Kuntourheiluun kiinnitettiin yhä kasvavaa
huomiota.
Erilaisia kuntoilutilaisuuksia oli 54, joihin
osallistui yli 1 000 henkilöä. Kuntourheilun

Uutena kyläosastona Mäntyharjun Urheilijoihin
liittyi Kinnin Kuhat. Tässä vaiheessa seuran
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merkityksen
huomaaminen
sai
aikaan
varsinaisen kuntourheilujaoston perustamisen.

Kuntourheilujaosto
ja
yleisurheilujaosto
järjestivät ensimmäisen kansallisen Askelhölkän.

Vuonna 1975 seuran talous heikkeni. Tämä
johtui osaltaan siitä, että kesken huvikauden
jouduttiin
Tommolan
lavan
toiminta
keskeyttämään.

Suur-Savon
piirin
edustajat
kävivät
Mäntyharjussa jakamassa palkinnot piirin
parhaille urheilijoille.

Parhaimpiin urheilusaavutuksiin ylsivät nuoret
yleisurheilijat sekä suunnistajat. Hiihdon
kehityksen esteenä oli huono lumitilanne
paikkakunnalla, minkä vuoksi esim. kansalliset
Mäntyharjun hiihdot jouduttiin peruuttamaan.

Vuoden 1978 alusta alkaen kiinnitettiin erityistä
huomiota
talkootoiminnan
elvyttämiseen.
Havaittavissa oli ollut aikaisempina vuosina, että
talkootoiminta oli vähentynyt huolestuttavasti.
Seuran johtokunta teki esityksen, että jaostoille
annetaan tietty summa rahaa käyttöön, jonka
turvin sen on tultava toimeen ellei se hanki itse
lisää.

Uutena lajina seuran ohjelmaan otettiin
ampumahiihto.
Mäntyharjun
Urheilijoista
osallistui Helsingissä järjestettyihin Suurkisoihin
voimistelutyttöjä, yleisurheilijoita ja suunnistajia
yhteensä 22. Talvikisoihin lahdessa osallistui 11
nuorta hiihtäjää.

Seuran taloudellinen tila pysyi kuitenkin melko
heikkona koko vuoden. Kunnan antama
taloudellinen tuki oli ensiarvoisen tärkeää.

Vuonna 1976 lisääntyi Mäntyharjun Urheilijat50:n alaosastojen määrä yhdellä, kun Mynttilän
Säde päätti liittyä siihen. Seuran jäsenmäärä oli
tällöin 632.

Urheilullisesti vuosi oli kohtalaisen hyvä, joskin
on todettava, että menestys oli nuorten harteilla
ampumahiihtäjiä
lukuunottamatta.
Parhaita
saavutuksia olivat Reino Ruuthin 2. sija
valtakunnallisen
ikäkausihuipentuman
kuulantyönnössä ja 3. sija kiekonheitossa. Leena
Knaappila
voitti
valtakunnallisen
maastojuoksukilpailun 10 -vuotiaitten sarjan ja
Tiina-Liisa Hämäläinen oli kolmas.

Parhaat urheilusaavutukset olivat edelleen
nuorten
tuomina
yleisurheilussa.
Myös
suunnistajat
menestyivät
hyvin.
Hiihtosuunnistuksessa Mäntyharjun Urheilijat50:n edustaja Taina Penttinen sijoittui SMkilpailuissa toiseksi. Kuntourheilujaosto järjesti
etupäässä
tempausluontoisia
tilaisuuksia.
Perinteiset kuntoilutilaisuudet eivät enää
vetäneet osallistujia.
Vuosi 1977 oli kilpailuissa menestymisen
kannalta erittäin hyvä. Seuramme urheilijat
saavuttivat kaikkiaan 16 piirinmestaruutta. Kausi
oli parhaita seuran historiassa.
Ensimmäisen kerran Mäntyharjussa toimivan
seuran historiassa tapahtui yleisurheilussa
nuorten osalta seuran nouseminen luokittelussa
valioluokkaan. Tämä antoi mahdollisuuden
järjestää kansainvälisiä yleisurheilukilpailuja.

Exel-hiihdon palkintojenjakotilaisuus vuonna 1982. Vas.
mm. Hannu Koittola ja Arto Haverinen.
Tauno Kuva voitti 15 km:n yleisen sarjan.

Huomattavaa oli myös se, että Mäntyharjun
Urheilijat-50 järjesti ensimmäiset kansainväliset
hiihtokilpailunsa. USA:n hiihtojoukkue osallistui
näihin
kilpailuihin.
Toinen
merkittävä
hiihtotapahtuma
oi
seuran
järjestämä
Hopeasomman aluekilpailu.
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Vuonna 1979 voitiin todeta, että seuran tavoite
talkootyön vilkastuttamiseksi oli toteutunut.
Jaostojen omatoiminen varainhankinta lisääntyi
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melkoisesti. Seuran taloudellinen tila parani
huomattavasti.
Sihteerit:

Mäntyharjun
Urheilijat-50
aloitti
yhteistyökokeilun Mikkelin Kilpa-Veikkojen ja
Kangasniemen
Kalskeen
kanssa
yleisurheilukilpailujen
järjestämiseksi.
Seuramme toimitsijat olivat mukana kolmissa
Mikkelissä järjestetyissä kilpailuissa mm.
Suomi-Tsekkoslovakia –maaottelussa. Yhteistyö
seurojen välillä jäi kuitenkin vain tämän yhden
kauden mittaiseksi.

Veikko Törnroos
Eero Vesalainen
Pentti Toiviainen
Paavo Piira
Kari Leppä
Reino Immonen
Erkki Kemppainen
Matti Säisänen
Kalevi Pätynen
Kari Leppä
Eino Ojamies
Tapani Kuisma
Kalevi Pätynen
Mauri Hyvättinen
Arto Hyyryläinen

Urheilijoiden leiritykseen alettiin kiinnittää
huomiota. Niinpä seura järjesti lapissa hiihtoleirit
sekä nuorille että yleisen sarjan hiihtäjille.
Vuosi 1980 on kulunut perinteisten urheilulajien
parissa. Mäntyharjun Urheilijat-50 on pyrkinyt
omalta osaltaan kehittämään urheilutoimintaa
Mäntyharjussa. Olemme toimineet yhteistyössä
seurojen kanssa ja toivomme yhteistyön edelleen
jatkuvan ja kehittyvän.

1950-1952
1952-1955
1955-1957
1957-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1963
1963-1964
1964-1966
1966-1967
1967-1968
1969-1972
1973-1976
1977-1987
1988Kuva: Mäntyharjun kunnan arkisto

Kiitämme kaikkia yksityisiä ja yhteisöjä, jotka
ovat tukeneet ja kannustaneet seuraamme näinä
30 vuotena. Toivottavasti olemme olleet ja
tulemme olemaan sen luottamuksen arvoisia, jota
olette meiltä odottaneet.

Mäntyharjun Urheilijat-50:n puheenjohtajat
ja sihteerit 1950-1988
Puheenjohtajat:
Uuno Leskelä
Pentti Kuusi
Matti Niemivirta
Erkki Lylys
Aarne Kurtti
Allan Lahti
Eino Ojamies
Kari Leppä
Reino Immonen
Risto Ropponen
Eero Karjalainen
Arto Haverinen
Hannu Koittola
Erkki Markkanen
Paavo Korhonen
Sakari Eerola
Mauri Hyvättinen

1950-1954
1955-1956
1956-1959
1960-1961
1961-1962
1962-1966
1966-1967
1967-1968
1969-1973
1974 alkuvuosi
1974 loppuvuosi
1975-1979
1979-1980
1981-1984
1985
1986-1987
1988-

MäVi 90v. Historiikki 1920-2010

Luoman veljekset Virkistyksen urheiluasuissa.
Vas, Viljo, Yrjö ja Arvo Luoma.
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