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Aikuisurheilijat löysivät Hartolan
KUNNOSTETUN URHEILUKENTÄN
SARI OLKKONEN

haukkoessa happea ja lihasten jo kangistuessa, monen ään ja ajatustensa selkiinnyttyä tuskan sumusta, jokainen
mieltä kivisti ajatus harjoittelun tärkeydestä. Jokunen oli takuulla ylpeä suoriutumisestaan 4-ottelun loppuun ja
Viime kesänä Hartolassa päästiin nauttimaan yleisur- saattoi myös siinä vaiheessa kisaa päättää, ettei enää iki- kenties jo mietti seuraavan kilpailukauden uusia tavoitteiheilun riemusta ajanmukaiseksi kunnostetulla urheilu- nä ryhdy moiseen. Siitä huolimatta maaliviivan ylitetty- ta ja niihin vaadittavaa systemaattista treeniä.
kentällä. Etukaarteeseen sijoitettujen keihäänheitto- ja
hyppypaikkojen tartan sekä takakaarteen uljas moukarihäkki ja asiallinen kuulantyöntöpaikka houkuttelivat
lasten ja nuorison lisäksi myös kiitettävän ison joukon
aikuisia kokeilemaan, miltä kisailu uusituissa puitteissa
tuntuu. Monella näistä jo aikuistuneista yleisurheilun ystävistä kisahammasta oli kolottanut jo pitkään ja ajatus
omien fyysisten rajojen kolkuttelusta monen vuoden tauon jälkeen sai tartanin tuoksussa uuden kipinän.
Heinäkuun alussa järjestetyistä kentän avajaiskilpailuista lähtien kentälle tositoimiin astelikin aina vain enenevä nuorekkaiden aikuisurheilijoiden joukko. Jokaisessa seurakisassa, lähes lajissa kuin lajissa, nuoriso sai
ihailla, kuinka hienoisesti heitä vanhempi väki nautti urheilukilpailusta kaikista iän tuomista rajoitteistaan huolimatta. Kiekot sinkoutuivat häkistä sektorin sisään melkein joka heitossa, kuulantyönnössä saatiin lähes koko
vartalo työnnön taakse, 100 metrin aidoissa löytyi suunnilleen oikea askelrytmi, pituushypyssä ponnistettiin jokseenkin terävästi eikä keihäässäkään tukijalka ihan joka
kerta pettänyt. Rohkeus laittaa itsensä katseen alle silloinkin, kun suoritustekniikka ei enää ole täydellisyyttä hipova, yhdisti jokaista kisoihin osallistunutta aikamiestä ja
-naista. Armollisuus omia ja toisen puutteita kohtaan välittyi varmasti myös paikalla olleelle Voiman nousevalle
urheilijasukupolvelle. Kilpaurheilun ei tarvitse olla vakavaa toisen voittamista, vaan totisen hilpeää pyrkimystä
omien taitojen ja tulosten asteittaiseen parantamiseen.
Siitä nämä aikuisurheilijat ovat oiva esimerkki.
Kauden päättäneissä Hartolan Voiman mestaruusotteluissa syyskuun lopulla olikin sitten jo suuren aikuisurheilujuhlan tuntua, kun kahdeksan naista ja kolme miestä kannustivat toisiaan yhä parempiin suorituksiin niin
sadan metrin juoksussa, pituushypyssä kuin keihäänheitossakin. Suomalaisesta jäyhyydestä ei näkynyt pienintäkään viitettä, kun kilpasiskolle tai -veljelle annettiin
taputtamalla rytmi askeliin ja onniteltiin raikuvin hyvähuudoin jokaisesta hyväksytystä suorituksesta. Viimeisessä ottelulajissa eli 800 metrin juoksussa kannustustehtävä
oli kuitenkin suosiolla luovutettava muille radan laitaan
ryhmittyneille yleisurheilun ystäville.
Viimeistään toista ratakierrosta juostessa, keuhkojen Voiman mestaruuskilpailujen 800 metrin lähtötunnelmia 26.9.2020.

