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Iloa ja hikeä Suomen suvessa –  
Vakuutusyhtiöiden PM-kisat Eerikkilässä 8.–10.6.2006 
 
Kolmen vuoden välein järjestetään perinteikkäät vakuutusalan pohjoismaiset mestaruuskisat. 
Ensimmäiset PM-kisat pidettiin jo vuonna 1935. PM-kisat Suomessa organisoi VUFI (Vakuutus- 
ja Finanssialan urheiluseura), joka on yksi Suomen suurimmista urheiluseuroista (yli 7000 
jäsentä). Tällä kertaa kisat järjestettiin Eerikkilässä, johon oli tilattu kisapäiviksi erinomaiset 
ilmat. Suomen kesäsää näytti parhaat puolensa ja helli kisailijoita. 
 
Torstai on toivoa täynnä 
 
Ensimmäisen kisapäivän aamuna vastaanotettiin vieraat, joita oli Suomesta, Ruotsista, 
Tanskasta ja Norjasta yhteensä 255 henkeä. Kisalajeiksi oli maiden kesken sovittu sulkapallo, 
pöytätennis, keilailu, miesten ja naisten jalkapallo, golf, suunnistus, tennis ja maastojuoksu. 
 
Torstaina kilpailtiin jo kaikissa lajeissa. Ensimmäisenä päivänä päästiin jakamaan mitaleita 
parissa lajissa: suunnistuksessa sekä maastojuoksussa. Suunnistuksen keskipitkällä matkalla 
Suomen naiset ottivat kolmoisvoiton sekä yli 21-vuotiaiden että yli 50-vuotiaiden sarjassa. 
Lisäksi suomi sai 3 kultaa ja 2 hopeaa. 
 
Maastojuoksun 10 kilometrin matkalla tulostaso oli lähes yhtä murskaavaa. Voitto tuli 
Suomeen yli 40-vuotiaiden sarjassa sekä naisissa että miehissä. Lisäksi Suomi sai hopean ja 2 
pronssia.  
 
Naisten jalkapallossa Suomi otti Ruotsia vastaan voiton tylyin lukemin 4 – 2.  
 
Kaikkien rankkojen urheilusuoritusten jälkeen oli tietysti syytä toivottaa vieraat tervetulleeksi 
ulkojuhlilla, joiden teemana oli 70-luku. Vieraita oli etukäteen pyydetty pukeutumaan 
tilanteeseen sopivilla asusteilla. Aluksi jaettiin VUFIn kultaisia tunnustusmerkkejä VUFIn 
urheilutoiminnassa ansioituneille suomalaisille sekä ansiomerkkejä muiden pohjoismaiden 
aktiivisille toimijoille. Juhlassa kutsuttiin VUFIn kunniajäseneksi (nro 9) Eteran Hannele Kivistö. 
VUFIn tuoreen kunniapuheenjohtajan Björn Von Vehin sanoittaman kisalaulun myötä päästiin 
rentoutumaan. Ruokapöydät notkuivat herkkuja ja vieraita viihdytti duo Sami Laiho & Co.  
 
Perjantaina urheiltiin aamusta iltaan 
 
Perjantaina jatkettiin kamppailua joka lajissa. Golfaajilla, keilaajilla ja suunnistajilla oli aikainen 
herätys, koska heidän urheilupaikkansa olivat muualla kuin Eerikkilässä ja ensimmäiset bussit 
lähtivät matkaan kahdeksan jälkeen.  
 
Golf pelattiin Halikossa Wiurilan kentällä. Yksilökilpailussa Suomi voitti miesten sarjan ja naiset 
veivät omassa sarjassaan hopean ja pronssin. Joukkuekilpailussa Suomi oli kolmas.  
 
Keilailu järjestettiin Forssan keilahallissa. Keilailun henkilökohtaisessa kilpailussa Suomen 
miehet ottivat kaksoisvoiton. Naisissa paras suomalainen sai pronssia. Joukkuekilpailussa 
Suomen miehet saivat kultaa ja naiset hopeaa.  
 
Suunnistuksen pitkällä matkalla suomalaiset kahmivat kuudessa sarjassa yhteensä 3 kultaa, 4 
hopeaa ja 1 pronssin.  
 
Sulkapallossa Suomen joukkue sai hopeaa.  
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Pöytätenniksen yksilökilpailussa paras suomalainen sai miehissä pronssia. Joukkuekisassa 
Suomen joukkue sai pronssia.  
 
Miesten jalkapallossa Ruotsi jätettiin pronssille ja ratkaistiin se, että lauantaina Suomi ja 
Tanska tulivat kohtaamaan finaalissa. Naisten jalkapallossa annettiin Ruotsille taas kyytiä 
maalein 5 – 1. Suomen voitettua molemmat pelit oli järjestys selvä ja naisten kaulaan päästiin 
ripustamaan kultamitalit. 
 
Tenniksessä Suomen joukkue sai hopeaa.  
 
Maastojuoksun kolmen kilometrin matkalla Suomi sai taas 2 kultaa, hopean ja 2 pronssia.  
 
Osalla kisailijoista urheilu-urakka päättyi perjantain jälkeen ja olikin jo aika keskittyä 
jälkipeleihin. Illalla oli vapaata aktiviteettia omien mieltymysten mukaan mm. saunomista ja 
makkaran grillausta rantasaunalla, biljardin peluuta, dartsia, norsufutista, mölkkyä, 
petanqueta tai mitä nyt mieleen kullakin juolahti. Omien suoritusten jälkeen päästiin 
nauttimaan screeniltä jalkapallon mm-kisoja ja huurteinen maistui kisakatsomossa päivän 
hikisen urakan jälkeen.  
 
Lauantain finaalipaketti ja kotiinlähdön aika 
 
Aiemmista kisoista poiketen oli lauantain ohjelmaan suunniteltu muutamia finaaleja, jotta 
urheilijoilla olisi kerrankin aikaa kannustaa omiaan ja seurata muita lajeja. Klo 9 alkoi 
tenniksen näytösfinaalit sekä suunnistuksen sekaviesti. Suunnistuksen viestin voitti Ruotsi, 
mutta Suomi otti kakkos- ja kolmossijat. Klo 10 alkoi maastojuoksun viesti, jonka Suomen 
ykkösjoukkue voitti.  
 
Klo 11 alkoi miesten jalkapallon finaali, jossa kohtasivat Suomi ja Tanska. Torstain kamppailun 
maiden välillä Suomi voitti murskaavasti 11 – 2. Liekö tanskalaisia vaivannut tuolloin dagen 
efter, kun olivat aamulla tulleet Suomeen laivalla Ruotsista. Perjantain matsissa olikin jo uudet 
sävelet, kun kamppailu päättyi tasalukemiin 1 - 1. Lauantaina olikin vastavuoroisesti Forssan 
yöelämä tainnut viedä Suomen miehistä parhaat mehut, kun Tanska voitti matsin puhtaasti 3 
– 0. Suomelle kuitenkin hienosti hopeaa. 
 
Kisat saivat arvonsa mukaisen päätöksen, kun finaalien jälkeen vietettiin päätösjuhlaa 
ulkosalla oikein aurinkoisessa säässä. Palkintojenjaon jälkeen Ruotsin puheenjohtaja kertoi 
ilouutisen, että taas kolmen vuoden päästä on kisat ja ne pidetään Ruotsissa. VUFIn 
puheenjohtaja Tarja Taipalus kiitteli kisoista sujuvasti molemmilla kotimaisilla. Ihmiset olivat 
hyväntuulisia ja kehuivat suomalaisten tekemiä kisajärjestelyjä. Eipä kellään ollutkaan mitään 
syytä näyttää murheellista naamaa, kun ilma oli mitä upein, ruokaa oli enemmän kuin jaksoi 
syödä ja Lasse Selinin bändi piti musiikillaan tunnelmaa yllä. Kuuden aikaan ulkomaalaiset 
vieraat saateltiin busseihin ja seitsemältä hyvästeltiin suomalaiset. Kisaorganisaatio saattoi 
vihdoin huokaista helpotuksesta, kaikki sujui paremmin kuin hyvin ja monen kuukauden 
uurastus ei ollut mennyt hukkaan. 
 

Mitalitaulukot  

 Kulta Hopea Pronssi 
Suomi 18 17 14 
Ruotsi 9 10 11 
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Tanska 9 9 4 
Norja 2 2 6 
 
 

 Sulkapallo Pingis Keilailu Jalkapallo Golf Suunnistus Tennis Maastojuoksu
 K H P K H P K H P K H P K H P K H P K H P K H P 

Suomi  1    2 3 2 1 1 1  1 1 2 8 9 4  1  5 2 5 
Ruotsi 1    1 1 1 3 1  1 1  2  4 2 5   1 3 1 2 
Tanska   1 3 2     1   2  1    1   1 6 2 
Norja       1  3       1 2 3       
 
 
  
Mikä VUFI on? 
 
VUFIssa on noin 30 jäsenyhtiötä ja kaikkiaan yli 7 000 jäsentä, ja sinä olet yksi heistä. 
Työnantajasi maksaa sinun jäsenmaksusi. Keskeisiä urheilulajeja ovat tällä hetkellä ammunta, 
golf, hiihto, jalkapallo, kaukalopallo, keilailu, maastojuoksu, pöytätennis, salibandy, sulkapallo, 
suunnistus, tennis ja yleisurheilu. Mukaan pääsee helpoiten osallistumalla kilpailuihin tai 
ottamalla yhteyttä lajivetäjään. Puulaakihengen mukaisesti taso on sellainen, että kuka 
tahansa lajia harrastava voi huoletta osallistua mittelöihin.  
 
VUFIn toiminta ei perustu pelkästään kilpailemiseen. Syksyinen Solvalla-marssi, 
mailapeliturnaukset ja kuntosuunnistus ovat esimerkkejä kuntourheilutarjonnasta. Kaiken 
olennaisen VUFIsta löydät verkkosivuilta www.vufi.fi. Sieltä löydät eri mm. eri lajien 
yhteystiedot. Voit kysellä toiminnasta myös yhtiösi omalta Vufi-yhteyshenkilöltä. 

 
 
Kirjoittaja Mirella Karola on Vufin hallituksen jäsen  

http://www.vufi.fi/

