TOIMINTAKERTOMUS
2018

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

ALUKSI
Kun ensin vähän myllätään, voidaan saada aikaan jotain uutta. Ensin uusittiin seuran jaostomalli
ja sen jälkeen vaihtuivat lähes kaikki johtohenkilöt. Pari viime vuotta ovat olleet muutosten aikaa.
Vuoteen 2018 lähdettiin kuitenkin tutussa komennossa, kun puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri-rahastonhoitaja olivat jo vuoden kokeneempia. Nyt päästiin kunnolla kiinni toiminnan
kehittämiseen. Vuosi 2018 onkin ollut toimintaa täynnä.
Seuran tärkeimmän varainhankintamuodon, Konneveden Bingon, juhlavuosi on käsillä. Ensimmäisen
kerran bingoa pelattiin vuonna 1969. Vuosikaudet bingon merkitys on ollut seuralle taloudellisesti
merkittävä, ja lähiseutujen ihmisiä viikoittain yhteen kokoavana tapahtumana sillä on myös
sosiaalinen merkitys.
Lapset- ja nuoret -jaosto käytti edellisvuonna saatua AVI avustusta toiminnan järjestämiseen ja
kehittämiseen. Sarjahiihdot jatkuivat edellisvuoden malliin erittäin suosittuina. Uusia kerhoryhmiäkin perustettiin ja lajeja kokeiltiin.
Konnevesi CrossRun -tapahtuma järjestettiin kolmannen kerran samalla reitillä kuin aiemmin. Sää
suosi sekä juoksijoita että oheistapahtumaa ja osallistujamäärä kääntyikin kasvuun. Vuoden aikana
harrasteliikuntajaosto on järjestänyt aikuisille mm. kaikille avoimia lentopallo- ja pesäpallovuoroja.
Vuosien tauon jälkeen järjestettiin myös tiistairastit uudella kartalla Jouhtisvuoren maastoissa.
Veteraanipainonnostajat menestyivät mainiosti perinteisen painonnoston SM-kilpailuissa Kalajoella.
Konneveden Urheilijoiden nimissä pelaava salibandy-joukkue on vakiinnuttanut paikkansa Sisä-Suomen
nelosdivarissa. Jalkapallobuumi jatkoi kasvuaan. Miesten ja naisten joukkueiden lisäksi nurmella on
kirmannut kesän aikana viisi juniorijoukkuetta ja junioriharrastajien määrän kasvu on huomattu myös
paikkakunnan ulkopuolella.
Perinteinen Veikon Savotta, moottorisahaajien ja puunkuljettajien kansallinen kilpailu, järjestettiin
33. kerran. Konnevesipäivien tiedotuslehden juuret juontavat jo vuoteen 1985, jolloin lehti ilmestyi
ensimmäistä kertaa Konnevetinen-nimisenä. Lehti ilmestyi jälleen ennen Konnevesipäiviä edellisvuoden tapaan reilun kokoisena.
KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin huhtikuun 12. päivänä Ravintola Mierontiessä ja syyskokous samassa
paikassa 28. päivänä marraskuuta. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa.
JOHTOKUNTA
Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajaMikko Pasanen, varapuheenjohtaja Sirkku Vatanen-Jäntti,
Rositsa Bliznakova, Henna Hanhisuanto, Ida Harlin, Reijo Hopponen, Risto Huuskonen, Ronja
Jämsen, Juho Laitinen, Kari Leppänen, Terhi Markkanen, Päivi Minkkinen, ja Väinö Varis. Kunniapuheenjohtaja Reijo Rantasella on ollut osallistumisoikeus kokouksiin. Seuran sihteeri-rahastonhoitajana on toiminut Juho Laitinen. Kirjanpidosta on vastannut tilitoimisto Piia-Leena Luotola Suolahdesta. Jäsenasioista on vastannut Juho Laitinen ja leikekirjaa on pitänyt Väinö
Varis. Työvaliokuntaan ovat kalenterivuonna 2018 kuuluneet puheenjohtaja Mikko Pasanen, varapuheenjohtaja Sirkku Vatanen-Jäntti, sihteeri-rahastonhoitaja Juho Laitinensekä Ronja Jämsen.
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JÄSENET JA JÄSENYYDET
Seuran jäsenmäärä säilyi edellisvuoden kaltaisena, jäsenmaksun maksaneita oli kaiken kaikkiaan
207, joista kilpaurheilijan palvelumaksun maksaneita 41. Konneveden Urheilijat kuului jäsenenä
Hiihtoliittoon, Painonnostoliittoon, Palloliittoon, Pesäpalloliittoon, Salibandyliittoon, Suunnistusliittoon ja Suomen Urheiluliittoon. Myös SVUL:n Keski-Suomen piirin jäsenyys on edelleen
voimassa, vaikkei piiri käytännössä enää juuri toimikaan. Sen korvaajan Keski-Suomen Liikunta
Ry:n kanssa tehdään yhteistyötä. Seura on myös Konneveden Osuuspankin ja Maaseutukehitys
ry:n jäsen.
JUHLAT JA HUOMIOINNIT
Syyskokouksen yhteydessä 15.11. syötiin pikkujoulupuuro ja palkittiin vuoden aikana ansioituneita. Vuoden urheilijana palkittiin Veeti Tikka (hiihto, yleisurheilu), nuorena urheilijana Pauli
Järvikylä,veteraaniurheilijanaKari Varis, aktiivisena harrastajana Antero Minkkinen ja vapaaehtoisena Liisa Kinnunen.
Vuoden urheiluteko-pokaalilla palkittiin miesten Jukola 2018-joukkuen, SVUL:n pokaalilla
palkittiin nuorisovetäjä Jani Hotti vuoden tukijana palkittiin Konnekuljetus Oy ja alle 16-vuotiaalle aktiiviselle urheilijalle jaettavalla Leijona-pokaalilla palkittiin Siru Kauppinen.
YHTEISTOIMINTA
Vuoden aikana seuralle saatiin Konneveden Osuuspankin lisäksi toinenkin pääyhteistyökumppani,
kun Konnekuljetus Oy solmi seuran kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen. Kahden toimintaan moneksi vuodeksi sitoutuneen pääyhteistyökumppanin kanssa on hyvä jatkaa eteenpäin. Pienempiä yhteistyösopimuksia tehtiin paikallisten ja myös ulkopaikkakuntalaisten yritysten kanssa
mm. peli- ja hiihtoasuhankintojen rahoittamisessa. Konneveden kunta on myös tärkeä yhteistyökumppani, kunnan liikuntapaikkoja käytetään KonnUn toiminnoissa jatkuvasti ja järjestöavustus
auttaa osaltaan seuran talouden hallinnassa.
Bingon yhteistyökumppaneina jatkoivat K-Market Konnevesi, Sale, pelipaikkana toimivan työväentalon omistava Konneveden Työväenyhdistys ja bingotarvikkeiden toimittaja SBH-yhtiöt.
Laukaa-Konnevesi-lehden kanssa tehtiin tänäkin vuonna yhteistyössä Konnevesi-päivien tiedotuslehtiSavottaSanomat. Koulun kanssa tehtiin yhteistyötäkäytännön tasolla osallistumalla KLL:n
pohjoisen Keski-Suomenmaastojouksun mestaruuskisojen järjestelyihin.
LOPUKSI
Vuosi 2018 jäänee mieleen ennen kaikkea vahvasta junioritoiminnasta. Jalkapallon harrastajamäärän kasvusta voi olla ylpeä. Talvikaudella 2018-2019 hiihtokisoihin osallistuu useita KonnUn
juniorihiihtäjiä, joista varmasti kuullaan myöhemmin. Vaikka kilpailullinen toiminta on kehittynyt valtavasti, ei seuran perustarkoitus katoa; mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen,
nuoren ja aikuisen liikuntaharrastus matalalla aloituskynnyksellä sekä tarjota mahdollisimman
hyvä tuki heille, jotka vievät harrastuksensa kilpatasolle. Tämä ajatus mielessä pyrimme toimimaan myös jatkossa ja tarjoamaan puitteet, jossa aktiiviset kerho-ohjaajat, valmentajat, huoltajat
sekä urheilijat ja liikkujat vauvoista mummoihin ja vaareihin voivat osallistua seuran toimintaan
kukin tavallaan. Suuret kiitokset seuratyöhön osallistuneille sekä kaikille seuran tapahtumissa ja
vuoroilla liikkuneille.
								Juho Laitinen
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LAPSET JA NUORET -JAOSTO
Jaoston kuuluivat vuonna 2018:
Mari Väisänen pj., Henna Hanhisuanto, Liisa Kinnunen, Päivi Minkkinen ja Reijo Hopponen
Myös vuonna 2018 pystyimme järjestämään monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille.AVI:lta edellisvuonna
saadun hankeavustuksen aika päättyi. Hankerahalla rahoitettiin ohjaajapalkkoja sekä tarvikehankintoja. Vuonna
2018 seura haki ja sai OKM:n tukea lasten ja nuorten kerhotoiminnan kehittämiseen ja tätä avustusta käytetään
kerhotoiminnan kehittämiseen myös vuonna 2019. Jaosto järjesti myös POPPI-hiihdot kevättalvella ja POPPIolympialaiset heinäkuussa.
TOUHUKERHO
3-6-vuotiaiden Touhukerhossa liikuttiin leikkien ja pelailun merkeissä kerran viikossa. Keväällä ja syksyllä
kerho toimi Lapunmäen koulun palloilusalissa, kesällä touhuttiin nurmikentällä. Tunneilla ohjelmassa oli mm.
hippaleikkejä, tanssia, palloilua, esteratoja ja rentoutumisharjoituksia. Syksyllä kerhossa harjoiteltiin järjestelmällisemmin perusliikkumistaitoja kuukausittain vaihtuvin teemoin. Parhaimmillaan kerhossa juoksenteli
kymmenkunta lasta kerrallaan. Ohjaajina toimivat Tanja Mehto, Päivi Minkkinen sekä Hanna-Leena ja
Venla Vainio.
VOIMISTELUKERHO
Voimistelua alettiin ohjata vuoden 2018 lopulla, eikä kerhon toiminta ehtinyt vielä vakiintumaan. Alusta
alkaen mukana on kuitenkin ollut innokas n. 7 voimistelijan porukka. Tunneilla on kokeiltu paljon kaikenlaista
esim. pyramideja, temppurataa, erilaisia tasapainoliikkeitä, pariliikkeitä, patjoilla temppuilua ja erilaisia pelejä.
Ohjaajina toimivat Miia Lehtonotko ja Sanni Jetsonen.
SARJAHIIHDOT
Sarjahiihdot jatkuivat talven 2018. Ahkerat, vähintään 8 krt hiihtäneet palkittiin pokaalein hiihtokauden
päättäjäisissä. Palkittuja hiihtäjiä oli 40. Talven aikana 69 lasta otti osaa hiihtoihin. Hiihtokertoja talven aikana
kertyi 13 kpl. Palkinnot hankittiin sponsorirahoin. Sponsoreita: Pop Pankki, Samcons oy, Mierontie, Sisustus- ja
käsityöliike Hilma ja Onni, AJV- Group ja Akun sähkötyö. Makkarakioski tuotti myös kivasti keskiviikkoiltaisin.
NALLEPAINI
Syyskuussa alkoi KonnUn Nallepainiryhmät. Nallepaini on Painiliiton kehittämä lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus, missä leikin
ja erilaisten motoristen harjoitteiden kautta tutustutaan painin
alkeisiin. 1 ryhmässä 6 lasta ja huoltajat. 2 ryhmässä 4 lasta ja huoltajat. Ohjaajana Painiliiton Nallepaini- koulutuksen käynyt ohjaaja.
Ohjaaja: Liisa Kinnunen
KESTÄVYYSJUOKSUTREENIT
Toukokuussa kestävyysjuoksutreenit, osallistujia n. 10 kpl 2-8luokkalaista. Ohjaaja: Liisa Kinnunen
Nallepaini, kuva: Liisa Kinnunen
YLEISURHEILUKOULU
Kesä-heinäkuussa yleisurheilukoulu. Monipuolisesti tutustumista keihäästä korkeuteen, moukarista pikajuoksuun. Ohjaajina Heli Pynnönen ja Liisa Kinnunen
					
Liisa Kinnunen ja Hanna-Leena Vainio
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HARRASTELIIKUNTAJAOSTO
Jaostoon kuuluivat 2018:
Ida Harlin pj., Terhi Markkanen, Mikko Pasanen, Emilia Tulla ja Mirka Varis
LENTOPALLO
Kaikille avoin lentopallovuoro pyöri
jälleen kahdesti viikossa ja keskimäärin
pelaajia riitti hyvin peleihin perjantain
vuoron ollessa keskiviikon vuoroa
suositumpi. Perjantain vuoro houkutteli
myös pelaajia naapurikuntien puolelta.
Joukkuetta ei kasattu mihinkään sarjaan, vaan pelejä pelattiin omaksi iloksi
ja kuntoilun vuoksi.
PESÄPALLO
Kaikille avoimia pesäpalloharjoituksia
pidettiin Lapunmäen kentällä kahdesti
viikossa koko kesän ajan. OsallistuLaturetken aikaan Kolureiden huoltopaikalla Pukaran
jia oli keskimäärin neljästä kuuteen,
hirvimiesten kodalla riitti vilskettä. Kuva: Juho Laitinen
joinakin kertoina muutamia enemmän.
Yhtään varsinaista ottelua ei kauden
aikana päästy vähäisestä osallistujamäärästä johtuen pelaamaan ja harjoituksissa keskityttiinkin
lähinnä heitto- ja lyöntiharjoituksiin.
BEACH VOLLEY
Säiden salliessa beachvolleytä pelattiin epäsäännöllisesti Häyrylänrannassa kesän ajan kahdesti
viikossa säiden salliessa. Pelaajien määrä vaihteli neljän ja kahdeksan välillä.
LATURETKI 2018
Konneveden perinteinen laturetki järjestettiin sunnuntaina 4.3. Lähtöpaikkana toimi jälleen
Peltokankaan talo. Erinomaisessa kunnossa ollut reitti houkutteli paikalle 60 hiihtäjää
Konnevedeltä ja ympäryskunnista. Innokkaimmat sivakoivat reitin useaan kertaan, vaikka
edellisenä yönä satanut uusi lumi hieman parasta luistoa verottikin. Laturetken järjestivät
yhteistyössä Konneveden Urheilijat, Kolurit, Pukaran hirvimiehet sekä Konneveden kunnan
vapaa-aikatoimi.
							Juho Laitinen
KONNU:N SUUNNISTAJIA JUKOLAN VIESTISSÄ
Vuoden 2018 Jukolan Viesti käytiin Lahden-Hollolan maastoissa. Konneveden Urheilijoilta
mukana oli kaksi joukkuetta Venlojen viestissä ja yksi joukkue Jukolan viestissä. Useamman
vuoden tauon jälkeen saatiin kilpailuun mukaan myös miesten joukkue, jossa oli mukana
niin kokeneita suunnistajia kuin ensikertalaisiakin. Kaikki joukkueet pääsivät maaliin ja
saivat hyväksytyn suorituksen.
							Ida Harlin
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OHJATUT RYHMÄLIIKUNTATUNNIT
Kuntokuula, kehonhuolto, ukkojumppa, hikitreeni
Kuntokuula-, kehonhuolto-, ukkojumppa- ja hikitreenitunteja järjestettiin yhteistyössä
Konneveden kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Syyskaudella KonnUn järjestysvastuulla
olivat kuntokuula ja kehonhuolto, tunti kumpaakin joka toinen viikko.
				Juho Laitinen
JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT
Palmuhiihdot
Palmuhiihdot hiihdettiin 25.3. Lapunmäellä lumisateisessa säässä. Sarjoja oli aina junioreista senioreihin ja matkat 1,2kilometristä 5kilometrin lenkkiin. Osallistujia oli 21.
Myös parhaasta asusta/asusteesta jaettiin palkinto. Sponsoreina toimivat Mannisen kotileipomo ja Akun sähkötyö.
				Liisa Kinnunen
Tiistairastit
Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestettiin Konnevedellä tiistairastit yhteistyössä Xe4:n kanssa. Seuralle saatiin
Jouhtisvuoren alueelta uusi kartta, jolla rastit pidettiin 4.9.
Suorituksia rasteilla oli 87. Ratoja oli viisi erillaista, joista
löytyi sopiva kaikentasoisille suunnistajille aina 1,3 kilometrisestä haastavampaan 5,8 kilometrin mittaiseen rataan.
Suunnistajia helli kaunis sää ja Jouhtisvuorelta
avautuvat komeat keskisuomalaiset maisemat.
				Ida Harlin

Palmuhiihtojen T10-sarjan osallistujat Aino Kinnunen (vas.) Verna Korhonen, Saimi Saksinen ja
Inari Korhonen. Kuva: Juho Laitinen

Markku Keurulainen Jukolan
viestin ankkuriosuuden maalissa.
Kuva: Ida Harlin

KILPAILUJAOSTO
Jaostoon kuuluivat 2018:
Henna Hanhisuanto pj., Tanja Raatikainen, Ronja Jämsen, Reijo Hopponen, Jussi Pietiläinen ja Juho Laitinen
HIIHTO
Vuosien tauon jälkeen Konneveden Urheilijoiden värit palasivat juniorien hiihtokisoihin, kun
Veeti Tikka osallistui säännöllisesti kilpailuihin. Kauden aikana kertyi 12kisastarttia, parhaana
suorituksena toinen sija Keski-Suomen Hopeasompa-cupissa sarjassa M13. Hopeasomman loppukilpailuissa Kuhmossa Veeti saavutti sprintissä sijan 57 ja normaalimatkalla (5km) sijan 51,
mikä tarkoittaa sijoitusta osallistujanjoukon puolen välin paikkeilla. Harjoittelutunteja kertyi
450. Kuluva hiihtokausi alkoi joulukuun alussa Jyväskylästä ja startteja kertyi vuoden vaihteeseen mennessä kolme.
							Sami Tikka
KAHVAKUULAURHEILU (GIREVOY SPORT)
Kahvakuulatreenejä pidettiin kevätkaudella ja kesällä viikoittain keskiviikkoiltaisin. Alkuvuosi
harjoiteltiin sisätiloissa, mutta säiden lämmetessä siirryttiin treenaamaan ulos. Syksyllä rytmitystä muutettiin niin, että treenit olivat joka toinen viikko perjantai-iltaisin marraskuun
loppuun saakka. Ohjattujen yhteistreenien lisäksi muutama urheilija valmentautui itsenäisesti
Woemankorjaamon tiloja käyttäen.
Vuonna 2018 KonnU:n riveistä löytyi kaksi lisenssin alaista
kahvakuulaurheilijaa, joista toinen
kilpaili SM-tasolla. Tavoitteena
olisi saada kilpailevien kahvakuulaurheilijoiden määrä kääntymään
jälleen kasvuun, joten lisenssin
alla nostavien urheilijoiden määrä
toivottavasti kasvaa.
Vuonna 2018 ei viikkotreenien lisäksi järjestetty muita
tapahtumia. Kiireiden vuokperinteinen Konnevesi Long Cycle
päätettiin myös jättää järjestämättä. Lajin suosio on hiipunut koko
maan tasolla, joten voimat keskitettiin seuraavan vuoden SM-kilpailujen järjestämiseen, joiden järjestämisoikeus KonnU:lle myönnettiin
loppuvuodesta.

si

			

		Ronja Jämsen
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PERINTEINEN PAINONNOSTO
Konneveden veteraanipainonnostajat saavuttivat jälleen menestystä SM-masters-kilpailuissaKalajoella .
M75 Sarja 77 kg
1. Pertti Rossi KonnU (-42/70,84) 75 kg (35+40) 98,130/214,02 p.
M70 Sarja 94 kg
1. Aimo Varis KonnU (-46/89,21) 140 kg (58+82) 162,582/317,52 p.
M65 Sarja 94kg
2. Kari Varis KonnU (-53/88,23) 135 kg (55+80) 157,549/262,00 p.
							Juho Laitinen
FUTSAL / JALKAPALLO
Talvella 2017-2018 KonnUn E- ja D-tytöt pelasivat futsalia Keski-Suomen alueen sarjassa. Futsal kauden
päätteeksi teimme peliretken Säynätsaloon, jossa osa pelaajista yöpyi hotellissa yhdessä iltaa viettäen,
mm. Jypin pelissä käyden. Kesällä KonnUlla oli sarjoissa mukana yhteensä 7 joukkuetta. Miesten joukkue pelasi Keski-Suomen 6. divisioonaa ja naisten joukkue 8v8 harrastesarjaa. Junnuilla oli yhteensä viisi
joukkuetta peli-iltasarjoissa: F-, E-, ja D-tytöt sekä E- ja D-pojat.
Vuonna 2018 olimme Keski-Suomessa eniten harrastajamäärää nostanut jalkapalloseura, ja kesän lopulla
KonnUlla olikin yli sata pelipassin ostanutta pelaajaa.

SALIBANDY
Kaudella 2017-2018 pelasimme Sisä-Suomen nelosdivaria. Ottelut sujuivat mallikkaasti ja joukkue sijoittui lopulta sarjassa kolmanneksi. Sarjanousuun ylsivät Tikkakosken Pallo sekä Jyväskyläläinen Typpee.
Kausi 2018-19 on sujunut vielä paremmin ja KonnU on sarjassa toisena kun kautta on jäljellä enää kaksi
kierrosta. Tällä hetkellä näyttää että KonnU matkaa kolmosdivarin karsintoihin. Suoran sarjanousun
kolmoseen on jo varmistanut Jyväskyläläinen MSM-Team. Lisenssipelaajia KonnUssa on tällä hetkellä
17. Joukkue alkaa olemaan jo kokenut, sillä pelaajien keski-ikä on tänä vuonna jo 35 vuotta
							Janne Korhonen

Kesällä Valtra sponsoroi kaikille KonnUn tyttöpelaajille uudet pelisukat. Jalkapallokauden päätteeksi
lähdimme kaikkien joukkueidemme voimin Jyväskylään katsomaan JJK:n ottelua.
							Henna Hanhisuanto

YLEISURHEILU

KonnU Salibandy

Nuoret yleisurheilijat toivat menestystä
Konneveden urheilijoiden yleisurheilussa nuoria lisenssiurheilijoita vuonna 2018 olivat Matias Tikka
8-vuotiaissa pojissa, Matti Hänninen ja Pauli Järvikylä 10-vuotiaissa pojissa, Vilma Tikka 12-vuotiaissa
tytöissä ja Veeti Tikka 14-vuotiaissa pojissa.
Juniorijalkapalloilijat tekivät kauden päätösreissun JJK:n kotipeliin 20.9.2018. Huipennuksena yhteiskuva Harjun nurmella, jossa mukana myös JJK:n pelaajia. Kuva: Juho
Laitinen
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Veeti ja Matias Tikka osallistuivat Keski-Suomen piirinmestaruus maastojuoksuihin Keuruulla 28.4.
Matias kilpaili vuotta vanhempien 9-vuotiaiden sarjassa ja oli neljäs. Veeti sai hopeaa P15 sarjassa.
Matias ja Veeti Tikka osallistuivat Äänekoskella 26.5. nuorisokisoihin. Veeti voitti 15-vuotiaiden sarjassa
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100 metrin juoksun ja pikkuveli Matias juoksi 40 metriä P9 sarjassa. Pojat jatkoivat kisailua
Saarijärvellä 3.6. Matias juoksi 60 metriä ja Veeti toi pronssin kotiin sataselta. Saarijärven
juhannuskisoihin osallistui Veetin lisäksi sisar Vilma, joka juoksi 100 metriä. Veeti toi pronssia
800 metriltä 17-vuotiaiden sarjassa.
Vuonna 2008 syntyneissä pojissa KonnUlla oli huippuedustus, kun Pauli Järvikylä sai loppukaudesta kilpakaverin Matti Hännisestä. Piirinmestaruusmitaleja ropisi Konnevedelle kasapäin. Pauli voitti Lapualla 7.7. Keski-Suomen piirinmestaruuden kolmiottelussa. Piirinmestaruuksista kisailtiin myös 4.8. Jämsässä, josta Paulille tuli kultaa kiekosta, hopeaa pituudesta ja
pronssia 60 metrin aidoista ja keihäästä.
Konneveden Urheilijat mainittiin useaan kertaan Harjun yleisurheilukentän kuulutuksissa,
kun Matti Hänninen ja Pauli Järvikylä edustivat seuraa Jyväskylässä 19.9. neliottelun piirinmestaruuskisoissa. Tiukan kisan jälkeen Matti sai hopeaa ja Pauli Järvikylä pronssia. Pojat
kävivät vielä syyskuussa heittokisoissa ja pohjoisten koulujen kisoissa Karstulassa.
Aikuisurheilijat pitkien matkojen sankareita
Aikuisurheilussa KonnUa edustivat Sari Krigsman, Outi Valkonen ja Markku Rossi. Tilastoihin merkityissä kilpailuista Outi Valkonen osallistui 5 km juoksuun Jyväskylän Kuohulla 1.9.
ja Sari Krigsman 10 km tiejuoksuun Valon Kympillä Jyväskylässä 14.9.18. Markku Rossi kävi
Tallinnassa juoksemassa maratonin 9.9.2018.
						

							Kirsi Järvikylä

KonnU KONNEVESIPÄIVILLÄ 2018
Konnevesipäivien Savottamarkkinoiden lauantaina
7.7. kisailtiin 33. kertaa takavuosien moottori-sahauksen maailmanmestarin Veikko Poikolaisen
nimikkokisa Veikon Savotta, joka kokosi jälleen
terveyskeskuksen ja Asemakujan liikekeskuksen
välissä sijaitsevalle savotta-areenalle tuhansia
katsojia. Konneveden Urheilijoiden järjestämän
kisan päätukijoina olivat paikalliset POP Pankki ja
Rautanet sekä Husqvarna-konserni.
Moottorisahaus (viisiottelu, loppukilpailussa kolme alkuerien parasta)): 1) Jukka Perämäki
Kuortane 1.13 (alkuerän aika 1.53), 2) Pentti Paananen Viitasaari 1.52 (1.55), 3) Jukka Kylliäinen
Kouvola 2.05 (2.15), 4) Vesa Kurki 2.15 (hävisi finaalipaikan kiekkojensahauksessa Jukalle), 5) Antti
Oksanen Hankasalmi 2.18, 6) Matti Saastamoinen
Pihtipudas 2.38, 7) Esa Tumelius Elimäki 3.37.
Kaarisahauskilpa miehet (kolme alkukisan parasta sahasi kaksi kiekkoa areenalla yhtä aikaa): 1)
Juha Jokitalo Konnevesi/Jyväskylä 13,5, 2) Pentti
Paananen Viitasaari 15.7 ja 3) Vesa Kurki Ilomantsi
21.5. (Alkukarsinnassa 25 sahaajaa)
Kaarisahauskilpa naiset (kolme alkukisan parasta
sahasi yhden kiekon areenalla yhtä aikaa):1) Eija
Lampinen Hankasalami12.4, 2) Anna-Liisa Bergman Jyväskylä 16.5, 3) Aino Kallberg Konnevesi
16,8, ( 10 osanottajaa) .
Kaikkien kaarisahauskilpaan osallistuneiden kesken
arvotut Jonseredin ruohonleikkurin voitti Anna-Liisa Bergman, kirveen Seppo Jäntti ja oksaleikkurin
Hanna Pekkarinen.

Neliottelu Jyväskylässä - Voittaja JKU:n Konsta Hietala, hopeaa Matti Hänninen
KonnU ja pronssi Pauli Järvikylä KonnU. Kuva: Kirsi Järvikylä
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Kunnanjohtaja Juha Jokitalo oli
kaarisahauksen finaalin ykkönen ja
päihitti moottorisahauksen ammattilaiset Pentti Paanasen (oik.) ja
Vesa Kurjen (vas.)

Puunkuljettajien pölkkykisa (8 pölkkyä, läpimitta 30
cm, korkeus 40 cm, torniksi neljässä minuutissa): 1) Tommi Koljonen (auto) 2.47, 2) Mikko Pakarinen (auto) 2.48, 3) Antti Pynnönen (kone) 2.52, 4) Urpo Minkkinen (auto) 2.53 , 5) Henry
Hänninen(kone) 2.56 ja 6) Osmo Manninen (kone) 3.02 (Osanottajia yhteensä14).
Parhaan kone- ja automiehen finaalikisan voitti Antti Pynnönen, joka viidessä minuutissa ”rakensi” 12 pölkyn tornin.
						
							
Reijo Rantanen
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Vuonna 2018 peluutettiin yhteensä 51 ”tavallista” bingopeliä. Lisäksi järjestettiin vakituisessa bingosalissamme työväentalossa maaliskuun 18. päivänä kaikille avoin Keski-Suomen mestaruus-peli,
joka oli samalla bingomme 49-vuotissynttäribingo. Siihen osallistui 210 pelaajaa eri puolilta keskeistä Suomea. Mestaruuden ja 10 000 mummonmarkan (eli 1 650 €:n) ostokortin jakoivat Arvi
Partti Lievestuoreelta ja Jyväskylässä asuva mutta Konnevedellä kesiään viettävä Pentti Häkkinen.
Savottamarkkinoilla myytiin venttiarpoja. Syyskuun puolivälistä toukokuun loppuun peliaika oli
sunnuntaisin klo 13-15, kesäkuukaudet bingotettiin tiistaisin klo 18.30-20.30.
Osanottajia kirjattiin vuoden aikana
kaikissa pelitilaisuuksissayhteensä 3 527
(v. 2017: 3 594).

Huolto-ja juomapisteitä oli lähtö-maalialueen lisäksi reitin varrella kolme. Konneveden SPR:n ensiapu yhdellä huoltopisteellä sekä maalissa.

Pelimaksuja koottiin peluuttamalla
bingoa ja pelien yhteydessä erillisellä tavara-arpajaisluvalla myydyillä
venttiarvoilla tilinpäätöksen mukaan
yhteensä hiukan yli 62 000 eurolla (v.
2017: 66 500 euroa) . Seuran toimintoihin tuloutettiin kirjanpidon mukaan
noin 8 000 euroa.
Kun synttäri/mestaruusbingo jätetään
tilastosta pois, kirjataan pelikohtaiseksi
keskimääräiseksi kävijämääräksi 65.
Alla vertailuna tämän vuosituhannen
keskimääräiset kävijämäärät.

Konnevesi CrossRun juostiin 30.6.2018
Lapunmäellä kolmannen kerran. Matkoina olivat edelleen 13 km ja 25 km
Konnevesi Cross Run 2018,
kilpasarjassa, 13 km hölkkä- ja patikkasarkuva: Rositsa Bliznakova
jassa.
Kisa-areenana toimi Lapunmäen urheilukenttä. Yhteisen alkulämmittelyn jälkeen urheilijat starttasivat reitille. Osallistujat saivat nauttia
sorateiden ja metsäpolkujen tarjoamista haasteista. Korkeuseroa matkalla oli reilut 80 m. Reitti suuntautui tapahtuma-areenana toimivalta Lapunmäen urheilukentältä itään kohti Silmutmäen huippua,
josta avautuivat näkymät Etelä-Konnevedelle. Pidemmän matkan kilpailijat kiersivät reitin kahdesti.

Edellisten vuosien tapaan kilpailukeskuksena toimineelle Lapunmäen kentälle oli järjestetty ohjelmaa juoksun ajaksi. Pienemmille osallistujille järjestettiin 2 km:n JädeRUN- juoksu, jossa maaliintulijat saivat tietystijätskiä!
Edellisen vuoden pieni notkahdus osallistujamäärässä oli vain muisto, kun Konnevesi CrossRun teki
upeasti uuden osallistujaennätyksen, 77 osallistunutta juoksijaa/kävelijää.

Bingo-mestaruuden ja voittopotin jakoivat Arvi Partti ja
Pentti Häkkinen, joille pokaalit ja tulppaanit ojensi Reijo
Rantanen. Kuva: Juho Laitinen

Kilpasarja miehet 13 km: 8 osanottajaa.
Kilpasarja naiset 13 km: 9 osanottaja.
Kilpasarja miehet 25 km: 7 osanottajaa.
Kilpasarja naiset 25 km:10 osanottajaa.
Hölkkäsarja miehet 13 km: 10 osanottajaa.
Hölkkäsarja naiset 13 km: 11 osanottajaa.
Patikkasarja naiset ja miehet 13 km: 22 osanottajaa.

Osanottomaksut olivat seuraavat:
• Kilpa 13/25 km 30 euroa.
• Hölkkä 13 km 25 euroa.
• Patikka 6 euroa.

Kilpa-ja hölkkäsarjan osanottomaksuun sisältyi lounasHäyrylänrannassa Rantahätävarassa. Kolme
parasta sai mitalit sekä Mannisen ruisleivät.
Bingovastaavina ovat toimineet Risto Huuskonen ja Reijo Rantanen. Johtoryhmään ovat kuuluneet myös ryhmiensä johtajat Martti Sirkka ja Mauri Korhonen. Neljän työryhmän jäseninä
ovat toimineet myös Maire Avikainen,Ritva Huuskonen, Lea Hytönen,Riitta Laulainen,Antero Minkkinen,Anja Pennanen, Helena Saarela, Inka Varis, Väinö Varis ja Börje Vaskelainen.
Tarkastuslausunnon poliisihallitukselle tehtävään tilitykseen ovat laatineet Väinö Varis ja
Martti Sirkka. Toimitsijat ovat työskennelleet ilman palkkioita.
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Jälleen on syytä jakaa kiitos myös muille tapahtumaa järjestämässä mukana olleille toimijoille. Kolurit vastasi yhdestä huoltopisteestä ja SPR toisesta yleisen ensiapupäivystyksen lisäksi. Liikenteenohjaajat kerättiin kyläläisistä ja pikkunälän ja janon pitivät kurissa sekä KonnUn että 4H-nuorten
ahkerat kioskinpitäjät.
Tapahtuman päätukijoina ja yhteistyökumppaneina toimivat Pop Pankki, K-Market Konnevesi,
Mannisen Kotileipomo ja Konneveden kunta.
								Juho Laitinen
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TALOUS
Talouden kannalta vuosi 2018 oli varsin menestyksekäs. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 13
219,22euroa, mikä on tuloksena paras vuosikausiin. Kokonaisuudessaan tulos on erinomainen,
mutta on huomioitava, että tulos sisältää vuonna 2018 saadun OKM:n avustuksen ”Vipinää kinttuihin Konnevesi”-hankkeelle, joka jatkuu vuodelle 2019, jolle myös iso osa hankkeen kuluista
tullaan kirjaamaan. Vaikka avustuksen tuloksesta pois laskeekin, on se edelleen erittäin hyvä.
Bingo tuotti edelleen tasaisesti, vaikkakin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Savotta
Sanomien ilmoitusmyynnissä onnistuttiin hyvin, Konnevesi CrossRun teki positiivisen tuloksen
ja Konnekuljetuksen aloittaminen toisena pääyhteistyökumppanina toi lisää sponsorituloja. Isoin
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yksittäinen tekijä hyvään tulokseen oli kilpaurheilujaoston huimasti parantunut tulos, josta kiitos
kuuluu korttimyynti ja muihin talkoisiin osallistuneille junnuille sekä peleissä hyvin tuottanutta
kioskia pitäneille vanhemmille.
Vuoteen 2019 lähdetään vakaalta pohjalta, mutta laakereilla lepäämiseen ei jatkossakaan ole
varaa. Seuran taloudellinen tilanne antaa kuitenkin hyvän pohjan toiminnan kehittämiseen ja
uuden luomiseen ilman, että pienet taloudelliset takaiskut tapahtumien järjestämisessä vaikuttavat seuran perustoimintaan. Pääyhteistyökumppanien tuki, Bingon tuotot, SavottaSanomien
ilmoitusmyynti ja Konneveden kunnan jakama järjestöavustus ovat edelleen seuran toiminnan
kannalta elintärkeitä.
								Juho Laitinen
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Vuoden 2018 palkitut, kuva: Juho Laitinen

Konneveden Urheilijat ry
https://konnu.sporttisaitti.com/
Facebook: Konneveden Urheilijat

Puheenjohtaja
Sirkku Vatanen-Jäntti
puh. 0400-577810
kukkakauppakimppu@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Ida Harlin
puh. 040-7759405
ida.harlin@gmail.com

Sihteeri ja rahastonhoitaja
Juho Laitinen
puh. 050-588 2323
juho.m.laitinen@gmail.com
Graafinen suunnittelu ja taitto:
Rositsa Bliznakova

