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Puheenjohtajan palsta 

 

KENSUn 70. toimintavuosi on ollut urheilullisesti menestyk-
sekäs. Päälajimme pikaluistelu on tuonut menestystä kaikissa 
ikäryhmissä. Talouden tasapainottaminen on kuitenkin ollut iso 
haaste, jonka olemme yhdessä ymmärtäneet ja ryhtyneet tarvit-
taviin toimenpiteisiin. Kululeikkaukset ja Jyväsjärvisoudun me-
nestys takaavat seuramme jatkuvuuden. Syksyn kohokohtana 
29.10.2016 juhlimme KENSUn 70 –vuotista taivalta yhdessä ny-
kyisten, entisten ja ehkäpä tulevienkin kensulaisten kanssa.  
 

Keijo Ilmavirta 

Aluksi hieman historian havinaa. 

Keljon Nuorisoseuran perustava kokous 

pidettiin Sysmälässä 30.6.1918 ja sään-

nöt hyväksyttiin 4.8.1918. Nuorisoseu-

ran nimissä toimivan urheiluseuran pe-

rustava kokous pidettiin 4.8.1946 Ta-

piolassa ja seuran nimeksi tuli Keljon 

Nuorisoseuran Urheilijat (KeNsU).  

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 

valittiin Arvo Kinnunen, joka tuolloin 

totesi että ”tiedä vaikka kuinka kuuluisa 

seura nyt perustettavasta joskus tulee”. 

Risto Palttala kertoo KENSUn alkutai-

paleista yksityiskohtaisesti omassa ar-

tikkelissaan. Muut vuosikymmenet jul-

kaistaan viimeistään 70 –vuotis juhlis-

samme. 

 

Seuramme 70 –vuotiseen historiaan 

sisältyy useita vaiheita. Yleisurheilun, 

pesäpallon, suunnistuksen ja hiihdon 

kautta olemme nyt keskittyneet luiste-

luun eri muodoissaan. KENSU on 

Keski-Suomen ainoa pikaluisteluseura, 

jolle Viitaniemen tekojäärata ja Jyväs-

järven retkiluistelurata antavat hyvät 

toimintamahdollisuudet. 

 

Tasan kymmenen vuotta sitten juh-

limme yhdessä seuramme 60 –vuotista 

taivalta. Lainaan tähän erään, jo pois 

nukkuneen kensulaisen palautetta juh-

listamme tuolloin: 

”Todellakin KENSUN vuosijuhla oli 

onnistunut kokonaisuus, ja lämminhen-

kinen tapahtuma. Me kaikki vanhat ken-

sulaiset haluamme kiittää Sinua ja jouk-

kojasi juhlasta, jossa todella elimme 

mukana. Se, että joku ja jotkut jotka ei-

vät ole olleet mukana menneessä, pitkän 

ajan toiminnassa lähtevät rohkeasti ko-

koamaan noin suurta juhlaa -- nos-

tamme hattua ja kiitämme.” 

 

Palaan vielä kuluneen vuoden urhei-

lulliseen menestykseemme. Voitimme 

useita Suomen mestaruuksia ja mitaleita 

niin nuorissa, aikuisissa kuin veteraa-

neissa. KENSU on Suomen 4. paras pi-

kaluisteluseura ja hallitseva Suomen ai-

kuisurheiluliiton joukkuemestari. Maa-

joukkue-edustuksia oli myös kaikissa 

em. ikäluokissa ja tietysti kirsikkana ka-

kun päällä on olympiavalmennetta-

vamme Verneri Kinnunen. 

 

Seuran 70. toimintavuosi alkaa olla 

lopuillaan. Jyväskiepistä on vielä 

juoksu suorittamatta, tulokset soudun 
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jälkeen löydät lehdestämme. 

Osallistujamäärät ovat laskeneet, joten 

syksyn tavoitteenamme oli tehdä 

isojakin muutoksia ensi vuoden 

Kieppiin. Mielipiteitä ja ehdotuksia on 

kerätty ja kipeitä päätöksiä tehty. Kiepin 

jatkosta tarkemmin lehdessämme.  

 

Juhlavuotemme Jyväsjärvisoutu oli 

kaikkien aikojen menestys, siitä 

suurkiitos kaikille talkoolaisille. 

Tapahtuma on yksi taloutemme 

perusjaloista. Ilman varainkeruuta 

toimintamme olisi mahdotonta. Suurin 

kuluerä on Viitaniemn tekojään 

käyttömaksut. Emme voi tai halua 

veloittaa kaupungin käyttömaksuja 

kokonaisuudessaan luistelijoiltamme, 

sillä se nelinkertaistaisi harrastusmaksut 

ja siitä mahdollisesti seuraisi lajin 

loppuminen kokonaan.  

 

Taloustilanteemme on edelleen 

tiukka, joten jatkamme tarkan markan 

linjalla. Luistelun kausimaksua tai 

seuran jäsenmaksua emme kuitenkaan 

korota.  

 

Kiitos johtokunnalle, aktiivisille seu-

raihmisille ja talkooväelle työstä, jolla 

olemme luoneet liikkumisen mahdolli-

suuksia monelle.  
 

 

KENSUn alkutaipaleet – 1940 ja 1950 -luvut 
 
KENSU hakee uomansa – piirtoja seuran alkutaipaleelta 

 

Risto Palttala 

KENSU hakee uomansa – piirtoja 

seuran alkutaipaleelta 

 

1.1 Seura syntyy 

 

Keljon Nuorisoseurassa oli urheiltu 

ahkerasti koko yhdistyksen 

olemassaolon ajan kaiken muun 

tekemisen ohella.  Urheiluriennot olivat 

niin vahvassa asemassa seuran 

toiminnassa, että oman urheiluseuran 

perustamista alettiin viritellä jo 1930-

luvulla. Sotavuosien jälkeen 

suunnitelmat alkoivat hahmottua 

konkreettisiksi päätöksiksi elokuussa 

1946, jolloin Jyväskylän eteläinen 

Keljon kylä sai uuden urheiluseuran: 

Keljon Nuorisoseuran Urheilijat. 

 

Perustava kokous pidettiin 4.8.1946 

Tapiolassa vietettyjen nuorisoseuran 

kesäjuhlien yhteydessä. Seura päätti 

liittyä SVUL:n jäsenyhdistykseksi. Jo 

ennen perustavaa kokousta valmisteleva 

toimikunta oli laatinut ehdotuksen 

seuran säännöiksi. Seura asetti 

tavoitteekseen ”suhteellisen vilkkaiden 

urheiluharrastusten kokoamisen ja 

edistämisen”. 

 

Seuran ensimmäiseksi puheen-

johtajaksi valittiin Arvo Kinnunen, 

jota  Sisä-Suomi-lehti luonnehti  ”koko 

Keski-Suomen urheiluväen hyvin 
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tuntemaksi puuhakkaaksi urheilu-

mieheksi, joka uskoo uuden seuran 

saavan runsaasti uusia jäseniä ja 

toiminnan pääsevän heti vilkkaaseen 

käyntiin”.  Arvo Kinnusesta tulikin 

KENSU:n pitkäaikainen luotsaaja ja 

yhdistyksen kantava voima kymmeniksi 

vuosiksi.  

 

Perustamisvaiheessa johtokuntaan 

tulivat lisäksi varapj. Simo Ristonmaa, 

rahastonhoitajaksi Toivo Tarjama, 

sihteeriksi Martti Salo ja muiksi 

jäseniksi Eeva-Maija Kankaanpää,  Airi 

Kinnunen, Simo Ristonmaa ja Yrjö 

Hård. Ensimmäisiksi tilintarkastajiksi 

valittiin Viljo Kylmälahti sekä  Aukusti 

Pitkäjärvi. Ilmoittautumismaksuksi 

sovittiin 20 markkaa vuosimaksun 

ollessa 10 markkaa, mutta alle 15-

vuotiaat vapautettiin ”näistä 

maksuista”. 

 

Uuden urheiluseuran lajeiksi 

valikoituivat luontevasti Keljon 

nuorisoseuralaisten harrastamat suun-

nistaminen, hiihto, pesäpallo ja 

yleisurheilu. Myös miesten ja naisten 

voimisteluillat otettiin ohjelmaan. Heti 

alussa todettiin, että ” lajeja voidaan 

myöhemmin lisätäkin”. Urheilutoiminta 

alkoi voimisteluharjoituksilla syyskuus-

sa 1946, jolloin harjoitteluteemaksi 

otettiin Suomen Nuorisoliiton 

Suvipäivien ja Suomen suurkisojen 

voimisteluohjelmat. 

 

Jo kolmisen viikkoa myöhemmin 

pidetyssä kokouksessa 25.8.1946 

lajikirjoa päätettiin laajentaa lento-

palloon, jota voitiin pelata seuran 

omassa talossa. Koripalloa ajatel-

tiin  ruveta virittelemään keväällä 

ulkokentällä. Pesäpalloa ryhdyt-

täisiin  ”alkaa pelata jo tänä kesänä, 

ellei välinepula aiheuta liian suurta 

kiusaa”.  Ja tämän seuran historian 

toisen kokouksen lopuksi ”virisi laaja 

keskustelu urheilukenttäkysymyksestä. 

Tarkoituksena olisi nimittäin saada 

edes tyydyttävä pallokenttä 

mahdollisimman lähelle seurantaloa”. 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto olikin 

myöntänyt määrärahan Keljon 

urheilukenttää varten ja  syksyllä 

rakentaminen pääsi Sisä-Suomi-lehden 

mukaan hyvään vauhtiin:  

 

”Keljon laajan asutusalueen väen 

hartaasti toivoman urheilukentän 

rakennustyöt ovat olleet käynnissä 

kohta kuukauden päivät. Työt suorittaa 

kaupungin rakennustoimisto kaupungin 

tarkoitukseen myöntämän määrärahan 

turvin. Kenttä rakennetaan Kukkumäen 

länsipuolella ja vanhan ratapenkereen 

pohjoispuolella olevaan maastoon 

...ensi kesän puolesta välistä voidaan 

kenttä luovuttaa käyttöön ...ja näin 

syntyy kaupunkiimme uusi kunnollinen 

urheilukenttä”. 

 

1.2 Alkuun päästiin 

 

Toimeliaisuus palkittiin ja vauhti 

vaikutti hyvältä heti alusta asti. Uudessa 

seurassa hiihdettiin, suunnistettiin, 

yleisurheiltiin,  pelattiin eri pallolajeja, 

voimisteltiin ja pidettiin huvi-iltamia 

yhdessä emoseuran eli nuorisoseuran 

kanssa. Arvo Kinnunen raportoi Sisä-

Suomi-lehdelle perustamisvuoden 

toiminnasta: 
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”Keljossa virkeätä urheilu-

toimintaa” 

”Voimisteluharjoituksissa käy pari-

senkymmentä miestä ja parisen-

kymmentä naista Ns-talolla eri iltoina, 

kaksi seuran jäsentä lähtee Vierumäelle 

voimistelunjohtajakursseille, maasto-

juoksut aloitettu, suunnistusharrastus 

on pantu vireille  - kartatkin on tilattu 

oikein Helsingistä asti. Talvella 

monipuolista hiihtotoimintaa. Keväällä 

aloitetaan heti taas maastojuoksut, 

pesäpallo, yleisurheilu jne.” 

 

Ensimmäisen syksyn aikana oli 

ehditty pitää neljät maasto-

juoksukilpailut ja erikseen uuden seuran 

omat mestaruuskilpailut. Suunnis-

taminenkin ehdittiin aloittaa KeNsU:n 

väreissä: osallistuttiin JKU:n kisoihin ja 

käytiin PM-suunnistuksissakin. Yhdet 

omatkin suunnistuskisat ehdittiin 

järjestää jo ensimmäisenä olemassa-

olosyksynä. Taloutta oli kohennettu 

pitämällä kahdet tanssi-iltamat ja kahdet 

karnevaalitanssit, joissa oli myyty myös 

arpoja. Voittoina oli ollut sodan-

jälkeisille vuosille tyypillisesti 

”ruotsalaista lahjatavaraa”. 

 

Ensimmäisen vuoden päättyessä 

seuraan oli liittynyt jo 67 jäsentä, joista 

miehiä 28, naisia 23 ja alle 15 vuotiaita 

poikia ja tyttöjä kumpaisiakin 

kahdeksan. KENSU:n asema 

keljolaisten liikuttajana vankistui 

seuraavina vuosina jäsenmäärän 

kohotessa pian yli 150 urheilijan. 

KENSU:n väreissä kisailtiin kesät ja 

talvet leveällä rintamalla: yksilölajeissa, 

joukkuepeleissä ja voimistelunäytök-

sissä. Osallistuttiin valtakunnallisiin 

liikuntatempauksiin, pidettiin lukuisia 

varojenkeruuiltamia ja tanssiaisia sekä 

vietettiin yhteisiä kesä- ja talvijuhlia 

”emon” eli Keljon Nuorisoseuran 

kanssa. 

 

KENSU esiintyi Suomen Suur-

kisoissa ensimmäisen kerran vuonna 

1947. Koko talvi oli harjoiteltu 

Suurkisaohjelmaa, kisoissa oli mukana 

30 KENSU:laista. Avajaismarssin 

lippuparaatissa kannettiin ensi kerran 

oman seuran lippua. KENSU oli samana 

vuonna mukana myös valtakun-

nallisessa hiihtoviestissä Sodankylä-

Helsinki. Kensulaiset hiihtivät osuuden 

Keljo-Muurame kahdeksan miehen 

joukkueella ja vaihto ”oikein 

filmattiin”.   

 

Seuran omista maastojuoksu-

kilpailuista tuli heti oleellinen osa 

KENSU:n kisailuita. Esimerkiksi 

vuonna 1947 maasto-juoksuihin osallis-

tui 95 juoksijaa. Piirinmesta-

ruuspronssia juoksivat samana vuonna 

miesten 4 km maastoissa Lauri 

Järvinen, 20 km:llä Paavo Saren ja 15-

vuotiaissa Esko Paananen. Pitkien 

matkojen juoksija Yrjö Hård oli mukana 

Ruotsissa Jyväskylän kaupungin 

joukkueessa Eskilstunaa vastaan 

juosten mainion ajan 3000 m 9,03,04 

tullen kisassa toiseksi. Mikkelissä Hård 

taivalsi 25 kilometriä aikaan 1,30,12 

yltäen neljänteen tilaan. 

 

Yleisurheilun PM-kisoissa KENSU 

sai hopean naisten 4x100 metrin 

viestissä. Alkuvuosina seuran 

juoksukomeettoja olivat kestävyys-

juoksija Yrjö Hård ja keskimatkojen 
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Paavo Saren, joiden ennätykset olisivat 

kovaa valuuttaa nykypäivienkin 

kumiasvaltoiduilla kisakentillä. Paavo 

Saren juoksi Karhulassa pidetyissä SM-

kisoissa vuonna 1948 kuudenneksi 800 

metrillä. Hänen ennätyksensä tuolta 

kesältä oli 1.56,8. Kolmas kova 

kansallisen tason juoksija noilta vuosilta 

oli Toivo Pusa, jonka aika 3000 metrin 

estejuoksussa oli valtakunnallisessa 

tilastossa vuonna 1949 15. paras: aika 

9.54,2. 

 

Vuonna 1948 Jyväskylän Harjulla 

pidettiin olymiakeräyksen kunniaksi 

Jyväskylän urheiluseurojen johto-

kuntien välinen viestikisa 4x100metriä, 

KENSU:n joukkueessa kipittivät Erkki 

Kaurola, Simo Ristonmaa, Arvo 

Kinnunen ja Paavo Saren tullen toiseksi 

ajalla 51,0 (”JKU:n voittaessa 

ilmeisesti Suomen nopeimman miehen 

Kale Huttusen ansiosta”).  

 

Pienenä seurana KENSU ei 

kuitenkaan pystynyt pitämään 

kirkkaimpia kärkiään seurassa, vaan 

Jyväskylän Kenttäurheilijat ottivat 

parhaat juoksijat riveihinsä. 

 

Samana vuonna pesäpalloakin 

alettiin pelata sarjatasolla, mutta 

perussarjassa ei vielä oikein menestytty. 

Saavutettiin ” 3 niukkaa häviötä ja yksi 

voitto”. Suunnistuksessa mukana oli 

ollut omissa kisoissa 22 ja 

piirikunnallisissa viitisenkymmentä 

kilpailijaa.  Voimisteluharjoituksia oli 

pidetty Keljon uudella kansakoululla, 

erityisesti naisvoimistelijat olivat 

aktiivisia. Kolmannen toimintavuoden 

yhteenvetona Arvo Kinnunen saattoi 

kirjoittaa:  

 

”Lopuksi voidaan todeta, että 

kulunut vuosi on ollut ennätys vuosi 

edellisiin vuosiin verrattuna.... Voidaan 

tyydytyksellä todeta, että usein ehkä 

raskaalta tuntuva työmme paikka-

kuntamme urheiluelämän laajen-

tamiseksi on saavuttamassa jo 

vakiintuneet muotonsa...”  

 

Arvon arvio oli oikeaan osunut: 

tulevat vuodet tulivat sen osoittamaan. 

 

2.  1950-luvun rientoja 

2.1 Hangilla hiihtäen 

 

KENSU on ollut olemukseltaan 

yleisseura, jossa on harrastettu eri lajeja 

leveällä rintamalla. Jokaiselta 

vuosikymmeneltä on kuitenkin 

nostettavissa esiin tietyt vahvat lajit , 

joiden harrastaminen on tuottanut 

kilpailullisestikin hyvää menestystä. 

 

Hiihdossa kilpailtiin ahkerasti 

jäsentenvälisissä ja vuotuisissa omissa 

piirikunnallisissa “Marianpäivän 

kisoissa”. Toisinaan lumitilanne saneli 

reunaehtoja kisojen läpiviennille. Ennen 

nelostien valmistumista 1940- ja 1950-

luvulla hiihtokilpailut voitiin järjestää 

nuorisoseuran oman talon Tapiolan 

tanhuvilta käsin. Kisajärjestelyt 

toteutettiin viimeistä piirtoa myöten: 

jopa väliaikapalvelu toimi Keski-

Suomen Puhelimelta lainattujen 

kenttäpuhelimien ja tapsien avulla. 

 

KENSU lähti mukaan myös SVUL:n 

maakuntaviesteihin vuodesta 1948 
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alkaen. Ensimmäisessä yrityksessä kävi 

tosin vähän köpelösti, kun avaus-

osuuden viestinviejältä ja hyvältä 

hiihtäjältä Lauri Järviseltä katkesi 

lähdössä sauva, eikä tilalle saatu kuin 

aidanseiväs. Tulevina vuosina maakun-

taviestissä pärjättiin paremmin ja B-

sarjassa yllettiin hyviin sijoituksiin. 

Vuoden 1958 maakuntaviestissä 

Viitasaarella oli kylmää kyytiä: 

pakkasta yli 30 astetta, mutta KENSU:n 

joukkueen miehiä Paavo Sarenia, Pekka 

ja Eero Häkkistä, Jukka Laaksosta Leo 

Vuorista eikä Mikko ja Kalle 

Rutasta  palellut. Sijoitus tuolloin B-

sarjassa neljäs. 1950-luvun maakun-

taviestit hiihdettiin maanteillä, mutta 

vuonna 1960 otettiin uudenlainen tapa: 

siirryttiin ladulle ja hiihdettiin yhdellä 

paikkakunnalla. Joukkueeseen otettiin 

myös yksi naishiihtäjä. KENSU:n 

ensimmäiseksi naisviestinhiihtäjäksi 

valittiin Aune Hintikka. 

 

Maakuntaviestien ohella KENSU:n 

värit näkyivät hyvin muissakin 

hiihtolajien kilpailuissa 1950-luvulla. 

Tyyne Kaltiala ylsi vuonna 1951 ensin 

piirinmestariksi ja sitten Suomen-

mestariksi tyttöjen  pujottelussa. Se 

olikin KENSU:laisen ensimmäinen 

Suomen mestaruus. Seuran alku-

vuosikymmenten hiihtomenestyjiä 

olivat myös veljekset Kalle ja Mikko 

Rutanen,Reino Raesmaa,  Pekka ja Eero 

Häkkinen, Leo Vuorinen, Paavo 

Saren  ja naisista Aune Hintikka. Martti 

Mujunen menestyi yhdistetyssä ja Allan 

Oksanen pujottelussa. Eeva Kylmälahti 

sijoittui hyvin naisten PM -

pujotteluissa.  

 

Mujusen  urheilijaveljesten Raimon 

ja Riston kohtaloksi tuli kesällä 1957 

veneretki Päijänteelle, josta seuran 

toimintakertomukseen Arvo Kinnunen 

kirjoitti:  

 “Mutta myöskin raskas menetys 

kohtasi seuraamme, veljesten Raimo ja 

Risto Mujusen saatua ijäisyyskutsun 

salaman iskusta Pohjois-Päijänteen 

Pikku-Korpisaaressa 19.7.1957. 

Näinolle mäenlaskussa ja yhdistetyssä 

nuorten I luokan urheilija Raimo poistui 

keskuudestamme samana vuotena 

jolloin hän saavutti yhdistetyssä 

hiihdossa ja mäenlaskussa 16 v. sarjan 

PM:n.” 

Raimo Mujunen oli yksi lupaa-

vimmista KENSU:n 1950-luvun kilpa-

urheilijoista.  

Hän saavutti monipuolisena urhei-

lijana hyviä sijoituksia SM-yhdis-

tetyssä, mäkihypyssä, pujottelussa ja 

hiihdossa.  

 

2.2 Rastien perässä 

 

KENSU:n lajirepertuaariin vahvana 

kuulunut suunnistus on liikuttanut 

kilpa- ja harrastustasolla läpi 

vuosikymmenten. Vuosittain järjes-

tettiin omia kisoja ja piirikunnallisia, 

joiden suosio oli suuri. Vuoden 1950 

kisoissa esimerkiksi oli mukana 57 

osanottajaa ja lehdessä kehuttiin 

“KeNsU:n kilpailujen taikuriratoja”. 

Samana vuonna Pekka Häkkinen 

nappasi sarjassaan suunnistuksen 

piirinmestaruuden. Arvo Kinnunen haki 

rasteja menestyksellisesti ja sai hyviä 

sijoituksia useasti myös SSL:n 

ratamestaruuskilpailuista. Arvo 

Kinnusen ohella suunnistuksen taitajia 
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olivat seuran alkuvuosilta myös Toivo 

Tarjama, Erkki Nuorlehto ja Reijo 

Raesmaa. 

 

Lyly Teppo ylsi ensi kerran 

suunnistuksen piirinmestaruuteen vuon-

na 1952 ja samana vuonna KENSU:n 

poikien joukkue Pekka Häkkinen, Olavi 

Mankonen ja Lyly Teppo tulivat 

kuudenneksi SSL:n nuorten suun-

nistuspäivillä jättäen taakseen muut 

jyväskyläläisseurat JKT:n ja JKU:n. 

Myös  Paula Häkkinen kuului noiden 

vuosien menestyneisiin KENSU:n 

suunnistajiin.  

 

Ensimmäisen kerran KENSU:lle 

annettiin tehtäväksi järjestää suun-

nistuksen PM-kisat vuonna 1953. 

Ratamestarit Arvo Kinnunen ja Reino 

Nurminen onnistuivat hyvin ja 

Keskisuomalainen saattoikin todeta, 

että “yhdet parhaimmista pm-kisoista 

oli vietävissä aikakirjoihin”. 

 

KENSU:sta tulikin 1950-luvulla 

piirinmestaruustasolla menestynyt 

seura.  Piirinmestaruuksia toivat mm. 

Lyly Teppo, Olavi Mankonen, Laila 

Ristonmaa 

Lyly Teppo saavutti  mitalisijoja 

myös SM-suunnistuksissa. 1954 

aikakirjoihin vietiin myös epäonnis-

tumisia kuten urheiluun kuuluu: 

“Johdimme PM- suunnistamisen 

nuorten viestiä….Olavi Mankonen 

saapui maaliin PM-suunnistamisessa 

parhaalla ajalla, mutta yksi leima 

kortissa oli väärältä rastilta. Tämäkin 

osoittaa ettei onni aina ollut oikein 

päin”. Sehän ei kuitenkaan lannistanut 

vaan kuuluu lajin luonteeseen. 

Kuntorastien suosiosta kertoo mm. 

tieto vuoden 1955 rastiviikko-

tapahtumasta nimeltään “Suunnista 

sunnuntaista sunnuntaihin”, joka 

onnistui  KENSU:lta parhaiten koko 

piirin alueella: 4 kilpailua ja 81 

osallistujaa. Suunnistuksessa oltiin siis 

mukana vahvoin joukoin. Osallistuttiin 

ja järjestettiin omia kisoja, puulaa-

kikisoja, piirinmestaruuskisoja. Lähdet-

tiin Jukolan viestiin, SM-suunnis-

tuksiin, kansallisiin ja piirikunnaliisiin 

kisoihin. 

 

2.3 Pesäpallon kulta-aikaa 

 

Pesäpallo oli seuran syntyajoista 

lähtien vahvasti mukana 

KENSU:laisten joukkuelajina. Simo 

Ristonmaa vei lajia eteenpäin ja 

edellytykset paranivat, kun Valorinteen 

urheilukenttä valmistui vuonna 1948. 

Pesäpallon lyöminen ei jäänyt pelkäsi 

pelailuksi vaan jo vuonna 1950 

KENSU:n joukkue eteni ottelemaan 

maakuntasarjaan voittoisan perus-

sarjavuoden jälkeen. 

 

Ensimmäisenä maakuntasarjavuo-

tena yllettiin heti lohkovoittoon ja 

niinpä seura nousi pesäpallon Suomi-

sarjaan. Tämän saavutuksen takana 

olivat Roine Kotro, Heikki Kortelahti, 

Matti Virkkala, Urho Salonen, Simo 

Ristonmaa, Lauri Lehtinen, Jouko 

Reinisalo, Reino Pihl, Fredi 

Lappalainen ja Pekka Kortelahti. 1951 

KENSU:n pesäpalloilijat nappasivat 7. 

tilan ja varmistivat täten paikkansa 

Suomi-sarjassa. Kakkos-joukkue pelasi 

tuolloin perussarjassa. 
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Parhaita menestysvuosia olivatkin 

1950-luvun puolivälin tienoon kesät: 

1952 sijoitus oli kahdeksas, mutta jo 

seuraavana vuonna noustiin Suomi-

sarjassa neljänneksi. Suomen Urheilu-

lehtikin noteerasi tuolloin KENSU:n 

pesäpallomenestyksen kirjoittamalla 

siitä laajan jutun. Nuorten pesä-

pallosarjoissakin tuli samana vuonna 

hyvää tulosta. Ilvekset (alle 18-vuotiaat) 

kolkuttelivat kärkisijoja ja Kärppä-

sarjassa (alle 16-vuotiaat) piirin jouk-

kueeseen valittiin KENSU:sta Antero 

Ristonmaa saavuttaen  Suomen mesta-

ruuden piirien välisessä turneessa.  

 

1954 KENSU kiipesi jälleen Suomi-

sarjassa sijaa ylemmäs; nyt olitiin jo 

kolmantena. Kakkosjoukkue otti 

perussarjassa lohkossaan toisen tilan. 

Myös Ilvekset ja Oravat ylsivät tuona 

vuonna toiselle tilalle piirissään. 

Vuosikymmenen puolivälissä saavu-

tettiin jälleen kolmas tila, mikä takasi 

KENSU:n pääsyn uusittuun pesäpallon 

Suomi-sarjaan, johon ei muita 

keskisuomalaisjoukkueita päässyt. 

Kakkosjoukkue kolkutteli jo maa-

kuntasarjaan pääsyä. Pesäpallon 

uusitussa Suomi-sarjassa KENSU jäi 

kymmenenneksi, mistä “seurasi 

putoaminen maakuntasarjaan 6:n 

vuoden Suomi-sarjassa vierailun 

jälkeen”. 

 

Kakkosjoukkue olisi päässyt 

maakuntasarjakarsintoihin, mutta I-

joukkueen putoaminen esti mahdol-

lisuuden nousta, koska kahta saman 

seuran joukkuetta ei voinut pelata 

samassa sarjassa. 1956 saavutettiin 

kuitenkin Ilves-sarjassa piirin voitto ja 

Kärppä-sarjassa piirin 4. tila. 1950-

luvun loppuvuosina KENSU:n 

ykkösjoukkue pesäpalloili maakunta-

sarjassa.  

 

Tultaessa uudelle vuosikymmenelle 

KENSU pärjäsi taas paremmin ja nousi 

uudelleen Suomisarjaan joukkueellaan 

Reino Raesmaa, Reijo Honkanen, Risto 

Honkanen, Sauli Sundqvist, Martti 

Kolari, Paavo Kekarainen,  

Martti Kylmälahti, Eero Häkkinen, 

Antero Ristonmaa ja Aimo Loppi. 1961 

joukkue sijoittui seitsemmänneksi 

mutta seuraavana vuonna menestys 

lopahti ja KENSU vajosi uudelleen 

maakuntasarjaan. Hyviä pelaajia puuttui 

rivistöstä: Reino Raesmaa oli siirtynyt 

Haminan Palloilijoihin ja Martti 

Kylmälahti laski tuolloin aamuja 

sotaväessä ja siirtyi sittemmin 

pelaamaan Jyväskylän Kiriin. 

KENSU:n pesäpallovaihe alkoi hiipua 

1960-luvulla. Joukkue pelasi 

perussarjassa ja 1970-luvulla lajista 

luovuttiin.    

 

2.4 KENSU:n värit 1950-luvun 

yleisurheilurintamalla 

 

Yleisurheilu oli seuran synty-

vaiheissa vahvasti mukana ja yleis-

urheilu pysyi seuran ohjelmassa 1950 

luvullakin. Jäsentenväliset maasto-

juoksukilpailut kuuluivat KENSU-

laisten kilpailu- ja harjoitteluohjelmaan 

säännöllisesti. Useita omia kisoja 

järjestettiin myös yleisurheilukentällä. 

Vuonna 1951 pidettiin seuran 5-

vuotisjuhlakisat piirikunnallisina yleis-

urheilukilpailuina. Samana vuonna 

Reijo Raesmaa saavutti piirin 
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aluemestaruuskisoissa kolme voittoa. 

KENSU:n yleisurheilujoukkue osallis-

tui vuosittain myös piirinmestaruus-

kisoihin.  

 

Vuonna 1952  “Paras saavutus oli 

Lyly Tepon II sija PM-3-ottelussa”. 

Vuoden 1953 vuosikertomukseen Arvo 

Kinnunen saattoi kirjoittaa yleis-

urheilusta näin:  

“Yleisurheilussa suurin tapaus oli 

järjestämämme piirikunnalliset...Paras 

saavutus oli Lyly Tepon 3. sija liiton 

(SM-kisat) 15 v. ottelussa, osoittaen 

siten kuuluvansa maamme kärki-

joukkoon ikäistensä joukossa”.  

 

Vuodelta 1954 aikakirjoihin notee-

rattiin KENSU:laisten merkittävimpinä 

tuloksina A. Antikaisen juoksuajat:3000 

m 9,19,2, ja 1500 m 4,19,8. Risto 

Honkanen pisteli samana vuonna 100 

metriä aikaan 11,8. Seuraavana vuonna 

eli 1955 KENSU päätti jätti pois omien 

piirikunnallisten järjestämisen “sillä 

suoritupaikat olivat käyneet vanhan-

aikaisiksi”. Keski-Suomen piirin 

sisähyppykilpailuissa oli Lyly Teppo 

ylivoimainen 17-vuotisten poikien 

sarjassa ja samojen kisojen joukkue-

kilpailussa KENSU ylsi kuudenteen 

tilaan. Erikseen vuoden 1955 vuosi-

kertomus noteeraa vielä Mikko Män-

tyvaaran oivalliset seiväshyppytulokset.  

 

1950-luvun loppupuolella yleis-

urheilun asema alkaa hiipua seuran 

toiminnassa. Vuonna 1956 todetaan:, 

että “Yleisurheilussa oli vuosi kaikkein 

hiljaisin toimintamme aikana tähän 

mennessä”. Piirin aluemestaruus-

kisoista haetaan kyllä hyviä sijoituksia, 

mm. 1957 saavutettiin 2 aluemes-

taruutta: 15 vuotiaissa pojissa maasto-

juoksussa Tero Åström ja 13 vuotiaissa 

pojissa 3-ottelussa Aaro Kinnunen 

toivat mestaruuden Keljoon. Seuraa-

vana vuonna vastaavaan ylsi Helena 

Häkkinen 16-vuotiaissa tytöissä. 

 

2.4 Talous luo perustan 

 

Urheiluseuran ylläpito edellyttää 

aktiivisia ihmisiä, jotka ovat valmiita 

uhraamaan aikaansa ja taitojaan 

yhteisten tavoitteiden eteen. Kilpailujen 

järjestäminen, kilpailumatkat, seuran 

hallinto ja talouden turvaaminen ovat 

vaatineet paljon pyyteetöntä työtä. 

KENSU:n onni on varmasti ollut se, että 

aina on löytynyt avainhenkilöitä, jotka 

ovat omalla panoksellaan mahdol-

listaneet toiminnan jatkumisen.  

 

1940- ja 1950-luvun tärkeänä 

varainhankintakeinona olivat tans-

siaisten ja iltamien järjestäminen 

yhdessä myös  “emoseuran” eli Keljon 

Nuorisoseuran kanssa. Taustatukea 

saatiin niinikään yrityksiltä. Niinpä 

esim. vuonna 1951 vuosikertomukseen 

kirjattiin:  “Toimintaamme on kulu-

neenakin vuotena huomattavalla tavalla 

avustanut osuusteurastamo Itikka. 

Sieltä on mm. saatu autoja käyttöömme, 

aina silloin kun olemme autoja 

tarvinneet, sekä huomattavan raha-

summan suorituksena suorittamas-

tamme talkootyöstä.” Pari vuotta 

myöhemmin taloudesta voitiin todeta: 

“Taloudellinen tila ok. 

 tulot 46 810 mk 

 menot 44 467 mk 
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 avustukset Jyväskylän kaupun-

gilta 18 000 mk 

 osuusteurastamo Itikka on 

edelleenkin ollut suopea 

toimintaamme kohtaan, sillä 

lukuisia ovat ne kilpailumatkat, 

otka on tehty heidän autoillaan. 

 talkootöitä Itikassa ja Raesmaan 

talonteossa” 

Vuonna 1955 talous oli kääntynyt 

“hieman tapiolliseksi. Itikan, Matti 

Häkkisen, Simo Ristonmaan, Kyösti 

Keskisen autot ovat useasti olleet 

liikkeellä seuramme kilpailumatkoilla”. 

Seuran kymmenvuotiskertomukseen 

jouduttiin taloudesta kertomaan:  

“köyhyys kolkutteikin entistä 

ankarammin, aiheuttaen sen ettemme 

voineet tarpeeksi suurilla joukkueilla 

lähteä suhteellisen kaukana oleviin 

kisoihin. Olimme 9. jälleen parhaana 

jyväskyläläisenä seurana, joka on 

saavutus jota ei ole syytä väheksyä” 

“Lopuksi ettei totuus unohtuisi - on 

ihmeellistä , että tastä vuodesta näinkin 

hyvin selviytyimme, olihan Jyväskylän 

kaupunginhallituksen urheilulauta-

kuntansa suosiollisella avustuksella 

antama 10-vuotislahja tyrmätä meidät 

kokonaan”.  

 

Myös vuonna 1957 talous jäi 

tappiolliseksi vaikka kaupungilta saatiin 

avustusta ja Itikka oli mukana 

tukemassa puulaakimestaruuskisojen 

järjestämistä ja tarjosi autoillaan 

kuljetusapuaan. Taloudessa oltiin välillä 

plussalla, välillä miinuksella, mutta 

eteenpäin päästiin, kun menot tasattiin 

tulojen mukaisiksi. 

 

 

2.5 Kilpailumatkoilla 

 

Kilpailumatkat olivat toisinaan 

melkoisia seikkailuita pienine 

kommelluksineen. Marja-Leena Peltola 

muisteli esimerkiksi kerran lähdetyn 

hiihtokisoihin Vaajakoskelle Pirkon 

kanssa kuorma-autolla ja kilpailujen 

jälkeen tultiin hiihtäen takaisin. Risto 

Mankonen kertoi eräästä 

kilpailureissusta, joka veti hänen 

kohmeeseen: matkalle lähdettiin Fiat 

600:lla mutta Risto ei sopinut kyytiin ja 

ajoi kilpailuihin moottoripyörällään. 

Pylkönmäellä KENSU johti pesäpallo-

ottelua selvästi, kunnes tuli metsäpalo. 

Vastustajista lähes kaikki kuuluivat 

VPK:hin ja lähtivät sammutuspuuhiin. 

Kun palo oli sammutettu, niin peli 

jatkui. KENSU voitti “vain”  30-24. 

Tämän pesäpallo-ottelun jälkeen 

poikettiin paluumatkalla Summas-

saareen.  Siellä oli päivätanssit ja kaikki 

muut pääsivät lavalle, paitsi Sundquistin 

veljekset. Johon vanhempi veljeksistä 

totesi: “Ukkeli (Uolevi Sundqvist), vielä 

tulee aika kun rumat on muotia”. Eeva 

Oravuo kertoi, että  luksusta oli, kun 

Itikan toimitusjohtajan Klein–bussilla 

pääsi Uuraisille hiihtokilpailuun. 

Tavallisimmat kyytipelit olivat auto, 

juna tai hevonen. 

 

3. Ja matka jatkuu 

 

Uudelle vuosikymmenelle eli 60-

luvulle tultaessa KENSU:n urhei-

lijoiden palkintokaappeihin oli kertynyt 

seuran perustamisesta alkaen jo 22 

piirinmestaruutta useista lajeista: 

hiihdosta 5, yleisurheilusta 4, suun-

nistuksesta 11 ja pesäpallosta 2 
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mestaruutta. Menestystä oli jo tuolloin 

saavutettu myös SM-tasolla.  

 

Ja matka jatkui - jokainen 

vuosikymmen on tuonut KENSU:n 

lajirepertuaariin jotakin uutta, jos 

aiemmat vahvat lajit ovat eri syistä 

hiipuneet. Kukapa olisi arvannut seuran 

syntyvaiheiden aikaan, että 2010-

luvulla KENSU on profiloitunut paitsi 

merkittävänä kuntourheilun edistäjänä 

myös  menestyksekkäänä pika-

luisteluseurana.  

 

 

Olympiavalmennettavamme Verneri Kinnunen 
 

Oma kauteni 2015-2016 sujui kaksijakoisissa tunnelmissa. Ta-
voitteenani oli maailmancup debyytti aikuisten tasolla ja sen 
teinkin heti joulukuussa luisteltuani Inzellin ja heti perään Hee-
renveenin maailmancupit. 

 

Verneri Kinnunen 

Kuitenkin oma tulostasoni näissä 

kisoissa oli sellainen, johon en ollut 

tyytyväinen.  Maailmancupin 

katsastuskilpailuissa kaikki näytti 

sujuvan vielä hienosti, mutta sen jälkeen 

sairastelut ja loukkaantumiset 

vaikeuttivat koko loppukautta tehden 

siitä harjoittelultaan rikkonaisen.  

 

 

Harjoittelun tulevaa kautta kohti 

alkoi maaliskuun puolen välin tienoilla 

kun kauteni loppui hieman suunniteltua 

aikaisemmin. Mukavat kevyet 

hiihtolenkit valmistivat pääkoppaa ja 

kehoa kohti kevään isompia 

treenimääriä. Kun Suomessa vielä 

lakaistiin hiekkaa ja pölyä pois kaduilta 

lähdin rullaluistelemaan Saksan 

Geisingenin rullahalliin ja 

perinteikkäälle Gross-Geraun Road-

radalle. Siellä ei tarvinnut hiekkaa varoa 

ja kilometrejä saatiin mukavasti 

mittariin heti harjoituskauden alussa. 

Näin huhtikuun alkuun sain avattua 

myös rullaluistelukauden isoissa 

kansainvälisissä kisoissa, johon oli 

kokoontunut lajin parhaimmisto Etelä-

Amerikkaa myöten.  

Toukokuun puolella kävin 

pyöräleirillä Mallorcalla. Sadat 

pyöräilijät kertoivat saaren vahvasta 

pyöräilykulttuurista ja aina tien päältä 
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löytyikin ajoseuraa. Tykkäsin myös 

isoista mäistä, joita saarelta löytyi. 

Kovempi kynnysharjoittelu olikin 

helppoa verrattuna Keski-Suomen mä-

kiin kun mäet kestivät kymmeniä 

minuutteja. Suomessa alkoi myös tou-

kokuussa pyöriä rullaluistelun Finnish 

Inline Cup, johon osallistuin muutamiin 

osakilpailuihin. Toivottavasti ensi 

kaudella saadaan Kensusta myös 

enemmän osallistujia näihin kisoihin!  

 
 

Kesäkuussa aloin harjoitella tiimini 

Norges Skøyteakademin kanssa ja 

ensimmäinen kuivaleiri olikin Inzellin 

tutuissa vuoristomaisemissa. Poruk-

kamme oli vahvistunut viime kaudesta, 

kun muun muassa Sotshin 

olympiakisoissa Puolan Team Pursuit 

joukkueen mukana olympiapronssia 

voittanut Jan Szymanski vahvisti 

tiimiämme. On hieno päästä 

harjoittelemaan kokeneiden ja 

menestyneiden luistelijoiden kanssa ja 

imeä kaikki mahdollinen oppi heiltä. 

Uskon, että harjoittelu kovempien 

jätkien kanssa tuottaa tulevaisuudessa 

myös tulosta omalla kohdallani! 

Heinäkuussa olikin vuorossa 

ensimmäiset kierrokset jäällä Inzellissä. 

Todella hyvä jääleiri yhdessä Norges 

Skøyteakademin kanssa toi 

luisteluvarmuutta jo keskellä kesää. 

Aikaisempina kausina en ole koskaan 

ollut näin aikaisessa vaiheessa jäällä 

kertakaan. Toivon syksyllä tekniikan 

olevan paremmassa lyönnissä 

aikaisempiin kausiin verrattuna kun 

jääaikaakin on tullut enemmän. 

Elokuussa matkustimme taas 

tiimimme kanssa jään perässä, mutta 

tällä kertaa pikaluistelun Mekkaan 

Hollantiin. Toinen kesäjääleiri 

Leeuwardenin muutama vuosi sitten 

valmistuneessa hallissa toi harjoitteluun 

enemmän vauhtia. Kovan leirin jälkeen 

jalat olivatkin lepoa vailla. Tässä 

vaiheessa kautta on tärkeä olla hereillä, 

ettei kokonaisrasitus ylity.  

Juuri tällä hetkellä kautta tehdäänkin 

kovimpia harjoituksia ja kroppaa 

rassataan kovilla tehoilla niin puntilla, 

pyörällä kuin rullaluistimillakin. 

Kauden alku alkaa olla jo nurkan takana 

ja lokakuun lopussa katsastetaan taas 

maailmancupiin lähtevä joukkue.  

On mukava huomata kuinka vaikean 

talven kauden jälkeen kesäkausi on 

sujunut hyvin! Välillä meinasi talvella 

huumori loppua, mutta kokoajan olen 

jaksanut pitkäjänteisesti painaa 

hommia. Silloin kun luistelu ei 

onnistunut kipeällä jalalla, poljin monen 

tunnin ”pyörälenkkejä” sisällä. Uskon 

senkin vieneen minua eteenpäin 

luistelijana!  

Toivottavasti kaikkien kensulaisten 

kesä on sujunut mukavasti.  Toivotankin 

teille kaikille vielä hyvää syksyn jatkoa 

ja hetken kuluttua näemme jo 

Montussa!
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 Jyväsjärvi-soutu 

Ensimmäinen Jyväsjärvi-soutu järjestettiin vuonna 1993, 
kun KENSUa pyydettiin järjestämään lukiolaisten kirkkove-
nesoudun SM-kisojen alkukarsinnat. 

 

Anneli Mörä-Leino, kilpailunjohtaja 

Ensimmäinen soutukisa 1993 

KENSUN tuolloinen johtokunta vä-

hän epäili, saataisiinko kisaan mukaan 

koululaisia, joten se päätti järjestää ki-

san myös muille joukkueille. 1990-lu-

vulla ei ollut käytössä www-sivuja, fa-

cebookia tai sähköpostia, joten kouluille 

lähetettiin kisasta kutsukirjeet ja tapah-

tumaa mainostettiin huhtikuun Kensu-

laisessa suurellisesti Kirsi Hiljasen hie-

non kirkkovene-porukkapiirroksen li-

säksi seuraavalla tekstillä: ”KOHTA 

LÄHTEVÄT JÄÄT – SOUTUKAUSI 

ALKAA” Kevään ensimmäinen soutu-

tapahtuma on suuren luokan kilpailu. 

Seuramme järjestää lukiolaisten kirkko-

vene SM-kisojen alkukarsinnat ma 

17.5.93 klo 13. Kisa soudetaan Jyväsjär-

vellä ja lähtö/maalipaikkana toimii Ho-

telli Alba. Lukiolaisten lisäksi soude-

taan myös työpaikkaporukoiden ja seu-

rojen yhteislähtöjä. Jos haluat mukaan 

huikeaan kirkkovenevauhtiin, ota yh-

teys Sirkka Liias-Heikkiseen….” 

(KENSUn johtokunnan puheenjohta-

jana oli tuolloin Anneli Mörä-Leino, va-

rapuheenjohtajana Paavo Pohjola, jäse-

ninä Vesa Häkkinen, Sirkka Liias-Heik-

kinen, Leena Toivonen, André de Groot 

sekä Arto Honkonen)  

 

Niinhän siinä sitten kävi, ettei kisoi-

hin saatu yhtään lukiolaisjoukkuetta 

mutta onneksi sentään 7 muuta joukku-

etta. Soudun lähtö viivästyi, kun kensu-

laiset huomasivat Jämsästä lainatun ve-

neen olevan sen verran ravistunut, että 

vesi virtasi sisään. Niinpä kisa päätettiin 

soutaa yhdellä veneellä ja soutumatkaa-

kin lyhennettiin, jotta kaikki joukkueet 

ehtivät soutaa. Onneksi tuulinen päivä 

tyyntyi iltaa kohti ja aurinkoinen ilta 

suosi soutua, joten kisa päätettiin soutaa 

seuraavanakin vuonna. 

 

Tämän yhdellä veneellä soudetun ki-

san paras joukkue oli Jyväskylän fyysi-

kot (yliopistolta). Seuraavina tulivat 

KENSUn joukkue, Otava, Ne-

näinniemi-tiimi, VTKK (Valtion tieto-

konekeskus – nykyisin Tieto), Riski-

ryhmä ja Jyväskylän terveysvirasto.  

Joukkueet käyttivät soutuun aikaa 19-24 

minuuttia. 

 

Soutukisat 1994-1999 

Vuodesta 1994 lähtien kisan pääor-

ganisointivastuun otti erinomaisena 

soutajana tunnettu Kirsi Hiljanen.  Pa-

riin seuraavaan Jyväsjärvi-soutuun osal-

listui noin 10 joukkuetta, mutta sitten 

kisa alkoi laajenemaan Kirsin aktiivi-

suuden ansiosta. Kirsi kehitti tapahtu-

maa, mutta venepulasta johtuen Jyväs-

järvi-soutu pysyi aluksi noin 20 joukku-

een tapahtumana, sillä soudussa oli käy-

tettävissä vain Vihtavuoren Pamauk-

selta lainatut kaksi venettä. Venepula 

ratkesi vasta, kun KENSUn silloinen 

puheenjohtaja Risto Korhonen sattui 
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huomaamaan Muuramesta etelään aja-

essaan tien levikkeellä sulkavalaisten 

kirkkovenekaravaanin. Risto pysäytti 

autonsa, jututti veneiden kanssa mat-

kanneita ja sopi, että seuraavaan Jyväs-

järvi-soutuun (1999) tulee 4 venettä 

Sulkavalta. Vuonna 1999 kisassa oli si-

ten ensi kertaa kilpasarja ja kuntosarja. 

Kisa oli pitkään Sataman yön oheista-

pahtuma, mutta tästä yhteistyöstä luo-

vuttiin, koska sen ei katsottu tuovan ki-

salle mitään lisäarvoa. 

 

Soutukisat 2000-2016 

Jyväsjärvi-soutu laajeni pikkuhiljaa 

yli 30 joukkueen tapahtumaksi, jonka 

pääorganisoijana Kirsi Hiljanen toimi 

aina vuoteen 2009 asti (eli upeat 16 

vuotta). Vuonna 2010 organisointivas-

tuu siirtyi Anneli Mörä-Leinolle. 2010-

luvulla kisaa ei enää tarvinnut markki-

noida kirjeillä kuten tapahtuman ensim-

mäisenä vuonna, vaan nyt apuun oli 

saatu www-sivusto, jonka ylläpidosta 

on vastannut Ulla Yrjölä sekä sähkö-

posti, jolla on tavoittanut nopeasti sekä 

kisaan aiemmin osallistuneet että me-

dian. Itse tapahtuma on pysynyt hyvin 

entisenlaisenaan. Joukkueita on vain 

enemmän ja tapahtumaa on ollut elä-

vöittämässä Puhkupillit. Muuten tapah-

tuma on säilynyt entisellään eli se on 

edelleen erilaisten työ- ja kaveriporu-

koiden kesäkauden avajaistapahtuma.  

 

Tapahtuman tärkeimpinä yhteistyö-

kumppaneina ovat toimineet Hotelli 

Alba, Sulkavan Vene, Vihtavuoren Pa-

maus ja Jyväskylän järvipelastajat. Ta-

pahtuman onnistumiselle tärkeintä on 

upea, vuosikausia yhdessä toiminut tal-

koolaisten ydinporukka, johon on saatu 

viime vuosina ilahduttavasti myös uusia 

upeita tyyppejä. Tapahtumaa ei olisi 

myöskään ilman lukemattomia joukku-

eita ja heidän innostuneita kapteenei-

taan, jotka joukkueet kokoavat. 

 

Kisan suosio on kasvanut vuosi vuo-

delta niin, että lähes 2010-luvulla on 

tehty lähes joka vuonna osanottoennä-

tys. Vuonna 2016 kisassa oli mukana 46 

joukkuetta, jotka saivat kisasta muis-

toksi kunniakirjan, jonka kuvituksena 

oli Kirsi Hiljasen vuonna 1993 piirtämä 

humoristinen kirkkovenesoutuporukka. 

 
 

Jyväsjärvi-soudun erikoispalkinto 

annettiin vuonna 2016 Skanskan jouk-

kueelle, joka on ollut mukana Jyväs-

järvi-soudussa pitkään ja joka on autta-

nut monena vuotena kisajärjestäjiä mm. 

veneiden siirrossa. Tänä vuonna Skans-

kasta on mukana kaksi joukkuetta. 

Skanskan joukkueen kokoajana on toi-

minut koko ajan Kirsi Hiljanen, joka on 

vaikuttanut myös merkittävästi siihen, 

että Jyväsjärvi-soutua soudetaan yhä. 

Kirsi toimi monen vuoden ajan Jyväs-

järvi-soudun kilpailujohtajana. 

 

Anneli Mörä-Leino 

Kilpailujohtaja vuodesta 2010 läh-

tien! 
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KENSU – iso osa elämääni Keski-Suomessa 
 

Ensimmäinen kosketukseni KENSUun on reilun kymmenen 
vuoden takaa. Olin viettämässä viikonloppua Jämsässä ja halu-
sin treenata luistelua Kalevan Kierrosta varten. Kiertäjä-kolle-
gani Anu Pukki oli opastanut, että ”Viitaniemestä löytyy tekojää.  
Suunnistat vain sitä korkeaa tornia kohti.”

 
Ulla Yrjölä 

 

Tuohon aikaan ei ollut kännykässä 

”nokia karttoja” ja pyörin autolla lauan-

taiaamuna Ruusupuiston nurkilla joku-

sen tovin, ennen kuin löysin Viitanie-

meen, tornista puhumattakaan!  

Tuo ensimmäinen luistelu Nisulan 

montussa on jäänyt sekin hyvin mie-

leen. Vikingin harjoituspikaluistimet ei-

vät oikein olleet terässä, eikä kaarreluis-

telusta tullut mitään. Loppua kohden jää 

karheni, luistelu parani ja sen johdosta 

vaihdoin ensimmäiset sanat tuntematto-

maksi jääneen KENSUlaisen kanssa. 

Hän oli noteerannut ”kehitykseni” ja ohi 

kiitäessään huikkasi, että ”alkaahan se 

sujua”!  

Kun muutin pääkaupungista Keski-

Suomeen, kulttuurishokkia helpotti siis 

kovasti, että silloisen tärkeimmän har-

rastukseni, Kalevan Kierroksen, harras-

tajia oli muitakin. KENSUn pikaluiste-

luvuorot tekojäällä takasivat, että luiste-

lun harrastaminen saattoi jatkua.  

Oulunkylän jään lisäksi Helsinkiin 

jäivät myös ystävät. Aikuisella iällä uu-

sien ystävien löytyminen ei ole selviö.  

KENSUn toiminnasta minä onnistuin 

löytämään samanhenkisiä ihmisiä. Yh-

teisten vuosien karttuessa heistä on kas-

vanut minulle aitoja ystäviä myös urhei-

lun ulkopuolelle. 

KENSUsta tuli minulle tärkeän har-

rastukseni kotipesä moneksi vuodeksi. 

Luistelun harjoitusmahdollisuuden li-

säksi Jyväskieppi tarjosi hyviä harjoi-

tuskisoja Kalevan Kierrosta ajatellen. 

Kieppi antoi myös mahdollisuuden ku-

luttaa ylimääräistä henkistä energiaa, 

kun pari vuotta järjestelin tapahtumaa 

”kieppiemäntänä”. KENSUn toimihen-

kilönä sain sekä käyttää luovuutta esi-

merkiksi ”KENSUlaisen Kieppi-ekst-

ran” toimittajana, että kehittää taulukko-

laskentataitoja pisteiden laskijana.  

Mikä tahansa harrastaminen ilman 

järjestöjen tuottamaa toimintaa, kau-

pallisen tarjonnan varassa, rajaisi har-

rastusmahdollisuudet todennäköisesti 

trendilajeihin. Frisbee golf , zumba  tai 

suppailu ovat kaikki upeita lajeja. Mi-

nulle on tärkeää, että se kourallinen, 

joka nauttii pikaluistelusta tai jostain 

muusta, ei niin hittijutusta, voi sitä 

tehdä. Siksi seuratoimintaan osallistu-

minen on minulle itsestään selvyys. Il-

maisia lounaita kun elämässä ei ole, 

siksi haluan antaa oman, edes pienen, 

panokseni, jotta KENSUn toiminta pyö-

rii nyt ja seuraavat 70 vuotta! 
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Jyväskylän seudun Nuorisoseuran tervehdys 
 

Onnea Kensu! Jyväskylän seudun Nuorisoseura tervehtii 
Kensulaisia toivottaen onnekkaita toimintahetkiä ja menestystä 
yhdistykselle. 

 

Riina Kylmälahti 

Toivotamme kaikki tervetulleeksi 

harrastustoimintaan, mukaan tapahtu-

miin tai järjestämään omia juhlia Nuori-

soseurantalo Tapiolassa. Tapiolassa voi 

harrastaa monenlaista toimintaa. Vii-

koittaisessa ohjelmassa on avointa toi-

mintaa kuten kahvakuulaillat tiistaisin 

Tapiolan pihassa. 

 

 
 

Harrastusryhmiä on eri-ikäisille: lap-

sille muskareita ja musiikkiryhmiä, vau-

vasirkusta, kokkikerhoa sekä Luova 

lava toimintaa ja senioreille on myös 

omat kokoontumiset. Tiistaisin järjeste-

tään päivätansseja ja keskiviikkoiltaisin 

Bingoa. Toiminnoista lisää tietoa löytyy 

www.jyvaskylanseudunnuorisoseura.fi 

sivuilta.  

 

Yhdistys vaihtoi nimeä Keljon Nuo-

risoseurasta Jyväskylän seudun Nuori-

soseuraksi vuonna 2014. Toiminta on 

jatkunut Nuorisoseurantalo Keljon Ta-

piolassa entiseen tapaan. Uutena tavoit-

teena on laajentaa toimintaympäristöä 

Jyväskylän seudulle ja käynnistää uutta  

myös toimintaa. Erilaiset yhteistyöku-

viot ovat tärkeitä ja rikastuttavat yhdis-

tyksiä. Jyväskylän seudun Nuorisoseura 

on verkostoitunut muiden Nuorisoseu-

rojen sekä yhdistysten kanssa ja toteut-

taa niissä mm. Tanssin riemua toimin-

taa, Luova lava toimintaa sekä lapsiper-

heille suunnattuja puuhapäiviä. Olisi 

mukava lisätä yhteistyötä myös Kensun 

kanssa. 

 

Tapiolassa työskentelee toiminnasta 

vastaavia työntekijöitä arkipäivisin klo 

9-14 välillä. Tapiolan ovet ovat silloin 

avoinna – tervetuloa tutustumaan tiloi-

hin ja toimintaan. 

 

Ohjaajat vetävät kerho- ja harrastus-

ryhmiä säännöllisesti ja kaikkiin harras-

tusryhmiin mahtuu mukaan uusia toimi-

joita. Mikäli kaipaat uutta toimintaa, 

niin ota yhteyttä yhdistyksen sähköpos-

tiin. Toteutetaan suunnitelmat yhdessä! 

 

 
 

Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry, 

hallitus 
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Kesäisellä jääleirillä Inzellissä 8.-18.7.2016 
 

Olimme Jutta, Risto ja Kari viettämässä keskikesän lomapäi-
viä luistelun merkeissä Saksan Inzellissä 8.- 18.7.2016. Inzell on 
tullut yhdeksi maailman suosituimmaksi pikaluistelun kilpailu ja 
harjoittelupaikaksi vuosien varrella. 

 

Kari Niittylä 

Inzell on n. 4300 asukkaan pikkukylä 

Baijerissa, lähellä Itävallan rajaa, Alp-

pien juurella. Salzburgiin on n. 40 km:n 

matka. Pikaluistelu alkoi paikkakun-

nalla 1950-luvulla. Paikkakunnalta löy-

tyi vuorten juurelta, lähes 1000m:n me-

renpinnasta pieni järvi, Frillensee, joka 

on kylmin järvi Keski-Euroopassa.  

Järvi sijaitsi n. 7 km:n päässä kylän kes-

kustasta. Järvi jäätyi jo marraskuussa 

luisteltavaksi. Järven koko (340*130 

m2) oli ihanteellinen järjestää pikaluis-

telukilpailuja.  

 

  
Frillenseen näkymät 

 

Myöhemmin, 1960 –luvulla, raken-

nettiin nykyisen hallin paikalle tekojää-

rata luistelua varten. Jo tekojään aikana 

Inzell oli hyvin suosittu suomalaisille 

luistelijoille. Vuonna 1985 rakennettiin 

nykyinen Max Aicher –areena vanhan 

tekojään paikalle. Kesällä, heinäkuussa,  

on hallissa kolmen viikon jakso, jolloin 

paikkakunnalle kerääntyy satoja luiste-

lijoita ympäri maapalloa. Luistelijoiden 

taso on maailman huipuista aloitteleviin 

luistelijoihin. Oli hienoa nähdä Olym-

piamitalisteja valmistautumassa jäälle 

menoon ja heidän kuivatreenejä hallin 

ulkopuolella. Jäällä pääsi vertaamaan 

eri maiden luistelijoiden harjoittelua. 

Esimerkiksi tavallisille hollantilaisille 

luistelijoille on mahdollista osallistua 

hollantilaisen valmentajien järjestämille 

viikon kursseille. Valmentajat olivat 

koko ajan paikanpäällä, mutta valmen-

nettavat vaihtui viikkojen aikana.  

 

Jäävuorot ovat jaettu siten, että jokai-

selle löytyy oman tasoinen ryhmä. Meil-

läkin olisi ollut mahdollista käydä luis-

telemassa kolme kertaa joka päivä. Käy-

tännössä 1-2 kertaa päivässä riitti saa-

maan jalat tukkoiseksi. Aamu jää alkoi 

jo klo 7.30, päivällä oli jää n. klo 14 ja 

illalla klo 18. Päivisin ympäristö tarjosi 

ihanteelliset pyöräily ja patikointi reitit 
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palauttavaan treeniin. Lähiseudulla on 

myös tunnetut ampumahiihtopaikat, ku-

ten Ruhbolding ja Reit Im Wikl. Kä-

vimme tutustumassa ko. paikkoihin ja 

muistelemaan Mäkäräisen Kaisan talvi-

sia suorituksia stadionilla. Historiaa kä-

vimme kertaamassa tutustumalla Salz-

burgiin. 

Suomesta oli samaan aikaan treenaa-

massa porilaisia ja helsinkiläisiä. Oli 

hienoa, että suomalaiset juniorit pääsi-

vät treenaamaan kuivatreenejä Sveitsin 

maajoukkueen junnujen kanssa. Sveitsi 

valmentajana on suomalainen Timo Jär-

vinen, joka otti mielellään suomalaiset 

mukaan. Käytiinhän siellä myös jalka-

pallomaaottelu Suomi-Sveitsi. 

 

 

JYVÄSKIEPILLÄ VÄLIVUOSI 2017 
 

Vuodesta 1997 lähtien Kensun järjestämä Jyväskieppi, pitää 
välivuoden 2017. Ennen vuotta 1997 Homenokkakierroksena 
tunnettu 6 lajin kuntoilutapahtuma on liikuttanut porukkaa Jy-
väskylässä ja lähikunnissa. 

Jukka Iitti 

Luistelun pitopaikkana on kiepin 

ajan ollut Viitaniemen tekojäärata. 

Hiihto on vuosien aikana kierrellyt 

Pieksämäellä, Äänekoskella, Laaja-

vuoressa sekä viimeisimmät vuodet 

Huhtasuolla ja Vaajakoskella. 

Rasteja on etsitty Äänekoskella, 

Pieksämäellä, Petäjävedellä, Keuruulla, 

Muuramessa. sekä JKL:n lähimetsissä 

mm. Laajavuoressa ja Vaajakoskella. 

Järvet ovat tulleet tutuiksi souduissa 

Säynätsalossa, Joutsassa, Laukaassa ja 

Jyväskylässä. 

Pyöräilyt Pieksämäellä, Kotalam-

mella, Muuramessa, ja Laukaassa ovat 

todistaneet, ettei mäkiä Keski-Suomesta 

puutu. 

Sama on tullut todistettua juokse-

malla Muuramessa, Vehniällä, Laaja-

vuoressa sekä viime vuosina Halssi-

lassa.  

Kensun kanssa järjestämässä Jyväs-

kieppiä ovat olleet lukuisat seurat, joista 

viime vuosina eniten yhteistyötä on 

tehty Huhtasuon Hiihto 2000:n, Vihta-

vuoren Pamauksen, CC Picaron ja Vaa-

jakosken Terän kanssa. 

 

Välivuoden pitoon päädyttiin, koska 

haluamme rauhassa miettiä millä kei-

noin Jyväskieppi saataisiin uuteen ku-

koistukseen. Hyväksytyn kierroksen (4 

osalajia) kävijämäärä kuntokieppi mu-

kaan lukien on laskenut alkuvuosien 

n.70 suorittajasta n. 20:een. laaduk-

kaista järjestelyistä huolimatta. 

 

Vaikkei kieppiä ensi vuonna järjes-

tetä, voi numerolapun laittaa rintaan pe-

rinteisissä Kensun järjestämissä luis-

telu- ja juoksukilpailuissa. 
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KENSUn luistelijoiden saavutuksia kaudelta 
2015 – 2016 
 

Kuluneen kauden aikana liki kolmekymmentä eri-ikäistä (10 -
65v) luistelijaa osallistui noin viiteentoista eri luistelukilpailuun, 
joista kertyi yhteensä reilusti yli kaksisataa starttia. 

 

Aimo Väisänen 

KENSUn luistelijat saivat kauden ai-

kana kaikkiaan 51 SM-mitalia, mikä lie-

nee suomen kaikki luisteluseurat mu-

kaan lukien aika korkealla sijalla. 

SLL:n (Suomen luisteluliitto) SM-

kisoista saimme yhteensä 24 mitalia: 7 

kultaa/mestaruutta, 5 hopeaa ja 12 

pronssia,  

SAUL:n (Suomen aikuisurheilu-

liitto) SM-kisoissa, jotka järjestimme, 

saimme yhteensä 27 mitalia joista oli: 9 

kultaa/mestaruutta, 11 hopeaa ja 7 

pronssia. 

Kovinta meriittiä seurallemme on 

Verneri Kinnusen pääsy Suomen pika-

luistelun A-maajoukkueeseen. Kauden 

tulostasoa ja menestystä himmensi hie-

man Verkun sairastelu kesken kilpailu-

kautta. Uskomme, että Verkusta vielä 

kuuluu tulevina kausina. 

 

Seuraavassa yhteenvedossa poimin-

toja KENSUn nettisivuilta 

(www.kensu.fi) muutamista kauden tär-

keimmistä kilpailuista.  Päiväys on ar-

tikkelin julkaisupäivä: 

 

4.12.2015  

Jutta, Pihla, Kari ja Risto avasivat 

kotimaisen kilpailukauden viime lauan-

taina Oulunkylässä. Pihla teki ilahdutta-

vasti molemmilla matkoillaan omat en-

nätyksensä. Jutta nappasi B-tytöissä 

kakkossijan. Tulossatoa oheiseessa lin-

kissä. 

 

 14.12.2015  

KENSUlaiset kävivät lauantaina yh-

deksän luistelijan voimin Porissa, jossa 

pidettiin nuoremmille pikakiitureille 

kansalliset ja varttuneemmille masterei-

den sprintti-SM-kisat.  

Poikien E-sarjassa Aaro Korpijärvi 

nappasi hienosti ennätysajoin neljännen 

tilan. C-tytöissä Paju Kilpeläinen luis-

teli 500 metriä todella hyvin, mutta jou-

tui jättämään tuhat metriä väliin terveys-

syistä. B-tytöissä Jutta Niittylä luisteli 

kolmanneksi ja Pihla Kilpeläinen nel-

jänneksi. Mastereista jokainen ylsi mi-

talikantaan: Kari Niittylä ja Risto Palt-

tala saivat kaulaansa kultamitalit, Kirsi 

Korpijärvi ja Marko Korhonen ottivat 

hopeaa ja viisikymppisten kovassa sar-

jassa Pekka Aho tuli pronssille. 

 

12.1.2016 

Clas Thunbergin muistokisat, Maste-

reiden yhteispisteiden SM-kisat ja yh-

teislähdön SM-kisat luisteltiin lauan-
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taina Helsingissä. Sunnuntaina Oulun-

kylän ovaalia kiersivät ratamaratonin 

SM-kisoihin osallistuneet. KENSUlai-

sia oli eri sarjoissa mukana kaikkiaan 12 

luistelijaa. Jää oli lumisateen ja illalla 

kiristyvän pakkasen vuoksi hieman nih-

keä, joten ennätysaikoihinsa ei kovin 

moni luistelija yltänyt. Sunnuntain rata-

maratonilla napakka pakkanen oli mara-

toniluistelijoiden kyydittäjänä. 

Tyttöjen B-junioreissa Jutta Niittylä 

ja Pihla Kilpeläinen nappasivat toisen ja 

kolmannen tilan kelpo ajoin. E-pojissa 

Pyry Kilpeläinen ja Aaro Korpijärvi kii-

sivät mallikkaasti kolmanneksi ja kuu-

denneksi. Hienoja vetoja molemmilta. 

Master-sarjoissa KENSUlaisista  no-

peimman viisisatasen pisteli Ari Häyri-

nen aikaan 45,40. Kolmella tonnilla 

Marko Korhonen ja Kari Niittylä hä-

tyyttelivät 5 minuutin rajaa ajoin 

5.04,26 ja 5.06,67. Naisten sarjassa 

Kirsi Korpijärvi osoitti kestävyytensä 

hyvällä ajallaan 5.37,11. Aimo Väisä-

nen alitti varttuneimmille varatulla 1500 

metrillä 2,40 rajan luistellen aikaan 

2.39,64. 

SM-mitaleita KENSUn master-luis-

telijat napsivat useista sarjoista: Kultaan 

omissa sarjoissaan ylsivät lauantaina 

Kirsi Korpijärvi ja Risto Palttala, ho-

peaa luistelivat Marko Korhonen ja Kari 

Niittylä, pronssia pokkasivat Pekka Aho 

ja Kari Köninki. Ari Häyrynen ja Aimo 

Väisänen olivat omien sarjojensa nel-

jänsiä.   

Lauantain päätteeksi luisteltiin vielä 

yleisen sarjan 15 kierroksen massastar-

tin SM-kisa. KENSUn viikonlopun uu-

rastaja Marko Korhonen jaksoi hienosti 

muiden kyydissä sijoittuen neljänneksi. 

Naisten sarjassa kokemusta joukkostar-

tista lähti hakemaan  Pihla Kilpeläinen, 

jonka sijoitus oli niinikään neljäs. 

 
 

Ratamaratonin SM-kisat  

Ratamaratoonarit asettuivat lähtövii-

valle sunnuntaina. Aimo Väisänen puo-

lusti 20 kilometrillä kunniakkaasti kul-

taansa. Kari Köninki otti viisikymppi-

sissä hopeaa ja samaan sijoitukseen ylsi 

naisten sarjassa Kirsi Korpijärvi hyvin 

niukalla erolla voittajaan Helsingin 

Luistinkiitäjien Caroline Hunnemaniin. 

Marko Korhonen teki hienon ajan ylei-

sen sarjan kolmella kympillä ja otti vii-

dennen sijan kovassa seurassa.  

 

24.1.2016 

Kolmen päivän kisarupeama Oulun-

kylässä toi KENSUlle viisi SM-

pronssia. Mitaleille luistelivat Paju, 

Jutta ja Verkku! 

Suomalaiset sääolosuhteet näytteli-

vät kisoissa montaa roolia: perjantaina 

pakkasta -17 ja jää kivikova, lauantaina 

loistava parin asteen pakkanen ja tosi 

liukas jää, jolloin tulostasokin nousi hy-

väksi. Sunnuntaina lunta taivaan täy-

deltä koko kisojen ajan. 
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Perjantaina ja lauantaina ratkottiin 

viissatasen ja tonnin yhteispistekisat. 

Miesten yleisen sarjan voiton vei odote-

tusti Mika Poutala KENSU:n Verneri 

Kinnusen tullessa neljänneksi. 

Matkakohtaisissa sijoituksissa 

KENSU:laisille tuli useita kolmossijoja. 

Verkku otti paraatimatkallaan 1500 

metrillä miesten sarjan  pronssia jääden 

ykköstilasta vain 0,38 sekuntia. Paju 

Kilpeläinen poimi C-tytöissä kaulaansa 

peräti kolme pronssimitalia eli kaikilta 

matkoilta. Jutta Niittylä luisteli 1500 

metrillä niinikään kolmanneksi B-ty-

töissä ja viissatasella viidenneksi. Pihla 

Kilpeläinen paranteli ennätyksiään sekä 

500 että 1500 metrillä sijoittuen mat-

koillaan viidenneksi ja kuudenneksi. 

KENSU:n Master-kaartista mukana 

kisaamassa olivat Kari Niittylä, Marko 

Korhonen ja Pekka Aho, joka pisteli toi-

sen viisisatasen kelpo aikaan 45,43. 

Myös Marko Korhonen teki 500 met-

rillä ennätyksensä 46,20. Karin ja Mar-

kon kilpa oli 1000 metrillä tiukka: 

1.32,85 ja 1.33,19.  

KENSU:lta saatiin joukkueet myös 

SM-teamsprinttiin. Sekä naisten (Pihla, 

Jutta, Paju) että miesten (Pekka, Marko, 

Verkku) sarjoissa seuramme ylsi neljän-

neksi. Kaiken kaikkiaan mukavia sijoi-

tuksia ja potkua tuleviin koitoksiin. 

 Kolmen päivän kisarupeama Oulun-

kylässä toi KENSUlle viisi SM-

pronssia. Mitaleille luistelivat Paju, 

Jutta ja Verkku 

   

7.2.2016  

Pajulle SM-kultaa, Jutalle SM-

pronssia, Pyryn ja Aaron ennätyksiä uu-

siin lukemiin!Seinäjoen luonnonjäällä 

luisteltiin kaksipäiväiset nuorten SM-

kisat vaihtelevissa olosuhteissa.. 

KENSUn junioreita olosuhteet eivät 

hidastaneet. C-junioreissa luisteleva 

Paju Kilpeläinen paransi ennätyksiään 

joka matkalla: lauantain 500 m ja 1000 

m matkoilla ja sunnuntaina heti uudes-

taan 500 metrillä sekä myös 1500 m 

startissa. Upea 1500 m luistelu nosti Pa-

jun 0,6 pisteen erolla Suomen mesta-

riksi! 

E-juniorit, Aaro Korpijärvi ja Pyry 

Kilpeläinen, paransivat molemmat 300 

m ennätyksiään ensin lauantaina ja heti 

perään sunnuntaina Aaro pisti lauantain 

500 m kisassa vanhat ennätyslukemansa 

uusiksi myös pidemmällä matkalla. 

Jutta Niittylän kisaviikonloppua häiritsi 

flunssa. Tuloksena oli silti yhteispistei-

den SM-pronssi, samoin matkakohtai-

nen 3000 m SM-pronssi. 

Suomen mestari, Paju Kilpeläinen, 

lähti SM-kisaviikonloppuun varovaisin 

tavoittein. Alkuvuoden sairastelujen jäl-

keen ajatuksissa oli, että hyvillä suori-

tuksilla kotiin tuomisiksi voisi olla SM-

hopeaa. Pajun kisakausi jatkuu helmi-

kuun viimeisenä viikonloppuna Hollan-

nin Heerenveenissä, Viking Racessa. 

Valinta Suomen joukkueeseen Heeren-

veeniin on Pajulle iloinen uutinen, sillä 

nyt hän pääsee ensimmäistä kertaa tällä 

kaudella luistelemaan hallissa. Viking 

Racen jälkeen odottaa vielä Pohjoismai-

den ikäkausimaaottelu Bjugnissa Nor-

jassa maaliskuun alussa. 

Onnittelut Pajulle Suomen mestaruu-

desta, Jutalle SM-pronsseista sekä Py-

rylle ja Aarolle uusista ennätyksistä. 

 

14.2.2016  

SAUL:n (Suomen aikuisurheilu-

liitto) pikaluistelukilpailut Jyväskylässä 

onnistuivat loistavasti sekä järjestelyi-

den että kilpailumenestyksen osalta. 
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KENSUsta tuli jälleen kerran yhteispis-

teiden joukkuemestari. Tämä oli kauden 

päätapahtuma ja aktiivisella osallistu-

misellamme voitimme.  

 

Seurapisteet 

KENSU    79 

Oulun Tarmo   49 

Helsingin Luistinkiitäjät  31 

Kunto-Pirkat   29 

Valkeakosken Haka  29 

Leppävirran Urheilijat  19 

Tampereen Pyrintö   11 

Kajaanin Kipinä     7 

Loimaan Voima     6 

Kymen Urheiluveteraanit     0 

 

Lisäksi saavutimme useita Suomen 

mestaruuksia ja muita mitaleita eri ikä-

luokissa. Tulokset löytyvät tulospalve-

lusta. 

 

20.2.2016  

Jyväskiepin luistelu 

Viitisenkymmentä luistelijaa viiletti 

20.2. Viitaniemessä. Verneri Kinnunen 

nopein kympillä. Kirsi Korpijärvelle Jy-

väskiepin 1000 pistettä. 

Tulokset löytyvät netin tulospalve-

lusta. 

 

10.3.2016 

Kuopion jäämaraton 

Lauantaina 27.2.2016 luisteltiin 

Kuopiossa Kallaveden jällä Finland Ice 

Marathon. Matkoja oli jouduttu hieman 

lyhentämään keliolosuhteiden vuoksi. 

KENSU:n kestävyysluistelijat pitivät 

perinteitä yllä napsien hyviä sijoituksia 

omissa sarjoissaan. 

Kirsi Korpijärvi luisteli ylivoimai-

seen voittoon naisten 60 kilometrillä. 

Oiva Lipsonen taittoi 100 kilometriä 

neljään tuntiin sijoittuen kokonaistulok-

sissa hienosti kymmenenneksi. Aimo 

Väisänen osallistui M-60-sarjan SM-

taistoon ja ehätti 60 kilometriltään maa-

liin kolmantena. Vesa Santala ja Toni 

Leppänen kokeilivat kanttiaan 40 kilo-

metrillä hyvin tuloksin: Vesa oli kuudes 

ja Toni sijaluvulla 18. Marko Korhonen 

kaappasi ”sprinttimatkalla” eli 24 kilo-

metrillä voiton koko porukasta. 

Tulokset: http://live.ulti-

mate.dk/desktop/front/index.php?even-

tid=3192&language=fi&ignoreusera-

gent=true 

 

 

Ikäkausimaaottelu Bjugn Norja 

5.-6.3.2016 

Nuorten ikäkausimaaottelu luisteltiin 

Norjan Bjugnissa Fosenhallenissa 5.-

6.3.2016. KENSUsta mukana oli B-ty-

töistä Jutta Niittylä. Ohessa Jutan kisa-

tunnelmia: 

Bjung sijaitsee pitkän matkan päässä 

Jyväskylästä, ensin lennot Helsingistä 

Osloon ja sieltä Trondheimiin. Trond-

heimista laivalla ja bussilla Bjungiin, 

Matka kesti kaikkiaan 16 tuntia Jyväs-

kylästä. Perjantaina kävimme tutustu-

massa jäähän ja halliin. Jää oli liukas, 

mutta halli hieman viileä. 

Lauantaina oli vuorossa 500 m 

(48,20) ja 1500 m (2.30,87). Huolimatta 

500m:n hitaasta startista, molemmat ajat 

olivat ennätyksiä. Sunnuntaina luiste-

limme 1000 m (1.37,99) ja 3000 m 

(5.27,52). 1000 m:n aika oli myös ennä-

tykseni, mutta 3000 m:llä jäin kolmisen 

sekuntia Heerenveenissä tekemästäni 

ajasta. 

Kisamatka oli hauska ja kokemuksia 

antava. Kotimatkalla sai tosin hieman 

http://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=3192&language=fi&ignoreuseragent=true
http://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=3192&language=fi&ignoreuseragent=true
http://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=3192&language=fi&ignoreuseragent=true
http://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=3192&language=fi&ignoreuseragent=true
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jännittää, ehtisimmekö Oslon konee-

seen, kun lento Trondheimista oli myö-

hässä. Onneksi ehdimme nippanappa 

Helsingin koneeseen ja Suomeen. 

Norja voitti ikäkausimaaottelun ke-

räten 642 pistettä. Suomi oli toinen 344 

pisteellä ja Ruotsi kolmas 307 pisteellä. 

Tulokset: http://www.speedskating-

results.com/index.php?p=2&e=15953 

 

Mastereiden yleisluistelun MM-

kisat Hollannissa 

Mastereiden yleisluistelun 25. maail-

manmestaruuskilpailut luisteltiin Hol-

lannissa Leeuwardenissä 4-6.3.2016. 

Suomesta mukana oli viisi luistelijaa – 

myös KENSUn Kari Niittylä. Seuraa-

vassa Karin kisakokemuksia. 

Osa porukastamme tuli suoraan edel-

lisen viikonlopun sprinttereiden master-

kisoista Italiasta. Itse menin paikan 

päälle keskiviikko-iltapäivällä. Tuloil-

tana kävin hieman tutustumassa 

Iistedenhallin jäähän, jossa en ollut ai-

kaisemmin käynyt.  Jää tuntui liukkaalta 

Viitaniemen jälkeen. 

Kisat alkoivat kaikilla sarjoilla per-

jantaina. 500m:n (46,83) luistelulla. 

Pitkä kilpailemattomuus näkyi luiste-

lussa epävarmuutena. Lauantain luiste-

lumatkojen järjestys oli outo: Ensin luis-

telimme aamulla 3000 m (4.53,82) ja il-

tapäivällä 1500 m (2.18,01). Sunnun-

taina oli sitten vuorossa 5000 m 

(8.27,78). Yhteispisteissä olin kahden-

kymmenen luistelijan joukossa 17. Suo-

meen saatiin toki yksi mitali, Pentti 

Kiiskinen voitti M70 hopeaa. 

Tulokset olivat kauden parhaat, 

mutta talven puuttuvat kovat luiste-

lutreenit näkyivät siinä, etten jaksanut 

pitää kovempaa vauhtia. Kisoissa ei 

nähty todellisia huippuaikoja, mutta ki-

sojen taso oli huikea. Eri sarjoissa nä-

kyi, miten muualla maailmalla jaksetaan 

pitää vauhtia pitkillä matkoilla. Koska 

kisat olivat Hollannissa, hollantilaiset 

olivat tietysti edustettuina runsaslukui-

sina eri sarjoissa. 

http://www.speedskatingre-

sults.com/index.php?p=2&e=15949 

 

Seinäjoen Season Closing Race – 

kauden päätöskisat 5 -6.3. 

Seinäjoella luisteltiin perinteiset en-

nätyskokeet luistelukauden kotimaisina 

päätöskisoina 5. ja 6. maaliskuuta. Jään 

pehmeys tosin vei useimmilta mahdolli-

suuden ennätysaikoihin, koska oltiin 

luonnonjään armoilla ja sää vaihteli nol-

lan ja plusasteiden tuntumassa. Mikäli 

tekojäälaitteet olisivat olleet kunnossa 

Seinäjoella oltaisiin tehty varmasti hy-

viä aikoja, koska keli oli muuten mai-

nio. KENSUsta kauden loppukiihdytyk-

sissä olivat Pihla Kilpeläinen B-tytöissä 

ja Risto Palttala Masters-kuuskymppi-

sissä. 

Seinäjoen tulokset: http://www.su-

luistelu.fi/pages/index.php 

 

 

 

 

http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=2&e=15953
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=2&e=15953
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=2&e=15949
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=2&e=15949
http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php
http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php


KENSULAINEN 1/2016 

 

27 

KENSUN luistelukoulut  
 

Viitaniemen tekojäällä alkavat torstaina 17.11.2016 ja lauantaina 19.11.2016. Opetusta 

on yhteensä 5 kertaa torstaisin klo 16.30–17.30 tai lauantaisin klo 9–10. Voitte valita 

päivän! Syyskausi vkot 46–50 ja kevätkausi vkot 3–7. 

 

Tarjolla on perusluisteluryhmiä sekä pikaluistelun opetusta: Luistelun alkeet 3-5 v., 

luistelun jatkoalkeet 4-8 v., perusluisteluryhmä "isot" 5-10 v., pikaluistelukoulu ja pi-

kaluistelun valmennusryhmä. 

 

Lue lisää ryhmistä: http://www.kensu.fi/luistelu/lasten_luistelukoulut/ 

Hinta 40 € (sis. opetusta 5 kertaa, vakuutuksen ja luistelupassin). 

Ilmoittautumiset 10.11. mennessä: luistelukoulut@gmail.com. 

 

 

 

 
 

 

KENSU ry:llä on retkiluistelukalustoa. Varaa yhteisöllesi ulkoilupäivä 

ohjatun retkiluistelun parissa tai vuokraa kalustoamme. Myös retkiluisten teroitusta. 

Yhteyshenkilö Aimo Väisänen 040-7604851. 

 

 

Luisteluvuorot kaudelle 2016 – 2017 ovat ennallaan.  Tiistaisin klo 19:15-

20:45, torstaisin klo 16:15-17:45 ja lauantaisin klo 8:45-10:00 

 

mailto:luistelukoulut@gmail.com
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Tuloksia  
Kuntokieppi 2016 

   Hiihto  Luistelu  Suunnistus  

Sija Nimi Joukkue Aika Pisteet Aika Pisteet Aika Pisteet 

1 Kalle Sumelles Mä En Jaksa 0:43:45,9 1000,00     0:48:59,0 1000,00 

2 Heljä Happonen Valteri, Onerva 0:46:45,8 935,88 0:16:25,0 753,30 1:16:41,0 819,39 

3 Tuija Piili-Jokinen Valteri, Onerva 0:50:53,1 860,08     1:11:30,0 842,54 

4 Laura Kanervo Valteri, Onerva     0:12:22,0 1000,00     

5 Esa Toom Valteri, Onerva     0:12:22,0 1000,00     

6 Mika Minkkinen Valteri, Onerva     0:12:23,0 998,65     

7 Lasse Saari Mä En Jaksa 0:47:25,6 922,79         

8 Pia Vartiainen ei joukkuetta DNS           

9 Marko Lehtonen Valteri, Onerva             

 
Sija Nimi Pyöräily  Soutu     

1 Kalle Sumelles Aika Pisteet Aika Laji Pisteet Lajeja Yht.pist. 

2 Heljä Happonen 0:39:59,4 1000,00 0:54:45,0 k.vene 685,02 4 3685,02 

3 Tuija Piili-Jokinen 0:41:11,1 970,98 0:54:45,0 k.vene 685,02 5 3616,56 

4 Laura Kanervo     0:54:45,0 k.vene 685,02 3 2387,64 

5 Esa Toom     0:54:45,0 k.vene 685,02 2 1685,02 

6 Mika Minkkinen           1 1000,00 

7 Lasse Saari           1 998,65 

8 Pia Vartiainen           1 922,79 

9 Marko Lehtonen               

                

 
Kuntokieppi 2016 joukkueet 

Sija Joukkue Hiihto Luistelu 
Suunnis-

tus 
Pyö-
räily Soutu 

Yh-
teensä 

1 Valteri, Onerva           9897,82 

  Heljä Happonen 935,88 753,30 638,77 970,98 685,02 9897,8 

  Laura Kanervo   1000,00     685,02 9897,8 

  Marko Lehtonen           9897,8 

  Mika Minkkinen   998,65       9897,8 

  Tuija Piili-Jokinen 860,08   685,08   685,02 9897,8 

  Esa Toom   1000,00       9897,8 

    1795,96 3751,95 1323,86 970,98 2055,07 9897,8 

2 Mä En Jaksa           4607,82 

  Lasse Saari 922,79         4607,8 

  Kalle Sumelles 1000,00   1000,00 1000,00 685,02 4607,8 

    1922,79 0,00 1000,00 1000,00 685,02 4607,8 

 

                                Piirrokset Risto Oikarinen 
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Jyväskieppi 2016 joukkueet 

Sija Joukkue Hiihto Luistelu 
Suunnis-

tus Pyöräily Soutu 
Yh-

teensä 

1 Kopla           16357,72 

  Marko Korhonen   1000,00       16357,7 
  Kirsi Korpijärvi 803,64 987,97 926,30 815,18   16357,7 
  Jarmo Kouko 650,71 799,28 943,53 852,66 888,99 16357,7 
  Erik Nieminen 781,73 987,06   905,87 883,48 16357,7 
  Elias Retulainen         932,56 16357,7 
  Juha Salmela 611,35   866,17 842,61 878,63 16357,7 

    2847,42 3774,32 2736,00 3416,32 3583,66 16357,7 

2 Landis+Gyr           16279,34 

  Jarkko Happonen 664,74 677,24 791,25     16279,3 
  Ali Korhonen     998,52 741,01 789,03 16279,3 
  Juha Lauttamus       680,77 789,03 16279,3 
  Jari Pitkänen 743,48 685,05 948,73   789,03 16279,3 
  Esa Tarkiainen 739,56 987,70 1000,00 916,26   16279,3 
  Ulla Yrjölä 788,18 845,61   800,55 903,63 16279,3 

    2935,96 3195,60 3738,49 3138,59 3270,70 16279,3 

3 Team Nitro           13802,59 

  Pekka Aho   918,31   1000,00   13802,6 
  Hannu Hyvönen 751,05 830,48 869,46 836,07 972,47 13802,6 
  Vesa Ilvessuo 762,25 917,53 894,70 916,59 1000,00 13802,6 
  Arto Martin 762,74 865,48       13802,6 
  Aimo Väisänen 662,72     842,73   13802,6 
              13802,6 

    2938,76 3531,80 1764,16 3595,39 1972,47 13802,6 

4 
KIHU / Sports Lab Jyväs-
kylä           8960,15 

  Esa Hynynen 933,15 844,27 791,06   789,03 8960,2 
  Tero Joutsen 815,50 829,84   957,55   8960,2 
  Ville Vesterinen 1000,00   999,77   1000,00 8960,2 

    2748,65 1674,11 1790,83 957,55 1789,03 8960,2 

5 K-Pau           8562,71 

  Hannu Luoma 663,31 987,06 899,91     8562,7 
  Risto Oikarinen           8562,7 
  Janne Varis 759,83 833,72 748,29 845,50   8562,7 
  Veikko Vuorinen 642,97 721,13   775,95 685,02 8562,7 

    2066,12 2541,92 1648,20 1621,45 685,02 8562,7 

6 YIT-Rakennus1           7757,63 

  Petteri Hujanen 712,88 681,12       7757,6 
  Jari Hämäläinen 595,50 711,05       7757,6 
  Jukka Iitti 732,87 946,81 973,85 810,12 922,22 7757,6 
  Atte Salmijärvi 671,21         7757,6 

    2712,46 2338,98 973,85 810,12 922,22 7757,6 
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Jyväskieppi 2016 – tulosten osa 1 
    Hiihto  Luistelu   

Sija   Nimi Joukkue Aika Pisteet Aika Pisteet  

1 M50 Vesa Ilvessuo Team Nitro 1:08:44,0 762,25 0:19:24,0 917,53  

2 M Esa Tarkiainen Landis+Gyr 1:10:50,5 739,56 0:18:01,3 987,70  

3 M40 Jukka Iitti YIT-Rakennus1 1:11:29,3 732,87 0:18:48,0 946,81  

4 M50 Hannu Hyvönen Team Nitro 1:09:45,5 751,05 0:21:26,0 830,48  

5 M40 Jarmo Kouko Kopla 1:20:30,9 650,71 0:22:16,2 799,28  

6 M40 Juha Salmela Kopla 1:25:41,9 611,35 0:25:21,0 702,17  

7 M50 Erik Nieminen Kopla 1:07:01,2 781,73 0:18:02,0 987,06  

8 N40 Kirsi Korpijärvi Kopla 1:05:11,6 803,64 0:18:01,0 987,97  

9 M40 Esa Hynynen KIHU / Sports Lab Jyväskylä 0:56:08,7 933,15 0:21:05,0 844,27  

10 N40 Ulla Yrjölä Landis+Gyr 1:06:28,3 788,18 0:21:03,0 845,61  

11 M40 Janne Varis K-Pau 1:08:57,1 759,83 0:21:21,0 833,72  

12 M40 Jari Pitkänen Landis+Gyr 1:10:28,1 743,48 0:25:59,0 685,05  

13 M Ville Vesterinen KIHU / Sports Lab Jyväskylä 0:52:23,5 1000,00 DNS    

14 M50 Veikko Vuorinen K-Pau 1:21:29,0 642,97 0:24:41,0 721,13  

15 N40 Kati Seppänen ei joukkuetta 1:41:26,9 516,44      

16 M Juha Lauttamus Landis+Gyr 1:18:57,2 663,58 0:30:22,0 586,17  

17 M Tero Joutsen KIHU / Sports Lab Jyväskylä 1:04:14,7 815,50 0:21:27,0 829,84  

18 M60 Hannu Luoma K-Pau 1:18:59,1 663,31 0:18:02,0 987,06  

19 M40 Ali Korhonen Landis+Gyr          

20 M40 Jarkko Happonen Landis+Gyr 1:18:48,9 664,74 0:26:17,0 677,24  

21 M50 Pekka Aho Team Nitro     0:19:23,0 918,31  

22 M60 Elias Retulainen Kopla          

23 M Veikko Turunpää KENSU 1:03:21,2 826,98 0:21:49,0 815,89  

24 M50 Arto Martin Team Nitro 1:08:41,3 762,74 0:20:34,0 865,48  

25 M60 Aimo Väisänen Team Nitro 1:19:03,3 662,72 DNS    

26 M Petteri Hujanen YIT-Rakennus1 1:13:29,6 712,88 0:26:08,0 681,12  

27 M40 Jari Hämäläinen YIT-Rakennus1 1:27:58,8 595,50 0:25:02,0 711,05  

28 M40 Marko Korhonen Kopla     0:17:48,0 1000,00  

29 M Tomi Lehtola ei joukkuetta 0:57:44,0 907,48      

30 M Aaro Happonen ei joukkuetta 1:13:12,4 715,67      

31 M Atte Salmijärvi YIT-Rakennus1 1:18:03,3 671,21 DNS    

32 M60 Risto Oikarinen K-Pau          

 
 
 
Junnukieppi 2016, pojat alle 16 vuotta 

 

  Hiihto  
Luis-
telu  

Suunnis-
tus  Pyöräily    

Sija Nimi Aika Pisteet Aika 
Pis-
teet Aika Pisteet Aika 

Pis-
teet Laj. Yht.pist. 

1 
Vilho 
Happonen 0:41:57,7 806,67 0:15:24 1000 1:16:35 762,13 0:39:10,2 1000 4 3568,8 

2 
Sakari Hy-
nynen 0:33:50,9 1000,00 0:15:24 1000 0:40:09 1000     3 3000,0 
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Jyväskieppi 2016 – tulosten osa 2 
Suunnist.  Pyöräily  Soutu      

Aika Pisteet Aika Pisteet Aika Laji Pisteet Lajit Yht.pist.  

1:32:12,0 894,70 01:04:03,8 916,59 1:06:36,0 melonta 1000,00 5 4491,1 Vesa Ilvessuo 

1:12:47,0 1000,00 01:04:05,2 916,26 0:47:32,0 k.vene 789,03 5 4432,5 Esa Tarkiainen 

1:16:48,0 973,85 01:12:29,0 810,12 1:12:13,0 melonta 922,22 5 4385,9 Jukka Iitti 

1:38:30,0 869,46 01:10:14,0 836,07 0:59:20,0 soutu 972,47 5 4259,5 Hannu Hyvönen 

1:22:03,0 943,53 01:08:52,0 852,66 1:14:55,0 melonta 888,99 5 4135,2 Jarmo Kouko 

1:39:23,0 866,17 01:09:41,3 842,61 1:15:48,0 melonta 878,63 5 3900,9 Juha Salmela 

    01:04:49,3 905,87 1:15:23,0 melonta 883,48 4 3558,1 Erik Nieminen 

1:25:22,0 926,30 01:12:02,0 815,18       4 3533,1 Kirsi Korpijärvi 

2:05:02,0 791,06     0:47:32,0 k.vene 789,03 4 3357,5 Esa Hynynen 

    01:13:21,0 800,55 0:41:30,3 k.vene 903,63 4 3338,0 Ulla Yrjölä 

2:26:34,0 748,29 01:09:27,0 845,50       4 3187,4 Janne Varis 

1:21:06,0 948,73     0:47:32,0 k.vene 789,03 4 3166,3 Jari Pitkänen 

1:12:49,0 999,77     0:57:42,0 soutu 1000,00 3 2999,8 Ville Vesterinen 

    01:15:40,5 775,95 0:54:45,0 k.vene 685,02 4 2825,1 Veikko Vuorinen 

1:52:43,0 822,86 01:27:52,5 668,22 0:47:32,0 k.vene 789,03 4 2796,5 Kati Seppänen 

    01:26:15,3 680,77 0:47:32,0 k.vene 789,03 4 2719,5 Juha Lauttamus 

    01:01:19,4 957,55       3 2602,9 Tero Joutsen 

1:31:00,0 899,91           3 2550,3 Hannu Luoma 

1:13:00,0 998,52 01:19:14,6 741,01 0:47:32,0 k.vene 789,03 3 2528,5 Ali Korhonen 

2:04:57,0 791,25           3 2133,2 
Jarkko Happo-
nen 

    00:58:43,2 1000,00       2 1918,3 Pekka Aho 

    01:19:39,9 737,09 1:11:25,0 melonta 932,56 2 1669,6 Elias Retulainen 

              2 1642,9 Veikko Turunpää 

              2 1628,2 Arto Martin 

    01:09:40,7 842,73       2 1505,5 Aimo Väisänen 

              2 1394,0 Petteri Hujanen 

              2 1306,5 Jari Hämäläinen 

              1 1000,0 Marko Korhonen 

              1 907,5 Tomi Lehtola 

              1 715,7 Aaro Happonen 

              1 671,2 Atte Salmijärvi 

                  Risto Oikarinen 

 

          
Piirrokset Risto Oikarinen            
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Kuvia KENSUn vanhojen aikojen muisteloista  
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 KENSU RY / Keijo Ilmavirta 

Sysmäläntie 23 B 7, 40530 Jyväskylä 
 

Tapahtumakalenteri 

KENSU ry:n syyskokous ja Kiepin päättäjäiset 

29.10.2016 klo 14 syyskokous, klo 14:45 Kiepin päättäjäiset 

Jyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi, 1C 

  

KENSU ry:n 70 -vuotisjuhla 

29.10.2016 klo 16, Jyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi, 1C 

  

KENSU - CUP 2016-2017 

Ti 13.12.2016 klo 18.15   3000m, 9 kierrosta yhteislähtö, juniorit 500m 

Ti 24.1.2017 klo 18.15  5000m, 15 kierrosta yhteislähtö, juniorit 1000m 

Ti 7.2.2016 klo 18.15   500m ja 1000m 

 

KENSUn luistelu 

4.2.2017    klo 10.00 alkaen Viitaniemen tekojää  

Kilpailuohjeet päivittyvät nettisivuillemme www.kensu.fi. 

 

 

Luisteluvuorot kaudelle 2016 – 2017 

  tiistaisin klo 19:15-20:45, torstaisin klo 16:15-17:45 ja lauantaisin klo 8:45-10:00 

  

  

Tarkista nettisivuiltamme viimeisimmät aikataulut ja tiedotteet! 

http://www.kensu.fi 

 

 

 

Huomaa – kisat ja tapahtumat ovat kaikille 
avoimia! 

Tervetuloa mukaan! 

 


