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KENSU RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
Puh.joht. Keijo Ilmavirta 6.8.2019 

 
Vuosi 2020 on seuran 74. toimintavuosi. Seura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja 
aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelman mukainen Tähtiseura. Jäseniä on noin 200, 
josta puolet nuoria ja lapsia. Sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään maalis / 
huhtikuussa ja loka / marraskuussa. Johtokunta kokoontuu 1-2 kuukauden välein tai 
tarpeen mukaan.  
 
Talouden hoidossa pyritään tulojen ja menojen tasapainoon. Suurimpia tulolähteitä ovat 
Jyväsjärvi -soutu, kaupungin avustus, JyväsKieppi, retkiluistelutapahtumat, lasten 
luistelukoulut, jäämaksut ja jäsenmaksut. Menopuolella merkittävimpiä ovat Viitaniemen 
tekojäämaksut, kunto- ja kilpailutapahtumien järjestelyt, kilpaurheilu, ohjaajapalkkiot ja 
tiedottaminen. Kerätyt jäänkäyttömaksut kattavat noin kolmanneksen todellisista kuluista.  
 
Tiedottaminen tapahtuu sähköpostiryhmien, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. 
Ajankohtaiset jutut julkaistaan nettisivuillamme. Lasten luistelukoulujen markkinointi 
toteutetaan esitteiden, lehti-ilmoituksen ja suoramarkkinoinnin avulla. 
 
KENSUn lajeja vuonna 2020 ovat pika-, rulla- ja retkiluistelu sekä potkukelkkailu. 
Jyväskieppi jatkaa uudistusten linjalla. Jyväsjärvi -soutu liikuttaa useita jyväskyläläisiä 
yrityksiä ja yhteisöjä. Lapsille ja nuorille järjestetään toimintaa luistelukoulujen ja 
pikaluisteluvalmennuksen osalta. KENSU ry kuuluu luisteluliittoon, Suomen 
aikuisurheiluliittoon (Saul), potkukelkkaliittoon ja Keski-Suomen Liikuntaan (Kesli). 
 
Pikaluistelussa KENSU:lla on kolme viikkovuoroa Viitaniemen tekojäällä, jonka lisäksi 
järjestetään kilpailutoimintaa. Keski-Suomen ainoana aktiivisesti toimivana 
pikaluisteluseurana KENSU kehittää pikaluistelua sekä juniori- että aikuistasolla. 
KENSUlaisia pikaluistelijoita kilpailee tulevanakin kautena eri ikäluokkien SM-kisoissa, 
Nuoriso- ja Maraton-cupeissa, sekä muissa kansallisissa pikaluistelukisoissa. 
Kansainvälisellä tasolla seuramme on edustettuna yleisen sarjan, nuorten ja veteraanien 
osalta. Kesällä / syksyllä järjestämme pikaluistelun kuivatreenejä. Uusia harrastajia 
pyrimme saamaan lisää.  
 

KENSU järjestämät kisat luistelukaudella 2019-2020:  
o KENSU cup tiistaisin (17.12.2019 3000m, 14.1.2020 1500m, 4.2.2020 500m ja 1000m, 

18.2.2020 5000m). Lapsille omat matkat jokaisen osakilpailun yhteydessä. 
 
Retkiluistelu jatkuu KKI-hengessä Jyväsjärven retkiluisteluradalla ja mahdollisesti 
Vitaniemen tekojäällä. Vastuuhenkilönä toimii Aimo Väisänen. 
 
Jyväsjärvi -soutu kirkkovenein järjestetään 11.6.2020. Kisapaikkana toimii hotelli Alba ja 
rata kiertää Jyväsjärvellä. Vastuuhenkilönä toimii Anneli Mörä-Leino. 
 
Jyväskieppi 2020 järjestetään erilliskisa –periaatteella iltakisoina, Kiepin yhteispisteitä ei 
lasketa. Juoksun osalta päätetään tämän vuoden juoksutapahtuman jälkeen. Mukana aina 
lasten omat matkat. KENSU cup nostetaan korvaamaan Jyväskieppiä → palkitaan 
menestyneimmät kevätkokouksessa. 
 
Suomen Aikuisurheiluliiton (Saul) jäseniä KENSUssa on n. 50, joista osa osallistuu 
veteraanisarjoissa pikaluisteluun, yleisurheiluun, rullaluisteluun ja hiihtoon. 
Vastuuhenkilönä toimii Hannu Luoma.  
 
KENSU:n pikkujoulut pidetään perinteisesti Viitaniemen tekojäällä luistelukoulun 
päättäjäisten yhteydessä. 


