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Keljon Nuorisoseura
Keljon Nuorisoseuran perustava kokous pidettiin Sysmälässä 30.6.1918. Säännöt hyväksyttiin
4.8.1918, jolloin myös valittiin ensimmäinen 8-henkinen johtokunta. Seurantalo Tapiola
valmistui v.1924 Sysmälän talon isännän lahjoittamille maille.
Vuosien 1929-30 toimintakertomuksessa todettiin vieläkin ajankohtainen haaste: ”Täytyy
tunnustaa, että joskus tuntuu, kuin seuramme sairastaisi jotain hengenahdistusta.
Innostunutta mieltä nuorisoseuratyöhön ei löydy kylliksi. Lieneekö syy siihen, että elämme
näin kuumeisen kiireen aikakautta ja kaupungin liepeillä.”
Urheilu alkoi saada jalansijaa Keljon Nuorisoseurassa heti seuran perustamisen jälkeen.
Talvella harrastettiin hiihtoa ja kesällä yleisurheilua. Hiihto tapahtui ajan hengen mukaan
Keljonlahden jäällä, eikä osanottajista ollut puutetta. Mm. urheiluprofessori Tahko Pihkalan
kerrotaan lähettäneen sähkeen: ”Olen hiihtänyt kilpaa Keljonlahdella – hävisin.”
Näihin aikoihin Keljossa oli myös urheilupainotteista teollisuutta. 1920-luvulla Onni Kilpikoski
valmisti suksia ja Unto Hirvonen suksisauvoja. Myöhemmin merkittäväksi
keljolaisteollisuudeksi kehittyi mestarihiihtäjä Eemil Halisen maan- ja maailmanmaineeseen
yltänyt suksivoidetuotanto.
Tässä hengessä kokoonnuttiin 14.5.1922 Huhtalaan perustamaan nuorisoseuran
urheiluosastoa. Siinä yhteydessä pääseura luovutti 100 mk urheiluvälineiden hankintaa
varten. Ensimmäiseen urheilutoimikuntaan valittiin Niilo Karhumäki, Eemil Kankaanpää,
Veikko Lotila ja Toivo Hovinen.
Keljon Nuorisoseura järjesti vuosittain talvi- ja kesäjuhlat, joiden yhteydessä oli yleisen tavan
mukaan urheilukilpailut. Myös ukko- ja poikamiesten välillä kilpailtiin 4-ottelussa, jonka lajeina
olivat hiihto, viestijuoksu, soutu ja köydenveto.
(Wanha Keljo)

Keljon Nuorisoseuran Urheilijat (KeNsU ry)
Jo 30-luvulla oli esillä idea oman urheiluseuran perustamisesta Keljoon. 4.4.1946 Arvo
Kinnunen esitti nuorisoseuran nimissä toimivan urheiluseuran perustamista. Perustava
kokous pidettiin 4.8.1946 Tapiolassa ja seuran nimeksi tuli Keljon Nuorisoseuran Urheilijat
(KeNsU), joka liittyi SVUL:n Keski-Suomen piiriin. Seuran tehtäväksi tuli myös hoitaa
nuorisoseuran urheilutoiminta. Kokouksen puheenjohtaja Emil Kankaanpää lausui sanat:
”Tiedä vaikka kuinka kuuluisa seura nyt perustettavasta joskus tulee”. Sittemmin nuorisoseura
ja KeNsU ovat luonnollisen kehityksen myötä erkaantuneet. Seuran nimeksi muutettiin v.1980
KENSU ry, joka kuitenkin osoittautui käytännössä vaikeasti omaksuttavaksi.
Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Arvo Kinnunen (sihteeri Martti Salonen
myöh. Eeva-Maija Kankaanpää, jäsenet Yrjö Hård, Eeva-Maija Kankaanpää, Airi Kinnunen,
Simo Ristonmaa ja Toivo Tarjama). Lajeja olivat hiihto, pesäpallo, suunnistus, voimistelu ja
yleisurheilu. Ajan saatossa mukaan tulivat painonnosto, nyrkkeily, koripallo, kaukalopallo,
ampumahiihto ja etenkin viime aikoina soutu, veteraanien yleisurheilu sekä luistelu ja
potkukelkkailu eri muodoissaan.
Kun ensimmäiset kilpailut järjestettiin 22.9.46, oli lajina maastojuoksu. Samana syksynä vielä
suunnistettiin ja valmisteltiin voimisteluohjelmaa Suomen Suurkisoja varten. Vuoden lopulla
seuran jäsenmäärä oli jo 67.
Yleisurheilu
Suuremmalle yleisölle Keljon Nuorisoseuran Urheilijoiden nimi alkoi tulla esiin yleisurheilussa.
Seuramme ensimmäisen piirinmestaruuden voitti Paavo Sarén maastojuoksussa 1948.
Seuraavana vuonna hän oli 800 metrillä SM-kuutonen. Ensimmäisen yleisurheilun SM-mitalin
– pronssisen sellaisen - puolestaan voitti Lyly Teppo poikien 3-ottelussa (60 m, korkeus ja
pituus) vuonna1953.

Helsingin olympialaisten olympiatuli kulki Keljon ohi kensulaisten kuljettamana 15.7.1952.
Soihtua vei Arvo Kinnunen, juoksuairueenaan Pekka Häkkinen, Reijo Raesmaa, Eero
Häkkinen ja Risto Honkanen.
Pienen seuran ongelma on aina pystyä pitämään kiinni menestyjistään. Niin kävi silloinkin ja
KeNsU menetti juoksijansa toisiin seuroihin. Tällöin jopa harkittiin yleisurheilun jättämistä
kokonaan pois lajivalikoimasta – toimintaa kuitenkin jatkettiin ”himmennetyin lyhdyin”. 1970- ja
1980-luvun vaiheessa yleisurheilu nousi uuteen loistoon Raimo Kinnusen johdolla. Myös hän
sittemmin siirtyi muihin seuroihin.
Hiihto
Keljon Nuorisoseuran nimissä hiihto oli vahva laji. Piirikunnallisia hiihtokilpailuja järjestettiin
vuodesta 1947 alkaen. Maakuntaviestiin KeNsU osallistui lähes joka kerta vuosina 19481987. Paras sijoitus oli B-sarjan kuudes tila vuodelta 1959. Ikimuistoisiin tapauksiin kuuluu
vuoden 1958 viesti, jolloin Loppiasaamuna Viitasaarella oli pakkasta 36 astetta. Huoltoautot
jäätyivät, mutta miehet eivät.
Seuran ensimmäisen Suomen mestaruuden voitti Tyyne Kaltiala vuonna 1951 tyttöjen
pujottelussa. Samana vuonna hän oli 5 km:n hiihdossa SM-nelonen. Nämä ovatkin hiihdon
puolelta seuran historian parhaat sijoitukset.
Pesäpallo
Pesäpallo oli mukana heti alusta alkaen. Valorinteen kentän valmistuminen lisäsi iskua
KeNsU:n pesäpalloiluun. Vuonna 1949 KeNsU voitti perussarjan ja nousi maakuntasarjaan.
Seuraavana vuonna oli edessä nousu Suomi-sarjaan. Vuonna 1952 ykkösjoukkueen lisäksi
kakkosjoukkue pelasi perussarjassa ja junioreista saatiin kasaan ilvekset (alle 18-vuotiaat) ja
kärpät (alle 16-vuotiaat). Menestyneimmän uran kensulaiskasvateista loivat Martti Kylmälahti
ja Reino Raesmaa, jotka myöhemmin pelasivat myös mestaruussarjatasolla. 1970-luvulla
lajista kuitenkin luovuttiin kokonaan.
Suunnistus
Ensimmäiset suunnistuskilpailut pidettiin jo parin kuukauden kuluttua seuran perustamisesta.
Arvo Kinnunen oli suunnistuksenkin primus motor. Taka-Keljon vaativa maasto oli
kauttaaltaan synkkämetsäistä ja täynnä kukkuloita, jotka usein olivat aivan toistensa kaltaisia.
Rastien etsiminen oli runsaasti aikaa vievä seikkailu.
KeNsU oli alusta alkaen mukana erikoiskarttojen valmistamisessa. Ensimmäisten joukossa
Keski-Suomessa valmistui 1974 Antti Häkkisen työn tuloksena Sippulanniemen
suunnistuskartta. Sillä ennätettiin suunnistaa monet kisat ennen kuin maasto jäi rakentamisen
alle. Vaativin suunnistuksen järjestelytehtävä oli vuonna 1987, jolloin KENSU yhdessä
Vaajakosken Terän kanssa järjesti hiihtosuunnistuksen SM-kilpailut, joiden ratamestarina
toimi Veli-Matti Häkkinen.
KeNsU:n suunnistushistorian ensimmäisen piirinmestaruusmitalin, pronssin, nappasi Reijo
Raesmaa 1949. Pekka Häkkinen oli piirin mestari seuraavana vuonna. SM-pronssille ylsi Lyly
Teppo 15-vuotiaiden poikien sarjassa vuonna 1953.
Jukolan viestissä KeNsU oli mukana vuosina 1955–1988, ollen parhaimmillaan 20. vuonna
1982. Tiomila tuli ohjelmaan 1970-luvulla. Naissuunnistajat aloittivat pari vuotta myöhemmin
kuin miehet. Venlojen viestissä ja Tvåmilassa KeNsU oli mukana vuodesta 1978 alkaen.
Lyly Tepon vuonna 1953 voittaman SM-pronssin jälkeen kensulaisittain suunnistuksen
mitalikantaan palattiin vasta 1977, jolloin Kari Sahi voitti 16-vuotiaiden yösuunnistuksen SMkultaa. Suomen mestaruuksiin ylsivät myöhemmin myös saman sarjan Petri Asikainen ja
M20-sarjan Timo Mäkelä.
Naisista ensimmäisen Suomen mestaruuden voitti vuonna 1983 Maarit Herranen
hiihtosuunnistuksessa 20-vuotiaiden sarjassa. Myöhemmin hän edusti Suomea myös
maajoukkuetasolla. Hiihtosuunnistuksesta tulikin KENSUn 80-luvun menestyslaji. Anssi
Juutilainen aloitti uransa seurassamme. Hän voitti maailmanmestaruuksiakin, mutta tosin jo
toisen seuran nimissä. Muita kansainvälisiin edustustehtäviin yltäneitä kensulaissuunnistajia
olivat Ulla Lahtinen, Paula Lappalainen ja Pirjo Parkkali.
Viimeiset KENSUn järjestämät suunnistuskisat pidettiin 1988 Muuramen Saunakylässä.
Maineikkaaseen suunnistushistoriaan tuli piste samana syksyllä, jolloin tehtiin päätös koota
Jyvässeudun suunnistajat yhden lipun alle Suunta-941:een vieläkin parempien tulosten

toivossa. Tämä vei KENSUn murrokseen. Tuorein voimin seuran toimintaan kuitenkin
löydettiin uusia suuntia etenkin kuntourheilun parista: vedettiin luistimet jalkaan, istuttiin
pyörän satulaan, tartuttiin airoihin… Ja seuratyötä sieltäkin on löytynyt.
(Wanha Keljo)

Uusi nousu 1990-luvulla
Uusi nousu uusin lajein pohjustettiin viime vuosikymmenellä. 2000-luku on ollutkin KENSUlle
erityisen menestyksekäs. Suomen mestaruuksia, Suomen ennätyksiä ja muuta mainetta ja
menestystä on tullut runsaasti.
Pikaluistelu
Merkittävä käänne oli vuosi 1991, jolloin Viitaniemeen valmistui 333,3 metriä pitkä
tekojäärata. KENSU järjesti radan ensimmäiset pikaluistelukilpailut 11.11.1991 sen jälkeen,
kun KENSUa pyydettiin järjestämään kentällä jokin pikaluisteluun liittyvä tapahtuma – illaksi
annettiin maanantai ja aikaa suotiin jopa 1 tunti. Kutsukilpailuna järjestetyn 5 km:n kilpailun
voitti Jukka Ala-Louko ja mukana oli mm. nykyisen maajoukkue-edustajamme Markus
Puolakan isä Esa Puolakka oli kahdeksas kaaduttuaan aivan alkuvaiheessa. Helmikuussa
1992 KENSU järjesti Koululiikuntaliiton luistelukilpailut, jossa ikäsarjansa voitaajia olivat mm.
Risto Rosendahl ja Jarmo Valtonen.
Marraskuussa 1992 KENSU järjesti Viitaniemessä kansalliset pikaluistelukilpailut, jossa 1500
m:n ja 5000 m:n voittajaksi selviytyi Janne Hänninen. Kisat olivat Luisteluliiton
katsastuskilpailut Helsingin ja Berliinin maailman cupin kilpailuihin.
Helmikuussa 1993 KENSU järjesti Viitaniemessä Hopealuistinfinaalin, jossa esim. alle 13vuotiaiden yhteiskilpailussa 9. oli Mika Poutala, 13. Pasi Koskela ja 19. Pekka Koskela.
Pikaluistelukilpailujen johtajana toimi kaikissa 1990-luvun alun kilpailuissa Anneli Mörä-Leino,
jonka aktiivisuuden Suomen Luisteluliitto palkitsi vuonna 1994 antamalla hänelle vuoden
tiedottaja –palkinnon.
Luistelukoulutoiminta Viitaniemen tekojäällä aloitettiin marraskuussa 1991
pikaluistelukoululla., jolloin opettajana toimivat mm. Anneli Mörä-Leino, Andre de Groot ja
Jukka Ala-Louko. Seuraavalla kaudella aloitettiin luistelukoulut myös hokkareilla ja
kaunoluistimilla.
Vuosina 1997 ja 1998 KENSU järjesti maratonluistelun 42 km:n SM-kisat. Tämän jälkeen
luistelijamme ovat saavuttaneet useita ikäkausisarjojen SM-mitaleita (mm. Hannu Luoma,
Jukka Tirronen, Markku Kotamäki, Paavo Pohjola, Kari Huovila, Aimo Väisänen ja Terhi
Kokkonen).
Finland Ice Marathonilla voittoihin ovat yltäneet Laura Merikari, Kimmo Ilmavirta ja Aimo
Väisänen. Naisten 100 km:lle ovat uskaltautuneet Terhi Kokkonen ja miesten 200 km:lle Oiva
Lipsonen. On siinä luistelemista jopa 25 asteen pakkasessa, kun matka kestää useita tunteja.
Vuonna 2000 KENSU sai kunniakseen järjestää nuorten Suomi – Ruotsi – Norja –maaottelun.
Silloin suomalaisnuorista menestyksekkäin oli Pekka Koskela. Seuraavana vuonna
organisoimme ensimmäistä kertaa nuorten Hopealuistin-finaalin, jossa KENSUa edustivat
Nelli Niittylä ja Joonas Ilmavirta. Vastasimme kisajärjestelyistä myös vuonna 2006, jolloin
luistelijoitamme oli mukana jo seitsemän – sijoittuen jopa mitaleille.
Toistaiseksi ainoan yleisen sarjan SM-mitalin, pronssin, voitti Kimmo Ilmavirta kaudella 2004–
2005, ollen 5000 metrillä Jarmo Valtosen ja Vesa Rosendahlin jälkeen kolmas. Maraton
Cupin voittoihin ovat yltäneet Kari Huovila ja Aimo Väisänen. Nuorisocupissa saman tekivät
Verneri Kinnunen ja Petri Heikkinen. Petri voitti myös kaudella 2004–2005 junioreiden SMpronssia, jonka Verneri kirkasti seuraavana vuonna hopeaksi.
KENSU tunnetaan hyvin myös lasten luistelukouluista. Vuosittain toista sataa lasta kehittää
luistelutaitojaan ammattitaitoisten ohjaajien avustuksella. Opetusta annetaan alkeista
pikaluisteluun - myös aikuisille. Tämä onkin ollut hyvä pohja juniorityön kehittymiselle.
Retkiluistelu
Retkiluistelu alkoi Jyväsjärven 2,5 km:n radan valmistuttua vuonna 2000. KENSU oli mukana
jo koekairauksissa vuosia ennen radan valmistumista. Seurallemme myönnetyllä Kunnossa

Kaiken Ikää (KKI) -avustuksella hankimme retkiluistimia ja monoja. Näillä välineillä olemmekin
liikuttaneet jo tuhansia ihmisiä luonnonkauniilla radalla keskellä kaupunkia. Yhteistyössä
Jyväskylän liikuntapalvelukeskuksen kanssa järjestettiin JääJyväskylään -tapahtuma vuosina
2002–2005. Tavoitteena oli tuoda rata ja retkiluistelu tutuksi suurelle yleisölle, jossa
onnistuttiinkin erinomaisesti. Parhaana vuonna tapahtumassa oli kävijöitä yli 5000, jonka
lisäksi koululaistapahtumaan osallistui 1500 Jyvässeudun koululaista.
Rullaluistelu
Rullaluistelu tuli mukaan 1990-luvun lopussa Mika Kanervon innoittamana. Laji kuuluu
Suomen luisteluliiton alaisuuten ja mm. Italiassa se on pyöräilyn jälkeen maan suosituin laji.
Varsinaiseen nousuun rullaluistelu pääsi vuonna 2000, jolloin mukaan liittyivät myös Joonas
Hokkanen, Martti Tumanto, Jari Joutsen ja Kimmo Ilmavirta. Vuonna 2002 KENSU aloitti
nettisivuillaan JyväsRulla -palvelun, jossa kerrotaan kaupungin parhaat rullaluistelupaikat
sekä niiden kunto ja vaikeusaste. Rullaluistelukursseja pidetään sekä lapsille että aikuisille.
Järjestämme myös rullaluistelukilpailuja ja yhteislenkkejä Jyväsjärven ympäri. Parhaiten
menestynyt rullaluistelijamme on Kimmo Ilmavirta, joka on voittanut useita Pohjoismaiden ja
Suomen mestaruuksia – onpa hänen nimissään kaksi Suomen ennätystäkin. Kimmo on
edustanut Suomea useissa EM- ja MM-kisoissa. Hänen nimissään on kautta aikojen paras
suomalainen saavutus EM-kisoissa, kuudes tila 500 metrillä vuonna 2003. Kimmo oli mukana
myös viestijoukkueessa, joka oli EM-nelonen vuonna 2006. Vuodesta 2004 lähtien myös
Jesse Saikkonen on kuulunut junioreiden EM-kisamiehistöön.
Potkukelkkailu
Syksy 2001 toi seuraamme uuden lajin, potkukelkkailun ja sen kesäisen version
potkulautailun. Jo seuraavana vuonna Antti Lehtinen, Timo Rinkinen ja Esa Ehoniemi toivat
ensimmäiset SM-mitalit tuiskuiselta Lapinlahdelta. Samana keväänä Hannu Luoma, Anneli
Mörä-Leino ja Antti Lehtinen voittivat mitaleita Multian MM-kisoista. Ensimmäisenä
kultakantaan iski kuitenkin Richard van Camp, joka on osallistunut myös potkulautailun EMkisoihin vuonna 2003 sekä Ice Marathonin 100 km:lle.
Veteraanien yleisurheilu
Yleisurheilun veteraanisarjoihin kensulaiset lähtivät Jyväskylän Veteraanien EM-kisojen
innoittamana v.2000 – tosin vain naisten voimin; kisassa olivat mukana Anneli Mörä-Leino ja
Terhi Kokkonen. 2000-luvulla Terhi, Anneli, Silja Salmijärvi, Katri Munukka, Päivi Mäenpää,
Pirjo Ilmavirta ja Kirsti Siekkinen ovat voittaneet toista sataa ikäkausisarjojen Suomen
mestaruutta ja tehtailleet myös tukun Suomen ennätyksiä. Parhaiten on menestynyt 81 kertainen Suomen mestari Terhi Kokkonen, jolla yhä on nimissään 18 Suomen ennätystä.
Lisäksi Terhi voitti ensimmäiset pohjoismaiden mestaruutensa vuonna 2002, oli 2003 MMhopealla Puerto Ricossa 300 m:n aitajuoksussa ja 5-otteli EM-kultaa vuonna 2006.
Soutu
Soutu tuli seuramme lajivalikoimiin vuonna 1991. Vuonna 1992 järjestettiin ensimmäinen oma
soutukilpailu Jyväskieppiä edeltäneen Homenokkakierroksen soutu Säynätsalon
Juurikkasaaresta. KENSU oli vuosina 1993 ja 1994 järjestämässä Päijänne-soutua, jossa
retkisoudettiin kirkkoveneillä ja melottiin kanooteilla Päijännettä päästä päähän vuosittain
reittiä hieman vaihdellen. Vuonna 1993 soudettiiin Jyväskylästä Lahteen. Vuonna 1993
järjestettiin ensimmäisen kerran soututapahtuma Jyväsjärvellä, kun KENSUa pyydettiin
järjestämään lukiolaisten kirkkovenesoudun SM-kisojen alkukarsinnat. Onneksi KENSU päätti
järjestää myös työpaikkaporukoiden ja seurojen yhteislähtökilpailun, sillä kisoihin ei saatu
yhtään lukiolaisjoukkuetta vaan pelkästään 7 lähinnä työpaikkajoukkuetta. Jyväsjärvi-soudun
kiinnostus kasvoi vähitellen ja 2000-luvulla tapahtumaan on osallistunut vuosittain 30-40
venekuntaa ja soutajia lähes 500.
Ensimmäisen soudun SM-mitalin (hopeisen) voittivat Kirsi Hiljanen ja Anneli Mörä-Leino 1997
Sulkavalla. Myös pari/vuorosoutajat Aimo Väisänen / Eero Tossavainen / (myöhemmin Leino
Nisula korvasi Eeron), Reino Kuvaja / Jorma Harjula ja Tuomas Pirkkalainen / Janne
Loikkanen ovat menestyneet SM-tasolla hyvin unohtamatta jo lopettanutta Nice-Teamin
kirkkovenejoukkuetta. Soudun keulakuva on 20-kertainen SM-mitalisti Aimo Väisänen,
mestaruuteen hän on yltänyt kahdesti. Vuonna 2006 Suomen soutuliitto valitsi Tuomas
Pirkkalaisen ja Janne Loikkasen vuoden yllättäjiksi.
Jyväskieppi
Kensulaiset osallistuvat aktiivisesti suolahtelaisseuran Homenokat ry:n järjestämään
Homenokka-kierrokseen 1990-luvun alussa. Kierroksen järjestäminen alkoi käydä muutaman
aktiivisen suolahtelaisen voimille liian suureksi urakaksi ja vuonna 1988 aloitettu kierros
uhkasi loppua. Kierroksen käynnistämisen innostajana oli toiminut Kalevan Kierros. Vuoden

1992 lopulla KENSU päätti ottaa kierroksen järjestettäväkseen aluksi Homenokka-kierros
nimisenä ja vuodesta 1997 lähtien Jyväskieppi-nimisenä.
Koko vuoden kestävään kisaan kuuluu kuusi osakilpailua, joita ovat luistelu, hiihto, juoksu,
soutu, pyöräily ja suunnistus. Lajit ovat samat kuin Kalevan kierroksella, joten Kiepin
osakilpailut pyritäänkin järjestämään harjoitusmielessä aina sopivasti juuri ennen Kalevan
kierroksen vastaavia. Kiepin edeltäjä oli suolahtelaisen Homenokat ry:n järjestämä
Homenokka-kierros, jonka viimeisiä mestareita olivat Pauli Pehkonen ja Anneli Mörä-Leino.
Kiepin 10-vuotisessa historiassa ainoastaan Markku Mäkelä on miesten kokonaiskilpailussa
onnistunut uusimaan voittonsa. Vastaavasti naisissa samaan ovat yltäneet Silja Salmijärvi,
Terhi Kokkonen ja Ulla Yrjölä.
Muuta toimintaa
Viime vuosien muuta näkyvää toimintaa on ollut Jyväsjärven kirkkovenesoutu, joka on
järjestetty yhteensä 14 kertaa. Venekuntia osallistuu vuosittain nelisen kymmentä, joten
soutajia on lähes 500.
Olemme järjestäneet myös luontoretkiä, perhepyöräilytapahtumia, kuntosaliharjoittelua,
hölkkätapahtumia, vaelluksia, laturetkiä, spinning-pyöräilyä, hokkarikisoja, lasten urheilu-,
hiihto-, rullaluistelu- ja luistelukouluja, kuntokilpailuja sekä seuran mestaruuskisoja
maastojuoksussa, hiihdossa, luistelussa ja triathlonissa. Mukana olemme olleet Turkkilan
porkkanatalkoissa, Hyvän Olon messuilla, vammaisten Laajavuoren talviolympialaisissa sekä
luisteluliiton yhteistyöprojekteissa Sport Fun Club (6–9 -vuotiaille) ja X-Sport (13–16 vuotiaille). Kaikki edellä mainittu tarjonta ei enää ole mukana toiminnassamme. Kensulaisia
osallistujia näkee vuosittain mm. Jukolan viestissä, Kalevan kierroksella ja Finland Ice
Marathonilla.
Seuralehti Kensulainen on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Ensimmäiset webbi-sivut teki
Mika Kanervo 1998. Vuonna 2002 seurassamme oli vuoden ajan myös seuratyöntekijä Tero
Ojanperä.
2000-luku on ollut vauhdikasta ja menestyksekästä aikaa. Myös talous on vahvempi kuin
koskaan. Jyväskylän kaupunki ja liikuntapalvelukeskus huomasivat KENSUn aktiivisen roolin
ihmisten liikuttajana. Anneli Mörä-Leino valittiin vuoden kuntoilijaksi (joka on myös muiden
liikuttaja) vuonna 2000, Mika Kanervo valittiin vuoden seuratyöntekijäksi 2001, saman tittelin
sai Keijo Ilmavirta kaksi vuotta myöhemmin. Vuonna 2003 Paavo Pohjola valittiin vuoden
kuntoliikkujaksi ja KENSU ry hyväksi talkooseuraksi.
(Kensulainen, haastattelut)

