
 Äänekosken Urheilijat ry TOIMINTAKERTOMUS 2020     

 

 

1. Yleistä 
 

Kulunut kausi oli seuran toiminnan 88 vuosi. Kuluneena vuonna Äänekosken Urheilijat ry tarjosi 

edellisvuosien tapaan monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja kilpaurheiluun. Seurassa 

toimi edellisten vuosien tapaan seuraavat jaostot: hiihto/ampumahiihto-, lentopallo-, laskettelu- ja 

yleisurheilujaostot sekä ÄU:n veteraanit.  

 

Vuoden 2020 toimintaan vaikutti erityisesti koronavirus Covid-19 pandemia. Koronavirus toi 

seuralle uudenlaisia haasteita esimerkiksi harrastamisen turvallisuuden ja tapahtumien järjestämisen 

osalta. Vuosi oli monella tavalla poikkeuksellinen, mutta seuratoimijoiden aktiivisuus sai aikaan 

myös monia onnistumisia. 

 

Kaudella 2020 Äänekosken Urheilijat lisäsivät edelleen ohjattuja ryhmiään, jotka oli suunnattu 

lapsille ja nuorille. Uusia nuoria harrastajia ryhmissä liikkui vuoden aikana hieman yli 50 henkilöä, 

joka on linjassa tavoitteiden kanssa. Yhteensä seura liikkutti vuoden aikana yli 200 lasta, nuorta ja 

aikuista. Myös Äänemäessa liikkui vuoden aikana useita satoja. Painopisteenä tälläkin kaudella oli 

lapsille ja nuorille edullisen ja laadukkaan harjoitusmahdollisuuden tarjoaminen. Uutena 

harrastusmahdollisuutena aloitettiin syksyllä 2020 voimistelun ryhmiä 3kpl. Uusia ohjaajia ryhmiin 

rekrytoitiin 4 henkilöä.  

 

Vuodelta 2020 Äänekosken vapaa-ajan palkintogaalassa palkittiin vuoden urheilijana Arttu Mattila. 

Vuoden 2020 stipendiurheilijoita olivat Arttu Mattila ja Heikki Vuorinen.  

 

2. Jaostojen toiminta 
 

Yksityiskohtainen kauden toiminta kuluneella kaudella käy ilmi niiden tekemistä 

toimintakertomuksista (liitteenä). Toimintakaudella 2020 jaostot toteuttivat junioritoimintaa, 

kuntoliikuntaa ja kilpaurheilua yleisurheilussa, hiihdossa, ampumahiihdossa, 

ampumahiihtosuunnistuksessa, lentopallossa, voimistelussa ja laskettelussa. Vuoden 2020 

harrastustoimintaan vaikutti merkittävästi Covid-19 pandemia.  

 

Jaostojen ryhmäharrastustoiminta oli pääosin tauolla keväällä viikoilla 11-19 (16.3.-13.5.). 

Lentopalloilijat päätyivät lopettamaan kauden maaliskuussa julistettuihin poikkeusoloihin, ja 

yleisurheilun valmennusryhmä jatkoi harjoittelua etäyhteyksin, sekä ulkoharjoitteluna. 

Poikkeusolojen ajan Äänekosken kaupungin sisäliikuntapaikat olivat suljettu. Myös syksyllä 

ryhmätoiminta keskeytettiin viikoksi 38 varotoimenpiteenä koronatartuntojen ja -altistumisten 

lisäännyttyä Äänekoskella. Harjoitukset päästiin avaamaan taas seuraavalla viikolla. Jaostojen 

harrastustoiminnassa on ollut mukana myös koronaturvallisuus. Harjoituksissa on käytetty käsidesiä, 

pidetty turvavälejä, puhdistettu käytettyjä välineitä ja siirretty harjoituksia ulkotiloihin epidemian 

pahemmissa vaiheissa. Altistumisia harrastustoiminnassa ei vuoden aikana ilmennyt.  

 

Yleisurheilu jatkoi aktiivista toimintaansa. ÄU piti paikkansa ykkösliigassa ja seuran nousi hieman 

seuraluokituspisteissä. Talviharjoittelukaudella yleisurheilijat harjoittelivat kolmen kuukauden ajan 

väistötiloissa koulujen saleissa Liikuntatalon alakerran remontin vuoksi. Yleisurheilujaoston toiminta 

huomioitiin Keski-Suomen yleisurheilun valinnalla vuoden yleisurheiluseuraksi. KeSY palkitsi myös 



seuran toiminnanjohtaja Henna Salonvaaran vuoden seuratyöntekijänä. Myös Keski-Suomen 

urheilugaalassa ÄU:n yleisurheilijoiden nousu huomioitiin lajiliitto SUL:in toimesta.  

 

Lentojaoston naiset harjoittelivat 2 krt/vko, Miehet 1-2 krt/vko ja Juniorit 1-2 krt/ vko. 

Harjoitustoiminta lakkasi keväällä ja syksyllä muutamaksi viikoksi COVID-19 tilanteen takia. 

Naisilla loppui kausi helmikuussa, miehet harjoittelivat vaihtelevin määrin, samoin Juniorit. 

 

Hiihto/ampumahiihto jaostossa jatkettiin Honkolassa perheliikuntaa ja avoimia yhteisharjoituksia 

keskimäärin 1-2 kertaa viikossa vuonna 2020. Perustoimintaa pystyttiin järjestämään 

poikkeusvuonna kutakuinkin suunnitellusti (harjoitus- ja valmennustoiminta sekä perheliikunta), 

mutta jaoston järjestämät kilpailut ja tapahtumat jäivät koronan takia uupumaan. 

 

Laskettelujaosto on muiden jaostojen tukemana pyörittänyt Äänemäen laskettelurinteen toimintaa. 

Seura on jatkanut tänäkin vuonna aktiivisesti hyvää yhteistyötä kaupungin suuntaan rinteiden ja 

laitteistojen kehittämiseksi. 

 

3. Talous ja hallinto 
 

Seuran kevätkokous pidettiin poikkeukselliseen aikaan 1.6.2020 ja syyskokous 24.11.2020. 

Kevätkokouksessa sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi päivitettiin seuran säännöt toisen 

kerran ja uudet säännöt astuivat voimaan ja ne julkaistiin nettisivuille. Syyskokouksen valitsema 

hallitus on vastannut talouden- ja omaisuudenhoidosta, sekä johtanut toimintaa. Hallitukseen ovat 

kuuluneet: Markku Rautiainen (puheenjohtaja), Jorma Kiviranta (sihteeri/rahastonhoitaja), Tuukka 

Vuorinen (varapuheenjohtaja), Mika Gröhn, Mia Kukkonen, Johanna Makkonen, Kari-Pekka 

Mikkonen, Satu Rautiainen ja Jouko Varis. Maiju Manninen valittiin 24.11.2020 syyskokouksessa 

hallituksen jäseneksi Jouko Variksen jättäydyttyä erovuoroisena pois. Vuosi 2020 oli seuraan 

palkatun toiminnanjohtajan kolmas toimintavuosi. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja 

kokouksista pidettiin pöytäkirjaa. Seuran toiminnantarkastajaksi valittiin edellisvuosien tapaan 

Vuokko Lehto tilitoimisto Kymppisiltä.  

 

Seuran merkittävin tulonlähde on Äänemäen toiminnasta saatava tuotto. Jaostot osallistuivat kaudella 

Äänemäen töihin talkootoimintana. Myös kaupungilta haetut avustukset, erilaiset 

yritysyhteistyösopimukset, sekä jäsen- ja kausimaksut olivat jälleen merkittävässä ja kasvavassa 

roolissa. Muutaman viime vuoden alijäämän vuoksi toteutettiin toimenpiteitä taloushallinnon 

seurannan tehostamiseen ja suunta saatiin muutettua tilinpäätöksen jäädessä hieman ylijäämäiseksi.  

 

Stipendirahaston kautta, sen sääntöjen mukaisesti, on tuettu seuran menestyneiden urheilijoiden 

harjoittelua, valmentautumista ja kilpailemista. Myös ÄU:n veteraanit ovat jakaneet perinteisesti 

stipendejä nuorille urheilijoille. Vuonna 2020 koronaviruspandemian vuoksi hallituksen päätöksellä 

Team-rahaston Urheilija- ja valmennustuet maksettiin 50% suuruisina Arttu Mattilaa ja Jami 

Kinnusta lukuun ottamatta, joille tuki maksettiin täysimääräisenä. Päätökseen vaikuttivat erityisesti 

kevään ja alkusyksyn taloudellinen epävarmuus.  

 

Harrastusmaksut pysyivät samoina vuonna 2020.   

 

Seuran tilinpäätös vuonna 2020 oli ylijäämäinen (2 804,41€) ja seuran tase on tasapainossa 

loppusumman ollessa 64 574,54€. 

 

 

 



 

4. Yhteistyötoiminta 
 

Seuran pääyhteistyökumppaneita ovat mm. Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen Liikunta. Lisäksi 

seuralla ja sen jaostoilla on monia sekä valtakunnallisia, että paikallisia yhteistyökumppaneita. Seura 

tekee yhteistyötä useiden paikallisten järjestöjen kanssa, tätä toimintaa halutaan edelleen lisätä ja 

kehittää. Lisäksi Äänekosken Urheilijat olivat mukana Liiku Seurassa -harrastetuen hankkeessa, jossa 

oli tarkoituksena mahdollistaa kaikille harrastaminen hanketuen avulla. Hanketta rahoitti Opetus- ja 

kulttuuriministeriö ja se toteutettiin yhdessä Äänekosken kaupungin, Perhekeskuksen ja muiden 

lähiurheiluseurojen kanssa. Myös seuran saama Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen 

erityisavustuksen palkkatukihanke päättyi huhtikuussa 2020. Hankkeen seurauksena seuran 

toiminnanjohtajan palkkaus on saatu vakiinnutettua.  



YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Äänekosken Urheilijat ry 

Yleisurheilujaosto 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020 
 

1. Jaoston kokoonpano 
 

Puheenjohtaja Tuukka Vuorinen, sihteeri Kauko Kuitunen. Jäsenet: Sari Kinnunen, Kimmo 

Kinnunen, Maiju Manninen, Kari Ruuska, Ilpo Vesterinen, Johanna Makkonen ja Sanna-Mari 

Nyholm (vpj). 

 

2. Harjoitus- ja valmennustoiminta 
 

Vuosi 2020 jää historiaan kaikilta osin poikkeuksellisena vuotena. Covid-19 viruksen aiheuttama 

pandemia vaikutti monilta osin myös ÄU yleisurheilun toimintaan.  

Maaliskuun puolivälissä voimaan tullut valmiuslaki pysäytti kaiken ryhmätoiminnan ja sulki liikunta- 

ja harjoituspaikat toukokuun loppuun asti. Urheilijat siirtyivät omatoimiseen harjoitteluun 

hyödyntäen mm. Äänemäen kuntoportaita. Valmennusryhmälle tuotettiin esimerkkiharjoituksia 

videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla. Kesäkuun alussa palattiin ryhmäharjoituksiin tarkkoja 

korona- ohjeistuksia noudattaen. 

Korona- aika aiheutti poikkeusjärjestelyjä kesän kilpailujen osalta. Etenkin alkukesän 

nuorisokilpailujen ja viikkokisojen ajankohtia sekä lajivalikoimia jouduttiin hieman muuttamaan. 

Myös Äänekoski Gamesin kohtalo oli pitkään auki, mutta loppujen lopuksi kisat saatiin kisailtua 

hieman typistettynä, mutta siitä huolimatta loistavasti onnistuneina. Kisoihin saatiin tasokkaita 

urheilijoita ja myös yleisö löysi hienosti paikalle. Kisojen taloudellinen tuloskin oli parempi kuin 

edellisinä vuosina. 
 

Toimintavuoden aikana harjoituksia pidettiin maaliskuun puoliväliin asti pääasiassa liikuntatalon 

alakerrassa, jossa harjoituksia on ollut neljänä päivänä viikossa. Lisäksi telinesalissa on harjoiteltu 

pari kertaa viikossa.  Eri ryhmien harjoituksiin on talvikauden aikana osallistunut noin 100 

lasta/nuorta/aikuista.  

 

Yleisurheilujaosto ja pääseura yhdessä Suolahden Urhon kanssa jatkoivat neuvotteluja kaupungin 

kanssa maapohjahallin korvaavan talviharjoittelupaikan löytämiseksi. Prosessi eteni siinä määrin 

hyvin, että liikuntatalon alakerran talotekniikkaremontin ohessa myös juoksusuora ja vapaatila 

päätettiin remontoida yleisurheilun tarpeita vastaavaksi. Remontti käynnistyi lokakuussa 2020. 

Remontin ajaksi ohjatut ryhmät siirtyivät osin ulko- olosuhteisiin sekä korvaaviin tiloihin telinesalille 

sekä Poken saliin. Voima- ja kuntosaliharjoitukset tehtiin entisellä Valintatalolla, joka toimi 

väistötilana välillä lokakuu- tammikuu. 

 

Talven aikana vanhemmat urheilijat ovat käyttäneet myös Hipposhallin loistavia olosuhteita 

lajiharjoituksiin.  
 



Kesäkaudella oli ohjattuja harjoituksia urheilukentällä keskimäärin viidestä kahdeksaan kertaa 

viikossa. Liikuntaleikkikoulu oli kesäajan tauolla. 

 

Harjoituskertoja on toimintavuoden aikana kertynyt kaikkiaan noin 550 ja niihin on osallistunut noin 

150 lasta/nuorta/aikuista. 
 

Syksyllä 2015 aloitettu aikuisten urheilukoulu palasi tauolta Maiju Mannisen ja Eveliina Ruuskan 

otettua vetovastuun harjoituksista. Urheilukouluun on osallistunut reilut kymmenen aktiivista 

aikuisharrastajaa. 
 

ÄU yleisurheilu osallistui Keskimaan kesäurheilukouluketjuun neljännen kerran. Seura palkkasi neljä 

nuorta ohjaajaa hyödyntäen kaupungin myöntämiä kesätyöllistämisseteleitä sekä Keskimaan ja 

Keski-Suomen yleisurheilun yhteistä sponsoritukea. Urheilukouluryhmiä muodostettiin kolme, jotka 

ikäluokasta riippuen kokoontuivat 1-3 kertaa viikossa. Kesäurheilukouluun osallistui reilu 50 lasta ja 

nuorta. Valmennusryhmä (10-15v) irroitettiin pois kesäurheilukoulukonseptista ja tämän vuoksi 

urheilukoululaisten määrä tippui hieman edelliseen kesään verrattuna. 
 

ÄU yleisurheilu jatkoi yhteistyötä Suolahden Urhon kanssa myös kesällä 2020 kisajärjestelyiden 

merkeissä. Edellisinä kesinä Urhon toiveesta toteutettuja lajikouluja ei tänä kesänä pystytty 

järjestämään koronan sekä rajallisten valmentajaresurssien vuoksi.  

 

Biotalous- ja Juustomessuja ei tänä vuonna voitu koronan takia järjestää, joten ÄU yleisurheilun 

messurasti jäi pois. 

 

Marraskuussa 2018 perustettu matalan kynnyksen sporttikerho 6-10- vuotiaille lapsille jatkoi läpi 

talven liikuntatalolla sekä remontin aikana telinesalilla. Sporttikerhoja koordinoi toiminnanjohtaja.  

 

Syksyllä 2019 perustettu valmennusryhmä (10-15v) jatkoi harjoituksiaan 2-3 kertaa viikossa. Vuonna 

2020 ryhmää ei kasvatettu 2011 syntyneillä lapsilla. Todettiin, että laajan ikähaarukan vuoksi 

harjoitusten suunnittelu ja ohjaaminen on liian haasteellista. Ryhmään otettiin kuitenkin mukaan 

muutama uusi, vanhempi lapsi/nuori. Vastuullisina valmentajina toimivat Sanna-Mari Nyholm ja Ilpo 

Vesterinen. Piia Kalliomäki toimi apuvalmentajana kevät- ja kesäkaudella. 

 

Kansainvälistä tuulahdusta harjoituksiin vuoden aikana toivat Kimmo Kinnusen valmennuksessa 

olevat latvialaiset keihäänheittäjät Lina Muze ja Zigismunds Sirmais. 

 

3. Kurssi- ja leiritoiminta 
 

Kevään ulkomaan leirit jäivät koronan takia toteutumatta. 

 

Liiton valmennusryhmissä oli mukana 3 ÄU:n urheilijaa. 

 

Nuorten alueelliseen maajoukkueleiritykseen (ANMJ) osallistui yksi urheilija ja keihäänheiton 

Olympiadi- leiritykseen yksi. Perinteistä joululeiriä Kuortaneella ei järjestetty. 

 

Piirileiri- ja Young Power- leirityksissä ei vuonna 2020 ollut mukana ÄU:n urheilijoita. 

 

Muutama seuran urheilija osallistui lajikarnevaaleille. 



 

Valmennuspuolella liiton tai piirin valmennus-/kouluttajatehtävissä ei vuonna 2020 ollut ÄU:lta 

edustajia. 

 

Kevään ohjaajakoulutukset peruttiin. 

 

ÄU yleisurheilun palkintogaala järjestettiin poikkeuksellisesti 14.11. Liikuntapuistossa.  

 

4. Kilpailutoiminta 
  

Toimintakaudella jaosto järjesti seuraavat kilpailutapahtumat: 

 

 - Äänekoski Games –kansainväliset yleisurheilukilpailut 27. heinäkuuta 

 - Viikkokisat 8 kertaa  

 - Alueelliset nuorisokilpailut 2 kertaa 

 - Avoimet pk- kaupunginmestaruuskilpailut yhdessä kaupungin kanssa 20. elokuuta 

 

 

KLL:n Pohjoisen Keski-Suomen mestaruuskilpailuja ei järjestetty. Myös Koulunmäen 

yhtenäiskoulun kisat sekä Osuuspankin Hippokisat peruttiin. 

  

Yleisurheilu oli vahvasti mukana Äänemäen talkoissa mm. Talviriehan järjestelyissä, 

lumetustalkoissa sekä kioskiapuna sesongin aikana. 

 

5. Tavoitevertailu 2020 
      

Tavoite 2020                     Toteutunut 2020 
          
Kalevanmalja - pisteet        35 / 50.  21 / 63. 
Luokkaurheilija- pisteet  65  71 
SM 14/15v   2  0  
Passi (lisenssi) pisteet/määrä 28   24    
Seuraluokittelupisteet/sijoitus 130 / 55.   116 / 59. 
Seuraluokittelussa  1.liiga ja piirissä 2.   1.liiga ja piirissä 2. 
Sisulisätilastossa pisteet/piirissä 150 / 3.  203 / 3. 
Viikkokisailijoiden määrä  150  100 
Uusia koulutettuja ohjaajia  2  0 
 
 
Kausi 2020 oli tavoitteiden saavuttamisen osalta vaihteleva. Loukkaantumiset vaivasivat osaa 

kärkiurheilijoistamme ja tästä syystä seuraliigassa ja Kalevanmalja- pisteissä jäätiin jonkin verran 

tavoitteista. Näin ollen myöskin sijoitukset hieman putosivat edelliseen kauteen verrattuna. Toisaalta 

taas nuorisotoimintakilpailun puolella suunta oli edelleen vahvasti ylöspäin.   

ÄU säilytti paikkansa ykkösliigassa. Piirikohtaisessa seuraluokittelussa ÄU nousi SaPu:n ohi 

kakkospaikalle. Positiivisena huomiona voidaan mainita luokkaurheilijoista koostuvien pisteiden 

nousu.  

 

Nuorisotoiminnan (sisulisäikäiset) puolella vahva noususuhdanne jatkui. ÄU nousi piirissä sijalle 3, 

vain täpärästi kakkospaikan Kaipolan Vireelle hävinneenä. Muistettakoon, että vielä vuonna 2016 

ÄU löytyi vasta sijalta 10. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, valmennusryhmä on kasvanut edelleen ja 



koronakesästä huolimatta esimerkiksi viikkokisoissa ja kesäurheilukouluissa oli mukavasti 

osallistujia. 

 

Aikuisurheilun (SAUL) puolella kilpailutoiminta oli aikaisempia vuosia hiljaisempaa. 

Loukkaantumiset ja korona sotkivat SM- kisoihin osallistumisia. ÄU:n sijoitus SAUL- 

maljakilpailussa vajosi sijalle 41. Maljapisteitä aikuisurheilijat keräsivät 69, edellisen vuoden 102 

sijaan. ÄU:n aikuisurheilijat saavuttivat kaikkiaan 14 SAUL SM- mitalia. 

 

Kauden kovimpia saavutuksia olivat Arttu Mattilan Kalevan kisojen ja Ruotsi- ottelun voitot miesten 

korkeushypyssä. Harvinaista herkkua oli myös historiallinen kaksoisvoitto M19 SM- hallien 

korkeudessa, tuojina Arttu Mattila ja Heikki Vuorinen. Yksittäisinä tuloksina korkeimmalle nousee 

Arttu Mattilan korkeustulos 221 sekä Jami Kinnusen keihästulos 79,12. 

 

  



   HIIHTO- JA AMPUMAHIIHTOJAOSTON 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
Äänekosken Urheilijat ry 

Hiihtojaosto 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020 

 

1. Jaoston kokoonpano 
 

Satu Rautiainen (puheenjohtaja) 

Teemu Rautiainen, Rauno Pieksämäki, Juhani Hämäläinen, Jukka Taipale 

 

2. Harjoitus- ja valmennustoiminta 
 

Ampumahiihtojaosto järjesti avoimia yhteisharjoituksia 1-2 kertaa viikossa koko vuoden 2020. 

Osallistujia ollut 1-15hlö/kerta (harjoitukset ovat olleet avoimia kaikille, seuran jäsenyyttä ei ole 

vaadittu) ja niitä on järjestetty myös yhteistyössä eri seurojen kanssa. 

Maastohiihdossa järjestettiin aikuisten hiihtokouluja muutamia kertoja talven aikana. 

Honkolan koululla perheliikuntakerho: aikuisille ja lapsille joka keskiviikko klo 18-19. Osallistujia 

10 - 25 hlö /kerta. Osallistumismaksu 60€/perhe ( syksy ja kevät) ja samalla osallistujat seuran 

jäseneksi. 

 

3. Kurssi- ja leiritoiminta 
 

Ampumahiihtojaosto on mahdollistanut jaoston urheilijoiden osallistumisen leireille. (mm. 

Ampumasuunnistuksen maajoukkueleiritys, Hiihdon yläkoululeiritys/Vuokatti) 

 

4. Kilpailutoiminta 
 

Suunnitelmissa oli järjestää Ampumasuunnistuksen Lapua Cupin osakilpailu 6.6., mutta Covid-19 

tilanteen vuoksi se peruuntui. Muutkin suunnitellut kilpailut päätettiin siirtää myöhemmäksi koronan 

takia. 

 

5. Tavoitevertailu 2020 
Perustoimintaa pystyttiin järjestämään kutakuinkin suunnitellusti (harjoitus- ja valmennustoiminta 

sekä perheliikunta), mutta jaoston järjestämät kilpailut ja tapahtumat jäivät koronan takia uupumaan. 

Yhteistyökumppaneita saatiin tilanteeseen nähden hyvin, talous plussan puolella.  

Urheilijat onnistuivat hyvin kilpailuissa kauden aikana (ampumasuunnistuksessa Suomen ranking 1. 

naisten sarjassa, ampumajuoksussa SM-kilpailuissa naisten sarjassa kahdesti sijoilla 5. ja 

maastohiihdon kansallisissa kilpailuissa tuli menestystä juniorisarjassa, hopeasomman 

loppukilpailussa sija 15 ja 21.) Kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja jouduttiin perumaan, joten 

urheilijoiden kilpailumäärä jäi vähäisemmäksi kuin suunniteltu. 

 

6. Talous 
Jaoston tulos oli 686,54€ ylijäämäinen. Kuluja muodostui osallistumismaksuista, leirityksestä ja 

km-korvauksista. Tuloja saatiin yhteistyösopimuksista 

 



7. Tapahtumat 
Covid-19 viruksen takia ei tapahtumia. 

 

8. Muuta 
Jaosto on kokoontunut aina tarvittaessa.  

 

  



   LENTOPALLOJAOSTON  TOIMINTAKERTOMUS 
2020 
Äänekosken Urheilijat ry 

Lentopallojaosto 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020 
 

1. Jaoston kokoonpano 
Paju Aitanen (pj), Miia Kukkonen (rahastonhoitaja), Saara Varis, Tiina Kuitunen ja Mikko Hanhela. 

 

2. Harjoitus- ja valmennustoiminta 
Naiset 2 krt/vko, Miehet 1-2 krt/vko ja Juniorit 1-2 krt/ vko. Harjoitustoiminta lakkasi keväällä ja 

syksyllä muutamaksi viikoksi COVID-19 tilanteen takia. Naisilla loppui kausi helmikuussa, miehet 

harjoittelivat vaihtelevin määrin, samoin Juniorit. 

 

3. Kilpailutoiminta 
Naiset ilmoittautuivat kilpasarjaan, joka keskeytyi joulukuussa 2020. Miehet eivät päässeet 

pelaamaan yksittäisiä turnauksia ollenkaan, mutta harjoittelivat kuitenkin. Juniorit eivät myöskään 

ilmoittautuneet sarjaan, mutta harjoittelivat ahkerasti Koronan sallimissa rajoissa.  

 

4. Talous 
Naisten, miesten ja junnujen toimintaa rahoitettiin kausimaksuilla ja yhteistyö-/mainostuotoilla sekä 

Äänemäen kahviovuoron tuotoilla. Kausimaksut on tarkoituksella pidetty mahdollisimman pieninä, 

jotta aiempien vuosien aikana kerättyjä rahoja on saatu käytettyä juokseviin kuluihin, mm. 

salimaksuihin. Joukkueiden kokoonpanot vaihtelevat vuosittain, joten on haluttu kerätä rahaa 

olemassa olevalle joukkueelle ja sen kuluille. Rahaa on kuitenkin niin, että pieni pesämuna on kaikilla 

joukkueilla olemassa. Junnupuolella rahaa on ollut mukavasti tarvittaviin hankintoihin ja 

tapahtumiin, mm. kävimme 1.3.2020 junnujen kanssa Pihtiputaalla katsomassa naisten 1-sarjan 

ottelua. Naisten puolella on saatu katettua kausi-, ottelu- ja salivuorokulut. Myös miehet keräsivät 

kausimaksut, joista ovat hoitaneet salivuoromaksut. 

Tilikauden alijäämä oli odotettavissa 2020 vuodelta, koska emme ole aktiivisesti hakeneet uusia 

sponsoreita sarjakauden ollessa tauolla, tai keränneet kausimaksuja täysimääräisenä 

 

  



 LASKETTELUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 

Äänekosken Urheilijat 

Laskettelujaosto 

 

 

Toimintakertomus Kaudelta 2019/20 

 

 

1. Jaoston kokoonpano 

Puheenjohtaja Mika Gröhn 

Sihteeri  Jorma Kiviranta 

Rinteen kunnostus: Jarkko Siirtonen 

Kilpailut  Rauno Järvikallio 

Lumetus  Jaakko Lassila 
 

2.Yleistä 

Kauden 2019/2020 lumetus päästiin aloittamaan joulukuun alussa. Vaihtelevista sääolosuhteista 

johtuen saatiin lumet tehtyä ykkösrinteeseen joulukuun loppuun mennessä. Kunnostuksen jälkeen se 

avattiin 4.1.Kakkosrinteen lumetusta jatkettiin ja se avattiin kunnostettuna 10.1. (talkoo tunteja tehtiin 

n. 1600). 

Kesän aikana tehtiin kaupungin toimesta mm. seuraavia parannustöitä: matalapainetykin sähkön 

syöttö kakkosrinteen alaosaan, sulamisvesien poistoon liittyviä parannuksia ja rinnekoneen tallin 

lattian uusinta sekä Äänejärven rannassa olevan syöttöpumpun imuputken jatkaminen (hiekka 

ongelma). 

Valitettavasti kolmosrinnehanke ei edistynyt. 

Korona epidemian takia jouduttiin kausi päättämään kaksi viikkoa normaalia aikaisemmin. 

 

3. Harjoitus- valmennustoiminta 

JFS:n kanssa yhteistyössä järjestettiin freestyle koulu. Se kokoontui yhteensä 6 kertaa  ja 

osallistumisia oli yhteensä  n.50.  Riihivuoren hiihtokoulun kanssa jatkettiin yhteistyötä hiihdon 

opetuksessa. 

 

4. Kilpailutoiminta ja tapahtumat 

Ratalaskukilpailuja järjestettiin yhteensä kaksi kertaa ja osallistujia oli yhteensä 43. Järjestettiin 

yhdessä muiden paikallisten jäjestöjen (4H, MLL,VPK, Serakunta) kanssa perinteinen Koko Perheen 

Talvirieha, johon osallistui noin 400 henkilöä. Kaupungin koululaisryhmiä kävi liikuntatunnilla 

yhteensä 8 (osallistujia yhteensä n. 180).Kuolunmäen yläaste järjesti talviliikuntapäivän Äänemäessä 

(osallistujia n.150). Paperiammattiosasto 13 ja VPK järjestivät omat koko perheen tapahtumat. 

Osallistujia yhteensä n.80. Kaksi varattua TYHY tapahtumaa sekä kaksi koululaisryhmää jouduttiin 

perumaan Koronan takia. 

 

5. Koulutus- ja kurssitoiminta 

Riihivuoren hiihtokoulun kautta järjestettiin hiihdon opetusta, jossa opettajana toimi Joona Järvikallio 

ja Oppilaita oli yhteensä 75 

 

 



6. Tiedotustoiminta 

Pääasiallisena tiedotuskanavana toimi Äänemäen oma profiili Facebookissa, jossa seuraajia on yli 

1500. Tiedotuksessa käytettiin myöskin seuran omia Internet-sivuja, Instagramia ja paikallislehtiä. 

 

7. Talous 

Vaikeasta lumitilanteesta ja osittain koronaviruksesta johtuen jäi kävijämäärä pienemmäksi kuin 

edellisellä kaudella. Kausikortteja myytiin yhteensä 143 ja 38 perhekorttia. Koululaisvuoroissa oli 

276 osallistujaa Kauden aikana hankittiin vuokraamoon välineitä (n.1500€). Rinnekoneeseen ei 

jouduttu kauden aikana tekemään isompia korjauksia.  

 

Kaudella tehtiin yhteistyötä Saarijärven kaupungin kanssa, tarjoamalla Paavonrinteille kausikortin 

ostaneille alennusta (50%) päivälipuista (Paavonrinteet saatiin avattua vasta tammikuun lopulla 

lumipulasta johtuen).  

  



 VETERAANIJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
1. JÄSENET JA JOHTOKUNTA 
 
 Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli yhteensä 75. 

 

 Johtokunnan kokoonpano oli seuraava: 

 

 Markku Louekari  puheenjohtaja 

 Jarmo Tuimala sihteeri 

 Jaakko Lassila rahastonhoitaja  

 Kari Ruuska 

 Heikki Parkatti 

 Hannu Soikkeli 

 Tuukka Vuorinen 

 Kari Kankainen 

 

Kunniapuheenjohtaja  Erkki Hautamäki on oikeutettu olemaan kokouksissa mukana.

 , 

 

Johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Pienemmät asiat hoidettiin puhelinneuvotteluilla. 

Jäsenkirjeitä lähetettiin yksi. 

 

 Toiminnantarkastajana toimii Erkki Aalto.  

 

 

2. TOIMINTA 

 
Vuosi oli yhdistyksen 38. toimintavuosi. Se oli hyvin poikkeuksellinen vuosi johtuen 

korona pandemiasta. Useita tapahtumia jouduttiin perumaan. 

 

18.2. pidettiin vuositapaaminen Äänekosken kaupungintalolla. Kaupungin vapaa-

aikajohtaja Jupe Pohjolainen  piti esitelmän kaupungin ajankohtaisista asioista liittyen 

urheiluun. Paikalla oli 17 jäsentä. 

 

  

3. SURUNVALITTELUT 

 
Vuosi alkoi surun merkeissä, kun kunniapuheenjohtajamme Antti Lehtonen nukkui 

pois tammikuussa. Hänet siunattiin 8. helmikuuta Äänekosken kirkossa. Läsnä oli 

kymmenkunta jäsentämme. Muistotilaisuus oli ammattikoululla, missä Erkki 

Hautamäki piti Antille muistopuheen. Myös Martti Mäkinen muisteli Anttia. 

Puheenjohtajakin kiitteli vielä omaisia stipendirahaston perustamisesta. 

 

Muita poisnukkuneita muistettiin suruadressilla. Heitä olivat Maija-Leena Ihalainen, 

Mauri Akkanen ja Matti Heinonen. 

 



 

 

 

4. ONNITTELUT 

 
Kunniapuheenjohtajamme Erkki Hautamäki täytti 90 vuotta 29.8. Hän piti juhlat hotelli Keiteleessä. 

Juhlassa oli monipuolinen ja arvokas ohjelma. ÄU:n sihteeri ja veteraanien puheenjohtaja olivat 

Erkkiä onnittelemassa. 

 

 

5. STIPENDIT 
 

Antti Lehtosen omaisten toivomuksesta perustettiin hänen nimeään kantava stipendirahasto, jota 

hoitaa ÄU:n veteraanit. 

 

Stipendien jakotilaisuudet jouduttiin koronan takia suunnittelemaan kokonaan uudestaan. 

Johtokunta teki päätöksen, että Erik Relanderin stipendit jaetaan urheilukentän katsomossa 27.10. 

Erikin stipendit jaettiin nyt kolmannen kerran. Saajina olivat Arttu Mattila 500 €, Anssi Mustonen 

250 € ja Iita Kononen 250 €. 

 

Pääseuran jakotilaisuus oli myös urheilukentällä vasta 14.11. Siellä jaettiin Antti Lehtosen stipendit 

ensimmäisen kerran. Saajina olivat: Roosa Ylönen 200 €, Piia Kalliomäki 150 € ja Viivi 

Raatikainen 150 €. 

Veteraanien antama 750 € stipendiraha jaettiin yleisurheilujaoston esityksen mukaan nuorien 

urheilijoiden lahjakortteihin. Perinteinen leiriraha 500 € on varattu mutta leiri jouduttiin koronan 

takia perumaan. 

Samassa jakotilaisuudessa jaettiin myös Martti Mäkinen stipendi, jonka sai Peppi Soiluaho. 

 , 

 

6. TALOUS 

 
Yksityiskohdat on kerrottu tilinpäätöksessä, joka menee pääseuran kautta. 

Jäsenmaksun suuruus oli 20 €. 

 

 

7.  JÄSENKEHITYS 

 
Jäsenmäärä on vuoden aikana laskenut kolmella. Monet eivät ikänsä takia enää halua olla mukana. 

Uusiakin jäseniä saatiin. Jäsenmäärän lisäämiseksi on mietittävä uusia keinoja. Jokainen meistä voi 

auttaa asiaa. 

 

 

 


