KALAJOEN JUNKKARIT

TOIMINTAKERTOMUS 2009

Yleistä
Vuosi 2009 oli Kalajoen Junkkareiden 79. toimintavuosi. Toiminta jatkui vireänä hiihto-, kunto-,
nais-, painonnosto-, suunnistus- ja yleisurheilujaostoissa sekä koukkupolvissa. Lisäksi uutena
toimintana aloitti LIKE-hanke ja Löydä Liikunta-kerhot.
Seura valittiin toimintavuoden aikana Keski-Pohjanmaan parhaaksi hiihtoseuraksi, se voitti KeskiPohjanaan Punttimaljan finaalin ja Keski-Pohjanmaan Yleisurheilun nuorisotoimintakilpailun.
Seura oli järjestämässä kertomusvuoden aikana kaksia SM-kisoja. Painonnostossa järjestettiin 20- ja
23-vuotiaiden SM-kilpailut 19.-20.9. Seura oli myös järjestämässä Hirvenjuoksun SM-kisoja 15.16.8. yhdessä metsästäjäjärjestöjen kanssa. Näiden lisäksi seura järjesti yleisurheilussa Suomen
Urheiluliiton Vattenfall seuracupissa Mega-sarjan (5000-10000 asukasta) finaalin 29.8. Merenojan
kentällä. Kansallisen tason kilpailuna järjestettiin 51. Jussi Kurikkalan muistohiihdot sekä
kaksipäiväiset Kalajoen kevätrastit 2.-3.5. Laajamittaista kilpailu- ja kuntoliikuntatoimintaa oli
myös seuran järjestämät torstairastit. Seura haki maastojuoksun SM-kisoja vuodelle 2011 niitä
kuitenkaan saamatta.
Seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin Miika Antti-Roiko. Antti-Roiko voitti SM-kultaa 23vuotiaissa ja yleisessä sarjassa sekä edusti Suomea sekä ikäryhmänsä, että miesten EM-kilpailuissa.
Jukka Kauppila toi Kalajoen Junkkareille pitkän tauon jälkeen MM-kultaa. Kauppila juoksi
veteraanien MM-kilpailujen joukkuemestaruuden voittaneessa Suomen maastojuoksujoukkueessa.
Lisäksi Kauppila saavutti henkilökohtaisen MM-pronssin, pohjoismaiden mestaruuden ja kolme
SM-kultaa.
Minna Nauha voitti painonnostossa pohjoismaiden mestaruuskisoissa hopeaa ja kaksi SM-kultaa.
Suomenmestaruuksia seuralle toivat lisäksi painonnostajat Hanna Nauha, Hanna-Mari Sumell ja
Mikko Siermala. Yleisurheilussa Erika Nevanperä saavutti kaksi suomenmestaruutta ja Kimmo
Partanen kaksi veteraanien suomenmestaruutta. Vammaisurheilussa Tuomo Himanka valittiin
Lontoon paralympialaisiin valmistautuvaan Talent-ryhmään saavuttaen viisi SM-hopeaa.
Muita SM-mitaleja seuralle oli voittamassa lisäksi 3 yleisurheilijaa ja 8 painonnostajaa.
Seuran talous säilyi kertomusvuoden aikana vakaana kokonaistuloksen olessa noin 7000 euroa
positiivinen. Keskusseura teki alijäämäisen tuloksen, mutta jaostot vastaavasti selvästi positiivisen
tuloksen. Toiminnallisten jaostojen tulos oli 10000 euroa positiivinen ja naisjaosto tulos ennen
hiihtomajan kuluja erinomainen 14000 euroa. Keskusseuran vastuulla oleva LIKE-hanke ei päässyt
talousarvion mukaiseen tavoitteeseen, vaan tulos oli runsas 7000 euroa alijäämäinen. Ensimmäisen
kerran tilinpäätöksessä eritelty hiihtomajan kustannukset olivat 22000 euroa. Kaupungilta saadusta
22100 euron toiminta-avustuksesta noin puolet jaettiin jaostojen toimintaan ja puolet seuran
yleiseen toimintaan.
Seura toteutti jäsenmaksukampanjan jonka seurauksena jäsenmaksutulot kaksinkertaistuivat ollen
lähes 5000 euroa. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä seuralla oli 900. Näiden aktiivijäsenten lisäksi
seuran toiminnassa oli jollain tavalla mukana merkittävä määrä myös muita kalajokisia.

Hiihtomajaa voidaan sanoa seuran toiminnan keskukseksi. Uusi punttisali palveli seuran
painonnostajia ja muiden lajien voimaharjoittelijoita maakunnan ajanmukaisimmilla tiloilla.
Hiihtomajan tilat palvelivat lukuisten seuran järjestämien hiihto-, suunnistus- ja
maastojuoksukilpailujen sekä liikuntatapahtumien keskuksena. Hiihtomaja toimi myös
Hirvenjuoksun SM-kisojen kisanäyttämönä. Lisäksi hiihtomaja toimi lukuisten kaupungin liikuntaja ulkoilutapahtumien paikkana. Naisjaoston toimesta hiihtomajalla järjestettiin kahvi- tai
ruokailutarjoilu lähes 50 tilaisuuteen. Vuoden merkittävin investointi oli Hiihtomajan liittäminen
yleisen jätevesijärjestelmän piiriin. Noin 15000 euron kustannuksiin saatiin erillisavustusta PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselta ja Kalajoen kaupungilta yhteensä noin 40 %.
Seura lähti mukaan Suomen Liikunta ja Urheilun Liikunnan kehittämishankkeeseen (LIKE-hanke).
Hanke on 2-vuotinen ja sen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto. Hanketyöntekijänä aloitti
1.3.2009 Marjaana Juola. Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteistyössä kaupungin kanssa
liikunnallista kerhotoimintaa tai muita liikuntapalveluja eri ikäryhmille tai erityisryhmille.
Hankkeen toimesta toteutettiin kysely Kalajoen kouluilla lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin
liittyvistä toiveista.
Junkkarit solmi kaupungin kanssa ostopalvelusopimuksen liikuntakerhojen järjestämisestä
alakouluilla. Kerhotoimintaa järjestettiin Pohjankylän koululla, Tyngän Nuorisoseuralla, Raution
Nuorisoseuralla, Mehtäkylän koululla ja yläkoululla. Kerhojen vetäjinä toimivat tuntipalkkaiset
työntekijät. Kerhotoiminnassa on mukana syyskauden ajan noin 80 alakouluikäistä (7-12v) lasta.
Seuran puheenjohtajana toimi Aija Tilvis, varapuheenjohtajana Timo Nauha ja muina johtokunnan
jäseninä Helvi Pajala, Pekka Sorvari, Eija Vasankari, Heikki Kärjä, Pirkko Hakkarainen, Juha
Nivala sekä alkuvuoden ajan Marjaana Juola. Juola jäi pois johtokunnan jäsenyydestä siirryttyään
seuran työntekijäksi.

