KALAJOEN JUNKKARIT

TOIMINTAKERTOMUS 2011

Yleistä
Kertomusvuosi oli Kalajoen Junkkarien 81. toimintavuosi. Seuran toiminta jatkui vakaana, lajeina
olivat ampumahiihto, hiihto, hiihtosuunnistus, kuntoliikunta, painonosto, suunnistus, triathlon,
vammaisurheilu ja yleisurheilu. Seuran järjesti urheilukoulutoimintaa neljässä lajissa ja kiinnitti
huomiota suhteellisen paljon koko väestön kunto- ja terveysliikuntaan. Junkkareiden
urheilumenestys kansainvälisesti, kansallisesti ja piiritasolla oli paikkakunnan koko huomioiden
erittäin hyvää.
Seura järjesti kertomusvuoden aikana 7 kansallista kilpailua, 7 piirinmestaruuskilpailua, 14
piirikunnallista kilpailua ja 18 jäsentenvälistä kilpailua. Merkittävimpiä kilpailuja olivat 53. Jussi
Kurikkalan muistohiihdot, kaksipäiväiset suunnistuksen kevätkansalliset, yleisurheilun
nuorisokansalliset sekä painonnostossa 8. Simo Saaren muistokilpailut. Lisäksi seura järjesti mm.
Poliisien SM-hiihdot ja Vattenfall seura-cupin piirikisan sekä otti muutaman vuoden tauon jälkeen
ohjelmaa Hiekkasärkät maratonin. Seura järjesti myös hiihdon puulaakiviestit, Siltojen viestin,
Juhannuspinkauksen ja Ruskavaelluksen. Uutena lajina seura aloitti triathlonin liittyen Suomen
Triathlon-liiton jäseneksi.
Seura oli mukana Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) Liikunnan kehittämishankkeessa (LIKE-hanke).
2-vuotinen Euroopan sosiaalirahasto rahoittama hanke päättyi helmikuussa. Hankkeen
työntekijänä oli Marjaana Juola. Alkuvuonna ennen hankkeen päättymistä jatkettiin edellisinä
vuosina alkanutta sähly- ym. kerhotoimintaa.
Seura julkaisi marraskuussa Junkkari lehden. Lehti jaettiin kaikkiin talouksiin Kalajoella.
Suomen Hiihtoliiton johtokunta teki vierailun Kalajoelle tutustuen Junkkarien mahdollisuuteen
järjestää vuoden 2014 Hopeasomman loppukilpailu. Seura haki toisen kerran Hopeasomman
loppukilpailun järjestelyoikeutta.
Seura perusti vuonna 2011 vapaaehtoisen pelastuspalveluryhmän Koukkupolvien jäsenistöstä.
Hiihdossa ja painonnostossa seura jatkoi Sinettiseurana. Uusi yleisurheilun toimintakäsikirja otettiin
käyttöön toukokuussa.

Kalajoen Junkkareiden jäsenmäärä oli 920.
Seuran puheenjohtajana toimi Juha Nivala ja varapuheenjohtajana Timo Nauha. Muina
johtokunnan jäseninä olivat Helvi Pajala, Markus Niemelä, Pekka Sorvari, Armi Juntunen, Pentti
Puurula, Kalle Junnikkala ja Aija Tilvis.

MM-, EM- ja muut maajoukkue edustukset
Kalajoen Junkkareilla oli vuonna 2011 kaksi MM-kisoissa Suomea edustanutta urheilijaa. Tuomo
Himanka voitti Dubain MM-kisoissa pyörätuolikelauksessa kultaa nuorten 100 metrillä ja pronssia
200 metrillä. Miika Antti-Roiko edusti Suomea painonnostossa Pariisin MM-kisoissa.
Euroopan-mestaruuskisoissa Suomea edusti kaksi Junkkari-urheilijaa. Miika Antti-Roiko puki
ensimmäisen kerran ylleen yleisen sarjan maajoukkuepaidan Kazan EM-kisoissa Venäjällä ollen 10.
Antti-Roiko edusti Suomea myös alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa Bukarestissa, Romaniassa.
Painonnostaja Jani Heikkinen edusti Suomea Puolan Ciechanówissa alle 17-vuotiaiden EMkilpailuissa ollen 12 sekä osallistui Suomen joukkueeseen Baltic Cupissa Puolan Gdanskissa.
Arto Kokko ja Lauri Järvinen edustivat Suomea veteraanien yleisurheilun Pohjoismaiden
mestaruuskilpailuista Lappeenrannassa molempien saavuttaessa kultaa. Tuomo Himanka osallistui
Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelun Helsingissä. Miika Antti-Roiko ja Minna Nauha ja Jani
Heikkinen edustivat Suomea painonoston Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Porissa AnttiRoikon ja Heikkisen voittaessa kultaa ja Nauhan hopeaa.
SM- ja piirinmestaruusmenestys
Seura saavutti toimintavuoden aikana 12 SM-kultaa, 4 hopeaa ja 4 pronssia. Veteraani
yleisurheilussa Lauri Järvinen ja Arto Kokko voittivat Suomen mestaruudet. Pyörätuolikelauksessa
Suomen mestaruuteen ylsi Tuomo Himanka ja painonnostossa Suomen mestareiksi nostivat
Hanna Nauha, Jani Heikkinen, Miika Antti-Roiko ja Minna Nauha.
Piirinmestaruuskisoissa seura saavutti 53 kultaista mitalia, 59 hopeista mitalia ja 46 pronssista
mitalia.
Muu toiminta
Vuokatin Hopeasomman loppukilpailussa Junkkareiden 14-vuotiaat pojat (Miika Juusola, Niko
Paavola ja Tuomas Rahja) yllättivät iloisesti ottamalla arvokkaan 11. sijan 3x3 km viestissä.
Jukolan viestissä seuralla oli pitkästä aikaa kaksi joukkuetta sekä miesten että naisten viestissä.
Miesten 365. sija oli seuran paras 2000-luvulla. Seuralla oli vahva edustus myös syksyisessä
Tunturisuunnistuksessa.
Junkkarit oli kuudennen kerran peräkkäin SUL:n Vattenfall seura-cupin finaalissa saavuttaen 7.
sijan. Keski-Pohjanmaan Maantieviestissä Junkkarien miehet sijoittuvat toiseksi ja nuorten
joukkueet toiseksi ja kolmanneksi.
Kalajoen Junkkareilla jatkoi aktiivista työtä lasten liikuntaharrastuksen ylläpitämisessä. Seuran
järjestämässä hiihto-, puntti-, suunnistus- ja yleisurheilukouluissa oli mukana 230 lasta.

Seuran toiminnassa kunto- ja terveysliikunnalla on merkittävä rooli. Junkkareiden aktiivinen ote
torstai- ja iltarasteilla on tuonut harrastuksen pariin kilpaurheilijoiden lisäksi runsaasti
kuntourheilijoita. Koukkupolviklubin jumpassa oli mukana noin 40 miestä. Ruskavaellukseen
osallistui runsas 100 kuntoilijaa. Seuran kuntourheilijoita osallistui vuoden aikana mm.
Tukholman-, Helsingin-, Venetsialais-, Terva- ja Kärkimaratoneille sekä Botnia-, Terva-, Vuokatti- ja
Helenan- ja Jussinhiihtoihin. Uutena lajina aloittaneita triathlonisteja osallistui viiteen kilpailuun eri
puolilla Suomea.
Valmennuksessa seuran kiinnittää erityistä huomiota eritasoisten ja eri lajiryhmien
harjoitteluleiritykseen. Junkkareiden urheilijoille kertyi eri lajiliittojen valmennusleirejä 39 kpl,
piiri- ja alueleirejä 41 kpl ja oman seuran järjestämiä leirejä 70 kpl. Joni Jaakola valittiin
keihäänheitossa nuorten maajoukkue valmennettaviin ja Miika Antti-Roiko Suomen
Olympiakomitean Haastajaohjelman valmennustukeen.
Seura voitti toimintavuoden aikana Keski-Pohjanaan Punttimaljan finaalin ja Keski-Pohjanmaan
Yleisurheilun nuorisotoimintakilpailun.
Seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin Tuomo Himanka. Himanka oli niiden menestyneiden
urheilijoiden joukossa, jotka saivat kutsu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlaan. Vuoden
kehittyneimmäksi urheilijaksi valittiin Jani Heikkinen. Suomen Painonostoliiton valitsi vuoden
parhaaksi poikanostajaksi Jani Heikkisen ja parhaaksi 23-vuotiaaksi nostajaksi Miika Antti-Roikon.
Antti-Roiko voitti myös kaikkien sarjojen arvostetun Suomen Cupin.
Hiihtomaja
Seuran omistuksessa oleva Hiihtomaja on seuran toiminnan keskus. 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. Lisäksi hiihtomaja toimi lukuisten
kaupungin liikunta- ja ulkoilutapahtumien paikkana. Naisjaoston toimesta hiihtomaja käyttöaste
juhla- ym. tilaisuuksiin oli hyvä.
Toimintavuoden aikana valmisteltiin Hiihtomajan Energiatalkoo-hanke. Hankkeen kustannusarvio
on 22000 euroa ja sitä tehtiin Leader-hakemus. Hankkeen tarkoituksena on pienentää
energiankulutusta uusimalla mm. lämmitysjärjestelmää, lisätä yläpohjan eristystä ja uusimalla
ulko-ovia. Punttisalin laajennusprojekti saatiin päätökseen rakentamalla inva-wc ja invaluiska
pääovelle.
Koukkupolvet asennutti ja kustansi Hiihtomajan kahvilaan ilmalämpöpumpun ja uuden TVantennin.

Talous
Seuran liikevaihto oli 197739,71 euroa. Talous säilyi kertomusvuoden aikana tasapainossa
kokonaistuloksen ollessa 6462,08 euroa ylijäämäinen. Taseen loppusumma oli 159954,39 euroa.
Naisjaosto merkitys seuran talouden tasapainottamisessa on merkittävä. Se maksoi kaikki
Hiihtomajan käyttökulut (lämmitys, sähkö, jätehuolto, siivous ym.). Liikevaihdosta naisjaoston
juhlapalvelun osuus oli 36000 euroa, kaupungin toiminta-avustuksen osuus oli 22000 euroa,
Junkkari-lehden ilmoitusmyynnin osuus 6000 euroa ja muu mainostulo 19000 euroa.
Osanottomaksuja seura keräsi 16000 euron arvosta ja jäsenmaksujen osuus oli 6000 euroa.
Varainhankintaa seura teki myös mm. paperi- ja metalliromun keräyksellä, talkootempauksilla ja
Kunniakierroksella. Seura teki yhteistyösopimuksen urheiluasuvalmistajan Trimtexin kanssa.
Jaostoittain tulos oli seuraava (vertailu vuoteen 2010):

Hiihtojaosto
Naisjaosto
Suunnistusjaosto
Painonnostojaosto
Yleisurheilujaosto
Palloilujaosto
Koukkupolvet
LIKE
Hiihtomaja
Kuntojaosto
Junkkarit yleinen
Yhteensä

2010
-3577
24561
59
4289
-7224
-1241
900
-2015
-22690
-39
10832
3855

2011
167
19400
2723
-4003
973
-2181
3214
1134
-23763
-19
8817
6462

Muuta
Seuran toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoiseen talkootyöhön. Junkkareilla ei ole monen
muun seuran tavoin yhtään palkallista työntekijää. Varsin merkittävä talkootyön määrä
mahdollistaa kuitenkin hyvin laajaa toimintaa paitsi kilpaurheilussa myös kaupunkilaisten
terveysliikunnan ylläpitäjänä.

