
 
 
 

 

 
     
 
  
Tiedote 
Vapaasti julkaistavissa 

 
Juvan kunta tiivistää yhteistyötään Juvan Urheilijoiden kanssa 
 
Juvan kunta on tehnyt yhteistyösopimukset Juvan Urheilijoiden yleisurheilu- ja hiihtojaostojen 
kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea ja kannustaa tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita 
eteenpäin urillaan sekä tuoda esille juvalaista osaamista että paikkakunnan monipuolisia 
mahdollisuuksia. 
 
Hiihtoperinteet Juvalla ovat vahvat. Merkittävin juvalaisen hiihtäjän saavutus on, kun Kalevi 
Hämäläinen nappasi olympiavoiton Squaw Valleyn 50 kilometrin hiihdossa. Juvan Urheilijoiden 
hiihtotiimi sai vahvistusta, kun juvalaisjuuret omaavat Jeremias Lipsanen ja Topi Huttunen siirtyivät 
edustamaan seuraa. Viestikvartettia täydentävät Juha Hyyryläinen ja Erno Kantanen. 
 

- Urheilijat kehittyvät rohkeiden päätösten kautta ja uusia tuulia kaivattiin harjoitteluun. Seuravaihto 
tuli ajankohtaiseksi viime talvena. Vaihto Juvalle tuntui luonnolliselta, kun tiimin jäsenten juuret 
ovat Juvalla Juhaa lukuun ottamatta. Tiimin kaikki jäsenet olivat aiemmin edustaneet Juvan 
Urheilijoita, kunnes viestijoukkue veti osa meistä Mikkeliin, kertoo seuran vaihdon syistä Jeremias 
Lipsanen. 
 

- Meillä on huippuhyvä ja tiivis kaveriporukka joka myös veti puoleensa. Treenataan paljon yhdessä 
ja tsempataan lähes päivittäin toisiamme. Kaikilla on voimakas tahtotila menestyä porukalla ja 
myös toisen hyvästä suorituksesta voidaan itse iloita. Halutaan myös pystyä sanomaan 
luoneemme menestyksen avaimen yhdessä, se motivoi puskemaan harjoituksissa aina pari 
pykälää kovemmin, kiittelee Lipsanen tiimiään.  
 
Hänenkin mukaansa Juva on aina ollut kova hiihtopitäjä ja nyt on pieni taantumavaihe takana. - 
Halu nostaa seuran värit jälleen korkealle on olemassa, kertoo Lipsanen tiimin tavoitteista. Juvan 
Urheilijoiden hiihtotiimi on valmis haastamaan Etelä-Savon alueen sekä Suomen muita 
seurajoukkueita alkavalla kaudella.  

  
Esikuvana nuorille 
Yksi hiihtotiimin tavoitteesta on toimia esikuvina maakunnan tuleville nuorille hiihtäjille. Piirin sisällä 
hopeasompaikäisistä hiihtäjistä on käynyt kato. Juvan Urheilijoita edustava tiimi haluaa toimia 
kannustavina esimerkkeinä lapsille ja nuorille sekä antaa heille virikkeitä liikkumiseen.  
 
Lipsanen korostaa asenteen merkitystä liikkumisessa. Hän muistuttaa, että oikealla asenteella ja 
halulla pääsee eteenpäin. - Eipä ole tullut paljon katsottua mikä keli ulkona on, lenkille on joka 
tapauksessa halu lähteä, muistuttaa Lipsanen. Asenteen lisäksi kannattaa varautua oikein 
varustein, jotta liikunnasta myös voi nauttia. 
 
Kautensa hiihtäjät aloittavat perinteiseen tapaan Suomen Cupista Vuokatista marraskuun alussa. 
Juvan Urheilijoiden hiihtojaosto toimii aktiivisesti. – Hiihtäjillä on harjoitukset torstaisin klo 18, 
paikat hieman vaihtelevat. Meiltä jaoston jäseniltä saa lisätietoja, jos mielii mukaan, kertoo 
hiihtojaoston puheenjohtaja Arne Kantanen. 

 

 



 

 
Yleisurheilu nousussa 
Juvalla yleisurheilu on myös myötätuulessa. Seurassa on kymmenkunta nuorta, jotka 
treenaavat tavoitteellisesti ja kilpailevat säännöllisesti. säännöllisesti. Nuorten arvokisoissa 
seuran värejä tänä kesänä on päässyt edustamaan jo Noora Laakso ja Veeti Hietalahti. 

– Noora sijoitus nuorten 16.-17-vuotiaiden SM-kisoissa oli 7. ja Veetin 14-15-vuotiaiden 
kisoissa 5. Sekä Veeti että Noora ovat parantaneet kuulatuloksiaan tällä kaudella, kertoo 
Juvan Urheilijoiden yleisurheilujaoston puheenjohtaja Leena Liukkonen. Seuraavan kerran 
juvalaisia nuoria urheilijoita on kisaamassa Porvoossa elokuun lopulla 19-22-vuotiaiden SM-
kisoissa. Silloin  

Pikajuoksukarnevaaleilla kesäkuun lopulla Joonas Liukkonen paransi kaksi kertaa omaa 
ennätystään M 19 sarjassa satasella. Ennätys 10.92 antoi hänelle oikeuden osallistua Kalevan 
Kisoihin. Pitkästä aikaa tänä vuonna oli siis Juvalta edustus Kalevan Kisoissa. Liukkonen on 
kisannut myös Joensuun MotonetGP ja Helsingin Eltsun Tähtikisoissa. 

Juvalaista keihäsosaamista ovat tuoneet erinomaisesti esille Topi Julkunen ja Panu Auvinen. 
Kumpikin osallistui toukokuussa Kultainen Keihäs –kisaan, jossa Topi oli 4. Sen jälkeen kaksikko 
on kisannut Keuruun juhannuskisoissa ja keihäskarnevaaleilla. - Topi on parantanut 
nousujohteisesti tulostaan. Äänekoskella hän heitti oman ennätyksensä 67.27 m ja on 19-vuotisten 
tilastossa sijalla 5, sanoo Liukkonen tyytyväisenä. 

Panu Auvinen on kisannut tänä kesänä hiukan vähemmän. Tämän kauden paras on Riihimäeltä 
68.99 m. Se jäi hänen henkilökohtaisesta ennätyksestään vain 88 cm. Panu on myös 22-
vuotiaiden tilastoissa 5. 

 
Onnistuneita ratkaisuja 
Leena Liukkonen toteaa, että kesä on mennyt yleisurheilijoilta tosi hyvin. - Kaikki ovat saaneet 
treenata suurin piirtein terveinä ja vakavimmilta vammoilta on toistaiseksi vältytty. Seurassa on 
panostettu viime aikoina nuoriin urheilijoihin ja harjoittelun laatuun. Meillä on ollut onni saada 
valmentaja, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa. Se on myös näkynyt tuloksissa, 
kiittelee Liukkonen. 
 
Kesäkausi yleensä huipentuu SM-kisoihin, jotka ovat elokuussa eri viikonloppuina. Sen jälkeen 
osalla kausi vielä jatkuu syyskuun alkuun, jonka jälkeen alkaa ylimenokausi. Lokakuun alussa 
käynnistyvät talven urheilukoulut, ja elokuun loppuun jatkuvat vielä kesäkauden urheilukoulut. – 
Meillä Juvalla on kasvamassa monta lupaavaa urheilijaa. 9-15-vuotiaiden junioreiden 
piiritapahtumassa meidän nuoret saivat yhteensä 20 mitalia, mikä on loistava tulos, toteaa jaoston 
puheenjohtaja tyytyväisenä.  

Juvalaisia osallistuu myös 24.8.2019 Mikkelissä pidettäviin aluemestaruuskisoihin, joten 
jännitettävää vielä riittää. 

- Kunta on mielellään tukemassa nuoriamme eteenpäin. Olemme tyytyväisiä, että saimme 
solmittua yhteistyösopimuksen myös Juvan Urheilijoiden kanssa. Tavoitteellisesti eteenpäin 
pyrkivät nuoret ovat erinomaisia kuntamme lähettiläitä, sanoo kunnanjohtaja Mervi 
Simoska.  
 
Yhteistyösopimuksen mukaan kunnan logojen lisäksi nuoret näkyvät myös kunnan 
markkinoinnissa. 

 

Lisätietoja: Juvan Urheilijat Leena Liukkonen, yleisurheilujaoston pj. puh 050 533 5039, Arne  
Kantanen, hiihtojaoston pj. puh. 040 5828 025, Jeremias Lipsanen, puh. 044 259 9376, Mervi 
Simoska, kunnanjohtaja, puh. 0400 136 202. 


