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Seuran tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen ja 
henkisen kehityksen edistäminen urheilun, voimistelun ja 

yleensä järkiperäisen ruumiinharjoituksen avulla

2022

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, 
että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi 

liikuntaa matalalla kynnyksellä







Laukaanvuoren 
hyppyrimäen 
vihkijäiskilpailu 
maaliskuussa 1948

Aatto Pietikäisen 
avaushyppy 45 m, 
mäkiennätys 57 m

Suomen 
kolmanneksi suurin 
mäki aikanaan







1982 









Huoliakin mahtuu matkaan…

• Jo 50-luvulla sähkön saannin huumassa soitettiin ja tanssittiin 
niin, että Teoston jälkilasku sai seuran miettimään jopa 
konkurssin mahdollisuutta. 

• ”Konkurssiin ei Karttulan vanhin urheiluseura halunnut tyytyä 
vaan kuten niin monesti ennenkin talkootyöllä ja 
tulevaisuuteen luottaen järjestivät asiat kuntoon” 

• Nyt vuonna 2022 olemme saaneet seuran historian 
ensimmäiset kiinteistöverolaskut Kuopion kaupungilta, 
takautuvasti ja yllättäen, yhteensä n. 12 000 euroa, samalla 
kun sähkön hinta nousi pilviin



Jäsenmäärä nousussa, onko nykyinen 217 jäsentä ennätys?

Toimintaa viikon joka päivälle, 8 ohjattua ryhmää
• Talkoovoimin pidettyjä liikuntaryhmiä lapsille
• Kansalaisopiston ja Kuopion kaupungin liikuntaryhmät 

ja muut kurssit
• Sähly, lentopallo. Sählyturnauksia 90-luvulta lähtien
• Tuemme lasten 4H-kerhoa

Jäsenten omaehtoinen liikunta talolla: sulkapalloa, 
lavatanssia, kuntosalilla käyntiä …..

Pesäpallo
Luistelu kaukalossa
Hiihto seuran ladulla
Lasten vuotuiset hiihtokilpailut ja kesäkisat

Aktiivinen ja vireä seura vuonna 2022



2021

2022



Latu 4,2 km
n.500 kierrosta/vuosi
latuvihkossa

Ladun perustamis-
talkoot 2021

Lasten jokavuotiset hiihtokilpailutTervetuloa luistelemaan!



• Kaukalon siirto lakkautetulta kyläkoululta, luistinkoppi,
valaistus, lumilinko, jäädytysvarusteet – ja jään kunnossapito

• Latupohjan perustus kylän maille (4,2 km), 
kunnostustalkoita, ladun ylläpito

• Seurantalon katon ja yläpohjan korjaus, talon maalaus, uudet 
ilmalämpöpumput, valaistuksen parantaminen, yläkerran ja
salin lattian kunnostus, pintavesikourujen rakentaminen

• Kuntosalin uusiminen, puolapuut ja muita lasten
liikuntavälineitä

• Rompepäivät, kesäkioskin pitäminen, vuokraustoiminta, 
muu varainhankinta

Viimeisen kymmenen vuoden 
talkootyötä liikuntaympäristön hyväksi



Kuntosalitalkoot
tammikuussa 2022



Rosvopaistit…

… joulu- ja muut juhlat



Kylän yhteisöllisyydelle ja liikunnalle 
on edelleen suuri tarve

Ihminen on luotu liikkumaan

Liike on lääkettä

Yhteistyö on voimaa

Jaettu ilo on moninkertainen

Yksin tekeminen on kuin tervaa, yhdessä tekeminen kuin hunajaa



Kapula seuraavalle sukupolvelle!

“Airakselan Yritys on nähtävä enemmän kuin urheiluseurana.
Sen omistama talo on kuin kyläkoti, joka on kokoontumistila 

kyläläisten  tarpeisiin. Samalla seura kasvattaa nuoria 
ruumiinkulttuurin harrastamiseen, ja luo puitteet yhteisöllisen 

kehityksen kasvuun. 
On ilolla ja kiitollisuudella kunnioitettava niitä Yrityksen 

perustajajäseniä, jotka olivat niin aikaansa edellä, että halusivat 
kylälle oman urheiluseuran. Seuran jäseninä tehtävämme on 

jatkaa sitä työtä, jonka he aloittivat”

Margit Ropponen, Seuran 100-vuotishistoriikki 2012


