Matti Toivonen:
FC Kontu 1967 - 1996
PALLOILUN KOLME VUOSIKYMMENTÄ

FC Kontu Itä-Helsinki ry, joka perustettiin Kontulan Urheilijat -nimisenä vuonna 1967, juhlii tänä vuonna 30-vuotista
toimintaansa. Vuodesta 1992 yksinomaan jalkapalloiluun keskittynyt Kontu on SPL:n Helsingin piirin suurimpia
kasvattajaseuroja, jolla miesten ykkös- ja kakkosjoukkueiden sekä naisjoukkueen lisäksi on liiton ja piirin sarjoissa 35
poika- ja tyttöjoukkuetta. Kaikkiaan seuralla on yli 600 aktiivipelaajaa.
Seura perustettiin 16.1.1967 ja rekisteröitiin 14.3. samana vuonna. Perustavassa kokouksessa läsnäolleet 78 henkilöä
päättivät ottaa uuden seuran ohjelmaan hiihdon, suunnistuksen, jääkiekon, kori- ja lentopallon, jalkapallon,
yeisurheilun, judon ja painonnoston. Seuran yhteyteen perustettiin myös voimistelujaosto. Myöhemmin mukaan tulivat
vielä jääpallo, keilailu ja pöytätennis. Näin Kontu lähti liikkeelle monipuolisena urheilun ja liikunnan yleisseurana.
Ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi seuran jäsenmäärä oli jo 446.

Monilajiseurana lähes kaksi vuosikymmentä
Konnun 30-vuotinen toiminta jakautuu kahteen selvään jaksoon. Parinkymmenen ensimmäisen vuoden aikana seuran
toimintaan sisältyi monia eri urheilun muotoja, kun taas viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet yksinomaan
jalkapalloilun aikaa.
Kontu-toiminnan kolmen vuosikymmenen kooste on seuraavanlainen:
Vuonna 1967 seuran toimintaan sisältyi hiihto, suunnistus, jääkiekko, kori- ja lentopallo, yleisurheilu, jalkapallo, judo,
painonnosto ja naisten kuntovoimistelu.
Jalkapallosarjoissa oltiin mukana viidellä joukkueella. Tällöin alkaneessa nappuloiden SM-turnauksessa Konnun nuoria
pelasi Itä-Helsingin Nappulaliigan joukkueesa.
Uuden seuran tunnetuksi tekemiseksi julkaistiin kaksi Matti Höökin toimittamaa Kontu-viestiä, ensimmäinen keväällä
ja toinen syyskauden päätteeksi.
Vuonna 1968 koripalloilussa kolkutettiin jo mestaruussarjan ovea. Seuran taloudelle merkittävä veikkauspalvelu alkoi,
kun Kontu sai luvan vastaanottaa keskiviikkoisin veikkauksia Kontulan ostoskeskuksessa.
Kontu-viesti ilmestyi kolmena numerona. Varojen keräämiseksi seura järjesti Kontu-loma 68 -auto- ja retkeilynäyttelyn
Kontulan ostoskeskuksessa.

Jääkiekkoa ja koripalloa

Vuonna 1969 tulivat mukaan jääpallo, keilailu ja pöytätennis. Jääkiekkoilijat pelasivat Suomi-sarjassa.
Jalkapallosarjoihin osallistuttiin 11 joukkueella ja koripalloilussa ykkösjoukkue voitti Suomi-sarjan etelälohkon.
Suomen Cupin ensimmäisellä kierroksella Kontulan kentällä pelattiin ottelu Kontu - Zoom. Viimeksi mainitun riveissä
pelasi tunnettuja TV-henkilöitä.

Vuonna 1970 osallistuttiin jalkapallosarjoihin jo 16 joukkueella. Koripalloilussa noustiin mestaruussarjaan. Myös
jääkiekko ja hiihto jatkuivat vireinä harrastusmuotoina. Viimeksi mainitussa Suomen Hiihtoliitto luokitteli Konnusta 63
hiihtäjää.
Vuonna 1971 tulivat B-nuoret mukaan jääkiekkotoimintaan. Keilailijat osallistuivat sekä Helsingin liittomestaruus- että
SM-kilpailuihin.

Naisjalkapalloilu tuli kuvaan mukaan

Vuonna 1972 seura aloitti naisjalkapalloilun. Eri jalkapallosarjoissa pelasi 17 Kontu-joukkuetta. Jääpallosarjoihin
osallistuttiin kolmella joukkueella ja jääkiekossa neljällä joukkueella korttelisarjaan. Pöytätennis keskitettiin Konnun
alaosastoksi perustettuun Kontu 72:een.
Vuonna 1973 jalkapalloilu muuttui ympärivuotiseksi ja seuran ykkösjoukkue nousi III divisioonaan. Jääkiekossa Bnuoret voittivat piirisarjan.
Vuonna 1974 seuraan jääkiekkoilijoista muodostettu edustusjoukkue pelasi IV divisioonassa ja A- sekä E-juniorit
sijoittuivat piirisarjoissa mitaleille.
Pöytätennisjoukkue voitti lohkonsa maakuntasarjassa ja keilailussa saatiin B-mestaruuskilpailujen henkilökohtainen
toinen sija. Seuran keilailijat jatkoivat II divisioonassa.
Koripalloilussa piirin juniorisarjoihin osallistui peräti seitsemän Kontu-joukkuetta.

Keilailussa suurmestari

Vuonna 1975 oli jalkapalloilun kasvun vuosi. Kontu osallistui sarjoihin 22 joukkueen voimin. Seuraa edustanut Oldham
voitti Itä-Helsingin nappulaliigan mestaruuden.
Keilailussa seuran jäsen Martti Laaksonen saavutti sekä Suomen Keilailuliiton
valtakunnan suurmestarin että Helsingin suurmestarin arvon.
Jääkiekkotoiminta lopetettiin ja pelaajat siirtyivät Kontulan Jokereihin.
Vuonna 1976 saatiin seuraan henkilökohtainen kolmas sija pöytätenniksen piirin mestaruuskilpailuissa ja toinen sija
alle 123-vuotiaiden sarjassa. Keilailussa kaksi seuran pelaajaa selviytyi SM-kilpailujen semifinaaleihin.
Jalkapallosarjoihin osallistuttiin 12 ja koripallosarjoihin kuudella joukkueella.
Vuonna 1977 juhlitiin seuran 10-vuotistaivalta. Jalkapallosarjoisa oli mujkana 17 Kontu-joukkuetta. Seuran
edustusjoukkue pelasi IV divisioonassa.
Miesten koripallojoukkue pelasi Suomi-sarjassa. Konnun Petteri Voutilainen valittiin nuorten maajoukkueeseen ja oli
mukana EM-kisajoukkueessa Prahassa.

Koripalloilijat Wartti Basketiin

Vuonna 1978 Kontu karsi pääsystä koripalloilun I divisioonaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Yhteistyösopimuksella
Urheiluseura Wartin kanssa Kontu luovutti Suomi-sarjapaikkansa Wartti Basketille pelikaudeksi 1978-1979.
Jalkapallosarjoihin osallistuttiin 12 joukkueella. Edustusjoukkueelle onnistui vuoden päätavoitteeksi asetettu nousu III
divisioonaan.
Pöytätenniksessä seuran 15-vuotiaiden joukkue saavutti pronssimitalit juniorien SM-kisoissa.
Vuonna 1979 Konnun edustusjoukkue pelasi ensimmäistä kautta jalkapalloilun III divisioonassa. Muihin sarjoihin
osallistui 13 Kontu-joukkuetta.
Pöytätenniksessä seuran edustusjoukkue nousi I divisioonaan.
Vuonna 1980 jalkapallosarjoissa pelasi 16 Kontu-joukkuetta. D-pojat ylsivät piirimestaruuteen ja tytöt SM-hopealle.
Edustusjoukkue putosi IV divisioonaan.
Keilailussa seura saavutti voiton HBL:n B-mestaruuskilpailussa.

A-juniorit SM-sarjaan

Vuonna 1981 A-juniorit nousivat jalkapalloilussa ikäluokkansa mestaruussarjaan ja edustusjoukkue jälleen III
divisioonaan. Naisjoukkue karsi mestaruussarjaan pääsystä häviten kuitenkin niukasti rangaistuspotkukilpailun jälkeen.
Yleisurheilun saavutuksia olivat pronssimitali piirin mestaruuskilpailujen 12-vuotiaiden poikien keihäänheitossa sekä
kolmen edustajan saaminen mukaan
nuorten yleisurheilun Helsinki-Uusimaa -otteluun.
Vuonna 1982 seuran edustusjoukkue voitti jalkapallossa lohkonsa ja pääsi karsimaan noususta II divisioonaan. Nousu ei
kuitenkaan vielä onnistunut. A-juniorien saavutus oli pronssimitalit mestaruussarjassa.
Myös seuran hiihtäjillä, yleisurheilijoilla, keilailijoilla ja pöytätenniksen pelaajilla oli kilpailutoimintaa.

Nousu 1. divisioonaan

Vuonna 1983 Konnun edustusjoukkue nousu jalkapalloilun II diuvisoonaan. A-junorit pelasivat edelleen SM-sarjassa ja
voittivat Helsinki Cupin. Edustusjoukkueen valmentaja valittiin piirin vuoden valmentajaksi.
Keilailussa naisjoukkue nousi III divisioonaan. Pöytätenniksessä seuran pelaajien panos oli näkyvä kansallisessa
kilpailutoiminnassa.
Vuonna 1984 keski-iältään nuori edustusjoukkue tuli ensimmäisenä II divisioonavuotenaan lohkonsa kolmanneksi. Ajuniorit jatkoivat SM-sarjassa. Naiset, B-tytöt ja B-pojat voittivat piirin mestaruuden.

Hiihto- ja yleisurheilujaoston toiminta keskittyi pääosin nuorten ja ikäkausiurheilijoiden valmennus- ja
kilpailutoimintaan.
Keilailussa naiset pelasivat II divisioonassa ja miehet kahdella joukkueella III divisioonassa.
Pöytätenniksessä seuran pelaaja Jarkko Kuljunlahti valittiin nuorten EM-kisoihin. Lisäksi Tuuli Oksanen toi seuralle
alle 13-vuotiaiden tyttäjen Suomen mestaruuden.
Vuonna 1985 seuran edustusjoukkue ja naistjoukkue nousivat I divisioonaan. Viisi Kontu-joukkuetta voitti piirin
mestaruuden. Eri sarjoihin osallistui 15 joukkuetta. Kontu sai piirin pronssisen ansiolevykkeen vuoden parhaana
seurana. D-tytöt ylsivät Helsinki Cupin loppuotteluun.
Piiri valitsi tyttöjen valmentajan Paula Ripatin vuoden valmentajaksi ja Konnun vuoden seuraksi.
Keilailussa naiset karsivat mestaruussarjaan noususta häviten kuitenkin
uusintaottelun. Miesten ykkösjoukkue pelasi II divisioonassa.
Pöytätennissaavutus oli Jarkko Kuljunlahden Suomen mestaruus MJ-15-luokassa. Seuran ykkösjoukkue nousi lajin II
divisoonaan.
Itä-Helsingin Alueuutisten liitteenä ilmestyi seuran jalkapallotiedote “KontU pelaa”.
Vuonna 1986 oli toistaiseksi Konnun jalkapallohistorian menestyksekkäin vuosi Naisjoukkuen nousi SM-sarjaan.
Miesten edustusjoukkue pääsi heti ensimmäisenä I divisioonakautenaan karsimaan noususta SM-sarjaan häviten
kuitenkin sekä koti- että vierasottelut niukasti Kemin Palloseuralle. Kontulan kentällä pelattua karsintaottelua seurasi yli
5 500 katsojan ennätysyleisö.
Piiri valitsi Jouko Vuorelan vuoden miespelaajaksi ja Antti Muurisen jo toistamiseen vuoden valmentajaksi. Jukka
Salasuo voitti piirin taitokilpailun F-pojissa ja sijoittui hopealle SM-kilpailusa tehden sen hetkisen Suomen ennätyksen
kuljetus-seinäsyöttö-laukaus -osasuorituksessa. Kontu voitti piirin nuorisotoimintakilpailun.
Keilailussa naiset nousivat HBL:n mestaruussarjaan.
Syyskauden päätteeksi julkaistiin 4-värinen “KontU pelasi” -lehti.

Jalkapallo syrjäytti muut lajit

Vuonna 1987, seuran 20-vuotisjuhlavuonna, lähdettiin vielä siitä, että jalkapalloilun ohella kehitetään myös muita
seuran urheilulajeja. Jalkapallo oli kuitenkin saavuttanut Konnun toiminnassa jo niin keskeidsen aseman, että se
syrjäytti vähitellen muut lajit.
Edustusjoukkue jatkoi I divisioonassa sijoittuen edellisvuoden huuman jälkeen vielä kolmanneksi. Naiset olivat SMsarjassa kahdeksansina. A-pojat putosivat SM-sarjasta ja B-pojat pelasivat I divisoonassa.
Piirin mestarieta olivat edustusjoukkue, E-pojat sekä D- ja E-tytöt, hopeatilan saavuttivat B-pojat ja C-tytöt sekä
pronssitilan A-, F- ja G-pojat.
G-pojat selviytyivät Helsinki Cupin ja E-tytöt Stadi Cupin loppuotteluun.
Jukka Salasuo oli jälleen piirin taitomestari ja ykkönen myös taitoleikkikilpailussa, nyt E-pojissa.

Vuonna 1988 edustusjoukkue oli neljäs I divisioonassa. Naiset lähtivät nousun SM-sarjassa sijoittuen kuudenneksi. Apojat livat I divisioonassa lohkonsa kolmas ja myös B-pojat pelasivat edelleen I divisoonassa. Suomen mestaruuteen
ylsivät C-tytöt ja hopeatilalle A-tytöt.
Piirisarjan valioluokassa edustusjoukkue sai pronssimitalit. Piirin mestareita olivat E-pojat sekä D- ja E-tytöt, kakkosia
C-tytöt ja kolmosia A-, F- ja G-pojat. C-tytöt voittivat Helsinki Cupin ja myös D-tytöt olivat lopuottelussa. C-tytöt
voittivat Stadi Cupin.
Piiri valitsi Jonna Norppa-Rahkolan vuoden tyttöpelaajaksi. Hän voitti myös tyttöjen taitokilpailun Suomen
mestaruuden. Jukka Salasuo voitti kolmantena peräkkäisenä vuotena piirin taitokilpailun ja sijoittui pronssille SMkilpailussa. Kontu oli toinen piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Keväällä julkaistiin lehti “KontU pelaa” ja kauden pääteeksi “Kontu pelasi”.
Vuonna 1989 edustusjoukkueen kaari alkoi laske ja sen sijoitus I divisioonassa oli yhdeksäs. Naiset säilyttivät SMsarjassa kuudennen sijansa. A-pojat olivat I divisioonan lohkossaan kolmansia ja B-pojat jatkoivat omassa I
divisioonassaan. B-tytöt ylsivät SM-pronssille.
Piirimestaruuksia ei tullut yhtään. Hopeatilalla olivat A- ja C2-pojat sekä C-tytöt, pronssitilalla C-, C2- ja G-pojat sekä
B- ja D-tytöt.
D-tytöt voittivat Helsinki Cupin. Myös C-tytöt pääsivät loppuotteluun.
Kontu oli jälleen toinen piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Ennen kauden alkua julkaistiin jälleen “Kontu pelaa” -lehti.

Kotikenttä-lehti alkoi ilmestyä

Vuonna 1990 edustusjoukkueen sijoitus I divisioonassa oli seitsemäs. Naiset nousivat SM-sarjassa jo neljänneksi.
Lisäksi naiset sijoittuivat Suomen Cupissa toiseksi. A-pojat olivat I divisioonassa lohkonsa toinen ja B-pojat I
divisioonan lohkossaan neljäs. B-tytöt voittivat Suomen mestaruuden.
Edustusjoukkue voitti piirin mestaruuden, samoin B- ja F-tytöt. Kakkosina olivat C-pojat ja C-tytöt (Kontu 72),
kolmosina C2- ja D-pojat sekä E-tytöt.
Helsinki Cupin voiton veivät C-pojat ja B-tytöt. Loppuottelussa pelasivat myös C-tytöt (Kontu 72).
Sami Teittinen valittiin piirin vuoden poikapelaajaksi.
Seuran uusi Kotikenttä-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran kolmena numerona ja jaettiin 50 000 kappaleen painoksena
itähelsinmiläisiin talouksiin.

Pikkujättiliiga 5 - 7-vuotiaille

Vuonna 1991 edustusjoukkue jäi I divisioonassa viimeiseksi ja putosi II divisioonaan. Naiset olivat jälleen neljänsiä
SM-sarjassa. A-pojat putosivat I divisioonasta aluesarjaan ja B-pojat olivat I divisioonan lohkossaan kolmansia. Kontu
72 nousi III divisioonaan. Suomen mestaruuden saavuttivat A- ja B-tytöt sekä pronssitilan C-tytöt.
Piirin mestareita olivat B2-pojat sekä C-, E- ja F-tytöt. Kakkosina olivat B- ja D-pojat sekä D-tytöt ja kolmosia G- ja Hpojat.
A-tytöt voittivat Helsinki Cupin. Myös C- ja E-tytöt olivat loppuottelussa. D-tytöt voittivat Stadi Cupin ja naiset sekä
B- ja E-tytöt olivat Cupin loppuottelussa.
Kontu järjesti yhdessä Lastenlääkäriasema Pikkujätin kanssa ensimmäisen kerran Pikkujättiliigan. Mukana oli 16:ssa
englantilais- ja italialaisjoukkueiden mukaan nimetyissä Pikkujättijoukkuissa lähes parisataa 5-7 -vuotiasta poikaa ja
tyttöä.
Piiri valitsi Inka Huttusen vuoden tyttöpelaajaksi. Kontu voitti piirin nuorisotoimintakilpailun ja oli piirin paras
tyttöjalkapalloiluseura.
Seura vuokrasi oman toimiston Kurkimäestä ja palkkasi toiminnanjohtajan.
Kotikenttä-lehti ilmestyi seitsemänä numerona.
Vuonna 1992 edustusjoukkue nousi alkukauden kangertelujen jälkeen hienosti II divisioonan kakkoseksi. Naiset ottivat
Konnun ensimmäiset SM-mitalit pronssitilallaan ja pääsivät Naisten Cupin loppuotteluun. B-tytöt olivat SM-sarjassa
toisena ja B-pojat I divisioonan lohkossaan samoin toisena.
Piirin mestareita olivat F-pojat ja D-tytöt, hopeatilalla A-ja G-pojat sekä C- ja E-tytöt ja pronssimitaleilla B-pojat ja tytöt.
F-pojat voittivat Helsinki Cupin ja myös D-tytöt olivat loppuottelussa. E-tytöt pelasivat Stadi Cupin loppuotteluissa.
Pikkujättiliiga toteutettiin toisen kerran, nyt kahtena erillisenä kahdeksan joukkueen sarjana, joista ensimmäisessä
pelasivat 5-6 -vuotiaat ja toisessa 7-vuotiaat.
Kontu voitti jälleen piirin nuorisotoimintakilpailun.
Kotikenttä-lehti ilmestyi seitsemänä numerona.
Vuonna 1993 edustusjoukkue pääsi edellisvuoden II divisioonan kakkosena karsimaan ennen pelikauden alkua noususta
takaisin I divisioonaan Kuusankosken Kumun jouduttua luopumaan sarjapaikasta. Kontu voitti karsintasarjan ja sijoittui
I divisioonassa toiseksi. Veikkausliigan uudistuksen myötä joukkue pääsi kauden päätteeksi karsimaan seuran
historiassa toisen kerran noususta liigaan. Karsintasarjassa pelasivat liigan neljä viimeistä ja I divisioonan neljä parasta
joukkuetta, joista kuusi selviytyi seuraavan vuoden liigaan. Kontu jäi kuitenkin karsintasarjan viimeiseksi.
Naiset sen sijaan ottivat seuran ensimmäisen Suomen mestaruuden ja pelasivat Naisten Cupin loppuottelussa. Kontu 72
voitti III divisioonan ja nousi II divisioonaan. A-pojat olivat I divisioonan lohkossaan kolmas, B-pojat omassa I
divisioonassaan toinen ja B-tytöt voittivat Suomen mestaruuden.
Mikään Kontu-joukkue ei selviytynyt Helsinki Cupin loppuotteluihin, kun taas Stadi Cupissa B- ja G-tytöt ylsivät
tähän.
Piirin mestareita olivat B- ja G-pojat, kakkosia E-pojat sekä D- ja E-tytöt sekä kolmansia C-pojat ja D2-tytöt.
Pikkujättiliiga pelattiin samaan tapaan kuin edellisvuonna.
Syyskokouksessa tehtiin merkittävä päätös seuran nimen muuttamisesta. Maineikas Kontulan Urheilijat (KontU) siirtyi
historiaan ja uudeksi nimeksi tuli aiemmasta seuralyhenteestä johdettu FC Kontu Itä-Helsinki.

Kontu voitti kolmantena peräkkäisenä vuotena piirin nuorisotoimintakilpailun sekä piirin puheenjohtajan vuosittain
jakaman puheenjohtajan pallon.
Kotikenttä-lehti ilmestyi neljänä numerona.

Uudella nimellä pelikentille

Vuonna 1994 FC Kontu esiintyi pelikentillä ensimmäisen kauden uudella nimellään. Edustusjoukkue oli I divisioonassa
viides ja naiset edellisvuoden mestaruuden jälkeen neljäntenä. Kontu 72 sijoittui II divisioonassa viidenneksi, A-pojat I
divisioonalohkossaan neljänneksi ja B-pojat omassa I divisioonalohkossaan kolmanneksi.
Helsinki Cupin voiton ottivat F-pojat. Stadi Cupissa D-tytöt selviytyivät loppuotteluun.
Piirin mestaruuteen ylsivät B- ja C2-tytöt, kakkosina olivat naiset, B-, D- ja G-pojat sekä D- ja F-tytöt ja kolmosina C2pojat.
Marianne Lindholm valittiin vuoden naispelaajaksi piirissä ja Kontu sijoittui toiseksi piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Pikkujättiliigan osanottajamäärä vakiintuin pariin sataan.
Seuralle vuokrattiin uudet ja entistä tilavammat toimistotilat Kontulan keskustasta. FC Konnun uusi lippu vihittiin
käyttöön Mikaelin kirkossa.
Vuonna 1995 edustusjoukkue putosi kahdeksanneksi mutta säilytti edelleen paikkansa I divisioonassa. Naisille kausi oli
sen sijaan menestys: joukkue sijoittui SM-sarjassa toiseksi ja voitti Naisten Cupin. Kontu 72 putosi III divisioonaan, Apoikien sijoitus I divisioonalohkossaan oli seitsemäs ja B-pojat putosivat aluesarjaan.
Helsinki Cupissa A-tytöt ottivat voiton ja myös C-tytöt olivat loppuottelussa. Stadi Cupin loppuotteluun selviytyivät Aja E-tytöt.
Piirin mestaruus tuli A-tytöille, naiset ja B-tytöt sijoittuivat sarjassa toiseksi sekä C2- ja E-tytöt kolmansiksi.
Kontu oli kolmas piirin nuorisotoimintakilpailussa. Hanna Tolvi voitti D-tyttöjen piirin taitokilpailin, sekä Pauliina
Polttila F-tyttöjen ja Marika Halmela G-tyttöjen taitotestin.
Pikkujättiliiga järjestettiin viidentenä peräkkäisenä vuotena.
Kotikenttä-lehti ilmestyi neljänä numerona.

Uutta vauhtia 2. divisioonasta

Vuonna 1996 edustusjoukkueen neljän vuoden I divisioonakausi katkesi, kun joukkue jäi sarjassa viimeiseksi ja putosi
II divisioonaan. Naiset sijoittuivat SM-sarjassa viidenneksi ja A-pojat I divisioonalohkossaan kolmennaksi. B2-pojat
voittivat vuotta nuorempina kevään aluesarjan ja nousivat B-poikien I divisioonaan. Syyskierroksella joukkue jäi
kuitenkin pisteen päähän sarjapaikasta ja putosi takaisin aluesarjaan.
Helsinki Cupissa A-tytöt olivat loppuottelussa, samoin E-tytöt Stadi Cupissa.

E- ja vuotta vanhempien sarjassa pelanneet C2-tytöt voittivat piirin mestaruuden. B2- ja C-pojat sijoittuivat piirisarjan
kakkosiksi.
Hanna Tolvi oli jälleen piirin ykkönen nyt D-tyttöjen taitokilpailussa, samoin Pauliina Polttila E-tyttöjen ja Marika
Halmela F-tyttöjen taitotesteissä.
Kuudes Pikkujättiliiga keräsi jälleen yli parisataa 5-7 -vuotiasta osanottajaa.
Kotikenttä-lehden seitsemäs vuosikerta ilmestyi neljänä numerona.

Turnausmenestyksiä ja edustustehtäviä

Ykkösdivisioonan maratontaulukossa Kontu oli kauden 1996 päätyttyä sijaluvulla seitsemäs kaikkiaan 69:stä
joukkueesta. Naisten sijoitus samassa taulukossa oli neljäs 52 joukkueesta.
Vuosien varrella Kontu-joukkueet ovat osallistuneet menestyksellisesti myös moniin kansainvälisiin turnauksiin
Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa sekä USAssa.
Miesten maajoukkueessa ovat pelanneet Jouko Vuorela, Patrik Borg ja Simo Arajärvi, viimeksi mainittu
olympiajoukkueessa. poikien maajoukkuepelaajia ovat olleet Paavo Karjalainen, Riku Wikström, Mika Svahn, Tero
Elomaa ja Sami Teittinen.
Naisten ja tyttöjen maajoukkueringissä ovat olleet Jonna Norppa-Rahkola, Anne Mäkinen, Pauliina Miettinen, Kirsi
Hiltunen, Marianne Lindholm, Meri Suomela, Sari Petterson, Inka Huttunen, Sani Ylitalo, Salla Ranta, Marika
Sjöblom, Nina Lämsä, Minja Tuominen, Sanna Valkonen, Anu Parviainen, Sini Lehtonen, Sari Holmström ja Satu
Kunnas.
Sekä poikien että tyttöjen piirijoukkueissa on vuosien varrella pelannut runsaasti kontulaisia. Paras vuosi oli 1990,
jolloin C-ikäisten piirijoukkueessa pelasi yhdeksän Kontu-junioria.

	
  

