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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 
 

 

1. YLEISTÄ 

 

Seura on yleisurheilun erikoisseura, joka toimii Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella. Sen perusta on 

monipuolisesti toimiva lasten ja nuorten yleisurheilukoulutoiminta. Seura antaa harrastustoiminnan lisäksi 

urheilijoilleen mahdollisuudet pyrkiä myös huippu-urheilijoiksi. Seura toteuttaa lisäksi harraste-/kunto- ja 

veteraaniurheilua. 

 

Seuran laatima toimintakäsikirja on asiakirja, jossa on määritelty seuran visio sekä lähiajan toimintastrate-

gia. Toimintakäsikirjaan on kirjattu myös kuvaus seuran toiminnoista ja organisaatiosta eri tehtävineen. 

Lähtökohtana on tuottaa jäsenille kuva siitä, mitä seura on ja mihin se pyrkii.  

 

Seura piti vuonna 2014 paikkansa Uudenmaan parhaana seurana ja säilytti myös näkyvyytensä valtakun-

nallisella tasolla. Säilytimme paikkamme seurojen superluokassa ja seuraluokittelussa olimme 12. paras 

seura Suomessa. Kalevan Malja kilpailuissa sijoituksemme oli 13. Olimme lisäksi Uudenmaan piirin Nuori-

socupin voittajaseura ja piirin ykkösseura. SUL:n uudessa valtakunnallisessa Nuorisotoimintakilpailussa 

olimme hienosti sijalla 7. ja meidät palkittiin oman kaupunkikokoluokkamme kakkosena. Lisäksi KUY palkit-

tiin SUL:n ja Tallink Siljan toimesta Suomen Silja Line Seurakisajärjestäjänä. Lisenssejä seuralla oli 568 

kappaletta ja olimme näin ollen lisenssimäärällä mitattuna 7. suurin yleisurheiluseura Suomessa. Kunnia-

kierroksella Raimo Stenvall keräsi suurimman tukisumman Suomessa ja seurakin sijoittui kahdeksanneksi 

valtakunnan listalla. Näiden mittareiden mukaan suurimmassa osassa seuran tilanne parani ja joissakin tuli 

pientä pudotusta. 

 

KUY:ssa on kaksi viimeistä vuotta ollut käynnissä huippu-urheilijoiden osalta sukupolvenvaihdos ja se nä-

kyy myös edellä mainituissa tilastoissa ja rankingeissa. Antti Kempas jatkoi loistavan huippu-urheilijauransa 

jälkeen seuran hallituksessa ja valittiin varapuheenjohtajaksi. Niina Kelo piti pientä taukoa harjoittelusta ja 

kilpailemista saatuaan lapsen alkukesästä, mutta osallistui jo Kalevan Kisoihin loppukaudesta. Nuoret ur-

heilijamme, 14-15-sarjalaisista lähtien, näyttivät kyntensä Eveliina Määttäsen johdolla keräten huimasti SM-

mitaleita ja siten myös seuraluokittelupisteitä.  

 

Vuonna 2014 seura järjesti 20 kilpailua, joissa oli osallistujia n. 4000. Lisäksi alueen koulukiertueella liiku-

tettiin 4300 alakoululaista.  

 

 

2. HALLINTO 

 

2.1 Hallitus ja työntekijät 

 

Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2014. 

Seuraa johti hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallituksessa toimi uutena puheenjohtajana 

Marjo Määttänen ja varapuheenjohtajina Seppo Norpila ja Antti Kempas. Muina hallituksen jäseninä kau- 

 



 

2 

 

 

 

della toimivat Milla Kelo (urh.edustaja), Marko Ceder, Jussi Viitala ja Mika Poutanen. Sihteerinä toimi halli-

tuksen kutsumana Martti Kempas. 

 

Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja Ani Viherlinna, valmennuspäällikkö Jorma 

Liukka sekä nuorisopäällikkö Piia Jäntti. 

 

Ani Viherlinna ja Piia Jäntti ovat toimineet seuran päätoimisina työntekijöinä seuran toimistolla Järvenpääs-

sä osoitteessa Uudenmaantie 7.  Jorma Liukka on toiminut oto-valmennuspäällikkönä.  

Loppuvuodesta laitettiin hakuun (täytetään 1.1.2015) kokopäiväisen valmennuspäällikön paikka, jonka kus-

tannuksiin seuralle SUL myönsi Nuorisovalmennuksen kehittämistukea vuosiksi 2015-2016. 

 

Hallituksen asiantuntijaelimet, toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä keskenään ja kaikkien 

jäsenten kanssa ja olivat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 

 

Valmennustoimikunta  

Toimikunta keskittyi valmennuspäällikkö Jorma Liukan johdolla hoitamaan seuran valmennus- ja koulutus-

toimintaa, sen suunnittelua ja toteutusta. Se piti yhteyksiä valmentajiin ja valmennusryhmiin sekä itsenäi-

sesti harjoitteleviin aikuisurheilijoihimme. Toimikunta loi edellytykset urheilijoiden valmentautumiseen. 

Toimikuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet valmennuspäällikön (pj) lisäksi Eila Kelo, Seppo Norpila, Martti 

Kempas, Ani Viherlinna, Piia Jäntti, Tiia Viherlinna, Teemu Vääräniemi ja Tarja Kankkunen. Osassa pala-

vereita ovat mukana olleet myös Asko Airikka, Tiina Puranen ja Markus Roukala. 

 

Nuorisotoimikunta 

Toimikunta vastasi nuorisopäällikkö Piia Jäntin johdolla lasten ja nuorten ohjaus- ja kilpailutoiminnasta sekä 

urheilukoulutoiminnan suunnittelusta sekä vetämisestä. Toimikunnan vastuulla oli myös huolehtia ohjaajien 

perus- ja jatkokoulutuksesta. 

Liikuntaleikki- ja If-Yleisurheilukouluja pyöritettiin viidessä taajamassa Hyrylässä, Jokelassa, Järvenpäässä, 

Kellokoskella ja Keravalla. Lisäksi nuorisopäällikön vastuulla ovat olleet keväällä iltapäiväkerhot Keravalla 

ja Tuusulassa. 

 

Kilpailutoimikunta  

Toimikunta keskittyi Maisa Gråstenin johdolla suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa kilpai-

lutoimintaa. Kilpailutoimikunta järjesti 20 eri kilpailutapahtumaa mm. piirinmestaruuskilpailuja, joissa osallis-

tujia yhteensä noin 4000. Kilpailutoimikuntaan ovat Maisan lisäksi kaudella kuuluneet Aune Heikkinen, To-

mi Määttänen, Riikka Räisänen, Eila Kelo, Seppo Norpila ja Ani Viherlinna. 

 

Taloustoimikunta  

Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä. Toimikuntaan ovat kuuluneet vastuuhenkilö 

Marko Ceder’in lisäksi Marjo Määttänen ja Ani Viherlinna. 

 

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 

Tämän toimikunnan tehtäviin kuului seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Seuralehti ilmestyi kaksi 

kertaa vuoden aikana. Nettisivujen lisäksi käytössä ovat facebook sivut. Aktiivinen näkyvyys kasvoi Keski-

Uusimaa lehdessä kesällä 2014. Tiedotustoimikunnan nimi muutettiin loppuvuodesta Tiedotus- ja markki- 
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nointitoimikunta ja siitä on vastannut Mika Poutanen. Toimikunnan jäseninä lisäksi Nanna Väyrynen, Jussi 

Viitala, Piia Jäntti ja Ani Viherlinna.  

 

Kioskitoimikunta 

Toimikunnan tehtäviin kuuluivat tapahtuminen ja talkoiden järjestäminen ja huolto yhteistyössä talous- ja 

kilpailutoimikunnan kanssa. Kioskitoiminnan päävastuu on ollut Marjo Määttäsellä ja siihen ovat lisäksi kuu-

luneet Helena Rouhiainen, Irina Pietiläinen ja Kirsti Räty. Erillisestä rantakioskien toiminnasta on vastannut 

toimiston henkilökunta yhdessä Marjo Määttäsen kanssa. 

 

Muut jäsenten luottamustehtävät 

Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallitustoiminnassa on vuoden aikana ollut mukana kilpailuvastaavana Maisa 

Gråsten. Lisäksi Ani Viherlinna on otona toiminut piirissä seurapäällikkönä, vastaten mm. piirin ohjaajakou-

lutuksista ja piirileirityksestä sekä seurayhteistyöstä. Martti Kempas toimi piirin kävelytuomarikouluttajana. 

 

 

3. URHEILUTOIMINTA 

 

Seuran yleisurheilutoiminta on keskittynyt nuorten valmennukseen sekä harrastustoimintaan ja urheilu- 

sekä liikuntaleikkikoululaisten ohjaamiseen. KUY tunnetaan kuuluna nuorisourheiluseurana ja olemme 

myös Nuoren Suomen Sinetti-seura.  

 

Yleisurheilukausi aloitettiin jo hallikilpailuilla talvella ja sitä jatkettiin varsinaisilla kisoilla kesällä.  

Harjoituksia pidettiin ympäri vuoden - myös If Yleisurheilukoulut, Keuda-harjoitusryhmät ja liikuntaleikkikou-

lut pyörivät ympärivuotisesti. 

Kesäkuun alussa järjestettiin lomaileville alakoululaisille Tuusulassa (Hyrylä) ja Järvenpäässä kahden vii-

kon ajan Urheiluleiri päivittäin klo 9-16 välillä. Lisäksi Järvenpään molempien leiriviikkojen aikana järjestet-

tiin yhteistyössä paikallisten seurojen (Haukat, JäPS, Blues Volley, KiPe) kanssa lajin vaihtopäivät. Yhden 

päivän aikana lapsille annettiin mahdollisuus valita kaksi eri lajia joita pääsi kokeilemaan. Päivät olivat niin 

sään kuin muiden puitteiden osalta onnistuneet ja saimme lapsilta paljon positiivista palautetta päivän jäl-

keen. 

 

Järvenpään ja Etelä-Tuusulan ryhmissä on paljon urheilijoita, mutta nuorisotoimintaan haasteita tuovat poh-

joiset Tuusulan paikkakunnat (Jokela ja Kellokoski) ja Kerava. Etenkin talvisin näillä paikkakunnilla toiminta 

pienenee ja olemme pyrkineet tehostamaan mainontaa ko. paikkakunnilla esim. koulukiertueen avulla. 

 

Koulukiertue laajeni tänä vuonna 24 kouluun Tuusulan, Keravan, Järvenpään ja Vantaan alueella. Liiku-

timme viiden viikon aikana 4300 lasta. Koulukiertue mahdollisti seuramme ohjaajien työllistämisen viiden 

viikon aikana päiväsaikaan, yleisurheiluopetuksen tietotaito laajeni monen opettajan tietoisuuteen. Kiertue 

toteutettiin kouluille ilmaiseksi. 

 

Lisäksi vuonna 2013 alkanut seurayhteistyö Järvenpään seurojen kanssa jatkui tiivisti kerran kuukaudessa 

tavaten. Tapaamisten tavoitteena on ollut vaikuttaa kuntapäättäjiin mm. vuorojakojen, tilaongelmien ja kou-

lujen aamuvalmennuksien mahdollistamisesta. Suurimpia ja näkyviä yhteistyö foorumin aikaansaannoksia 

ovat olleet kesäkuussa järjestetty kesäleirien lajinvaihtopäivät ja yhteiset nettisivut (sporttijarvenpaa.fi). 
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Haasteina toiminnassa ovat tämänkin kauden aikana olleet sisäkauden harjoitusolosuhteet. Urheilijat joutu-

vat matkustamaan toisille paikkakunnille tekemään varsinaisia lajiharjoitteita, sillä toiminta-alueeltamme ei 

löydy paikkaa jossa heittää tai hypätä. Lisäksi saamamme vuorot ovat osittain olleet paikoin todella myö-

häisiä. Näistä asioista on keskusteltu paljon vanhempien ja valmentajien keskuudessa.  

 

3.1. Menestys 

 

KUY:lla on riveissään kolme maaottelu-urheilijaa, 20 aikuisten ja 29 nuorten SM-urheilijaa. Tämän vuoden 
ykkösurheilijaksemme nousi nyt toisen kerran peräkkäin 19-vuotias Eveliina Määttänen, joka voitti nuorten 
Pohjoismaisessa maaottelussa 400m aidat ja oli mukana aikuisten Suomi-Ruotsi-maaottelussa. Eveliina 
saavutti kaikkiaan neljä SM-mitalia, joista kaksi kultaista! 
 
Noora Wallenius kehittyi myös hyvin, hän juoksi nuorten Pohjoismaisessa maaottelussa 1500m, oli mukana 
Pohjolan maastojuoksukisoissa ja nappasi vuoden aikana kolme SM-mitalia. Kolmas maaottelu-
urheilijamme on Robin Ryynänen, joka kesän hienoilla juoksuillaan lunasti paikkansa nuorten Suomi-
Ruotsi-maaotteluun. Talven vammoista parannuttuaan Robin saavutti kolme SM-mitalia, joista 1500m:n ja 
3000m:n mitali oli kultainen. Robin oli lähellä tehdä historiaa, sillä hän jäi M 17 sarjan Ari Paunosen 40v 
vanhasta 1000 metrin Suomen ennätyksestä vain neljä sekunninkymmenystä. 
 
Seuran esikuvaurheilija Niina Kelo oli kuin olikin mukana Kalevan Kisoissa. Niinan tämän vuoden paras ja 
arvokkain saavutus oli poikavauvan synnyttäminen. Niina starttaa mitalijahtiin kohti ensi kesän SM-kisoja. 
Toinen seuramme arvokisojen vakiourheilijoista Antti Kempas valittiin seuran varapuheenjohtajaksi, hän on 
kuvioissa mukana liiton asiantuntija- ja maajoukkuetehtävissä. 
 
Seuran nuorten esiinmarssi oli tällä kaudella todella komea. Kaikkiaan 29 seuran nuorta on ollut mukana 
SM-kisoissa, aikuisten SM-kisoissa kaikkiaan 20 urheilijaamme. Menestys on ollut hienoa, seuralla on 17 
SM-mitalistia ja 11 Suomen mestaria! 
Suomen mestareita ovat Eveliina Määttänen (2), Robin Ryynänen (2), Amanda Räty, Jere Niemi (2), Vertti 
Viitala, Katri Gauriloff, Saara Hakanen (5!), Iina-Kaisa Mäkelä (3), Emmi Kemppainen, Elina Kujala, Aatu 
Komulainen. 
SM-mitaleita ovat em. lisäksi saavuttaneet Mika Loikkanen, Joni Rouhiainen, Noora Wallenius, Sanni Ma-
honen, Petri Ihander, Jaakko Määttänen. Pistesijoille on yltänyt useita muitakin seuramme urheilijoita. 
SM-viesteissä, 16-17-vuotiaiden (4 kultaa, 1 pronssi) ja 14-15-vuotiaiden SM-kisoissa (7 kultaa, 1 pronssi) 
seuran menestys oli erityisen hyvä. Nuorimpien SM-mittelöissä KUY oli maan yksi parhaista seuroista! 
Urheilijoiden valmennus on hyvissä käsissä - kiitokset kaikille henkilökohtaisille valmentajille. 
 
Nuorten eri ikäisten piirin mestaruuskisoissa seurallamme oli suuri joukko kilpailijoita kamppailemassa mita-
leista ja aistimassa hienojen, jännittävien kilpailujen tunnelmaa. Suurimman osan seuran 207 alue- ja pm-
mitalista toi yli 70 nuorta. Seuralla on hieno lahjakkaiden nuorten joukko! 
Kun näiden nuorten innostus saadaan säilytettyä pitkäjänteisellä, monipuolisella ja iloisella harjoitus- ja kil-
pailutoiminnalla, niin varmasti Niina, Antti ja Halvarin Mikko saavat seuraajia olympiatason urheilijoina. 
 
Menestystä ei tullut pelkästään nuorten sarjoissa. Seuran aikuisurheilijatkin (nimi aikaisemmin veteraaniur-
heilijat) ovat kunnostautuneet. Riikka Räisänen voitti kultaa N 35 sarjassa SM kultaa hallissa sekä kesällä 
5000 metrillä ja pronssia maastojuoksuissa, Minna Mörsky saavutti pronssia N45 kuulassa. Mika Loikkanen 
on Euroopan ja Suomen paras M40 kiekossa, Jouni Tahvanainen pronssilla M30 100 metrin juoksussa. 
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3.2. Ohjaus- ja valmennustoiminta 

 

Seuramme voimavara on edelleen pätevä ja motivoitunut valmentajien ja ohjaajien joukko sekä seuran 

nuorisopäällikkö Piia Jäntti ja valmennuspäällikkö Jorma Liukka. Useat valmentajamme ja seuramme edus- 

 

tajat ovat aktiivisesti osallistuneet piiri- ja aluetason valmennukseen sekä myös kansalliseen ja kansainväli-

seen toimintaan.   

 

Harjoituspaikkoina ovat olleet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään Yleisurheilukentät kesäisin sekä talvisin eri 

koulujen tilat ja jäähallien juoksusuorat. Talviharjoittelua on myös suoritettu Helsingin liikuntamyllyssä ja 

Hyvinkään Wanhalla Areenalla.  

 

Nuorisotoimikunnan vastuulla oleva lasten ja nuorten ohjaustoiminta sisältäen Liikuntaleikkikoulut ja uudet 

Keuda harjoitusryhmät, oli erittäin vilkasta toimintaa vuoden aikana. Ryhmien toiminta on ollut monipuolista 

eri lajien ja urheilumuotojen perusharjoittelua, kilpailuihin osallistumista sekä kesällä ja talvella. Erityisesti 

Silja Line Seurakisat ovat lisänneet lasten kilpailuinnokkuutta kesäkauden aikana ja tuonut lajin pariin uusia 

harrastajia. Nuorisourheilun kehityskohteena olivat Tuusulassa ja Järvenpäässä toimivat Keuda-harraste-

ryhmät, joissa 11 - 17 –vuotiailla nuorilla on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua kaksi kertaa viikossa il-

man kilpailuvelvoitteita. Kesän aikana ryhmien toimintaa kehittämässä oli liikunnanohjaajaksi opiskeleva 

Anne Partanen. Ryhmiin saatiin useampi uusi innokas harrasstaja. 

 

Harjoituksia pidettiin useassa eri ikäryhmässä (4 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 13 ja 14 - 17 -vuotiaiden ryhmät), 

yhdestä kuuteen päivään viikossa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan eri kouluilla, jäähalleilla, uimahallin 

liikuntatilassa, urheilukentillä ja maastoissa. Tuusulassa ja Järvenpäässä järjestettiin kesäkuun kahden 

ensimmäisen viikon aikana päivisin toimiva Kesän Urheiluleiri. Leiriläisiä kahden viikon aikana oli yhteensä 

n. 100 lasta ja 10 eri ohjaajan voimin. Järvenpään leiriläisillä oli molempien leiriviikkojen aikana mahdolli-

suus päästä kokeilemaan lajinvaihtoa (jääurheilu, jalkapallo, pesäpallo, lentopallo ja yleisurheilu). 

 

Keväällä toteutettiin seuran suurin järjestämä Koulukiertue alueen alakouluille. Seuran ohjaajat yhdessä 

nuorisopäällikön kanssa kävivät liikuttamassa 24:llä eri koululla 4300 lasta. Tänä vuonna kiertue laajeni 

jopa Vantaan puolelle (Jokivarren koulu). Tuusulassa vierailimme 13 koululla, Keravalla viidellä ja Järven-

päässä viidellä koululla. Myös keväällä jatkoimme Keravan liikuntapalveluiden järjestämiä iltapäiviä kerhoja 

ja Keravan Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen järjestämää Liikuntakerhoa. Koulukiertueen ja iltapäivä-

kerhojen avulla olemme pystyneet ylläpitämään yhteistyötä kaupungin/kuntien kanssa, sekä saaneet posi-

tiivista näkyvyyttä myös paikallisessa lehdessä. 

 

Nuoriso päätti kauden syyskuussa Seuraleirin merkeissä Tuusulan Metsäpirtillä. Leiri oli tarkoitettu seuran 

7-13-vuotiaille, leiriläisiä leirille ilmoittautui 30 ja heidän lisäksi viisi innokasta ohjaaja kävivät toteuttamassa 

leiriläisten ohjelman. Leiri toteutettiin la - su ja perjantaina ohjaajat kokoontuivat viettämään yhteistä iltaa 

tavoitteena ohjaajien ryhmähengen kasvattaminen ja kiitos kesän ohjauksista. 

 

Liikuntaleikki- ja If Yleisurheilukoulujen vetäjinä toimi yhteensä 25 ohjaajaa, nuorisovalmennus- ja valmen-

nusryhmissä valmentajia toimi yli 10 valmentajaa. Seuramme Silja Line Seurakisat palkittiin vuoden 2014 

parhaana SUL:n ja Silja Linen toimesta. 
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Valmennustoimikunnan vastuulla olevan nuorten valmennustoiminnan tavoitteena on taata jokaiselle ha-
lukkaalle nuorelle sopiva harjoitusryhmä, jossa kukin voi kehittää valmiuksiaan kilpailumenestykseen ja 
kehittymiseen huippu-urheilijaksi. 

Tämän turvaamiseksi KUY:n urheilijan polku uudistettiin toimintavuoden 2013 aikana. Tämän myötä val-
mennustoimikunnan alaisuudessa ovat toimineet seuraavat ryhmät: 

Talenttiryhmä, johon valittiin tsemppiryhmästä hyvän harjoitusasenteen omaavia, jo osin SM-kilpailuikäistä 
nuoria. Talenttien vastuuvalmentajana on toiminut Marjut Väänänen. 

Juniorivalmennusryhmään valittiin jo SM-kilpailuikäistä, tavoitteelliseen harjoitteluun motivoituneita nuoria. 
Ryhmän vastuuvalmentajana on ollut Jorma Liukka.  

Nuorisovalmennusryhmään valittiin jo SM-kilpailuissa menestyneitä nuoria. Ryhmän vastuuvalmentajana 
on toiminut Eila Kelo. 

Nuorisovalmennusryhmän ”yläpuolella” harjoittelevat valmennusryhmän urheilijat, joilla jokaisella urheilijalla 
on henkilökohtainen valmentaja sekä oma henkilökohtainen harjoitussuunnitelma. Valmennusryhmän ur-
heilijat ovat treenanneet myös osin nuorisovalmennus- ja juniorivalmennusryhmän kanssa. Osa valmen-
nusryhmäläisistä harjoittelee omatoimisesti ryhmäharjoitusten ulkopuolella. Ryhmävalmennuksissa valmen-
tajina ovat lisäksi toimineet edellä mainittujen vastuuvalmentajien lisäksi mm. Teemu Vääräniemi ja Tarja 
Kankkunen. 

Omatoimisesti valmentautuvien (ei ryhmäharjoituksissa mukana) nuorten urheilijoiden valmentajina ovat 
toimineet mm. Asko Airikka, Reijo Niemelä, Pertti Ryynänen, Juhani Rajamäki sekä Seppo Norpila. 

Lisäksi aktiivisesti harjoittelevia yleisen sarjan kilpailuihin tähtääviä urheilijoita sekä ns. veteraanisarjojen 
kilpaurheilijoita. 
 

Vuoden aikana järjestettiin harjoitusleiri Portugalissa yli 16-vuotiaille urheilijoille. Lisäksi järjestettiin useita 

lajivalmennus-iltoja/päiviä junnu- ja nuorisovalmennusikäisille. Seuramme urheilijat ovat aktiivisesti osallis-

tuneet piirin ja liiton järjestämiin Eteläisen alueen leirityksiin Pajulahdessa ja Kuortaneella (kävelijät). Van-

hemmista urheilijoista osa on osallistunut SUL:n järjestämille NMJ ja MJ leireille Pajulahdessa. 

 

Varsinaisen valmennustoiminnan koordinoinnin lisäksi nuoriso- ja valmennuspäällikkö vastasivat keväällä 

ja syksyllä järjestetystä harrasteliikuntatarjonnasta eli SUL:n Juoksukoulusta ja Junior Juoksukoulusta apu-

naan vetäjinä Tiina Puranen ja Markus Roukala.  

Aikuisten Yleisurheilukoulutoimintaa heräteltiin kesätoiminnalla ja sitä päätettiin suuren kysynnän vuoksi 

jatkaa ympärivuotisena. 

 

3.3. Koulutus 

 

Seurastamme on vuonna 2014 suorittanut piirin järjestämänä lasten yleisurheiluohjaajakurssin kolme uutta 

ohjaajaa. Seuran valmentajia ja ohjaajia on osallistunut myös SUL:n järjestämiin koulutuksiin mm. leirien 

yhteydessä. 
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Tänä vuonna on panostettu erityisesti ohjaajien sisäiseen koulutukseen nuorisopäällikön toimesta. Lisäksi 

seuran ohjaajat osallistuivat TUL:n pilottikoulutukseen ”Valmennuksen perusteet”, jossa kouluttajina seuran 

toimistolla toimivat kurssin suunnittelijat Antti Kempas ja Lasse Rautarinta.  

 

Seurastamme osallistui neljä henkilöä maalikamerakoulutukseen. 

 

3.4. Palkitsemiset 

 

Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa Järvenpäässä Seurojentalolla, jossa oli läs-

nä n. 200 henkeä. Kauden päätöstilaisuuden yhteydessä juhlistettiin 30 hengen kutsuvieraan voimin vuo-

den 1994 Tuusulan Kalevan Kisojen 20 vuotta. 

 

Seuran parhaina palkittiin: 

Seuran paras Junnu-urheilija(9-15): Saara Hakanen 

Seuran paras Veteraaniurheilija: Mika Loikkanen 

Seuran paras Miesurheilija: Mika Loikkanen 

Seuran paras Naisurheilija: Nina Schvedoff 

Seuran paras Urheilija: Eveliina Määttänen 

Tsempparijunnut: Vilma Mikkola ja Konsta Keijonen 

Kunniakierroskerääjä: Raimo Stenvall 

Taustavaikuttajat: Nanna Väyrynen ja Mika Poutanen 

 

Ikäluokkiensa parhaina palkittiin: 

P9 Aaro Räisänen 

T9 Nelli Rosnell 

P10 Sampo Väyrynen 

T10 Liina Tervo 

P11 Rasmus Kujala 

T11 Lotta Kolehmainen 

P12 Lauri Kahelin 

T12 Laura Kankkunen 

P13 Jaakko Poutanen 

T13 Eerika Salomäki 

P14 Aatu Komulainen 

T14 Elina Kujala 

P15 Jaakko Määttänen 

T15 Saara Hakanen 

M16 Vertti Viitala 

N16 Sanni Mahonen  

M17 Robin Ryynänen 

N17 Ella Kinnunen 

M19 Petri Ihander 

N19 Eveliina Määttänen 

M22 Joni Rouhiainen 

N22 Hanna Liukka 
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4. KILPAILUTOIMINTA 

 

Vuonna 2014 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja vain seuran jäsenille tarkoitettuja Seuran Mestaruuskil-

pailuja, joita kesän aikana pidettiin eri lajivalikoimalla yhteensä 3 kertaa ikäluokille 9 vuotiaat – yleinen sar-

ja. Mestaruuskilpailuissa parhaiten sijoittuneet palkittiin kauden päätöstilaisuudessa. 

 

Tämän lisäksi pienemmille urheilijoille oli kesän aikana kaikille 5 - 9 -vuotiaille avoimet Silja Line Seuraki-

sat, joita kesän aikana oli 7 kertaa.  Viimeisessä kisassa palkittiin kesän aikana aktiivisesti kisanneet urhei-

lijat. Syksyllä juostiin sarjoissa 6 - 15 vuotiaat maastoja kolme kertaa kolmella eri paikkakunnalla. 

 

Muina tärkeimpinä kisoina seura järjesti myös UUDY:n pm-Junnuviestit (9 -15v), yhdet kansalliset ja yhdet 

nuorisokansalliset. Yhtenä kisamuotona oli kolmiosainen kävely Cup, josta yhden järjesti KUY ja loput kaksi 

Espoon Tapiot ja KU-58:n. 

 

Kisakausi alkoi perinteisillä Taaborin Hölkällä ja Mini Taaborilla. Parin viikosta päästä järjestää niin ikään 

perinteinen Taaborin Olympiakävely Tuusulan Urheilukeskuksessa. 

 

Lisäksi seura oli keväällä ja syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä koululaiskilpailuja Tuusulassa yh-

dessä kunnan koulu- ja liikuntaväen kanssa. 

 

 

5. TALOUS 

 

Vuoden 2014 tilikauden tulos oli n. 11t euroa ylijäämäinen, johon päädyttiin jatkamalla tarkkaa talouden 

seurantaa taloustoimikunnan toimesta. Kausimaksujen kustannusvastaavuuteen kiinnitettiin edelleen eri-

tyistä huomiota hinnoiteltaessa uutta kautta, sillä harjoitus- ja valmennuskulut olivat edellisellä kaudella 

merkittävä menoerä. Tämän kauden aikana erityisesti tilavuokrat ovat nousseet n. 5 % ja aiemmin maksut-

tomista tiloista on alettu periä maksuja.  

 

Talkoita, tapahtumia ja tempauksia oli useita, tärkein voimainponnistus oli Kunniakierros toukokuussa, jos-

sa saavutettiin jälleen erittäin hyvä tulos – Raimo Stenvallin hienon panoksen ansiosta! Raimo oli valtakun-

nan paras kerääjä. Seura oli myös mukana Naisten Kymppi- tapahtumassa liikenteenohjauksessa. Kesän 

aikana pidettiin kioskia Häklin, Rusutjärven ja Vanhankylänniemen uimarannoilla.  Samalla kesätyöllistettiin 

useita paikkakuntalaisia seuran nuoria. Kauden lopulla seura sai 100 vuotta täyttäneeltä Järvenpään Palol-

ta huomattavan avustuksen nuorisotoimintaansa. Järvenpään Palo ry oli emäseura Järvenpään Palon 

Yleisurheilijat ry:lle, joka oli perustamassa Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry:tä. 

 

Seuran pyrkimyksenä oli hankkia toimintaa varten ajanmukaisia välineitä, toimitilat sekä suorittaa valmenta-

jille ja ohjaajille kohtuullista korvausta harjoitusten vetämisestä, ja nämä asiat toteutettiin suunnitellusti. 
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6. LOPUKSI 

 

Vuosi 2014 oli kaikkiaan varsin vilkas ja onnistunut, kuten aiemmatkin neljä toimintavuotta.  

 

Kiitokset taas kerran kaikille urheilijoille, ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 
muille seuran tukijoille.  
 
Urheilijat urheilevat, valmentajat valmentavat ja suuri joukko seuraihmisiä luo puitteet, toteuttavat tapahtu-
mat ja aikaan saavat hyvän seurahengen! 
Näin se on KUY:ssakin. Ilman pätevää seurajohtoa, ilman toimivia työryhmiä, ilman aktiivisia 
tekijöitä seura ei elä eikä tulosta synny. Selkeä strategia, selvät pelinsäännöt ja ahkera 
käytännön työ vauhdittavat alueen yleisurheilua ja hyvän KUY-hengen syntymistä. KIITOS! 

Kiitos kuuluu myös Järvenpään, Keravan sekä Tuusulan Liikuntapalveluille hyvästä yhteistyöstä ja tuesta! 

 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry 

Hallitus 


