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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
 

 

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 

aikuisurheilua (ent. veteraaniurheilu). 

 

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.  

 

Tiivis vuosi 2016 on ollut Keski-Uudenmaan Yleisurheilulle jälleen erittäin menestyksekäs.  

Seuran nuoret ovat tänä vuonna rynnistäneet isolla joukolla valtakunnan ja Uudenmaan piirin yleisurheilun 

parhaimmistoon. KUY on jo tunnettu nimi ihmisten tietoisuudessa ja uutisotsikoissa. Yli kuudensadan seu-

ran joukossa KUY on maan kymmenen parhaan seuran kärkikaartissa! Kaikilla mittareilla mitattuna seuran 

tulokset ovat upeita: 

 

• viisitoista arvokilpailuedustusta, peräti 38 SM-mitalia, 167 alueen ja piirin mestaruusmitalia 

• Suomen Urheiluliiton seuraluokittelussa 10. paras, Uudenmaan piirin ykkönen 

• Suomen Urheiluliiton nuorisotoimintakilpailun 6., Uudenmaan nuorisocupin kakkonen 

• yleisurheilulisenssien määrässä valtakunnan yksi suurimmista seuroista (618 lisenssiä) 

• valtakunnallisessa Vattenfal Seuracup finaalissa 9. paras seura suurten kaupunkien sarjassa 

• seura järjesti 17 kilpailua, joissa yli 5000 osallistujaa mm. KLL suomen mestaruuskilpailut 

 

 

2. HALLINTO 

 

2.1 Hallitus ja työntekijät 

 

Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2016. Seuraa johti hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 12 

kertaa. Hallituksessa toimi uutena puheenjohtajana Seppo Norpila ja varapuheenjohtajina Antti Kempas ja 

Maisa Gråsten. Muina hallituksen jäseninä kaudella toimivat Milla Kelo (urh.edustaja), Eira Kärjä. Satu Koi-

vu, Sami Niemi ja Jari Laakso. Sihteerinä toimi hallituksen kutsumana Martti Kempas. 

 

Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä nuorisopäällikkö. 

 

Ani Viherlinna (toiminnanjohtaja) ja Piia Jäntti (nuorisopäällikkö) ovat toimineet seuran päätoimisina työnte-

kijöinä seuran toimistolla Järvenpäässä osoitteessa Uudenmaantie 7. Vuoden 2015 alusta lähtien toimistol-

la on työskennellyt myös kokopäiväiseksi palkattu valmennuspäällikkö, jota tehtävää on 1.2.2016 lähtien 

hoitanut Juho-Viljami Kosunen. 
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Hallituksen asiantuntijaelimet, toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä keskenään ja kaikkien 

jäsenten kanssa ja olivat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 

 

Valmennustoimikunta  

Toimikunta keskittyi valmennuspäällikkö J-V Kosusen johdolla hoitamaan seuran valmennus- ja koulutus-

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

sesti harjoitteleviin aikuisurheilijoihimme. Se on luonut urheilijoiden tuki- ja palkitsemisjärjestelmän.  

Toimikunta kannusti valmentajia ja ohjaajia koulutuksiin ja kursseille ja se loi edellytykset urheilijoiden val-

mentautumiseen. Toimikuntaan kuuluvat periaatteessa kaikki seuran valmentajat ja erityisesti ryhmien vas-

tuuvalmentaja. Toimikunta on kokoontunut erilaisissa kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä asioissa.  

 

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. Toimikuntaan kuuluvat periaatteessa kaikki seuran ohjaajat ja he ovat ko-

koontuneet vuoden aikana erilaisissa kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä asioista joka toinen kuukausi. 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukouluja sekä harrasteryhmiä pyöritettiin viidessä taajamassa Hyrylässä, Joke-

lassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Tämän lisäksi Vekarajumppa aloitti toimintansa Järven-

päässä. 

 

Kilpailutoimikunta  

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

lutoimintaa. Kilpailutoimikunta järjesti 17 eri kilpailutapahtumaa mm. piirinmestaruuskilpailuja, joissa osallis-

tujia yhteensä noin 5000. Kilpailutoimikuntaan ovat Maisan lisäksi kaudella kuuluneet Tomi Määttänen, As-

ko Airikka, Eila Kelo, Seppo Norpila, Tiina Koskela-Koivisto, Satu Koivu, Jari Laakso ja Ani Viherlinna. 

Loppukaudesta Tomi Määttänen ja Asko Airikka jäivät pois toimikunnasta ja uudet hallituksen jäsenet Satu 

Koivu ja Sami Niemi tulivat toimikuntaan mukaan. 

 

Taloustoimikunta  

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

vastuuhenkilö Marko Ceder´n lisäksi Marjo Määttänen ja Ani Viherlinna. Ja vuosikokouksen jälkeen toimi-

kuntaan ovat kuuluneet Seppo Norpila, Sami Niemi 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 ja instagram.  Toimikunnan jäseninä 

kaudella olivat Nanna Väyrynen, Eira Kärjä, Piia Jäntti, J-V Kosunen 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, Kirsti Räty ja Pirjo Rajulin. Erillisestä rantakioskien toiminnasta 

on vastannut Ani Viherlinna yhdessä Veijo Kiisken ja Henna Peltosen kanssa. 
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Muut jäsenten luottamustehtävät 

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

Gråsten. Lisäksi Ani Viherlinna on toiminut piirissä talousvastaavana. Martti Kempas toimi piirin kävelytuo-

marikouluttajana. 

 

 

3. URHEILUTOIMINTA 

 

Seuran yleisurheilutoiminta on keskittynyt nuorten valmennukseen sekä harrastustoimintaan ja urheilu- 

sekä liikuntaleikkikoululaisten ohjaamiseen. KUY tunnetaan kuuluna nuorisourheiluseurana ja olemme 

myös Sinetti-seura.  

 

3.1. Menestys 

 

KUY:lla on riveissään seitsemän maaottelu-urheilijaa, 21 aikuisten ja 52 nuorten SM-kisaurheilijaa. Tämän 

vuoden ykkösurheilijaksemme nousivat 21-vuotiaan Eveliina Määttäsen rinnalle 19-vuotias Robin Ryynä-

nen ja 17-vuotiaat Saara Hakanen ja Iina-Kaisa Mäkelä.  

Eveliina Määttänen edusti Suomea aikuisten Suomi-Ruotsi-maaottelussa Tampereella (400m aidat ja 

4x400m). Espoossa järjestetyissä Pohjolan mestaruuskisoissa ja maaottelussa Eveliina juoksi 4x400m 

joukkueessa. Eve saavutti kaudella kaikkiaan seitsemän SM-mitalia. 

Robin Ryynänen jatkaa isä-Pertin juoksuperinteitä ja nousi rohkeilla juoksuillaan yhdeksi maan suurimmista 

tulevaisuuden toivoista. Robin nappasi peräti kolme Suomen mestaruutta, oli mukana nuorten MM-kisoissa 

Bydgoszszissa Puolassa sekä voitti Pohjolan mestaruuden 5000 metrillä Reykjavikissa Islannissa. Kauden 

muut edustustehtävät olivat miesten Pohjoismaisten mestaruuskisojen 10000 metriä ja M19 maastojuoksu. 

Robin saavutti kauden aikana kolme SM-kultaa. 

Saara Hakanen on todellinen monilahjakkuus. Saara saavutti nuorten EM-kisoissa Georgian Tiblilissä hie-

non kuudennen sijan pituudessa ja seitsemännen 3-loikassa. Nuorten Ruotsi-ottelussa Tampereella Saara 

voitti 3-loikan ja oli pituuden kolmas. Pohjolan ottelumestaruuskisoissa Växjössä hän oli toinen. Saara saa-

vutti kaikkiaan yhdeksän SM-mitalia, joista kuusi oli kultaista. 

Saaran kova treenikaveri Iina-Kaisa Mäkelä on myös maan nuorten parhaimmistoa, saavuttaen viisi SM-

mitalia, joista osa olisi varmasti ollut kultaisia ellei edellä olisi Saara. Iina-Kaisa edusti Suomea ottelijana 

Tbilisin EM-kisoissa, oli Pohjolan ottelukisoissa neljäs ja Ruotsiottelun kuulassa samoin neljäs.  

Noora Wallenius kehittyi talven ja kevään aikana USA:ssa erinomaisesti tehden ennätyksiään kaikilla juok-

sumatkoillaan. Kotimaahan kesäksi palattuaan hän sairastui ja kaikki arvokisat jäivät väliin. Nuorten 1500 

metrin hopea oli varmasti laiha lohtu hänelle. 

Nuorten Pohjolan mestaruuskisoihin 10-ottelussa lunasti paikkansa myös Petri Ihander, mutta joutui vam-

mojen vuoksi luopumaan tehtävästä. Armeijavuosi toi omat haasteensa, mutta syksyn SM-kisoissa Pete 

teki uuden komean ennätyksensä ja voitti ylivoimaisesti M22 sarjan mestaruuden. 

Seuran nuoret kävelijät ovat nousemassa edustustehtäviin. Jere Niemi voitti M19 sarjan 10000 metrillä 

Suomen mestaruuden lunastaen paikan kilpakävelyn nuorten Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin.  

Jaakko Määttänen napsi peräti neljä MS-mitalia ja saavutti SM-kisaennätyksellään myös maaottelupaikan 

M17 sarjassa. 

Vuosi sitten maaottelu-urheilijaksi nousut Sanni Mahonen kehittyi myös hyvin ja oli valmistelemassa Kale-

van kisoissa Hanna-Maari Latvalan vanavedessä yllätystä 100m matkalla. Valitettavasti reisivamma esti 

finaalijuoksun ja samalla koko loppukauden.  

Joka vuosi joku Kelon sisaruksista on urheilun parrasvaloissa, useimmiten Niina, jonka paras palkinto  
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kuluvana kautena oli kesävauva. Mutta nyt hatunnosto Millalle, joka viiletti seuran naisten 4x400m viestissä 

pronssille yhdessä Hanna Liukan, Katri Gauriloffin ja Eveliina Määttäsen kanssa.  

SM-viestien toisesta hopeamitalista vastasi naisten joukkue 4x100 metrillä, jossa juoksivat Sanni Mahonen, 

Rosanna Rajulin, Hanna Liukka ja Eveliina Määttänen. 

Pronssia SM-viesteissä kävelivät 3x3000 metrillä Aatu Komulainen, Jere Niemi ja Jaakko Määttänen. 

 

Seuran nuorten esiinmarssi oli tällä kaudella todella komea. Kaikkiaan 52 seuran nuorta on ollut mukana 

SM-kisoissa, aikuisten SM-kisoissa kaikkiaan 21 urheilijaamme. Menestys on ollut hienoa, seuralla on 17 

SM-mitalistia ja 6 Suomen mestaria!  

Suomen mestareita ovat Saara Hakanen (6), Robin Ryynänen (3), Sanni Mahonen, Jere Niemi ja Aatu 

Komulainen. 

SM-mitaleita ovat em. lisäksi saavuttaneet Eveliina Määttänen (7), Iina-Kaisa Mäkelä (5), Jaakko Määttä-

nen (4), Kerttu Latvala (2), Hanna Liukka (2), Milla Kelo, Petri Ihander, Katri Gauriloff, Eerika Salomäki ja 

Laura Kankkunen. 

Pistesijoille on yltänyt useita muitakin seuramme urheilijoita. Sijoituksia kahdeksan parhaan joukkoon SM-

tasolla mitalisijojen lisäksi tuli yhteensä 42. Nuorten SM-mittelöissä KUY oli maan yksi parhaista seuroista. 

 

KUY järjesti hienot syksyn koululaisten SM-kisat Keravalla. Urheilijat tekivät ennätyksiään, katsojat nautti-

vat aurinkoisesta säästä ja lähes satapäinen toimijajoukko loi upean tapahtuman. Seuran urheilijoista Kert-

tu Latvala saavutti kisoissa mestaruuden lisäksi hopean ja pronssin. Toinen seuran KLL mestari oli Janina 

Pykäri. 

 

Nuorten eri-ikäisten piirin mestaruuskisoissa seurallamme oli suuri joukko kilpailijoita kamppailemassa mi-

taleista ja aistimassa hienojen, jännittävien kilpailujen tunnelmaa. Suurimman osan seuran 167 alue- ja pm-

mitalista toi yli 80 nuorta. Nuorten pm-kisojen ”kultamitalirohmuja” olivat Sampo Väyrynen (10), Silja File-

nius (7), Mila Heikkonen (5), Kerttu Latvala, Konsta Keijonen ja Nelli Järvinen (kukin 4 kultaa). 

 

Vattenfal-Seuracupin isojen paikkakuntien finaali järjestettiin Nokialla. KUY oli päässyt alkukilpailujen pe-

rusteella mukaan ja saavutti finaalissa upean yhdeksännen sijan. Hyvin sujuneen joukkuekisan jälkeen 

nuoret siirtyivät Tampereen Ratinaan aistimaan huikeata maaottelutunnelmaa Ruotsi-ottelussa. 

Syksyllä seuran nuoret voittivat myös seuraottelun Vantaan KU-58:aa vastaan selkein pistein 103-64. 

 

Menestystä ei tullut pelkästään nuorten sarjoissa. Seuran aikuisurheilijatkin (nimi aikaisemmin veteraaniur-

heilijat) ovat kunnostautuneet. Mika Loikkanen voitti Suomen mestaruuden M40 kiekossa ja kruunattiin 

Australiassa ikäluokkansa kiekonheiton MM 2. SM-hopeaa korkeudessa sarjassa N40 saavutti Saija Havu-

linna ja Tiina Helminen hopeaa samassa lajissa sarjassa N35. 

 

Seurassamme voi urheilla ja liikkua myös ilman menestystavoitteita. Vuosittain lisääntyvä joukko on muka-

na niin nuorten harrasteryhmissä kuin aikuisten yleisurheilukoulussa. Juoksukoulut ja urheilukoulut ovat 

lisänneet suosiotaan. 

 

3.2. Ohjaus- ja valmennustoiminta 

 

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

väki. Useat valmentajamme ja seuramme edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet piiri- ja aluetason valmen-

nukseen sekä myös kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan.   
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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. Marraskuusta lähtien olosuhteet paranivat roimasti, kun Järvenpäähän 

valmistui Monitoimihalli yhteistyössä kolmen seuran ja kahden lajin kesken (KUY, JäPS, KelA). Halli tarjoaa 

harjoitusolosuhteet niin jalkapalloon kuin yleisurheiluun. Täysimittaisen jalkapallokentän lisäksi halliin ra-

kennettiin 4x120m juoksusuora, pituushyppypaikka, toiminnallinen harjoitusalue ja lämmittelyalue, lisäksi 

Järvenpään kaupunki antoi talveksi halliin lainaksi kaupungin aitoja ja korkeushyppypatjat. Näin olemme 

saaneet parannettua oman alueelle lajiharjoittelua monipuolisesti myös talvella. 

 

Nuorisotoimikunnan vastuulla oleva lasten ja nuorten ohjaustoiminta sisältäen Liikuntaleikkikoulut ja harjoi-

tusryhmät, olivat 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 harrasta-

jia. Nuorisourheilun kehityskohteena olivat Kellokosken, Jokelan ja Keravan ryhmät. Tarkoituksena oli kas-

vattaa osallistujamääriä, jossa onnistuttiin kiitettävästi.  

 

 
 Kuva 1. Nuorisourheilun harrastajamäärät 

 

Harjoituksia pidettiin useassa eri ikäryhmässä (2- 3, 4 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 13 ja 14 -24 vuotiaiden ryhmät), 

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

liikuntatilassa, urheilukentillä ja maastoissa, sekä marraskuussa 2016 pääsimme aloittamaan useamman 

ryhmän kanssa uudessa Monitoimihallissa. Uutena ryhmänä aloitettiin Vekarajumppa 2-3-vuotiaille lapsille 

ja heidän huoltajilleen. Ryhmä aloitti Järvenpäässä lauantaiaamuisin ja kysynnän vuoksi syksyllä Järven- 

päähän perustettiin samalle aamulle yksi ryhmä lisää. 

 

 

Keväällä koulukiertue toteutettiin nuoriso- ja valmennuspäällikön, sekä harjoittelijan ja muutaman ohjaajan 

voimin, sillä kiertuetta laajennettiin tänä vuonna myös päiväkoteihin (Kerava, Järvenpää, Jokela, Tuusula). 

Yleisurheiluopetuksen tietotaito laajeni taas uusien opettajien tietoisuuteen. Kiertue toteutettiin kouluille ja 

päiväkodeille ilmaiseksi.  
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Keväällä viiden viikon aikana Nuorisopuolella oli harjoittelija Seurakuntaopistosta. Harjoittelijan tehtäviin 

kuului mm. koulukiertue, kesän ryhmien kausisuunnitelmat, ohjaaminen yleisurheilukouluissa, sekä sosiaa-

lisen median ja seuran nettisivujen päivittäminen. 

 

Kauden aikana Nuoriso järjesti paljon erilaista aktiivista toimintaa harjoitusten lisäksi, kuten syksyn kauden 

päätöstapahtuma Järvenpään urheilukentällä yhteistyössä Valmennuksen kanssa, innokkaille kilpailuun 

lähtijöille extra harjoituksia juuri ennen kilpailuita ja maaliskuussa kisamatka Jyväkylään JIM kisaan, jonne 

lähdettiin reilun 30 hengen voimin. Lisäksi Espoossa järjestetyssä YAG kilpailutapahtumassa olimme usean 

viestijoukkueen kera T/P9-11 sarjoissa. 

 

Järvenpäässä olemme olleet mukana Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen liikuntaprojektissa (Päi-

väkotien Liikuntakerhot). Vastuullamme on ollut kahdessa päiväkodissa toteutettavaa iltaryhmää päiväkoti-

ikäisille (3-4-vuotiaat ja 5-6-vuotiaat, Harjula ja Isokytö). 

Yhteistyö jatkui myös Järvenpään kaupungin kanssa toteuttavalla liikuntakerholla motorisesti kömpelöille 1 

- 3 luokkalaisille (Siilijumppa) Yhteiskoulun salissa. Lisäksi kokeilimme saada Kaupungin kanssa ryhmän 4-

6-luokkalaisille (Sulojumppa) lapsille joiden liikunnallista motivaatiota olisi tarkoitus nostaa ja kannustaa 

seuratoimintaan kunnon kohoamisen ja positiivisten liikuntakokemusten jälkeen. Ryhmää ei tällä kertaa 

saatu toteutumaan. 

 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukoulujen, sekä Harjoitusryhmissä vetäjinä toimi yhteensä 25 ohjaajaa. Nuoriso-

valmennus- ja valmennusryhmissä valmentajia toimi yli 10 valmentajaa.  

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 ja 2015 alusta palkat-
tiin kokopäiväinen valmennuspäällikkö. Tämän myötä valmennustoimikunnan alaisuudessa ovat toimineet 
seuraavat ryhmät: 

Vuonna 2016 toimi kaksi talenttiryhmää, Talentti haastajat ja SM-talentit. Talenttiryhmiin on valittu tavoit-
teellisesti yleisurheilua harjoittelevia 12-15-vuotiaita junioreita. Talenteilla on ollut harjoituksia 4-6 kertaa 
viikossa. Ryhmien tavoitteena on ollut luoda urheilijoille monipuolinen harjoituspohja ja antaa valmiuksia 
kilpailla monipuolisesti eri yleisurheilulajeissa. Sm-talenttien tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan 
sm-kilpailuihin. Talenttien vastuuvalmentajana vuonna 2016 on toiminut valmennuspäällikkö Juho-Viljami 
Kosunen. Syksyllä 2016 Talentti haastaja ryhmä nimettiin Talenttiryhmäksi ja Talentti sm-ryhmä nimettiin 
juniorivalmennusryhmäksi. 

Juniorivalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 15-17-vuotiaita junioreita. 
Harjoituksia on järjestetty 5-6 kertaa viikossa. Ryhmän tavoitteena on ollut luoda urheilijoille monipuolinen 
harjoituspohja ja antaa valmiuksia kilpailla monipuolisesti eri yleisurheilulajeissa. Harjoittelussa on korostu-
nut monipuolisuus ja suunnitelmallisuus. Ryhmän tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan sm- 
kilpailuihin. Ryhmän vastuuvalmentajana on toiminut Marjut Väänänen. Syksyllä 2016 ryhmä nimi vaihdet-
tiin nuorisovalmennusryhmäksi. 

Nuorisovalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 16-17-vuotiaita urheilijoita. 
Harjoittelussa on korostunut monipuolisuus ja suunnitelmallisuus, asteittainen suuntautuminen omaan lajiin 
/ lajiryhmään on aloitettu. Ryhmän tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan sm-kilpailuihin.  Ryhmän 
vastuuvalmentajana on toiminut Eila Kelo. Syksyllä 2016 ryhmä yhdistettiin osaksi valmennusryhmää. 
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Valmennusryhmän urheilijat ovat vanhempia kuin edellisessä ryhmässä, mutta harjoitukset ovat osittain 
samoina aikoina kuin nuorisovalmennusryhmällä. Ryhmän vastuuvalmentajana on toiminut Eila Kelo. 
 
Vuonna 2016 valmennusryhmissä harjoittelevien urheilijoiden määrä nousi kymmenellä urheilijalla vuoden 
2015 tasosta. Kokonaisuudessa valmennusikäisten urheilijoiden määrä pysyi samalla tasolla vuoden 2015 
määrän kanssa. Syksyllä 2016 Talentti-, juniorivalmennus- ja nuorisovalmennusryhmät määriteltiin uudel-
leen ja ryhmiin otettiin mukaan lisää uusia harjoittelijoita. Tämä lisäsi valmennusryhmissä harjoittelevien 
urheilijoiden kokonaismäärää noin kymmenellä urheilijalla. 
 

 
Kuva 2. Valmennusryhmissä harjoittelevien urheilijoiden määrä 
 
Nuorten urheilijoiden valmennuksessa on apuna ollut lajivalmentajina kävelyssä Tarja Kankkunen ja sei-
väshypyssä Teemu Vääräniemi. Omatoimisesti valmentautuvien (ei ryhmäharjoituksissa mukana) nuorten 
ja aikuisten urheilijoiden valmentajina ovat toimineet mm. Ari Paunonen, Asko Airikka, Reijo Niemelä, Pertti 
Ryynänen, Seppo Norpila sekä Jarkko Heimonen. Lisäksi seuralla on aktiivisesti harjoittelevia yleisen sar-
jan kilpailuihin tähtääviä urheilijoita sekä Aikuisurheiluliiton alaisten kilpailuiden ikäsarjoihin (ent. veteraani-
sarjojen) osallistuvia urheilijoita. 
 

Kuva 3. Valmennuksen urheilijamäärät ryhmissä ja ryhmien ulkopuolella 
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Huhtikuussa järjestettiin harjoitusleiri Espanjan Mallorcalla yli 15-vuotiaille urheilijoille. Lisäksi järjestettiin 

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

osallistuneet piirin ja liiton järjestämiin Eteläisen alueen leirityksiin Pajulahdessa. Vanhemmista urheilijoista 

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

 

Järvenpäässä ja Tuusulassa (Hyrylä) on jatkettu lukion aamuvalmennustoimintaa, jossa seuran valmentajat 

ovat olleet mukana. Lisäksi Tuusulassa on yläkoulun puolella yleisvalmennusta aamuisin, jossa mukana on 

ollut seuramme valmentaja erityisesti yleisurheilijoille. Varsinkin Järvenpään lukion aamuvalmennusryhmis-

sä on useita seuramme urheilijoita Eila Kelon valmennuksessa.  

 

Varsinaisen valmennustoiminnan koordinoinnin lisäksi valmennuspäällikkö vastasi keväällä ja syksyllä jär-

jestetystä juoksukoulutoiminnasta apunaan Kimmo Knaapila. Juoksukoulu ja lasten junior juoksukoulu jär-

jestettiin keväällä 2016. Tuusulan opetushenkilöstölle räätälöity juoksukoulu käynnistyi marraskuussa 2016. 

Myös maratonkoulu toimi keväällä 2016 vetäjinään Markus Roukala ja Kimmo Knaapila. 

 

Lisäksi vuonna 2013 alkanut seurayhteistyö Järvenpään seurojen kanssa herätettiin henkiin syksyllä 2016. 

Tapaamisia järjestettiin kerran kuukaudessa. Tapaamisten tavoitteena on ollut vaikuttaa kuntapäättäjiin 

mm. vuorojakojen, tilaongelmien ja koulujen aamuvalmennuksien mahdollistamisesta. 

 

Oman valmennustoiminnan lisäksi KUY järjesti Blues Volleyn useammalle ikäluokalle yleisurheiluharjoituk-

sia touko-kesäkuun ajan kolmena iltana viikossa, kaksi ryhmää/ilta. Harjoitusten pääpaino oli juoksemises-

sa ja hyppylajeissa, jotka tukevat lentopalloilijoita omassa lajissa. Välillä myös syvennyttiin heittojen maail-

maan. Myös Blackbirdsin salibandyjoukkueelle, Kinnarin pesiksen D-pojille ja Kellokosken alun 08-06-

syntyneiden joukkueille järjestettiin fysiikka- ja juoksuvalmennusta. 

 

3.3. Koulutus 

 

Seurassamme on vuoden 2016 aikana toteutettu useita sisäisiä ohjaus- ja valmennuskoulutuksia. Lisäksi 

ohjaajiamme on koulutettua Valon toimesta Liikuntaleikkikouluohjaajiksi ja SUL:n kursseilla nuorten  

 

yleisurheiluohjaajiksi. Tämän lisäksi nuoriso- ja valmennuspäällikkö saivat kouluttajakoulutuksen päivitetyn 

Yleisurheiluohjaajakoukutuksen pitämiseen. Talvilomaviikolla järjestettiin Nuorisopäällikön toimesta seuran 

kuudelle ohjaajalle Yleisurheiluohjaajakoulutus (kesto 12h).  

 

Seura järjesti 2-tason tuomarikoulutuksen seuran toimistolla, jossa piirin kouluttaja Arto Miikkulainen koulut-

ti seuraan 16 uutta kisatoimitsijaa eli tuomaria.  

 

3.4. Palkitsemiset 

 

Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa Järvenpäässä Seurojentalolla, jossa läsnä 

oli n. 200 henkeä. Seuran parhain illan aikana palkittiin: 

T9 Silja Filenius 
P9 Mirko Lehikoinen 
T10 Mila Heikkonen 
P10 Kasperi Hiidenniemi 
T11 Loviisa Klimenko 
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P11 Konsta Keijonen 
Tsemppari tyttö: Mea Heikkonen 
Tsemppari poika: Kasperi Hiidenniemi 
T12 Vilma Mikkola 
P12 Sampo Väyrynen 
T13 Margarita Tsubareva 
P13 Rasmus Kujala 
T14 Laura Kankkunen 
P14 Henrik Tapio 
T15 Kerttu Latvala 
P15 Jaakko Poutanen 
Seuran paras junioriurheilija: Kerttu Latvala 
Vuoden Juniorivalmentaja: Katja Tsubareva 
N16 Elina Kujala 
M16 Aatu Komulainen 
N17 Saara Hakanen 
M17 Jaakko Määttänen 
N19 Sanni Mahonen 
M19 Robin Ryynänen 
N22 Eveliina Määttänen 
M22 Petri Ihander 
Seuran paras aikuisurheilija: Mika Loikkanen 
Seuran paras aikuisurheilija naiset: Saija Havulinna 
Seuran paras mies urheilija: Joni Rouhiainen 
Seuran paras urheilija: Eveliina Määttänen 

 

 

4. KILPAILUTOIMINTA 

 

Vuonna 2016 jatkettiin edellisten vuosien tapaan Seuran Mestaruuskilpailuja, joita kesän aikana pidettiin eri 

lajivalikoimalla kaksi kertaa ikäluokille 9 vuotiaat – yleinen sarja.  

 

Tämän lisäksi pienemmille urheilijoille oli kesän aikana kaikille 4-9 -vuotiaille avoimet Silja Line Seurakisat, 

joita kesän aikana oli 7 kertaa.  Viimeisessä kisassa palkittiin kesän aikana aktiivisesti kisanneet urheilijat.  

 

Suurin koitos kilpailujärjestelyissä oli KLL:n Suomen mestaruuskilpailut Keravalla. Muina tärkeimpinä kisoi-

na KUY:n Nuorisokansalliset ja Vattenfall osakilpailu. Toista vuotta kilpailtiin seuraottelu KU-58 - KUY, jon-

ka isäntäseurana toimi tänä vuonna KUY. 

Kisakausi alkoi perinteisillä Taaborin Olympiakävelyllä Tuusulan Urheilukeskuksessa ja päättyi KLL:n kilpai-

luihin.  

Lisäksi seura oli keväällä ja syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä Kirmaisu koululaiskilpailuja Tuusu-

lassa yhdessä kunnan liikuntaväen kanssa. 

 

Uutena juoksutapahtumana järjestimme Järvenpään Rantapuistossa valtakunnallisen Nice Run naisten 

hauskan juoksutapahtuman kesäkuussa. Osallistujia oli reilu 500 ja vaikka sää ei suosinut niin tapahtuma 

yhteistyökumppaneineen oli erittäin onnistunut. 

 

Toimitsijat ovat olleet kovilla, mutta selviytyneet urakoistaan kiitettävästi, Kiitos! 
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5. TALOUS 

 

Vuoden 2016 tilikauden tulos oli n. 10t euroa ylijäämäinen, johon päädyttiin jatkamalla tarkkaa talouden 

seurantaa taloustoimikunnan toimesta. Seuran tulojen arviointi on haastavaa, koska niihin vaikuttaa monet 

vuosittain muuttuvat tekijät mm. urheilijamäärät, kunniakierroksen onnistuminen ja sää kesäkioskien myyn- 

nin tekijänä. Positiiviseen tulokseen täytyy olla tyytyväinen, sillä sekä kioskimyynti että kunniakierros eivät 

tuottaneet edellisen vuosien malliin hyvää tulosta. Nuorisokansalliset ja KLL kilpailu kisakioskeineen ja ma-

joituksineen korjasivat hyvin tilannetta. Uusi tapahtuma Nice Run tuotti myös hyvien yhteistyökumppanei-

den ansiosta. Kausimaksujen kustannusvastaavuuteen kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota hinnoitelta-

essa uutta kautta, sillä harjoitus- ja valmennuskulut olivat edellisellä kaudella merkittävä menoerä. Tämän 

kauden aikana erityisesti tilavuokrien (kunnat) ovat edelleen nousseet n. 5 %. 

Seura liittyi myös osakkaaksi uuteen Järvenpään Monitoimihalli Osakeyhtiöön ostamalla osuuden yhtiöstä 

10t eurolla. 

 

Talkoita, tapahtumia ja tempauksia oli useita. Seura oli tänäkin vuonna mukana Naisten Kymppi- tapahtu-

massa liikenteenohjauksessa. Kesän aikana pidettiin kioskia Häklin, Rusutjärven ja Vanhankylänniemen 

uimarannoilla.  Samalla kesätyöllistettiin paikkakuntalaisia seuran nuoria.  

 

 

6. LOPUKSI 

 

Vuosi 2016 oli kaikkiaan varsin vilkas ja onnistunut, kuten aiemmatkin viisi toimintavuotta.  

 

Kiitokset kaikille urheilijoille, ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, vapaaehtoistyöntekijöille ja muille seuran 
tukijoille.  
 
Selkeä strategia, selvät pelinsäännöt ja ahkera käytännön työ vauhdittavat alueen yleisurheilua ja hyvän 
KUY-hengen syntymistä. KIITOS! 
Kiitos kuuluu edelleen myös Järvenpään, Keravan sekä Tuusulan Liikuntapalveluille hyvästä yhteistyöstä ja 

tuesta! 

 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry 

Hallitus 


