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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
 

 

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 2017 on ollut Keski-Uudenmaan Yleisurheilulle edelleen menestyksekäs.  

Seuran nuoret ovat jatkaneet menestyksekkäästi nousua isolla joukolla valtakunnan ja Uudenmaan piirin 

yleisurheilun parhaimmistoon. KUY on jo tunnettu nimi ihmisten tietoisuudessa ja uutisotsikoissa. Yli kuu-

densadan seuran joukossa KUY on edelleen maan parhaiden seurojen kärkikaartissa!  

 

 

2. HALLINTO 

 

2.1 Hallitus ja työntekijät 

 

Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2017. Seuraa johti hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 10 

kertaa. Hallituksessa toimi toista vuottaan puheenjohtajana Seppo Norpila ja varapuheenjohtajina Antti 

Kempas ja Maisa Gråsten. Muina hallituksen jäseninä kaudella toimivat Milla Kelo (urh.edustaja), Eira Kär-

jä. Satu Koivu, 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) sekä Juho-Viljami Kosunen (valmennus-

päällikkö) ovat toimineet seuran päätoimisina työntekijöinä seuran toimistolla Järvenpäässä osoitteessa 

Uudenmaantie 7.  

 

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.  
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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 ja 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 vakiinnutti toimintansa Jär-

venpäässä. 

 

Kilpailutoimikunta  

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

lutoimintaa. Kilpailutoimikunta järjesti yhteensä 5 eri kilpailutapahtumaa Hyrylän ja Järvenpään kentillä. 

Kilpailutoimikuntaan ovat Maisan lisäksi kaudella kuuluneet Eila Kelo, Seppo Norpila, Tiina Koskela-

Koivisto, Satu Koivu, Jari Laakso, Veera Hakanen ja Ani Viherlinna. 

 

Taloustoimikunta  

Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä. Toimikuntaan 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 kau-

della olivat 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. Kioskitoiminnasta kilpailuissa on vastannut toimistohenkilökunta. 

Erillisestä rantakioskien toiminnasta on vastannut Ani Viherlinna yhdessä Veijo Kiisken ja Henna Peltosen 

kanssa. 

 

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. 
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3. URHEILUTOIMINTA 

 

Seura järjestää yleisurheilutoimintaa kaikenikäisille. Lapset liikkuvat vekarajumpassa, liikuntaleikkikouluissa 

ja yleisurheilukouluissa. Nuorille järjestetään harjoituksia valmennusryhmissä ja vähemmän tavoitteellisissa 

harjoitusryhmissä. Aikuiset liikkuvat aikuisten yleisurheilukoulussa. Lisäksi seuraa edustaa lukuisia harjoi-

tusryhmien ulkopuolella harjoittelevia lapsia, nuoria ja aikuisia. 

 

3.1. Menestys 

 

KUY:n menestys vuonna 2017: 

• useita arvokilpailuedustuksia (14), iso joukko SM- (34) sekä alue- ja piirinmestaruusmitaleita (158)  

• Suomen Urheiluliiton Kalevan Malja-pistekisassa sijalla 10. ja seuraliigassa sijalla 14. 

• Suomen Urheiluliiton nuorisotoimintakilpailun sijalla 6 

• yleisurheilulisenssien määrässä valtakunnan yksi suurimmista seuroista  

• nuorten valtakunnallisen Seuracup-finaalin sijalla 8. 

 

Arvokisa- ja maaotteluedustuksia, SM-mitalisadetta 
 
KUY:lla on riveissään kaudella 2017 seitsemän arvokisa- ja maaottelu-urheilijaa, lähes 50 aikuisten ja nuor-
ten SM-kisaurheilijaa. Eri Euroopan mestaruuskisoissa ja maaotteluissa on tänä vuonna maata edustaneet 
Eveliina Määttänen, Ville-Veikko Hanninen, Saara Hakanen ja Sanni Mahonen, Kerttu Latvala oli edustaja-
na Euroopan Nuorten Olympiafestivaaleilla. Näiden lisäksi pohjoismaisissa maaotteluissa olivat Jaakko 
Määttänen ja Aatu Komulainen. 
 
SM-mitaleita ovat saavuttaneet Eveliina Määttänen, Niina Kelo, Joonas Hyvärinen, Petri Ihander, Saara 
Hakanen, Sanni Mahonen, Iina-Kaisa Mäkelä, Jaakko Määttänen, Aatu Komulainen, Saara Saalo, Kerttu 
Latvala, Elina Kujala, Laura Kankkunen ja Henrik Tapio. Suomen mestareita ovat Eveliina Määttänen, Joo-
nas Hyvärinen, Petri Ihander, Saara Hakanen, Iina-Kaisa Mäkelä, Jaakko Määttänen, Aatu Komulainen, 
Saara Saalo, Kerttu Latvala ja Laura Kankkunen. Menestystä ei tullut pelkästään nuorten sarjoissa. Seuran 
aikuisurheilijatkin ovat kunnostautuneet. Saana Topp, Tiina Helminen ja Saija Havulinna ovat tuoneet usei-
ta mitaleita SAUL:n SM-kisoissa. 
Urheilijoiden valmennus on hyvissä käsissä - kiitokset kaikille henkilökohtaisille valmentajille. Nuorten SM-
mittelöissä KUY on maan yksi parhaista seuroista! 
 
Nuorten eri ikäisten piirin mestaruuskisoissa seurallamme on ollut suuri joukko kilpailijoita kamppailemassa 
mitaleista ja aistimassa hienojen, jännittävien kilpailujen tunnelmaa. Suurimman osan seuran alue- ja pm-
mitalista tuovat yli 80 nuorta. Nuorten pm-kisojen “kultamitalirohmuja” ovat olleet erityisesti Liina Tervo, 
Alex Vuori, Konsta Keijonen, Miro Moisio, Ida Cardona, Mila Heikkonen, Sampo Väyrynen, Nora Koskela-
Koivisto, Miro Heikkonen ja Jesse Kaipiainen. 
Seuracupin Tera-sarjan finaali kamppailtiin syksyllä Espoossa. KUY oli alkukilpailujen perusteella kuuden-
nella sijalla ja pääsi mukaan finaaliin. Sijoitus finaalissa oli kahdeksas. 

 
Seuralla on hieno lahjakkaiden nuorten joukko ja osaavat valmentajat! Nuorisotyömme hyvää tulosta kuvaa 
myös se, että maan kestävyysjuoksun tämän hetken ykkösnimet Robin Ryynänen ja myös Topi Raitanen 
ovat saaneet alkuoppinsa ja innostuksensa seuramme riveissä. 
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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 osallistuneet piiri- ja aluetason valmennukseen 

sekä myös kansalliseen ja kansainväliseen 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, sekä päivittäin Järvenpään Monitoimihallissa. 

 

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 ja Jokelan ryhmät. Tarkoituksena oli kasvattaa 

osallistujamääriä ja saada lapset sitoutumaan toimintaan myös tulevalle kaudelle.   

 

 
 Kuva 1. Nuorisourheilun harrastajamäärät 

 

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

mät), yhdestä kuuteen päivään viikossa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan eri kouluilla, jäähalleilla, uima-

hallin liikuntatilassa, urheilukentillä ja maastoissa, sekä Monitoimihallissa. Edellisen kauden Vekarajumppa 

sai jatkoa yhden uuden ryhmän verran Järvenpäässä. 
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Keväällä koulukiertue toteutettiin nuoriso- ja valmennuspäällikön, sekä harjoittelijan ja muutaman ohjaajan 

voimin, sillä kiertuetta laajennettiin tänä vuonna myös yläkouluihin (Tuusula). Yleisurheiluopetuksen tietotai-

to laajeni taas uusien opettajien tietoisuuteen. Kiertue toteutettiin kouluille ja päiväkodeille ilmaiseksi.  

 

Talvella viiden viikon aikana Nuorisopuolella oli harjoittelija Pajulahden Liikuntakeskuksesta. Harjoittelijan 

tehtäviin kuului mm. koulukiertue, kesän ryhmien kausisuunnitelmat ja ohjaaminen erilaisissa ryhmissä ku-

ten Aikuisten Yleisurheilukoulu, Yleisurheilukoulut, Liikuntaleikkikoulut ja Harjoitusryhmät. 

 

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 Lahdessa järjestetyssä YAG kilpailutapahtumassa olimme usean 

viestijoukkueen kera T/P9-15 sarjoissa. Matkustimme nuorten urheilijoiden kanssa Lahteen junalla, mikä 

vasta olikin lapsista hauskaa. 

 

Nuoriso vastasi kauden aikana myös lapsille tarkoitetuista matalan kynnyksen kilpailuista, joita oli yhteensä 

9 eri paikkakunnilla. Silja Line Seurakilpailut järjestettiin Järvenpäässä, Keravalla, Kellokoskella ja ensim-

mäistä kertaa Jokelassa, yhteensä 8 kilpailua kesän aikana. Seurakisoissa kilpaili 4 – 9 -vuotiaita lapsia. 

Yhdessä kilpailussa oli osallistujia keskimäärin 80 lasta. Kauden viimeisessä Seurakisassa jokainen lapsi 

sai kaulaansa mitalin. Seurakisojen lisäksi Nuoriso järjesti yhteistyössä Kellokosken Leijonien kanssa Ke-

vätkisat 9 – 13 -vuotiaille 18.5. Kellokosken kentällä.  

 

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. 

 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukoulujen, sekä Harjoitusryhmien vetäjinä toimi vuoden varrella yhteensä 35 

ohjaajaa. Valmennusryhmien mukana toimi yhteensä 7 valmentajaa.  

Valmennustoimikunnan vastuulla olevan nuorten valmennustoiminnan tavoitteena on taata jokaiselle ha-
lukkaalle nuorelle sopiva valmennusryhmä, jossa kukin voi kehittää valmiuksiaan kilpailumenestykseen ja 
kehittymiseen huippu-urheilijaksi. Valmennustoimikunnan alaisuudessa vuonna 2017 toimivat neljä val-
mennusryhmää Talentti-, Juniori-, Nuoriso ja Valmennusryhmä. Vuonna 2017 ryhmissä harjoittelu mukana 
parhaimmillaan 72 urheilijaa. 

Talenttiryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 12 – 13 -vuotiaita junioreita. Talenteilla 
on ollut harjoituksia 4 - 6 kertaa viikossa. Ryhmän tavoitteena on ollut luoda urheilijoille monipuolinen har-
joituspohja ja antaa valmiuksia kilpailla monipuolisesti eri yleisurheilulajeissa. Talenttien vastuuvalmentaja-
na vuonna 2017 on toiminut Juho-Viljami Kosunen.  

Juniorivalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 15 – 16 -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 Juho-Viljami Kosunen.  



KUY Toimintakertomus 2017    

6 

 

 

Nuorisovalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 16 – 17 -vuotiaita urheilijoi-
ta. Harjoittelussa on korostunut monipuolisuus ja suunnitelmallisuus, asteittainen suuntautuminen omaan 
lajiin /lajiryhmään on aloitettu. Ryhmän tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan sm-kilpailuihin.  Ryh-
män vastuuvalmentajana on toiminut Marjut Väänänen. 
 
Valmennusryhmän urheilijat ovat vanhempia kuin edellisessä ryhmässä, harjoittelu on ollut tavoitteellista ja 
ryhmän urheilijoiden tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan tai yleisen sarjan sm-kilpailuihin. Ryh-
män vastuuvalmentajana on toiminut Eila Kelo. 
 
Vuonna 2017 valmennusryhmissä harjoittelevien urheilijoiden määrä pysyi samalla tasolla vuoden 2016 
määrän kanssa. Kokonaisuudessaan valmennusikäisten urheilijoiden määrä vähentyi kahdella vuoden 
2016 määrästä. Vuonna 2017 valmennusikäisiä urheilijoita on parhaimmillaan ollut 88 kappaletta. 
 

 
Kuva 2. Valmennusryhmissä harjoittelevien urheilijoiden määrä 
 
Nuorten urheilijoiden valmennuksessa on apuna ollut lajivalmentajina kävelyssä Tarja Kankkunen, sei-
väshypyssä Yvonn Lindholm ja Teemu Vääräniemi, heittolajeissa Seppo Norpila, Ville Halvari, Jarkko Hei-
monen ja Asko Airikka. Omatoimisesti valmentautuvien (ei ryhmäharjoituksissa mukana) nuorten ja aikuis-
ten urheilijoiden valmentajina ovat toimineet mm. Ari Paunonen, Asko Airikka, Reijo Niemelä, Seppo Norpi-
la, Jarkko Heimonen, Olli-Pekka Mykkänen, Reijo Siitonen, Markku Rimpiläinen ja Anne Suoranta. Lisäksi 
seuralla on aktiivisesti harjoittelevia yleisen sarjan kilpailuihin tähtääviä urheilijoita sekä Aikuisurheiluliiton 
alaisten kilpailuiden ikäsarjoihin osallistuvia urheilijoita. 
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Kuva 3. Valmennuksen urheilijamäärät ryhmien ulkopuolella ja yhteensä 

 

Huhtikuussa järjestettiin harjoitusleiri Espanjan Teneriffalla yli 15 -vuotiaille urheilijoille. Lisäksi järjestettiin 

useita lajivalmennus-iltoja/päiviä Tsemppi, Talentti- ja Juniorivalmennusikäisille urheilijoille. Seuramme ur-

heilijat 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. Varsinkin Järvenpään lukion aamuvalmennusryhmissä on useita seuramme urheilijoita 

Eila Kelon valmennuksessa. Lisäksi Tuusulassa ja Järvenpäässä yläkoulun puolella olemme järjestäneet 

yleisvalmennusta aamuisin, jossa mukana on ollut seuramme valmentaja yleisurheilijoille. 

 

Varsinaisen valmennustoiminnan koordinoinnin lisäksi valmennuspäällikkö vastasi keväällä 2017 ja syksyl-

lä 2017 järjestetystä juoksukoulutoiminnasta apunaan Kimmo Knaapila. Tuusulan opetushenkilöstölle rää-

tälöity juoksukoulu pyöri keväällä 2017. 

 

Oman valmennus- ja ohjaustoiminnan lisäksi KUY on tehnyt yhteistyötä muiden lajien lähialueen seurojen 

kanssa. 

 

3.3. Koulutus 

 

Seurassamme on vuoden 2017 aikana toteutettu useita sisäisiä koulutuksia ohjaajille, kuten lajikoulutusta 

ja ohjaamisen taitoa tunnekoulutuksen kautta. Lisäksi ohjaajiamme on koulutettua Valon toimesta Liikunta-

leikkikouluohjaajiksi ja SUL:n kursseilla nuorten yleisurheiluohjaajiksi. Ohjaajamme ovat myös osallistuneet 

Piirin järjestämään Yleisurheiluohjaajatutkintoon. 

Nuorisovalmennuspuolella on yksi ohjaaja/valmentaja suorittanut yksi SUL:n Nuorisovalmentajatutkinnon. 

 

Seura järjesti 2-tason tuomarikoulutuksen yhdessä Keravan Urheilijoiden kanssa, jossa piirin kouluttaja 

Arto Miikkulainen koulutti seuraan 17 uutta kisatoimitsijaa eli tuomaria.  
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3.4. Palkitsemiset 

 

Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa Järvenpäässä Seurojentalolla, jossa läsnä 

oli n. 200 henkeä. Illan aikana palkittiin seuran parhaita: 

 

T9 Henni Piirainen  

P9 Jesse Kaipiainen  

T10 Heta Rantanen 

P10 Rasmus Kortesoja 

T11 Mila Heikkonen 

P11 Alex Brofeldt 

T12 Aino Risku 

P12 Konsta Keijonen 

T13 Nora Koskela-Koivisto 

P13 Sampo Väyrynen 

T14 Ella-Maria Multala 

P14 Daniel Keane 

T15 Laura Kankkunen 

P15 Henrik Tapio 

N16 Kerttu Latvala 

M16 Jaakko Poutanen 

N17 Elina Kujala 

M17 Aatu Komulainen 

N19 Saara Hakanen 

M19 Jaakko Määttänen 

N22 Eveliina Määttänen 

M22 Petri Ihander 

M Ville-Veikko Hanninen 

Seuran paras urheilija: Eveliina Määttänen 

Seuran paras junnu-urheilija: Laura Kankkunen 

Vuoden aikuisurheilija: Mika Loikkanen 

Vuoden aikuisurheilija N: Saana Topp 

Jaskan pystit: tyttö Niia Hietala, poika Rasmus Kortesoja 

 

 

4. KILPAILUTOIMINTA 

 

Edellisten vuosien tapaan järjestettiin Seuran Mestaruuskilpailuja, joita kesän aikana pidettiin eri lajivalikoi-

malla kaksi kertaa ikäluokille 9 vuotiaat – yleinen sarja. Niissä kilpaili noin 200 urheilijaa 370 lajisuorituksel-

la. 

 

Tämän lisäksi nuorisopäällikön ja ohjaajien toimesta pienemmille 4 – 9 -vuotiaille urheilijoille oli kesän aika-

na kaikille avoimet Silja Line Seurakisat, joita kesän aikana oli 5 kertaa.  Viimeisessä kisassa palkittiin ke-

sän aikana aktiivisesti kisanneet urheilijat.  
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Suurin koitos kilpailujärjestelyissä oli kaksipäiväiset Aluemestaruus viestit Järvenpäässä, joissa kilpaili 146 

viestijoukkuetta. Lisäksi järjestettiin jo perinteikäs KUY:n Nuorisokansalliset Tuusulassa, joihin osallistui 

360 urheilijaa 850 lajisuorituksella.  Kolmatta vuotta kilpailtiin seuraottelu KU-58 - KUY, jonka isäntäseura-

na toimi tänä vuonna KU-58. 

 

Kisakausi alkoi perinteisillä Taaborin Olympiakävelyillä Tuusulan Urheilukeskuksessa. Järjestimme Uu-

denmaan alueen koululaisten Hese – kilpailun Järvenpäässä toukokuussa. Lisäksi ”toimistoväki” oli kevääl-

lä ja syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä Tuusulan Kevät Kirmaisua sekä Tuusulan koululaiskilpailuja 

yhdessä kunnan liikunta- ja kouluväen kanssa. 

 

Järjestimme toista kertaa peräkkäin Järvenpään Rantapuistossa valtakunnallisen Nice Run naisten haus-

kan juoksutapahtuman kesäkuussa. Osallistujia oli noin 350 ja sää suosi tapahtumaa. 

  

Toimitsijat ovat olleet kovilla, mutta selviytyneet urakoistaan kiitettävästi, Kiitos! 

 

 

5. TALOUS 

 

Vuoden 2017 tilikauden tulos oli n. 600 euroa ylijäämäinen. Seuran tulojen arviointi on haastavaa, koska 

niihin vaikuttaa monet vuosittain muuttuvat tekijät mm. urheilijamäärät, kunniakierroksen onnistuminen ja 

sää kesäkioskien myynnintekijänä. Tulokseen täytyy olla tyytyväinen, sillä sekä kioskimyynti että kunnia-

kierros ja NiceRun eivät tuottaneet edellisen vuosien malliin hyvää tulosta. Nuorisokansalliset kisakioskei-

neen korjasivat tilannetta. Kausimaksujen kustannusvastaavuuteen pitää jatkossa kiinnittää erityistä huo-

miota hinnoiteltaessa uutta kautta, sillä harjoitus- ja valmennuskulut olivat edellisellä kaudella merkittävä 

menoerä. Monitoimihallin käyttömaksut ovat lisänneet tilavuokrakuluja. 

 

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

massa liikenteenohjauksessa. Kesän aikana pidettiin kioskia Häklin uimamontun ja Rusutjärven uimaran-

nalla.  Samalla kesätyöllistettiin paikkakuntalaisia seuran nuoria.  

 

 

6. LOPUKSI 

 

Vuosi 2017 oli kaikkiaan varsin vilkas ja onnistunut, kuten aiemmatkin seitsemän 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 


