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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY  
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

 

1. YLEISTÄ 
 
Seuralla on toimintakäsikirja, jonka tarkoituksena on antaa jäsenille ja ulkopuolisille seuran toimin-
nasta kiinnostuneille kuvaus seuran strategiasta: toiminta-ajatus, visio, arvot ja keskeiset päämäärät. 
Toimintakäsikirjassa kuvataan myös seuran toiminnan yleinen organisoituminen sekä toiminnan or-
ganisaatiosta ja sen tavoitteista sekä toimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintakäsikirja löytyy 
seuran nettisivuilta kuy.fi 
 
Toimintakäsikirja on päivitetty helmikuussa 2017 
 
Keskeiset kilpailulliset ja urheilulliset tavoitteet 

 

• Seuran tavoitteena on saada useita SM-mitaleja ja maaotteluedustuksia sekä saada seuran 

urheilijoita edustamaan Suomea nuorten ja aikuisten arvokisoissa. 
• Seura haluaa tukea urheilijoita kehittymään omassa lajissaan urheilijana.  

• Seura mahdollistaa harrastamisen jokaisen oman tason mukaan. 

• SUL:n Seuraliigassa kymmen parhaan seuran joukossa 

• SUL:n Nuorisotoimintakilpailussa viiden parhaan joukossa 

• UUDY:n Nuoriso Cupissa piirin paras seura 

• valtakunnallisessa SeuraCup kilpailussa kymmen parhaan seuran joukossa 
 
Lähiajan toiminnan painopisteet 

 

• Seuran lähiajan toiminnan painopisteenä on valmennus- ja ohjaustoiminnan tehostaminen 
sekä erityisesti lasten ja nuorten talviharrastajamäärien lisääminen. 

• Yhteistyön lisääminen alueen muiden urheiluseurojen kanssa 
• Seuran monipuolisen toiminnan varmistamiseksi seuran vahvan talouspohjan varmistami-

nen. 
o uusien yhteistyökumppaneiden hankinta  
o oman väen aktiivisuuden ja talkoohengen vahvistaminen 
o kilpailut ja tapahtumat  
o kunniakierrokseen panostaminen  

 
 
2. HALLINTO 
 
Seuralla on yksi sääntömääräinen vuosikokous. Keväällä 2018 vuosikokouksessa uudistettavat 
säännöt löytyvät seuran nettisivuilta www.kuy.fi  
 
Seuraa johtaa kahdeksi vuodeksi valittu hallitus ja vuosittain valittava puheenjohtaja. Hallitukseen 
kuuluu vähintään kuusi tai enintään kymmenen jäsentä, seuralla on kaksi varapuheenjohtajaa. Hal-
litus valitsee seuran eri tehtävien hoitajat kuten sihteerin, tiedottajan, kilpailu- ja talousvastaavan. 
Hallitus nimeää myös tarpeelliset toimikunnat. 

 
 

http://www.kuy.fi/


KUY Toimintasuunnitelma 2018   

2 
 

 
Seuralla on päätoiminen toiminnanjohtaja, nuorisopäällikkö ja valmennuspäällikkö. 
 
Hallituksen vahvistamat toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä toinen toistensa ja kaik-
kien jäsenten kanssa. Toimikunnat ovat vastuussa hallitukselle. Seuralla on seuraavat toimikunnat: 
 
Valmennustoimikunta 
Toimikunta keskittyy hoitamaan seuran valmennus- ja koulutustoimintaa, sen suunnittelua ja toteu-
tusta. Se pitää yhteyttä ja kouluttaa sekä tukee valmentajia ja urheilijoita sekä luo parhaat  
mahdolliset edellytykset valmentautumiseen. Toimikunnan vastuulla 2018 on kaupunki-/kuntayhteis-
työ yläaste- ja lukioikäisten liikuntaluokkien yms. kehittämisestä ja toiminnasta. Seuran valmennus-
toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä vauhdittaa päätoiminen valmennuspäällikkö. 
 
Nuorisotoiminkunta 
Toimikunta vastaa lasten ja nuorten ohjaus- sekä kilpailutoiminnasta, ja urheilukoulutoiminnan suun-
nittelusta sekä ohjaamisesta. Toimikunnan vastuulla on myös huolehtia ohjaajien perus- ja jatkokou-
lutuksesta. Toimikunnan vastuulla 2018 on yhteistyö kaupunkien/kuntien kanssa alakoulu- ja päivä-
kotikiertueiden organisoinnissa. Nuorisotoimintaa ideoi, organisoi ja siitä vastaa päätoiminen nuori-
sopäällikkö. 
 
Kilpailutoimikunta 
Toimikunta keskittyy suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa kilpailutoimintaa. Seura 
järjestää vuosittain muutamia arvokilpailuja sekä useita piirikunnallisia ja jäsentenvälisiä kilpailuja. 
Toimikunnan vastuulla 2018 on kehittää vapaaehtoistoimintaa kilpailutoiminnassa ja huolehtia tuo-
marikoulutukset ajan tasalle. 
 
Taloustoimikunta 
Toimikunta keskittyy hoitamaan seuran talouden, kirjanpidon ja tilit. Kirjanpidon ja palkanlaskennan 
hoitaa käytännössä RN Yrityspalvelut. Toimikunta luo ja ylläpitää hallituksen kanssa yhteyksiä yh-
teistyökumppaneihin sekä toimii läheisessä yhteystyössä kioskitoimikunnan kanssa. 
 
Kioskitoimikunta 
Toimintakunta keskittyy hoitamaan kilpailuiden, tapahtumien ja talkoiden ruokahuollon ja kioskitoi-
minnan. Toimikunnan vastuulle kuuluvat myös seuran rantakioskien toiminta ja se toimii läheisesti 
yhteistyössä talous- ja kilpailutoimikunnan kanssa. Kioskitoimikunnan vastuulla 2018 on kehittää 
rantakioskitoiminnasta kannattava varainhankintamuoto ja paikallisia nuoria kesätyöllistävä hanke. 
 
Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 
Toimikunta vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Seuralehti, 
nettisivut, seuratoimintapalstat ja tiedotustilaisuudet ovat sen keskeisiä toimintamuotoja. Toimikun-
nan tavoitteena on 2018 laatia päivitetty toimiva tiedotussuunnitelma ja uusia seuran nettisivut.  
 
 
3. URHEILUTOIMINTA  
 
Nuoriso 
Yleisurheilukoulutoiminta ja Liikuntaleikkikoulut ovat seuran koko urheilutoiminnan perusta. 
Näiden toimintaa jatketaan viidellä paikkakunnalla kolmen kunnan alueella. Kesällä toimin-
taa on urheilukentillä ja talvisin saleissa sekä halleissa. Liikuntaleikkikoulut opettavat alle 6- 
vuotiaille liikkumisen perusteita sekä yleisurheilun alkeita. Yleisurheilukoulussa (7 – 11v) 
harjoitellaan monipuolisesti kannustaen kilpailemaan eri lajeissa. 
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Hyvän vastaanoton saanutta 2 – 3 vuotiaiden Vekarajumppatoimintaa Järvenpäässä jatke-
taan ja pyritään laajentamaan myös Hyrylään. 
 
Suosittuja harjoitusryhmiä (11 – 24v) jatketaan eri paikkakunnilla ja toiminta yritetään saada 
alkuun myös Keravalla. 
 
Valmennus 
Seurassamme tällä kaudella toimivat uudistetulla seuraavat valmennusryhmät: Talenttiryhmä, Ju-
niorivalmennusryhmä, Nuorisovalmennusryhmä ja Valmennusryhmä.  
 
Nuorten urheilijoiden osalta on tavoitteena saada mahdollisimman moni osallistumaan nuorten SM-
kisoihin. 14 – 19 vuotiaiden valmennustoiminta tulee olemaan laajaa, seuran tavoitteena on olla piirin 
ykkösseura ja kohentaa asemia SUL:n Seuraliigan kymmenen parhaan joukossa kaudella 2018. 
Ryhmien tavoitteena on valmistautua ja menestyä oman ikäluokkansa SM-kilpailuissa. 
 
Harjoituspaikat 
Harjoituspaikkoina jatkamme perinteisten paikkojen käyttämistä ja pyrimme hyödyntämään erityi-
sesti Järvenpään uutta monitoimihallia, mutta myös Liikuntamyllyn tiloja talvi- ja syksyaikaan. Val-
mennusryhmäurheilijat harjoittelevat viikon aikana Hyrylässä, Järvenpäässä, Keravalla ja satunnai-
sesti Hyvinkäällä ja Helsingin Liikuntamyllyssä. Seuran talviharjoitteluolosuhteet ovat huomattavasti 
kohentuneet Järvenpään monitoimihallin valmistumisen myötä.  Seura on osakkaana ko. halliyhti-
össä. Nuoria pyritään jatkossakin saamaan mukaan liiton alueellisille leireille ja piirin järjestämille 
leireille. 
 
Koulutus 
Tavoitteena on edelleen vahvistaa jo olemassa olevien valmentajien ja ohjaajien osaamista osallis-
tumalla eri koulutustapahtumiin sekä saada mukaan uusia ohjaajia urheiluohjaaja -koulutukseen. 
Valmennus- ja ohjaustyössä on mukana yli 50 aktiivista vetäjää, ja heitä on tarkoitus kouluttaa myös 
seuran sisäisillä koulutuksilla. joiden teemoina olisi mm. ensiapu-, ryhmänhallinta- ja lajitekniikkatai-
dot. Valmentajarekrytointiin tullaan panostamaan.  

 
 
4. KILPAILUT JA TAPAHTUMAT 

  
Koulutus 
Kilpailutoimitsijoita koulutetaan kauden aikana lisää erilaisiin erityistehtäviin, kuten tulospalveluun, 
lähettäjiksi ja kävelytuomareiksi. Seura järjestää omille toimitsijoille 1-tason koulutuksen syksyllä, 2-
tason kurssi tilataan seuralle piiriltä ja 3-tason kurssille lähetetään mahdollisimman monta uutta. 
 
Kilpailut ja tapahtumat 
 
Seura järjestää vuoden 2018 aikana 14 kilpailua.  
 
Am/pm-tason kilpailut: 

• Aluemestaruusmaantiekävely (17-19-yl)  

• Piirinmestaruus Junnuviestit (9 – 15v.) 

• Lisäksi seura on mukana järjestämässä Junnuhallien (9 -15v.) piirinmestaruuskilpailuita Lii-
kuntamyllyssä. 
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Avoimet piirikunnalliset kilpailut: 

• Nuorisokansalliset järjestetään elokuussa 

• KUY:n mestaruuskilpailut järjestetään tänä vuonna kahden kilpailun sarjana. 
 
Lasten ja nuorten kilpailut: 

• Silja Line Seurakisat kahdeksana iltana 5-9 vuotiaille.  
 
Muut kilpailut: 

• Seuraottelu toteutetaan ainakin Vantaan KU-58:n kanssa. 
 
Kouluyhteistyö 

• Yhteistyötä koulumaailman kanssa jatketaan edelleen Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusu-
lassa. Tuusulan koulujen Kevätkirmaisuilla ja henkilökohtaisilla yu-kisoilla on jo pitkä vuosi-
kymmenten perinne.  

 
Muut kilpailut ja tapahtumat: 

• Kellokosken Lions Clubin kanssa yhteistyössä järjestetään ”Siilit ja Leijonat” kaikille avoin 
kisatapahtuma Kellokosken kentällä 

 
 
5. TALOUS JA VARAINHANKINTA 
 
Talousarvion mukaan merkittävä tuloerä on harjoitus- ja valmennusmaksut, joilla pitkälti katetaan 
tilojen, valmentajien ja ohjaajien korvaukset.  
 
Muita tulolähteitä ovat julkaistava lehti, järjestämämme kilpailut ilmoittautumis- ja kioskituloineen 
sekä rantakioskitoiminta kesäisin ja mahdollisista talkootöistä saatava lisäpanos kuten Naisten Kym-
pin liikenteenohjaus.  

 
Näyttävien seura-asujen myyntiä omakustanteisesti tehostetaan, jotta KUY tulee näkymään hyvin 
Keski-Uudellamaalla ja muualla Suomessa – Sulo Siili on jo tuttu näky! 
 
 
6. LOPUKSI 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry korostaa toiminnassaan laajaa yhteistyötä muiden urheiluseuro-
jen, kunnan ja kaupunkien, liittojen ja muiden yhteystyökumppaneiden kanssa. Olemme aktiivisesti 
mukana Järvenpään liikuntaseurojen välisessä yhteistyössä, ja toivomme saman-tyyppistä toimintaa 
myös Keravalle ja Tuusulaan. 

 
Erityisesti yhteistyötä Tuusulan kunnan sekä Järvenpään ja Keravan kaupungin pyritään aktivoi-
maan parempien ja monipuolisempien harjoitustilojen saamiseksi alueellemme. 
 
 

 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry:n  
Hallitus 
 
 


