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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 

 

1. YLEISTÄ 

 

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

on monipuolinen lasten ja nuorten yleisurheilukoulu toiminta. Seura antaa harrastustoiminnan lisäksi 

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

aikuisurheilua. 

 

2019 vuoden jäsenmäärä oli yhteensä 652, joista alle 18 vuotiaita oli 518 ja yli 18 vuotiaita 134. Paik-

kakunnittain jäsenet jakautuvat seuraavasti: 

Tuusulalaisia oli 277 (245+32) 

Järvenpääläisiä 242 (196+46) 

Keravalaisia 68 (50+18) 

Muita 64 (27+37) 

 

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

tegia. Toimintakäsikirjaan on kirjattu myös kuvaus seuran toiminnoista ja organisaatiosta eri tehtävi-

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

 

Tiivis vuosi 2019 on ollut Keski-Uudenmaan Yleisurheilulle menestyksekäs. Seura on vakiinnuttanut 

paikkansa valtakunnan ja Uudenmaan piirin kärkiseurojen joukossa. KUY on tunnettu nimi ihmisten tie-

toisuudessa ja uutisotsikoissa. Yli kuudensadan seuran joukossa KUY on maan parhaiden seurojen 

kärkikaartissa! 

 

 

2. HALLINTO 

 

2.1 Hallitus ja työntekijät 

 

Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2019. Seuraa johtaa hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 11 

kertaa. Hallituksessa toimi puheenjohtajana Seppo Norpila ja varapuheenjohtajina Maisa Gråsten ja Ilja 

Makkonen. Muina hallituksen jäseninä kaudella toimivat Joni Rouhiainen (urh.edustaja), Eira Kärjä, 

Anssi Leppänen, Jari Laakso ja Jörgen Brofeldt. Sihteerinä toimi hallituksen kutsumana Martti Kempas. 

 

Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja, nuorisovalmennuspäällikkö (1.1.-30.3.) 

sekä nuorisopäällikkö. 

Vuonna 2019 Ani Viherlinna on toiminut toiminnanjohtajana ja Juho-Viljami Kosunen nuorisopäällik-

könä. Maaliskuun 2019 loppuun asti nuorisovalmennuspäällikkönä toimi Tuuli Kuittinen. 

 

Ani, Juho-Viljami ja Tuuli ovat toimineet seuran päätoimisina työntekijöinä seuran toimistolla Järven-

päässä osoitteessa Uudenmaantie 7.  
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Hallituksen asiantuntijaelimet, toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä keskenään ja kaik-

kien jäsenten kanssa ja olivat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 

 

Valmennustoimikunta  

Toimikunta keskittyi nuorisovalmennuspäällikkö Tuuli Kuittisen ja toukokuusta alkaen toiminnanjohtaja 

Ani Viherlinnan johdolla hoitamaan seuran valmennus- ja koulutustoimintaa, sen suunnittelua ja toteu-

tusta. Se piti yhteyksiä valmentajiin ja valmennusryhmiin sekä itsenäisesti harjoitteleviin aikuisurheilijoi-

himme. Se on luonut urheilijoiden tuki- ja palkitsemisjärjestelmän.  

 

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

valmentautumiseen. Toimikuntaan kuuluvat periaatteessa kaikki seuran valmentajat ja erityisesti ryh-

mien vastuuvalmentajat. Toimikunta on kokoontunut erilaisissa kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä 

asioissa.  

 

Nuorisotoimikunta 

Toimikunta vastasi nuorisopäällikkö Juho-Viljami Kosusen johdolla lasten ja nuorten ohjaus- ja kilpailu-

toiminnasta sekä urheilukoulutoiminnan suunnittelusta ja vetämisestä. Toimikunnan vastuulla oli myös 

huolehtia ohjaajien perus- ja jatkokoulutuksesta. Toimikuntaan kuuluvat periaatteessa kaikki seuran oh-

jaajat ja he ovat kokoontuneet vuoden aikana erilaisissa kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä asioista 

joka toinen kuukausi. 

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

kelassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Tämän lisäksi Vekarajumppa toimi Järvenpäässä. 

 

Kilpailutoimikunta  

Toimikunta keskittyi Maisa Gråstenin johdolla suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa 

kilpailu- toimintaa. Kilpailutoimikunta järjesti yhteensä neljä eri kilpailutapahtumaa Hyrylän ja Järven-

pään kentillä. Kilpailutoimikuntaan ovat Maisan lisäksi kaudella kuuluneet Jari Laakso, Pia Pihlajamäki, 

Eila Kelo, Seppo Norpila, Ani Viherlinna ja Kirsi Laitila. 

 

Taloustoimikunta  

Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä. Toimikuntaan ovat kuuluneet Ani Viher-

linna, Seppo Norpila, Maisa Gråsten ja Ilja Makkonen. 

 

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. 

 

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 Juho-Viljami Kosusen 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 
kävelytuomarikouluttajana. 
 

 

3. URHEILUTOIMINTA 

 

Seura järjestää yleisurheilutoimintaa kaikenikäisille. Lapset liikkuvat vekarajumpassa, liikuntaleikkikou-

luissa ja yleisurheilukouluissa. Nuorille järjestetään harjoituksia valmennusryhmissä ja vähemmän ta-

voitteellisissa harjoitusryhmissä. Aikuiset liikkuvat aikuisten yleisurheilukoulussa. Lisäksi seuraa edus-

taa lukuisia harjoitusryhmien ulkopuolella harjoittelevia lapsia, nuoria ja aikuisia. 

 

3.1. Menestys 

 

KUY:n menestys vuonna 2019: 

● useita arvokilpailuedustuksia (6), iso joukko SM- (22) sekä alue- ja piirinmestaruusmitaleita 

(162)  

● Suomen Urheiluliiton Kalevan Malja-pistekisassa 21. sijalla ja seuraliigassa sijalla 17. 

● Suomen Urheiluliiton nuorisotoimintakilpailun sijalla 34. 

● Nuorten valtakunnallisen Seuracup C-sarjan finaalin sijalla 2. 

 
KUY:lla on riveissään kaudella 2019 kolme arvokisa- ja maaottelu-urheilijaa, 42 aikuisten ja nuorten 
SM-kisaurheilijaa. Eri Euroopan mestaruuskisoissa ja maaotteluissa on tänä vuonna maata edustaneet 
Kerttu Latvala, Eveliina Määttänen, Petri Ihander. Kerttu Latvala oli edustajana alle 20-vuotiaiden Eu-
roopan mestaruuskisoissa. 
 
SM-mitaleita ovat saavuttaneet Eveliina Määttänen, Kerttu Latvala, Joonas Hyvärinen, Katri Gauri-
loff, Hertta Hankimaa, Ida Cardona, Noora Sihvonen, Hilla Kankaanpää, Sampo Väyrynen, Otso 
Väyrynen, Miro Heikkonen, Daniel Keane, Laura Kankkunen ja Kalle Gauriloff.  
Suomen mestareita ovat Eveliina, Kerttu, Katri, Laura, Sampo ja Ida. 
Menestystä ei tullut pelkästään yleisissä ja nuorten sarjoissa.  
Seuran aikuisurheilijatkin ovat kunnostautuneet, Milla Kelonurmi, Saana Topp, Mika Loikkanen, Asko 
Lehtonen, Eerikki Hietikko, Tero Valkonen, Kalle Hietanen, Jonna-Carita Kanninen, Kati Teirioja, Päivi 
Pietarinen ja Piia Jäntti ovat tuoneet 12 mitalia 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 kamppaile-
massa 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 
Mila Heikkonen (7), Henni Piirainen ja Julius Laakso (5), Miro Heikkonen ja Konsta Keijonen (4), Otso 
Barck, Nuutti Leppänen, Jesse Kaipainen, Venla Martikainen (3). Aluemestaruuksia nappasi eniten Eve-
liina Määttänen (3), Kerttu Latvala ja Elina Kujala (2). 
 
Seuracupin C-sarjan finaali kamppailtiin syksyllä Hyrylässä. KUY oli alkukilpailujen perusteella jo hy-
vissä asemissa ja pääsi mukaan finaaliin. Sijoitus finaalissa oli komeasti toinen. 
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3.2. Ohjaus- ja valmennustoiminta 

 

3.2.1. Ohjaustoiminta 

 

Seuramme voimavara on edelleen pätevä ja motivoitunut valmentajien ja ohjaajien joukko sekä toimis-

ton väki. Useat valmentajamme ja seuramme edustajat ovat osallistuneet piiri- ja aluetason valmennuk-

seen sekä myös kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan.   

 

Harjoituspaikkoina ovat olleet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yleisurheilukentät kesäisin sekä talvisin 

eri koulujen tilat, jäähallien juoksusuorat. Talviharjoittelua on myös suoritettu Helsingin Liikuntamyllyssä 

ja Hyvinkään Wanhalla Areenalla, Hakunilan Kalliosuojassa, sekä päivittäin Järvenpään Monitoimihal-

lissa. 

 

 
 

Kuva 1. Nuorisourheilun harrastajamäärät (S=sisällä/talvi U=ulkona/kesä) 

 

Harjoituksia pidettiin seuraavissa ikäryhmässä 2- 3, 4 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 13 ja 14 - 18 vuotiaiden 

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

uimahallin liikuntatilassa, urheilukentillä ja maastoissa, sekä Monitoimihallissa. Vekarajumppa jatkui 

Järvenpäässä. 

 

Kauden aikana Nuoriso järjesti paljon erilaista aktiivista toimintaa harjoitusten lisäksi. Kuten keväällä 

lasten liikuntalauantai tapahtuman yhteistyössä Marttaliiton kanssa sekä syksyllä KUY:n 10-vuotis-

riehan Hyrylän urheilukentällä. Innokkaille kilpailuun lähtijöille järjestettiin extra harjoituksia ennen kil-

pailuja. Maaliskuussa järjestettiin kisamatka Jyväskylään JIM kisaan, jonne lähdettiin reilun 30 hengen 

voimin. Lisäksi YAG kilpailu- tapahtumassa olimme usean viestijoukkueen kera T/P9-15 sarjoissa. 

 

Nuoriso vastasi kauden aikana myös lapsille tarkoitetuista matalan kynnyksen kilpailuista. Silja Line 

Seura- kilpailut järjestettiin Järvenpäässä, Keravalla, Kellokoskella ja Jokelassa, yhteensä 8 kilpailua 

kesän aikana. Seurakisoissa kilpaili 4 – 9 -vuotiaita lapsia. Yhdessä kilpailussa oli osallistujia keskimää-

rin 80 lasta. Kauden viimeisessä Seurakisassa jokainen lapsi sai kaulaansa mitalin. 
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Järvenpäässä olemme olleet mukana Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen liikuntaprojektissa 

(Pienten lasten Liikuntakerhot). Vastuullamme on ollut kahdessa päiväkodissa toteutettavaa iltaryhmää 

päiväkoti- ikäisille (3 – 4 -vuotiaat ja 5 – 6 -vuotiaat, Polle ja Harjula kevät 2019, Vihtakatu syksy 2019). 

Yhteistyö jatkui myös Järvenpään kaupungin kanssa toteuttavalla kerholla liikunnassa tukea tarvitseville  

1 - 3 luokkalaisille (Skillijumppa) Yhteiskoulun salissa. Vuonna 2019 toteutimme lasten temppuratatoi-

mintaa yhteistyössä Järvenpään- ja Tuusulan liikuntatoimen kanssa. 

 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukoulujen, sekä Harjoitusryhmien vetäjinä toimi vuoden varrella yhteensä 49 

ohjaajaa. 

 

3.2.2. Valmennusryhmät 

Valmennustoimikunnan vastuulla olevan nuorten valmennustoiminnan tavoitteena on taata jokaiselle 
halukkaalle nuorelle sopiva valmennusryhmä, jossa kukin voi kehittää valmiuksiaan kilpailumenestyk-
seen ja kehittymiseen huippu-urheilijaksi. Valmennustoimikunnan alaisuudessa vuonna 2019 toimivat 
seitsemän valmennusryhmää kilparyhmä Järvenpää, tsemppiryhmä, talenttiryhmä, junioriryhmä, nuori-
sovalmennusryhmä ja valmennusryhmä. Vuonna 2019 ryhmissä harjoittelu mukana parhaimmillaan 74 
urheilijaa. 

Kilparyhmä on suunnattu 8-9 vuotiaille lapsille. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa aina puoli-
toista tuntia kerrallaan. Tässä ryhmässä harjoitellaan moniottelupohjaisesti ja juoksupainoitteisesti 
käyden läpi eri lajien tekniikoita. Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kiinnostuneet kilpailemi-
sesta ja kaipaavat haasteita Yleisurheilukoulun harjoituksiin.  

Tsemppiryhmä:.Ryhmään valitaan 9-12-vuotiaita, jotka haluavat kilpailla ja sitoutuvat harjoittelemaan 2-
3 kertaa viikossa ryhmän harjoituksissa. Ryhmä harjoittelee kolme kertaa viikossa aina puolitoista tuntia 
kerrallaan. Tässä ryhmässä harjoitellaan ottelupohjaisesti ja juoksupainotteisesti käyden läpi eri lajien 
tekniikoita. Tsemppiryhmäläiset ovat ryhmään tullessaan harjoitelleet vuoden tai useamman seuran 
muissa ryhmissä ja heille yleisurheilulajit ovat jo tuttuja. Ryhmästä on mahdollisuus päästä seuran val-
mennusryhmiin, kun motivaatio ja taitotaso riittävät. Tsemppiryhmän harjoituksista ovat vastanneet Juha 
Kerttunen ja Noora Sihvonen. 

Talenttiryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 12 – 13 -vuotiaita junioreita. Talen-
teilla on ollut harjoituksia 4 - 6 kertaa viikossa. Ryhmän tavoitteena on ollut luoda urheilijoille monipuo-
linen harjoituspohja ja antaa valmiuksia kilpailla monipuolisesti eri yleisurheilulajeissa. Talenttiryhmästä 
on vastannut Joni Rouhiainen ja apuna on ollut muita valmentajia 
 
Juniorivalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 14 – 16 -vuotiaita junio-
reita. Harjoituksia on järjestetty 5 - 6 kertaa viikossa. Ryhmän tavoitteena on ollut luoda urheilijoille 
monipuolinen harjoituspohja ja antaa valmiuksia kilpailla monipuolisesti eri yleisurheilulajeissa. Harjoit-
telussa on korostunut monipuolisuus ja suunnitelmallisuus. Ryhmän tavoitteena on ollut osallistua oman 
ikäluokan SM-kilpailuihin. Juniorivalmennusryhmän harjoituksista on vastannut Hanna Liukka ja hänellä 
on apunaan ollut muita valmentajia 
 
Nuorisovalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 16 – 17 -vuotiaita urhei-
lijoita. Harjoittelussa on korostunut monipuolisuus ja suunnitelmallisuus, asteittainen suuntautuminen 
omaan lajiin /lajiryhmään on aloitettu. Ryhmän tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokkansa sm-
kilpailuihin. Nuorisovalmennusryhmän valmentajana on toiminut Eila Kelo. 
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Valmennusryhmän urheilijat ovat vanhempia kuin edellisessä ryhmässä, harjoittelu on ollut tavoitteel-
lista ja ryhmän urheilijoiden tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan tai yleisen sarjan sm-kilpai-
luihin. Valmennusryhmän toiminnasta ja valmennuksesta on vastannut Marjut Väänänen. 
 
 
 

 
Kuva 3. Valmennuksen urheilijamäärät kokonaisuudessa (S=sisällä/talvi U=ulkona/kesä) 

 

Nuorten urheilijoiden valmennuksessa on apuna ollut lajivalmentajina kävelyssä Tarja Kankkunen, sei-
väs- hypyssä Kimmo Katila, heittolajeissa Seppo Norpila, Ville Halvari, Jarkko Heimonen ja Asko Ai-
rikka. Omatoimisesti valmentautuvien (ei ryhmäharjoituksissa mukana) nuorten ja aikuisten urheilijoiden 
valmentajina ovat toimineet mm. Anatoli Mihailov, Asko Airikka, Seppo Norpila, Jarkko Heimonen, Olli-
Pekka Mykkänen, Markku Rimpiläinen ja Anne Suoranta. Lisäksi seuralla on aktiivisesti harjoittelevia 
yleisen sarjan kilpailuihin tähtääviä urheilijoita sekä Aikuisurheiluliiton alaisten kilpailuiden ikäsarjoihin 
osallistuvia urheilijoita. 
 

Huhtikuussa järjestettiin harjoitusleiri Espanjan Almeriassa valmennusryhmien urheilijoille. Lisäksi jär-

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

Seuramme urheilijat ovat aktiivisesti osallistuneet piirin ja liiton järjestämiin Eteläisen alueen leirityksiin 

Pajulahdessa. Vanhemmista urheilijoista osa on osallistunut SUL:n järjestämille ANMJ ja NMJ leireille 

Pajulahdessa. 

 

Järvenpäässä on jatkettu lukion aamuvalmennustoimintaa, jossa seuran valmentajat ovat olleet mu-

kana. Järvenpään lukion aamuvalmennusryhmissä on useita seuramme urheilijoita Eila Kelon valmen-

nuksessa. Lisäksi Tuusulassa ja Järvenpäässä yläkoulun puolella olemme järjestäneet yleisvalmen-

nusta aamuisin, jossa mukana on ollut seuramme valmentaja yleisurheilijoille. 

 

Varsinaisen valmennustoiminnan koordinoinnin lisäksi Juho-Viljami Kosunen vastasi keväällä 2019 jär-

jestetystä juoksukoulutoiminnasta apunaan Kimmo Knaapila. Tuusulan opetushenkilöstölle räätälöity 

juoksukoulu pyöri tammikuusta huhtikuuhun 2019. 

 

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

rojen kanssa. 
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3.3. Koulutus 

 

Seurassamme on vuoden 2019 aikana toteutettu useita sisäisiä koulutuksia ohjaajille, kuten lajikoulu-

tusta ja ohjaamisen taitoa tunnekoulutuksen kautta. Lisäksi ohjaajiamme on koulutettua ESLU:n toi-

mesta Liikunta- leikkikouluohjaajiksi ja SUL:n kursseilla nuorten yleisurheiluohjaajiksi. Keväällä 2019 

järjestimme seuran sisäisen yleisurheiluohjaajatutkinto koulutuksen Hyrylässä. 

 

3.4. Palkitsemiset 

 

Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa Järvenpäässä Seurojentalolla, jossa 

läsnä oli n. 150 henkeä. Illan aikana palkittiin seuran parhaita: 

 
Seuran paras urheilija: Eveliina Määttänen 
Seuran paras urheilija M: Petri Ihander 
 
Seuran paras junnu-urheilija: Sampo Väyrynen 
 
Seuran paras aikuisurheilija: Milla Kelonurmi 
Seuran paras aikuisurheilija M: Kalle Hietanen 
 
Vuoden juniorivalmentaja: Antti Pajuniemi  
 
Jaskan pystit (nuorten tsempparipalkinnot) 
Tyttö: Enni Rantala 
Poika: Alex Brofeldt 

Vuoden 2019 parhaat urheilijat sarjoittain: 

M Petri Ihander 
N Eveliina Määttänen 
 
M22 Arttu Saari 
N22 Katri Gauriloff 
 
M19 Jaakko Poutanen 
N19 Kerttu Latvala 
 
M17 Daniel Keane 
N17 Laura Kankkunen 
 
P15 Sampo Väyrynen 
T15 Ida Cardona 
 
P14 Konsta Keijonen 
T14 Evita Santala 
 
P13 Otso Barck 
T13 Mila Heikkonen 
 
P12 Rasmus Kortesoja 
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T12 Heta Rantanen 
 
P11 Nuutti Leppänen ja Jesse Kaipiainen 
T11 Henni Piirainen 
 
P10 Eemeli Makkonen 
T10 Enni Kenealy-Wirta 
 
P9 Julius Laakso 
T9 Liisa Kerttunen 
 
 
SM-mitalistit 2019 
  
Eveliina Määttänen, Kerttu Latvala, Hertta Hankimaa, Sanni Mahonen, Katri Gauriloff, Laura Kankku-
nen, Daniel Keane, Ida Cardona, Noora Sihvonen, Hille Kankaapää, Otso Väyrynen, Miro Heikkonen, 
Sampo Väyrynen, Kalle Gauriloff, Joonas Hyvärinen, Milla Kelonurmi, Saana Topp, Mika Loikkanen, 
Kalle Hietanen, Tero Valkonen, Asko Lehtonen, Eerikki Hietikko, Jonna-Carita Kanninen, Kati Terioja, 
Piia Jäntti, Päivi Pietarinen 
 
SM-mitalistien seuravalmentajat 
  
Eila Kelo, Marjut Väänänen, Jorma Liukka, Tarja Kankkunen 
 
Seuraennätysten tekijät 2019 
  
Daniel Keane, M 200m 
Kerttu Latvala, N 100m, 200m ja 4x400m 
Eveliina Määttänen 4x400m 
Elina Kujala 4x400m 
Hertta Hankimaa 4x400m 

 

 

4. KILPAILUTOIMINTA 

 

Kisakausi alkoi perinteisillä Taaborin Olympiakävelyillä Tuusulan Urheilukeskuksessa. Lisäksi ”toimis-

toväki” oli keväällä ja syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä Tuusulan Kevätkirmaisua sekä Tuusu-

lan koululaiskilpailuja yhdessä kunnan liikunta- ja kouluväen kanssa. 

 

Suurin koitos kilpailujärjestelyissä oli KUY GAMES Tuusulassa. Ensimmäinen Games tyyppinen kilpai-

lutapahtuma onnistui kaikin puolin odotusten mukaisesti. Urheilijoita oli liki 500 ja lajisuorituksia hiukan 

alle 1000. Lisäksi järjestettiin Seuracupin finaali ja M/N aluemestaruuskilpailut. 

 

Heinäkuussa seura järjesti Metsäpirtillä kymmenen päivää kestävän kuntoilu- ja virkistysleirin 28:lle sak-

salaisvieraalle. Saksalaiset tulivat Tuusulan ystävyyskunnasta Cellestä. Tällä seuratason ystävyyskun-

tavaihdolla on jo yli 30 vuoden perinteet.  

 

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

aikana kaikille avoimet Silja Line Seurakisat, joita kesän aikana oli 8 kertaa.  Viimeisessä kisassa pal-

kittiin kesän aikana aktiivisesti kisanneet urheilijat.  
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5. TALOUS 

 

Vuoden 2019 tilikauden tulos oli 7700 euroa ylijäämäinen. 

Tulevaisuudessa erityisesti nuorisopuolen urheilijoiden määrän kasvuun tulee kiinnittää huomiota ja 

pohtia syitä ryhmien pieniin kokoihin erityisesti kesällä 2019. 

 

Kulupuolella säästettiin henkilökuluissa, mutta muuten ei tapahtunut suuria muutoksia budjetoituun ver-

rattuna. 

 

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

pahtumassa liikenteenohjauksessa. 

 

 

6. LOPUKSI 

 

Vuosi 2019 oli toiminnallisesti varsin vilkas, kuten aiemmatkin vuodet. 

 

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

kuntapalveluille hyvästä yhteistyöstä ja tuesta! 
 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry  

Hallitus 


