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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N    

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 

 
 
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. 
 

2021 vuoden jäsenmäärä oli yhteensä 713, joista alle 18-vuotiaita oli 587 ja yli 18-vuotiaita 
134. Paikkakunnittain jäsenet jakautuvat seuraavasti: 

• Tuusula 231, josta 211 alle 18v ja 20 yli 18v 
• Järvenpää 328, josta 275 alle 18v ja 53 yli 18v 
• Kerava 75, josta 56 alle 18v ja 19 yli 18v 
• Muita 79, josta 47 alle 18v ja 33 yli 18v 

Seuran laatima toimintakäsikirja (päivitetty 2021) on asiakirja, jossa on määritelty seuran 
visio sekä lähiajan toimintastrategia. Toimintakäsikirjaan on kirjattu myös kuvaus seuran 
toiminnoista ja organisaatiosta eri tehtävineen. Lähtökohtana on tuottaa jäsenille kuva 
siitä, mitä seura on ja mihin se pyrkii.  
 

Vuotta 2021 on värittänyt edelleen maailmanlaajuinen koronapandemia. Kaikkialle levinnyt 
Covid-19-virus on vaikuttanut kaikkeen ihmiskunnan tekemiseen negatiivisesti, myös 
liikuntakulttuuriin ja urheiluun. Tokion olympialaiset pidettiin 2021, ja edelleen monia 
arvokilpailuja sekä kansallisia kisoja peruttiin tai siirrettiin. Näin myös yleisurheilussa. 
Silti vuosi 2021 on ollut Keski-Uudenmaan Yleisurheilulle menestyksekäs. Seura on 
pitänyt paikkansa valtakunnan ja Uudenmaan piirin kärkiseurojen joukossa. KUY on 
tunnettu nimi ihmisten tietoisuudessa ja uutisotsikoissa. Yli kuudensadan seuran joukossa 
KUY on maan parhaiden seurojen kärkikaartissa! 
 

2. HALLINTO 

 

2.1 Hallitus ja työntekijät 
 

Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2021. Seuraa johtaa hallitus, joka kokoontui vuoden 
aikana 12 kertaa. Hallituksessa toimi puheenjohtajana Seppo Norpila ja 
varapuheenjohtajina Maisa Gråsten ja Ilja Makkonen. Muina hallituksen jäseninä kaudella 
toimivat Joni Rouhiainen (urh. edustaja), Eira Kärjä, Kerttu Latvala, Pia Pihlajamäki ja 
Jörgen Brofeldt. Sihteerinä toimi hallituksen kutsumana Martti Kempas. 
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Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja sekä nuorisopäällikkö. 
 

Vuonna 2021 Ani Viherlinna on toiminut toiminnanjohtajana ja Juho-Viljami Kosunen 
nuorisopäällikkönä. 
Ani ja Juho-Viljami ovat toimineet seuran päätoimisina työntekijöinä seuran toimistolla 
Järvenpäässä osoitteessa Uudenmaantie 7.  2021 vuoden aikana toiminnanjohtaja on ollut 
lomautettuna vuoden vaihteesta helmikuun loppuun.  
  

Hallituksen asiantuntijaelimet, toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä 
keskenään ja kaikkien jäsenten kanssa ja olivat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 
 

Valmennustoimikunta  
Toimikunta keskittyi toiminnanjohtaja Ani Viherlinnan johdolla hoitamaan seuran 
valmennus- ja koulutustoimintaa, sen suunnittelua ja toteutusta. Se piti yhteyksiä 
valmentajiin ja valmennusryhmiin sekä itsenäisesti harjoittaviin aikuisurheilijoihimme. Se 
ylläpiti ja kehitti urheilijoiden tuki- ja palkitsemisjärjestelmää.  
 

Toimikunta kannusti valmentajia ja ohjaajia koulutuksiin ja kursseille ja se loi edellytykset 
urheilijoiden valmentautumiseen. Toimikuntaan kuuluivat periaatteessa kaikki seuran 
valmentajat ja erityisesti ryhmien vastuuvalmentajat. Toimikunta kokoontui erilaisissa 
kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä asioissa.  
 

Nuorisotoimikunta 

Toimikunta vastasi nuorisopäällikkö Juho-Viljami Kosusen johdolla lasten ja nuorten 
ohjaus- ja kilpailutoiminnasta sekä urheilukoulu toiminnan suunnittelusta ja vetämisestä. 
Toimikunnan vastuulla oli myös huolehtia ohjaajien perus- ja jatkokoulutuksesta. 
Toimikuntaan kuuluivat periaatteessa kaikki seuran ohjaajat ja he kokoontuivat vuoden 
aikana erilaisissa kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä asioista joka toinen kuukausi. 
Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukouluja sekä harrasteryhmiä pyöritettiin viidessä taajamassa 
Hyrylässä, Jokelassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Tämän lisäksi 
Vekarajumppa toimi Järvenpäässä. 
 

Kilpailutoimikunta  
Toimikunta keskittyi Maisa Gråstenin johdolla suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä 
seuran omaa kilpailutoimintaa sekä toimitsijoiden koulutusta. Kilpailutoimikunta järjesti 
kaksi eri kilpailutapahtumaa Hyrylän kentällä. Kilpailutoimikuntaan ovat Maisan lisäksi 
kaudella kuuluneet Pia Pihlajamäki, Eila Kelo, Seppo Norpila, Ani Viherlinna, Kirsi Laitila ja 
Jörgen Brofeldt. 
 

Taloustoimikunta  
Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä. Toimikuntaan ovat 
kuuluneet Ani Viherlinna, Seppo Norpila, Maisa Gråsten ja Ilja Makkonen. 
 

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 

Tämän toimikunnan tehtäviin kuuluivat seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. 
Seuralehti ilmestyi kaksi kertaa vuoden aikana. Nettisivujen lisäksi käytössä ovat 
Facebook ja Instagram. 
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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. 
 

Muut jäsenten luottamustehtävät 
Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallitustoiminnassa sekä SUL:n liittovaltuustossa on vuoden 
aikana ollut mukana Maisa Gråsten. Lisäksi Ani Viherlinna on toiminut piirissä 
talousvastaavana. 
 

3. URHEILUTOIMINTA 

 

Seura järjestää yleisurheilutoimintaa kaikenikäisille. Lapset liikkuvat vekarajumpassa, 
liikuntaleikkikouluissa ja yleisurheilukouluissa. Nuorille järjestetään harjoituksia 
valmennusryhmissä ja vähemmän tavoitteellisissa harjoitusryhmissä. Aikuiset liikkuvat 
aikuisten yleisurheilukoulussa sekä juoksukoulussa. Lisäksi seuraa edustaa lukuisia 
harjoitusryhmien ulkopuolella harjoittelevia lapsia, nuoria ja aikuisia. 
 

3.1. Menestys 

 

KUY:n menestys vuonna 2021: 
• SM-mitaleita 11 yleisessä ja nuorten sarjoissa 
• sekä alue- ja piirinmestaruusmitalleja 81 
• Suomen Urheiluliiton Kalevan Malja-pistekisassa 42 sijalla ja seuraliigassa sijalla 

29. 
• Suomen Urheiluliiton nuorisotoimintakilpailun sijalla 66. 
• Nuorten valtakunnallisen Seuracup C-sarjan finaalin sijalla 5. 

 

Menestystä ei tullut pelkästään yleisissä ja nuorten sarjoissa.  
Seuran aikuisurheilijatkin ovat kunnostautuneet, 8 urheilijaa ovat tuoneet 14 mitalia 
SAUL:n kesän SM-kisoissa. 
 

Urheilijoiden valmennus on hyvissä käsissä, kiitokset kaikille henkilökohtaisille 
valmentajille.  
 

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.  
 

Seuracupin C-sarjan finaali kamppailtiin syksyllä Porissa. KUY oli 
alkukilpailujen perusteella jo hyvissä asemissa ja pääsi mukaan finaaliin. Sijoitus finaalissa 
oli hienosti viides. 
 

 
3.2. Ohjaus- ja valmennustoiminta 

 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilun ohjaus ja valmennus toimintaan osallistui vuoden 2021 
aikana yhteensä 63 ohjaajaa ja valmentajaa. 



 

KUY Toimintakertomus 2021                                                                                                                          Sivu 4 / 8 
 

Harjoituspaikkoina ovat olleet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yleisurheilukentät kesäisin 
sekä talvisin eri koulujen tilat ja jäähallien juoksusuorat. Talviharjoittelua on suoritettu 
päivittäin myös Järvenpään Monitoimihallissa ja kerran viikossa käytössä on ollut 
Hakunilan Kalliosuojan harjoitustila. 
 

3.2.1. Ohjaustoiminta 

 

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 toimintaan.   
 

 

 
 

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

Harjoituksia pidettiin ikäryhmässä 2- 3, 4 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 12, 13 - 14 ja 15 - 18 
vuotiaiden ryhmät, yhdestä kuuteen päivään viikossa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan eri 
kouluilla, jäähalleilla, uimahallin liikuntatilassa, urheilukentillä ja maastoissa, sekä 
Monitoimihallissa. Vekarajumppa toteutui Järvenpäässä. Tämän lisäksi toteutettiin myös 
etäharjoituksia liikuntaleikkikoulun ja harjoitusryhmien urheilijoille. 
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Nuoriso vastasi kauden aikana myös lapsille tarkoitetuista matalan kynnyksen kilpailuista 
Seurakisoista. Kilpailut järjestettiin Järvenpäässä, Hyrylässä, Kellokoskella ja Jokelassa, 
yhteensä 8 kilpailua kesän aikana. Kesän Seurakisoissa kilpaili 4 – 9 -vuotiaita lapsia. 
Yhdessä kilpailussa oli osallistujia keskimäärin 80 lasta. Kauden viimeisessä Seurakisassa 
jokainen lapsi sai kaulaansa mitalin. Talvikaudella nuorisotoimikunta järjesti lasten 
laskiaisrieha kilpailut Järvenpään Monitoimihallilla. 

Järvenpäässä olemme olleet mukana Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen 
liikuntaprojektissa (Pienten lasten Liikuntakerhot). Vastuullamme on ollut toteuttaa kerhon 
iltaryhmiä 3-4 - ja 5-6 - vuotiaille Päiväkoti Pollen liikuntasalissa.  
Yhteistyö jatkui myös Järvenpään kaupungin kanssa toteutettavalla kerholla liikunnassa 
tukea tarvitseville alakoululaisille (Marakatti- ja Skillitreenit). Toimintaa järjestettiin niin 
ikään päiväkoti Pollen  
 

liikuntasalissa. Vuonna 2021 toteutimme myös lasten temppurata toimintaa yhteistyössä 
Tuusulan liikuntatoimen kanssa. 
 

3.2.2. Valmennusryhmät 

Valmennustoimikunnan vastuulla olevan nuorten valmennustoiminnan tavoitteena on taata 
jokaiselle halukkaalle nuorelle sopiva valmennusryhmä, jossa kukin voi kehittää 
valmiuksiaan kilpailumenestykseen ja kehittymiseen huippu-urheilijaksi. 
Valmennustoimikunnan alaisuudessa vuonna 2021 toimivat seitsemän valmennusryhmää. 
Talvella ja kesällä toimivat tsemppiryhmä, talenttiryhmä, junioriryhmä, 
nuorisovalmennusryhmä, valmennusryhmä ja aikuisten treeniryhmä. Syksyllä 2021 
ryhmien nimet uusiutuivat, jolloin toiminnassa mukana olivat Anne Partasen ryhmä, Jonin 
ja Hannan valmennusryhmä, Eila Kelon valmennusryhmä, Marjut Väänäsen 
valmennusryhmä ja aikuisten treeniryhmä. Vuonna 2021 ryhmissä harjoitteli 
parhaimmillaan 84 urheilijaa. 
 

Lisäksi seuralla on aktiivisesti harjoittelevia nuorten- ja yleisen sarjan kilpailuihin tähtääviä 
urheilijoita sekä Aikuisurheiluliiton alaisten kilpailuiden ikäsarjoihin osallistuvia urheilijoita, 
jotka harjoittelevat seuran tarjoaman valmennustoiminnan ulkopuolella. 
 

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 mukana. Järvenpään lukion aamuvalmennusryhmissä on useita seuramme  
 
urheilijoita Eila Kelon valmennuksessa. Lisäksi Tuusulassa yläkoulun puolella olemme 
järjestäneet yleisvalmennusta aamuisin, jossa mukana on ollut seuramme valmentaja 
yleisurheilijoille. 
 

Oman valmennus- ja ohjaustoiminnan lisäksi KUY on tehnyt yhteistyötä muiden lajien 
lähialueen seurojen kanssa. 
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3.3. Koulutus 

 

Seurassamme on vuoden 2021 aikana toteutettu sisäisiä perehdytys koulutuksia uusille 
ohjaajille, sekä syventävää lajikoulutusta jo pidemmälle ohjauksessa ehtineille. Lisäksi 
ohjaajiamme on koulutettua ESLU:n toimesta Liikunta- leikkikouluohjaajiksi ja SUL:n 
kursseilla yleisurheilu- ja nuorten yleisurheiluohjaajiksi.  
 

3.4. Palkitsemiset 
 

Seuran paras urheilija: Petri Ihander 
Seuran paras urheilija N: Hertta Hankimaa 

Seuran paras junnu-urheilija: Mila Heikkonen 

Seuran paras aikuisurheilija: Niina Kelo 

Seuran paras aikuisurheilija M: Eerikki Hietikko 

Vuoden juniorivalmentaja: Juha Kerttunen 

 

Jaskan pystit (nuorten tsempparipalkinnot) 
Tyttö: Ilona Heikkilä  

Poika: Emil Pesonen 

 

Vuoden 2020 parhaat urheilijat sarjoittain: 
T 9 Olivia Engström 

P 9 Aake Toivonen 

T 10 Elea Leppänen 

P 10 Leevi Kaipiainen 

T 11 Liisa Kerttunen 

P 11 Mico Kärki 
T 12 Nia Matoniemi 
P 12 Eemeli Makkonen 

T 13 Henni Piirainen 

P 13 Nuutti Leppänen 

T 14 Saana Kajander 
P 14 Ilmari Tolsa 

T 15 Mila Heikkonen 

P 15 Otso Barck 

M 16 Konsta Keijonen 

N 16 Evita Santala 

M 17 Kalle Gauriloff 
N 17 Vilma Mikkola 

N 19 Laura Kankkunen 

N 22 Kerttu Latvala 

M22 Arttu Saari 
 

SM-mitalistit 2021 

Kalle Gauriloff 
Mila Heikkonen 

Kalle Hietanen 

Eerikki Hietikko 

Petri Ihander 
Piia Jäntti 
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Niina Kelo 

Milla Kelonurmi 
Lumia Laakso 

Kerttu Latvala 

Mika Loikkanen 

Titta Sillman 

Kalevi Kyhälä 

Laura Kankkunen 

Noora Sihvonen 

Arttu Saari 
Tiina Helminen 

Saana Kajander 
 

SM-mitalistien seuravalmentajat 
Marjut Väänänen 

Eila Kelo 

Hanna Liukka 

Joni Rouhiainen 

Jorma Liukka 

Tarja Kankkunen 

 

Seuraennätysten tekijät 2020 
Petri Ihander 100 m 10.90 ja seiväs 472 
Arttu Saari 110m aj 14,78 
Mila Heikkonen 300m aj 42,52 
 

4. KILPAILUTOIMINTA 

 

Suurin koitos kilpailujärjestelyissä oli KUY GAMES Tuusulassa. Jo kolmas Games-
tyyppinen kilpailutapahtuma onnistui kaikin puolin odotusten mukaisesti, vaikka se vaati 
erityisjärjestelyitä. Lajivalikoimaa muokattiin ja aikataulua väljennettiin turvallisuusohjeet 
huomioiden. Urheilijoita oli ilmoittautunut 332 ja lajisuorituksia 650. 
.  
Lisäksi järjestimme Eteläisen alueen 14-15 vuotiaiden AM kilpailut Hyrylän kentällä. 
 

 
Tämän lisäksi nuorisopäällikön ja ohjaajien toimesta pienemmille 4 – 9 -vuotiaille 
urheilijoille oli kesän aikana kaikille avoimet Seurakisat, joita kesän aikana oli 6 
kertaa.  Viimeisessä kisassa palkittiin kesän aikana aktiivisesti kisanneet urheilijat.  
 

5. TALOUS 

 

Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 7 876 euroa ylijäämäinen. 
 

Seuran toimintaan ja talouden tasapainossa pitämiseen vaikuttivat voimakkaasti 2020 
alkanut korona pandemia, joka jatkui vuoden 2021 aikana. Koulupuolella säästettiin 
lomautusten ansiosta henkilöstökuluissa ja lisäksi säästöä saavutettiin jonkin verran 
peruuntuneista tilavuokrista.   
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Nuoriso- sekä valmennuspuolen tulot kasvoivat, sillä kesällä ja syksyllä kausille ilmoittautui 
edellistä vuotta enemmän osallistujia. Tulevaisuudessa tuleekin kiinnittää erityisesti 
huomiota urheilijamäärien kasvattamiseen nuorisopuolella. 
  
Vaikka saimme järjestettyä muutaman kilpailun niin emme saaneet ilmoittautumismaksu 
tuottoja samalle tasolle kuin edellisenä vuonna. Kiitos toimitsijoille ja kaikille 
vapaaehtoisille tämänkin vuoden panoksesta! Kun kilpailuun osallistujia oli huomattavasti 
vähemmän, niin myös kilpailukioskin tuotot pienenivät. 
  
Aurinkoinen ja lämmin kesä työllisti kioskimyyjiä sekä toimistoa. Häklin uimaranta kioski 
tuotti 2021 kesällä erittäin hyvin verrattuna muutamiin aiempiin kesiin nähden ja tällä 
saimme tulostamme kohennettua erinomaisesti.  Kiitos ahkerille työntekijöille! 
 

6. LOPUKSI 
 

Vuosi 2021 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 Liikuntapalveluille 
hyvästä yhteistyöstä ja tuesta! 
 

 
 
 
 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry  
Hallitus 
 


