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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2010 
 
 
1. YLEISTÄ 

 
Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) ensimmäinen toimintakertomus. Seura perustet-
tiin 16.11.2009 ja sen toiminta alkoi 1.1.2010. Seuran perustivat Järvenpään Palon Yleisurheilijat, 
Tuusulanjärven Urheilijat ja joukko Keravan Urheilijoiden yleisurheiluaktiiveja. 

 
Seura on yleisurheilun erikoisseura. Sen perusta on monipuolisesti toimiva lasten ja nuorten urhei-
lukoulu. Seura antaa harrastustoiminnan lisäksi urheilijoilleen mahdollisuudet pyrkiä myös huippu-
urheilijoiksi. Seura toteuttaa myös kunto- ja veteraaniurheilua. 
 
Seuran laatima toimintakäsikirja on asiakirja, jossa on määritelty seuran visio sekä lähiajan toimin-
tastrategia. Toimintakäsikirjaan on kirjattu myös kuvaus seuran toiminnoista ja organisaatiosta eri 
tehtävineen. Lähtökohtana on tuottaa jäsenille kuva siitä, mitä seura on ja mihin se pyrkii.  
 
 
2. URHEILUTOIMINTA 
 
Seuran urheilulle vuosi 2010 oli erinomainen.  Seura kohosi heti Uudenmaan parhaaksi seuraksi ja 
näkyväksi vaikuttajaksi myös valtakunnallisesti. Saavutimme seurojen superluokan ja seuraluokit-
telussa olimme sijalla 14. Kalevan Malja kilpailuissa olimme 18. Olimme lisäksi Uudenmaan piirin 
nuorisocupin voittajaseura ja piirin ykkösseura. Vattenfall finaalissa olimme sijalla 10. Lisenssejä 
seuralla oli 463 kappaletta ja olimme näin ollen 5. suurin yleisurheiluseura Suomessa. 
 
Seuran yleisurheilutoiminta keskittyi huippujen lisäksi erityisesti nuorten toimintaan ja urheilukou-
lulaisten ohjaamiseen. KUY tunnetaan kuuluna nuorisourheiluseurana. Vuoden lopulla serua sai 
arvostetun Nuoren Suomen Sinettiseura-tunnuksen hyvästä nuorisotyöstään. 
 
Yleisurheilukausi aloitettiin jo hallikilpailuilla talvella, jatkettiin maastojuoksuilla keväällä sekä var-
sinaisilla kisoilla kesällä. Harjoituksia pidettiin ympäri vuoden – urheilukoulut ja liikuntaleikkikoulu 
pyörivät myös ympärivuotisesti.  
 
2.1. Menestys 
 
KUY saavutti 10 arvokisaedustusta; Mikko Halvari EM-kisoissa, Euroopan Cup-kisoissa Niina Kelo ja 
Mikko Halvari ja lisäksi urheilijoitamme osallistui myös Suomen maajoukkueen mukana eri maaot-
teluihin (edellisten lisäksi mm. Mika Loikkanen).   
 
SM-tasolla saavutus oli 20 SM-mitalia (4 kultaa, 11 hopeaa, 5 pronssia).  Kauden parhaimpana saa-
vutuksena voidaan pitää Kalevan kisoissa Nina Kelon saavuttamia 2 mitalia ja Antti Kempaksen 
kultamitalia kävelyssä. Nuorten SM-kisoissa saatiin 7 mitalia.  
 
Piirinmestaruusmitaleita saavutettiin 280 kappaletta,  seuraluokittelupisteitä 458,75 ja SM-
kisapisteitä tuli 82. 
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Seuramme kuuluu jäsenenä myös Suomen Veteraaniurheiluliittoon, joten ”ikäurheilijamme” ovat 
päässeet kilpailemaan veteraanien SM- ja EM-kilpailuissa. 
 
2.2. Harjoitukset ja valmentajat 
 
Seuramme voimavara on edelleen pätevä ja motivoitunut valmentajien ja ohjaajien joukko sekä 
seuran valmennuspäällikkönä ovat toimineet kaksi osa-aikaista valmennuspäällikköä Veijo Kiiski ja 
Jorma Liukka. Useat valmentajamme ja seuramme edustajat ovat myös toimineet aktiivisesti osal-
listuen 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 Areenalla.  
 
Urheilukoulutoiminta , sisältäen Liikuntaleikkikoulun, oli erittäin vilkasta toimintavuoden aikana. 
Urheilukoulussa oli kirjoilla vuoden lopulla yli 400 lasta ja nuorta. 
Urheilukoulutoiminta on ollut monipuolista eri urheilumuotojen perusharjoittelua, kilpailuja on 
järjestetty talvella ja kesällä.  
Harjoituksia pidettiin useassa ikäryhmässä (4-6, 7-9,10-11, 12-13, 13-15 ja yli 15-ryhmä) yksi-kuusi 
kertaa viikossa Järvenpään, Keravan  ja Tuusulan eri kouluilla, jäähalleilla, urheilukentillä ja maas-
tossa. 
KUYn urheilukoulu toiminta tarjosi vuoden aikana monenlaista vipinää keskisen Uudenmaan nuo-
rille. Harrastusta, kilpailuja, viihdettä, matkoja, mukavaa yhdessäoloa ja kasvua hyvän toiminnan 
parissa. Seura toimii kaikinpulin lasten ja nuorten paremman ja terveemmän huomisen puolesta. 
 
Liikuntaleikki- ja IF-Yleisurheilukoulujen vetäjinä toimi yhteensä lähes 30 ohjaaja, nuorisovalmen-
nus- ja valmennusryhmissä valmentajina toimi reilu 10 valmentajaa. 
 
Vuoden aikana järjestettiin yksi yhteisleiri Järvenpäässä 9-15 vuotiaille ja useita lajivalmennus-
iltoja/päiviä junnu- ja nuorisovalmennusikäisille. Seuramme urheilijat ovat aktiivisesti osallistuneet 
piirin ja liiton järjestämiin leirityksiin Pajulahdessa ja Kuortaneella. 

 
2.3. Koulutus 
 
Seurastamme on 2010 suorittanut valmentajatutkinnon 1 henkilö, nuorisovalmentajatutkinnon 1 
henkilö, nuorten yu-ohjaajakurssin 5 henkilöä, lasten yu-ohjaajakurssin 10  henkilöä, liikuntaleikki-
kouluohjaajakurssin 5 henkilöä. Seuran valmentajia ja ohjaajia on osallistunut myös SUL:n järjes-
tämiin koulutuksiin mm. leirien yhteydessä. 
Urheilijoita on osallistunut sisulisäikäisissä piirileireille ja vanhemmissa SUL:n järjestämille leireille. 
 
2.4. Palkitsemiset 
 
Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa pikkujoulutunnelmissa Hyökkälän 
koululla. Samassa tilaisuudessa SUL:n koulutuspäällikkö Tapio Rajala luovitti seuralla Sinetin. 
Mikko Halvari (Jkylä) palkittiin seuran parhaana urheilijana, Niina Kelo (Jpää) parhaan naisurheili-
jana, Eveliina Määttänen (Kva) parhaana Junnu-urheilijana ja Mika Loikkanen (Jpää)parhaana vete-
raaniurheilijana. Tsempparipalkinnon saivat Jere Niemi (Tla) ja Ira Moilanen (Kva).  
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Ikäsarjojen parhaina palkittiin: 
9v Marcus Kytölä (Hkää) ja Sofia Rantanen (Jpää) 
10v Aatu Komulainen (Tla) ja Siiri Saalo (Msälä) 
11v Santeri Tiilikainen (Tla) ja Saara Hakanen (kva) 
12v Anton Pyssysalo (Tla) ja Hanna-Mari Saalo (Msälä) 
13v Turo Sipilä (Kva) ja Maria Kytölä (Hkää) 
14v Petri Ihander (Jpää) ja Niia Immonen (Kva) 
15v Maios Aunola (Tla) ja Eveliina Määttänen (Kva) 
17v Joni Rouhiainen (Tla) ja Hanna Liukka (Kva) 
19v Eemeli Kiiski (Tla) ja Henna Peltonen (Tla)  
 
 
3. KILPAILUTOIMINTA 
 
Vuosi 2010 oli seuralle erittäin työntäyteinen. Nuorten kilpailuja pidettiin 30, joissa kilpaili yhteen-
sä noin 8000 osallistujaa.  
KUY hoiti vuoden aikana SUL:n arvokisoina kahdet Pohjoismaiset mestaruuskilpailu, toukokuussa 
10000m kisat ja syyskuussa kilpakävelyt. Lisäksi SUL:n suurseurojen valtakunnallinen Vattenfallfi-
naali kilpailtiin elokuun lopulla Tuusulassa. KUY:n joukkue oli hienosti kisan 10. paras joukkue. 
 
Muina tärkeimpinä kisoina seura järjesti myös UUDY:n maastojuoksujen, kilpakävelyjen ja 9-15v 
piirinmestaruuksioejn lisäksi suuren nuorisokansalliset ja avoimet TUL:n Etelä-Suomen nuorten 
aluemestaruuskisat. Järvenpäässä (1) ja Keravalla (2) järjestettiin kansalliset yu-kilpailut alkukesäs-
tä. Yhtenä kisamuotona oli neliosainen kävely Cup. 
 
Suurista joukkotapahtumista ja massakilpailuista tuotakoon esiin Taabor tapahtuma, kilpakävelyt, 
nuorten kisat ja aikuisten hölkät. Mukana kaikkiaan yli kaksisataa osallistujaa. Taabor oli huhtikuun 
lopulla. Taaborin yhteydessä pidettiin SUL:n Uudenmaan ja Helsingin piirien kävelymestaruuskisat. 
Ne olivat myös näyttökilpailu Mexicon maailman cup-kisaan. 
 
Lisäksi seura oli keväällä ja syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä koululaiskilpailuja yhdessä 
kuntien koulu- ja liikuntaväen kanssa. Keravalla järjestettiin koululaismaastot keväällä. Järvenpääs-
sä koululaiskisat pidettiin keväällä ja koululaismaastot syksyllä. Tuusulassa Kevätkirmaisu/maastot 
+ viesti keväällä ja koululaiskisat syksyllä. 
 
 
4. HALLINTO   

 
4.1 Hallitus ja työntekijät 
 
Seuraa johti hallitus, joka kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi yli 
sata. Hallituksessa toimivat puheenjohtajana  Juhani Rajamäki, Maisa Gråsten ja Marjo Määttänen 
(varapj.) Keravalta, Aune Heikkinen ja Marko Ketvel (varapj.) Tuusulasta, Seppo Norpila ja Tiia Vi-
herlinna Järvenpäästä. Sihteerinä kokouksissa toimi hallituksen kutsumana Martti Kempas. 
Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja Ani Viherlinna, valmennuspäälli-
köt Veijo Kiiski ja Jorma Liukka sekä taloudenhoitaja Heikki Kujanpää. 
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Ani Viherlinna on toiminut seuran päätoimisena työntekijänä ja Veijo Kiiski osa-aikaisena valmen-
nuspäällikkönä (sairauslomalla 1.6.-31.12.2010). Veijon sairausloma-ajan sijaisena on toiminut 
Jorma Liukka. 
 
Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2010. 
 
Hallituksen asiantuntijaelimet, toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä keskenään ja 
kaikkien jäsenten kanssa ja olivat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 
 
Valmennustoimikunta 
Toimikunta keskittyi hoitamaan seuran valmennus- ja koulutustoimintaa, sen suunnittelua ja to-
teutusta. Se piti yhteyksiä valmentajiin ja valmennusryhmiin sekä itsenäisesti harjoitteleviin ai-
kuisurheilijoihimme. Toimikunta loi edellytykset urheilijoiden valmentautumiseen. 
Toimikuntaan kuuluivat valmennuspäällikön (pj) lisäksi Eila Kelo, Seppo Norpila, Martti Kempas, 
Jorma Liukka ja Ani Viherlinna 
 
Nuorisotoimikunta 
Toimikunta vastasi lasten ja nuorten ohjaus- ja kilpailutoiminnasta sekä urheilukoulutoiminnan 
suunnittelusta sekä vetämisestä. Toimikunnan vastuulla oli myös huolehtia ohjaajien perus- ja jat-
kokoulutuksesta. 
Liikuntaleikki- ja If-Yleisurheilukouluja pyöritettiin viidessä taajamassa Hyrylässä, Jokelassa, Jär-
venpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Nuorisotoimikunnan laaja ja monipuolinen työ edesauttoi 
ratkaisevasti Sinettiseura-tunnuksen saamisessa seuralle. Toimikunnan vetäjänä toimi Ani Viher-
linna ja siinä olivat mukana kaikkien toimipisteiden vastuuvetäjät Hyrylä Elina Tuovinen, Jokela 
Anni Katila, Järvenpää Sini Huuskola, Kellokoski Piia Jäntti ja Kerava Jaana Immonen. 
 
Kilpailutoimikunta 
Toimikunta keskittyi suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa kilpailutoimintaa. 
Toimikunta järjesti 30 eri kilpailutapahtumaa ja mukana on noin 8000 osallistujaa. 
Kilpailutoimikunta on ollut kaikkein työllistetyin ja se on toiminut erittäin aktiivisesti.  
Toimikunnan jäseninä ovat olleet Maisa Gråsten (pj), Anne Sahlman-Kiiski, Sari Peltonen, Tero Pys-
sysalo, Antti Räty, Mia Poutanen, Minna Mörsky, Veera Hakanen ja Ani Viherlinna. 
 
Taloustoimikunta 
Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä sekä ranta- että kilpailukioskeista. Se 
suunnitteli ja hoiti myös tapahtumien ja talkoiden hoitamisen sekä loi yhdessä hallituksen kanssa 
yhteyksiä yhteistyökumppaneihin. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet Heikki Kujanpää, Juhani Rajamäki, Marjo Määttänen ja Ani Viherlin-
na. 
 
Tiedotustoimikunta 
Tämän toimikunnan tehtäviin kuului seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Seuralehti ilmestyi 
kaksi kertaa vuoden aikana, keväällä vielä erikseen Tuusulassa ja Järvenpäässä. Nettisivut luotiin ja 
niistä on tullut hyvin käytettyjä. Seuratoimintapalstoja käytettiin jonkin verran alue- ja paikallis-
lehdissä. Toimikuntaan ovat kuuluneet Marko Ketvel, Erkki Poutanen, Marjut Väänänen ja Ani Vi-
herlinna. 
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Huvi- ja virkistystoimikunta 
Toimikunnan tehtäviin kuuluivat tapahtuminen ja talkoiden järjestäminen ja huolto yhteystyössä  
talous- ja kilpailutoimikunnan kanssa. Tärkein ja työllistävin tehtävä vuoden aikana ovat olleet kil-
pailukioskit ja Vattenfall-finaalin ruokailujen ja majoituksen järjestäminen.Toimikuntaan kuuluivat 
Helena Rouhiainen, Kirsti Räty, Marjo Määttänen ja Ani Viherlinna. 

 
 

5. TALOUS 
 

Seuramme taloutta voidaan pitää hyvänä. Urheilukoulumaksut olivat merkittävin tuloerä. Seuran 
talous osoittaa alijäämää vuodelta 2010, mutta seuran kassatilanne on kuitenkin hyvä. Seuran pyr-
kimyksenä oli hankkia toimintaa varten ajanmukaisia välineitä sekä suorittaa valmentajille ja oh-
jaajille kohtuullista korvausta harjoitusten vetämisestä, ja nämä asiat toteutettiin suunnitellusti. 
 
5.1 Varainhankinta 
 
Talkoita, tapahtumia ja tempauksia oli useita, tärkein voimainponnistus oli Kunniakierros touko-
kuussa, jossa saavutettiin erittäin hyvä tulos – Raimo Stenvallin hienon panoksen ansiosta! Raimo 
oli valtakunnan toiseksi paras kerääjä ja seura oli neljänneksi suurimman keräyssumman kasannut 
seura.  
Seura oli myös mukana Naisten Kymppi- tapahtumassa talkoolaisena. KUY järjesti kesällä Euroo-
pan lentohenkilöstön Mestaruuskisat  Järvenpäässä ja olimme mukana toteuttamassa SAKU:n 
henkilöstön Mestaruuskisoja Keravalla. 
Kesän aikana pidettiin kioskia Häklin ja Rusutjärven uimarannoilla. Samalla kesätyöllistettiin useita 
Tuusulaisia seuran nuoria. Kesäkioskitoiminnan organisoi Eemeli Kiiski Heikki Kujanpään ja Veijo 
Kiisken avustuksella, lisäksi Irina Pietiläisellä oli erittäin merkittävä panos erityisesti Häklin kioski-
toiminnassa. Kisakioskeista vastasi suurella työpanoksella erityisesti Helena Rouhiainen. 
 
 
6. Lopuksi 

 
Vuosi 2010 oli kaikkiaan varsin vilkas, haasteellinen ja onnistunut. Kiitokset kaikille urheilijoille, 
ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, vapaaehtoistyöntekijöille ja muille seuran tukijoille. Kaikki 
kolme kuntaa (erityisesti Järvenpää ja Tuusula) ansaitsevat kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja tuesta. 
 
 

 
 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry 
Hallitus 


