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Johdanto

Tämå on Keski-Uudenmaan Yl-ej-surheil-u ry:n ensimmäinen toi-
mintasuunnitelma. Seura perustett.iin 26.1-L.2OO9 ja sen
varsinainen toiminta alkoi 1.1.2010. Seura on Järvenpään
Palon Yleisurheilijat ry:n/ Tuusulanjårven Urheilijat ry:n
ja Keravan Urheilijat ry: stå siirtyneiden yleisurheilijoi-
den yhteenliittymä.

Seuran toiminta-ajat.us on: Keskj--Uudenmaan Yleisurheilun
tarkoituksena on tarjota Keski-Uudellamaalla kaikenikåi-
si1le monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kehitt.yä
yleisurheilijana harrasteurheilijasta kilpa- ja huippu-
urheilij aksi .

Seuran vj-siona on kohota Uudenmaan johtavaksi yleisurhei-
luseuraksi ja näkyvåksi vaikuttajaksi valtakunnallisesti-
kin.
Seuran tavoitteena on olIa Suomen Urheiluliiton Superva-
l-ioluokan seurojen joukossa (viiden parhaan), saada useita
SM-mitaleja ja maaotteluedustuksia - tavoitteena on myös,
että seuran urheilijoita on mukana Suomen joukkueessa Bar-
cel-onan EM-kisoissa.
Tarkoitus on ol-Ia myös merkitt.ävä lasten ja nuorten lii-
kuttaja. Tavoitteena on kasvattaa lisenssimääriä ja olla
piirln nuorisotoimintakilpailussa kärkiseura.

Seura tarjoaa myös ohjattua liikuntaa aikuisille sekä vah-
vistaa valmennustoi-mintaansa .

Muussa toiminnassa tårkeintä on vahvan talouspohjan l-uo-
minen. Tässä tarvitaan yhteist.yökumppaneita, mutta ennen
kaikkea oman väen aktiivisuutta ja talkoohenkeä. Vuoden
suurin talkoohanke t,ulee o]emaan Kunniakierros - tähän
toivomme suurta joukkoa kerääjiksi ja osallistujiksi.
Yleisurheilutoiminnassa seura tarjoaa mahdollisuudet kil-
pä-, kunto- ja harrastusliikuntaan kaikille keskisen Uu-
denmaan asukkai]Ie.

Hallinto

Seuraa johtaa kahdeksi vuodeksi valittu hallitus. Seuran
puheenjoht,aja valitaan vuosiLtain. Hallitukseen kuuluu
våhintään kuusi tai enintäån kymmenen jäsent,ä, seuralla on
kaksi varapuheenjohtajaa. Hallitus valit.see seuran erj-
tehtävien hoit.ajat, kuten siht.eerj-n, tiedottajan, t.oimin-
nanjohtajan, valmennuspääI1ikön, nuorisopäälIikön ja kif-
pailuvastaavan.
Hall-itus nimeää myös tarpeelliset toimikunnat.
Seuralla on päätoiminen t,oiminnanjohtaja (Ani Viherl-inna)
ja osa-aikainen val-mennuspåällikkö (Veijo Kiiski) .

Toimikunnat toimivat itsenäisesti, mut.t,a yhteist.yössä kes-
kenään ja kaikkien jäsenten kanssa ja ovat. vastuussa hal-
Iitukselle.



Seuralla on yksi sääntömäåräinen vuosikokous.

Valmennustoimikunta
Toimikunta keskittyy hoitamaan seuran valmennus- ja koulu-
tustoimintaa, sen suunnitt.elua ja toteutusta. Se pit.äå
yhteyksiä vetäjiin ja urheilijoihin sekä luo parhaat mah-
dol1iset. edellytykset valmentautumi-seen.

Kilpailutoimj-kunta
Toimikunta keskittyy suunnittelemaan ja toteuttamaan 1ä-
hinnä seuran oman kilpailut.oiminnan. Seura järjestää vuo-
sittain muutamia arvokilpailuja sekä useita piirikunnall-i-
sia ja jäsentenvålisiä kilpailuja.
Tal-oustoi-mikunta
Toimikunta keskittyy hoitamaan seuran talouden, kirjanpi-
don ja ti1it,, kesåkioskin. Se luo ja yl1äpitäå hallituksen
kanssa yhteyksiä yhteistyökumppaneihin sekä toimii låhei-
sessä yhteistyössä huvi- ja virkistyst.oimikunnan kanssa.

Huvi- ja virkist.ystoimikunta
Toimikunta keskittyy hoitamaan tapahtumien ja talkoiden
jårjestämisen ja huollon yhteistyössä talous- ja k1lpai1u-
toimikuntien kanssa.

Tiedotustoimikunta
Toimikunta hoit.aa seuran sisäisen ja ulkoisen tiedottami-
sen. Seuraleht,i, nettisivut., seuratoimintapalstat ja t.ie-
dotustilaisuudet ovat sen keskeisiä toimintamuot,oja.

Varsi-nainen toiminta
Yleisurheilu j a urheilukoulu

Urheil-ukoulutoiminta on seuran koko urheilutoiminnan pe-
rusta. Se tul-ee kokoamaan yli kuusisataa lasta ja nuorta
monipuoliseen toimintaan.
Seuran urheilukoulun toimintamuodot ovat: pää1ajin yleis-
urheilun perustaitojen opettaminen ja harjoj-ttaminen, voi-
mistelun perust.aitojen opettaminen/ palloilujen perustai-
tojen opettaminen, talviurheilumuotojen harjoittaminen,
monipuolisten eri lajien kilpailutoimintojen järjestäminen
ja leiri- ja kul-ttuuritoiminnan järjestäminen.
Urheilukoulutoimint.a on uusien haasteiden edessä.

Nuoret harjoittelevat saliharjoittel-ukauden useissa har-
j oitusryhmässå.
Ympärivuotist,a urheilukoul-utoimintaa j ärj estet.åän Järven-
päåsså, Keravalla, Hyrylässä, Kellokoskella ja Jokelassa.

Harrasteryhmiä pyöritetåän ainakin Hyryl-ässå ja,Järven-
påässä.

Keväällä ja kesälIä urheilijat harjoittelevat maastossa ja
kentä11ä.
Kesän urheilukouluja pyörittåvät Tuusulan urheilukeskuk-
sessa, ,Järvenpään ja Keravan urheilukentillä sekä KeIlo-
koskella ja ,Jokelassa påäasiassa seuran nuoret urheilijat.
Yleisurheilussa on muodostettu edustusurheilijoiden val-
mennusryhmä, joka pyrkii tekemään seuraa tunnetuksi kan-



sal-l-isesti j a j opa kansainvälisestikin. SUL: n maaj ouk-
kuetason valmennettaviin, jotka val-mistautuvat Barcelonan
EM-kisoihin kuuluvat seurastamme olympiaedust.ajat Niina
Kelo, AnLti Kempas ja Mikko Halvari. Maajoukkuevalmennet-
taviin kuuluu myös Mika Loikkanen.
Liiton nuorten maajoukkueryhmään kuuluu usea seuran nuori
urheilij a.

Nuorimpien l-4-19v valmennustoiminta tulee olemaan laajaa,
seuran tavoitteena on oIla piirin ykkösseura.
Seurall-a on erittäin hyvå nuort.en ryhmä, joka valmistautuu
14-15-vuot.iaiden ja 76-, l-7- ja 19-vuotiaiden SM-kisoihin.
Valmennusryhmäurheilijoilla on kaikki-aan 22 harjoitusaikaa
Hyrylåssä, .färvenpååssä, Keravalla, Hyvinkääl1ä ja Hetsin-
gin liikuntamyllyssä.

Seura järjestää 30 kilpailua ja osallistuu kauden aikana
y1i 80 eri kilpailuun. Seura järjestää koko kesån pyörivån
urheilukoulun puitteissa harjoit.uskilpailuj a kaikille nuo-
rille.

Seura järjestäå SUL:n Uudenmaan piirin sisulisähuipentuman
(S-fSv1, kävelyjen ja pitkien matkojen mestaruuskisat. Li-
säksi ollaan mukana järjestämässå Uudyn sisulisähaI1eja
yhdessä muiden seurojen kanssa.
Kesän arvokilpailuina tulevat, olemaan Pohjoismaiden 10000
metrin mesLaruuskisojen järjestäminen toukokuussa Keraval-
la, Pohjoismaisten kävelymestaruuskisojen j ärj estäminen
syyskuussa Tuusulan urheilukeskuksessa sekå nuorten Vat-
tenfall-finaalin j ärj estäminen Suomi-Ruotsi-maaottelun
yhteydessä.
Vuoden aikana jatkuvat, myös vuoden 2OLI SM-viestien jär-
j est.elyt, .

Kevääl]ä ja syksyllå on KUY:n ohjelmassa on maastojuoksut
sekä luonnollisest.i kansainväliseksi muuttunut. Taaborin
tapahtuma kävelyssä ja juoksussa. 38. Taabori keråä oheis-
tapahtumineen jälIeen suuren joukon osallistujia. Käve1y-
kisa tulee olemaan kauden avauskisa ja maailman cupin kat-
sast,uskisa.

Toukokuun suurhaasteena tulee olemaan operaatio Kunnia-
kierroksen j årj estäminen massatapahtumana. Toukokuussa
olemme mukana myös Naisten Kympin fär)est,elyissä.
KesäI1ä tulemme järjestämään muutaman yhteistyökumppanin
kanssa useita suuria lasten ja nuorten kilpailut,apahtumia,
joihin toivotaan runsasta osanottajajoukkoa.
,Järjeståmme myös hyvän suosion saaneen neliosaisen käve-
lycup-kilpailusar j an yht,eistyökumppanien kanssa .

Halli- ja kesäkaudella KUY läht.ee tavoittelemaan hyviä
sijoituksia ja vankkaa asemaa SUL:n Uudenmaan piirin t.oi-
minnassa. Tämä edellyttåå hyvää menestystä piirinmesta-
ruuskisoissa maastojuoksuissa, viesteissä, henkilökohtai-
sissa lajeissa, otteluissa ja kåvelyissä.
Parhaat osallist.uvat l-isåksi SM-kilpailuihin.
Seura jårjestää kevätt.alveIla ja syksyllä urheilijoiden
yhteistapaamisia harjoittel-un ja yhdessolon merkeissä.



Vuoden aikana seura tul-ee olemaan aktiivisesti mukana Jär-jest.ämässä Tuusulan kunnan, ,Jårvenpään ja Keravan kaupun-
gien koululaiskilpailuja. Yhteistyönä toteutetaan maasto-
juoksuja ja Kevåtkirmaisu-viestitapahtuma kevääIlå ja kou-
lulaisten mestaruuskisoj a elo-syyskuussa.
Yhteistyöt.ä koulujen kanssa tiivistetään entisestään.

Valmennus- ja ohjaustyössä on mukana yli 30 aktiivista
vetäjää. Ohjaajien koul-utusta pyritään JärJestämään sekå
innostamaan uusia vetäj iä nuorisovalmentajakursseille.
KUY:n nuorj-sotiimin toimintaa kannustetaan ja tuetaan.

Toimitsija- ja tuomarikoulut.usta järjestetäån kevään aika-
na teoriassa ja käytännössä.
Piirin ja liiton koulutukseen osallistutaan mahdollisuuk-
sien mukaan.

Vuoden aikana seura järjestää kult,tuuripitoisen talvikau-
den pååt.östilaisuuden sekä syksyllå palkintojenjako- ja
ohj elmallisen j ouluj uhl-atilaisuuden.

Seuralla on uudet näyttävät. asuL. Asukokonaisuut.ta kaupi-
t.ellaan tehost.etusti vuoden aikana. KUY tulee näkymään
varsin hyvin keskisellä Uudellamaalla ja maailmalla.

Lopuksi

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry korostaa toiminnassaan
laajaa yhteistyötä muiden urheiluseurojen, kunnan ja kau-
pungien vi-rastojen, liittojen, yhteistyökumppanien ym kan-
SSA.


