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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 
 
 
1.  YLEISTÄ 
 
Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry:n toinen toimintasuunnitelma. Seura perustettiin 
26.11.2009 ja sen varsinainen toiminta alkoi 1.1.2010. Seura on Järvenpään Palon yleisurheilijat 
ry:n, Tuusulanjärven Urheilijat ry:n ja Keravan Urheilijat ry:stä siirtyneiden yleisurheilijoiden yh-
teenliittymä. 
 
Seuralla on toimintakäsikirja, jonka tarkoituksena on antaa jäsenille ja ulkopuolisille seuran toi-
minnasta kiinnostuneille kuvaus seuran organisaatiosta ja sen tavoitteista sekä menetelmistä ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 
Seuran toiminta-ajatus on: Keski-Uudenmaan Yleisurheilun tarkoituksena on tarjota Keski-
Uudellamaalla kaikenikäisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kehittyä yleisurheilijana 
harrasteurheilijasta kilpa- ja huippu-urheilijaksi. 
 
Seuran visiona on säilyä Uudenmaan johtavana yleisurheiluseurana ja näkyvänä vaikuttajana val-
takunnallisestikin. Urheilun osalta tavoitteemme on vähintään säilyttää asemamme seuraluokitte-
lussa eli pysyä ainakin superluokassa ja mahdollisuuksien mukaan tiivistää toimintaa siten, että 
nousu 10 parhaan seuran joukkoon voisi toteutua. Päävisiona on saada seurasta edelleen johtava 
Uusimaalainen yleisurheiluseura ja ykkönen piirin nuorisotoimintakilpailussa.  
Tavoitteena on kasvattaa lisenssimäärää eli urheilijoiden määrää yli 600 lisenssin. 

 
Kilpailullinen tavoite on saada useita SM-mitaleja ja maaotteluedustuksia – tavoitteena on myös, 
että seuran urheilijoita on mukana Suomen joukkueessa Daegun MM-kisoissa. Tarkoitus on olla 
myös merkittävä lasten ja nuorten liikuttaja.  
 
Seura tarjoaa  ohjattua liikuntaa myös aikuisille ja vahvistaa valmennustoimintaansa. Muussa toi-
minnassa tärkeintä on vahvan talouspohjan takaaminen. Tässä tarvitaan yhteistyökumppaneita, 
mutta ennen kaikkea oman väen aktiivisuutta ja talkoohenkeä. Vuoden suurin talkoohanke tulee 
olemaan SM-viestit ja Kunniakierros – näihin toivomme suurta vapaaehtoisjoukkoa ja tukien ke-
rääjiä. 
 
Yleisurheilutoiminnassa seura tarjoaa mahdollisuudet kilpa-, kunto- ja harrastusliikuntaan kaikille 
keskisen Uudenmaan asukkaille. 
 
 
2. URHEILUTOIMINTA 
 
Urheilukoulutoiminta ja Liikuntaleikkikoulut ovat seuran koko urheilutoiminnan perusta. Näiden 
toimintaa jatketaan viidessä pisteessä näiden kolmen kunnan alueella. Kesällä toimintaa on urhei-
lukentillä ja talvisin saleissa sekä halleissa. Ohjaajina toimivat pääasiassa seuran nuoret aktiiviur-
heilijat ja kilpailun lopettaneet urheilijamme. Junnu-urheilijoille järjestämme syksyllä yhteisleirin. 
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Nuorten urheilijoiden osalta on tavoitteena saada mahdollisimman moni saavuttamaan A-tulos ja 
näin osallistumaan nuorille pidettäviin SM-kisoihin. Seurassa on kehittymässä uusi ikäluokka ja 
harjoittelun tiivistymistä on auttanut eri harjoitusryhmien muodostaminen. Nuorille on tarkoitus 
perustaa vuoden kuluessa kaksi uutta kilparyhmää, mitkä muiden urheilijoiden kanssa muodosta-
vat noin 50-60 tiiviisti urheilevan kilpailijan ryhmän, joka edustaa seuraa huippu-urheilun alueella. 
 
Yleisurheilussa on muodostettu edustusurheilijoiden valmennusryhmä, joka pyrkii tekemään seu-
raa tunnetuksi kansallisesti ja jopa kansainvälisestikin. SUL:n maajoukkuetason valmennettaviin, 
jotka valmistautuvat Daegun MM-kisoihin kuuluvat seurastamme olympiaedustajat Niina Kelo, 
Antti Kempas ja Mikko Halvari. Maajoukkuevalmennettaviin kuuluu myös Mika Loikkanen. Liiton 
nuorten maajoukkueryhmään kuuluu usea seuran nuori urheilija. 
 
Harrastepuolella aloitamme Juoksukoulun keväällä ja jatkamme syksyllä Maratonkoululla. 
 
 2.1. Harjoittelu ja koulutus 
 
Harjoituspaikkoina jatkamme perinteisten paikkojen käyttämistä ja pyrimme hyödyntämään erityi-
sesti Liikuntamyllyn tiloja talvi- ja syksyaikaan. Nuoria pyritään saamaan mukaan liiton alueellisille 
leireille ja piirin järjestämille leireille. 
 
Tavoitteena on edelleen vahvistaa jo olemassa olevien valmentajien ja ohjaajien osaamista osallis-
tumalla eri koulutustapahtumiin sekä saada mukaan uusia ohjaajia urheiluohjaaja koulutukseen. 
Lähtökohtana olisi pidettävä kymmenen uuden ohjaajan saamista mukaan toimintaan vuosittain.  
 
 
3. KILPAILU- JA HARRASTETOIMINTA 
 
Seuramme järjestää 15 kilpailua ja osallistuu kauden aikana yli 80 eri kilpailuun. KUY järjestää 
SUL:n Uudenmaan piirin viestien ja maantie kilpakävelyjen piirinmestaruuskisat. Näiden lisäksi 
järjestämme SM-viestit Tuusulassa heinäkuussa, jotka televisioidaan. Kilpailujen kokonaismäärää 
yritetään vähentää viime vuodesta ja yritetään tarjota laadukkaampia kilpailuja.  
 
Kevät alkaa Taaborin tapahtumasta, jonka yhteydessä käydään kilpakävelyn avauskisana Euroopan 
Cupin katsastus. 
 
Keväällä järjestetään Tuusulassa, Keravalla ja Järvenpäässä kaikille avoimet Junnumaastot purura-
doilla ja heti perään Nappulakisat samoilla paikkakunnilla urheilukentillä. 
 
KUY järjestää myös kaksi hölkkätapahtumaa Keski-Uudellamaalla, huhtikuussa Taaborin hölkkä 
Tuusulassa ja syyskuussa Ainon Askel juoksutapahtuma Järvenpäässä. 
 
Yhteistyö- ja harrastetoimintaa parhaimmillaan on Cellestä saksalaisten nuorten seuravierailu hei-
näkuussa, jonka aikana kisaillaan ja vietetään yhteisiä iltoja sekä päiviä. 
 
Halli- ja kesäkaudella KUY lähtee tavoittelemaan hyviä sijoituksia ja vankkaa asemaa SUL:n Uu-
denmaan piirin toiminnassa. Tämä edellyttää hyvää menestystä piirinmestaruuskisoissa maasto-



3 

 

juoksuissa, viesteissä, henkilökohtaisissa lajeissa, otteluissa ja kävelyssä. Parhaat osallistuvat lisäksi 
SM-kilpailuihin. 
 
Vanhempien osallistumista pyritään aktivoimaan pidettävien kilpailujen yhteydessä toimitsijakou-
lutuksen osalta sekä parantamalla sääntöjen tuntemusta erityisesti lasten urheilussa. 
 
 
4. HALLINTO 
 
Seuraamme on edelleen tarkoitus kehittää kaudella 2011 siten, että tavoitteena on kehittää toi-
minta ammattimaisemmin johdetuksi ja järjestetyksi. Tämä tapahtuu lisäämällä palkattujen työn-
tekijöiden määrää tulevaisuudessa nuorisopäälliköllä nykyisen toiminnanjohtajan ja kahden osa-
aikaisen valmennuspäällikön lisäksi. Toimistotilan hankinta kuluu kevään suunnitelmiin. 
 
 
5. TALOUS JA VARAINHANKINTA 
 
Talousarvion mukaan merkittävin tuloerä on urheilukoulumaksut, joilla pitkälti katetaan tilojen ja 
ohjaajien korvaukset. Muita tulolähteitä ovat julkaistava lehti, järjestämämme kilpailut ilmoittau-
tumis- ja kioskituloineen, tulot kunniakierroksesta sekä kioskitoiminta kesäisin ja mahdollisista 
talkootöistä saatava lisäpanos. Seuran varainhankinta tukikumppaneilta on toistaiseksi organisoi-
matta.  
 
Toukokuun suurhaasteena varainhankinnassa tulee olemaan Kunniakierros 30.5. Tapahtumasta on 
tarkoitus saada koko seuran massatapahtuma.  
 
 
6. LOPUKSI 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry korostaa toiminnassaan laajaa yhteistyötä muiden urheiluseuro-
jen, kunnan ja kaupunkien, liittojen ja muiden yhteystyökumppaneiden kanssa. 
 
 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry:n  
hallitus 
 
 
 
 


