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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2012 
 
 
1. YLEISTÄ 

 
Tämä on Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KUY) kolmas toimintakertomus. Seura perustettiin 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 yleisurheilu-
koulutoiminta. Seura antaa harrastustoiminnan lisäksi urheilijoilleen mahdollisuudet pyrkiä myös huippu-
urheilijoiksi. Seura toteuttaa lisäksi harraste-/kunto- ja veteraaniurheilua. 
 
Seuran laatima toimintakäsikirja on asiakirja, jossa on määritelty seuran visio sekä lähiajan toimintastrate-
gia. Toimintakäsikirjaan on kirjattu myös kuvaus seuran toiminnoista ja organisaatiosta eri tehtävineen. 
Lähtökohtana on tuottaa jäsenille kuva siitä, mitä seura on ja mihin se pyrkii.  
 
Seura on ollut vuoden mukana Suomen Urheiluliiton Kärkiseurakoulutuksessa, jonka tarkoituksena on pa-
rantaa seuratoiminnan laatua, selvittää uusia kehittämishankkeita ja viedä niitä edelleen eteenpäin. Koulu-
tuksen aikana on tehty kyselyitä ja järjestetty auditointitilaisuus liiton puolelta, jossa seuratoimintaa on 
arvioitu kriittisesti. Pääkehittämiskohteeksemme on valittu rekrytointi ja vapaaehtoistoimintaan paneutu-
minen. 
 
Seuran urheilulle vuosi 2012 jatkoi aiempien kahden vuoden linjoilla.  Seura piti paikkansa Uudenmaan 
parhaana seurana ja säilytti myös näkyvyytensä valtakunnallisella tasolla. Säilytimme paikkamme seurojen 
superluokassa ja seuraluokittelussa olimme sijalla 14 (457). Kalevan Malja kilpailuissa olimme sijalla 19. 
Olimme lisäksi Uudenmaan piirin Nuorisocupin voittajaseura ja piirin ykkösseura. Vattenfall finaalissa 
olimme sijalla 11. Lisenssejä seuralla oli 466 kappaletta ja olimme näin ollen lisenssimäärällä mitattuna 9. 
suurin yleisurheiluseura Suomessa! Kunniakierroksella Raimo Stenvall keräsi suurimman tukisumman Suo-
messa ja seurakin sijoittui kolmanneksi valtakunnan listalla. Näiden mittareiden mukaan osassa tilanne 
parani ja joissakin tuli pientä pudotusta. 
 
Vuosi 2012 oli seuralle edelleenkin työntäyteinen vaikka yleisurheilun Sm-kilpailuja ei tänä vuonna ollut-
kaan järjestettävänä. Lasten ja nuorten kilpailuja järjestettiin 20 ja niiden lisäksi Saappaanheiton SM-
kilpailut. Talkoita, tapahtumia ja tempauksia oli useita.  
 
 
2.HALLINTO 
 
2.1 Hallitus ja työntekijät 
 
Seuraa johti hallitus, joka kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi yli sata. 
Hallituksessa toimivat puheenjohtajana  Juhani Rajamäki Järvenpäästä, Maisa Gråsten ja Marjo Määttänen 
(varapj.) Keravalta, Aune Heikkinen, Marko Ketvel (varapj.) Tuusulasta ja Seppo Norpila Järvenpäästä sekä 
urheilijaedustajana Milla Kelo. Sihteerinä kokouksissa toimi hallituksen kutsumana Martti Kempas. 
Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja Ani Viherlinna, valmennuspäällikkö Jorma 
Liukka sekä nuorisopäällikkö Piia Jäntti. 
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Ani Viherlinna ja Piia Jäntti ovat toimineet seuran päätoimisina työntekijöinä seuran toimistolla.  Jorma 
Liukka on toiminut oto-valmennuspäällikkönä. Nuorisopäällikkö on vielä vuoden 2012 ollut palkattuna 
SLU:n Seuratuella. 
 
Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2012. 
 
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 toteutusta. Se 
piti yhteyksiä valmentajiin ja valmennusryhmiin sekä itsenäisesti harjoitteleviin aikuisurheilijoihimme. Toi-
mikunta loi edellytykset urheilijoiden valmentautumiseen. 
Toimikuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet valmennuspäällikön (pj) lisäksi Eila Kelo, Seppo Norpila, Martti 
Kempas, Ani Viherlinna, Piia Jäntti, Tiia Viherlinna, Teemu Vääräniemi ja Tarja Kankkunen. Osassa palave-
reita ovat mukana olleet myös Asko Airikka, Tiina Puranen ja Markus Roukala. 
 
Nuorisotoimikunta 
Toimikunta vastasi lasten ja nuorten ohjaus- ja kilpailutoiminnasta sekä urheilukoulutoiminnan suunnitte-
lusta sekä vetämisestä. Toimikunnan vastuulla oli myös huolehtia ohjaajien perus- ja jatkokoulutuksesta. 
Liikuntaleikki- ja If-Yleisurheilukouluja pyöritettiin viidessä taajamassa Hyrylässä, Jokelassa, Järvenpäässä, 
Kellokoskella ja Keravalla.  
 
Kilpailutoimikunta 
Toimikunta keskittyi suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa kilpailutoimintaa. Toimikunta 
järjesti 20 eri kilpailutapahtumaa. Seuran kilpailutoiminnasta on kesä- ja loppukauden aikana vastannut 
lähinnä toimistohenkilöstö jakaen tehtäviä keskenään. 
 
Taloustoimikunta 
Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä sekä ranta- että kilpailukioskeista. Toimikun-
taan ovat kuuluneet Aune Heikkinen, Juhani Rajamäki, Marjo Määttänen ja Ani Viherlinna. 
 
Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 
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 tul-
lut hyvin käytettyjä. Tiedotustoimikunnan nimi muutettiin loppuvuodesta Tiedotus- ja markkinointitoimi-
kunta ja siitä on vastannut Marko Ketvel.  
 
Kioskitoimikunta 
Toimikunnan tehtäviin kuuluivat tapahtuminen ja talkoiden järjestäminen ja huolto yhteistyössä  talous- ja 
kilpailutoimikunnan kanssa. Kioskitoiminnan päävastuu on lähinnä ollut Marjo Määttäsellä. Erillisestä Ran-
takioskien toiminnasta on vastannut Veijo Kiiski. 
 
Muut jäsenten luottamustehtävät 
Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallitustoiminnassa ovat vuoden aikana olleet mukana puheenjohtajana Ju-
hani Rajamäki (SUL liittovaltuutettu) ja kilpailuvastaavana Maisa Gråsten. Lisäksi Ani Viherlinna on otona 
toiminut piirissä seurapäällikkönä, vastaten mm. piirin ohjaajakoulutuksista ja piirileirityksestä sekä seu-
rayhteistyöstä. Martti Kempas toimi piirin kävelytuomari- ja Veijo Kiiski lähettäjäkouluttajana. 
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3. URHEILUTOIMINTA 
 
Seuran yleisurheilutoiminta keskittyi huippujen lisäksi erityisesti nuorten toimintaan ja urheilukoululaisten 
ohjaamiseen. KUY tunnetaan kuuluna nuorisourheiluseurana ja olemme myös Nuoren Suomen Sinettiseu-
ra.  
Yleisurheilukausi aloitettiin jo hallikilpailuilla talvella, jatkettiin maastojuoksuilla keväällä sekä varsinaisilla 
kisoilla kesällä. Harjoituksia pidettiin ympäri vuoden –  myös urheilukoulut ja liikuntaleikkikoulu pyörivät 
ympärivuotisesti.  
 
Keväällä järjestettiin Pajulahdessa koko seuran perheleiri kaikenikäisille urheilijoille, vanhemmille ja sisa-
ruksille. Syksyllä pidettiin urheilukouluikäisille viikonloppuleiri Metsäpirtillä Tuusulassa. 
 
3.1. Menestys 
 
KUY saavutti 10 arvokisaedustusta; Antti Kempas Olympialaisissa ja Maailman Cup-kävelyissä sekä Ruotsi-
Suomi maaottelussa. Niina Kelo edusti EM-kilpailuissa ja Suomi-Ruotsi-Viro sekä Ruotsi-Suomi maaotteluis-
sa. Eemeli Kiiski edusti PM-kävelyissä Ruotsissa. Nuoret huippumme Eveliina Määttänen, Noora Wallenius 
ja Joni Rouhiainen edustivat Suomea  Nuorten Ruotsi-Suomi maaottelussa (Eve ja Noora) ja PM-kävelyissä 
(Joni).  
 
SM-tasolla saavutus oli 19 SM-mitalia (5 kultaa). Nuorten SM-kisoissa saatiin 7 mitalia (2 kultaa). Myös Ve-
teraaniurheilijamme menestyivät kuluneella kaudella sekä SM- että MM-kilpailuissa saavuttaen mitalisijoja. 
Veteraanikilpailuissa seuraa edustivat Mika Loikkanen ja Minna Mörsky. 
 
Piirinmestaruusmitaleita saavutettiin 267 (126 kultaa),  seuraluokittelupisteitä 457,25 ja SM-kisapisteitä 
tuli yhteensä 95,5 (86,5 KK + 9 14-15). 
Seuramme kuuluu jäsenenä myös Suomen Veteraaniurheiluliittoon, joten ”ikäurheilijamme” ovat päässeet 
kilpailemaan veteraanien SM- ja MM-kilpailuissa. 
 
3.2. Harjoitukset ja valmentajat 
 
Seuramme voimavara on edelleen pätevä ja motivoitunut valmentajien ja ohjaajien joukko sekä seuran 
nuorisopäällikkö Piia Jäntti ja valmennuspäällikkö  Jorma Liukka. Useat valmentajamme ja seuramme edus-
tajat ovat aktiivisesti osallistuneet piiri- ja aluetason valmennukseen sekä myös kansalliseen ja kansainväli-
seen toimintaan.   
 
Varsinaisen valmennustoiminnan koordinoinnin lisäksi nuoriso- ja valmennuspäällikkö vastasivat keväällä ja 
syksyllä järjestetyistä harrasteliikuntatarjonnasta eli SUL:n Juoksukoulusta ja Junior 
Juoksukoulusta.  
Kesällä kokeiltiin myös Aikuisten Yleisurheilukoulutoimintaa. 
Harjoituspaikkoina ovat olleet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään Yleisurheilukentät kesäisin sekä talvisin eri 
koulujen tilat ja jäähallien juoksusuorat. Talviharjoittelua on myös suoritettu Helsingin liikuntamyllyssä, 
Espoon Ratiafarm Areenalla ja Hyvinkään Wanhalla Areenalla.  
 
Urheilukoulutoiminta , sisältäen Liikuntaleikkikoulun, oli erittäin vilkasta toimintavuoden aikana. Urheilu-
koulussa oli kirjoilla vuoden lopulla noin 400 lasta ja nuorta. 
Urheilukoulutoiminta on ollut monipuolista eri urheilumuotojen perusharjoittelua, kilpailuja on järjestetty 
talvella ja kesällä.  
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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 maastossa. Tuusulassa 
ja Järvenpäässä järjestettiin kesäkuun alussa kahden viikon ajan päivisin toimiva kesäurheiluleiri.  
 
Keväällä toteutettiin mittava koulukiertue alueen alakouluilla. Seuran edustaja (yleensä nuorisopäällikkö) 
kävi pitämässä yleisurheilutunteja eri kouluilla alueellamme mainostaen samalla seurantoimintaa. 
Keravalla seura on ollut mukana toteuttamassa ip-kerhoa (”liikkari”) yhdellä koululla 3-4 luokkalaisille. 
 
KUYn yleisurheilukoulu toiminta tarjosi vuoden aikana monipuolista tekemistä keski-Uudenmaan nuorille. 
Harrastusta, kilpailuja, viihdettä, matkoja, mukavaa yhdessäoloa ja kasvua hyvän toiminnan parissa. Seura 
toimii kaikin puolin lasten ja nuorten paremman ja terveemmän huomisen puolesta. 
 
Liikuntaleikki- ja IF-Yleisurheilukoulujen vetäjinä toimi yhteensä yli 30 ohjaaja, nuorisovalmennus- ja val-
mennusryhmissä valmentajina toimi yli 10 valmentajaa. 
 
Vuoden aikana järjestettiin yhteisleiri Pajulahdessa isoille ja pienille urheilijoille vanhempineen sekä Tuusu-
lassa Metsäpirtillä 9-15 vuotiaille. Tämän lisäksi järjestettiin useita lajivalmennus-iltoja/päiviä junnu- ja 
nuorisovalmennusikäisille. Seuramme urheilijat ovat aktiivisesti osallistuneet piirin ja liiton järjestämiin 
Eteläisen alueen leirityksiin Pajulahdessa. 

 
3.3. Koulutus 
 
Seurastamme on vuonna 2012 suorittanut lasten yu-ohjaajakurssin 12 henkilöä. Seuran valmentajia ja oh-
jaajia on osallistunut myös SUL:n järjestämiin koulutuksiin mm. leirien yhteydessä. 
Nuorimmat urheilijat ovat osallistuneet eteläisen alueen piiri- ja alueleireille Pajulahdessa. Vanhemmista 
urheilijoista osa on osallistunut  SUL:n järjestämille NMJ ja MJ leireille Pajulahdessa. 
 
Seura järjesti ohjaajille sisäistä lajikoulutusta keväällä. Näissä koulutusilloissa käytiin seuran omien valmen-
tajien toimesta läpi lajiharjoitteita kokeilemalla itse.  
Tänä vuonna seuraan on koulutettu myös lisää lähettäjiä ja tulospalveluohjelman käyttäjiä. 
 
3.4. Palkitsemiset 
 
Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa Tuusulassa Mikkolan koululla, jossa oli läs-
nä n. 250 henkeä. 
 
Seuran parhaina palkittiin: 
Seuran paras Junnu-urheilija(9-15): Robin Ryynänen 
VuodenYllättäjä: Noora Wallenius 
Seuran paras Veteraaniurheilija: Mika Loikkanen 
Seuran paras Miesurheilija: Antti Kempas 
Seuran paras Urheilija: Niina Kelo 
Tsempparijunnut: Viivi Rantanen ja Jaakko Poutanen  
Juniorivalmentaja:  Tiia Viherlinna 
Kunniakierroskerääjä: Raimo Stenvall 
 
Ikäluokkiensa parhaina palkittiin: 
P9: Tommi Lehtinen 
T9: Nora Koskela-Koivisto 
P10: Aron Pyssysalo 
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T10: Laura Kankkunen 
P11: Matias Mahonen 
T11: Sofia Rantanen 
P12: Aatu Komulainen 
T12: Siiri Saalo 
P13: Konsta Kärkkäinen 
T13: Saara Hakanen 
P14: Jere Niemi 
T14: Sanni Mahonen 
P15: Robin Ryynänen 
T15: Charlotta Chorin 
M17: Petri Ihander 
N17: Eveliina Määttänen 
M19: Joni Rouhiainen 
N19: Hanna Liukka 
 
 
4. KILPAILUTOIMINTA 
 
Vuonna 2012 lanseerattiin uutuutena vain seuran jäsenille tarkoitetut Seuran Mestaruuskilpailut, joita ke-
sän aikana pidettiin eri lajivalikoimalla yhteensä 5 kertaa ikäluokille 9 vuotiaat – yleinen sarja. Mestaruus-
kilpailuissa parhaiten sijoittuneet palkittiin kauden päätöstilaisuudessa. 
Tämän lisäksi pienemmille urheilijoille oli kesän aikana kaikille 5-13 vuotiaille avoimet If-Seurakisat, joita 
kesän aikana oli 6 kertaa.  Viimeisessä kisassa palkittiin kesän aikana aktiivisesti kisanneet urheilijat. Ke-
väällä juostiin sarjoissa 6-15 vuotiaat maastoja kolme kertaa, joka paikkakunnalla yksi osakilpailu. 
 
Muina tärkeimpinä kisoina seura järjesti myös UUDY:n pm-maantiejuoksut ja –maantiekävelyt, yhdet kan-
salliset ja yhdet nuorisokansalliset. Yhtenä kisamuotona oli neliosainen kävely Cup, josta 2 osaa oli KUY:n 
järjestettävänä ja kaksi muuta järjesti Espoon Tapiot. 
 
Suurista joukkotapahtumista ja massakilpailuista tuotakoon esiin Taabor tapahtuma, kilpakävelyt, nuorten 
kisat ja aikuisten hölkät. Mukana kaikkiaan yli kaksisataa osallistujaa. Taaborin yhteydessä pidettiin kävelyn 
Uudenmaan ja Helsingin piirinmestaruuskilpailut sekä Uudenmaan piirinmestaruus maantiejuoksukilpailu.  
 
Saappaanheiton SM-kilpailut järjestettiin Järvenpään kentällä kesäkuussa. Kokemus erilaisesta lajista oli 
mielenkiintoinen seuramme vapaaehtoistoimitsijoille. Kilpailuun osallistui myös muutama oman seuramme 
edustaja. 
Syksyksi suunniteltu ½-maraton ja kuntokymppi jouduttiin perumaan vähäisen ennakkoilmoittautumismää-
rän vuoksi. Samoin kävi suunnitellun Lindingö Loppet Tukholman matkan. 
 
Lisäksi seura oli keväällä ja syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä koululaiskilpailuja Tuusulassa yhdessä 
kunnan koulu- ja liikuntaväen kanssa. 
 
 
5. TALOUS 

 
Vuoden 2012 tilikauden tulos oli n. 11t euroa ylijäämäinen, johon päädyttiin tarkalla talouden seurannalla 
taloustoimikunnan toimesta. Kausimaksujen kustannusvastaavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota hin-
noiteltaessa uutta kautta, sillä harjoitus- ja valmennusmaksut olivat merkittävä tuloerä kunniakierrostuot-
tojen lisäksi. Seuran pyrkimyksenä oli hankkia toimintaa varten ajanmukaisia välineitä, toimitilat sekä suo-
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rittaa valmentajille ja ohjaajille kohtuullista korvausta harjoitusten vetämisestä, ja nämä asiat toteutettiin 
suunnitellusti.  Kauden lopulla aloitettiin yhteistyökumppaneiden haku, jota varten perustettiin oma pro-
jektiryhmä. 
 
5.1 Varainhankinta 
 
Talkoita, tapahtumia ja tempauksia oli useita, tärkein voimainponnistus oli Kunniakierros toukokuussa, 
jossa saavutettiin erittäin hyvä tulos – Raimo Stenvallin hienon panoksen ansiosta! Raimo oli valtakunnan 
paras kerääjä ja seura oli kolmanneksi suurimman keräyssumman kasannut seura.  
Seura oli myös mukana Naisten Kymppi- tapahtumassa sekä Järvenpään toritapahtumien järjestelyissä tal-
koolaisena. Kesän aikana pidettiin kioskia Häklin, Rusutjärven ja Vanhankylänniemen uimarannoilla. Näistä 
Järvenpään Vanhankylänniemen eli Niemennokan uimarannan kioskitoiminta tuli uutena paikkana mukaan 
(kioski ei ole ollut käytössä vuosiin). Samalla kesätyöllistettiin useita paikkakuntalaisia seuran nuoria. Kesä-
kioskitoiminnan organisoi  Veijo Kiiski.  
 
 
6. LOPUKSI 

 
Vuosi 2012 oli kaikkiaan varsin vilkas, haasteellinen ja onnistunut, kuten aiemmatkin kaksi toimintavuotta.  
 
Kiitokset kaikille urheilijoille, ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, vapaaehtoistyöntekijöille ja muille seu-
ran tukijoille.  
Järvenpään ja Keravan kaupunki sekä Tuusulan kunta ansaitsevat kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja tuesta. 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry 
Hallitus 


