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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 
 
 
1.  YLEISTÄ 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry aloittaa 2013 neljännen toimintavuotensa. 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. Toimintakäsikirja löytyy seuran nettisivuilta kuy.fi 
 
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. Seuran tavoitteina on olla Suomen Urheiluliiton Superluokan seurojen joukossa 
(viiden parhaan), saada useita SM-mitaleja ja maaotteluedustuksia – tavoitteena on myös, että 
seuran urheilijoita nähdään mukana Suomen edustajina nuorten ja aikuisten maajoukkueissa. 
Tarkoituksena on myös olla merkittävä lasten ja nuorten liikuttaja valtakunnallisesti. Tavoitteena 
on kasvattaa lisenssimäärää, olla edelleen piirin Nuoriso Cup kilpailussa paras seura ja sijoittua 
Vattenfall Seurakisan Finaalissa kymmenen parhaan seuran joukkoon. 

 
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 Yhteistyökumppaneiden hankinta ja Kunniakierros – näihin toivomme suurta vapaaeh-
toisjoukkoa ideoimaan ja toteuttamaan näitä projekteja. 
 
Yleisurheilutoiminnassa seura tarjoaa mahdollisuudet kilpa-, kunto- ja harrastusliikuntaan kaikille 
Keski-Uudenmaan asukkaille. 
 
 
2. HALLINTO 
 
Seuraa johtaa kahdeksi vuodeksi valittu hallitus ja vuosittain valittava puheenjohtaja. Hallitukseen 
kuuluu vähintään kuusi tai enintään kymmenen jäsentä, seuralla on kaksi varapuheenjohtajaa. 
Hallitus valitsee seuran eri tehtävien hoitajat kuten sihteerin, tiedottajan, kilpailu- ja talousvastaa-
van. Hallitus nimeää myös tarpeelliset toimikunnat. 
Seuralla on päätoiminen toiminnanjohtaja ja nuorisopäällikkö sekä otona toimiva valmennuspääl-
likkö. 
 



2 

 

Toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä keskenään ja kaikkien jäsenten kanssa. toi-
mikunnat ovat vastuussa hallitukselle. 
 
Seuralla on yksi sääntömääräinen vuosikokous. 
 
Valmennustoimikunta 
Toimikunta keskittyy hoitamaan seuran valmennus- ja koulutustoimintaa, sen suunnittelua ja to-
teutusta. Se pitää yhteytyksiä valmentajiin ja urheilijoihin sekä luo parhaat mahdolliset edellytyk-
set valmentautumiseen. 
 
Nuorisotoiminkunta 
Toimikunta vastaa lasten ja nuorten ohjaus- sekä kilpailutoiminnasta, ja urheilukoulutoiminnan 
suunnittelusta sekä ohjaamisesta. Toimikunnan vastuulla on myös huolehtia ohjaajien perus- ja 
jatkokoulutuksesta.  
 
Kilpailutoimikunta 
Toimikunta keskittyy suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa kilpailutoimintaa. 
Seura järjestää vuosittain muutamia arvokilpailuja sekä useita piirikunnallisia ja jäsentenvälisiä 
kilpailuja.  
 
Taloustoimikunta 
Toimikunta keskittyy hoitamaan seuran talouden, kirjanpidon ja tilit. Se luo ja ylläpitää hallituksen 
kanssa yhteyksiä yhteistyökumppaneihin sekä toimii läheisessä yhteystyössä kioskitoimikunnan 
kanssa. 
 
Kioskitoimikunta 
Toimintakunta keskittyy hoitamaan kilpailuiden, tapahtumien ja talkoiden ruokahuollon. Toimi-
kunnan vastuulle kuuluvat myös seuran rantakioskien toiminta ja se toimii läheisesti yhteistyössä 
talous- ja kilpailutoimikunnan kanssa. 
 
Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 
Toimikunta vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Seuralehti, 
nettisivut, seuratoimintapalstat ja tiedotustilaisuudet ovat sen keskeisiä toimintamuotoja. 
 
 
3. URHEILUTOIMINTA 
 
Yleisurheilukoulutoiminta ja Liikuntaleikkikoulut ovat seuran koko urheilutoiminnan perusta. Näi-
den toimintaa jatketaan viidellä paikkakunnalla kolmen kunnan alueella. Kesällä toimintaa on ur-
heilukentillä ja talvisin saleissa sekä halleissa. Liikuntaleikkikoulut opettavat alle 6-vuotialle liikku-
misen perusteita sekä yleisurheilun alkeita. Yleisurheilukouluissa harjoitellaan monipuolisesti kan-
nustaen kilpailemaan eri lajeissa.  
 
2013 teemme yhteistyötä muiden yu-seurojen kanssa edelleen. Janakkalan Janan kanssa järjeste-
tään yhteinen kilpailumatka TJIG kilpailuun ja toukokuussa on yhteinen harjoitusleiri Pajulahdessa. 
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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 eritasoisten uusien harjoitusryhmien muodostaminen. 
 
 
Nuorempien 14-19 vuotiaiden valmennustoiminta tulee olemaan laajaa, seuran tavoitteena on olla 
piirin ykkösseura. Seuralla on erittäin hyvä nuorten ryhmä, joka valmistautuu 14-15 vuotiaiden ja 
16-, 17- ja 19-vuotiaiden SM-kilpailuihin. Valmennusryhmäurheilijat harjoittelevat eri viikon aikana 
Hyrylässä, Järvenpäässä, Keravalla, Hyvinkäällä ja Helsingin liikuntamyllyssä. 
 
 3.1. Harjoittelu ja koulutus 
 
Harjoituspaikkoina jatkamme perinteisten paikkojen käyttämistä ja pyrimme hyödyntämään erityi-
sesti Liikuntamyllyn tiloja talvi- ja syksyaikaan. Nuoria pyritään jatkossakin 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. 
Valmennus- ja ohjaustyössä on mukana lähes 50 aktiivista vetäjää, ja heitä on tarkoitus kouluttaa 
myös seuran sisäisillä koulutuksilla mm. ensiapua, ryhmänhallinta, lajitekniikat. 
Kilpailutoimitsijoita koulutetaan kauden aikana lisään erilaisiin erityistehtäviin, kuten lähettäjiksi ja 
kävelytuomareiksi. Myös perustason tuomarikursseilla lähetetään uusia toimijoita. 
 
 
4. KILPAILU- JA HARRASTETOIMINTA 
 
Seura järjestää 21 kilpailua, joista yksi on SM-kilpailu (SM-Maantiejuoksu). Seura järjestää SUL:n 
Uudenmaan ja Helsingin piirin maantiekävelyjen sekä 17-19 vuotiaiden  piirinmestaruuskilpailut. 
Lisäksi seura on mukana järjestämässä Junnuhallien piirinmestaruuskilpailuita Liikuntamyllyssä. 
 
Keväällä on KUY:n ohjelmassa maastojuoksut sekä luonnollisesti kansainväliseksi muuttunut Taa-
borin tapahtuma kävelyssä ja juoksussa. 41. Taabori kerää oheistapahtumineen jälleen suuren 
joukon osallistujia. Taaborin Hölkkä juostaan tänä vuonna SM-Maantiejuoksujen yhteydessä ja 
lähtöpaikkana on aiemmasta poiketen Vaunukankaan koulu Tuusulassa. 
 
Toukokuun suurhaasteena tulee olemaan operaatio Kunniakierroksen järjestäminen massatapah-
tumana. Toukokuussa olemme myös mukana Naisten Kympin järjestelyissä. 
 
Kesällä tulemme järjestämään muutaman yhteistyökumppanin kanssa useita lasten ja nuorten 
kilpailutapahtumia, joihin toivotaan runsasta osallistujajoukkoa. Seurakisan nimi on tänä vuonna 
Keuda Seurakisa yhteistyökumppanin mukaan. 
 
Harrastepuolella järjestämme Juoksukoulun, Junior Juoksukoulun.  
Yhteistyötä koulumaailman kanssa jatketaan edelleen Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa kehi-
tetään ja toteutetaan aktiivisesti vuoden aikana.  
Iltapäiväkerhotoimintaa kehitellään ja toteutetaan edelleen Keravalla ja uutena myös pohjois Tuu-
sulassa. 
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5. TALOUS JA VARAINHANKINTA 
 
Talousarvion mukaan merkittävin tuloerä on harjoitus- ja valmennusmaksut, joilla pitkälti katetaan 
tilojen ja ohjaajien korvaukset. Muita tulolähteitä ovat julkaistava lehti, järjestämämme kilpailut 
ilmoittautumis- ja kioskituloineen, tulot kunniakierroksesta sekä kioskitoiminta kesäisin ja mahdol-
lisista talkootöistä saatava lisäpanos. Seuran varainhankintaa yhteistyökumppaneiden kehitellään 
edelleen ja yritetään tosissaan saada siihen vauhtia.  
 
Näyttävien seura-asujen myyntiä tehostetaan, jotta KUY tulee näkymään hyvin keskisellä Uudella-
maalla ja muualla Suomessa – SuloSiili on jo tuttu näky! 
 
 
6. LOPUKSI 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry korostaa toiminnassaan laajaa yhteistyötä muiden urheiluseuro-
jen, kunnan ja kaupunkien, liittojen ja muiden yhteystyökumppaneiden kanssa. 
Erityisesti yhteistyötä Tuusulan kunnan sekä Järvenpään ja Keravan kaupungin pyritään aktivoi-
maan parempien ja monipuolisempien harjoitustilojen saamiseksi alueellemme. 
 
 
 
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry:n  
hallitus 
 
 
 
 


