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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 

 

1. YLEISTÄ 

 

Seura on yleisurheilun erikoisseura, joka toimii Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella. Sen perusta on 

monipuolinen lasten ja nuorten yleisurheilukoulu toiminta. Seura antaa harrastustoiminnan lisäksi urheilijoil- 

leen mahdollisuudet pyrkiä myös huippu-urheilijoiksi. Seura toteuttaa lisäksi harraste-/kunto- ja aikuisurhei- 

lua. 

 

2018 vuoden jäsenmäärä oli yhteensä 713, joista alle 18 vuotiaita oli 595 ja yli 18 vuotiaita 118. Asuin 

paikkakunnittain jäsenet jakautuvat seuraavasti: 

Tuusulalaisia oli 329 (300+29) 

Järvenpääläisiä 240 (200+40) 

Keravalaisia 84 (65+19) 

Muita 60 (30+30) 

 

Seuran laatima toimintakäsikirja on asiakirja, jossa on määritelty seuran visio sekä lähiajan toimintastrategia. 

Toimintakäsikirjaan on kirjattu myös kuvaus seuran toiminnoista ja organisaatiosta eri tehtävineen. 

Lähtökohtana on tuottaa jäsenille kuva siitä, mitä seura on ja mihin se pyrkii.  

 

Tiivis vuosi 2018 on ollut Keski-Uudenmaan Yleisurheilulle menestyksekäs. Seura on vakiinnuttanut paik- 

kansa valtakunnan ja Uudenmaan piirin kärkiseurojen joukossa. KUY on tunnettu nimi ihmisten tietoisuu- 

dessa ja uutisotsikoissa. Yli kuudensadan seuran joukossa KUY on maan parhaiden seurojen kärkikaar- 

tissa! 

 

 

2. HALLINTO 

 

2.1 Hallitus ja työntekijät 

 

Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2018. Seuraa johtaa hallitus, joka kokoontui vuoden aikana kymme-

nen kertaa. Hallituksessa toimi puheenjohtajana Seppo Norpila ja varapuheenjohtajina Maisa Gråste ja Sami 

Niemi. Muina hallituksen jäseninä kaudella toimivat Milla Kelonurmi (urh.edustaja), Eira Kärjä, Satu Koivu, 

Jari Laakso ja Jörgen Brofeldt. Sihteerinä toimi hallituksen kutsumana Martti Kempas. 

 

Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä nuorisopäällikkö. 

 

Vuonna 2018 Ani Viherlinna on toiminut toiminnanjohtajana. Syyskuuhun 2018 asti nuorisopäällikkönä on 

toiminut Piia Jäntti ja valmennuspäällikkönä Juho-Viljami Kosunen. Lokakuusta 2018 alkaen nuorisopäällik-

könä on toiminut Juho-Viljami Kosunen ja nuorisovalmennuspäällikkönä Tuuli Kuittinen. Ani, Juho-Viljami ja 

Tuuli ovat toimineet seuran päätoimisina työntekijöinä seuran toimistolla Järvenpäässä osoitteessa Uuden- 

maantie 7. 
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Hallituksen asiantuntijaelimet, toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä keskenään ja kaikkien 

jäsenten kanssa ja olivat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 

 

 

Valmennustoimikunta  

Toimikunta keskittyi valmennuspäällikkö J-V Kosusen ja lokakuusta alkaen nuorisovalmennuspäällikkö Tuuli 

Kuittisen johdolla hoitamaan seuran valmennus- ja koulutustoimintaa, sen suunnittelua ja toteutusta. Se piti 

yhteyksiä valmentajiin ja valmennusryhmiin sekä itsenäisesti harjoitteleviin aikuisurheilijoihimme. Se on 

luonut urheilijoiden tuki- ja palkitsemisjärjestelmän.  

 

Toimikunta kannusti valmentajia ja ohjaajia koulutuksiin ja kursseille ja se loi edellytykset urheilijoiden val- 

mentautumiseen. Toimikuntaan kuuluvat periaatteessa kaikki seuran valmentajat ja erityisesti ryhmien vas- 

tuuvalmentajat. Toimikunta on kokoontunut erilaisissa kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä asioissa.  

 

Nuorisotoimikunta 

Toimikunta vastasi nuorisopäällikkö Piia Jäntin ja lokakuusta J-V Kosusen johdolla lasten ja nuorten ohjaus- 

ja kilpailutoiminnasta sekä urheilukoulutoiminnan suunnittelusta ja vetämisestä. Toimikunnan vastuulla oli 

myös huolehtia ohjaajien perus- ja jatkokoulutuksesta. Toimikuntaan kuuluvat periaatteessa kaikki seuran 

ohjaajat ja he ovat kokoontuneet vuoden aikana erilaisissa kokoonpanoissa riippuen käsiteltävistä asioista 

joka toinen kuukausi. 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukouluja sekä harrasteryhmiä pyöritettiin viidessä taajamassa Hyrylässä, 

Jokelassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla. Tämän lisäksi Vekarajumppa toimi Järvenpäässä. 

 

Kilpailutoimikunta  

Toimikunta keskittyi Maisa Gråstenin johdolla suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa kilpailu- 

toimintaa. Kilpailutoimikunta järjesti yhteensä 5 eri kilpailutapahtumaa Hyrylän ja Järvenpään kentillä. 

Kilpailutoimikuntaan ovat Maisan lisäksi kaudella kuuluneet Eila Kelo, Seppo Norpila, Tiina Koskela-Koivisto, 

Satu Koivu, Jari Laakso, Ani Viherlinna, Pia Pihlajamäki sekä Kirsi Laitila. 

 

Taloustoimikunta  

Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä. Toimikuntaan ovat kuuluneet Seppo Norpila, 

Sami Niemi ja Ani Viherlinna. 

 

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 

Tämän toimikunnan tehtäviin kuului seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Seuralehti ilmestyi kaksi 

kertaa vuoden aikana. Nettisivujen lisäksi käytössä ovat facebook ja instagram. Toimikunnan jäseninä kau- 

della olivat Eira Kärjä, Piia Jäntti, J-V Kosunen ja Ani Viherlinna.  

 

Kioskitoimikunta 

Toimikunnan tehtäviin kuuluivat tapahtuminen ja talkoiden järjestäminen ja huolto yhteistyössä talous- ja 

kilpailutoimikunnan kanssa. Kioskitoiminnasta kilpailuissa on vastannut toimistohenkilökunta. 

Erillisestä rantakioskien toiminnasta on vastannut Ani Viherlinna yhdessä Veijo Kiisken ja Henna Peltosen 

kanssa. 
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Muut jäsenten luottamustehtävät 

Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallitustoiminnassa on vuoden aikana ollut mukana kilpailuvastaavana Maisa 

Gråsten. Lisäksi Ani Viherlinna on toiminut piirissä talousvastaavana. Martti Kempas toimi piirin kävelytuo- 

marikouluttajana. 

 

 

3. URHEILUTOIMINTA 

 

Seura järjestää yleisurheilutoimintaa kaikenikäisille. Lapset liikkuvat vekarajumpassa, liikuntaleikkikouluissa 

ja yleisurheilukouluissa. Nuorille järjestetään harjoituksia valmennusryhmissä ja vähemmän tavoitteellisissa 

harjoitusryhmissä. Aikuiset liikkuvat aikuisten yleisurheilukoulussa. Lisäksi seuraa edustaa lukuisia harjoi-

tusryhmien ulkopuolella harjoittelevia lapsia, nuoria ja aikuisia. 

 

3.1. Menestys 

 

KUY:n menestys vuonna 2018: 

● useita arvokilpailuedustuksia (6), iso joukko SM- (23) sekä alue- ja piirinmestaruusmitaleita (145)  

● Suomen Urheiluliiton Kalevan Malja-pistekisassa sijalla 12. ja seuraliigassa sijalla 11. 

● Suomen Urheiluliiton nuorisotoimintakilpailun sijalla 9. 

● yleisurheilulisenssien määrässä valtakunnan yksi suurimmista seuroista  

● nuorten valtakunnallisen Seuracup-finaalin sijalla 9. 

 

Arvokisa- ja maaotteluedustuksia, SM-mitaleita 
 
KUY:lla on riveissään kaudella 2018 viisi arvokisa- ja maaottelu-urheilijaa, 44 aikuisten ja nuorten SM-kisa- 
urheilijaa. Eri Euroopan mestaruuskisoissa ja maaotteluissa on tänä vuonna maata edustaneet Kerttu Lat- 
vala, Eveliina Määttänen, Ville-Veikko Hanninen, Jaakko Määttänen ja Laura Kankkunen. Kerttu Latvala oli 
edustajana alle 17-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoissa .  
 
SM-mitaleita ovat saavuttaneet Kerttu Latvala, Jaakko Määttänen, Saara Hakanen, Katri Gauriloff, Eve- 
liina Määttänen, Laura Kankkunen, Elina Kujala, Joni Rouhiainen, Kalle Gauriloff, Sanni Mahonen, Petri 
Ihander, Ida Cardona, Miro Heikkonen, Otso Väyrynen, Noora Sihvonen, Vilma Mikkola, Mika 
Loikkanen, Milla Kelonurmi ja Saana Topp.  
Suomen mestareita ovat Saara Hakanen, Kerttu Latvala,  Laura Kankkunen, Ida Cardona, Otso Väyrynen ja 
Miro Heikkonen. Menestystä ei tullut pelkästään nuorten sarjoissa.  
Seuran aikuisurheilijatkin ovat kunnostautuneet. Saana Topp, Milla Kelonurmi ja Mika Loikkanen ovat tuoneet 
useita mitaleita SAUL:n SM-kisoissa. 
Urheilijoiden valmennus on hyvissä käsissä - kiitokset kaikille henkilökohtaisille valmentajille.  
Nuorten SM-mittelöissä KUY on maan yksi parhaista seuroista! 
 
Nuorten eri ikäisten piirin mestaruuskisoissa seurallamme on ollut suuri joukko kilpailijoita kamppailemassa 
mitaleista ja aistimassa hienojen, jännittävien kilpailujen tunnelmaa. Suurimman osan seuran alue- ja pm- 
mitalista tuovat yli 80 nuorta. Nuorten pm-kisojen “kultamitalirohmuja” ovat olleet erityisesti Mila Heikkonen, 
Sampo Väyrynen, Daniel Keane, Ella-Maria Multala, Vilma Mikkola, Otso Väyrynen, Miro Heikkonen ja Jesse 
Kaipiainen. 
 
Seuracupin Tera-sarjan finaali kamppailtiin syksyllä Nokialla. KUY oli alkukilpailujen perusteella 
kuudennella sijalla ja pääsi mukaan finaaliin. Sijoitus finaalissa oli yhdeksäs. 
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3.2. Ohjaus- ja valmennustoiminta 

 

3.2.1. Ohjaustoiminta 

 

Seuramme voimavara on edelleen pätevä ja motivoitunut valmentajien ja ohjaajien joukko sekä toimiston 

väki. Useat valmentajamme ja seuramme edustajat ovat osallistuneet piiri- ja aluetason valmennukseen sekä 

myös kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan.   

 

Harjoituspaikkoina ovat olleet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yleisurheilukentät kesäisin sekä talvisin eri 

koulujen tilat, jäähallien juoksusuorat. Talviharjoittelua on myös suoritettu Helsingin liikuntamyllyssä ja 

Hyvinkään Wanhalla Areenalla, sekä päivittäin Järvenpään Monitoimihallissa. 

 

  
Kuva 1. Nuorisourheilun harrastajamäärät (S=sisällä/talvi U=ulkona/kesä) 

 

Harjoituksia pidettiin seuraavissa ikäryhmässä 2- 3, 4 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 13 ja 14 - 18 vuotiaiden ryhmät, 

yhdestä kuuteen päivään viikossa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan eri kouluilla, jäähalleilla, uimahallin 

liikuntatilassa, urheilukentillä ja maastoissa, sekä Monitoimihallissa. Edellisen kauden Vekarajumppa sai 

jatkoa yhden uuden ryhmän verran Järvenpäässä  

 

Kauden aikana Nuoriso järjesti paljon erilaista aktiivista toimintaa harjoitusten lisäksi, kuten keväällä kesä- 

kauden aloitustapahtuman Järvenpään urheilukentällä ja syksyllä talvikauden aloitustapahtuman Järvenpään 

monitoimihallilla. Innokkaille kilpailuun lähtijöille järjestettiin extra harjoituksia ennen kilpailuita. Maaliskuussa 

järjestettiin kisamatka Jyväskylään JIM kisaan, jonne lähdettiin reilun 30 hengen voimin. Lisäksi YAG kilpailu- 

tapahtumassa olimme usean viestijoukkueen kera T/P9-15 sarjoissa. 
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Nuoriso vastasi kauden aikana myös lapsille tarkoitetuista matalan kynnyksen kilpailuista. Silja Line Seura- 

kilpailut järjestettiin Järvenpäässä, Keravalla, Kellokoskella ja Jokelassa, yhteensä 8 kilpailua kesän aikana. 

Seurakisoissa kilpaili 4 – 9 -vuotiaita lapsia. Yhdessä kilpailussa oli osallistujia keskimäärin 80 lasta. Kauden 

viimeisessä Seurakisassa jokainen lapsi sai kaulaansa mitalin 

 

Järvenpäässä olemme olleet mukana Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen liikuntaprojektissa (Pien- 

ten lasten Liikuntakerhot). Vastuullamme on ollut kahdessa päiväkodissa toteutettavaa iltaryhmää päiväkoti- 

ikäisille (3 – 4 -vuotiaat ja 5 – 6 -vuotiaat, Harjula ja Isokytö kevät 2018, Polle syksy 2018). 

Yhteistyö jatkui myös Järvenpään kaupungin kanssa toteuttavalla kerholla liikunnassa tukea tarvitseville  

1 - 3 luokkalaisille (Skillijumppa) Yhteiskoulun salissa. 

 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukoulujen, sekä Harjoitusryhmien vetäjinä toimi vuoden varrella yhteensä 64 

ohjaajaa. Valmennusryhmien mukana toimi yhteensä 7 valmentajaa.  

 

3.2.2. Valmennusryhmät 

Valmennustoimikunnan vastuulla olevan nuorten valmennustoiminnan tavoitteena on taata jokaiselle haluk- 
kaalle nuorelle sopiva valmennusryhmä, jossa kukin voi kehittää valmiuksiaan kilpailumenestykseen ja 
kehittymiseen huippu-urheilijaksi. Valmennustoimikunnan alaisuudessa vuonna 2018 toimivat seitsemän 
valmennusryhmää kilparyhmä Järvenpää sekä Hyrylä, tsemppiryhmä, talenttiryhmä, junioriryhmä, 
nuorisovalmennusryhmä ja valmennusryhmä. Vuonna 2018 ryhmissä harjoittelu mukana parhaimmillaan 68 
urheilijaa. 

Kilparyhmä on suunnattu 8-9 vuotiaille lapsille. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa aina puolitoista 
tuntia kerrallaan. Tässä ryhmässä harjoitellaan moniottelupohjaisesti ja juoksupainoitteisesti käyden läpi 
eri lajien tekniikoita. Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kiinnostuneet kilpailemisesta ja kai- paavat 
haasteita Yleisurheilukoulun harjoituksiin. Vastuuvalmentajana vuonna 2018 on toiminut Juha Kerttunen ja 
Melina Rajulin. 

Tsemppiryhmä.Ryhmään valitaan 9-12-vuotiaita, jotka haluavat kilpailla ja sitoutuvat harjoittelemaan 2-3 
kertaa viikossa ryhmän harjoituksissa. Ryhmä harjoittelee kolme kertaa viikossa aina puolitoista tuntia 
kerrallaan. Tässä ryhmässä harjoitellaan ottelupohjaisesti ja juoksupanotteisesti käyden läpi eri lajien 
tekniikoita. Tsemppiryhmäläiset ovat ryhmään tullessaan harjoitelleet vuoden tai useamman seuran muissa 
ryhmissä ja heille yleisurheilulajit ovat jo tuttuja. Ryhmästä on mahdollisuus päästä seuran 
valmennusryhmiin, kun motivaatio ja taitotaso riittävät.  

Talenttiryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 12 – 13 -vuotiaita junioreita. Talenteilla 
on ollut harjoituksia 4 - 6 kertaa viikossa. Ryhmän tavoitteena on ollut luoda urheilijoille monipuolinen har-
joituspohja ja antaa valmiuksia kilpailla monipuolisesti eri yleisurheilulajeissa. Talenttien vastuuvalmenta-jana 
vuonna 2018 on toiminut Juho-Viljami Kosunen ja syksyllä Tuuli Kuittinen.  

Juniorivalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 15 – 16 -vuotiaita junioreita. 
Harjoituksia on järjestetty 5 - 6 kertaa viikossa. Ryhmän tavoitteena on ollut luoda urheilijoille monipuolinen 
harjoituspohja ja antaa valmiuksia kilpailla monipuolisesti eri yleisurheilulajeissa. Harjoittelussa on korostunut 
monipuolisuus ja suunnitelmallisuus. Ryhmän tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan sm-kilpailuihin. 
Ryhmän vastuuvalmentajana on toiminut Juho-Viljami Kosunen keväällä ja syksyllä Eila Kelo.  

Nuorisovalmennusryhmään on valittu tavoitteellisesti yleisurheilua harjoittelevia 16 – 17 -vuotiaita urheili-
joita. Harjoittelussa on korostunut monipuolisuus ja suunnitelmallisuus, asteittainen suuntautuminen  
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omaan lajiin /lajiryhmään on aloitettu. Ryhmän tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokkansa sm-
kilpailuihin. Ryhmän vastuuvalmentajana on toiminut Marjut Väänänen. 
 
Valmennusryhmän urheilijat ovat vanhempia kuin edellisessä ryhmässä, harjoittelu on ollut tavoitteellista ja 
ryhmän urheilijoiden tavoitteena on ollut osallistua oman ikäluokan tai yleisen sarjan sm-kilpailuihin. Ryhmän 
vastuuvalmentajana on toiminut Eila Kelo. 
 
Vuonna 2018 valmennusryhmissä harjoittelevien urheilijoiden määrä pysyi samalla tasolla vuoden 2017 
määrän kanssa. Vuonna 2018 valmennus ikäisiä urheilijoita on parhaimmillaan ollut 89 kappaletta 
 

 
Kuva 3. Valmennuksen urheilijamäärät kokonaisuudessa (S=sisällä/talvi U=ulkona/kesä) 

 

Nuorten urheilijoiden valmennuksessa on apuna ollut lajivalmentajina kävelyssä Tarja Kankkunen, seiväs-
hypyssä Kimmo Katila, heittolajeissa Seppo Norpila, Ville Halvari, Jarkko Heimonen ja Asko Airikka. 
Omatoimisesti valmentautuvien (ei ryhmäharjoituksissa mukana) nuorten ja aikuisten urheilijoiden valmen-
tajina ovat toimineet mm. Ari Paunonen, Asko Airikka, Seppo Norpila, Jarkko Heimonen, Olli-Pekka Myk-
känen, Reijo Siitonen, Markku Rimpiläinen ja Anne Suoranta. Lisäksi seuralla on aktiivisesti harjoittelevia 
yleisen sarjan kilpailuihin tähtääviä urheilijoita sekä Aikuisurheiluliiton alaisten kilpailuiden ikäsarjoihin osal-
listuvia urheilijoita. 
 

Huhtikuussa järjestettiin harjoitusleiri Kroatian Makarskassa valmennusryhmien urheilijoille. Lisäksi järjes-

tettiin useita lajivalmennus-iltoja/päiviä Tsemppi, Talentti- ja Juniorivalmennusikäisille urheilijoille. Seuramme 

urheilijat ovat aktiivisesti osallistuneet piirin ja liiton järjestämiin Eteläisen alueen leirityksiin Pajulahdessa. 

Vanhemmista urheilijoista osa on osallistunut SUL:n järjestämille ANMJ ja NMJ leireille Pajulahdessa. 
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Järvenpäässä ja Tuusulassa (Hyrylä) on jatkettu lukion aamuvalmennustoimintaa, jossa seuran valmentajat 

ovat olleet mukana. Varsinkin Järvenpään lukion aamuvalmennusryhmissä on useita seuramme urheilijoita 

Eila Kelon valmennuksessa. Lisäksi Tuusulassa ja Järvenpäässä yläkoulun puolella olemme järjestäneet 

yleisvalmennusta aamuisin, jossa mukana on ollut seuramme valmentaja yleisurheilijoille. 

 

Varsinaisen valmennustoiminnan koordinoinnin lisäksi Juho-Viljami Kosunen vastasi keväällä 2018 ja syk- 

syllä 2018 järjestetystä juoksukoulutoiminnasta apunaan Kimmo Knaapila. Tuusulan opetushenkilöstölle 

räätälöity juoksukoulu pyöri tammikuusta huhtikuuhun 2018. 

 

Oman valmennus- ja ohjaustoiminnan lisäksi KUY on tehnyt yhteistyötä muiden lajien lähialueen seurojen 

kanssa. 

 

3.3. Koulutus 

 

Seurassamme on vuoden 2018 aikana toteutettu useita sisäisiä koulutuksia ohjaajille, kuten lajikoulutusta ja 

ohjaamisen taitoa tunnekoulutuksen kautta. Lisäksi ohjaajiamme on koulutettua ESLU:n toimesta Liikunta- 

leikkikouluohjaajiksi ja SUL:n kursseilla nuorten yleisurheiluohjaajiksi. Syksyllä 2018 järjestimme seuran 

sisäisen yleisurheiluohjaajatutkinto koulutuksen Järvenpäässä. 

 

3.4. Palkitsemiset 

 

Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa Järvenpäässä Seurojentalolla, jossa läsnä 

oli n. 200 henkeä. Illan aikana palkittiin seuran parhaita: 

Seuran paras urheilija: Eveliina Määttänen 

Seuran paras junnu-urheilija: Ida Cardona 

Seuran paras aikuisurheilija: Saana Topp 

Seuran paras aikuisurheilija M: Mika Loikkanen 

Vuoden juniorivalmentaja: Joni Rouhiainen 

Jaskan pystit (nuorten tsempparipalkinnot) 

Tyttö: Kerttu Rantanen 

Poika: Eemeli Makkonen 

Vuoden kehittyjät: 

Naiset: Katri Gauriloff 

Miehet: Jere Vilenius 

Ahkera kunniakierroskerääjä: Alex Brofledt 

Parhaat urheilijat sarjoittain:  

M Ville-Veikko Hanninen 

M22 Petri Ihander 

N22 Sanni Mahonen 
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M19 Jaakko Määttänen 

N19 Saara Hakanen 

M17 Jaakko Poutanen 

N17 Kerttu Latvala  

M16 Jere Nyfors 

N16 Laura Kankkunen 

P15 Daniel Keane 

T15 Ella-Maria Multala 

P14 Otso Väyrynen 

T14 Ida Cardona 

P13 Konsta Keijonen 

T13 Evita Santala 

P12 Kasperi Hiidenniemi 

T12 Mila Heikkonen 

P11 Rasmus Kortesoja 

T11 Saana Kajander 

P10 Jesse Kaipiainen 

T10 Henni Piirainen 

P9 Julius Laakso 

T9 Enni Keanely-Wirta

SM- mitalistit 2018: 

Kerttu Latvala, Jaakko Määttänen, Saara Hakanen, Katri Gauriloff, Eveliina Määttänen, Laura Kankku- 

nen, Elina Kujala, Joni Rouhiainen, Kalle Gauriloff, Sanni Mahonen, Petri Ihander, Ida Cardona, Miro 

Heikkonen, Otso Väyrynen, Noora Sihvonen, Vilma Mikkola, Mika Loikkanen, Milla Kelonurmi ja Saana 

Topp. 

 

 

4. KILPAILUTOIMINTA 

 

Edellisten vuosien tapaan järjestettiin Seuran Mestaruuskilpailuja, joita kesän aikana pidettiin eri lajivalikoi- 

malla kaksi kertaa ikäluokille 9 vuotiaat – yleinen sarja. Niissä kilpaili noin 150 urheilijaa 350 lajisuorituksella. 

 

Tämän lisäksi nuorisopäällikön ja ohjaajien toimesta pienemmille 4 – 9 -vuotiaille urheilijoille oli kesän aikana 

kaikille avoimet Silja Line Seurakisat, joita kesän aikana oli 5 kertaa.  Viimeisessä kisassa palkittiin kesän ai- 

kana aktiivisesti kisanneet urheilijat.  
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Suurin koitos kilpailujärjestelyissä oli kaksipäiväiset jo perinteeksi muodostuneet KUY:n Nuorisokansalliset 

Tuusulassa. Lisäksi järjestettiin Uudyn pm junnuviestit, jossa tehtiin 170 lajisuoritusta.   

 

Kisakausi alkoi perinteisillä Taaborin Olympiakävelyillä Tuusulan Urheilukeskuksessa. Järjestimme Uuden- 

maan alueen koululaisten Hese – kilpailun Järvenpäässä toukokuussa. Lisäksi ”toimistoväki” oli keväällä ja 

syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä Tuusulan Kevät Kirmaisua sekä Tuusulan koululaiskilpailuja 

yhdessä kunnan liikunta- ja kouluväen kanssa. 

 

 

5. TALOUS 

 

Vuoden 2018 tilikauden tulos oli n 53t euroa alijäämäinen. Seuran tulojen arviointi on haastavaa, koska niihin 

vaikuttavat monet vuosittain muuttuvat tekijät kuten urheilijamäärät, joka tänä vuonna oli erityisesti syynä 

vuoden ennakoitua suurempaan alijäämäiseen tulokseen. Rantakioskin edellisvuosista parantunut myynti toi 

lisätuloja samoin kisakioskien myynnin kasvu, kun taas kunniakierroskeräyksen tuotto pieneni hieman 

entisestään. 

Tulokseen ei voi olla tyytyväinen ja erityisesti nuorisopuolen urheilijoiden määrän kasvuun tulee kiinnittää 

huomiota ja pohtia syitä ryhmien pieniin kokoihin erityisesti kesällä 2018. 

Kulupuolella ei tapahtunut suuria muutoksia budjetoituun verrattuna. 

 

Talkoita, tapahtumia ja tempauksia oli useita. Seura oli tänäkin vuonna mukana Naisten Kymppi- tapahtu- 

massa liikenteenohjauksessa.  

 

 

6. LOPUKSI 

 

Vuosi 2018 oli toiminnallisesti varsin vilkas, kuten aiemmatkin vuodet. 

Taloudellisesti vuosi oli lopulta epäonnistunut, johtuen urheilijamäärien vähenemisestä.  

 

Kiitokset kaikille urheilijoille, ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, vapaaehtoistyöntekijöille ja muille seuran 
tukijoille.  
Selkeä strategia, selvät pelisäännöt ja ahkera käytännön työ vauhdittavat alueen yleisurheilua ja hyvän 
KUY-hengen syntymistä.  
Kiitos kuuluu edelleen myös Järvenpään, Keravan sekä Tuusulan Liikuntapalveluille hyvästä yhteistyöstä ja 
tuesta! 
 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry  Hallitus 


