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TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 

1. Seuran toiminta ja hallinto 

Pääseura Keravan Urheilijat ry hallinnoi toimintaa ja hoitaa yhteiset 
asiat mm. edunvalvonta, viranomaisyhteydet, seuratason yhteistyö, 

seuran hallinto- ja toimistopalvelut, yhteiset projektit. 

 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi vuosittaista yleiskokousta, 
kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidettiin 11.04.  seuran 

toimistolla Metsolantiellä missä hyväksyttiin pääseuran ja jaostojen 

edellisen vuoden toimintakertomukset, seuran tilinpäätös ja 

myönnettiin johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus. Syyskokouksessa 
10.11. Onnelassa Rantatiellä hyväksyttiin seuraavan vuoden 

toimintasuunnitelmat ja budjetit, valittiin johtokunnan jäsenet ja 

jaettiin huomionosoituksia seuran palkintosäännön mukaan. 

 

Johtokuntaan 2016 kuuluivat +  (henk.koht. varajäsen), jaosto: 
 

Wallenius Timo, puheenjohtaja 

Sirola Timo, varapuheenjohtaja (Virsu Antti), suunnistus 

Ruotsalainen Reino, talousvastaava (Syrjälä Pertti) 
Turunen, Tuomas (Pylkkänen Antti ), hiihto  

Seppälä Jani, (Hyttinen Jorma), yleisurheilu 

Kalander Juha (Petrow Kari), paini 

Soini Pentti (Auranen Pia), soutu 
 

Johtokunnan kokouksiin osallistuivat Haarasilta Sampsa, sihteeri ja 

loppuvuodesta Vellonen Sami, pyöräilyjaosto. 

Johtokunta kokoontui 9 kertaa. Seuran toiminnantarkastajana toimi 
Jorma Järvinen, varalla Kai Hypen. 

 

 

2. Toimihenkilöt ja ostopalvelut  

Toiminnanjohtaja Lopez Mirva oli äitiyslomalla ja pääosan hänen 

tehtävistään hoiti ostopalveluna foodproffa Oy.   

Kasper Mirka toimi 1.2. – 31.12. seurakoordinaattorina, missä 
työtehtävät koostuivat  pääseuran ja jaostojen tehtävistä (lasten ja 

nuorten ohjaus, hallintotyö, tapahtumissa ja kilpailuavustaminen). 
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3. Kiinteistöt, vuokratilat 

Seura omistaa Keravalla, Saviniementie 5, noin 10000 neliön tontin 

rakennuksineen (Keupirtti + varastorakennuksia). Seura toimii 

vuokralaisena Keinukalliolla olevissa Keravan kaupungin omistamissa 

kahvio- ja huoltorakennuksissa, Metsolantie 4 olevassa 

toimistorakennuksessa ja lisäksi jaostoilla on omiin toimintoihinsa 
vuokra- tai yhteistoimintasopimustiloja. 

 

Keupirtin tiloissa vuokralla asuva Reittu Janne vastaa Keupirtin ja 

Keinukallion vuokraamisesta sekä ko. tilojen siivouksesta  yrityksensä 
Dustriatek Oy:n kautta.  

 

 

4. Talous 

Seuran tilinpäätös osoittaa tappiota 7054,62 € . Taseen loppusumma 

on 307393,99 €.  
Pääseuran merkittävimmät tulolähteet olivat jäsenmaksutulot, 

Sirkusmarkkinatulot ja Tuusulanjärven maratonin tulot. 

Vuokratuotoissa päästiin niukasti voitolle karsimalla ylläpitomenoja 

etenkin Keupirtin osalta. 
 

Pääseura ja jaostot hakivat kaupungin ja liikuntajärjestöjen 

ilmoittamia avustuksia, joista osaan vastattiin myöntävästi. 

 

Edellisenä vuonna päätettyä hallintomaksua 4100 € ei peritty 
jaostoilta. 

  

Tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto esitetään 

erillisinä liitteinä. 
 

 

5. Jäsenistö  

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa n. 966. Jäsenmaksu oli 35 € 

varsinaiselta- ja 15 € juniorijäseneltä. Kannattajajäsenmaksu oli 200 

€. 
 

6. Jaostot 

Jaostojen kilpaurheilu ja/tai kuntoliikuntalajit olivat hiihto, paini, 

soutu, suunnistus, pyöräily ja yleisurheilu. Pyöräily on uusi jaosto, 
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mikä perustettiin syyskokouksessa ja varsinainen toiminta alkaa tänä 

vuonna.  

 

Jaostot laativat omat toimintakertomukset, joista ilmenee tarkemmin 
kunkin toiminta ja tulokset. 

 

 

7. Palkitsemiset ja huomionosoitukset 

Keravan kaupunki myönsi liikuntatoimen ansiomerkin  Paavo 

Ruotaselle ja Kari Turuselle. 
 

Osa seuran huomionosoituksista on siirretty jaostojen omaan 

harkintaan ja tapahtumaan toimitettavaksi. Pääseuran osalta 

palkittiin: 

- seuran paras urheilija Saalo Siiri (hiihtosuunnistus, hiihto, 

yleisurheilu) 

-  Ulf Korvenranta -palkinto Fagerholm Wille (soutu) 

-  Veikko Kostiaisen muistopalkinto Vaakanainen Johannes 

(pitkäaikainen, katkeamaton seuratyö)  

- seuran sykähdyttävin urheiluteko   Mattila Wiljam (hiihto). 

  

8. Toimintavuoden tapahtumia, pääseura 

 

- Keupirtin tulevaisuudesta käytiin neuvotteluja kaupungin ja 

yhteistyötahojen kanssa. Politiikan tultua mukaan asian 

kehittely jatkuu, mutta hidastutetulla aikataululla. 

- Monitoimihallin suunnitelmista neuvoteltiin kaupungin ja 

muiden urheiluseurojen yhteistapaamisissa. Tilanne avoin. 

- Seuran satavuotishistorian jälkimmäisestä puolikkaasta 1968 -

2018 päätettiin tehdä perinteinen historiikki. Tekijäksi on 

ehdolla VTM Nurmi Lauri.  

- Ergomaraton (23.04.) ja Tuusulanjärven Maraton (21.05.) 

järjestettiin perinteiseen tapaan. 

- Kerava liikkuu ja harrastaa -tapahtuma 27.08. 

- Pienveneiden SM-soudut järjestettiin 27. -28.08 

Tuusulanjärvellä ylitsevuotavien järjestelykiitosten kera. 

- Seura tuotti elokuussa SPORTTIA JA SIRKUSHUVEJA -nimisen, 

laajasti joka talouteen jaetun lehden, missä kerrottiin seurasta, 

liikunnasta ja tulevista SM -soutukisoista ja Sirkusmarkkinoista. 
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- Sirkusmarkkinat 10. – 11. 09. 

- Porrasjuoksukilpailu Keinukalliolla 01.10. 

- Seuran syysleiri Kuntokalliolla 29.10. 

 

Keravalla  13.04. 2017 

 

Keravan Urheilijat ry, johtokunta 
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