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Puheenjohtajalta 

 

Vuosi 2023 on vähään aikaan ensimmäinen, jota ei aloiteta koronan varjossa. Seuran harjoitus- ja 

kilpailutoiminta on palautunut normaaleihin uomiinsa kuluvan vuoden aikana ja uusi vuosi tarjoaa 

mahdollisuuden monenlaiseen kehittämistoimintaan. 

Seuran tavoitteena on kasvaa sekä matalan kynnyksen liikuntaa että kilpailuihin tähtäävää harjoitusta 

tarjoavana toimijana. Seuran harrastajamäärät ovat olleet kasvussa sekä juniori-ikäluokissa, että 

aikuisurheilijoiden joukossa. Tätä kehitystä on tarkoitus vahvistaa entisestään. Lasten ja nuorten toimintaan 

panostetaan lisäresursseja, kun seura palkkaa tulevan vuoden alussa uuden nuorisopäällikön, joka ottaa 

tehtäväkseen mm. harjoitusryhmien pyörittämisestä huolehtimisen, lapsia ja nuoria koskevan viestinnän 

sekä kouluyhteistyön. Samalla nykyisen nuorisovalmennuspäällikkö Eemeli Kaartisen työnimike päivitetään 

vastaamaan työn sisältöä toiminnanjohtajaksi. Panostuksilla pyritään parantamaan seuran arjen 

toimivuutta ja mahdollistamaan työajan käyttö myös kehitystoimintaan.  

Rinnakkain palkatun henkilöstön lisäämisen kanssa pyritään vahvistamaan myös vapaaehtoisten seura-

aktiivien panosta ja vaikutusmahdollisuuksia seuran toimintaan herättämällä suurelta osin uinumassa ollut 

jaostotoiminta jälleen henkiin. Tarkoitus on mm. kutsua pian alkuvuodesta kokoon mm. nuorisojaosto, joka 

voi tukea lasten ja nuorten harrastustoiminnan pyörittämistä esimerkiksi viestinnässä ja vaikkapa 

organisoimalla kimppakyytejä kisatapahtumiin.        

Alkava vuosi on Vantaalla jälleen yleisurheilun SM-kisavuosi, kun seura on mukana järjestämässä 

lokakuussa SM-maratonia. Rutinoitunut toimitsijaryhmä hoitaa kilpailun pitkällä kokemuksellaan ja 

lajirakkaudellaan tapahtuman jälleen pieteetillä läpi. Nyt kilpailun järjestävä joukko on kuitenkin vähitellen 

väistymässä ja uusia voimia tarvitaan mukaan. Tarjolla on ihmisen kokoisia tehtäviä mukavassa joukossa. 

Maraton on yksi merkittävimmistä seuran tulonlähteistä ja sen jatkuvuuden varmistaminen on osaltaan 

takaamassa, etteivät harjoitusmaksut nouse korkeiksi.   

Seura on aktivoitunut kuluvan vuoden aikana myös kumppanihankinnassa. Uusista yhteistyökuvioista 

kuullaan heti alkuvuodesta. Yleisurheilu on yksi Suomen seuratuimmista lajeista. Tämä yhdessä 

monipuolisen harjoitus- ja kilpailutarjonnan ja huomattavan jäsenmäärän kanssa tekee seurasta 

kiinnostavan kumppanin monille alueen yritystoimijoille. Vuonna 2023 pyrimme entisestään vahvistamaan 

tunnettuuttamme ja kiinnostavuuttamme vantaalaisessa yrityskentässä. 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen perustuu hyvälle nykyhetken ja historian ymmärrykselle. Vuonna 

2023 Kenttäurheilijat-58 täyttää 65 vuotta. Vuosijuhlaa vietetään seuran syntymäpäivänä 16.3. Tikkurilan 

silkkitehtaan tiloissa – paikassa, jossa seuran perustamiskokous pidettiin tasan kuusikymmentäviisi vuotta 

sitten. Toiveissa on saada kunniavieraina paikalle myös kaksi vielä jäljellä olevaa seuran perustajajäsentä. 

Toivottavasti myös muu seuraväki haluaa osallistua sankoin joukoin mukaan tilaisuuteen.  Vuosijuhlassa 

julkistetaan seuran uunituore 65-vuotishistoriikki, jonka on taatulla tyylillään kirjoittanut suomalaisen 

urheiluhistoriankirjoituksen ”grand old man” Seppo Martiskainen. Lähes 500-sivuisessa teoksessa kuvataan 

mukaansa tempaavalla tavalla seuran toimintaa osana kasvavaa ja kehittyvää Helsingin maalaiskuntaa ja 

myöhemmin Vantaan kaupunkia. Monessa olemme olleet vuosikymmenten saatossa mukana ja tulevaisuus 

näyttää, mihin kaikkeen vielä ehdimmekään. 

Hyvää liikunta- ja urheiluvuotta 2023 kaikille seuralaisille! 

 
Heikki Mäkinen 
puheenjohtaja   



Harjoitustoiminta 
 

Juniorien harjoitustoiminta 

Juniorien harjoitusryhmätoiminta jakaantuu neljään osa-alueeseen: alle kouluikäisten 

liikuntaleikkikouluihin, 7–11-vuotiaiden yleisurheilukouluihin, 12–17-vuotiaiden harjoitusryhmiin ja 

kilparyhmiin. Uusien harrastajien aloitussesongit ajoittuvat toukokuun ja lokakuun alkuun, sisä- ja 

ulkoharjoituskausien taitteissa. Ryhmiin voi liittyä kuitenkin missä vaiheessa vuotta tahansa. Ryhmät ovat 

toiminnassa ympäri vuoden, taukoviikkojen mukaillessa koulujen loma-aikoja. Kesäkaudella harjoituksia 

pidetään Hiekkaharjun kentällä ja toivon mukaan harjoitukset voidaan aloittaa myös remontin alla olleella 

Hakunilan kentällä. Talvikaudella harjoitukset pidetään Hakunilan kalliosuojassa sekä Varia-Hiekkaharjun ja 

Jokiniemen koulun liikuntasaleissa.  

Alle kouluikäisten toiminta käsittää liikuntaleikkikoulut kolmessa eri ikäryhmässä, 3–4 -, 4–5 - ja 5–6-

vuotiaat. Alle kouluikäisten ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin harjoituksiin. 

Liikuntaleikkikouluja järjestetään sisäharjoituskaudella Jokiniemen koululla. Mahdollisuuksia selvitetään 

liikuntaleikkikoulujen laajentamiseksi syksyllä 2023. Ulkoharjoituskaudella liikuntaleikkikouluja järjestetään 

Hiekkaharjun kentällä. 

Yleisurheilukoulut jaetaan kahteen ikäryhmään, 7–9-vuotiaisiin ja 10–11-vuotiaisiin. Viikoittainen 

harjoituskertojen määrä sovitetaan harrastajamäärään, niin että ryhmäkoot pysyvät sopivana, ja että kaikki 

halukkaat harrastajat pystyttäisiin ottamaan mukaan ryhmiin. Alustava suunnitelma kesäkauden 

harjoitusmääristä on 6 harjoitusta 7-9v ryhmässä ja 4 harjoitusta 10-11v ryhmässä. Yleisurheilukoulujen 

harjoituskertojen pituus on 1,5 tuntia. Hinnoittelu 7-9v yleisurheilukoulussa on kolmeportainen ja 10-11v 

ikäluokassa kaksiportainen. 

 

Yleisurheilukouluvaiheen jatkumona toimivat harjoitusryhmät ikäluokissa 12–13-vuotiaat ja 14–17-vuotiaat.  

12–13-vuotiaiden harjoitusryhmän harjoittelu on vielä monilajista, 14-17v-ryhmän suuntautuessa 

juoksuihin ja hyppyihin. Vuoden 2023 alussa ryhmillä on kaksi viikkoharjoitusta ja hinnoittelu yksi 

portainen. Kesäkauden harjoitusmäärää tarkastellaan ryhmien osallistujamäärän mukaan.  

Juniorien harjoittelua tehostetaan kilparyhmätoiminnalla. Kilparyhmiin valitaan kilpailemiseen ja 

harjoittelemiseen sitoutuneita junioreja. Toiminnassa on kaksi kilparyhmää, SM-ikäisten kilparyhmä, jota 



valmentavat Joakim Karmitsa ja Tuomas Kaukolahti, sekä 11–13-vuotiaiden kilparyhmä, jota valmentavat 

Tarja Suomalainen ja Tuomas Kaukolahti.  

Lisäksi seiväshypyn perusteita opetellaan kuukausittaisilla seipään lajiklinikoilla yhteistyössä Viipurin 

Urheilijoista hankitun valmennusavun kanssa.  

Seurassa aloittaa päätoiminen nuorisopäällikkö tammikuussa 2023. Nuorisopäällikön päätoimenkuvana on 

käytännön valmennus junioriryhmissä, harjoitustoiminnan asiakaspalvelu ja viestintä sekä 

nuorisotoiminnan kehittäminen. Harrastajamäärän kasvun rajoitteena on ollut valmentajaresurssien 

rajallisuus. Nuorisopäällikön rekrytoinnin myötä valmennusresurssit kasvavat merkittävästi ja myös 

osaamistaso vahvistuu juniorien valmennuksessa. Samoin voidaan parantaa harjoitustoiminnan 

asiakaspalvelun tasoa, joka on aiemmin ruuhkautunut kiireisimpien sesonkien aikoina.  

Oman harjoitustoiminnan lisäksi seura toteuttaa yhteistyössä Sporttia kaikille ry:n kanssa kesäkaudella 

matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaa. Lisäksi käytettävissä olevien resurssien puitteissa voidaan 

järjestää palloiluseuroille ominaisuusharjoittelujaksoja tai testipäiviä. 

 

Juniorien harjoitusryhmät vuoden 2023 alussa: 

Liikuntaleikkikoulu 3-4v Jokiniemi  Juuli Hirvikoski & Nea Hellman 

Liikuntaleikkikoulu 4-5v Jokiniemi  Juuli Hirvikoski & Nea Hellman 

Liikuntaleikkikoulu 5-6v Jokiniemi  Juuli Hirvikoski & Nea Hellman 

Yleisurheilukoulu 7-9v Heli Ikonen, Aino Lammela, Eeva Laine, Essi 

Latvala 

Yleisurheilukoulu 10-11v Heli Ikonen, Aino Lammela, Essi Latvala, Leo 

Rautiainen 

Harjoitusryhmä 12-13v   Joakim Karmitsa, Leo Rautiainen 

Harjoitusryhmä 14-17v   Joakim Karmitsa 

Kilparyhmä 11-13v    Tarja Suomalainen, Tuomas Kaukolahti 

Kilparyhmä SM-ikäiset   Tuomas Kaukolahti, Joakim Karmitsa 

 

Valmennustoiminta 

SM-kilpailuikään tuleville junioreille tarjotaan myös henkilökohtaista valmennusta ryhmäharjoittelun lisäksi. 

Urheilijan saattaminen osaavaan henkilökohtaiseen valmennukseen kyllin varhain, on myöhemmän 

menestyksen tärkeimpiä kulmakiviä. Seura toimii aktiivisessa roolissa kartoittaessaan urheilijalle 

valmennusvaihtoehtoja.  

Nuorisovalmennusvaiheen ryhmien yläpuolella harjoittelee aikuisvaiheen huippuja muutamissa 

pienvalmennusryhmissä. Kestävyyslajien valmentajina seurassa toimivat Joni Oilinki, Markku Rimpiläinen ja 

Pekka Muinonen. Hyppy- ja nopeuskestävyyslajeissa valmentavat Pekka Kelonurmi ja Rene Knape. Anssi 

Hirvikoski valmentaa moukarinheiton pienryhmää ja tukee tarvittaessa moukarinheitto opetusta 

junioriryhmissä. Yksittäisiä urheilijoita valmentautuu lisäksi ulkopuolisten valmentajien ohjauksessa tai 

omatoimisesti. 

 

Harjoitustoiminnan tuki ja viestintä 

Nuorisopäällikkö ja toiminnanjohtaja vastaavat harjoitustoimintaan liittyvästä viestinnästä. Myös ryhmien 

vastuuvalmentajat osallistuvat viestintään oman ryhmänsä suuntaan sovitun työnjaon mukaisesti. 



Perustiedot harjoitustoimintaan liittyen pidetään ajan tasalla seuran nettisivuilla. Harjoitusryhmien 

WhatsApp-ryhmät ovat tarpeellisen päivittäisviestinnän perusta. Sähköpostitse välitetään kaikki 

keskeisimmät tiedotteet.  

 

Seuran menestyneimpiä ja potentiaalisimpia urheilijoita tuetaan valmennustuella. Valmennustuki koostuu 

tulos- ja menestysosasta sekä tukiosasta. Valmennustuessa painotetaan niiden urheilijoiden tukemista, 

joilla on lähivuosina realistiset edellytykset selviytyä arvokilpailujoukkueisiin tai saavuttaa Kalevan Kisoissa 

mitalisijoituksia. Lisäksi urheilijoiden osallistumista SM-kilpailuihin tuetaan hallituksen linjaamalla tavalla 

(kts. matkustussääntö). Myös maajoukkuetoimintaan (NMJ ja ylemmät ryhmät) osallistumista tuetaan leiri- 

ja kilpailumatkojen omavastuuosuudet korvaamalla. Vapaaehtoispohjalta toimivien valmentajien on 

mahdollista saada urheilijoiden valmennustukea vastaava valmentajastipendi. Ohjaajien ja valmentajien 

kouluttautumista tuetaan piirin- ja liiton järjestämillä kursseilla riittävien valmentaja- ja ohjaajaresurssien 

turvaamiseksi. 

 

Kilpailulliset tavoitteet 

Kilpailuaktiivisuuden säilyttäminen korkeana juniori-ikäluokissa on tärkeä painopiste, jonka mittarina toimii 

SUL:n nuorisotoimintakilpailu. Kilpailemisessa pyritään myös aiempaa suurempaan monipuolisuuteen, 

jonka toivomme näkyvän aiempaa suurempina osallistujamäärinä piirin moniotteluissa ja 

maastojuoksukilpailussa. Seuracupissa tavoitteena on parantaa piiriosakilpailuiden yhteispisteitä ja sijoittua 

kolmen parhaan joukkoon C-sarjan finaalissa. Osallistujamäärän lisääminen 14–15- ja 16–17-vuotiaiden SM-

kilpailuihin on keskeisimpiä SM-ikäisten kilpailutoiminnan tavoitteita. Seuraliigassa seuran tavoitteena on 

nostaa kokonaispistemäärää 500 tuntumaan ja säilyttää sijoitus 15 parjaan joukossa.  

 



Aikuisurheilu  

Seura järjestää aikuisille kuntoliikkujille tarkoitettuja harrastusryhmiä ja kursseja kestävyysjuoksussa ja 

muissa yleisurheilulajeissa. 

Jo perinteeksi on muodostunut joka sunnuntai klo 10 Tikkurilan uimahallin kulmalta lähtevä pitkä 

yhteislenkki, joka on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Toinen kaikille maksuton yhteislenkki on 

torstaisin. Nämä lenkit poikkeavat sisällöltään toisistaan. Yhteislenkkien järjestämiseen haetaan vuonna 

2023 kaupungin harrasteliikunnan ohjaajatukea. 

 

Juoksuharjoittelusta kiinnostuneille järjestetään vuosittain juoksukoulu, jossa käydään läpi 

juoksuharjoittelun perusasiat käytännön harjoituksissa ja teoriaopetuksena. Juoksukoulujen opettajana 

toimii Harri Mannermaa. Juoksukoulun entisille oppilaille suunnattuna palveluna toimii 

kuukausimaksullinen juoksuklubi, jossa Harri Mannermaa laatii kuukausittaiset juoksuharjoitusohjelmat 

klubin jäsenille. Uutena palveluna talvella 2022–23 toimii aikuisille kilpakuntoilijoille tarkoitettu Sanna 

Kullbergin ohjaama treeniklubi. Lisäksi Olli Leinon valmennuksessa kokoontuu kerran viikossa 

ottelupohjaisesti harjoitteleva aikuisurheilijoiden ryhmä.  

Aikuisurheilujaosto käyttää viestinnässään Facebook-sivua ”KU-58 Aikuisurheilijat ja kuntoryhmä”. 

Toiminnasta ilmoitellaan myös ”Pääkaupunkiseudun kestävyysjuoksijat” -ryhmässä.  

KU-58 kuuluu Suomen aikuisurheiluliittoon (SAUL), mikä antaa seuran jäsenille osallistumisoikeuden pm-, 

SM-, PM- ja MM-kisoihin. Veteraaniurheilijat ilmoittautuvat itse henkilökohtaisiin kilpailuihin. Seura vastaa 

joukkuekilpailuiden ilmoittautumisesta ja ilmoittautumismaksuista. Aikuisurheiluikäisiä jäseniä aktivoidaan 

osallistumaan SAUL SM-kilpailuihin. Tavoitteena on top-6 sijoitus aikuisurheiluliiton seurojen 

pistekilpailussa.  

Seura järjestää kansalliset veteraanien yleisurheilukilpailut Kauko Rokalan muistokilpailut -nimellä. Lisäksi 

seuran maantiejuoksukilpailuissa on mukana aikuisurheilusarjat.  

 

 

 



Kilpailut ja tapahtumat 

Kilpailujaosto tekee suunnitelman seuran vuosittain järjestämistä kilpailuista ja jakaa vastuut kilpailuiden 

järjestelyihin liittyvistä tehtävistä. Seuran henkilökunnasta toiminnanjohtaja vastaa kenttäkilpailuiden 

järjestelyistä. Seuran tärkeimpiä kilpailutapahtumia vuonna 2023 ovat Vantaan Maraton, jolla on myös SM-

arvo, maantiejuoksucup sekä kenttäkilpailuiden osalta Kauko Rokalan muistokilpailu ja nuorten 

aluemestaruuskilpailut. Yhteensä alustava kilpailusuunnitelma sisältää 29 erikokoista kilpailutapahtumaa 

radalla, maantiellä ja maastossa. Kilpailusuunnitelma täydentyy vielä 1–2 kenttäkilpailulla.  

 

Alustava kilpailusuunnitelma 2023: 
Ke 18.1 Luolasprintit 
La 21.1 Maantiejuoksucup 
Ke 8.2 Luolasprintit 
La 18.2 Maantiejuoksucup 
Ke 8.3 Luolasprintit 
La 18.3 Maantiejuoksucup 
Ti 18.4 9-13v pm-maantiejuoksut 
4–5/23 Itä-Vantaan maastot 3kpl 
Su 14.5 Lusikkajuoksu 
Su 21.5 Pm-ottelut ja ratavitonen  
Su 28.5 Tour de hammer 
6/22 Heidehoffin rykäisyt 2kpl 
La 10.6 Kauko Rokalan muistokilpailu 
Ti-ke 1–2.8 Aluemestaruuskilpailut 17-19v 
8/23 Hippo-kisat    
8/23 Heidehoffin rykäisyt 2kpl 
9–10/23 Itä-Vantaan maastot 3kpl 
Ma 9.10 Juha Kylänpää 60v juhlakilpailu 
La 14.10 Vantaan Maraton 
11/22 Maantiejuoksucup 
12/22 Maantiejuoksucup 
12/22 Joulusprintit 
31.12 Uudenvuoden juoksu 
 

Seura tekee yhteistyötä kilpailuiden järjestelyissä muiden vantaalaisten seurojen ja Helsingin seudun 

yleisurheilun seurojen kanssa. Vantaan Maraton järjestetään yhteistyössä Vantaan seurayhtymän kesken. 

Maastojuoksukilpailuita järjestetään syksyisin ja keväisin Vantaan Hiihtoseuran kanssa. Lisäksi seura 

osallistuu sovittujen Helsyn kilpailuiden järjestelyihin.  



Toimitsijareservin ylläpitäminen on keskeistä, jotta seura jatkossakin pystyy järjestämään kilpailuita 

nykyisessä laajuudessaan. Kilpailujaosto ja henkilökunta pyrkivät rekrytoimaan uusia henkilöitä 

toimitsijatehtäviin. Toimitsijoita koulutetaan itse ja ohjataan piirin ja urheiluliiton järjestämille kursseille. 

Seura vastaa kurssien osallistumismaksuista. Omana koulutustoimintana seura järjestää 2-tason 

tuomarikurssin ja kävelytuomarikurssin. Kouluttajina toimivat Eemeli Kaartinen ja Pekka Muinonen. 

Nimenhuuto.com – sivustoa käytetään yhtenä ilmoittautumiskanavana kilpailujen toimitsijatehtäviin.  

Kilpailu- ja harjoitusolosuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Vantaan kaupungin Liikuntapalveluiden ja 

kenttähenkilökunnan kanssa tehdään yhteistyötä. Seura pitää yllä Hiekkaharjun kentän 

kenttäennätystilastoa ja seuran ennätystilastoa. Tilastoista vastaa Juha Kylänpää.  

Kauden päättäjäistapahtumassa, puurojuhlissa, palkitaan vuoden parhaat urheilijat, valmentajat ja 

ahkerimmat seuratoimijat. Hallitus palkitsee seuran jäsenistä usein näkymätöntä seuratyötä vuosia 

tehneen tai muuten seuran puolesta toimineen jäsenen Uudenmaan Palkintotukun lahjoittamalla Vuoden 

Viiskasilainen –kiertopalkinnolla.  

 

 

 

 

 

 



Hallinto 

Seuraa johtaa hallitus, jonka seuran syyskokous valitsee sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu tarpeen 

mukaan, noin 8–10 kertaa vuodessa. Hallitus nimittää tarvittavat jaostot vuodeksi kerrallaan. He 

koordinoivat kukin oman sektorinsa toimintaa ja raportoivat toiminnastaan hallituksen kokouksissa. 

Vuoden 2023 painopisteenä on jäntevöittää jaostojen toimintaa ja lisätä toimivien jaostojen määrää. 

Vuonna 2023 toimivia jaostoja ovat ainakin kilpailujaosto, aikuisurheilujaosto ja nuorisojaosto, sekä 

kunniatoimikunta, joka vastaa erilaisista muistamisista ja kunniamerkkien hakemisesta. 

Käytännön asioita hoitavat seuran palkatut työntekijät, joita ovat vuonna 2023 päätoimiset 

toiminnanjohtaja ja nuorisopäällikkö sekä rajattuja vastuusektoreita hoitavat tuntityöntekijät. 2023 

tammikuussa seurassa aloittaa toisena päätoimisena työntekijänä nuorisopäällikkö, jonka 

päävastuualueena ovat juniorien valmennus ja harjoitustoiminnan asiakaspalvelu. Aiemmin 

nuorisovalmennuspäällikön nimikkeellä työskennelleen Eemeli Kaartisen tehtävänimikkeeksi päivitetään 

toiminnanjohtaja. Talousasioita hoitaa taloudenhoitaja, joka toimii yhteistyössä toiminnanjohtajan ja 

seuran tilitoimiston kanssa. Seuran toimistoa, Allun mökkiä, ylläpitää talonmies, jonka hallitus nimittää 

vuosittain. 

Vuoden 2023 aikana käytöstä poistuvalla yleisurheilurekisterille joudutaan etsimään korvaavaa vaihtoehtoa 

yhdestä tai useammista ohjelmistoista. Harjoitusryhmien ilmoittautumiset ja ylläpito, jäsenrekisteri ja 

laskutus joudutaan siirtämään uusiin ohjelmistoihin. Seurahallinnon ohjelmistouudistusta varten tehdään 

myös riittävät taloudelliset varaukset.  

Hallitus tekee päätöksen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pitkään vireillä olleen vantaalaisten 

yleisurheiluseurojen yhteenliittymisselvityksen jatkosta, mikäli asiasta ei ole tehty päätöksiä loppuvuoden 

2022 aikana.  

 

Talous 

Taloudenhoidosta vastaa hallitus yhdessä toiminnanjohtajan, taloudenhoitajan ja tilitoimiston kanssa. 

Vuoden 2023 kirjapito toteutetaan uusin taloushallinnon välinein seuran ottaessa käyttöön Netvisor-

ohjelmiston.  

Seuran tulot vuonna 2023 jakautuvat useaan eri tulolähteeseen. Seuran perustoiminnasta tuottoja tuovat:  

• kilpailut, mm. Vantaan Maraton, maantiejuoksucup, Uudenvuodenjuoksu sekä kenttäkilpailut 

ulkona ja hallissa.   

• urheilukoulu- ja valmennusmaksut sekä jäsenmaksut.   

• juoksukoulut, Juoksuklubi ja aikuisliikunta. 

Seura hakee avustuksia ja tukia toimintaansa vuodelle 2023:  

• Vantaan kaupungilta 

• opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

• Urlus-säätiöltä 

• Helsinge -Stiftelseltä 

• Allan Seppälä -säätiöltä 

• mahdollisilta yhteistyökumppaniyrityksiltä 

Seura osallistuu myös Kunniakierros -varainkeruukampanjaan, missä tavoitteena on olla Helsyn paras seura. 

Juha Kylänpää toimii seuran kunniakierrospäällikkönä. 



Menoista suurimman osan vuonna 2023 muodostavat palkat, urheilijoiden valmennuskulut ja - tuet, eri 

kilpailujen osallistumiskulut ja muu seuratoiminta. Seuran talous on vahvistunut viime vuosien aikana, 

mutta likviditeettiä on edelleen pyrittävä vahvistamaan ja tavoiteltava tilikaudella 2023 positiivista tulosta.  

 

Viestintä 

Seuran tavoitteena on lisätä edelleen sekä KU-58:n että yleisurheilun näkyvyyttä mediassa. Seuran virallisia 

viestintäkanavia ovat nettisivut (www.ku-58.fi), ja Facebook-sivut, joiden päivittäminen ja ajan tasalla 

pitäminen ovat viestinnän kärkiprioriteettaja. Sivuille tuotetaan uutta materiaalia viikoittain. Seuralla on 

käytössään myös Instagram-tili. Seuran järjestämistä tapahtumista maantiejuoksucupilla, 

Uudenvuodenjuoksulla, Heidehofin rykäisyllä, ja Kestävyyskunkku-juoksusarjalla on omat Facebook-sivunsa. 

Myös aikuisurheilujaostolla on oma FB-sivunsa.  Edellisten lisäksi on käytössä myös Vantaan kaupungin 

harrastustiedotusportaali HobiHobi.fi.  

Printtimedian puolella seuran päämediayhteistyökumppani on Vantaan Sanomat. Yhteydenpitoon ja 

näkyvyyteen haetaan molempia osapuolia hyödyttäviä muotoja. Tulosurheilua ei lehdessä juurikaan 

uutisoida, mutta näkyvyyttä voidaan saada esimerkiksi henkilökuvien kautta. Tapahtumien ilmoittelussa 

hyödynnetään Menoinfo-sivustoa. Harjoitustoiminnan ja tapahtumien mainonnassa käytetään pääasiassa 

sosiaalisen median maksettua mainontaa. Maaliskuussa seuran 65-vuotisjuhlapäivänä julkaistaan Seppo 

Martiskaisen kirjoittama historiikkiteos.  


