MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY / URHEILUSEURA AJO RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Johtokunta ja jäsenet
Seuran toiminta oli vuonna 2019 aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista. Seuran
puheenjohtajana toimi Ilkka Väre, varapuheenjohtajana Harri Kallioinen, sihteerinä Henri
Aunola, rahastonhoitajana Jarmo Antikainen sekä muina johtokunnan jäseninä Pasi Tikka,
Tarja Nyyssönen, Pasi Häkkinen ja Anssi Rajanen. Johtokunta kokoontui 6 kertaa ja sen
lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset.
Maksaneita jäseniä oli 144, joista n. 60 alle 18 vuotiaita.
Kilpailutoiminta
Hiihtokilpailuja järjestettiin kevättalvella 2 kertaa. Touko-kesäkuussa järjestettiin viidet yleisurheilukilpailut,
joihin osallistui aikaisempia vuosia enemmän lapsia ja nuoria.
Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistui noin 40 eri urheilijaa, mm. Mäntsälän Urheilijoiden
yleisurheilukilpailuihin,
sählyturnauksiin,
hiihtokilpailuihin
ja
suunnistuskilpailuihin.
Muissa
urheilutapahtumissa ajolaiset kävivät omaan tahtiinsa. Ajolla oli joukkue Mäntsälän katuviestissä, sijoitus tällä
kertaa 7. (joukkueita kaikkiaan 15) ja nyt jo 31. kerran myös Jukolan viestissä (joukkue MU 3) sijoituksen
ollessa tällä kertaa 973/1950. Ajon veteraanisuunnistajat voittivat elokuussa Uudenmaan
alueviestimestaruuskultaa sarjassa H55 sekä osallistuivat veteraanien maailmanmestaruuskilpailuihin Latviassa.
Salibandyn Mäntsälän mestaruusturnauksessa Ajon joukkue oli 4. ja osallistuvia joukkueita oli yhteensä 20.
Liikunta ja muu toiminta
Ajo vastasi aika pitkälti liikuntamahdollisuuksista Arolan-Jokelanseudulla. Seuran omat kilpailut ja
harjoitusvuorot olivat erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja ja niihin osallistui arviolta noin 100 eri
urheilijaa. Kesäkaudella järjestettiin Jokelanseudun urheilukentällä yleisurheilukilpailuja. Talvella ja syksyllä
oli lentopallo- ja sählysalivuoroja. Ajo hoiti talkoilla Jokelanseudun urheilukenttää, Pirkkalankallion pururataa
ja Arolan koulun luistelukenttää. Lisäksi ylläpidettiin moottorikelkkaa ja hiihtolatuja. Syksyllä järjestettiin
koko perheen retki seikkailupuistoon Hyvinkään Sveitsissä. Ylimääräistä työtä aiheutti ilkivalta Ajon kopilla
Jokelanseudun urheilukentällä.
Yhteistyö kylän muiden seurojen kanssa oli myös vilkasta. Ajo osallistui Arolan-Jokelanseudun yhteisen
joulutapahtuman järjestämiseen kylän muiden yhdistysten kanssa. Joulutapahtumassa Ajo järjesti
makkaranpaistoa.
Ajon nettisivut ovat toimineet MU:n nettisivujen alla. Muita seuran tiedotus- ja uutiskanavia olivat 4 kertaa
vuodessa ilmestyvä kylän oma lehti, Kylävinkki.
Koulutusta tai valmennusta Ajo ei järjestänyt.
Seuran talous
Seuran talous oli tasapainossa. Rahanhankinta koostui jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, kylän
urheilupaikkojen kunnossapitokorvauksista, Kylävinkin ilmoitustuloista sekä Mäntsälän kunnan avustuksista.

