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JOHDANTO 

Mäntsälän Urheilijoiden jaostot jatkavat toimintaansa pitkälti edellisvuosien tapaan. Vuoden 2020 lumeton 

talvi ja Koronan vaikutukset toivat monia haasteita seuratoimintaan, mutta uuteen vuoteen lähdetään 

entistä tarmokkaammin. Hallituksen pääasiallisena tavoitteena nähdään seuran talouden, viestinnän, 

markkinoinnin ja suhdetoiminnan parantaminen. Seurasihteerin jäätyä pois tehtävästään kesällä 2020, 

seurassa on oltu uuden äärellä. Vuonna 2021 niin talous, kuin palkkaus asioissa otetaan uusia askeleita 

eteenpäin, kohti vakaampaa ja näkyvämpää seuraa. Tuleva vuosi on siis merkittävä myös uudelleen 

organisoinnin vuoksi. 

Strategian päivittäminen ja vieminen 2020-luvulle on merkittävä osa tulevan vuoden suunnitelmaa. Yksi, 

yhteinen MU halutaan säilyttää ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä myös vuonna 2021. 

Jatkossakin tärkein tehtävämme on liikuttaa kaikenikäisiä ihmisiä. Haluamme tarjota mielekkäitä 

harrastusmuotoja ja kannustaa liikkumaan monipuolisesti. Liikunnan ilo on korvaamaton voimavara ja 

meille on suuri kunnia olla mahdollistamassa liikunnan ilon löytymistä ja säilymistä tulevanakin vuonna. 

Tervetuloa mukaan liikkumaan! 

 

Mäntsälän Urheilijat ry:n hallitus 

  



 

HALLINTO 

YLEISTÄ 

Seuran hallituksen muodostaa puheenjohtaja, 10 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus 

kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsumana. Kokouksiin kutsutaan myös 

jaostojen puheenjohtajat. Kokouksissa käydään läpi säännön 9 § määräämät asiat ja niiden 

täytäntöönpano. Niitä ovat mm. urheilutoiminnan päälinjat, talous ja suunnitelmien toteuttaminen. 

Vuonna 2021 tullaan uudelleen organisoimaan seuran taloushallinto ja palkkaamaan toimistotyöntekijä, 

jonka tehtävät painottuvat viestintään ja markkinointiin sekä suhdetoimintaan. Tulemme vahvistamaan 

seuran avainhenkilöiden tietotaitoa seuratyöstä ja rakentamaan seuran asioiden hoidon aiempaa 

vakaammalle pohjalle. 

Vuonna 2021 tarkoituksena on päivittää seuran strategia ja luoda avoimempi ja yhtenäisempi MU, 

jaostojen yhteisten projektien ja viestinnän parantamisen kautta. Vuoden 2021 tavoitteena on kiinnittää 

erityistä huomiota talkootyöhön ja vapaaehtoisten resursseihin. Moni jaosto kamppailee vapaaehtoisten 

puuttumisen kanssa ja siinä asiassa lähdemme hakemaan uusia innovaatioita ja tukemaan aiempaa 

paremmin jaostojen toimintaa. 

SEURAN PALKATUT TYÖNTEKIJÄT 

Valmennuspäällikkö   

Valmennuspäällikkö toimii Jalkapallojaostossa osa-aikaisena työntekijänä. Hänen vastuualueisiin kuuluu 

jalkapallokoulun organisointi, jaostovalmennuksen kehittäminen, valmennuskoulutusten ja kokousten 

järjestäminen sekä lisäharjoittelu toiminnan organisointi. 

Seurakehittäjä 

Toimistolla työskentelevä henkilö, jonka vastuualueisiin kuuluu markkinointi, viestintä, varainhankinta ja 

suhdetoiminta sekä seuran kehittäminen ja jaostoyhteistyön parantaminen. 

Seura-assistentti 

Seura-assistentin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu toimiston ylläpito ja kahviovastaavan työ seuran 

tapahtumissa. 

Opiskelija (sporttimerkonomitutkinto) 

Seuran toiminnassa on mukana sporttimerkonomi tutkintoa suorittava opiskelija, joka osallistuu seuran 

toimintaan ja kehittämiseen opintojen mukaisesti. 

TOIMINNASSA OLEVAT JAOSTOT 

Aktiivisina jaostoina toimivat ammunta-, futuuri-, hiihto-, jalkapallo-, koripallo-, lentopallo-, suunnistus- ja 

yleisurheilujaostot. Nukkuvana jaostona on pyöräily, jonka toiminnan toivotaan käynnistyvän uudelleen 

vuoden 2021 aikana. 

SEURAN JÄSENET 

Hallitus voi hyväksyä Mäntsälän Urheilijat ry:n jäseneksi kaikki ne kyläseurojen jäsenet ja muut seuran 

jäsenmaksun maksaneet henkilöt, jotka haluavat liittyä seuran jäseneksi. Seuran jäsenrekisteri tullaan 

päivittämään vuoden 2021 aikana. 

 



AMPUMAJAOSTO  

YLEISTÄ  

Jaosto toimii koko pitäjän alueella ampumaurheilun edistämiseksi. Suorituspaikkoina ovat Mäntsälän 

ampumaurheilukeskus Hirvihaarassa ja Monitoimitalon ilma-ase ja sisäruutiaserata. Hirvihaarassa on 

käytössä 50-paikkaiset pienoiskivääri ja pistooliradat. Monitoimitalolla 30-paikkainen ilma-aserata ja 15-

paikkainen ruutipistoolirata. Ulkoradoilla Suomen Metsästysyhdistys ja Keski-Uusimaan Ampumaseura, 

sekä Mäntsälän reserviläiset harjoittelevat MU:n radoilla.  

HALLINTO  

Jaoston valitsemat: puheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava, kilpailuvastaava, valmennusvastaava, 

nuorisovastaava ja ympäristövastaava.  

JÄSENISTÖ  

MU:n tarkkuusammuntaa harrastavat jäsenet. Nuoria n. 10 ja aikuisia n. 59.  

KOULUTUS / VALMENNUS  

Kaudella koulutetaan 1 kansallinen ylituomari. Alueen tuomarikursseilla koulutetaan 4-5 1 ja 2-luokan 

tuomaria. Talvikaudella ampumakoulu ilma-aseilla tarkkuusammunnasta kiinnostuneille, sekä 

harjoitusvuorot 3 kertaa viikossa. Ulkoradalla valvotut harjoitusvuorot viikoittain.  

KILPAILUTOIMINTA  

Järjestetään Etelä-Suomen alueen ilma-asemestaruuskilpailut, makuu ja asennot, kahdet kansalliset ilma-

asekilpailut, kuusi kertaa maakunnalliset ilma-asekilpailut, yksi sisärata ruuti-pistoolikilpailu ja 

jäsentenväliset kilpailut eri lajeissa. Osallistutaan SM-, alue- ja kansallisiin kilpailuihin, sekä tukiampujien 

Kultahippukilpailuihin.  

TIEDOTUS  

Tiedotus hoituu sähköpostilla, www-sivuilla. paikallislehdissä, kirjeillä, puhelimella ja ratojen 

ilmoitustauluilla.  

NUORISOTOIMINTA  

Ampumakoulu ilma-aseilla ja osallistuminen kultahipputoimintaan. Järjestetään koululaisryhmille 

ammuntaan tutustumistilaisuuksia.  

TALOUS  

Toiminnan tarvitsemat varat saadaan jäsen- ja ratamaksuista, kilpailujen osallistumismaksuista, 

säätiöavustuksesta ja kunnan liikunta-avustuksesta.  

URHEILULLISET TAVOITTEET  

SM-kilpailuissa 4 kpl sijoittumista mitaleille ja 2 pistesijalle. 15 kpl aluemestaruusmitaleita. 

Kultahippufinaaliin osallistuminen sekä menestyminen kansallisissa kilpailuissa. 

  



 

FUTUURIJAOSTO 

YLEISTÄ 

Futuurijaos järjestää Futuurikerhon toimintaa. Kerho on erityislasten liikuntakerho, jonka tavoitteena on 

järjestää monipuolista liikunnallista toimintaa niille lapsille, jotka eivät ole löytäneet omaa harrastusta 

liikunnan piiristä ja joilla on jostakin syystä erityisiä tuen tarpeita. Mäntsälän kunta avustaa kerhon 

toimintaa raha-avustuksella sekä salin käyttöön antamisella.  

Kerhossa jokainen saa liikkua omien taitojensa mukaan ohjaajien kannustaessa toimintaan. Liikunta antaa 

onnistumisen kokemuksia ja liikunnan iloa. 

Kerhon teemoina ovat mm. tilan hahmottaminen suhteessa itseen ja toisiin, liikkumisen suunta, rytmi ja 

nopeus, ryhmässä toimiminen, voiman käytön suuntaaminen ja hallinta, välineen käyttäminen (mm. pallot, 

vanteet, narut), tasapainoilu ja ketteryys. Käytämme paljon liikuntaleikkejä ja – ratoja tuntien ohjelmissa.  

Kerho kokoontuu Myllymäen koulun salissa perjantaisin klo 17.30-19. Ohjaajia on kaksi ja lisäksi yksi 

apuohjaaja. Lapsia otetaan kerhoon maksimissaan 14. Kevätkaudella kerho järjestetään 14- 16 kertaa ja 

syyskaudella 12-14 kertaa.  

Mahdollisuuksien mukaan käymme kokeilemassa eri lajeja mm. tennistä. Syys- ja kevätkauden päätteeksi 

järjestämme kauden päättäjäiset, joihin mahdollisuuksien mukaan myös lasten perheet voivat osallistua. 

  



 

HIIHTOJAOSTO 

YLEISTÄ 

Hiihtojaoston tärkeimpinä tehtävinä tulevalle kaudelle nähdään monipuolisen harjoittelun lisääminen, 

lajiyhteistyö ja hiihtäjän polun toteuttaminen käytännössä. Hiihtojaosto haluaa kannustaa lapsia ja nuoria 

liikkumaan enemmän ja löytämään liikunnasta ilon, joka toimii hyvänä motivaation lähteenä jokapäiväiseen 

liikkumiseen. Haluamme tukea myös tavoitteellista harjoittelua ja tuoda esiin jokaisen yksilöllisiä 

vahvuuksia.  

 

Hiihtojaosto pyrkii kehittymään jatkuvasti ja edistämään kaikkien lasten ja nuorten yhtäläistä oikeutta 

harrastamiseen perheen tulotasosta riippumatta, pitämällä osallistumiskustannukset alhaisina ja tukemalla 

mahdollisuuksien mukaan hiihtäjiä. 

 

HALLINTO 

Jaoston toiminnasta vastaa johtoryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa. Johtoryhmä järjestää hiihtojaoston 

tapahtumat, niin lajikoulun kuin kilpailutkin. Johtoryhmässä on viisi jäsentä; Nilla Ahde, Lasse Hjelt, Tiina 

Ahde, Mika Lukiini ja Antti Luoto. Puheenjohtajana toimii Nilla Ahde. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain 

ja osallistuu aktiivisesti myös Mäntsälän Urheilijoiden hallituksen kokouksiin.  

 

KOULUTUS JA VALMENNUS 

Tarjoamme kaikille ohjaajillemme ja valmentajillemme mahdollisuuden kouluttautumiseen. Koulutamme 

uudet ohjaajat pääasiassa niin, että he pääsevät seuraamaan kokeneemman ohjaajan työskentelyä ja 

toimivat samalla apuohjaajina. Ohjaaminen perustuukin aina vastuu ohjaajien ja apuohjaajien keskinäiseen 

tekemiseen ja selkeään vastuunjakoon. Kilparyhmän valmennus on jaettu kolmen henkilön kesken, joista 

jokaisella on omat tehtävänkuvansa. Tällöin harjoitusten sisältö pysyy monipuolisena, kun jokainen 

toteuttaa valmennuksessa omaa osaamistaan. 

 

Tulevan kauden tavoitteena on laajentaa ohjaajien ja valmentajien osaamista ja kannustaa nuoria 

aktiiviuran lopettaneita mukaan ohjaaja tehtäviin. 

 

Hiihtojaosto haluaa viedä eteenpäin näkemystä siitä, että sulanmaan treenimme sopivat lajitaustasta 

riippumatta oheistreeniksi kenelle tahansa. Kestävyys painotteisista treeneistä hyötyisivät muidenkin lajien 

edustajat. 

 

KILPAILUTOIMINTA 

Hiihtojaoston tavoitteena on järjestää kauden aikana vähintään viidet hiihtokilpailut, joista yhdet ovat 

kansallisen tason kilpailut. Kilpailujen järjestämisessä kiinnitetään huomiota huolelliseen suunnitteluun ja 

henkilökunnan riittävyyteen kilpailupaikalla. Kaikki kilpailut tullaan järjestämään Hirvihaaran kuntomajalla.  

 

Kilpaileminen on yksi osa hiihtoa ja siitä kiinnostuneita tulemme tukemaan kilpailumaksujen osalta. 

Haluamme kuitenkin tarjota mahdollisuuden harrastaa hiihtoa ilman painetta kilpailemisesta ja luoda 

harjoituksissa aiempaa enemmän huomiota yksilöllisiin tavoitteisiin.  

 



TIEDOTUS, MARKKINOINTI, SUHDETOIMINTA 

Viestintää pyritään kehittämään edelleen. Tiedotuksessa ja markkinoinnissa käytetään nettisivujen lisäksi, 

sosiaalista mediaa, paikallislehteä kuin sähköpostia ja WhatsApp sovellustakin. 

 

Suhdetoiminnassa keskitytään yhteistyön parantamiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen. Myös 

lajijaostojen väliseen yhteistyöhön tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota.  

 

TALOUS 

Hiihtojaosto pyrkii pitämään talouden vakaalla pohjalla myös ensi kaudella. Sompis-hiihtokoulu ja 

kilpailujen järjestäminen ovat tärkeät tulonlähteet ja niihin tullaan panostamaan ensi kaudella.  

 

Tulevalla kaudella hiihtojaosto kerää rahaa lasten ja nuorten treenien parantamiseen lisäämällä 

treenivälineitä ja tuomalla harjoitteluun monipuolisempaa osaamista ja treenipaikkoja. 

 

NUORISOTOIMINTA 

Nuorisotoiminta on yksi keskeisimmistä hiihtojaoston toiminnoista. Tulemme järjestämään Sompis-

hiihtokoulun, joka on avoin kaikille 6-15 -vuotiaille. Hiihtokoulun kehittämiseen aiotaan panostaa tulevalla 

kaudella aiempaa enemmän, jotta hiihdosta innostuneet saadaan laajemmin mukaan toimintaan ja 

toisaalta myös niin, että hiihtokoulussa on selkeä oppimispolku.  

 

Ympärivuotisesti harjoitteleville tulemme luomaan aiempaa monipuolisemman kokonaisuuden, jossa 

lajitaustasta huolimatta on kiinnostavaa tekemistä. Tärkeimpiä tavoitteitamme on lisätä liikunnan 

kiinnostavuutta ja tarjota vaihtoehtoista toimintaa perinteisen lajitoiminnan ohessa.  

 

URHEILULLISET TAVOITTEET  

Tavoitteena on pysyä luotettavana ja arvostettuna kilpailunjärjestäjänä ja saada lapsia kiinnostumaan 

kaikille avoimista, leikkimielisistä kilpailuista. Kilpahiihtäjien osalta odotamme aktiivista kilpailukautta ja 

omien tulosten paranemista. Hiihtojaosto on seuraluokittelussa 1. luokassa ja se on tavoitteena pitää 

tulevallakin kaudella.  

  



 

JALKAPALLOJAOSTO 

YLEISTÄ 

Jalkapallojaoston tavoitteena on edelleen parantaa toiminnan suunnitelmallisuutta. Jaoston talous on saatu 

läpinäkyväksi, joten jaoston kehityskohteena painotetaan olosuhteiden, valmennuksen ja tiedotuksen 

kehittämistä. Tekonurmelle asennettu uusi tekonurmi parantaa merkittävästi harjoitusaktiivisuutta 

jaostossa. Jaosto on ollut Palloliiton Laatujärjestelmähankkeessa mukana 11/2015 alkaen ja 

laatujärjestelmätoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Jaosto on saanut rahoitusta vähävaraisten 

perheiden lasten jalkapalloharrastuksen tukemiseen kausille 2019-2020. Jaosto pyrkii siihen, että 

tukirahasto jatkuu myös vuoden 2021 aikana ja pystymme tukemaan vähävaraisia perheitä harrastuksessa. 

Jaosto tekee vuosikellon, joka ohjaa sekä jaoston että johtoryhmän toimintaa. 

HALLINTO 

Jaoston johtoryhmän muodostaa enintään kuuden henkilön johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenten 

toimenkuvat sovitaan, jokaisella on jokin vastuualue. Johtoryhmä kantaa päävastuun jaoston 

taloudenhoidosta ja sen toimivuudesta. 

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ 

Jalkapallojaostossa toimiva osa-aikainen valmennuspäällikkö vastaa jalkapallokoulun  organisoinnista, 

jaostovalmennuksen kehittämisestä, valmennuskoulutusten ja kokousten järjestämisestä sekä 

lisäharjoittelutoiminnan organisoinnista. Vuodelle 2021 tavoitteena olisi kasvattaa valmennuspäällikön 

työtunteja suuremmiksi, mahdollisen palkkatuen avulla. 

JÄSENISTÖ 

Jaoston lisenssipelaajien määrä oli 370 syyskuussa 2020. Tavoite lisenssipelaajien määrän kasvusta vuodelle 

2021 on noin 10 % (400). Toimihenkilöitä on noin 60. Kaikkien jaoston toiminnassa mukana olevien 

toimihenkilöiden odotetaan olevan seuran jäseniä. 

KOULUTUS 

Pelinohjaajakoulutus keväällä 2021 ikäluokalle 2006-2007, koulutus on avoin myös joukkueen 

toimihenkilöille ja vanhemmille. Valmentajakoulutuksissa tapahtui vuonna 2020 muutokset palloliiton 

toimesta, tavoite on, että vuonna 2021 valmennuskoulutus saadaan toimimaan normaalisti ja tehokkaasti. 

Valmentajat ja toimihenkilöt ohjataan osallistumaan MU:n yhteisiin koulutustilaisuuksiin. 

Valmentajakoulutukset suunnitellaan yhdessä valmennuspäällikön kanssa ja siitä syntyvät kulut maksetaan 

jaoston toimesta. Valmentajatapaamiset järjestetään kvartaaleittain, joukkueenjohtajakokoukset joka 

toinen kuukausi. Pelaajille järjestetään leiritoimintaa jatkossakin omalla paikkakunnalla. Tavoite on kaksi eri 

leiriä vuonna 2021 ja jalkapallokoulu keväällä 2021. 

KILPAILUTOIMINTA 

Nuoremmat ikäluokat osallistuvat Opel-liigaan ja vanhemmat ikäluokat SPL:n Etelän sarjoihin lähinnä 

jalkapallossa, mutta myös Futsalissa. Naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2021 valtakunnallista naisten 

1.divisioonaa. Jalkapallon talvisarjoihin osallistuminen on lisääntynyt ja on joukkueiden suunnitelmissa 

myös tulevalle kaudelle. Jaosto hyväksyy jatkossakin piirin sarjoihin ilmoittautumiset – tällä pyritään 

varmistamaan riittävät pelaajamäärät sekä joukkueen oikea taso.  



Joukkueet järjestävät omia turnauksia kauden aikana ja jaosto tulee anomaan Palloliiton Uudenmaan 

piiriltä järjestettäväksi kaksi Karuselliturnausta keväälle ja syksylle. Taitokisoissa menestyneet ohjataan 

osallistumaan piirin taitokisoihin. Joukkueita vuodelle 2021 jaostossa on 11kpl, ikäluokat 2015-aikuiset. 

TIEDOTUS 

Joukkueet tiedottavat joukkueensa tapahtumista Facebookissa, nimenhuudossa, paikallislehdissä sekä 

joukkueen nettisivuilla. Jaoston Facebook sivut toimivat joukkueiden päivittäjien kautta entistä 

aktiivisempana toiminnan esittelykanavana. Joukkueiden sisäisenä tiedotuskanavana toimivat joukkueiden 

nimenhuudot ja osalla joukkueista on omat Facebook sivut. Tiedotuksesta vastaavat joukkueet sekä 

jaostotasolla nimetty johtoryhmän jäsen. 

TALOUS 

Jaoston taloudellinen tilanne on tasapainossa vuoden 2020 jälkeen. 2020 ollessa epävakaa vuosi 

maailmantilanteen vuoksi, ei vuodelle 2021 ole suunnitteilla ulkomaan pidempiä matkoja. T07-09 

tavoitteena on päästä Örebro Cuppiin, Ruotsiin, vuonna 2021. Jaosto anoo järjestettäväksi kaksi Karuselli 

turnausta Palloliiton Uudenmaan piiriltä ja Karuselli-turnausten tuotoilla rahoitetaan jaoston toimintaa. 

Taloushallintaohjelma Fivaldi on käytössä ja se helpottaa joukkueiden talousarvion seurantaa – 

rahastonhoitaja/joukkueenjohtaja näkevät joukkueen reaaliaikaisen tilanteen päivittäin. Jalkapallojaoston 

selkein tavoite talouden puolella on se, että se saadaan toimimaan nykypäivän vaatimalla tavalla. 

Jaostolla ei ole tarvetta nostaa jaostomaksua, joten maksu pidetään edelleen vuoden 2013 tasolla eli 220 

€/vuosi, sisarusalennuksella 160 €. Futsal- ja harrastejoukkueiden pelaajat 110 €. Pelaavat toimihenkilöt 

maksavat normaalin jaostomaksun, pelaamattomien toimihenkilöiden maksu on seuran jäsenmaksu. 

URHEILULLISET TAVOITTEET 

Tärkein tavoitteemme on pelaajien, joukkueiden ja toiminnan yleinen kehittäminen. Palkattujen 

valmentajien avulla pyritään saamaan toimintaa jälleen askel eteenpäin. Edustusjoukkueiden toimintaa 

tuetaan vaarantamatta juniorijoukkueiden toimintaa. Nuoremmille ikäluokille tarjotaan 

lisäharjoitusmahdollisuuksia sekä kehitetään joukkueiden välisiä harjoittelumahdollisuuksia. Pelaajien 

henkilökohtaisten taitojen kehittämistä tuetaan mm. jaoston tarjoamalla taitokisaharjoittelulla. 

Yläkoululeiritykseen hakeutuvia pelaajia tuetaan jaoston toimesta tietyin ehdoin. 

  



 

KORIPALLOJAOSTO  

YLEISTÄ  

Aikuisten harrastekoripallo toimii itseohjautuvana ryhmänä, jolla on oma yhteyshenkilönsä. Talous koostuu 

jaostomaksuista, joilla katetaan tilavuokra. Harrastetoiminnan jatkuminen ja nuorisotoiminnan 

parantaminen ovat tavoitteina vuodelle 2021. 

 

LENTOPALLOJAOSTO  

YLEISTÄ  

Lentopallossa on käynnissä vain aikuisten harrasteryhmä, joka toimii itseohjautuvasti. Tilavuokra katetaan 

jaostomaksuilla. Yksi harrastajista toimii lentopallojaoston vastuuhenkilönä. Uusia vapaaehtoisia 

kannustetaan valmennukseen ja uusien ryhmien perustamiseen. 

 

PYÖRÄILYJAOSTO 

YLEISTÄ 

Pyöräilyjaoston toiminta elää hiljaiseloa ainakin alkuvuodesta. Toiminnan on tarkoitus elpyä vuoden 2021 

aikana.  

  



 

SUUNNISTUSJAOSTO 

YLEISTÄ 

Jaosto järjestää kansallisen tarkkuussuunnistuskilpailun keväällä huhti- toukokuun vaihteessa Hirvihaarassa 

sekä elokuussa tarkkuussuunnistuksen SM-kilpailut. Kuntorastien järjestämistä jatketaan huomioiden myös 

omatoimirastimahdollisuuden ja lasten suunnistuskoulua pyöritetään. Kilpasuunnistajien harjoittelu 

mahdollisuuksia kannustetaan leiripaketeilla ja taloudellisella tuella. Talouden seuranta tapahtuu 

pääseuran kirjanpidon avulla. Teemme yhteistyötä Mäntsälän kunnan ja koulujen kanssa niin karttojen 

teossa kuin päivityksessä. Järjestämme keväällä koulujen suunnistusmestaruuskilpailut. 

HALLINTO 

Jaoston johtokunnassa on puheenjohtaja, talous-, nuoriso-, kartta-, kuntosuunnistusvastaava sekä jäseniä 

kulloisenkin tarpeen mukaan. 

JÄSENISTÖ 

Jaosto perii jaostomaksua aikuisilta kilpasuunnistajilta 80 €. Kuntosuunnistajien, kannattajajäsenten sekä 

20-vuotiaiden ja nuorempien jaostomaksu on 50€. Jaostomaksu oikeuttaa osallistumaan ilman erillistä 

maksua Mäntsälän kuntorasteille ja suunnistuskouluun sekä Mäntsälän Mestaruuskisoihin, saamaan 

jaoston palvelut kilpailuun ilmoittautumisessa ja ohjatussa harjoittelussa sekä alennusta 

osanottomaksuihin. 

KOULUTUS JA VALMENNUS 

Seura järjestää taitoharjoituksia ja leirejä. Leirien järjestelyissä pyritään tekemään yhteistyötä muiden 

seurojen kanssa. Lisäksi osallistutaan Leimaus-leirille. Leirit ovat avoimia kaikille jäsenille. 

Peruskuntokaudella hyödynnetään muiden jaostojen ja lähiseurojen toimintaa. Jaosto kehittää valmennus- 

ja ratamestaritaitoja tarjoamalla jäsenilleen tukea taitojensa kehittämiseen. 

NUORISOTOIMINTA 

Aloittelijoille on lasten suunnistuskoulu, joka kestää huhtikuusta kesäkuuhun. Vetäjinä ovat jaoston jäsenet. 

Iältään suunnistuskoululaiset ovat 5-12- vuotiaita. Rastivasat-ryhmä on tarkoitettu taidoiltaan pidemmälle 

ehtineille (n. 12-18 v.) nuorille. Ryhmälle järjestetään omia harjoituksia sekä keväällä että syksyllä. 

KILPAILUTOIMINTA 

Jaosto järjestää kansallisen tarkkuussuunnistuskisan Hirvihaarassa huhti- toukokuun vaihteessa sekä 

tarkkuussuunnistuksen SM-kilpailut elokuussa. Osallistumme Jukolan Viestiin ja Venlojen viestiin 

useammalla joukkueella. Lisäksi osallistumme 25Mannaan ja Halikko- ja am-viesteihin. 

KUNTOSUUNNISTUS 

Kuntosuunnistustapahtumia järjestetään Mäntsälän alueella huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana. 

Omatoimirastien pitomahdollisuudet kartoitetaan myös. Kuntosuunnistusratamestareita pyritään 

kouluttamaan lisää ja järjestämisvastuita jakamaan jaoston jäsenille. Kuntosuunnistuskarttoja parannetaan 

täydentämällä uudet hakkuuaukot ja muut muutokset. Kartta- ja tulospalveluohjelmien koulutus 

järjestetään ennen kauden avausta. Uusia harrastajia ja kuntosuunnistuksesta kiinnostuneita houkutellaan 

starttikurssilla, karttakävelyillä, ajantasaisilla kartoilla, hyvillä järjestelyillä ja pitämällä tapahtumien 

painopiste lähellä Mäntsälän keskustaa. Tavoitteena on edelleen lisätä kuntosuunnistussuoritusten määrää. 



TIEDOTUS, MARKKINOINTI JA SUHDETOIMINTA 

Jaoston kotisivut ovat osa MU:n kotisivuja. Kotisivut ja Facebook ovat pääasiallinen tiedotuskanava. 

Tärkeistä ja kiireisistä asioista tiedotetaan ryhmälähetyksenä sähköpostilla. Mäntsälän Uutisten 

seurapalstalla ilmoitetaan keskiviikkorasteista ja tulokset välitetään Mäntsälän Uutisiin. Myös kilpailuista 

tehdään juttuja paikallislehteen. Jaosto pyrkii hankkimaan sponsorointisopimuksia ja muuta omarahoitusta. 

Talous pidetään ennustettavalla pohjalla. Jaoston puheenjohtaja ja johtokunta hoitavat suhdetoimintaa. 

TALOUS 

Talouden perustan muodostaa jäseniltä kerättävä jaostomaksu ja säätiöavustus. Lisätuloja hankitaan 

järjestämällä kilpailuja ja kuntosuunnistuksia sekä etsimällä sponsoreita. Tarvittaessa tehdään myös muuta 

talkootyötä. 

URHEILULLISET TAVOITTEET 

Tavoitteena on menestyä SM-tasolla niin hiihto-, pyörä-, tarkkuus- kuin kesäsuunnistuksessa sekä tukea 

menestykseen tähtääviä yksilöitä. Mäntsälän Urheilijat on näkyvästi mukana kansallisissa kilpailuissa eri 

puolilla Suomea, pääpainon ollessa Uudenmaan ja Hämeen alueella. 

  



 

YLEISURHEILU 

YLEISTÄ 

Yleisurheilujaosto toimii Suomalaisen yleisurheilun arvojen mukaan: 

Rohkeasti uudistaen 

Avoimesti toimien 

Yhdessä onnistuen 

Yleisurheilujaoston toimintaa pyritään edelleen vahvistamaan harrastajamääriä kasvattamalla, 

kannustamalla vanhempia mukaan toimintaan ja selkeyttämällä vastuunjakoa johtoryhmässä. Harjoitus- ja 

kilpailuolosuhteisiin etsitään parannusta mm. hankkimalla kilpailujen järjestämiseen koulutusta, olemalla 

mukana keskusurheilukentän parannuksen suunnittelussa ja ajamalla sisäharjoitusolosuhteiden 

parantamista Mäntsälässä sekä hankkimalla ja uusimalla yleisurheilun välineistöä. 

HALLINTO 
Vuosi 2021 tuo tullessaan hallituksen uusiutumisen, koska moni urheilija on siirtynyt/siirtymässä 

harrastuksessaan uudelle tasolle ja vaihtanut tai vaihtamassa seuraa, jolloin myös heidän hallituksessa 

olevat vanhempansa siirtyvät seurastamme uuden seuran toimintojen pariin. Toimintaa tullaan jatkamaan 

sellaisena, kuin se 2021 resurssien mukaan on mahdollista. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että suunniteltua 

toimintaa joudutaan supistamaan esimerkiksi kisojen osalta. 

Järjestäytymiskokous pidetään tammikuussa 2021 jolloin johtoryhmän toimenkuvat täsmentyvät. Mukaan 

johtoryhmään ovat varmistaneet tulonsa: Olli Pakkanen, Helena Salmi ja Jarkko Lopperi. 

Suunnitellut toimenkuvat: 

Puheenjohtaja 

Viestintävastaava (Viestintätiimi) some, nettisivut, lehtijutut, markkinointi. 

Sihteeri 

Talousvastaava 

Valmennusvastaava 

Varuste/välinevastaava 

Kilpailukoordinaattori (kilpailutiimi) 

KOULUTUS JA VALMENNUS 
Valmennukseen haetaan jatkuvuutta pyrkimällä pidempiaikaisiin valmennussuhteisiin ohjaajien kanssa mm. 

kouluttamalla jokaista oman koulutuspolun mukaisesti. 

KILPAILUTOIMINTA 
Kilpailuihin pyritään saamaan enemmän osallistujia tehokkaan markkinoinnin ja kyläseura -yhteistyön 

avulla. Mestaruuskisoissa kokeillaan innostajana myös joukkuelajeja kuten viestejä.  

 

Maaliskuu: hallikisat. Toukokuu: katuviesti. Kesäkuu: säästöpankin kisat, Vasala Games Elokuu: Einarin tonni 

ja Hippokisat. Syyskuu: Mäntsälän mestaruusmaastot ja Mäntsälän mestaruuskisat. Cooperin testit touko-

lokakuu. 



TIEDOTUS, MARKKINOINTI, SUHDETOIMINTA 

Jaoston pääsääntöisenä tiedotuskanavana toimivat kotisivut ja Facebook- sivut. Muina tiedotuskanavina 

toimivat paikallislehden seurapalsta sekä erilliset ilmoitukset. Nimenhuudon kautta tiedotetaan 

harjoituksista ja kaikki urheilijat, valmentajat sekä vanhemmat pyritään saamaan sen piiriin. Johtoryhmän 

sisäisenä pikaviestintänä toimii WhatsApp-ryhmässä tapahtuva viestintä. Jos joudutaan tekemään 

päätöksiä kokousten ulkopuolella, asiasta sovitaan etukäteen ja laitetaan pyyntö jokaiselta johtoryhmän 

jäseneltä vastauksen saamiseksi WhatsApp:n kautta erikseen.  

Jatkuvuuden ja tietoturvan parantamiseksi kyselyt ja sähköpostiviestintä ohjataan jaoston sähköpostiin 

yleisurheilu@mantsalanurheilijat.fi tai talous.yu@mantsalanurheilijat.fi tai 

viestinta.yleisurheilu@mantsalanurheilijat.fi tai pj.yleisurheilu@mantsalanurheilijat.fi. Johtoryhmän 

jäsenille, jotka hoitavat seuran ulkopuolelle asioita sähköpostitse, luodaan tarvittaessa 

(toimenkuva)@mantsalanurheilijat.fi päätteinen osoite.  

Yleisurheilujaosto pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään eri jaostojen sekä kyläseurojen välistä yhteistyötä. 

Tavoite on saavuttaa positiivista ja innostavaa näkyvyyttä sekä madaltaa kynnystä tulla seuratoimintaan 

mukaan myös vapaaehtoisten joukossa. 

TALOUS 
Jaosto saa tuloja harrastemaksuista, urheilukoulusta ja säätiöavustuksesta. Mäntsälän Osuuspankki avustaa 

nimikkokilpailujen palkinnoissa ja maksaa kilpailun järjestämiskorvauksen. Lisäksi Osuuspankilla ja 

varusteiden osalta Trimtex:llä on emoseuran kanssa sponsorisopimus. Talkootöiden kautta pyritään 

järjestämään lisärahoitusta. Tärkeä rahoituksen lähde on kahviotoiminta jokaisen järjestetyn kilpailun 

yhteydessä. Tarkoituksena on hankkia vuonna 2021 kunnollinen katos ulkona järjestettäviä tapahtumia 

varten. 

NUORISOTOIMINTA 

Tavoitteena on saada kasvatettua osallistujamäärät lähemmäs 100 urheilijaa/vuosi. Kannustetaan 

kilpailuihin osallistumista ja monilajisuutta. Nettisivuilla on kalenteri nuorille suositeltavista kilpailuista 

joihin pm-kisojen lisäksi kannustetaan osallistumaan. 

Harjoitukset / ryhmä seuraavasti: 

Tammi-huhti & amp; loka-joulukuu 

5-6v 1 krt/viikko 

7-9v 1 krt/ viikko 

9-11v. 2 krt/viikko 

12-14v. 2krt/viikko 

Kesä – elokuu 

5-13v yleisurheilukoulu keskuskentällä 2krt/viikko 

URHEILULLISET TAVOITTEET (OSALLISTUMISET, SAAVUTUKSET) 
Lisenssillisiä urheilijoita: aikuisia 5 nuoria 20 

Mitalit aikuiset: SM 5 ja 5 pistesijaa 

Mitalit nuoret: Pm Kultaa 6 kpl, Hopeaa 10 kpl, Pronssia 8 kpl, Pistesijat; 4.-8.-sija 20 kpl 

mailto:pj.yleisurheilu@mantsalanurheilijat.fi

