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1 JOHDANTO
Vuonna 2013 Mäntsälän Urheilijoiden toiminnassa tapahtui iso harppaus eteenpäin. Vuosien tauon jälkeen
seuran toimistossa alkoi päätoimisen työntekijän aikakausi. Maaliskuussa aloittaneen seurasihteerin
työpanos seuran kehittämisessä todettiin niin arvokkaaksi, että toimen vakinaistamisesta päästiin nopeasti
yhteisymmärrykseen. Seuran sääntöjen uudistaminen saatiin myös toteutettua ja uudet säännöt tulivat
vuoden aikana voimaan.
Seuran talous on ollut vuoden 2013 aikana kohtuullisen hyvin tasapainossa. Pahimpana takaiskuna oli
Keskuskadun pitkäaikaisen vuokralaisen Skanskan ilmoitus vuokrasuhteen päättymisestä. Uuden
vuokralaisen hankkiminen osoittautui ylivoimaisen vaikeaksi ja loppujen lopuksi mahdottomaksi. Taloutta
tasapainotti opetusministeriöltä saatu seuratuki.
Seurasihteerin toimintaan mukaan tulo alkoi heti näkyä: Talouslukujen raportointi jaostoille ja joukkueille
saatiin kuntoon. Vuosia puhuttu jäsenrekisteriohjelma hankittiin ja henkilöiden tietojen syöttö rekisteriin
käynnistyi. Lisäksi seuratoimintaan tuli mukaan uusia lajeja ja muutama hiipumassa ollut vanha laji sai uutta
nostetta. Seurailmettä uudistettiin ja päästiin sopuun koko seuran yhteisen varustetoimittajan valinnasta.
Seurassa harrastettujen lajien määrä kasvoi kahdella. Koripallojaosto aloitti kesällä koripallokoululla ja
syksyllä mukana oli kaksi harjoitusryhmää: nuorten ryhmä ja aikuisten harrastekoripalloryhmä.
Loppusyksystä järjestettiin ampumahiihtoon tutustumismahdollisuus Hirvihaaran ampumaradalla.
Ampumahiihtoa aletaan viedä eteenpäin ampuma- ja hiihtojaostojen yhteistyöllä.
Myös lentopallo- ja pyöräilyjaostojen toimintaan saatiin uutta virtaa. Lentopallossa järjestettiin
lentopallokoulu ja nuorten ryhmä aloitti syksyllä toimintansa. Pyöräilyssä järjestettiin vuosien tauon jälkeen
Mäntsälän Ajo ja tapahtumasta saadun positiivisen palautteen rohkaisemina haettiin vuoden 2014
ikäluokkien maantieajon SM-kilpailun järjestämisoikeutta. Yleisurheilujaostossa aloitti aikuisurheilijoiden
ryhmä. Suunnistusjaosto järjesti kaksipäiväiset hiihtosuunnistuskisat talvella ja kahden alueen
partiosuunnistuksen AM-kilpailut sekä sai järjestettäväkseen 2014 hiihtosuunnistuksen SM-kilpailut, LumiToukolan ja R1-ryhmän SM-viestin.
Yhteistyö kunnan kanssa johti tekonurmen talvikunnossapidosta sopimiseen. Sen seurauksena
jalkapalloilijat pääsivät koko loppuvuoden harjoittelemaan lumesta vapaalla tekonurmella. Vähäluminen
alkutalvi auttoi asiassa. Monilajiseuran ongelmana oli tietenkin se, että kun vähälumisuus paransi yhden
lajin olosuhteita, vei se lähes kokonaan hiihtäjien mahdollisuuden lajinomaiseen harjoitteluun.
Hallitus esittää parhaat kiitokset toiminnassa mukana olleille vuoden 2013 toiminnasta. Parhaat kiitokset
myös toimintaamme tukeneille yrityksille ja Mäntsälän kunnalle toimintaedellytystemme turvaamisesta.
Hallitus 12.03.2014

2 TOIMIELIMET
Seuran sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 29.4.2013
Syyskokous pidettiin 25.11.2013
Sääntömuutoksen vaatimat kaksi ylimääräistä kokousta pidettiin 29.9.2013 ja 30.10.2013
Hallitus kokoontui kauden aikana yhdeksän (9) kertaa. Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi
myös jaostojen puheenjohtajat.
Kokouksiin osallistumisaktiivisuus:
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3 TOIMINTA KESKUSLIITOISSA JA YHTEISTYÖELIMISSÄ
Mäntsälän Urheilijat ry on kuulunut vuoden 2013 alussa aloittaneeseen kattojärjestö Valo ry:hyn ja niihin
sen alaisiin jäsenliittoihin, jotka ovat seurassa edustettuina. Jalkapallojaosto on kuulunut Suomen Palloliiton
alaiseen Palloliiton Uudenmaan Piiriin. Vuoden 2013 aikana MU liittyi koripallojaoston perustamisen myötä
Suomen Koripalloliitto ry:hyn.
Seurassa oli vuonna 2013 toimintaa seuraavissa lajeissa; ammunta, hiihto, hiihtosuunnistus, jalkapallo,
lentopallo, koripallo, pyöräily, pyöräsuunnistus, suunnistus ja yleisurheilu. Lisäksi seura on järjestänyt
muutamia ampumahiihtoharjoituksia.

Jaostojen puheenjohtajat ovat pääasiassa edustaneet seuraa lajiliitoissaan.
Reijo Tikkakoski on ollut Palloliiton Uudenmaan piirin Kurinpitovaliokunnan jäsen.
Touko Koivisto on varapuheenjohtaja Suomen Veteraaniampujat ry:ssä.

4 JÄSENISTÖ
Kauden 2013 jäsenistön määrä on edelleen suuntaa-antava. Seuraan on hankittu jäsenrekisteri- ja
laskutusjärjestelmäksi Seuramappi ja se on otettu käyttöön hiihtojaostossa, jalkapallojaostossa,
lentopallojaostossa ja koripallojaostossa vuoden 2013 aikana. 12.3.2014 jäsenmäärän tilanne Seuramapissa
on 734 jäsentä. Jaostojen osalta järjestelmästä puuttuu ampujat, yleisurheilijat, suunnistajat ja kyläseurat.
Nämä puuttuvat jaostojen jäsenet syötetään ohjelmaan vuoden 2014 aikana. Kyläseurojen jäsenistön
määräarvio on 1 600.

5 VUODEN 2013 PARHAAT URHEILIJAT
Vuoden urheilija

Juho Saarinen

pyöräsuunnistus

Vuoden nuori urheilija

Tuomas Heikkilä

suunnistus

Vuoden veteraaniurheilija

Harri Jores

yleisurheilu

Puheenjohtajien pytty

Siiri Saalo

hiihtosuunnistus + suunnistus

Vuoden lupaava nuori

Elias Pelkonen

suunnistus + yleisurheilu

Vuoden valmentaja/ohjaaja Arto Nummela

yleisurheilu

Vuoden joukkue

hiihtosuunnistus, D16

Roosa Pelkonen
Liinu Nummela
Hanna-Mari Saalo

6 JAOSTOJEN VUOSIKERTOMUKSET
6.1 AMPUMAJAOSTO
Yleistä
Jaosto toimii Mäntsälän alueella ampumaurheilun edistämiseksi. Suorituspaikkoina
toimivat Mäntsälän Monitoimitalon ilma-aserata ja Hirvihaaran
Ampumaurheilukeskuksessa pienoiskivääri- ja pistooliradat sekä Paviljongin ilmaaserata. Uusia ammunnanharrastajia saatiin niin nuoriin kuin
aikuisharrastajiinkin. Myös naiset aktivoituivat ammunnan harrastamiseen.
Hallinto
Pj Toni Karlsson, siht. Toni Karlsson, vpj. Touko Koivisto, Kilpailu ja
ympäristövastaavat Touko Koivisto ja Toni Karlsson, Kotisivut Ari Hämäläinen,
Valmennusvastaava Jari Simola

Koulutus ja valmennus
Ampumalajeissa sääntöuudistukset tulivat voimaan vuoden 2013 aikana, joten
koulutukset hoidetaan uusien sääntöjen mukaan. Vanhoille tuomareille käytiin
seuranpiirissä uudet säännöt läpi. Uusia tuomarikortteja saatiin kolmelle
toimihenkilölle pistoolipuolelle.
Harjoitusvuorot
Monitoimitalolla oli yhden kertaa viikossa talvikaudella, Paviljongilla joka päivä
ja ulkoradalla Hirvihaaran ampumaradat käytössä päivittäin. Yhteistyötä tehtiin KUAS:n ja SMY:n ampujien kanssa, näin saatiin harjoituksiin enemmän osallistujia
ja aktiivisia treenivuoroja. Yhteistyötä MKMS:n kanssa tiivistettiin.

Kilpailutoiminta
Toimintavuoden aikana järjestettiin kahdet kansalliset kilpailut ilmapistoolissa ja
-kiväärissä. Tämän lisäksi järjestimme kuudet maakunnalliset ilmaasekilpailut.
Jaoston jäsenet ovat avustaneet naapuriseuroja järjestelytehtävissä sekä
tuomaritehtävissä eri kilpailuissa.
Tiedotus
Ilmoitukset paikallislehtien seurapalstoilla, radan ilmoitustaululla ja sähköpostilla.
Panostettiin erityisesti myös kotisivuihin.
Nuorisotoiminta
Toimintaa on jatkettu vanhojen nuorten parissa, ei ole pidetty säännöllisiä
ammunnanohjaustunteja. Ampumahiihdossa pidettiin muutamia teemapäiviä sekä
ammunnanohjausta.
Talous
Toiminnan tarvitsemat varat on saatu kilpailujen osallistumismaksuista ja MU:n
tukisäätiön avustuksesta, sekä sponsori avustuksista.

Urheilusaavutukset
Nico Järvinen sai jatkaa kiväärin paralympia valmennusryhmän haastajaryhmässä.
Haastajaryhmä on seuraava askel maajoukkue/olympiajoukkueryhmästä. Nico
osallistui myös ilmakiväärin PM kilpailuihin Norjassa sijoittuen henkilökohtaisesti
yhdeksänneksi aikuistensarjassa ja joukkuekilpailussa hopeamitali.
Sm kilpailuissa seuran jäsen menestyivät kohtalaisesti. Saavutettiin muutama
mitalisijoitus sekä muutama pistesijoitus.
Aluemestaruuskilpailuista saatiin mitaleja ja pistesijoituksia erilajeissa.

6.2 HIIHTOJAOSTO
Yleistä
Hiihtojaoston toiminnan tarkoituksena 2013 oli edistää ja tukea maastohiihdon kilpailu- ja
harrastustoimintaa Mäntsälässä. Toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin periaatteet. Tavoitteena oli kehittää toimintaa siten, että maastohiihto kilpailu- ja
kuntoilulajina kiinnostaisi yhä useampaa. Jaoston toimintaan saatiin mukaan uusia ja aktiivisia
toimijoita sekä mukana olevien innostus lajia kohtaan saatiin säilymään. Vuoden alku 2013 oli
hiihdon kannalta loistava, lumi tuli maahan jo marraskuussa 2012 ja hiihtokelejä riitti pitkälle
kevääseen, syksy ja alku talvi olivat lämpimät ja sade tuli vetenä vielä joulukuussa 2013.
Hallinto
Jaoston hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
– talousvastaava, valmennus- ja hiihtokouluvastaava, varustevastaava, kisa-isäntä ja kaksi jäsentä.
Jaoston hallinnossa tehtiin muutoksia marraskuussa olleessa jaoston syyskokouksessa. Outi
Lukiinin tilalle pj:ksi valittiin Kari Onninen, Vpjksi valittiin Arto Uusi-Simola. Sihteerin ja
talousvastaavan tehtäviä hoitaa Outi Lukiini ja Sompis-vastaavana jatkaa Susanna Hyvönen. Tiina
Ahde hoitaa varustevastaavan tehtävien lisäksi kilpailuihin ilmoittamiset. Kisa-isännän tehtäviin
valittiin Harry Eenola ja muina johtokunnan jäsenenä toimivat Viivi Onninen ja Tapio Kyytsönen.
Johtokunta pyrkii kokoontumaan kuukausittain, kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Koulutus ja valmennus
Nuoria hiihtäjiä on kauden aikana perehdytetty kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen ja
monipuolisiin harjoitustapoihin. Aikuisille hiihdon harrastajille järjestettiin suksihuoltokoulutus,
jossa annettiin opastusta suksien valintaan ja voiteluun, sekä hiihtotekniikkakurssi. Aikuisten
hiihtokurssilla opetettiin sekä vapaan että perinteisen hiihtotapoja. Koulutus sai osallistujilta
runsaasti hyvää palautetta.
Kilpailutoiminta
Tammikuussa hiihdettiin kansallinen Mäntsälä-hiihto ja MU:n mestaruushiihto perinteisellä
hiihtotavalla. Helmikuussa järjestettiin Hippo-hiihto ja maaliskuussa MAJA-hiihto sekä Nordeasprintti- hiihto. Kehitimme kilpailutapahtumien suunnittelun ja järjestämisen avuksi ohjeistusta ja
materiaalia. Seuran hiihtäjiä osallistui kauden aikana ahkerasti aluemestaruus ja piirimestaruus
sekä kansallisiin kilpailuihin.
Tiedotus
Hiihtojaoston toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin seuran internetsivuilla ja sähköpostitse,
sekä Mäntsälä-lehden, Mäntsälän Uutisten ja Mäntsälän Viikkouutisten seurapalstoilla.
Jaoston sisäistä tiedottamista hoidetaan lisäksi tekstiviestein.

Nuorisotoiminta
Hiihtojaosto panosti erityisesti nuorisotoimintaan: syksyllä jatkuivat sauvakävely- ja
rinneharjoitukset, tänä vuonna mukaan saatiin runsaasti uusia nuoria. Mukana oli lähes 30
osallistujaa. Talvikaudella Sompis- hiihtokoulussa harjoitteli ahkerasti 53 lasta ja nuorta.
Hiihtokoulumme tavoitteet, tarjota monipuolista liikuntaa sekä lajitaitojen opettelua erilaisten
harjoitteiden ja leikkien avulla, onnistui. Valmennus- ja leiritoimintaa tulemme edelleen
kehittämään nuorten urheilijoiden tarpeita vastaavaksi.
Talous
Jaoston tulot muodostuivat erilaisista talkootuloista, yhteistyökumppaneiden avustuksista ja
Säätiöavustuksesta. Kaikkia taloutta kohentavia toimia tullaan jatkamaan ja kehitetään edelleen.
Urheilulliset saavutukset
Suomen hiihtoliiton seuraluokittelussa olemme sijalla 107, ensimmäisessä luokassa ja
Uudenmaan Hiihtopiirin seuravertailussa kuudentena.
Hiihtäjämme saivat hyvää menestystä ja näkyvyyttä niin kansallisissa kuin
aluemestaruuskilpailuissa sekä Hopeasomman loppukilpailuissa ja SM-kilpailuissa.
Parhaat urheilusaavutukset:
Hiihtojaosto palkitsi vuonna 2013 hiihtäjiä seuraavasti:
Paras poika – pokaalilla palkittiin Matias Hyvönen, hyvästä kilpailumenestyksestä ja ahkerasta
harjoittelusta.
Paras tyttö – pokaalilla palkittiin Laura Nurminen hyvästä kilpailumenestyksestä ja aktiivisesta
osallistumisesta.
Tulokas poika – pokaalilla palkittiin Joona Martikainen, hyvästä kilpailumenestyksestä ja ahkerasta
harjoittelusta.
Tulokas tyttö – pokaalilla palkittiin Anniina Hyvönen, hyvästä kilpailumenestyksestä ja aktiivisesta
osallistumisesta.
Tsemppari – pokaalilla palkittiin Tuomas Ruuskanen, hyvästä kilpailumenestyksestä sekä
aktiivisesta harjoittelemisesta ja osallistumisesta.
Matti Akkasen lahjoittamalla HS-loppukilpailun paras -kiertopalkinnolla palkittiin sarjan M14 Iisakki
Ponnikas. HS-loppukilpailun sijoitus oli henkilökohtaisella matkalla 73.
Tuloksia:
-

Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut sprintti matkat

M12 4. Matias Hyvönen
M14 5. Aleksi Hyvönen
-

Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut henkilökohtaiset matkat
M10 3. Tuomas Ruuskanen
M 10 14. Miko Martikainen
M12 7. Matias Hyvönen
M14 16. Aleksi Hyvönen

-

Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien pitkien matkojen mestaruushiihdot
N 16 10. Laura Nurminen

-

Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien viestimestaruus hiihdot
M14 5. Aleksi Hyvönen, Matias Hyvönen, Iisakki Ponnikas

6.3 JALKAPALLOJAOSTO
Yleistä
Jalkapallojaosto aloitti vuoden 2013 16 joukkueen voimin. Joukkueet muodostivat miesten ja
naisten edustusjoukkueet, naisten harrastejoukkue, kolme tyttöjoukkuetta ja kymmenen
poikajoukkuetta. Kauden päätyttyä oli joukkuemäärä kasvanut kahdella joukkueella. Uusina
joukkueina jalkapallokoulun jälkeen aloittava uusi ikäluokka P/T08 ja harrastejoukkue JKKI40.
Lisäksi jaostossa pelasi keväällä 2013 Futsal-sarjaa kolme joukkuetta ja syksyllä 2013 kuusi
joukkuetta. Kauden aikana pelaaja- tai valmentajapulasta kärsiviä ikäryhmiä yhdistettiin uusiksi
joukkueiksi toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Jaostolla oli 457 kpl Palloliiton lisenssipelaajaa.
Loppuvuodesta jäsenmaksun suorittaneita pelaajia oli 372 kpl.
Kauteemme mahtui myös pelaajamenetyksiä useissa eri ikäryhmissä. Syitä lopettamiseen olivat
mm. elämäntilanteiden muuttuminen, jäsenmaksujen nosto, valmennuksen taso, valmentajien
puuttuminen sekä harjoitusolosuhteet. Pelaajia siirtyi myös toisiin seuroihin lähinnä
valmennuksellisten ja olosuhteiden paremman tason perässä.
2013 Jalkapallojaoston hallitus.
PJ
Jari Kupiainen
Sihteeri
Sari Alaluusua
Muut jäsenet Paula Jurvanen, Jari Piippo, Ville Helman, Mikko Ahonen
Koulutus ja valmennus.
Valmentajille järjestettiin Mäntsälässä E-kurssi ja osa valmentajista kävi lähialueilla D-kursseja.
Joukkueenjohtajat kokoontuivat säännöllisesti kahden kuukauden välein. Pelinohjaajille
järjestettiin pelinohjaajakoulutus.
Talous
Jaoston tilinpäätös oli positiivinen kauden päättyessä.

Jaosto nosti jäsenmaksuaan 125 eurosta 250 euroon. Jäsenmaksun noston perusteena oli seuraan
palkattava seurasihteeri, olosuhteiden parantaminen sekä varautuminen osa-aikaisen
valmennuspäällikön palkkaaminen. Valmennuspäällikköä ei kuitenkaan palkattu 2013.
Joukkueet saavat jaostomaksusta 30 €/pelaaja joukkueen omaan käyttöön. Tämä raha ei
kuitenkaan ole riittävä aktiivisen toiminnan pyörittämiseksi ja näin ollen useat joukkueet ovat
järjestäneet lisärahoitusta toiminnalleen mm. järjestämällä hienolla menestyksellä omia
turnauksia.
Jaoston urheilullinen menestys 2013 kaudella
Seuran joukkueet eivät taistele sarjatasollisesti lähelläkään Suomen huippujen seurassa.
Kilpailullinen toiminta on junioreissa Etelä-Suomen keskitasoa ja aikuisissa häntäpään tasoa.
Naisten edustusjoukkue voitti harrastejalkapallon SM-kultaa 26. - 28.7.2013 pelatussa Simo
Syrjävaara Cupissa. Jaoston kautta on kasvanut menestyneitä pelaajia jotka ovat edustaneet 2013
2. divarista maajoukkuetasolle asti. Osa pelaajista on käynyt myös ulkomaisissa joukkueissa
pelaamassa. Pelaajista mainittakoon mm. Henri Toivomäki, Kimmo Hovi ja Vera Saastamoinen.
Tätä arvokasta junioriurheilijan kasvatustyötä on tehty joukkueissa ja jaostossa myös vuonna 2013
ja kuluneen vuoden työ todettaneen menestyksenä vasta vuosien päästä.
Tiedotus
Jalkapallojaosto hoiti yleisen tiedottamisen omien internetsivujen www. mu-jalkapallo.fi kautta.
Joukkueilla on käytössä joukkueen sisäiseen tiedotukseen ja ilmoittautumiseen Nimenhuutojärjestelmä. Tiedotusta parannettiin perustamalla seuran Nimenhuuto, jota kautta seurasihteeri
pystyi laittamaan kaikille joukkueille yhtäaikaisesti viestin joukkueen omaan Nimenhuutoon.
Tiedostusta myös yhtenäistettiin ottamalla käyttöön yhtenevät sähköpostiosoitteet
joukkueenjohtajille ja valmentajille. Yhteisten sähköpostien avulle pyritään välttämään
toimihenkilöin vaihtumisesta johtuvaa tiedon katoamista, mikäli käytössä on ollut
henkilökohtainen sähköposti joukkueen asioiden hoitamisessa.
6.4 KORIPALLOJAOSTO
Koripallojaosto perustettiin MU:n alaisuuteen 15.5.2013 seuran hallituksen päätöksellä. Toiminta
alkoi koripallokoululla 10. – 14.6.2013 Monitoimitalolla. Koripallokouluun osallistui 10 2005 – 2007
syntynyttä tyttöä ja poikaa. Varsinaiset harjoitukset alkoivat syyskuussa 2013 ja parhaimmillaan
harjoituksissa on ollut yli 20 koripalloilijaa. Harjoituksia on ollut valmentajamassa Hans
Beuzenberg ja hänen tyttärensä. Nuoret koripalloilijat eivät osallistuneet vuoden 2013 aikana
mihinkään turnauksiin, sarjaan tai toimintapäiviin.
Koripallolle saatiin myös aikuisten harrastejoukkue, joka aloitti toiminnan itseohjautuvasti
syyskuussa 2013. Ryhmällä ei ole varsinaista valmentajaa vaan ryhmä treenaa omatoimisesti
kerran viikossa. Ryhmässä on käynyt 10 – 15 aikuista sekä nuorta koripalloilijaa.
Koripallojaoston talous koostui seuran antamasta tukirahasta uudelle jaostolle sekä
koripallokoulun maksuista.

Koripallojaoston toiminnan tiedotus on hoitunut lehti-ilmoituksilla sekä nettisivuilla, jotka ovat
MU:n kotisivujen yhteydessä.
Koripallojaostossa ei ollut vuoden 2013 toimivaa johtoryhmää vaan toiminta ohjautui
seurasihteerin sekä valmentajan kautta.

6.5 LENTOPALLOJAOSTO
Lentopallojaostossa toiminta on ollut viime vuodet erittäin pientä. Miesten harrastejoukkue on
harjoitellut kerran viikossa eikä jaostolla ole ollut aktiivisesti toimivaa hallintoa. Miehet ovat
osallistuneet omatoimisesti muutamaan turnaukseen vuoden aikana mutta eivät ole olleet
sarjassa useampaan vuoteen.
Lentopallojaoston toimintaan saatiin nuorisotoimintaa syksyllä 2013. Tanja Sammalisto aloitti
lentopalloliiton aluepäällikkö Teemu Niemelän tukemana lentopallon harjoitukset 1. - 2.
luokkalaisille tytöillä ja pojille. Alussa harjoituksissa kävi 8 nuorta mutta Niemelän käytyä kolmessa
(3) Mäntsälän alakoulussa esittelemässä toimintaa, nousi harrastajamäärä 29 lapseen.
Lentopallojaoston talous on ollut vakaa, junioritoiminta saatiin alkuun Lentopalloliiton
myöntämällä 500 euron tukirahalla sekä seuratuella, joka kohdistettiin uusien aloittavien
harrastajien jaostomaksuun ja jaostomaksu jäi 50 euroon/harrastaja.

6.6 PYÖRÄILYJAOSTO
Pyöräilyjaostolla ei ollut toimintaa vuosina 2010 – 2012. Vuonna 2013 järjestettiin seurasihteerin
työpanoksen mahdollistamana Mäntsälän ajo kolmen vuoden tauon jälkeen. Ajoon osallistui 59
pyöräilijää ja reitti sai suurta suosiota ja kiitosta. Mäntsälän ajoon osallistui ilahduttavasti useampi
mäntsäläläinen pyöräilyä harrastava, joskin sijoitukset jäivät vaatimattomaksi. Pyöräilyjaostolla ei
ole aktiivisesti toimivaa johtoryhmää vaan toiminta on vuonna 2013 ohjautunut seurasihteerin
kautta.
Pyöräilyjaoston talous on vakaa, aikaisempien vuosien varat mahdollistivat Mäntsälän ajon
järjestämisen ja Mäntsälän ajo 2013 oli taloudellisesti voitollinen.

6.7 SUUNNISTUSJAOSTO
Yleistä
Seuran pyöräsuunnistaja Juho Saarinen edusti Suomea EM ja MM-kisoissa.
Kauden aikana jaosto järjesti kansallinen ja alueen mestaruustason kaksipäiväinen
hiihtosuunnistuskilpailun Hirvihaaran kuntomajan lähimaastossa (ilmoittautuneita 697). Kesäkuun
lopulla järjestettiin Tornikallion maastossa Suunnistava Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueen
partiosuunnistuskilpailut (ilmoittautuneita 85 joukkuetta eli osanottajia 255). Mäntsälän
kuntorasteja pidettiin 17 kertaa, joissa kirjattiin osallistujia 709 kpl ja lisäksi oli Rogaining
pistesuunnistus, koululaisten suunnistuskilpailu sekä sarjasuunnistus; osallistujia yhteensä 270.
Jaostossa oli jäseniä 130 henkeä, joista nuoria 67.
Hallinto:
Pj. Simo Sorsa, yhteyshenkilö Jaana Rautelin, rahastonhoitaja/Irma-vastaava Markku Laine,
nuoriso Kristiina Mäkinen, tiedotus (web) Lauri Laine (Asko Nykänen loppuvuodesta), kilpailu-,
kartta-, ja pyöräsuunnistus Heikki Saarinen, kuntosuunnistus Pekka Peltonen (Jyrki Aronen) ja
varusteet Raila Rosenblad. Valmennus: Tapani Mäkinen ja Matti Heikkilä.
Koulutus ja valmennus:
Edustusryhmälle järjestettiin leiripäiviä yhteensä 16 kpl, lisäksi oli taitoharjoitukset
keskiviikkorastien yhteydessä. Talvikauden salivuoroilla kävi keskimäärin 15 henkeä. Nuorten
alkeisryhmä ”Hippo” kokoontui huhtikuusta kesään ja uudelleen syksyllä. ”Rastivasojen”
harjoitukset pidettiin kuntosuunnistusten yhteydessä. Leimausleirille osallistui reilut 20 nuorta.
Ohjaajia ja valmentajia oli 12 henkeä. Valmennuskoulutukseen osallistui 2 henkilöä.
Aluevalmennuksessa oli 5 seuran suunnistajaa.
Kilpailutoiminta:
Jaoston jäseniä osallistui kansallisiin kisoihin 582 kertaa. Viestikisoja oli yhteensä 51 kpl, joissa
osallistujia yhteensä noin 250 henkeä
SM-tasolla saavutettiin kaikkiaan 13 mitalia ja 25 plakettisijaa sekä alueen mestaruuskisoissa
yhteensä 37 mitalia. Juho Saarinen oli maajoukkueessa pyöräsuunnistuksessa EM ja MM kisoissa,
paras sijoitus keskimatkan 10.
Parhaat saavutukset SM tasolla: Juho Saarisen hopea ja 2 pronssia ja Tuomas Heikkilän H15-16
sarjoissa 3.kultaa, hopea ja 5 plakettisijaa, Venla Heikkilä pronssia ja 4 plakettisijaa, Heikki Saarisen
hopea ja plakettisija, Markus Hannulan pronssi, Venla Heikkilä, Laura Sinisalon ja Liinu Nummela
viestipronssi sekä Roosa Pelkosen, Hanna-Mari Saalon ja Liinu Nummelan hisuviestihopea sekä
Aaro Lampisen ja Tuomas Heikkilän hisuparisprintin pronssi.
Tiedotus

Jaosto tiedottaa omien kotisivujen kautta ja sähköpostin ryhmälähetyksenä. Harjoituksiin
ilmoittautumisessa on käytössä Nimenhuuto. Päätapahtumista on laitettu kirjoitukset Mäntsälän
lehtiin.
Nuorisotoiminta
Hippo –alkeiskoulua järjestettiin alle 12 vuotiaille keväällä ja syksyllä. Koulua oli 18 kertaa.
Vetovastuuta kantoivat Kristiina Mäkinen, Maisa Korhonen, Pia Nummela ja Arto Uusi-Simola sekä
neljä nuorta.
Rastivasojen eli nuorten ryhmän harjoituksista olivat päävastuussa Matti Heikkilä ja Tapani
Mäkinen. Harjoituksia pidettiin noin 15 kertaa.
Talvikaudella on pyörinyt kahden tunnin salivuoro lauantai-iltaisin; ohjelmassa sählyä,
juoksutekiikkaa, liikkuvuustreenejä, kuntopiirejä, suunnistusajattelua kehittäviä harjoituksia sekä
pelejä.
Kevätleirille yhdessä RaVan kanssa osallistui 11 MU-laista, Leimaus-leirille yli 20 henkeä
ja marraskuun Vieruleirille 16 henkeä.
Talous
Jaoston talous jäi hieman miinukselle, mutta pysyi edelleen vahvana. Tässä muutamia lukuja;
Osallistumismaksuja maksettiin yhteensä noin 14200 € ja jaoston menot olivat yhteensä noin
54400 €. Läpikulkueriä laskutettiin n.13000 €. Kisoista kertyi tulona osanottomaksuja n.15000 €,
aktiiveilta kerättiin jaostomaksua n.5000 € ja omavastuita kisoista noin 2800 euroa. Avustus ja
mainostuloja kertyi n.11000 €.
Kuntorastitilille kertyi n. 3800 €
Parhaat urheilusaavutukset:
Kauden parhaina suunnistajina palkittiin: Juho Saarinen paras miessuunnistaja, Venla Heikkilä
paras naissuunnistaja, Tuomas Heikkilä paras nuori, Elias Pelkonen paras poika ja Siiri Saalo paras
tyttö.

6.8 YLEISURHEILUJAOSTO
Yleistä
Kuluvan vuoden 2013 aikana talvikautena jaostolla on ollut harjoituksia 6-9-vuotiaille kerran
Hepolassa, yli 9-vuotiaille kaksi vuoroa Monitoimitalolla sekä aikuisurheilijoille syksystä alkaen
vuoro viikossa Hepolassa. Kesäaikana yleisurheilujaostolla on ollut kolme vuoroa viikossa
keskusurheilukentällä. Mäntsälässä järjestettiin yhteensä kymmenen erilaista yleisurheilukilpailua,
joissa osanottajia on ollut yhteensä noin 900 kpl.
Hallinto
Puheenjohtajana toimii Asko Eerola, Varapuheenjohtaja Karl Sarenius, talous Riikka Hankonen,
nuorisovastaava Arto Nummela, muut jäsenet Satu Nieminen-Punta, Tuula Eronen, Matti Heikkilä,
Pirkko Vohlonen, Suvi Pelkonen, Pekka Ruuskanen, Minttu Jores ja Olli Hovi.

Koulutus- ja valmennustoiminta
Valmennustoiminnan osalta mentiin kesän yleisurheilukoulussa läpi kaikkien lajien lajitekniikat
taitotason mukaan 6 – 13-vuotiaille ja yli 13-vuotiaille järjestettiin tekniikkaharjoituksia
keskusurheilukentällä.
Kilpailutoiminta
Vuoden 2013 aikana järjestettiin 10 yleisurheilukilpailuja; Mäntsälän oma Katuviesti huhtikuussa,
maastokisat Saarella toukokuussa, kesäkuussa Säästöpankin sponsorikilpailut, heinäkuussa
piirikunnallinen Einarin Tonni, elokuussa Osuuspankki- (Hippo) ja Nordea-kisat, syyskuussa MU:n
mestaruuskilpailut sekä avustettiin kyläseurojen välisessä yleisurheilukilpailussa
toimitsijatehtävissä. Lisäksi osallistuttiin noin 30 urheilijan voimin piirikunnallisiin ja kansallisiin
yleisurheilukilpailuihin.
Tiedotus
Tiedotus kilpailuista, urheilukoulusta ja muusta toiminnasta on hoidettu paikallislehtien
seurapalstalla, erillisillä ilmoituksilla sekä lajijaoston nettisivujen kautta.
Nuorisotoiminta
Urheilukouluun ja yleisurheiluharjoituksiin osallistui noin 80 nuorta urheilijaa vuoden aikana.
Harjoitusten lisäksi osallistuttiin piirinmestaruustasolla maantiejuoksussa, maastoissa, viesteissä,
otteluissa ja yksilölajeissa noin 30 urheilijan voimin koko kesän aikana. Kolme nuorta saavutti Arajan ja sai osallistumisoikeuden SM-kisoihin Orimattilassa.
Talous

Jaosto sai tuloja urheilukouluista, säätiöavustuksesta ja piirikunnallisista kilpailuista. Mäntsälän
Säästöpankki, Osuuspankki ja Nordea-pankki ovat avustaneet nimikkokilpailujen palkinnoissa ja
maksaneet kilpailujen järjestämiskorvauksen.
Parhaat urheilusaavutukset
-

Piirin sisulisäkilpailut (9 – 15-vuotiaat) kultaa P9 Elias Pelkonen 1000 m, pronssia T15 Essi
Halonen 800 m (7 urheilijaa)
Pm-maantiejuoksuissa kultaa P9 Elias Pelkonen 1 km (5 urheilijaa)
Pm-sisulisämaastoissa hopeaa P9 Elias Pelkonen 1 km, pronssia T15 Laura Nurminen 4 km
(5 urh.)
Pm-sisulisäotteluissa kultaa T10 Silja Nieminen 3-ottelu (3 urheilijaa)
Pm-sisulisähuipentumasta;
o kultaa T10 Silja Nieminen 60 m ja pituus, T10 Silja Seppänen korkeus, T14 Roosa
Pelkonen moukari, T15 Essi Halonen 2000 m, T15 Laura Nurminen korkeus, P9 Elias
Pelkonen miniottelu (40 m + 1000 m), P11 Matias Hyvönen kiekko, kuula ja keihäs,
o hopeaa T10 Silja Seppänen 60 m aj., P10 Tuomas Ruuskanen kiekko, kuula, keihäs ja
1000 m, P11 Niko Kemppi 1000 m kävely,
o pronssia T10 Silja Seppänen pituus, T15 Liinu Nummela seiväs ja keihäs (14
urheilijaa),

Kaikkiaan kauden aikana sisulisämestaruuskisoihin osallistui noin 25 MU:n urheilijaa.
-

Aikuisten (veteraanien) SM-hallikisoissa; kultaa N35 Minna Henttonen kuula, M45 Harri
Jores vauhditon pituus, vauhditon kolmiloikka
Kesän SM-kisoissa kultaa N35 Minna Henttonen kuula, hopeaa N35 Minna Henttonen
keihäs ja kiekko, pronssia M45 Harri Jores korkeus ja kolmiloikka (3 urheilijaa)
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URHEILUSEURA AJO RY
Johtokunta ja jäsenet
Seuran toiminta on ollut 2013 aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista. Seuran
puheenjohtajana toimi Harri Kallioinen, varapuheenjohtajana Kari Ängeslevä, sihteerinä Laura
Manninen, rahastonhoitajana Jarmo Antikainen sekä muina johtokunnan jäseninä Pekka Peltonen,
Mari Lehtiranta, Marko Pirhonen, Tarja Nyyssönen ja Ilkka Väre. Johtokunta kokoontui 8 kertaa ja
sen lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset.
Maksaneita jäseniä oli 160, joista 80 alle 16-vuotiasta ja 80 aikuista.
Kilpailutoiminta
Lumisen talven aikana järjestettiin kolmet hiihtokilpailut, mutta osallistujien määrä jäi seuran
mestaruuskisoja lukuun ottamatta valitettavan vähäiseksi.
Kesäkaudella järjestettiin 5
yleisurheilukilpailut, jotka olivat varsin suosittuja osallistujia ollessa parhaimmillaan yli 40. Seuran
sisäisten kilpailujen lisäksi Ajon vuoro oli järjestää Etelä-Mäntsälän kylien väliset YU-kisat aikuisille,
jotka sujuivat rennoissa merkeissä. Kesäkauden päätti maastojuoksukilpailu vesisateessa syyskuun
alussa.
Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistui noin 20 eri urheilijaa, mm. MU:n yleisurheilukilpailuihin
ja suunnistuskilpailuihin; aluemestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin suunnistuskilpailuihin,
rastiviikkoihin ja suunnistuksen sekä hiihtosuunnistuksen SM-kilpailuihin. Kilpailuista 2 SM-mitalia.
Sipoon susihiihdossa käytiin n. 5 hengen joukolla. Muissa hiihto- ja juoksutapahtumissa (mm.
Helsinki City marathon, Finlandia hiihto ja Suomi juoksu 100 km Perniössä) ajolaiset kävivät omaan
tahtiin. Ajolla oli joukkue Mäntsälän katuviestissä, sijoitus tällä kertaa 7. ja nyt jo 25. kerran myös
Jukolan viestissä (joukkue MU 3) sijoituksen ollessa tällä kertaa 992.
Parhaita Ajon jäsenten urheilusaavutuksia oli Liinu Nummelan suunnistuksen SM-viesti pronssia ja
hiihtosuunnistuksen SM-viesti hopeaa. Juho Lehtiranta oli kolmas jalkapallon valtakunnallisissa
taitokisoissa edustaen HJK:ta.
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 yleisurheilu- ja maastojuoksuharjoituksia; talvella ja
syksyllä oli sulkapallo-, lentopallo- ja sählysalivuoroja ja lisäksi talvella järjestettiin 10 kerran
showtanssikurssi 10-15 vuotiaille edellissyksyn kurssin jatkoksi. Lisäksi Ajo hoiti talkoilla
Jokelanseudun urheilukenttää, Pirkkalankallion pururataa sekä ylläpiti seudun hiihtolatuja ja
Arolan koulun jääkenttää. Lisäksi ylläpidettiin moottorikelkkaa, jonka voimalla ladut ajettiin Arolan
ja Jokelanseudulla.

Etenkin peltoladut olivat hiihtäjien suosiossa, mutta Pirkkalankallion metsänlenkin ylläpito oli
haastavaa huolimatta lumisesta talvesta. Tämän ei annettu lannistaa vaan Pirkkalankallion
latureitin pohjan kunnostusta jatkettiin syksyllä ja jälleen kerran reittiä muutettiin talven
kokemusten perusteella. Lisäksi syksyllä rakennettiin silta Ohkolanjoen yli Jokelanseudun
urheilukentän tuntumaan. Latupohja ja siltatalkoita pidettiin yhteensä kolmet.
Keväällä järjestettiin onnistunut kevätretki Vierumäen urheiluopistolle, jossa oli järjestetty
monipuolista ohjelmaa. Päivän päätti polskuttelu uimahallissa.
Yhteistyö kylän muiden seurojen kanssa oli myös vilkasta. Ajo osallistui Arolan-Jokelanseudun
yhteisen joulutapahtuman järjestämiseen kylän muiden yhdistysten kanssa. Joulutapahtumassa.
Ajo järjesti makkaranpaistoa ja keppihevosratsastusta. Ajo jakoi kylän muiden seurojen kanssa
myös huolen Arolan koulun tulevaisuudesta ja sen innoittamana osallistui Arolan koulun pihan
siivous- ja kunnostustalkoisiin.
Ajon nettisivut ovat toimineet aktiivisesti MU:n nettisivujen alla. Muita seuran tiedotus- ja
uutiskanavia olivat 6 kertaa vuodessa ilmestyvä kylän oma lehti, Kylävinkki, sekä Mäntsälän
paikallislehtien seuratoimintapalstat.
Koulutusta ja valmennusta Ajo ei järjestänyt.
Ajo 50-vuotias
Merkittävä ponnistus seuralle oli 50-vuotisjuhlien järjestäminen. Juhlat pidettiin Jokelanseudun
kerhotalolla ladossa kesäkuun alussa suomalaisen kesän näyttäessä parhaita puoliaan. Ohjelmassa
oli kahvittelua, puheita, showtanssiesitys ja johtokunnan esittämä läpileikkaus eri
vuosikymmenten urheilumuodista ja –lajeista. Rennon päivän päättivät tanssit. Toistasataa
vierasta viihtyi hyvin ja ylipäätään juhlien voidaan todeta olleen kaikin puolin onnistuneet.
Juhlissa julkaistiin myös Ajon historiikki, joka kertoo kyläurheiluseuran tarinan läpi viime
vuosikymmenten, mutta on myös arvokas kuvaus kylän elämästä ja tapahtumista vaurastuvassa
Suomessa.
Seuran talous
Seuran talous oli 50-vuotisjuhlista huolimatta tasapainossa. Rahanhankinta koostui
jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, kylän urheilupaikkojen kunnossapitokorvauksista,
Kylävinkin ilmoitustuloista sekä Mäntsälän kunnan avustuksista.

VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES RY
Ei toimitettu toimintakertomusta.

SOUKKION JYSKE RY
Yleistä
Vuonna 2013 vietettiin seuran satavuotisjuhla. Toiminta-ajatuksena on ollut saada lapset ja nuoret
liikunnan pariin. Keskeisin toiminta-alue on Soukkion seuratalon lähimaastot ja Lukon koulun alue.
Hallinto
Seuran toimintaa on johtanut vuosikokouksen valitsema hallitus: puheenjohtajana Petri Salmi,
varapuheenjohtajana Juha Koivisto, sihteeri-rahastonhoitajana Leena Helenius sekä jäseninä
Sakari Paavonen, Saku Nykop, Kari Koivisto, Piia Helenius ja Anne Salo. Jaostoja ei ole, vaan
hallituksen jäsenet vastaavat käytännössä toiminnan ylläpitämisestä.
Jäsenistö
Jäsenistö koostuu entisistä, sekä nykyisistä Soukkiolaisista ja Lukkolaisista. Toimintavuonna
seurassa oli jäseniä n. 100 henkilöä. MU:n hallituksessa seurastamme on ollut Asko Eerola,
varajäseninä Juha Koivisto ja Markku Helenius. Yleisurheilujaoston pj:nä on ollut Asko Eerola.
Soukkion seuratalon talotoimikuntaan kuuluivat; Juha Koivisto, Petri Salmi ja Sakari Paavonen.
Nuorisotoimintaa
Talven aikana hiihdettiin sarjahiihtoja seuratalon maastoissa. Jäädytimme Lukon koulun enttää
yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa, sekä pidimme seuratalolla
ilmakivääriammuntaharjoituksia.
Talkootoiminta
Vuoden aikana oltiin myymässä makkaraa metsästysseuran riistapolulla sekä pidetitin kesäkahvilaa
seuratalolla. Kesällä oli lisäksi paperinkeräyskontin täyttö seuratalolla. Pihasaunann kunnostusta
metsästysseuran jäsenten kanssa sekä risujen keräystä.
Tiedotus
Ilmoittelu on tapahtunut paiakallislehdessä ja Lukon koulun välityksellä
Tapahtumat
Keväällä jräjestettiin pihatapahtuma koko kylän asukkaille, täytettiin paperinkeräys konttia,
pidettiin kesäkahvilaa kesä-heinäkuussa ja seuran satavuotisjuhlat syksyllä.
Talous
Seuran tulot muodostuivat jäsenmaksuista, makkaran myynnistä riistapolulla, kesäkahvilan pidosta
ja paperinkeräyksen tuotosta.

SÄLINKÄÄN KISA-TOVERIT
Sälinkään Kisa-Toverit toimii Sälinkään ja Kaanaan kylien alueella. Olemme pyrkineet aktivoimaan
monia, erityisesti lapsia ja nuoria, kilpa- ja kuntourheiluun mukaan ja olemme pyrkineet
järjestämään heille olosuhteisiin nähden mahdollisimman hyvät suorituspaikat.
Pj. Jaana Asikainen-Eriksson, Jukka Yli-Viikari (varapuheenjohtaja), Sari Vainio, Kari Onninen,
Hannu Mikkonen, Raisa Sulopuisto, Anu Laalo, Jussi Havula ja Petri Tuominen. Sihteerinä toimi
Raisa Sulopuisto. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.
Koulutustoimintaan on ollut mahdollisuus MU:n jaostojen kautta. Alakouluikäisille ja aikuisille
järjestettiin mahdollisuus sählyn pelaamiseen. Aikuisten ryhmässä saivat pelata myös
yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat. Kesällä järjestettiin viikon mittainen jalkapallokerho
alakouluikäisille, ohjaajana kesätyöntekijä Olli Tervomaa. 1-6 vuotiaiden perheliikkis aloitti
toiminnan syksyllä. Ohjaajina Laura Blom ja Heidi Vahanen.
Olemme usean vuoden ajan pystyneet järjestämään laadukasta liikuntaa kaikenikäisille myös
talvikaudella.
Talvella järjestettiin yhdet hiihtokilpailut. Keväällä järjestettiin yhdet maastojuoksukilpailut.
Yleisurheilussa järjestettiin neljät sarjakilpailutja yhdet mestaruuskilpailut. Ensimmäistä kertaa
järjestettiin myös aikuisten leikkimieliset mestaruuskilpailut. Joukkueurheilussa lentopalloilijat
osallistuivat kunnan järjestämään puulaakisarjaan.
Kilpailuissa osallistujamäärä on kasvanut tasaisesti jo usean vuoden ajan.
Talvirieha Sälinkään Kartanolla järjestettiin yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen, Sälinkään
Perinneseuran ja Kartanoseuran kanssa. Keväällä järjestimme uintiretken Forssan Vesihelmeen ja
syksyllä keilaretken Hyvinkään keilahalliin.
Tiedotukset on välitetty paikallislehdissä, kouluissa, Facebookissa, omalla ilmoitustaululla ja
jäsentiedotteella Jäsentiedotteen kokosi Sari Vainio.
Mainonta on ollut selkeää ja näkyvää.
Talous on vakaa perustuen jäsenmaksuihin ja runsaaseen talkootyöhön.
Kesällä palkkasimme kunnan tuella kesätyöntekijäksi peruskoulun päättäneen nuoren.
Kesätyöntekijä Olli Tervomaa hoiti urheilukenttää, maalasi ja siivosi Kisa-Tovereiden varastoja,
ohjasi jalkapallokerhoa alakouluikäisille.

SÄÄKSJÄRVEN URHEILUSEURA KIISTO RY
Yleistä
Seuran toiminta-ajatuksena on ollut innostaa alueen asukkaita liikunnan
harrastamiseen kylän alueella ja järjestää mahdollisuuksien mukaan ohjattua
toimintaa etenkin nuorisolle.
Hallinto
Kalliomaa Olli pj.
Hietala Jukka vpj.
Lindholm Jari sihteeri
Pitkänen Eila taloudenhoitaja
Muut johtokunnan jäsenet:Juutinen Arja,Brusila Tomi,Maanela
Kari,Saarinen Ossi,Uusi-Simola Arto.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Ahtiainen Paavo ja Ritvanen Petri
Koulutus ja valmennus
Ohjattu sählyvuoro nuorille ja aikuisille kaksi kertaa viikossa. Lentopallovuoro
aikuisille kerran viikossa.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta on tapahtunut kansallisissa kilpailuissa pääseuran MU:n riveissä.
Seuran joukkue ollut mukana sählyturnauksessa ja puulaakijalkapallossa.
Seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin Juho Saarinen.
Tiedotus
Tiedottaminen hoidetaan paikallislehdessä seurapalstalla ja netissä
mantsalanurheilijat.fi :n kautta.
Nuorisotoiminta
Ohjattu urheilukerho kerran viikossa lapsille ja nuorille. Sählyvuoroja nuorille
koululla.
Talous
Jäsenmaksuja ei ole peritty, vaan varat kerätään järjestysmiestoiminnalla Mäntsälän
Suurlavalla ja muissa tapahtumissa. Purolan koulu saatiin myytyä.
Talkootoiminta
Tanssi-iltoina huhtikuusta syyskuun loppuun on Mäntsälän Suurlavalla ollut 0 – 7
henkilöä iltaa kohden järjestyksenvalvontatehtävissä tai lipunmyynnissä.

Purolan koululle on hankittu öljysäiliö sisälle ja vanha poistettu. Purolan koulu on
tyhjennetty ja siivottu.
Vesi- ja viemärilinjat kaivettu ja liitetty lokakuussa 2012 vesiosuuskunnan vesi- ja
viemäriverkkoon.
Parhaat urheilusaavutukset
Juho Saarinen on kuulunut kaudella 2013 Suomen pyöräsuunnistus
maajoukkueeseen ja osallistunut sekä Euroopan- että Maailman
mestaruuskilpailuihin. Sijoittuen EM-kilpailuissa sprintissä ja keskimatkalla Sijalle 23
ja MM-kilpailuissa pitkämatkalla sijalle 10 ja keskimatkalla sijalle 34.
Suunnistajien muita saavutuksia 2013:
SM suunnistus erikoispitkämatka 19.5 Anttola, H60 4.Heikki Saarinen
SM pyöräsuunnistus pitkämatka 27.4 Hyvinkää, H21 3. Juho Saarinen
SM pyöräsuunnistus sprintti 28.7 Hyvinkää, H21 2. Juho Saarinen
SM pyöräsuunnistus keskimatka 14.9 Vierumäki, H21 3. Juho Saarinen
SM pyöräsuunnistus pariviesti 15.9 Vierumäki, H21 9. Juho Saarinen, Tuomo
Niskanen
SM yösuunnistus 28.9 Alastaro, H60 2. Heikki Saarinen
Am hiihtosuunnistus sprintti 19.1 Kerava, H21 1. Juho Saarinen
Am suunnistus keskimatka 30.5 Helsinki, H60 3. Heikki Saarinen
Am partiosuunnistus 26.6 Mäntsälä, H/D12 3. Eemeli Uusi-Simola, Kristian
Rosenblad, Minea Korhonen
Am suunnistus pitkämatka 10.8 Karjaa, H35 8. Arto Uusi-Simola, D40 9. Heli UusiSimola, D14 9. Laura Uusi-Simola, H12 24. Eemeli Uusi-Simola
Am yösuunnistus 17.9 Espoo, H60 1. Heikki Saarinen

OHKOLAN OKA RY
Ohkolan Oka on v.1939 perustettu kyläseura, jonka päätarkoituksen tulee olla
pääseuransa, Mäntsälän Urheilijoiden tavoitteiden mukainen. Pyrkimyksenä
on tukea ja edistää eri liikuntamuotojen harrastusta. Yhdistyksen hallitukseen
kuului Pekka Peltoranta (pj), Aki Mäenpää, Mimmi Tervonen, Olli Pahkamäki,
Sami Aalto ja Kalle Hietanen. Varajäseninä Jyrki Aronen ja Auli Teppinen
(rahastonhoitaja).
Seuralla oli vuonna 2013 perhejäseniä yhteensä 430 jäsentä sekä henkilöjäsenmaksun
maksaneita 58 henkilöä. Yhteensä jäseniä oli 488.
Oka järjesti viidet omat hiihtokisat (yksi sprinttinä) perinteisellä tyylillä. Neljäntenä talvena
hiihtokisat järjestettiin myös Hyökännummen puolella Ohkolan sairaalan puistossa.
Yleisurheilussa järjestettiin kolmet kilpailut kesä-syyskuussa. Osallistuttiin keväällä yleisen sarjan
yleisurheiluotteluun Hyökännummi-Ohkola-Arola, jonka Arola voitti. Syyskuussa osallistuttiin
kyläseurojen lasten ja nuorten välisiin yleisurheilukilpailuihin.
Maastojuoksukilpailuja lapsille järjestettiin keväällä ja syksyllä kahdet kilpailut. Järjestyksessään
yhdestoista Ohkola-hölkkä pidettiin heinäkuun lopussa, osallistujia oli 40 kpl.
Alle kouluikäisten ja kouluikäisten liikuntaa järjestettiin talvikaudella sekä Ohkolan että
Hyökännummen koulun liikuntasalissa. Sählyvuoroja oli 8 kertaa viikossa. Sählyyn on osallistunut
eri vuoroissa yhteensä n. 85 lasta ja nuorta. Ohkolan saliin toteutettiin sählykaukalo yhdessä
kunnan teknisen toimen kanssa.
Kevään ja alkukesän sekä syksyn aikana on järjestetty jalkapallokerhot alle kouluikäisille ja ala-aste
ikäisille Ohkolan Sairaalan kentällä Hyökännummella, osallistujia noin 25. Jalkapallokerhon
joukkueella osallistuttiin myös JÄPSin järjestämään turnaukseen.
Ohkolan Oka on tehnyt talkootyötä koulun kaukalon ja luistinradan jäädyttämisessä ja
puhtaanopidossa sekä latuverkoston ylläpitämiseksi.
Maaliskuussa tehtiin hiihto- ja lasketteluretki Himokselle ja marraskuussa järjestettiin retki Kivikon
hiihtohalliin ja Flamingon kylpylään. Koulujen liikuntasaleissa on talvikaudella ollut sählyä sekä
lentopalloa miehille. Luistinten teroitusta järjestettiin molemmilla kouluilla.
Seuran taloutta on pidetty yllä jäsenmaksuilla, salimaksuilla sekä kunnan teknisen toimen
talkootyökorvauksilla. Talkootyökorvaus on saatu kylän latujen ylläpidosta sekä luistelukaukalon
jäädytyksestä ja hoidosta. Tiedotus tapahtumista ja kisoista on hoidettu edelleen pääosin omassa
kylälehdessä, jonka julkaisemisessa Oka on mukana. Lisäksi on ilmoitettu kylän, esikoulun ja
päiväkotien ilmoitustauluilla, Mäntsälän Uutiset-lehdessä sekä koulun kautta kotiin menevin
viestein.

SULKAVAN SISU
YLEISTÄ
Sulkavan Sisu ry. toimii Sulkavan, Nikinojan, Olkisten ja Maitoisten kylien alueella Mäntsälän
Urheilijoiden kyläosastona.
HALLINTO
Vuosikokouksessa 21.11.2012 valittu johtokunta: Pj. ei nimetty. vpj. Aija Matkalin, siht. Juha
Heino, rahastonhoitajana Kimmo Laine johtokunnan ulkopuolelta sekä jäsenet Anssi Airio, Johanna
Hyrkäs, Pauli Kantonen, Jari Koskinen, Tarja Koskinen, Markku Laine, Kari Weckman sekä
varajäseninä Juha Inkinen, Kari Hyrkäs ja Juha-Matti Laiho. Johtokunta kokoontui aj. 1.11.201231.10.2013 kaksi kertaa, lisäksi Väläkän lenkki –palaveri .
KILPAILUTOIMINTA
Seura järjesti Jerpin lenkin su 4.11.2012 juhlajuoksuna jo 60. kerran. Arvontavoittona oli Markku
Laineen lahjoittama joulukinkku. Väläkän lenkki juostiin jo 29. kerran ti 25.6.2013. Kaikille
osallistujille jaettiin perinteinen mitali, lisäksi oli arvontavoittoja. Kolme parasta miestä sekä naista
saivat pokaalin. Sisun parhaana osallistujana luovutettiin kiertopalkinto Laiholle haltuun vuodeksi.
TIEDOTUS
Seuran tapahtumista on tiedotettu Mäntsälän Uutisissa. Väläkän lenkistä oli ilmoitus Juoksija –
lehdessä.
TALOUS
Järjestyksenvalvontaa on suoritettu seuraavissa tapahtumissa:
- Mäntsälän Yrittäjänaisten järjestämässä Matti Eskon Joulukonsertissa Mäntsälän kirkossa
su 25.11.2012
- Semmarien konsertissa la 1.12.2012 Mäntsälän lukiolla
- Mäntsälässä Anttilan lähiliikunta-alueen avajaisissa la 18.5.2013
- Mäntsälän Osuustien pihatapahtumassa to 6.6.2013
- Sepän Soitto- tapahtumassa pe - la 7.-8.6.2013 Hirvihaaran kartanossa
- Hyvän mielen tapahtumassa la 5.10.2013 Mäntsälän Seuriksella
MUU TOIMINTA
- Kahvion pito ja narikan hoito Semmarien konsertissa la 1.12.2012
- Kesäretki Asikkalaan su 9.6.2013 yhteistyössä Mäntsälän Retki ry:n kanssa. Käyntikohteina
Pulkkilanharju, Majakkapaviljongi, Danielson-Kalmarin huvila, Ilmailumuseo ja Urajärven
kartano.
- Elotanssit la 31.8.2013 Sulkavan Toukolassa tanssiduo Bel-Amin tahdittamana.
Tapahtumassa oli myös puffetti ja arpajaiset.
- Seurassa on harrastettu suunnistusta ja tarkkuussuunnistusta, pyöräilyä, soutua mm.
Mommilanjärvellä ja Sulkavan Soudussa, hiihtoa ym.

VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA VELI RY
Toimintakertomus ajalta 1.11.2012 – 31.10.2013
Yleistä
Kilpailullisesti menestystä on tullut jälleen seuralle erittäin hyvin. Nuorten sarjassa Tuomas
Heikkilä on suunnistuksessa yltänyt useampaankin suomenmestaruuteen, samoin Minna
Henttonen veteraanisarjoissa. Omaa kilpailutoimintaa on järjestetty hiihdon sarja- ja
mestaruuskilpailuja sekä osastojen väliset viestikisat Hirvihaaran hiihtokeskuksessa yhdessä
Hirvihaaran Verson kanssa. Kilpailutoimintaa lukuun ottamatta seuralla ei ollut mitään järjestettyä
muuta ohjaus- tai valmennustoimintaa.
Kilpailullisia saavutuksia:
SM-taso H15, H16 Tuomas Heikkilä
- suunnistus erikoispitkät matkat (19.5.) 1.
- Keskimatkat (21.9.) 1.
- Yösuunn. (28.9.) 1. Sprintti (18.5.)2.
- Lisäksi useita pistesijoituksia suunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa sekä pistesijoitus (7.)
yleisurheilun 2000m:n juoksussa.
D18 Venla Heikkilä
- yösuunnistus 3.
- D18 viesti 3. (Liinu Nummela, Laura Sinisalo, Venla Heikkilä)
- lisäksi kaksi pistesijoitusta (6. ja 7.)
N35 Minna Henttonen
- Veteraanien SM kisat halli kuula (4 kg) 1. tulos 11,98
- SM kisat Kajaani 3.-4.8. Kuula 1. (12,18), keihäs 600 g 2. (38,03), kiekko 1 kg 2. (30,41),
pituus 5. (4,16)
PM yleisurheilukilpailut P9 miniottelu Elias Pelkonen 1., P11 kiekko Matias Hyvönen 1. (14,52)
MU:n mestaruuskilpailut (yu ja hiihto) kulta 9 kpl, hopea 7 kpl, pronssi 5 kpl
Osastojenvälisessä hiihtoviestissä yleisessä sarjassa Veli ylti voittoon ja nuorissa toiseen sijaan,
samoin yleisurheilun ottelukisassa.
Seuran paras urheilija 2013: Tuomas Heikkilä. Kannustuspalkinto Venla Heikkilä.
Talous:
Talous muodostuu jäsenmaksuista, korkotuotoista ja säätiöavustuksesta
Hallitus:
Toimintavuoden aikana hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Karl Sarenius puh.joht.,
Anne Aliranta varapuh.joht., Taru Punta siht., Teuvo Heikkilä, Pekka Kuosa, Jalo Vuori, Paula
Jurvanen sekä rahastonhoitajana Riitta Aho.

VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA VERSO RY
Hirvihaaran Verso jatkoi urheilullista toimintaansa kyläläisten parissa. Puheenjohtajana toimi Matti
Ilomaa, varapuheenjohtajana Pekka Ruuskanen, sihteerinä Niina Julkunen ja rahastonhoitajana
Eila Pietilä. Muita johtokunnan jäseniä olivat Essi Ruuskanen, Sari Seppälä, Johanna Ollila, Jyri
Ilomaa ja Johanna Harjula. Kuluneena vuonna johtokunta kokoontui kuusi kertaa.
Vuoden aikana Verso järjesti hiihto- ja yleisurheilukisoja. Hiihtojaosto järjesti vuoden aikana viidet
sarjahiihdot ja mestaruushiihdot molemmilla hiihtotyyleillä. Hiihtojen järjestelyyn osallistuvat
myös Ohkolan Oka ry, Urheiluseura Ajo ry, V- ja u-seura Mäntsälän Veli ry ja Sälinkään Kisa-Toverit
ry. Kilpailuihin osallistui kerralla noin 20–30 henkilöä.Syksyllä kisailtiin yleisurheilun parissa.
Yleisurheilussa järjestettiin kolmet sarjakisat ja yhdet mestaruuskisat.
Kuntomajalla järjestettiin maaliskuussa laskiaisrieha, perinteiset Marian päivän tiepuolihiihdot
sekä osastojen väliset hiihtoviestikisat. Marraskuussa järjestettiin luontovisa Eerakkalan
maastossa, jonka jälkeen kokoonnuttiin Eerakkalan erämajalle grillaamaan.
Seuran nuoret jäsenet osallistuivat vuoden aikana Sompis-hiihtokouluun. Hallikauden aikana
harjoituksia pidettiin kirkonkylän kentällä ja hallikaudella monitoimitalolla.
Kaukalopallojoukkue jatkoi menestyksellistä toimintaansa.
Tapahtumista tiedotettiin Mäntsälä-lehdessä ja Verson omilla nettisivuilla.
Seuran tulot muodostuivat jäsenmaksuista, toimitila-avustuksesta ja kuntomajan kahvion
tuotosta. Kaukalopallojoukkue keräsi mainostuloilla ja talkoilla varoja joukkueen menoihin,
esimerkiksi jäähallivuokriin.
Kuntomajan ja kylän urheilukentän huoltotyöt suoritettiin talkoovoimin.
Parhaita urheilusaavutuksia vuodelta 2013 löytyy liitteenä.
Laura Nurminen
-

AM- kisoissa 7. ja pm 2. sija yleisurheilussa
3. sija maastojuoksun pm-kisoissa
pm-kisat 1. sija korkeudessa
SM-kisat 17. korkeudessa

TUOMAS 2013 HIIHTO:
6.4.2013
Paloheinä, Helsinki

Romuhiihdot (V)

30.3.2013 Saarijärvi

Saarijärven keväthiihdot (V)

23.3.2013 Lappeenranta

Karjalan hiihdot (V)

20.3.2013 Vantaa

Sotungin Puistohiihdot (V)

Piirikunnallinen
Ranking
Kansallinen
Piirinmestaruus
Kansallinen
Piirikunnallinen

5.
M10

3.

M10

2.

M10

1.

9.3.2013

Orimattila

24.2.2013 Janakkala

Orimattilan Jymyn 110-vuotishiihdot (V)

Kansallinen

M10

Janakkalan Talvikisat (V)

Ranking
Kansallinen

M10

16.2.2013 Espoo

Aluemestaruus I-alue (V)

10.2.2013 Paloheinä, Helsinki

XXIX Paloheinä-hiihdot (V)

9.2.2013

XXXI Nurmijärvi Hiihto (P)

Nurmijärvi

27.1.2013 Sipoo

Söderkullaspelen-Söderkullan kisat (V)

26.1.2013 Mäntsälä

Mäntsälä-hiihto (P)

20.1.2013 Vantaa, Keimola

Keimolan Hiihdot (V)

Aluemestaruus
Piirinmestaruus
Ranking
Piirikunnallinen
Piirikunnallinen
Lapset ja nuoret
Ranking
Kansallinen
Ranking
Kansallinen
Lapset ja nuoret
Kansallinen
Ranking
Kansallinen

TUOMAS 2013 SUUNNISTUS:
25.6.2013 Iittala Lasimäki-sprintti: 1. sija
29.-30.6.2013 Tampere-suunnistus: 2. sija
27.-28.7.2013Varsinais-Suoman rastipäivät, Yläne: 1. sija
10.8.2013 AM-mestaruuskisat Karjaa: 2. sija
27.10.2013 Hissin syysjahti, Hämeenlinna. 1. sija
TUOMAS 2013 YLEISURHEILU:
17.-18.8.2013PM-kisat, Nurmijärvi: kuula 2. sija, kiekko 2. sija, keihäs 2. sija, 1000m 2. sija

SENNI 2013 HIIHTO:

20.1.2013 Vantaa, Keimola

Keimolan Hiihdot (V)

Ranking
Kansallinen

N08 5.

Ranking
27.1.2013 Sipoo

Söderkullaspelen-Söderkullan kisat (V) Kansallinen

N08 6.

Lapset ja nuoret
10.2.2013 Paloheinä, Helsinki XXIX Paloheinä-hiihdot (V)
20.3.2013 Vantaa

Sotungin Puistohiihdot (V)

23.3.2013 Lappeenranta

Karjalan hiihdot (V)

30.3.2013 Saarijärvi

Saarijärven keväthiihdot (V)

6.4.2013

Paloheinä, Helsinki Romuhiihdot (V)

Piirikunnallinen
Lapset ja nuoret

N08 2.

Piirikunnallinen N08 1.
Piirinmestaruus
Kansallinen
Ranking
Kansallinen

N08 1.
N08 3.

Piirikunnallinen N08 1.

4.
3.

M10

3.

M10

3.

M10

5.

M10P 9.
M10

4.

M10

2.

NUMMISTEN VILKAS RY
Vuonna 2013 yhdistys on jatkanut edellisvuosien kaltaista toimintaa vaikka liikuntapaikkojen ja tilojen suhteen vuosi on ollut jälleen haasteellinen. Seura on pyrkinyt vastaamaan kylän
asukkaiden lisääntyneisiin liikunnallisiin tarpeisiin järjestämällä harrastus- ja kilpailutoimintaa
aikuisille ja lapsille. Seuran toiminta on keskittynyt Nummisten seurojentalon ja uuden koulun
lähiympäristöön.
Yhdistyksen hallituksessa toimivat syyskokoukseen asti seuraavat henkilöt: Tarja Torvasti,(pj),
Jarkko Loikkanen (siht.,varapj), Harry Eenola, Lasse Hjelt, Heli Kaipiainen, Pirjo Koskinen, Irina
Määttä, Jari Suvanto ja Tuula Vaenerberg. Hallitus kokoontui 6 kertaa. Kevätkokous pidettiin 3.4.
Syyskokouksessa 7.11. valittiin seuralle uusi hallitus seuraavasti: Tarja Torvasti (pj), Jarkko
Loikkanen (siht.,varapj), Harry Eenola, Pauliina Hietamäki, Lasse Hjelt, Heli Kaipiainen, Pirjo
Koskinen, Anu Kylmäniemi ja Heidi Paajaste. Hallitus kokoontui 1 kerran. Vilkkaan hallitukseen on
löytynyt innokkaita jäseniä erovuoroisten tilalle
Seuraa edusti Mäntsälän urheilijoiden hallituksessa Harry Eenola.
Seuran jäsenmäärässä oli pienoista nousua jäsenmäärän ollessa n. 250.
Harrastustoiminta on ollut totutun vilkasta. Nummisten omilla laduilla järjestettiin neljät
hiihtokilpailut. Valaistun pururadan menetyksen myötä kilpailut pidettiin viikonloppuisin, jotka
eivät saavuttaneet osallistujamäärissä aikaisempien vuosien suosiota. Keväiset neljät
katujuoksukilpailut olivat suosittuja vaikka pururataa jälleen ikävöitiin. Kesän yleisurheiluista neljät
kilpailut pidettiin Mattilan koulun pihapiirissä ja kahdet Nummisten uuden koulun pihapiirissä.
Kentän puute aiheutti hankaluuksia, osallistujamäärä oli kohtalainen, n. 40.
Salivuorot (lentopallo, sulkapallo, sähly) ovat olleet edellisvuosien kaltaisessa suosiossa. Lasten
liikuntakerhot ovat olleet joka vuotiseen tapaan suosittuja eivätkä kaikki halukkaat ole mahtuneet
ryhmiin. Zumba on jatkunut suosittuna. Salivuorojen syyskausi oli hankala. Uuden koulun saliin
pääsyn useiden viivästyksien vuoksi osa salivuoroista pääsi alkamaan poikkeuksellisen myöhään ja
osa salivuoroista toimi alkusyksyn seurojentalolla ennen uuden koulun saliin pääsyä. Keilausreissut
ovat olleet täynnä. Uutuutena kokeiltu aikuisten juoksukoulu saavutti hyvän suosion ja sai
erinomaista palautetta kuten myös kuutamohiihtotapahtuma.
Vilkkaan urheilijat osallistuivat menestyksekkäästi kylien välisiin kilpailuihin (hiihtoon aikuisten
sekä nuorten joukkueilla, katuviestiin kahdella nuorten joukkueella ja yleisurheiluun). Useita nuoria
on osallistunut kansallisiin ja PM-kilpailuihin hyvällä menestyksellä.
Maaliskuinen Marianpäivätapahtuma kaipaisi uudistusta ja piristystä.
Talkootoiminta on ollut totuttua vähäisempää toimipaikkojen menetysten ja vaihtuvuuden vuoksi.
Tiedotustoiminta hoidettiin lehti-ilmoituksilla.
Jäsenmaksut muodostivat seuran talouden perustan. Vuoden 2013 tulos oli edellisvuosien
kaltainen.

