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1 YLEISTÄ 

 

Vuosi 2012 oli Mäntsälän Urheilijoille erittäin haastava. Seuramme toiminnassa kiteytyivät hyvin 

talouselämän realiteetit.  Hyvinkin rajallisia resursseja piti pystyä jakamaan lähes pohjattomaan 

tarpeeseen. Suurimman ongelman toi muutos henkilöresursseissa eli vapaaehtoistoimijoissa. Vaikka vanha 

sanonta siitä, että ”ei sota yhtä miestä kaipaa”, pitää varmasti paikkansa, olivat tapahtuneet muutokset 

kohtuuttoman suuria. Jatkossa on seuran hallituksen luotava seuratoiminnalle selkeä käsikirja, mistä uudet 

toimijat helposti löytävät mallin eri toimintojen hoitamiseksi. Osa jo ikuisuuskysymyksiksi luokiteltavia 

tehtäviä, kuten jäsenrekisterin aikaansaaminen siirtyi vielä uudelle vuodelle. 

Taloudelliset resurssit, tai oikeammin niiden puute, toivat myös haasteita seuratoimintaan. Parhaaksi 

keinoksi toiminnan kehittämiseksi nähty seurasihteerin / toiminnanjohtajan palkkaus pystyttiin kuitenkin 

toteuttamaan kaikkien jaostojen yhteisellä päätöksellä. Aluksi määräaikaisen toimen vakinaistaminen 

ratkaistaan vuoden 2013 aikana. Seuran hallituksella on vahva usko siihen, että näin myös tapahtuu. 

Urheilullinen menestys vuonna 2012 oli erinomainen. MU palasi mitalikantaan yleisen sarjan Olympia- tai 

MM-kisoissa 40 vuoden tauon jälkeen kun Juho Saarinen voitti hopeaa pitkällä matkalla 

pyöräsuunnistuksen MM-kisoissa.  Sovi ei myöskään unohtaa suunnistusjaoston muiden urheilijoiden 

menestystä SM-tasolla. Yleisurheilujaostokin pääsi nauttimaan menestyksestä kun Minna Henttonen voitti 

kuulantyönnön hallimaailmanmestaruuden sarjassa N-35. Huippu-urheilun merkitys on moninainen. 

Menestyneet urheilijat toimivat esimerkkinä ja kannustimena kaikille nuorille ja vähän vanhemmillekin 

urheilijoille ja he tuovat myös uskoa omaan seuratoimintaamme. Pystymme tarjoamaan eri lajien huippu-

urheilijoille sellaiset edellytykset harjoitteluun, että tarvetta muualle siirtymiseen ei ole. 

Hallitus esittää parhaat kiitokset toiminnassa mukana oleville urheilijoille, valmentajille ja muille 

taustahenkilöille vuoden 2012 toiminnasta. Parhaat kiitokset myös toimintaamme tukeneille yrityksille ja 

Mäntsälän kunnalle toimintaedellytystemme turvaamisesta. 

Hallitus 08.04.2013 
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2 TOIMIELIMET 

Seuran sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous pidettiin 23.4.2012 ja ylimääräinen vuosikokous (kevät) 15.10.2012 

Syyskokous pidettiin 26.11.2012 

Hallitus kokoontui kauden aikana kuusi (6) kertaa. Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi myös 

jaostojen puheenjohtajat.  

 

3 TOIMINTA KESKUSLIITOISSA JA YHTEISTYÖELIMISSÄ 

Mäntsälän Urheilijat ry on kuulunut Suomen Liikunta ja Urheilu ry:een ja niihin sen alaisiin jäsenliittoihin, 

jotka ovat seurassa edustettuina. Jalkapallojaosto on kuulunut Suomen Palloliiton alaiseen Palloliiton 

Uudenmaan Piiriin.  

Seurassa on toimintaa seuraavissa lajeissa; ammunta, hiihto, hiihtosuunnistus, jalkapallo, lentopallo, 

suunnistus ja yleisurheilu.  

Jaostojen puheenjohtajat ovat pääasiassa edustaneet seuraa lajiliitoissaan.  

Reijo Tikkakoski on ollut Palloliiton Uudenmaan piirin Kilpajalkapallovaliokunnan ja Kurinpitovaliokunnan 

jäsen.  

Touko Koivisto on varapuheenjohtaja Suomen Veteraaniampujan ry:ssä. 

 

4 JÄSENISTÖ 

Kauden 2012 jäsenistön määrä on epävarmaa koska ei ole pystytty luomaan selkeää järjestelmää 

jäsenrekisteriksi – kaudella 2010 jäsenmäärä on ollut 2 852 henkilöä. Jäsenrekisterijärjestelmän hankita jää 

edelleen tulevalle kaudelle.  

 

5 VUODEN 2012 PARHAAT URHEILIJAT 

Vuoden urheilija Juho Saarinen  pyöräsuunnistus 

Vuoden nuori urheilija Elisa Mäkinen  suunnistus 

Vuoden veteraaniurheilija Minna Henttonen yleisurheilu 

Puheenjohtajien pytty Matias Hyvönen hiihto + yleisurheilu 

Vuoden lupaava nuori Saara Saalo  suunnistus + hiihtosuunnistus 

Irmelin/MU:n naisten pytty Liinu Nummela yleisurheilu + suunnistus 
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Vuoden valmentaja/ohjaaja Kari Onninen  hiihto + yleisurheilu 

Vuoden joukkue Venla Heikkilä  suunnistus, D18 

  Elisa Mäkinen 

  Laura Sinisalo 

   

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. Nuorisotoiminta kasvoi 

 määrällisesti ja laadullisesti. Uusia ammunnanharrastajia saatiin niin nuoriin kuin 

 aikuisharrastajiinkin. Myös naiset aktivoituivat ammunnan harrastamiseen. 

Hallinto  

Pj Toni Karlsson, siht. Toni Karlsson, vpj. Touko Koivisto, nuorisovastaava Janne Viljanen, 

Kilpailu ja ympäristövastaavat Touko Koivisto ja Toni Karlsson, Kotisivut Ari Hämäläinen, 

Valmennusvastaava Jari Simola. 

 

Koulutus ja valmennus 

 Ampumalajeissa sääntöuudistukset tulevat voimaan vuoden 2013 aikana, joten 

 koulutukset hoidetaan uusien sääntöjen mukaan. Eikä kenelläkään ollut akuuttia 

 tarvetta tuomarikortin uudistamiseen. 

Harjoitusvuorot  

Monitoimitalolla oli kolme kertaa viikossa talvikaudella ja ulkoradalla Hirvihaaran 

ampumaradat käytössä päivittäin. Yhteistyötä tehtiin K-UAS:n ja SMY:n ampujien kanssa, 

näin saatiin harjoituksiin enemmän osallistujia ja aktiivisia treenivuoroja. 

Kilpailutoiminta 

Toimintavuoden aikana järjestettiin Uudenmaan aluemestaruusilma-asekilpailut pistoolissa 

ja kiväärissä, syksyn kilpailut jäivät väliin aikataulu kiireiden vuoksi. Tämän lisäksi järjestimme 

kuudet maakunnalliset ilma-asekilpailut sekä vastasimme  vuorostamme KKV-OSU-MU 

seuraottelusta. Kultahippuikäisille järjestettiin karsintakilpailut kultahippufinaalia varten. 

Jaoston jäsenet ovat avustaneet naapuriseuroja järjestelytehtävissä sekä tuomaritehtävissä 

eri kilpailuissa.  

Tiedotus 

 Ilmoitukset paikallislehtien seurapalstoilla, radan ilmoitustaululla ja sähköpostilla. 

 Panostettiin erityisesti myös kotisivuihin. 

Nuorisotoiminta 
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 Toukokuussa järjestettiin avoimien ovien tilaisuus Hirvihaarassa yhdessä MKMS:n 

 kanssa. Tapahtumassa oli mukavasti porukkaa, mikä poiki muutaman uuden 

 harrastajan. 

 Syksyllä järjestettiin nuorille 7 – 14-vuotiaille ammunta harrastuksena tilaisuus, sekä 

 ohjattu harjoittelu viikoittain talvikaudella. Uusia harrastajia saatiin kolme kappaletta. 

 Nuoria harjoituksissa on ollut säännöllisesti 6-10. 

Nuoret ampujat ovat osallistuneet Etelä-Suomen alueen järjestämille valmennusleireille ja 

muutama lahjakas ampuja on päässyt myös valtakunnalliseen Tehoryhmäleiritykseen.  

Talous 

Toiminnan tarvitsemat varat on saatu kilpailujen osallistumismaksuista ja MU:n tukisäätiön 

avustuksesta, sekä sponsori avustuksista. 

Urheilusaavutukset 

Nico Järvinen valittiin kiväärin paralympia valmennusryhmän haastajaryhmään. 

Haastajaryhmä on seuraava askel maajoukkue/olympiajoukkueryhmästä. SM- kilpailuissa 

seuran jäsen menestyivät hyvin. Saavutettiin muutamia mitalisijoituksia ja joukkuetasolla 

mitaleja sekä suomenennätys tuloksia. Aluemestaruuskilpailuista saatiin useita mitaleja eri 

lajeissa. 

 

6.2 HIIHTOJAOSTO 

Yleistä 

  Hiihtojaoston tavoitteena on edistää maastohiihdon kilpailu- ja harrastustoimintaa koko 

Mäntsälässä. Vuosi 2012 oli hiihtoväelle mieleen, sillä lunta satoi runsaasti koko maahan ja 

hiihtokelejä riitti pitkälle kevääseen. Tammikuussa ja helmikuussa pakkasjaksot aiheuttivat 

joitakin muutoksia toimintaan. Loppuvuosi 2012 oli myös hiihdolle suotuisa, etelä-

suomeenkin saatiin lunta jo marraskuussa.  

Hallinto 

 Pj. Outi Lukiini, Vpj. Kari Onninen, Siht- ja talousvast. Marja Nurminen, Sompis-hiihtokoulu- ja 

nuorisovast. Susanna Hyvönen, Välinevast. Tiina Ahde, hallinnonjäseniä Harry Eenola, Arto 

Uusi-Simola ja Satu Nieminen-Punta.  

Kilpailuihin ilmoittamiset hoiti Marja Nurminen.  

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 MU:n mestaruushiihto perinteisellä hiihtotavalla. 
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Helmikuussa oli kansallinen Mäntsälä-hiihto. Kilpailupäivänä pakkasta oli kuitenkin -22 ja 

nuorten sarjat jouduttiin perumaan mutta aikuisten sarjat hiihdettiin aikataulu muutoksen 

jälkeen. Helmikuussa järjestettiin myös Nordea-sprintti- hiihto. Maaliskuussa hiihdettiin 

MAJA-hiihto ja Hippo-hiihto. Lisäksi Hiihtojaostoston ja Sompis-hiihtokoulun aktiivit olivat 

hiihtämässä Finlandia-hiihdossa. Seuran hiihtäjiä osallistui kauden aikana ahkerasti 

Aluemestaruus- ja piirimestaruus sekä kansallisiin kilpailuihin. 

Tiedotus  

Jaoston tiedotus hoidettiin paikallislehtien seurapalstoilla, sähköpostitse ja seuran internet-

kotisivuilla. Jaoston sisäistä tiedottamista hoidetaan lisäksi tekstiviestein. 

Nuorisotoiminta 

Talvikaudella Sompis- hiihtokoulussa harjoitteli ahkerasti 53 lasta ja nuorta. Syksyllä jatkuivat 

sauvakävely- ja rinneharjoitukset  

Talous   

Jaoston tulot muodostuvat erilaisista talkootuloista ja Säätiöavustuksesta.  

Parhaat urheilusaavutukset 

Suomen hiihtoliiton seuraluokittelussa olemme sijalla 115, ensimmäisessä luokassa ja 

Uudenmaan Hiihtopiirin seuravertailussa neljäntenä.  

                      Hiihtojaosto palkitsi vuonna 2012 hiihtäjiä seuraavasti: 

                     Paras poika –pokaalilla palkittiin Matias Hyvönen, hyvästä kilpailumenestyksestä  

                          ja ahkerasta harjoittelusta.  

                        Paras tyttö –pokaalilla palkittiin Laura Nurminen hyvästä kilpailumenestyksestä ja   

                          aktiivisesta osallistumisesta.  

                        Matti Akkasen lahjoittamalla HS-loppukilpailun paras -kiertopalkinnolla palkittiin  

                        sarjan N14 Laura Nurminen. HS-loppukilpailun sijoitus oli henkilökohtaisella matkalla 73.   

Tuloksia 

  Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut, henkilökohtaiset matkat 

M10   1.  Matias Hyvönen             
M13  9. Aleksi Hyvönen 
N14   9.  Laura Nurminen 
Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien pitkien matkojen mestaruushiihdot    
M10   1.  Matias Hyvönen   
M10   5.   Tuomas Ruuskanen 
M10   6.   Miko Martikainen           
M14   14.  Aleksi Hyvönen 

                    Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien viestimestaruus hiihdot 
                       M10. 2. Miko Martikainen, Tuomas Ruuskanen, Matias Hyvönen 

Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut   
M10 6. Tuomas Ruuskanen 
Veteraanien SM kilpailut 
M70 8. Tero Salminen 
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6.3 JALKAPALLOJAOSTO 

Yleistä 

 Tavoitteet 2011-2012 (uusi hallitus) 

1. Tutorhanke jatkui ja jatkuu 2013- 

2. Uusi johtoryhmä ja Pj valittiin ja aloitti 

3. Seurayhteistyökumppanuus Fc Reipas ja MU jatkuu 

4. Hallihanketyöryhmä aloittaa työskentelyn 2013 keväällä. 

5. Päätoimisen valmennuspäällikön hankekeskustelun aloittaminen kevät 2013 

6. Seurasihteerin palkkaussuunnitelma (aloittaa keväällä 2013). 

 

Talviolosuhteista 

Hankimme viikkovuoron Pajulahden uudesta jalkapallohallista. Se osoittautui hyväksi 

vaihtoehdoksi ja toi osaltaan uutta virtaa talven toimintaan. Lisäksi monitoimitalon ja 

Riihenmäen hallivuokraukset varattiin. 

Hallinto 

Jaoston jory: 

Jari Kupiainen  Puheenjohtaja 

Sari Alaluusua  Sihteeri 

Mikko Ahonen   Olosuhdevastaava +Atk + nettisivut 

Paula Jurvanen Jojotoiminta + varustevastaava 

Jari Piippo  Hallihanke 

Ville Hellman  Valmennusvastaava 

*Marja-Liisa Laitila ei jäsen, talousvastaava, kirjanpito 

Talous 

Erittäin aktiivisen toiminnan ja hallitun kehityksen myötä  tapahtunut kustannusten siirto 

joukkueilta jaoston hoitoon näkyi jaoston tuloksessa. Valinta oli kuitenkin tietoinen ja 

mahdollisti jaoston toiminnan voimakkaan kehityksen. Lisäksi kartoitettiin Marja-Liisa 

Laitilan/Käpytili mahdollisuuksia ottaa vastuulleen jaoston talouden hoito/kirjanpito. 

Päätettiin palkata päätoiminen Seurasihteeri hoitamaan taloutta 2013- eteenpäin. Lopullinen 

päätös alistetaan MU:n hallitukselle. 

Koulutus ja valmennus 

Valmentajien koulutus eteni suunnitellulla tavalla. Pelinohjaajakurssi järjestettiin keväällä ja 

heidän ansiostaan saatiin Opel-liigan ottelut tuomittua omin voimin. Tutorhankehakemus 

mahdollistaa onnistuessaan E-D kurssin suorittamisen Mäntsälässä keväällä 2012. 

Kilpailutoiminta 

Toiminnan tavoitteet saavutettiin hyvin. Naisten joukkue pelasi IV- divisioonassa. Miesten 

joukkue pelasi VI- divisioonassa.  

Kaksi -97 ja yksi -99 ikäistä pelaajaa valittiin 2013 Uudenmaan piirijoukkueeseen. 
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Nuoremmat ikäluokat pelasivat Opel-liigaa ja osallistuivat kauden aikana koti- ja ulkomaisiin 

turnauksiin. 

Syksyllä kaksi MU:n jalkapallojaostossa uransa aloittanutta pelaajaa pelasi nuorten 

maaotteluissa. 

 

6.4 LENTOPALLOJAOSTO 

 

Yleistä 

 Suomen Lentopalloliiton sarjassa pelaa miesjoukkue. 

Hallinto 

 Jaoston hallintotehtäviä hoitaa Ari Nykänen, Jari Penna  ja Maria Nykänen 
Koulutus ja valmennus 

 C-tason valmentajia on yksi 

Kilpailutoiminta 

 Miesten joukkue pelasi 5-sarjassa. Omassa lohkossa toinen. 

Tiedotus 

 Paikallislehdessä ilmoitetaan pelit. 

Talous 

 Talous pidetään kurissa. 

Urheilusaavutukset 

Jatkosarja karsintasarjassa. Missä 5-sarjan kärkijoukkueita ja 4-sarjan joukkueita.                                    
MU oli karsintasarjan ensimmäinen. 

 

 

6.5 PYÖRÄILYJAOSTO 

 Ei toimintaa kaudella 2012 

 

6.6 SUUNNISTUSJAOSTO 

 

Yleistä 

Jaoston suunnistajat edustivat Suomea MM-kisoissa. Juho Saarinen saavutti merkittävän 

hopeatilan pyöräsuunnistuksen MM-kisoissa ja Elisa Mäkinen oli plakettisijoilla nuorten 

kesäsuunnistuksen MM-kisoissa. Lisäksi SM-tasolla saavutettiin kaikkiaan 16 mitalia ja 15 

plakettisijaa.  

Vuoden aikana jaosto järjesti kahdet kansallisentason kilpailut. Talven hiihtosuunnistukset 

pidettiin perinteisesti kaksipäiväisenä Hirvihaaran kuntomajan lähimaastossa ja toukokuun 

alussa oli Pukkilan kk:lla sprinttikansallinen. Osanottajia oli yhteensä n. 700. Kansallisen 

tason kilpailuiden järjestäminen onnistuu vain hyvän talkooporukan ansiosta, mistä heille 

suuri kiitos.  
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Keskiviikon kuntorasteja pidettiin 17 kertaa, joissa osallistujia kirjattiin 651 kpl ja lisäksi 

koululaisten suunnistuskilpailuihin osallistui n.80 nuorta. Nuorten harjoituksia pidettiin 30 

kertaa ja osallistujia 35 nuorta/harjoitus 

Hallinto 

Pj. Simo Sorsa, sihteeri Jaana Rautelin, rahastonhoitaja/Irma-vastaava Markku Laine, nuoriso 

Kristiina Mäkinen, tiedotus (web) Lauri Laine, kilpailu-, kartta-, ja pyöräsuunnistus Heikki 

Saarinen, kuntosuunnistus Pekka Peltonen ja varusteet Raila Rosenblad. Valmennus: Tapani 

Mäkinen ja Matti Heikkilä. 

Koulutus ja valmennus 

Huippusuunnistukseen panostava edustusryhmä järjesti harjoitusleiriä kevään-kesän ja 

syksyn aikana. Nuorten alkeisryhmä ”Hippo” ja varttuneemmat ”Rastivasat” kokoontuivat 30 

kertaa viikoittaisiin taitoharjoituksiin. Lisäksi oli kaksi leiriä (vappu ja Leimaus), joihin 

osallistui 54 nuorta ja 14 aikuista. Ohjaajia harjoituksissa oli 13 henkeä. 

Valmennuskoulutukseen osallistui 4 henkilöä. Henkilökohtaisia valmentajia on jaostolla 4 

henkeä. Aluevalmennukseen pääsi 5 seuran suunnistajaa.  

 

Kilpailutoiminta 

Jaoston jäsenet kilpailivat aktiivisesti niin viesteissä kuin kansallisissa suorituksia kertyi noin 

1500 kpl. Alue- ja SM-mitaleita saavutettiin 48 kpl sekä SM-plakettisijoja 15 kpl. Juho 

Saarinen oli maajoukkueessa pyöräsuunnistuksessa ja Elisa Mäkinen nuorten alle 20 v. 

maajoukkueeseen.  

Parhaat saavutukset SM tasolla: Juho Saarinen 2 kultaa ja 1 pronssi, Elisa Mäkinen (D18) 3 

kultaa ja -viesti hopea (Elisa Mäkinen, Venla Heikkilä ja Laura Sinisalo). Liinu Nummela kulta 

ja hopea, Venla Heikkilä hopea ja pronssi, Tuomas Heikkilä kulta ja pronssi, Aaro Lampinen 

pronssi, Hanna-Mari Saalo pronssi, ja Heikki Saarinen pronssi. Alueen mestaruuskisoissa 

saavutettiin 9 kultaa, 12 hopeaa ja 11 pronssia 

Tiedotus 

Jaoston kotisivut uudistettiin kauden lopulla. Uudistuksella pyrittiin linkittämään sivut 

erilaisiin nykyaikaisiin tiedotuskanaviin ja tuomaan helpotusta ilmoittautumiin harjoituksiin 

sekä kalenterin ylläpitoon.  

 

Nuorisotoiminta 

Hippo -kouluikäisiä alle 12 v. nuoria oli 30 ja rastivasoissa (13 -14 v) 15 nuorta. 

Hippo –suunnistuskouluun sisältyi 13 omaa harjoitusta ja 6 sarjakisaa lähiseurojen 

järjestämänä. Vetovastuuta kantoivat; Kristiina Mäkinen, Raila Rosenblad ja Arto Uusi-Simola 

sekä 7 nuorta ohjaajaa 

Varttuneempien ”Rastivasojen” harjoituksissa oli päävastuussa Matti Heikkilä, Tapani 

Mäkinen ja Suvi Pelkonen. Harjoituksia pidettiin 15 kertaa.  
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Talous 

Jaoston talous pysyi vahvana kuluneen vuoden jälkeenkin, koska riittävä tuki saatiin 

pääseuralta ja sponsoreilta. Lisäksi aktiiveilta kerättiin jaostomaksua.  

 

Parhaat urheilusaavutukset 

Parhaina suunnistajina palkittiin: Juho Saarinen paras miessuunnistaja, Elisa Mäkinen paras 
naissuunnistaja, Tuomas Heikkilä paras poika ja Liinu Nummela paras tyttö. 
Lisäksi palkittiin: vuoden tsemppari Tuomo Niskanen ja vuoden tulokas; Tuomas Ruuskanen 

 

6.7 YLEISURHEILUJAOSTO  

Yleistä 

Jaoston toiminta perustuu pääasiassa nuorisotoimintaan. Talvikautena jaostolla on ollut yli 9-

vuotiaille kaksi vuoroa viikossa Monitoimitalossa ja kesällä kolme vuoroa viikossa 

keskusurheilukentällä. Lisäksi Hepolan koululla toimii yksi ryhmä 6-9-vuotiaille kerran 

viikossa. Mäntsälässä järjestettiin yhteensä kymmenen 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 ja Olli Hovi.  

Koulutus- ja valmennustoiminta 

Valmennustoimintaa tehtiin kesän yleisurheilukoulussa 6 – 13-vuotiaille ja yli 13-vuotiaille 

tekniikkaharjoituksia keskusurheilukentällä. 

Kilpailutoiminta 

Huhtikuussa järjestettiin Mäntsälän oma Katuviesti ja maastokisat Nummisten pururadalla. 

Kesällä järjestettiin piirikunnallinen Einarin Tonni, MU:n mestaruuskilpailut sekä avustettiin 

kyläseurojen välisessä yleisurheilukilpailussa, Sponsorikisoina järjestettiin Säästöpankin, 

Osuuspankki- (Hippo) ja Nordea-kisat. Lisäksi osallistuttiin noin 30 urheilijan voimin 

paikallisiin 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. Kaksi 

nuorta saavutti A-rajan ja sai osallistumisoikeuden SM-kisoihin Vaasassa. Lisäksi 

veteraaniurheilussa tuli mitaleja sekä pm- että MM-kisoissa. 
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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) 

Sisulisäsisähallien pm-kilpailut olivat 11.2. Liikuntamyllyssä. Siellä saavutettiin yksi kulta P9 

1000 m Elias Pelkonen, yksi hopea T15-sarjan korkeudessa Laura Nurminen. Sijoille 4-6 tuli 2 

kpl urheilijoita. 

Pm-maantiejuoksuissa 15.4. Tuusulassa saavutettiin yksi hopea T15 Liinu Nummela ja kaksi 

pronssia P9 Tuomas Ruuskanen ja T15 Riikka Mäkinen. Sijoille 4-6 tuli 1 kpl urheilijoita. 

Pm-sisulisämaastoissa Nummi-Pusulassa 5.5. saavutettiin henkilökohtaisessa kilpailussa yksi 

pronssi P9 Elias Pelkonen. Lisäksi sijoituksia sijoille 4-6 tuli 3 kpl. 

Pm-sisulisäviesteissä Riihimäellä saatiin T15-sarjassa kaksi pronssia T15-sarjassa  4 * 100 m 

ja 4 * 800 m viesteissä juoksijoilla Helena Hankonen, Laura Nurminen, Liinu Nummela, Elisa 

Hankonen ja Roosa Pelkonen. 

Pm-sisulisäotteluissa Turengissa kesäkuussa saavutuksena oli ksksi sijoitusta 4-6 sijoille. 

Pm-sisulisähuipentumasta Vihdissä saatiin kaikkiaan 13 mitalia, joista 5 kultaa ja  4 hopeaa ja 

4 pronssia. Kultaa saivat Niko Kemppi P10 pituus, Matias Hyvönen P10 kiekko ja keihäs, Elias 

Pelkonen P9 1000 m, Laura Nurminen T14 korkeus, hopeaa Niko Kemppi P10 60 m ja 1000 

m, Matias Hyvönen P10 kuula, Tuomas Heikkilä P14 2000 m, pronssia Liinu Nummela T14 

800 m, 2000 m, kiekko ja seiväs. Lisäksi pistesijoille 4-6 parhaan joukkoon sijoittui 13 

urheilijaa. 

Kaikkiaan kauden aikana sisulisämestaruuskisoihin osallistui noin 30 MU:n urheilijaa. 

Aikuisten pm-kisoissa Minna Henttonen otti hopeaa naisten kuulassa ja Asko Eerola oli 

miesten sarjassa keihäässä viides. Veteraanien MM-kisoissa hallissa Minna Henttonen N35-

sarjassa otti kultaa kuulassa.  

Lisäksi MU:n yleisurheilijat osallistuivat useisiin paikallisiin piirikunnallisiin ja kansallisiin 

kilpailuihin. 

 

7 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET 

 

URHEILUSEURA AJO RY 

Yleistä 

 Seuran toiminta on ollut aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista. 



12 
 

Hallinto 

Seuran puheenjohtajana toimi Harri Kallioinen, varapuheenjohtajana Kari Ängeslevä, 

sihteerinä Kirsi Saikkonen, rahastonhoitajana Jarmo Antikainen sekä muina johtokunnan 

jäseninä Pekka Peltonen, Mari Lehtiranta, Marko Pirhonen, Tarja Nyyssönen ja Ilkka Väre. 

Johtokunta kokoontui 9 kertaa ja sen lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset.  

Jäsenistö 

 Maksaneita jäseniä oli 180, joista 100 alle 16-vuotiasta ja 80 aikuista. 

Koulutus ja valmennus 

 Ei tapahtumia 

Kilpailutoiminta 

 Seura järjesti 10 jäsentenvälistä yleisurheilukilpailua ja 3 hiihtokilpailua. 

 

Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistui noin 25 eri urheilijaa, mm. MU:n hiihtokilpailuihin, 

yleisurheilukilpailuihin ja suunnistuskilpailuihin; yleisurheilun, suunnistuksen ja 

maastojuoksun aluemestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin suunnistuskilpailuihin, 

rastiviikkoihin ja suunnistuksen sekä hiihtosuunnistuksen SM-kilpailuihin. Kilpailuista tuli 11 

pm-mitalia ja 2 SM-mitalia. 

 

Sipoon susihiihdossa käytiin n. 10 hengen joukolla ja muissa hiihtotapahtumissa ajolaiset 

kävivät omaan tahtiin.  

 

Ajo järjesti MU:n kylienvälisen lasten yleisurheilukilpailun ensimmäistä kertaa ja tällä kertaa 

oltiin toisia. Mäntsälän katuviestin Ajo voitti hienosti.  

 

Jukolan-viestiin osallistuttiin Ajon omalla joukkueella (MU4), jonka suhteellinen tulos oli 24-

vuotisen historian paras sijoituksen ollessa 810./1682. 

 

Talvella Ajo kävi pokkaamassa Mäntsälän kunnan jakaman vuoden 2011 urheiluteko 

tunnustuksen. 

 

Tiedotus, markkinointi ja suhdetoiminta 

Ajon nettisivut toimivat esimerkillisen aktiivisesti MU:n nettisivujen alla. Muut seuran 

tiedotus- ja uutiskanavat olivat 6 kertaa vuodessa ilmestyvä kylän oma lehti, Kylävinkki, sekä 

Mäntsälän paikallislehtien seuratoimintapalstat. 

Nuorisotoiminta 

Seuran omat kilpailut ja harjoitusvuorot olivat erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja ja 

niihin osallistuin noin 100 eri urheilijaa. Kesällä pidettiin yleisurheilu- ja 

maastojuoksuharjoituksia; talvella ja syksyllä oli sulkapallo-, lentopallo- ja sählysalivuoroja ja 

lisäksi syksyllä järjestettiin 10 kerran showtanssikurssi. Lisäksi seura auttoi Arolan koulua 

hiihtolatujen, luisteluradan ja suunnistusratojen kanssa.  

Muu toiminta 

Hoidettiin talkoilla Jokelanseudun urheilukenttää, pururataa, hiihtolatuja sekä jääkenttää. 

Ylläpidettiin moottorikelkkaa, johon jouduttiin tekemään suurehko remontti.  
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Edellisvuotena raivatun uuden latureitin kunnostusta jatkettiin. Latupohjalla pidettiin talkoita 

ainakin 3 kertaa. Tammikuussa tasattiin pohjaa vanhoilla heinäpaaleilla ja syksyllä tasattiin 

latupohjaa ja märkiin kohtiin lisättiin rumpuputkia.  

 

Urheilukentän kunnostusta jatkettiin kesäkuun alussa putsaamalla kentän 

pituushyppypaikkaa uhkaavasti varjostanut pöheikkö. Alkuvuodesta putsattiin ja järjestettiin 

koppi sinne tunkeutuneiden hiirien jäljiltä.  

 

Järjestettiin bussilla kevätretki Nokian Edeniin, jossa pääsimme kokeilemaan vesiliikunnan 

riemuja eri muodoissa. Lisäksi osallistuttiin Jokelanseudun joulutapahtuman järjestämiseen 

kylän muiden yhdistysten kanssa pitämällä keppihevosratsastusta ja makkaranpaistotulia.  

 

Osallistuttiin MU:n lajijaostojen rahanhankintaan ja kilpailujen järjestämiseen.  

Talous 

Rahanhankinta koostui jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, kylän urheilupaikkojen 

kunnossapitokorvauksista, Kylävinkin ilmoitustuloista sekä Mäntsälän kunnan avustuksista.  

Parhaat urheilusaavutukset 

Liinu Nummela suunnistuksen SM-sprintissä kultaa ja hiihtosuunnistuksen SM-hopeaa ja 

parisprintissä 6. sija. Viktor Muurinen voitti HJK:n maalivahtina B-poikien SM-pronssia. Juho 

Lehtiranta oli toinen jalkapallon uudenmaan piirin taitokisoissa ja SM-kisoissa 7. Sirkka Sarkki 

saavutti SM-pronssia sprint-suunnistuksessa.  

 

 

VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES RY 

 

 

Yleistä 

 Toiminnan määrää ja laatua on tasapainotettu, varsinkin talvikauden salivuorojen osalta. 

Liikuntakerhon vetäjinä toimivat kokeneet,  innostuneet ohjaajamme . Vuoroilla on ollut 

mukavasti osallistujia ja hauskaa on pidetty liikunnan avulla.   

Toiminta painottui kouluvuoden mukaisesti kevääseen ja syksyyn. Kesän toiminta perustui 

edelleen pääosin omaehtoisuuteen. Toiminnan järjestämisen painopiste oli edelleen lapsissa 

ja nuorissa, mutta myös aikuiset ovat olleet mukana harrastamassa. Talvi oli kylmä ja 

luminen ja suojasäiden taas puuttuessa latujen tekeminen oli työlästä. Uusien kelkkojen ja 

ahkerien latujen tekijöiden avulla ladut saatiin pidettyä kunnossa ja hiihtämään päästiin. 

Kuluneena vuonna jäseniä oli alle kolmesataa. Liikunnaniloa tarjottiin myös erinäisten 

retkien merkeissä; 

Uimaretkiä tehtiin yhteistyössä Mäntsälän kunnan kanssa ja kesäretkellä käytiin Tampereella 

Särkänniemessä.  

Hallinto  

Johtokunta eli puheenjohtaja ja 14 jäsentä, kokoontui neljä kertaa vuoden aikana ja 

sääntömääräinen vuosikokous pidettiin joulukuussa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi 
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Mika Heikkonen (H), varapuheenjohtajana Hannele Mannerkivi (S), sihteerinä Milla 

Haapalainen (L) ja rahastohoitajana Maarit Puro-Kataja (H). Johtokunnassa on tasainen 

edustus jokaiselta kolmelta kylältä eli 5 edustajaa Hautjärveltä (H), Levannolta (L) ja Saarelta 

(S). 

 Vuonna 2012 johtokunnan jäseniä olivat myös Marja Haapaniemi (H), Keith Roche (H), Esko 

Vainio (H), Suvi Hakala (L), Sari Kataja (L), Esa Vironen (L), Seppo Ahlqvist (L), Marja Teppinen 

(S), Tomi Mannonen (S), Ari Nieminen (S) sekä Annemari Siira (S). 

Koulutus   

Nuoria ohjaajia on ollut mukana apuohjaajina kerhoissa.  

Kilpailutoiminta/ muu toiminta 

Kylien yhteisiä liikuntailtoja järjestettiin perinteisesti pesäpallossa, jalkapallossa sekä 

talvitapahtuman merkeissä.  

Ilves osallistui perinteisesti MU:n Katuviestitapahtumaan kahdella joukkueella sijoittuen 

mahtavasti toiseksi. 

Levannon jousiammuntastadion on ollut ahkerassa käytössä Eskon osalta, mutta muut 

harrastajat puuttuvat yhä. 

Syksyllä kiersimme Saaren Haukankierroksen monen kymmenen retkeilijän voimalla vetisissä 

oloissa ja tietenkin päätimme retken nuotiotulilla laavulla. 

Syyskuussa pidettiin myös jo perinteisiksi muodostuneet lasten yleisurheilun 

ennätystentekijäiset  kyläkoulujen kentillä.  

 Salikauden aikana kirjattiin n. 80 urheilusuoritusta/vko. 

Nuorisotoiminta 

Kylien yu-`ennätystentekijäiset´ oli suunnattu  lähinnä ala-asteikäisille 

Monimuotoliikuntakerhoa 4 – 8 vuotiaille lapsille pidettiin keväällä ja syksyllä 1h/vko,  sählyä 

6-13 vuotiaille keväällä 1,5h/vko ja syksyllä 1h/vko, palloiluvuoroa yli 13 vuotiaille 

vanhempien kanssa syksyllä 2h/vko, sekä nuorille sulkapalloa vanhempien seassa 3,5h/vko 

sekä syys- ja kevätkaudella sählyä yli 13 vuotiaille 1,5h/vko 

Tiedotus  

Jäsentiedote jaettiin kaikkiin koteihin tammikuussa ja tapahtumakohtaiset tiedotteet on 

jaettu koteihin koulujen kautta ja tapahtumista on myös ilmoitettu paikallislehtien 

seurapalstoilla sekä internetissä esimerkiksi sporttisaitilla. 

Talous  

Taloustilanne pysyi suunniteluissa raameissa kokouskohtaisella talouskatsauksella. 

 

SOUKKION JYSKE RY 

 Ei toimitettu toimintakertomusta 
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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. 

 

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 Mantsalan.Urheilijat.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 yritettiin myydä vuoden aikana, mutta 

tarpeeksi hyvää tarjousta ei tullut. 

Talkootoiminta 

Tanssi-iltoina huhtikuusta syyskuun loppuun on Mäntsälän Suurlavalla ollut 2 – 6 henkilöä 

iltaa kohden järjestyksenvalvontatehtävissä tai lipunmyynnissä. Purolan koululla on korjattu 

myrskyn kaatama koivu samoin kaadettu rakennusten vierestä puita. Talon kylmenemisen 

jälkiä korjailtu tammi-helmikuussa. Vesi- ja viemärilinjat kaivettu ja liitetty tilikauden jälkeen 

lokakuussa vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon. 
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Parhaat urheilusaavutukset 

Juho Saarinen; SM-sprinttihiihtosuunnistus 24., Sprinttiviesti 12., MM-pyöräsuunnistus 

päivämatkat 2. ja MM-pyöräsuunnistus normaalimatkat 8. 

Heikki Saarinen (H60); VET-SM suunnistus pitkämatka 1., VET-SM suunn. erik.pitkämatka 1., 

VET-SM yösuunnistus 3., AM-suunnistus keskipitkäm 1. ja AM-yösuunnistus 3..  

 

SÄLINKÄÄN KISA-TOVERIT RY 

Yleistä 

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. 

Hallinto 

Pj. Jaana Asikainen-Eriksson, Jukka Yli-Viikari (varapuheenjohtaja), Sari Vainio, Kari Onninen, 

Hannu Mikkonen, Ilkka Kelkkanen, Tapio Saarinen, Teija Tervolaa ja Raisa Sulopuisto. 

Sihteerinä toimi Raisa Sulopuisto. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. 

Koulutus ja valmennus 

Koulutustoimintaan on ollut mahdollisuus MU:n jaostojen kautta. Kevätkaudella 2012 

järjestettiin sählyä alakouluikäisille. Syksyllä sählyä alakouluikäisille ja aikuisille, aikuisten 

ryhmässä saivat pelata kaikki 1999 ja myöhemmin syntyneet. 

Kilpailutoiminta 

Keväällä järjestettiin yhdet maastojuoksukilpailut. Yleisurheilussa järjestettiin neljät 

sarjakilpailut ja yhdet mestaruuskilpailut. Joukkueurheilussa lentopalloilijat osallistuivat 

kunnan järjestämään puulaakisarjaan. 

Tiedotus- ja suhdetoiminta 

Tiedotukset on välitetty paikallislehdissä, kouluissa, omalla ilmoitustaululla ja 

jäsentiedotteella. Jäsentiedotteen kokosi Sari Vainio. 

Retket ja tapahtumat 

Talvirieha Sälinkään Kartanolla järjestettiin yhdessä koulun vanhempaintoimikunnan, 

Sälinkään Perinneseuran ja Kartanoseuran kanssa. 

Talous 

Talous on vakaa perustuen jäsenmaksuihin ja runsaaseen talkootyöhön. 

Parhaat urheilusaavutukset 

Lentopalloilijoiden sijoitus puulaakisarjassa oli 3:s. 

 

OHKOLAN OKA RY 

Yleistä  
Ohkolan Oka on v.1939 perustettu kyläseura, jonka päätarkoituksen tulee olla pääseuransa, 
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Mäntsälän Urheilijoiden tavoitteiden mukainen. Pyrkimyksenä on tukea ja edistää eri 
liikuntamuotojen harrastusta. 

 

Hallinto   
Yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajana Pekka Peltoranta, sekä jäseninä Aki 
Mäenpää, Mimmi Tervonen, Olli Pahkamäki, Harry Rummukainen ja Kalle Hietanen. 
Varajäseninä Jyrki Aronen ja Auli Teppinen (rahastonhoitaja). 

 

Jäseniä  
Seuralla oli vuonna 2012 perhejäseniä yhteensä 394 jäsentä sekä henkilöjäsenmaksun 

maksaneita 50 henkilöä. Yhteensä jäseniä oli 444. 
 

Kilpailutoiminta  
 

Oka järjesti yhdessä Veljen ja Verson kanssa sarjahiihtoja Hirvihaaran hiihtokeskuksessa ja 
viidet omat hiihtokisat (yksi sprinttinä) perinteisellä tyylillä. Kolmantena talvena hiihtokisat 
järjestettiin myös Hyökännummen puolella Ohkolan sairaalan puistossa, hiihtäjiä yhteensä 
60. 

 
Yleisurheilussa järjestettiin kahdet kilpailut elo-syyskuussa. Osallistuttiin keväällä yleisen 
sarjan yleisurheiluotteluun Hyökännummi-Ohkola-Arola, jonka Oka voitti. Syyskuussa 
osallistuttiin kyläseurojen lasten ja nuorten välisiin yleisurheilukilpailuihin, jossa Oka tuli 
kolmanneksi. 

  
Maastojuoksukilpailuja lapsille järjestettiin keväällä kahdet kilpailut ja yksi katujuoksu. 
Syksyllä järjestettiin kahdet maastojuoksut. 

 
Järjestyksessään kymmenes Ohkola-hölkkä pidettiin heinäkuun lopussa, osallistujia oli 35 kpl. 

 

Tiedotus    
Tiedotus hoidettu 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. 

 
 

Nuorisotoiminta 
 

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. 80 lasta. 
 
Kevään ja alkukesän sekä syksyn aikana on järjestetty jalkapallokerho Ohkolan Sairaalan 
kentällä Hyökännummella, osallistujia noin 25.  

   
Ohkolan Oka on tehnyt talkootyötä koulun kaukalon ja luistinradan jäädyttämisessä ja 
puhtaanapidossa sekä latuverkoston ylläpitämiseksi. 

 

Muu toiminta  
 

Maaliskuun lopussa pidettiin Marian tiepuolikävely. Suoritusten kirjaaminen tehtiin 
Ohkolan Nuorisoseuratalon pihassa. Maaliskuussa tehtiin hiihto- ja lasketteluretki 
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Sappeelle ja marraskuussa järjestettiin retki Pajulahden urheiluopistolle. Koulujen 
liikuntasaleissa on talvikaudella ollut sählyä sekä lentopalloa miehille.    
Luistinten teroitusta järjestettiin molemmilla kouluilla. 

 

Talous   
Seuran taloutta on pidetty yllä jäsenmaksuilla, salimaksuilla sekä kunnan teknisen toimen 
talkootyökorvauksilla. Talkootyökorvaus on saatu kylän latujen ylläpidosta sekä 
luistelukaukalon jäädytyksestä ja hoidosta. 

 

SULKAVAN SISU 

Yleistä 

Sulkavan Sisu ry. toimii Sulkavan, Nikinojan, Olkisten ja Maitoisten kylien alueella Mäntsälän 

Urheilijoiden kyläosastona. 

Hallinto 

Vuosikokouksessa  10.11.2011 valittu johtokunta: Pj. Tuija  Sola. vpj. Aija Matkalin, siht. Juha 

Heino, rahastonhoitajana Kimmo Laine johtokunnan ulkopuolelta sekä jäsenet Anssi Airio, 

Pauli Kantonen,  Jari Koskinen, Tarja Koskinen,  Markku Laine,  Kari Weckman sekä 

varajäseninä  Juha Inkinen, Kari Hyrkäs  ja  Juha-Matti Laiho.  Johtokunta kokoontui aj. 

1.11.2011-31.10.2012 neljä kertaa. 

Kilpailutoiminta 

Seura järjesti Jerpin lenkin 6.11. 2011 jo 59. kerran. Väläkän lenkki juostiin 28. kerran  ti 

26.6.2012. Kaikille osallistujille jaettiin perinteinen mitali sekä arvontavoittoja. Kolme parasta 

miestä sekä naista saivat pokaalin. Sisun parhaana Markku Laineelle luovutettiin 

kiertopalkinto haltuun vuodeksi.  

Tiedotus 

Seuran tapahtumista on tiedotettu Mäntsälän Uutisissa. Väläkän lenkistä oli ilmoitus Juoksija 

– lehdessä. 

 

Talous     

Järjestyksenvalvontaa  on suoritettu seuraavissa tapahtumissa: 

- Mäntsälän Yrittäjänaisten järjestämässä Tomi Metsäkedon konsertissa Mäntsälän kirkossa ke 
30.11.2011 

- Rekka-Rastin uusien toimitilojen avajaisissa  la 21.4.2012 Hyvinkäällä 
- Mäntsälän Kesäkadun Avajaisissa to 7.6.2012 Mäntsälän keskustassa 
- Mäntsälän Messuilla la-su  25.-26.8.2012 Mäntsälän Monitoimitalossa 
- Kuumailmapallon SM-kisojen Yleisötapahtumassa la 15.9.2012 Mäntsälän 

keskusurheilukentällä 

 

Muu toiminta 

Kesäretki Hämeenlinnaan su 10.6.2012 yhteistyössä Mäntsälän Retki ry:n kanssa. 

Käyntikohteina Aulangon luonnonpuisto, entisen Suomen kasarmin alueella sijaitseva 
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ravintola Seiska sekä Hämeen keskiaikainen linna museoineen, Laurellin kahvila sekä 

Hämeenlinnan kirkko.  

 Seurassa on harrastettu suunnistusta ja tarkkuussuunnistusta. 

 

VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA VELI RY 

Yleistä 

Seuran urheilijat ovat jälleen kuluneella kaudella yltäneet varsin hyviin saavutuksiin SM ja 

jopa MM tasolla. MM kilpailuissa ovat mukana olleet suunnistuksessa D18 sarjassa Elisa 

Mäkinen ja veteraanisarjassa N35 Minna Henttonen. SM-tasolla menestystä on tullut 

suunnistuksessa nuorten sarjoissa sekä koululiikunnankisoissa. Hiihdon sarja- ja 

mestaruuskilpailut on järjestetty  yhdessä Hirvihaaran Verson kanssa Hirvihaaran 

hiihtokeskuksessa. Kilpailutoimintaa lukuunottamatta seuralla ei ole toistaiseksi ollut mitään 

järjestettyä ohjaustoimintaa. Seura on mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt tukemaan 

menestyneitä urheilijoitaan. 

Kilpailullisia saavutuksia 

SM-taso Hiihtosuunnistus Imatra 28.-29.1. 1.Tuomas Heikkilä  Suunnistuksen ylipitkätmatkat 

Kortesjärvi 27.5. D18 1. Elisa Mäkinen  D17  2. Venla Heikkilä.  Sprintti suunnistus Tampere 

.3.6. D17  3. Venla Heikkilä  D18  4. Elisa Mäkinen. Pitkät matkat D18 1. Elisa Mäkinen. 

Keskimatkat D18  1.Elisa Mäkinen. Viesti  2.Elisa Mäkinen  Koululiikunnan suunnistuskisat 

Hyvinkää 31.8-19.  H14  2. Tuomas Heikkilä. D-sarjan viestijoukkue 3. (Siiri Saalo) Elisa 

Mäkinen,Tuomas Heikkilä. Suunnistus MM Elisa Mäkinen W20  JWOC middle 8th, relay 4th, 

long 27th 

Veteraanien MM hallikisat Jyväskylä 3.-8.4. N35 kuula 1. Minna Henttonen 12.35. Tampere 

veteraanien SM-kisat  N35 kuula 1. Minna Henttonen 12.40 

PM-kisat: Hiihto P10 1.Matias Hyvönen. P10 joukkue 2. Miko Martikainen,(Tuomas 

Ruuskanen),Matias Hyvönen.  Sprinttikisa P14 1. Tuomas Heikkilä 

Yleisurheilun PM kisdat 9-14v.Lohja P9 1000m 1. Elias Pelkonen 3,51,50,  P10 kuula 2. Matias 

Hyvönen 7,58  P10 kiekko 1. Matias Hyvönen 25,13  P14 2000m 2. Tuomas Heikkilä 7,01,79 

MU:n mestaruuskilpailuista hiihto ja yleisurheilu kultaa 15 kpl, hopeaa 10 kpl ja pronssia 4 

kpl 

Seuran paras urheilija 2012 Elisa Mäkinen. Paras nuorisourheilija Tuomas Heikkilä. 

Kannustuspalkinto Venla Heikkilä 

Talous 

  Talous muodostuu jäsenmaksu- ja korkotuloista sekä talkootuotoista 

Hallitus 
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Toimintavuoden aikana hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Karl Sarenius 

puh.joht., Anne Aliranta vara.puh.joht., Taru Punta siht., Teuvo Heikkilä, Pekka Kuosa, Jalo 

Vuori, Elisa Mäkinen sekä rahastonhoitajana Riitta Aho 

VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA VERSO RY 

Yleistä  

Voimistelu- ja urheiluseura Hirvihaaran Verso toimii urheilullisesti Hirvihaaran alueella 

Mäntsälän Urheilijoiden kyläosastona. 

Hallinto   

Johtokunnan puheenjohtaja toimi Matti Ilomaa, varapuheenjohtaja Pekka Ruuskanen, 

sihteerinä Sirke Vaarma, rahastonhoitajana Eila Pietilä, jäseninä: Helena Salmi, Essi 

Ruuskanen, Sari Seppälä, Johanna Ollila, Jyri Ilomaa ja Johanna Harjula. Johtokunta 

kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 

Kilpailutoiminta 

Hiihtojaosto järjesti viidet sarjahiihdot ja mestaruushiihdot molemmilla hiihtotyyleillä. 

Hiihdot järjestettiin Ohkolan Oka ry:n, Urheiluseura Ajo ry:n, V- ja u-seura Mäntsälän Veli 

ry:n ja Sälinkään Kisa-Toverit ry:n kanssa. Osallistujia oli n. 20–30 henkilö/kilpailu. 

Lisäksi osallistuttiin piirimestaruus- ja kansallisen tason kisoihin. 

Keväällä järjestettiin kolmet maastojuoksukisat. 

Elo- ja syyskuussa järjestettiin kolmet sarjakilpailut ja yhdet mestaruuskilpailut 

yleisurheilussa. 

Tiedotus  

Tiedotusta jatkettiin edelleen Mäntsälä-lehden, Mäntsälän Uutisten ja Mäntsälän 

Viikkouutisten kautta.  Verson omat nettisivut löytyvät osoitteesta: 

http://mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/verso                                                                                                                                             

Tapahtumat 

 Hirvihaaran Verso osallistui liikunta- ja urheilumessuille. 

Kuntomajalla järjestettiin perinteiset Marian päivän tiepuolihiihdot sekä osastojen väliset 

hiihtoviestikisat. 

Nuorisotoiminta 

Seuran nuoriso osallistui Sompis-hiihtokouluun, yleisurheilijat harjoittelivat kirkonkylän 

kentällä, sekä hallikaudella monitoimitalolla. 

Talous  

Seuran tulot muodostuivat jäsenmaksuista, toimitila-avustuksesta ja kuntomajan kahvion 

tuotosta. 

 Kaukalopallojoukkueen keräämillä mainostuloilla sekä talkoilla seura rahoittaa ko. joukkueen 

menoja, mm. jäähallivuokria.  
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Kuntomajan huoltotyöt 

 Kuntomajan pihaa kunnostettiin ja rakennukseen asennettiin ilmalämpöpumppu. 

Parhaat urheilusaavutukset 

Tuomas Ruuskanen, kansalliset kisat vuosi 2012 

HIIHTO: AM-viestihopea Hartola 19.2.2012 Hartola (joukkue: Matias Hyvönen, Miko 

Martikainen, Tuomas Ruuskanen) 

YU: junnuhallikilpailut 4.3.2012 Helsinki: kuula 3. sija 

HIIHTO: AM-hiihtosprintti 7.3.2012 Lohja: 6. sija 

HIIHTO: Alueen pitkät matkat 25.3.2012: 5. sija 

MAANTIEJUOKSU: PM-juoksu 15.4.2012 Taaborin hölkkä Tuusula: 3. sija 

SUUNNISTUS: Hissin kevätkansallinen 12.5.2012 Hämeenlinna: 4. sija 

YU: Vantaan Sinettikisat 27.5.2012: 40m : 2. sija, 1000m: 3. sija, pituus: 3. sija, kuula: 3. sija 

YU: Lasten Olympialaiset 6.6.2012 Porvoo: 40m: 3. sija, pallon heitto: 3. sija 

SUUNNISTUS: Suunto-Games 9.-10.6.2012 Espoo: 2. sija 

YU: Ikaalisten juhannuskisat 22.6.2012 Ikaalinen: 1000m: 2. sija 

SUUNNISTUS: Kainuun rastiviikko heinäkuu 2012: 9. sija kokonaiskilpailussa 

YU: Pyhäjärvi-Games 11.7.2012 Eura: 40m: 3. sija, keihäs: 3. sija 

YU: Kouvola 21.7.2012: pallon heitto 3. sija 

SUUNNISTUS: Hämeenlinna 4.8.2012: 2.sija 

SUUNNISTUS: AM-pitkämatka suunnistus, Espoo 10.8.2012. 4. sija 

 

NUMMISTEN VILKAS RY 

Yleistä  
Vuonna 2012 yhdistys on jatkanut edellisvuosien kaltaista toimintaa vaikka liikuntapaikkojen 
suhteen vuosi on ollut haasteellinen. Uuden koulun rakennustyömaan alle jäänyt valaistu 
pururata ja urheilukenttä oli käytössä vain osan kesästä ennen tuhoutumista. 
Seura on pyrkinyt vastaamaan kylän asukkaiden lisääntyneisiin liikunnallisiin tarpeisiin 
järjestämällä harrastus- ja kilpailutoimintaa aikuisille ja lapsille. Seuran toiminta on 
keskittynyt Nummisten seurojentalolle ja lähiympäristöön. 

 
Hallinto ja jäsenet 

Yhdistyksen hallituksessa toimi syyskokoukseen asti seuraavat henkilöt: Tarja Torvasti (pj),  
Jarkko Loikkanen (siht.,varapj), Harry Eenola, Jarmo Halonen, Lasse Hjelt, Heli Kaipiainen,  
Pirjo Koskinen, Jari Suvanto ja Paavo Tähkäpää. Hallitus kokoontui 6 kertaa. Kevätkokous  
pidettiin 4.4.  
Syyskokouksessa 7.11. valittiin seuralle uusi hallitus seuraavasti: Tarja Torvasti (pj), Jarkko  
Loikkanen (siht.,varapj), Harry Eenola, Lasse Hjelt, Heli Kaipiainen, Pirjo Koskinen, Irina  
Määttä, Jari Suvanto ja Tuula Vaenerberg. Hallitus kokoontui 1 kerran.    

  
Seuraa edusti Mäntsälän urheilijoiden hallituksessa Harry Eenola sekä varajäsenenä Tarja  
Torvasti.  Seuran jäsenmäärä oli n. 200. 

 
Kilpailu- ja harrastustoiminta 

Vilkas järjesti talvella neljät hiihtokilpailut ja keväällä neljät maastojuoksukilpailut. Kesällä 
yleisurheiltiin kuusissa sarjakilpailuissa. Vilkkaan urheilijat ovat osallistuneet myös erilaisiin 
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MU:n ja piirin kilpailuihin. 
Harrastustoimintana seuralla on ollut lentopalloa, sulkapalloa, sählyä, lasten liikuntakerho 
kahtena ryhmänä ja keilausreissuja. Ryhmäliikunta (zumba) on jatkunut. 

 
Tapahtumat ja talkoot 

Maaliskuussa järjestimme Marianpäivätapahtuman (jokipuolikävely, hevosrekiajelu, 
kahvitarjoilu, lohikeiton- ja makkaranmyynti, herkkukori arvonta).  
 
Kesän aikana järjestimme pururadan ja urheilukentän kunnostus talkoita. Latujen teko ja 
ylläpito pururadalle ja ympäristöön on hoidettu talkoilla. Kenttä, pururata, kaukalo ja ladut 
ovat olleet kaikkien kyläläisten innostuneessa kuntoilukäytössä. 

 
Tiedotus  

Tiedostustoimintaa on hoidettu lehti-ilmoituksilla. Kilpailujen tulokset on julkaistu  
paikallislehdissä. 

 
Talous  

Jäsenmaksut muodostavat seuran talouden perustan. Varoja on hankittu myös  
talkootoiminnalla ja Marianpäivätapahtumalla. Vuoden 2012 tulos oli edellisvuosien  
kaltainen. 

 


