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1 JOHDANTO 

Vuonna 2015 Mäntsälän Urheilijoiden toiminnan kehittyminen jatkui edelleen.  

MU sai vielä viimeisen vuoden valtionavustusta Seuratuen muodossa ja tapahtumat olivat tuotoltaan 

positiivisia. Seuran talous oli jaostojen osalta kohtuullinen, seuran hallinnon talousarvio kaipaa vielä 

tulevana vuonna tarkempaa seurantaa. Seuran tilinpäätös on negatiivinen, johtuen hallinnolle 

kerääntyneistä kustannuksista sekä mm. jalkapallojoukkueen leiri- ja harjoitusmatkasta Espanjaan, jonka 

kuluja ei ollut taseeseen oikealla tavalla kirjattu. Keskuskadun liikehuoneiston ottaminen omaan käyttöön 

oli oiva ratkaisu – jäsenet voivat käydä hoitamassa seura-asioitaan toimiston aukioloaikoina. Myös 

seuratavaroiden säilytys yhteisissä tiloissa on ollut hyvä ratkaisu – tavaroille on paikka, eikä niitä tarvitse 

kenenkään kotona tai autotalleissa säilyttää. Toimiston aukioloajat ovat olleet vaihtelevat, mutta niihin 

pyritään saamaan pysyvyyttä. Liikehuoneisto sai uutta ilmettä joulukuussa 2015, kun Ajovarma Oy tuli 

vuokralaiseksi ja näin ollen MU ja Ajovarma jakavat huoneiston vuokratilat yhdessä.   

Jaostojen toiminta on ollut jälleen vilkasta. Vuoden 2014 kaltaista SM-kisojen määrää ei nähty, mutta useita 

tapahtumia eri jaostoissa järjestettiin.  Menestys on ollut myös hyvää – jalkapallossa miesten 

edustusjoukkue jatkoi nousuaan nousten kauden päätteeksi 4. Divariin ja miesten Futsal-joukkue aloitti 

kauden 2015 – 2015 Kolmosessa vahvoin ottein ja päätti kauden lohkoykkösenä eli kaudella 2016 – 2017 

Futsal edustus pelaa Kakkosessa. Suunnistajat saavuttivat hyviä sijoituksia MM-kisoja myöten. Useita SM-, 

pm ja AM-mitaleita saavuttivat kiitettävä määrä MU:n urheilijoita. Hiihtojaosto hankki pitkään harkinnassa 

olleen lumitykin ja vapaaehtoisten määrä lumetuksessa oli ilahduttava ja latu oli ahkerassa käytössä.  

Uusia tuuliakin MU:ssa ja Mäntsälässä koettiin, kun vuoden 2015 loppupuolella MU:n muutama 

pitkäaikainen toimija päätti perustaa uuden jalkapalloseuran Mäntsälään. Uuden seuran perustaminen tuo 

mukanaan uusia käytänteitä niin kunnan kuin kenttienkin osalta. Jää lähivuosina nähtäväksi, miten kahden 

seuran pyörittäminen väkimäärältään kohtuullisen pienessä kunnassa onnistuu. Koripallossa toimii 

ainoastaan aikuisten harrastekoripallo ja pyöräilyjaosto toimii toiminnanjohtajan vetämänä. Lentopallo sai 

lisäharjoitusvuoroja ja sai uuden ikäluokan joukkueen toimintaan.   

Mäntsälän Urheilijoiden toiminnan kehittyminen näkyi myös kuntatasolla – MU oli hyvin edustettuna 

Vuoden Urheilutekopalkinnoissa, kun Mäntsälän kunta palkitsi Vuoden Urheiluteko 2015 palkinnon saajaksi 

hiihtojaoston puheenjohtaja Kari Onnisen.   

Toiminnanjohtaja ja hallitus esittävät parhaat kiitokset toiminnassa mukana olleille vuoden 2015 

toiminnasta. Parhaat kiitokset esitämme toimintaamme tukeneille yrityksille ja Mäntsälän kunnalle 

toimintaedellytystemme turvaamisesta. 

 

Toiminnanjohtaja 10.4.2016  



 

2 TOIMIELIMET 

Seuran sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous pidettiin 22.4.2015  

Syyskokous pidettiin 25.11.2015 

Hallitus kokoontui kauden aikana 10 kertaa. Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi myös 

jaostojen puheenjohtajat ilman äänioikeutta.  

Kokouksiin osallistumisaktiivisuus: 

  11.2. 9.3. 15.4. 12.5. 9.6. 19.8. 21.9. 19.10. 16.11. 17.12. 

Reijo Tikkakoski, PJ x x x x x x x x x x 

Arto Nummela, VPJ  x    x   x x 

Asko Eerola x x x x x x  x x x 

Marja-Liisa Laitila           

Markku Laine   x x    x x  

Harry Eenola x x x x x x x  x x 

Kari Onninen     x   x  x 

Sari Alaluusua   x   x x x x x 

Minttu Jores  x x x    x   

Heikki Saarinen  x x x   x x x x x 

Markku Helenius (VJ)   x  x      

Toni Karlsson (VJ)          x 

Pekka Kuosa (VJ)  x   x      

Harri Jores (VJ) x      x    

Paula Jurvanen, 
sihteeri x x x x x x x x x 

 
x 

 

3 TOIMINTA KESKUSLIITOISSA JA YHTEISTYÖELIMISSÄ 

Mäntsälän Urheilijat ry on kuulunut kattojärjestö Valo ry:hyn ja niihin sen alaisiin jäsenliittoihin, jotka ovat 

seurassa edustettuina. Jalkapallojaosto on kuulunut Suomen Palloliiton alaiseen Palloliiton Uudenmaan 

Piiriin.  

Seurassa oli vuonna 2015 toimintaa seuraavissa lajeissa; ammunta, hiihto, hiihtosuunnistus, jalkapallo, 

lentopallo, koripallo, pyöräily, pyöräsuunnistus, suunnistus ja yleisurheilu.  

Jaostojen puheenjohtajat ovat pääasiassa edustaneet seuraa lajiliitoissaan.  

Reijo Tikkakoski on ollut Palloliiton Uudenmaan piirin Kurinpitovaliokunnan jäsen.  Sari Alaluusua on ollut 

Palloliiton Uudenmaan piirin Seurakehitysvaliokunnan jäsen. 



Touko Koivisto on varapuheenjohtaja Suomen Veteraaniampujat ry:ssä. 

4 JÄSENISTÖ 

Kauden 2015 jäsenistön määrä on edelleen suuntaa-antava, varsinkin kyläseurojen jäsenistön osalta. 

Seuraan vuonna 2013 hankittu jäsenrekisteri- ja laskutusjärjestelmä Seuramappi on otettu käyttöön 

lajijaostojen osalta ja jäseniä jaostoissa on yhteensä 1013. Osalta kyläseuroista on saatu jäsenrekisterit ja 

arvio kokonaisjäsenmäärästä on noin  

5 VUODEN 2015 PARHAAT URHEILIJAT 

Vuoden urheilija Lauri Mäkinen  suunnistus 

Vuoden nuori urheilija Liinu Nummela suunnistus 

Vuoden aikuisurheilija Harri Jores  yleisurheilu 

Puheenjohtajien pytty Tuomas Ruuskanen yleisurheilu, suunnistus 

Vuoden lupaava nuori Ea Vuori  yleisurheilu 

Vuoden valmentaja/ohjaaja Anssi Jokinen  jalkapallo 

Vuoden joukkue Miehet  Jalkapallo  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Uusia ammunnanharrastajia saatiin niin nuoriin kuin aikuisharrastajiinkin. Nuoria 

saatiin ohjatun ammunnan kautta ja aikuisia harrastajia muuttovoittona. 

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 

Tuomarikortteja uusittiin kolmelle toimihenkilölle. Valmennus tai seurakoulutuksiin ei osallistuttu. 

Harjoitusvuorot  

Monitoimitalolla oli harjoitukset kolme kertaa viikossa talvikaudella. Ulkoradat Hirvihaarassa olivat 

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

saatiin harjoituksiin enemmän osallistujia ja aktiivisia treenivuoroja. 

Kilpailutoiminta 

Toimintavuoden aikana järjestettiin yhdet kansalliset kilpailut ilmapistoolissa ja -kiväärissä, 

helmikuussa. Tämän lisäksi järjestimme kuudet maakunnalliset ilma-asekilpailut.  

Jaoston jäsenet ovat avustaneet naapuriseuroja järjestelytehtävissä sekä tuomaritehtävissä eri 

kilpailuissa. 

Tiedotus 

Ilmoitukset paikallislehtien seurapalstoilla, radan ilmoitustaululla ja sähköpostilla. Panostettiin 

erityisesti myös kotisivuihin. 

Nuorisotoiminta 

Syyskaudella järjestettiin ohjattua ammuntaa nuorille. Kymmenen kerran koulutuksessa kävi 

kahdeksan nuorta joista neljä jatkoi vielä ohjattujen kertojen jälkeenkin. Lisäksi saimme aktivoituja 

jaoston entisiä jäseniä palaamaan harrastuksen pariin. 

 

 



Talous 

Toiminnan tarvitsemat varat on saatu jaostomaksuista, kilpailujen osallistumismaksuista ja MU:n 

tukisäätiön avustuksesta, sekä sponsori avustuksista. Ulkoratojen kunnostustyöt ja ympäristöluvan 

vaatimuksen kasvattavat kuluja aikaisempiin vuosiin verrattuna. 

 

Urheilusaavutukset 

Nico Järvinen sai jatkaa kiväärin paralympia valmennusryhmän haastajaryhmässä. Haastajaryhmä 

on seuraava askelmaajoukkue/olympiajoukkueryhmästä. Nico Järvinen sijoittui aikuisten sarjassa 

neljänneksi. 

Syksyllä Nico valittiin ensimmäisenä ampumaurheilijana nuorten paralympiaryhmään. 

Sm- kilpailuissa seuran jäsen menestyivät kohtalaisesti. Saavutettiin muutama mitalisijoitus sekä 

muutama pistesijoitus. 

Aluemestaruuskilpailuista saatiin mitaleja ja pistesijoituksia erilajeissa. 

 

6.2 HIIHTOJAOSTO 

Hiihtojaoston toiminnan tarkoituksena 2015 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 sekä seuran Me hengen nostaminen. 

Vuosi 2015 alkoi hiihdon kannalta suhteellisen mukavissa merkeissä, tammikuussa oli pientä 

pakkasta mutta lunta ei juuri satanut. Pakkasien myötä saatiin maahan kevyt kerros luonnon lunta 

ja jaoston hankkimalla lumitykillä saatiin lunta heti tammikuun alussa Hirvihaaran latupohjalle ja 

ladut hiihdettävään kuntoon. Koko Suomessa talvi oli ”lämmin” ja kesä oli poikkeuksellisen viileä ja 

sateinen. Syyskesällä Hirvihaaran hiihtokeskuksen latuja parannettiin edelleen, mm. latupohjia 

levennettiin ja valaistusta parannettiin.  

2015 marras ja joulukuu olivat hiihtokansalle hiihdon kannalta vaikea, sää oli vuoden aikaan 

nähden hyvin lämmin ja lunta ei saatu. Aivan joulukuun 2015 lopussa sää tilassa tapahtui 

muutosta ja pääsimme aloittamaan hiihtokeskuksen latujen lumettamisen. Hiihtokeskuksen 

kehittäminen monipuoliseksi harrastusalueeksi jatkuu edelleen yhteistyössä kunnan kanssa. 

Kauden suurin tapahtuma oli luonnollisesti lumitykin hankinta MU:lle. Yhteensä talkootyötunteja 

kertyi liki 450  ja talkoolaisia ilmoittautui lumitykkirinkiin 51 henkilöä. Tämä on hatunnoston 

arvoinen suoritus! 

 



Hallinto 

Jaoston hallinnosta vastaavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri – talousvastaava, 

valmennus- ja hiihtokouluvastaava, varustevastaava, kisa-isäntä, tykkivastaava ja kaksi jäsentä. 

Jaoston puheenjohtajana toimii Kari Onninen, varapuheenjohtajuutta hoitaa Arto Uusi-Simola, 

Sihteerin ja talousvastaavan tehtäviä hoitaa Outi Lukiini.  

Sompis ja valmennus vastuu jaettiin puheenjohtajalle, sihteerille ja kisaisännälle.  

Tiina Ahde hoitaa varustevastaavan tehtävien lisäksi kilpailuihin ilmoittamiset.  

Kisa-isännän tehtävissä Harry Eenola ja lumitykkivastaavan tehtäviä hoitaa Tapio Kyytsönen. 

Hallinnon jäsenenä on Kari Martikainen ja Mika Lukiini. 

Hallinto pyrki kokoontumaan kuukausittain, kuukauden ensimmäisenä tiistaina tämän lisäksi 

järjestettiin kilpailu- ja toiminnansuunnittelu palavereja.  

Koulutus ja valmennus 

Nuoria hiihtäjiä on kauden aikana perehdytetty kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen ja 

monipuolisiin harjoitustapoihin. 

Kilpailutoiminta  

Tammikuussa hiihdettiin tykkilumiladulla Kesport-hiihto vapaalla hiihtotavalla, mukana oli nuoria 

hiihtäjiä 30. sekä kansallinen Mäntsälä-hiihto, perinteisellä hiihtotavalla. Latuna tykki- ja uusilumi 

ja mukana oli 88 osallistujaa. Helmikuussa järjestettiin MU:n mestaruushiihto perinteisellä 

hiihtotavalla. Maaliskuussa hiihdettiin +3asteessa ja vesisateessa Hippo-hiihto. Seuran hiihtäjiä 

osallistui kauden aikana ahkerasti Alue mestaruus- ja piiri-mestaruus sekä kansallisiin kilpailuihin. 

Tiedotus   

Hiihtojaoston toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin seuran internetsivuilla ja sähköpostitse, 

sekä Mäntsälän Uutisten seurapalstalla. Jaoston tiedottamista parannettiin luomalla Nimen huuto. 

comiin ryhmät, Hiihto ja Hiihtojaosto ja jaoston sisäistä tiedottamista hoidetaan lisäksi 

tekstiviestein.  

Nuorisotoiminta 

Hiihtojaosto panosti erityisesti nuorisotoimintaan: syksyllä jatkuivat sauvakävely- ja 

rinneharjoitukset, tänä vuonna mukaan saatiin runsaasti nuoria ja heidän osallistumisensa oli 

hyvin aktiivista. Talvikaudella Sompis- hiihtokoulussa harjoitteli ahkerasti 41 lasta ja nuorta. 

Hiihtokoulumme tavoitteet, tarjota monipuolista liikuntaa sekä lajitaitojen opettelua erilaisten 

harjoitteiden ja leikkien avulla, onnistui. Syystreeni-ryhmä leireili Vuokatissa marraskuussa 2015, 

mukana oli yhteensä 29 osallistujaa. 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 123, ensimmäisessä luokassa ja Uudenmaan 

Hiihtopiirin seuravertailussa viidentenä.  

Hiihtäjämme saivat hyvää menestystä ja näkyvyyttä niin Kansallisissa kuin 

aluemestaruuskilpailuissa.  

Parhaat urheilusaavutukset:  

Hiihtojaosto palkitsi vuonna 2015 hiihtäjiä seuraavasti: 

SM-menestyjä: Paula Laaksonen, 2x SM-kulta VAU. 

Paras poika – ja HS-menestyjä pokaalilla palkittiin Matias Hyvönen, hyvästä kilpailumenestyksestä 

ja ahkerasta harjoittelusta mm: KLL 1., HS 20. sarjassaan 

Paras tyttö – pokaalilla palkittiin Anniina Hyvönen, hyvästä kilpailumenestyksestä ja aktiivisesta 

osallistumisesta. 

Sompis- menestyjänä palkittiin Joona Martikainen, aktiivinen Sompislainen, hyvästä 

kilpailumenestyksestä sekä aktiivisesta harjoittelemisesta ja osallistumisesta. 

Tsemppari – poika palkinnolla palkittiin Miko Martikainen, hyvästä kilpailumenestyksestä sekä 

aktiivisesta harjoittelemisesta ja osallistumisesta. 

Tsemppari – tyttö palkinnolla palkittiin Tuuli Hjelt, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja 

positiivinen asenne. 

Tulokas poika – palkittiin Antti Seppälä, aktiivisesta osallistumisesta ja positiivisesta asenteesta.  

Tulokas tyttö – pokaalilla palkittiin Essi Turunen, aktiivisesta osallistumisesta, hyvästä 

kilpailumenestyksestä ja positiivisesta asenteesta.  

Tuloksia: 2015 

Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut sprintti matkat 

N10 3. Anniina Hyvönen 

M10 3. Joona Martikainen 

M14  6. Matias Hyvönen 

M12 6. Miko Martikainen 

 
Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut henkilökohtaiset matkat 



N10 11. Anniina Hyvönen 

M10 6. Joona Martikainen 

M13 7. Matias Hyvönen 

M12 12. Miko Martikainen 

 
Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien viestimestaruus hiihdot 
N10 5. Anniina Hyvönen,Tuuli Hjelt, Essi Turunen  
M12 7. Joona Martikainen, Miko Martikainen, Antti Seppälä   
 

6.3 JALKAPALLOJAOSTO 

Yleistä 

Jalkapallojaosto tuli miehen ikään ja täytti 50 vuotta. Tätä juhlistettiin Maaottelulla syyskuussa, 

jossa U17 Suomi isännöi Pohjois-Irlantia ja voitti ottelun komeasti. 

Jaosto jatkoi hyvää työtä toiminnan kehittämisessä myös vuonna 2015.  

FC Reippaan kanssa tehty yhteistoimintasopimus purettiin, koska mitään yhteistyötä ei 

tapahtunut. Uutta yhteistyösopimusta aloimme hiomaan JäPS:n kanssa P03-joukkueen toimiessa 

pilottina. 

Tavoitteena oli vakiinnuttaa kauden 2014 aikana alkanut hyvä kehitystyö valmennuksen,  

taito- ja akatemiakoulun, leirien sekä erilaisten koulutusten osalta ja siinä myös onnistuttiin 

paremmin kuin kohtalaisesti. 

Tutor-toimintaan saimme tukea ¾ ja Tutorimme Hans Pirttilä olikin lähes täystyöllistetty.  

Jalkapallokoulu 2015 järjestettiin kahtena jaksona heinäkuun molemmin puolin. 

Hallinto 

Jaoston johtoryhmälle valittiin helmikuussa uusi puheenjohtaja johtoryhmän ulkopuolelta.  

Johtoryhmässä oli kauden aikana 7 jäsentä; Tommi Vainio puheenjohtaja, Johanna Weckman 

sihteeri, Ville Mukkala valmennusvastaava, Veijo Mäntylä futsal-vastaava, Sari Ala-Luusua 

olosuhdevastaava, Nina Saastamoinen ja Tia Tiainen. Ryhmä kokoontui 12 kertaa vuoden aikana. 

Johtoryhmästä erosi loppuvuodesta Ville Mukkala ja Veijo Mäntylä. 

Jäsenistö 

Jaoston lisenssipelaajien määrä on ollut noin 450 henkilöä vuoden 2014 lopussa.  

Miesten/poikien osuus noin 350 ja naisten/tyttöjen määrä noin 90. Toimihenkilöitä on noin  

60. Tavoite on vuoden 2015 aikana kasvattaa lisenssipelaajien määrä yli 500:n sekä  

vakiinnuttaa toimihenkilöiden määrä. Seuramappi- jäsenrekisteriohjelman kautta hoidetaan  

jäsenrekisteri sekä jaoston jäsenistöön kohdistuva laskutus. 

 



Koulutus ja valmennus. 

Pelinohjaajakoulutus keväällä 2015 P/T01 ikäluokalle sekä joukkueen toimihenkilöille ja 

vanhemmille.  

Valmentajakoulutuksista pyritään saamaan keväällä vähintään E-kurssi sekä D- 

tason kurssit Mäntsälään.  

Valmentajat ja toimihenkilöt ohjataan osallistumaan MU:n yhteisiin koulutustilaisuuksiin.  

Ison kentän valmentajia tuetaan käymään C-tason koulutus. Joukkueenjohtajakouluttajat Sari 

Alaluusua ja Paula Jurvanen jatkavat joukkueenjohtajakokousten sekä 

joukkueenjohtajakoulutusten järjestämistä. 

Heinäkuun lopussa jaosto järjesti Catalan Smartfootboll Campin, johon saimme 

valmennusosaamista Kataloniasta asti. Osallistujia oli 60 ja ohjelmaa oli niin valmentajille kuin 

pelaajille. 

Talous 

Jaoston taloudellinen tilanne on vieläkin vakaa, mutta aiempia pääomia syötiin.  

Talouden seuranta ei toimi toivotussa aikaraamissa ja jatkossa tarvitaan asiaan muutos. 

Kilpailutoiminta 

Nuoremmat ikäluokat osallistuivat Opel-liigaan ja vanhemmat ikäluokat SPL:n Uudenmaan  

piirin sarjoihin.  

Vanhin poikajoukkue P99-00 kärsi kevätkaudella pelaajien vähyydestä ja joutui luopumaan 

sarjasta. Joukkueen pelaajista osa siirtyi muualle, osa siirtyi Edustusjoukkueseen ja moni 

valitettavasti joutui lopettamaan, kun yhdistyminen ei P01-joukkueen kanssa onnistunut.  

Miesten Edustusjoukkue nousi kauden päätyttyä Neloseen oltuaan paras sarjakakkonen. Joukkue 

palkittiinkin Vuoden Joukkueena.  

Futsal-sarjoihin osallistuttiin talvella aikuisten ja nuorten sarjoissa. 

Miesten Edustusjoukkue nousi porrasta ylöspäin Kolmoseen tasonsa mukaiseen seuraan.  

Taitokilpailuja järjestettiin syksyllä. Mitalisuorituksen saavuttaneet lähtivät edustamaan seuraa 
piirin kisoihin. 

Tiedotus 

Joukkueet tiedottavat joukkueensa tapahtumista paikallislehdissä sekä joukkueen  

nettisivuilla. Joukkueiden sisäisenä tiedotuskanavana toimii Nimenhuuto. Seuralla oma  

Facebook, johon linkitetään joukkueiden tapahtumia. 

 



Urheilulliset tavoitteet 

Tärkein tavoitteemme on pelaajien ja joukkueiden kehittäminen. Tutor-toiminnan sekä  

palkattavan valmentajan /valmentajien avulla pystytään vuonna 2015 ja tulevaisuudessa  

asettamaan tulostavoitteita joukkueittain. Edustusjoukkueiden toimintaa tuetaan 2014  

mukaisesti. Futsal-toiminta kaksinkertaistui 2014 ja Futsal- ajatusta tukemaan jalkapalloilua  

jatketaan 2015. Vuoden 2015 tavoitteena on harrastejalkapallon kehittäminen. 

  
6.4 KORIPALLOJAOSTO 

Koripallossa ei ollut nuorten toimintaa vuoden 2015 aikana. Aikuisten harrastekoripallo kokoontui 

kerran viikossa Monitoimitalolla ja harrastajia siellä oli noin 15.   

6.5 LENTOPALLOJAOSTO 

Lentopallojaoston yhteisiä asioita ovat hoitaneet valmentajat tiiviissä yhteistyössä. Valmentajina vuoden 

2015 aikana ovat toimineet Airi Lindberg, Kari Muukka, Mikko Juvonen, Jukka Martikainen, Arttu Kujala, 

Eeva Tammisalo ja Teemu Niemelä. 

Valmentajat ovat ohjanneet yhteistyössä D- ja E-ikäisten harjoituksia maanantaisin ja torstaisin. Lisäksi 

Mikko Juvonen ja Teemu Niemelä ovat ohjanneet sunnuntaisin F-ikäisten harjoituksia. 

Valmentajakoulutusta valmentajat ovat saaneet harjoitusten ohessa Lentopalloliiton valmentajakouluttajan 

Teemu Niemelän ohjaamana. 

Juniorit ovat osallistuneet syksyllä 2015 D-tyttöjen, E-poikien ja E-tyttöjen sarjoihin. Lisäksi F-ikäiset 

osallistuivat syksyllä Mäntsälässä järjestettyyn toimintapäivään. Sarjoihin osallistuminen on palvellut 

erittäin hyvin harjoitusmotivaatiota. MU:n D- ja E-ikäiset ovat voittaneet yli puolet peleistään, vaikka MU:n 

lentopalloharjoituksissa ei keskitytäkään pelkästään niihin taitoihin, joilla junioriotteluita voitetaan. MU:n 

lentopalloharjoitusten tavoitteena on opetella paljon myös sellaisia taitoja, joita tarvitaan vasta 

myöhemmin pelien voittamiseen (torjunta, yläkauttasyöttö, iskulyönti, maahanmenotekniikat jne.). MU:n 

juniorit ovatkin saaneet runsaasti kiitosta turnauksissa siitä, että joukkueistamme paistaa halu kehittää 

peliä kohti ”oikeaa” aikuisten peliä mieluummin kuin vältellä virheitä. Normaalin sarjatoiminnan lisäksi 

MU:n juniorit osallistuivat kesäkuussa 2015 Vaasassa maailman suurimpaan lasten ja nuorten 

lentopalloturnaukseen Power Cupiin. E- tyttöjen joukkue sekä F-sekajoukkue pelasivat neljän päivän aikana 

useita hienoja otteluita. Juniorit pääsivät samalla reissulla aistimaan myös Maailman Liigan otteluiden 

huikeaa tunnelmaa. 

Jaosto on tiedottanut jäsenilleen aktiivisesti nimenhuudon kautta. Lisäksi myös suorat sähköpostit ja 

puhelut ovat olleet käytössä pikaista tiedottamista varten. 

Jaoston talous on pysynyt samalla pohjalla aikaisempaan verrattuna. Toimintamaksut kattavat 

perustoiminnan kustannukset. 

Parhaana saavutuksena MU:n joukkueista E-tyttöjen aluemestaruussarjan joukkue sijoittui hienosti 

neljänneksi Etelä-Suomen E-tyttöjen kovimmassa sarjassa. Arttu Kujala osallistui C-ikäisten alueleirille 

huhtikuussa 2016 ja valittiin jatkamaan syksyn alueleireille matkalla kohti syyskuun alue-SM -turnausta. 

 6.6 PYÖRÄILYJAOSTO 



Yleistä 

Pyöräilyjaostolla ei ollut edelleenkään toimivaa johtokuntaa vaan toiminta ohjautui 

toiminnanjohtaja Paula Jurvasen kautta. Pyöräilyjaoston jäsenmäärä oli muutaman jäsenen 

varassa, jotka ajoivat kuntoajoja, lisenssipyöräilijöitä oli MU:lla vuonna 2015 yksi.  

Kilpailutoiminta  

Mäntsälän ajo järjestettiin 22.8.2015. Ilmoittautuneita oli 95, ajajia loppujen lopuksi 86.  

Koko kesän ajan järjestettiin vapaaehtoisvoimin viikkotempoja 11 kertaa, joissa ajajia kävi kesän 

aikana 14. Reitti ei ollut kaikkien mieleen, joten se karsi osallistujia.  

Vuodelle 2016 on anottu ISM tempo ja –maantieajon järjestämistä.  

Tiedotus   

Tiedotus tapahtuu paikallislehden sekä pyöräilyjaoston omilla nettisivuilla.  

Talous 

Jaoston talous on vakaalla pohjalla. Mäntsälän ajo toi voittoa, joskin toiminnanjohtajan 

palkkaosuutta ohjataan edelleen prosentuaalisesti enemmän pyöräilyjaostolle kuin muille 

pienemmille jaostoille, koska toiminnanjohtaja teki paljon töitä tapahtumien järjestämiseksi.  

 

6.7 SUUNNISTUSJAOSTO 

Yleistä  

 Suunnistusjaostossa toimii noin 80 jäsentä, joista puolet on lapsia ja nuoria.  

 Jaostollamme oli kahdet am-kisat järjestettävänä. Niistä hiihtosuunnistusviikonloppu 
jouduttiin perumaan lumen puutteen vuoksi. Keskimatkan aluemestaruuskisat järjestettiin 
toukokuussa Iilijärvellä. Uudenmaan alueen lisäksi kisoissa ratkottiin myös Päijät-Hämeen 
mestaruudet ja toisena järjestäjänä oli Rastivarsat Orimattilasta. Järjestelyt sujuivat 
mallikkaasti ja yhteistyö kahden seuran välillä toimi hyvin. 

 Nuorisotoiminta jatkui tarmokkaana. Suunnistuskoulun kalenterissa oli noin 25 
tapahtumaa, minkä lisäksi Rastivasa-ryhmä treenasi kuntorasteilla ja leireillä sekä talvella 
salivuorolla. Leimaus-leirille Savonlinna Tanhuvaarassa osallistui kesäkuun alussa 
toistakymmentä henkeä ja lisäksi pidettiin muutamia lyhempiä leirejä omalla porukalla mm. 
Äänekoskella, Solvallassa ja Kisakalliossa sekä leiripäivä Raaseporin suunnalla.   

 Kuntosuunnistustapahtumia järjestettiin 16, ja niihin osallistui keskimäärin 40 henkeä iltaa 
kohden. 

 

 

 

 



Hallinto  

 puheenjohtaja Kristiina Mäkinen 

 rahastonhoitaja ja kilpailuihin ilmoittaja Markku Laine 

 nuorisovastaava Tuula Vaenerberg 

 suunnistuskouluvastaavat Maisa Korhonen ja Pia Nummela 

 kartta, pyöräsuunnistus ja kilpailu: Heikki Saarinen 

 kuntosuunnistus: Pekka Peltonen ja Jyrki Aronen 

 web: Asko Nykänen 

 hiihtosuunnistus: Markus Hannula 
 

Koulutus ja valmennus  

 Nuori Suunta 1 -ohjaajakoulutuksen kävivät  Valtteri Kinnunen ja Niko Vaenerberg. 

 Arto Nummela suoritti Suunnistusvalmentajakoulutuksen kolmostason loppuun 
 

Kilpailu  

 Hiihtosuunnistuksen aluemestaruusviikonloppu Kapulin alueella jouduttiin perumaan 
lumen puutten vuoksi. 

 Am-keskimatkan kilpailut Iilijärvellä onnistuivat hyvin. Yhteistyössä RaVan kanssa 
järjestetyissä kilpailuissa kilpailun varajohtajana toimi Jarmo Sulopuisto, sihteerinä Kristiina 
Mäkinen ja nuorten ja vanhimpien sarjojen ratamestarina Tuomo Niskanen. Kartan 
ajantasaisti Heikki Saarinen.  

 Kapina-TempO oli ensimmäinen MU:n järjestämä kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu. 
Osanottajia oli noin 30 ja lisäksi kisan jälkeen pidetyillä kuntorasteilla useampi henkilö otti 
lajiin tuntumaa. Ratamestarina toimi Lauri Mäkinen ja kilpailukeskuksena Keudan ravintola 
Lukkari kirkonmäellä. 

 Mäntsälän alakoulujen suunnistuskisa järjestettiin Mallamäen kartalla toukokuun 
puolivälissä. Kilpailijoita oli 60.  

 Naapuriseurojen kanssa yhteinen lasten sarjasuunnistusosakisa järjestettiin kesäkuussa 
kuntorastien yhteydessä Sahajärvellä. Niko Vaenerbergin suunnittelemia ratoja kiersi 70 
lasta ja huoltajaa. 

 

Tiedotus  

 Jaoston sisäinen viestintä hoidetaan pitkälti sähköpostilistan avulla. Myös Facebookissa on 
oma sivu. 

 Suunnistusjaoston nettisivut palvelevat laajempaakin kohderyhmää. Sieltä löytyvät niin 
erilaiset kilpailu- ja tapahtumatiedotteet, jaoston yhteystiedot kuin uutiset seuralaisten 
saavutuksista. Nettisivujen uudistamista suunnitellaan. 

 

Talous  

 Jaosto kerää varoja järjestämällä kilpailuja ja kuntosuunnistustapahtumia.  



 Am-keskimatka onnistui taloudellisesti suhteellisen hyvin. Tuotot jaettiin toisen järjestävän 
seuran kanssa.  

 Myös tarkkuussuunnistuskisat jäivät pienestä osallistujamäärästä huolimatta plussan 
puolelle kulujen ollessa minimaaliset. 

 Kuntosuunnistuskauden tuotot olivat yhteensä noin 2750 euroa.  

 Suunnistusjaosto hankki kaksi uutta tietokonetta tulospalvelukäyttöön. 

 Perutuista hiihtosuunnistuskisoista ehti tulla vain hieman kuluja. 

  Kokonaisuudessaan vuosi jäi muutaman tonnin miinukselle, mm. koska hisukisojen tuotot 
jäivät saamatta. 

 

Urheilulliset saavutukset  

 Juho Saarinen pyöräsuunnisti SM-keskimatkalla pronssia ja SM-sprintissä plaketin (5.). 

 Lauri Mäkinen valittiin tarkkuussuunnistuksen MM-kisoihin, ja tuomisina oli 5. sija TempO-
kisasta. Kotimaassa ko. SM-kisat jäivät väliin, mutta TrailO-kisoissa tuli plaketti sijalla 10. 

 Liinu Nummela (D17) palkittiin SM-kisoissa useasti: pitkän matkan hopean ja 
yösuunnistuksen pronssimitalin lisäksi saavutuksina oli kaksi hiihtosuunnistuksen ja kaksi 
kesäsuunnistuksen plakettisijaa. 

 Tuomas Heikkilä hiihtosuunnisti sarjassa H18 SM-sprinttikisojen pronssia. 

 D18-joukkue Riikka Mäkinen, Laura Kylmälä ja Liinu Nummela saavutti SM-viestissä 
plakettisijan 9. 

 Aluemestaruusmitaleita tuli seuralle kesäsuunnistuksesta yhteensä 9 kpl. Niitä saavuttivat 
Heikki Saarinen (H65), Markku Laine (H55), Liinu Nummela (D18),  Niko Vaenerberg (H15), 
Tuomas Ruuskanen (H12), Senni Ruuskanen (D10) ja Saara Leinonen (D8) sekä  H170-
viestijoukkue. 

 

6.8 YLEISURHEILUJAOSTO 

Yleistä 

Kuluvan vuoden 2015 aikana talvikautena jaostolla on ollut harjoituksia yli 9-vuotiaille kaksi vuoroa 
Monitoimitalolla. Lisäksi lauantaisin kilparyhmälle järjestetään ohjattu valmennusvuoro 
Hyvinkäällä. Tämä alkoi vasta 31.10.2015. Pienille 6-9-vuotiaille järjestetään oma harjoitus kerran 
viikossa tiistaisin. Kesäaikana yleisurheilujaostolla on ollut kolme vuoroa viikossa 
keskusurheilukentällä. Mäntsälässä järjestettiin kahdeksan yleisurheilukilpailua, joissa osanottajia 
on ollut yhteensä noin 1000 kpl. 
 
Hallinto 
Puheenjohtajana toimi Asko Eerola, Varapuheenjohtaja Karl Sarenius, talous Timo Kaljunen, 
nuorisovastaava Arto Nummela, muut jäsenet Suvi Pelkonen, Pekka Ruuskanen (talvi 2015 asti), 
tilalle jäseneksi Essi Ruuskanen, viestintävastaavat Minttu Jores, Heli Kaipainen ja sihteeri Pirjo 
Koskinen. Nykyinen johtokunta valittiin järjestäytymiskokouksessa 15.1.2016. 



 

Koulutus- ja valmennustoiminta 

Valmennustoiminnan osalta mentiin kesän yleisurheilukoulussa läpi kaikkien lajien lajitekniikat 
taitotason mukaan 6 – 13-vuotiaille ja halukkaille yli 10-vuotiaille järjestettiin tekniikkaharjoituksia 
keskusurheilukentällä, näitä harjoituksia Arto piti yleisurheilukoulun jälkeen kilparyhmäläisille. 
 
 
Kilpailutoiminta 

Vuoden 2015 aikana järjestettiin 8 yleisurheilukilpailuja; Mäntsälän oma Katuviesti huhtikuussa, 
maastokisat Mustamäessä 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 pääasiassa lajijaoston 
nettisivujen kautta paikallislehtien seurapalstalla sekä erillisillä ilmoituksilla. Sähköpostirinkiin on 
kuulunut noin 20 lisenssiurheilijaa ja vuodesta 2014 alkaen Nimenhuudon kautta on tiedotettu 
harjoituksista. 
 

Nuorisotoiminta 

Urheilukouluun ja yleisurheiluharjoituksiin osallistui noin 60 nuorta urheilijaa vuoden aikana. 
Harjoitusten lisäksi osallistuttiin piirinmestaruustasolla maantiejuoksussa, maastoissa, otteluissa ja 
yksilölajeissa noin 20 urheilijan voimin koko kesän aikana. Yksi nuori saavutti A-rajan ja sai 
osallistumisoikeuden SM-kisoihin Kalajoella. 
Talous 

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

Piirinmestaruuskilpailut: (9 – 15-vuotiaat) 
 
Kultaa 9 kpl,  

Ea Vuori T10 (maastojuoksu, 1000m), 
Sija Nieminen T12 (60m) 
Julianna Moberg T12 (junnuottelut II, 60m aj.) 
Silja Seppänen T12 (pituus) 
Tuomas Ruuskanen P12 (1000m) 
Matias Hyvönen P13 (kuula, keihäs) 



Hopeaa 14 kpl,  
Ea Vuori (vauhd. sisähypyt, 1000m halli, pituus,) 
Julianna Moberg T12 (60m, keihäs) 
Sija Nieminen T12 (200m) 
Silja Seppänen T12 (vauhd sisähypyt, 1000m, korkeus,) 
Tuomas Ruuskanen P12 (kuula, keihäs) 
Matias Hyvönen (kiekko) 
Vilma Rönkä T14 (vauhd sisähypyt, 3-loikka) 
 

Pronssia 7 kpl,  
Ea Vuori T11 (maantiejuoksu, junnuottelut II) 
Elias Pelkonen P11 (maantiejuoksu) 
Sija Nieminen T12 (pituus, kiekko) 
Silja Seppänen T12 (200m) 
Vilma Rönkä T14 (korkeus halli) 

 
Pistesijat; 4.-sija 7 kpl;  

Senni Ruuskanen T10 (junnuottelut I) 
Silja Nieminen T12 (60m halli, korkeus halli, 60m aj., korkeus, junnuottelut II) 
Niko Kemppi P13 (korkeus) 

5.-sija, 7 kpl; 
Ea Vuori T10 (60m halli, kiekko) 
Julianna Moberg T12 (kuula) 
Silja Nieminen T12 (maastojuoksu, junnuottelut I) 
Vilma Rönkä T14 (korkeus, pituus) 

6.-sija, 8 kpl;  
Ea Vuori T10 (60m aj.) 
Julianna Moberg T12 (vauhd sisähypyt) 
Silja Nieminen T12 (maantiejuoksu) 
Silja Seppänen T12 (60m) 
Vilma Rönkä T14 (kuula halli, 100m, 80m aj., kuula) 

7.-sija, 4 kpl;  
Niko Kemppi P13 (1000m) 
Silja Seppänen T12 (junnuottelut I) 
Matias Hyvönen P13 (junnuottelut II) 
Vilma Rönkä T14 (junnuottelut I) 

8.-sija, 7 kpl;  
Ea Vuori T10 (60m) 
Anniina Hyvönen T10 (kiekko) 
Joni Kemppi P12 (kiekko) 
Oona Nyyssönen T13 (pituus) 
Niko Kemppi P13 (60m, 200m) 
Elias Pelkonen P11 (maastojuoksu) 

Muut sijat:  
T9 Cecilia Åberg 16. (miniottelu: keihäs+pituus), 29. (miniottelu: 40m+1000m) 
T10 Senni Ruuskanen 10. (60m aj.) 11. (1000m, kiekko) 
T10 Ea Vuori 12. (keihäs) 



T11 Emma Rönkä 23. (vauhd sisähypyt) 10. (pituus halli) 15. (60m (halli), 14. 
(junnuottelut I) 
T12 Silja Seppänen 10. (vauhd sisähypyt), 9. (kiekko) 
T12 Julianna Moberg 12. (korkeus) 
T13 Oona Nyyssönen 10. (vauhd sisähypyt), 11. (pituus halli, junnuottelut I), 9. (60m, 
200m), 14. (60m halli) 
P13 Niko Kemppi 9. (pituus, kiekko) 
M17 Tuomas Heikkilä SM 5. (3000m). 
N17 Roosa Pelkonen 9. (aluemestaruusmaastot), 13. (aluemestaruusmaantiejuoksu), 
32. (SM-maantiejuoksu) 
 
Alumestaruusviestit: 
N17 4x300m 14. (Laura Nurminen, Liinu Nummela, Roosa Pelkonen, Vilma Rönkä) 


