
MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY / URHEILUSEURA AJO RY 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 
 
YLEISTÄ  Seuran toiminta on ollut aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista.  
 
HALLINTO  Seuran puheenjohtajana toimi Jarmo Antikainen, varapuheenjohtajana 

Pekka Peltonen, sihteerinä Harri Kallioinen, rahastonhoitajana Kari 
Ängeslevä sekä muina johtokunnan jäseninä Mari Lehtiranta, Pauli 
Marjakangas, Tarja Nyyssönen, Kari Siitonen (osan vuotta) ja Ilkka 
Väre. Johtokunta kokoontui 4 kertaa ja sen lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset. 

 
JÄSENISTÖ Maksaneita jäseniä oli 160, joista 80 alle 16-vuotiasta ja 80 aikuista. 
 
KOULUTUS JA VALMENNUS 
 Lapsille pidettiin hiihtokoulua ja aikuisille voiteluopetusta. 
 
KILPAILUTOIMINTA  Seura järjesti 10 jäsentenvälistä yleisurheilukilpailua. Perinteinen Ajo-triathlon-tapahtuma 

peruttiin huonon sään ja osanottajakadon vuoksi. Olimme mukana järjestämässä MU:n 
yleisurheilu- ja suunnistuskilpailuja. Lumitilanne oli hyvä ja hiihtokilpailuja pidettiin 3. 

 
Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistui noin 25 eri urheilijaa, mm. MU:n 
hiihtokilpailuihin, yleisurheilukilpailuihin ja suunnistuskilpailuihin; yleisurheilun, 
suunnistuksen ja maastojuoksun aluemestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin suunnistus-
kilpailuihin ja rastiviikkoihin. Erityisesti nuoret ja Sirkka menestyivät saavuttaen 25 pm-
mitalia.  
 
Osallistuttiin kyläosastojen välisen hiihtoviestiin nuorten, naisten ja yleisen sarjan 
joukkueilla vastaavin sijoituksin 2., 3. ja 4.. Osallistuttiin Mäntsälän katuviestiin kahdella 
nuorten joukkueella (6. ja 9.). 

Jukolan-viestiin osallistuttiin Ajon omalla joukkueella (MU5), jonka hyvä sijoitus valui 
kuitenkin hukkaan valitettavaan leimausvirheeseen. Savonia-hiihtoon osallistui kaikkiaan 8 
eri hiihtäjää.  

Yksi kilpailija kävi Sveitsissä veteraanien suunnistuksen MM-kilpailuissa. 
 
TIEDOTUS, MARKKINOINTI JA SUHDETOIMINTA  

Ajon nettisivut toimivat esimerkillisen aktiivisesti MU:n uusien 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 osallistui noin 100 eri urheilijaa. Kesällä pidettiin yleisurheilu-, maastojuoksu- ja 
piitsivollei-harjoituksia; talvella oli jumppa-, sulkapallo-, lentopallo- ja sählysalivuoroja. 
Lisäksi seura auttoi Arolan koulua luisteluradan ja suunnistusratojen kanssa. 

 
MUU TOIMINTA  Hoidettiin talkoilla Jokelanseudun urheilukenttää, pururataa, hiihtolatuja sekä jääkenttää. 

Ylläpidettiin moottorikelkkaa. Osallistuttiin MU:n lajijaostojen rahanhankintaan ja 
kilpailujen järjestämiseen. MU:n maastomestaruusjuoksut pidettiin Ajon pururadalla. 

 
Järjestettiin bussilla retki Turun Caribia-kylpylään, jonka paluumatkalla oli kirjaimellisesti 
tuli takapuolen alla. Osallistuttiin Jokelanseudun joulutapahtuman järjestämiseen kylän 
muiden yhdistysten kanssa pitämällä tonttu-viisiottelu-pihakilpailua. 
 

TALOUS  Rahanhankinta koostui jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, kylän urheilupaikkojen 
kunnossapitokorvauksista, talkootöistä, Kylävinkin ilmoitustuloista sekä Mäntsälän kunnan 
avustuksista.  

 
PARHAAT URHEILUSAAVUTUKSET 
 KLL:n suunnistuksen suomenmestaruuskilpailuissa Arttu Nummelalle kultaa H14-sarjassa 

sekä aluemestaruus-kultaa Sirkka Sarkille yösuunnistuksessa (D45-sarja).  


