
MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY / URHEILUSEURA AJO RY 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 
 
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, Kirsi Saikkonen ja Ilkka Väre. Johtokunta kokoontui 7 kertaa ja 
sen lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset. 

 
JÄSENISTÖ Maksaneita jäseniä oli 160, joista 80 alle 16-vuotiasta ja 80 aikuista. 
 
KOULUTUS JA VALMENNUS Ei tapahtumia. 
 
KILPAILUTOIMINTA  Seura järjesti 8 jäsentenvälistä yleisurheilukilpailua ja 5 hiihtokilpailua.  
 

Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistui noin 25 eri urheilijaa, mm. MU:n hiihtokilpailuihin, 
yleisurheilukilpailuihin ja suunnistuskilpailuihin; yleisurheilun, suunnistuksen ja maastojuoksun 
aluemestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin suunnistuskilpailuihin ja rastiviikkoihin. Erityisesti nuoret 
ja Sirkka menestyivät saavuttaen 21 pm-mitalia ja yhden SM-mitallin. 
 
Käytiin yli 10 hengen joukolla Sipoon Susihiihdossa, jonka osallistumismaksun Ajo kustansi 
jäsenilleen. Muissa hiihtotapahtumissa ajolaiset kävivät omaan tahtiin. 
 
Voitettiin MU:n osastojen välinen lasten yleisurheilukilpailu ensimmäistä kertaa. Osallistuttiin 
Mäntsälän katuviestiin sijoituksella 4. 

Jukolan-viestiin osallistuttiin Ajon omalla joukkueella (MU4), jonka suhteellinen tulos oli 23-
vuotisen historian parhaita sijoituksen ollessa 854./1500.  

 
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 

osallistui noin 100 eri urheilijaa. Kesällä pidettiin yleisurheilu- ja maastojuoksuharjoituksia; talvella 
oli sulkapallo-, lentopallo- ja sählysalivuoroja. Lisäksi seura auttoi Arolan koulua hiihtolatujen, 
luisteluradan ja suunnistusratojen kanssa. 

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

Ylläpidettiin moottorikelkkaa. 
 

Maastojuoksuihin ja hiihtokilpailuihin käytetyn pururadan osa jäi uudisrakentamisen alle ja etsimme 
aktiivisesti uusia reittimahdollisuuksia. Saimmekin sovittua maanomistajien kanssa pari kilometriä 
uutta latupohjaa Pirkkalankallion metsäalueen pohjoisosaan. Latupohjan kunnostustalkoita pidettiin 6 
kertaa. 

 
Urheilukentän juoksuradan kunto oli heikentynyt ja rikkaruohot meinasivat vallata kilpailupaikat. 
Organisoimme heinäkuussa juoksuradalle peruskorjauksen sekä kunnostimme talkoilla pituushyppy- 
ja kuulanheittopaikat. Urheilupaikat olivatkin täydessä käytössä taas elokuun kilpailuissa. Normaalia 
suuremman talkoopanostuksen ansiosta Kylätoimikunta haki seuralle vuoden urheiluteko-
kunniamainintaa, jonka Ajo sitten saavuttikin Mäntsälän kunnan urheilustipendien jakotilaisuudessa. 

  
Järjestettiin bussilla liikunnallinen kevätretki Eerikkilän urheiluopistolle, jossa kokeilimme mm. 
jousiammuntaa. 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 
 Sirkka Sarkille SM-kultamitalli suunnistuksen viestissä ja 4. sija SM-yösuunnistuksessa D50 sarjassa. 

KLL:n suunnistuksen suomenmestaruuskilpailuissa Arttu Nummelalle pronssia H15-sarjassa ja kultaa 
sekaviestissä Liinu Nummelalle hopeaa D13-sarjassa.  


