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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 

 
YLEISTÄ Seuran toiminta on ollut aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista.  

 

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 3 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 

osallistui 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. 

 

Edellisvuotena raivatun uuden latureitin kunnostusta jatkettiin. Latupohjalla pidettiin talkoita ainakin 

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

märkiä 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 


