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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Johtokunta ja jäsenet
Seuran toiminta on ollut 2013 aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista. Seuran
puheenjohtajana toimi Harri Kallioinen, varapuheenjohtajana Kari Ängeslevä, sihteerinä
Laura Manninen, rahastonhoitajana Jarmo Antikainen sekä muina johtokunnan jäseninä
Pekka Peltonen, Mari Lehtiranta, Marko Pirhonen, Tarja Nyyssönen ja Ilkka Väre.
Johtokunta kokoontui 8 kertaa ja sen lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset.
Maksaneita jäseniä oli 160, joista 80 alle 16-vuotiasta ja 80 aikuista.
Kilpailutoiminta
Lumisen talven aikana järjestettiin kolmet hiihtokilpailut, mutta osallistujien määrä jäi seuran mestaruuskisoja
lukuun ottamatta valitettavan vähäiseksi. Kesäkaudella järjestettiin 5 yleisurheilukilpailut, jotka olivat varsin
suosittuja osallistujia ollessa parhaimmillaan yli 40. Seuran sisäisten kilpailujen lisäksi Ajon vuoro oli järjestää
Etelä-Mäntsälän kylien väliset YU-kisat aikuisille, jotka sujuivat rennoissa merkeissä. Kesäkauden päätti
maastojuoksukilpailu vesisateessa syyskuun alussa.
Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistui noin 20 eri urheilijaa, mm. MU:n yleisurheilukilpailuihin ja
suunnistuskilpailuihin; aluemestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin suunnistuskilpailuihin, rastiviikkoihin ja
suunnistuksen sekä hiihtosuunnistuksen SM-kilpailuihin. Kilpailuista 2 SM-mitalia.
Sipoon susihiihdossa käytiin n. 5 hengen joukolla. Muissa hiihto- ja juoksutapahtumissa (mm. Helsinki City
marathon, Finlandia hiihto ja Suomi juoksu 100 km Perniössä) ajolaiset kävivät omaan tahtiin. Ajolla oli
joukkue Mäntsälän katuviestissä, sijoitus tällä kertaa 7. ja nyt jo 25. kerran myös Jukolan viestissä (joukkue
MU 3) sijoituksen ollessa tällä kertaa 992.
Parhaita Ajon jäsenten urheilusaavutuksia oli Liinu Nummelan suunnistuksen SM-viesti pronssia ja
hiihtosuunnistuksen SM-viesti hopeaa. Juho Lehtiranta oli kolmas jalkapallon valtakunnallisissa taitokisoissa
edustaen HJK:ta.
Liikunta ja muu toiminta
Ajo vastasi aika pitkälti liikuntamahdollisuuksista Arolan-Jokelanseudulla. Seuran omat kilpailut ja
harjoitusvuorot olivat erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja ja niihin osallistui arviolta noin 100 eri
urheilijaa. Kesäkaudella järjestettiin yleisurheilu- ja maastojuoksuharjoituksia; talvella ja syksyllä oli
sulkapallo-, lentopallo- ja sählysalivuoroja ja lisäksi talvella järjestettiin 10 kerran showtanssikurssi 10-15
vuotiaille edellissyksyn kurssin jatkoksi. Lisäksi Ajo hoiti talkoilla Jokelanseudun urheilukenttää,
Pirkkalankallion pururataa sekä ylläpiti seudun hiihtolatuja ja Arolan koulun jääkenttää. Lisäksi ylläpidettiin
moottorikelkkaa, jonka voimalla ladut ajettiin Arolan ja Jokelanseudulla.
Etenkin peltoladut olivat hiihtäjien suosiossa, mutta Pirkkalankallion metsänlenkin ylläpito oli haastavaa
huolimatta lumisesta talvesta. Tämän ei annettu lannistaa vaan Pirkkalankallion latureitin pohjan kunnostusta
jatkettiin syksyllä ja jälleen kerran reittiä muutettiin talven kokemusten perusteella. Lisäksi syksyllä
rakennettiin silta Ohkolanjoen yli Jokelanseudun urheilukentän tuntumaan. Latupohja ja siltatalkoita pidettiin
yhteensä kolmet.
Keväällä järjestettiin onnistunut kevätretki Vierumäen urheiluopistolle, jossa oli järjestetty monipuolista
ohjelmaa. Päivän päätti polskuttelu uimahallissa.
Yhteistyö kylän muiden seurojen kanssa oli myös vilkasta. Ajo osallistui Arolan-Jokelanseudun yhteisen
joulutapahtuman järjestämiseen kylän muiden yhdistysten kanssa. Joulutapahtumassa. Ajo järjesti
makkaranpaistoa ja keppihevosratsastusta. Ajo jakoi kylän muiden seurojen kanssa myös huolen Arolan koulun
tulevaisuudesta ja sen innoittamana osallistui Arolan koulun pihan siivous- ja kunnostustalkoisiin.
Ajon nettisivut ovat toimineet aktiivisesti MU:n nettisivujen alla. Muita seuran tiedotus- ja uutiskanavia olivat
6 kertaa vuodessa ilmestyvä kylän oma lehti, Kylävinkki, sekä Mäntsälän paikallislehtien seuratoimintapalstat.

Koulutusta ja valmennusta Ajo ei järjestänyt.
Ajo 50-vuotias
Merkittävä ponnistus seuralle oli 50-vuotisjuhlien järjestäminen. Juhlat pidettiin Jokelanseudun kerhotalolla
ladossa kesäkuun alussa suomalaisen kesän näyttäessä parhaita puoliaan. Ohjelmassa oli kahvittelua, puheita,
showtanssiesitys ja johtokunnan esittämä läpileikkaus eri vuosikymmenten urheilumuodista ja –lajeista.
Rennon päivän päättivät tanssit. Toistasataa vierasta viihtyi hyvin ja ylipäätään juhlien voidaan todeta olleen
kaikin puolin onnistuneet.
Juhlissa julkaistiin myös Ajon historiikki, joka kertoo kyläurheiluseuran tarinan läpi viime vuosikymmenten,
mutta on myös arvokas kuvaus kylän elämästä ja tapahtumista vaurastuvassa Suomessa.
Seuran talous
Seuran talous oli 50-vuotisjuhlista huolimatta tasapainossa. Rahanhankinta koostui jäsenmaksuista,
osallistumismaksuista, kylän urheilupaikkojen kunnossapitokorvauksista, Kylävinkin ilmoitustuloista sekä
Mäntsälän kunnan avustuksista.

