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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 

Johtokunta ja jäsenet 

Seuran toiminta on ollut 2015 aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista. Seuran 

puheenjohtajana toimi Harri Kallioinen, varapuheenjohtajana Kari Ängeslevä, sihteerinä 

Laura Manninen, rahastonhoitajana Jarmo Antikainen sekä muina johtokunnan jäseninä 

Mari Lehtiranta, Marko Pirhonen, Tarja Nyyssönen ja Pasi Tikka. Johtokunta kokoontui 7 

kertaa ja sen lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset. 

 

Maksaneita jäseniä oli 170, joista 85 alle 16-vuotiasta ja 85 aikuista. 

 

Kilpailutoiminta 

Käytännössä lumettoman talven takia ei hiihtokilpailuja järjestetty laisinkaan. Keväällä järjestettiin 

tarkkuusmaastojuoksukilpailut ja Ajon maastojuoksumestaruudet. Kesäkaudella järjestettiin 6 

yleisurheilukilpailut, jotka olivat varsin suosittuja osallistujia ollessa parhaimmillaan lähes 50. Kesäkauden 

päätti perheiden välinen 5-ottelu. 

 

Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistui noin 20 eri urheilijaa, mm. MU:n yleisurheilukilpailuihin, 

sählyturnauksiin ja suunnistuskilpailuihin. Muissa urheilutapahtumissa ajolaiset kävivät omaan tahtiinsa. Ajolla 

oli joukkue Mäntsälän katuviestissä, sijoitus tällä kertaa 5. (joukkueita kaikkiaan 13) ja nyt jo 26. kerran myös 

Jukolan viestissä (joukkue MU 3) sijoituksen ollessa tällä kertaa 984/1518. Salibandyn Mäntsälän 

mestaruusturnauksessa Ajon joukkue oli 16. 

 

Parhaita Ajon jäsenten urheilusaavutuksia oli Liinu Nummelan SM-suunnistuksen  henkilökohtaisilla matkoilla 

hopea ja pronssi. Yleisurheilussa Oaan Nyyssönen saavutti piirimestaruuskilpailuissa pituudessa 8. ja kaksi 9. 

sijaa juoksumatkoilla. Jalkapallossa Juho Lehtiranta saavutti jalkapallossa joukkueensa HJK-02 kanssa 

Hollannissa Druenissa turnauksessa 3 sija, Italiassa Borgarossa voiton kuten myös Helsinki cupissa. 

Veteraanien suunnistuksen MM-kisoissa Jarmo Antikainen saavutti B-finaalissa 4. Sijan. 

 

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 maastojuoksukilpailuja ja Jokelanseudun urheilukentällä 

jalkapalloa, pesäpalloa ja ryhmäliikuntaa. Talvella ja syksyllä oli sulkapallo-, lentopallo- ja sählysalivuoroja 

sekä jääkiekkoharjoituksia uimakoulu. Syyskaudella sulkapallo lopetettiin vähäisen osallistujamäärän ja sen 

korvasi ryhmäliikunta. Ajo hoiti talkoilla Jokelanseudun urheilukenttää, Pirkkalankallion pururataa ja Arolan 

koulun luistelukenttää. Lisäksi ylläpidettiin moottorikelkkaa ja latuja ajettiin kylän pelloille, mutta hiihtokausi 

jäi huomattavan lyhyeksi.  

  

Suunnitelmissa oli kevätretki Nuuksioon, mutta se jäi toteuttamatta vähäisen osallistujamäärän takia. 

  

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.  

 

Ajon nettisivut ovat toimineet aktiivisesti MU:n nettisivujen alla. Muita seuran tiedotus- ja uutiskanavia olivat 

6 kertaa vuodessa ilmestyvä kylän oma lehti, Kylävinkki. 

 

Ajo järjesti alkukesästä uimakoulun Jokelanseudulla. Muuta koulutusta tai  valmennusta Ajo ei järjestänyt. 

 

Seuran talous 

Seuran talous oli tasapainossa. Rahanhankinta koostui jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, kylän 

urheilupaikkojen kunnossapitokorvauksista, Kylävinkin ilmoitustuloista sekä Mäntsälän kunnan avustuksista.  


