MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY / URHEILUSEURA AJO RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
YLEISTÄ

Seuran päätavoitteena on järjestää ja ylläpitää aktiivista liikunta-,
kuntoilu- ja urheiluharrastustoimintaa omalla kylällä (Arolassa ja
Jokelanseudulla) sekä innostaa nuoria ja ikinuoria terveellisten
harrastusten pariin. Toiminta on monipuolista, ympärivuotista ja
ikäriippumatonta. Jäseniä kannustetaan osallistumaan kilpailuihin
seuran, Mäntsälän Urheilijoiden, oman kylän ja Mäntsälän
edustajina.

HALLINTO

Seuraa johtaa seuran syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja
sekä kuusi - kahdeksan jäsentä. Johtokunta jakaa keskenään toimialueet ja tehtävät
yhdistyksen toiminnassa.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä on n. 200. Toimintaan osallistuu lisäksi paljon muita kyläläisiä.

KOULUTUS JA VALMENNUS
Kilpailu-, kuntoliikunta- ja kerhotoiminnan vetäjät pyritään saamaan seuran omista
aikuisista tai nuorista yhteisen toiminnan nimissä. Ohjaaja- ja valmennuskoulutusta varten
annetaan avustuksia koulutukseen halukkaille jäsenille. Koulutusta ja valmennusta
kehitetään yhteistyössä MU:n jaostojen kanssa.
KILPAILUTOIMINTA

Seura järjestää yleisurheilu-, hiihto- ja suunnistuskilpailuja jäsenilleen nykyisellä
aktiivisella linjalla. Kehitetään yhteistyötä lähikylien seurojen kanssa. Seura jakaa
kiertopalkintoja parhaille hiihtäjille seuran mestaruushiihdossa, parhaalle nuorelle
urheilijalle saavutusten mukaan sekä parhaalle perhejoukkueelle saappaanheitossa. Ajo
osallistuu myös MU:n jaostojen kilpailujen järjestämiseen. Lisäksi osallistutaan
kilpailijoina MU:n järjestämiin ja muihin piiritason kilpailuihin.

TIEDOTUS, MARKKINOINTI, SUHDETOIMINTA
Ajankohtaisimmat tiedotuskanavat ovat seuran kotisivut MU:n kotisivujen alla
(www.mantsalanurheilijat.fi/kylaseurat/ajo) sekä sähköpostitiedotusryhmä ja facebook.
Lisäksi tärkeä tiedotus- ja markkinointikanava on vuodesta 2016 alkaen 4 kertaa vuodessa
ilmestyvä Kylävinkki-lehti, jota Ajo julkaisee yhdessä muiden kylän seurojen kanssa.
Tulokset toimitetaan julkaistavaksi ja tapahtumista ilmoitetaan aktiivisesti myös Mäntsälän
paikallislehdissä.
Suhdetoiminnassa huomioidaan MU:n ja kylän muut järjestöt sekä toiminnan kannalta
tärkeiden henkilöiden merkkipäivät.
TALOUS

Toiminta on voittoa tavoittelematonta ja tasapainossa. Toiminnan rahoitus muodostuu
jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, urheilupaikkojen kunnossapitokorvauksista,
talkootöistä, ilmoitus- ja mainosmyynnistä sekä avustuksista.

NUORISOTOIMINTA

Lapsille ja nuorille järjestetään säännöllisesti harjoitus- ja kilpailutoimintaa sekä kesä- että
talviurheilukautena. Kesällä pidetään yleisurheilu-, maastojuoksu- ja lentopalloharjoituksia;
talvella on hiihtoa sekä lentopallo- ja sählyvuoroja sekä mahdollisesti muita salivuoroja.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään kesällä jalkapalloa ja tarvittaessa uimakoulu. Lisäksi
seura auttaa Arolan koulua luisteluradan ja hiihtolatujen kanssa.

URHEILULLISET TAVOITTEET
Tavoitteena on saada urheilijoita osallistumaan MU:n ja piiritason kilpailuihin sekä
nousemaan niissä mitalipallille. Seura osallistuu Jukolan viestiin MU:n nimissä ja
tavoitteena on voittaa siellä joku toinen mäntsäläläisjoukkue.
MUUTA

.

Jatketaan Pirkkalankallion maastossa olevan pururadan/hiihtouran sekä urheilukentän
suorituspaikkojen parantamista. Lisäksi jäsenistön aktiivisuuden ylläpitämiseksi voidaan
järjestää retkiä, liikuntatempauksia ja muita tapahtumia.

