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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

Johtokunta ja jäsenet 

Seuran toiminta on ollut 2016 aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista. Seuran 

puheenjohtajana toimi Harri Kallioinen, varapuheenjohtajana Pasi Tikka, sihteerinä Laura 

Manninen, rahastonhoitajana Jarmo Antikainen sekä muina johtokunnan jäseninä Kari 

Ängeslevä, Mari Lehtiranta, Marko Pirhonen, Tarja Nyyssönen ja Pasi Häkkinen. 

Johtokunta kokoontui 4 kertaa ja sen lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset. 

 

Maksaneita jäseniä oli 171, joista 86 alle 16-vuotiasta ja 85 aikuista. 

 

Kilpailutoiminta 

Käytännössä lumettoman talven takia ei hiihtokilpailuja järjestetty laisinkaan. Keväällä järjestettiin Ajon 

maastojuoksumestaruudet. Samalla radalla järjestettiin myös MU:n maastomestaruusjuoksu. Kesäkaudella 

järjestettiin 5 yleisurheilukilpailut. Kesäkauden päätti perhesaappaanheittokilpailut. 

 

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 6. (joukkueita kaikkiaan 11) ja nyt jo 27. kerran myös 

Jukolan viestissä (joukkue MU 3) sijoituksen ollessa tällä kertaa 1057/1712. Salibandyn Mäntsälän 

mestaruusturnauksessa Ajon joukkue oli 13. 

 

Parhaita Ajon jäsenten urheilusaavutuksia oli yleisurhielussa Oona Nyyssönen T14 sarjassa 

piirimestaruuskilpailuissa 3-loikassa hopea, 300 metrillä 5. ja pituudessa 6 ja jalkapallossa Juho Lehtiranta 

valittiin Helsinki-cupissa koko turnauksen parhaaksi pelaajaksi. 

 

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 

lisäksi saappaanheittokilpailun. Arolankoululla järjestettiin kevätkaudella alakoululaisille liikuntakerho. 

Talvella ja syksyllä oli lentopallo- ja sählysalivuoroja. Ajo hoiti talkoilla Jokelanseudun urheilukenttää, 

Pirkkalankallion pururataa ja Arolan koulun luistelukenttää. Lisäksi ylläpidettiin moottorikelkkaa ja latuja 

ajettiin kylän pelloille, mutta hiihtokausi valitettavan lyhyeksi tänä vuonnakin.  

  

Kevättalvella järjestettiin yhdessä Okan kanssa lasketteluretki Himokselle.  

 

Kesällä Ajo osallistui paikallisen pankin kampanjaan järjestää kesätöitä nuorelle kahdeksi viikoksi. Ajo 

palkkasi nuoren kahdeksi viikoksi töihin, jotka koostuivat työstä kylällä järjestetyllä lasten taideleirillä sekä 

kylän urheilukentän kitkemisestä. Ajo maksoi palkan sekä sosiaaliturvakulut ja Ajo sai palkkaa vastaavan 

summan pankilta.  

 

Yhteistyö kylän muiden seurojen kanssa oli myös vilkasta. Ajo osallistui Arolan-Jokelanseudun yhteisen 

joulutapahtuman järjestämiseen kylän muiden yhdistysten kanssa. Joulutapahtumassa. Ajo järjesti 

makkaranpaistoa. 

 

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

4 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.  


