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1 JOHDANTO 

Vuonna 2018 MU jatkoi vakaata toimintaansa.  

Hallitus kokoontui säännöllisesti puheenjohtaja Arto Nummelan johdolla. Seuran taloutta seurattiin entistä 

tarkemmin vuonna 2017 käyttöönotetun taloushallinto-ohjelmisto Fivaldin kautta ja ohjelmisto toimi 

hyvin. Jaostot ja joukkueet olivat tyytyväisiä siihen, että näkivät reaaliaikaisen tilanteen milloin vain.  

Jaostojen määrä pysyi samana, lentopallo ja koripallo toimivat harrasteryhmäpohjalta. Hirvihaaran 

Kuntomaja oli MU hallinnoimana ja vuoden 2017 syksyllä aloitettu hiihtokahviokokeilu sujui hyvin. Kävijöitä 

oli vähemmän mitä toivottiin, mutta kävijät olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun.  

Lajikouluissa MU liikutti yli 250 lasta ja nuorta. Suurimmat osallistujamäärät jalkapallossa (90), hiihdossa 

(66) ja yleisurheilussa (60). Haaste onkin, miten saadaan lajikouluihin osallistuvat lapset ja nuoret 

jatkamaan harrastamisen parissa.   

Palkattua henkilökuntaa MU:ssa on ollut toiminnanjohtaja, tapahtumatoimija/kahviotyöntekijä, osa-

aikainen valmennuspäällikkö (jalkapallo) ja vuoden 2018 syksyllä uutena työntekijänä osa-aikaisena 

valmennuskoordinaattorina aloittanut Nea Vallin.  

MU on ollut näkyvästi mukana mm. Mäntsälän kesän avajaisissa sekä järjesti huhtikuussa 2018 oman MU-päivän, 

jossa lajijaostot esittelivät toimintaansa ja myynnissä oli vappupalloja. Valitettavasti sää oli sateinen, joka varmasti 

verotti osallistujamäärää. Tapahtuman konsepti oli kuitenkin hyvä ja sitä tullaan käyttämään tulevinakin vuosina.  

Kilpailurintamalla urheilijat niin nuorissa, aikuisissa kuin aikuisurheilusarjoissa saavuttivat hienoa menestystä eri 

lajeissa. Mitaleja on jälleen tullut niin kansallisella, pm, AM ja MM-tasolla.  

Toiminnanjohtaja ja hallitus esittävät parhaat kiitokset toiminnassa mukana olleille vuoden 2018 toiminnasta. 

Parhaat kiitokset esitämme toimintaamme tukeneille yrityksille ja Mäntsälän kunnalle toimintaedellytystemme 

turvaamisesta. 

 

Toiminnanjohtaja 23.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 TOIMIELIMET 

Seuran sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous pidettiin 16.5.2018  

Syyskokous pidettiin 26.11.2018 

Hallitus kokoontui kauden aikana 7 kertaa. Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi myös jaostojen 

puheenjohtajat ilman äänioikeutta.  

Kokouksiin osallistumisaktiivisuus, hallituksen jäsenet: 

  17.1. 14.2. 21.3. 25.4. 6.6. 13.8. 19.11. 17.12. 

Arto Nummela, PJ X X X X X X X X 

Marja-Liisa Laitila  X X X X  X  

Markku Laine  X X    X X 

Harry Eenola X  X X X    

Jukka Bergström X X X  X   X 

Sari Alaluusua   X X X X   

Meri Vikstedt  X X X  X X  

Heikki Saarinen  X    X X X X 

Sami Remes X        

Petri Salmi X        

Timo Kaljunen      X  X 

Sami Remes         

Markku Helenius (VJ)         

Toni Karlsson (VJ) X   X    X 

Kristiina Mäkinen (VJ) X  X   X X X 

Helena Salmi (VJ) X   X X    

Paula Jurvanen, 
sihteeri X X X X X X X 

 
X 

Kokouksiin osallistumisaktiivisuus, jaostojen puheenjohtajat/edustajat: 

  17.1. 14.2. 21.3. 25.4. 6.6. 13.8. 19.11. 17.12. 

Ammunta,  
Toni Karlsson 

X 

X 
(Touko 

Koivisto)  X    

 
 
 

Hiihto, Nilla Ahde 
X X 

X 
(Lasse 
Hjelt) X X X X 

X 
(Lasse 
Hjelt) 

Jalkapallo, Ville 
Hellman        

 

Suunnistus,  
Kristiina Mäkinen X X    X X 

X 

Yleisurheilu,  
Meri Vikstedt  X X X X X  

 

 

 



3 TOIMINTA KESKUSLIITOISSA JA YHTEISTYÖELIMISSÄ 

Mäntsälän Urheilijat ry on kuulunut kattojärjestö Valo ry:hyn ja niihin sen alaisiin jäsenliittoihin, jotka ovat seurassa 

edustettuina. Jalkapallojaosto on kuulunut Suomen Palloliiton alaiseen Palloliiton Uudenmaan Piiriin.  

Seurassa oli vuonna 2018 toimintaa seuraavissa lajeissa; ammunta, hiihto, hiihtosuunnistus, jalkapallo, lentopallo, 

koripallo, pyöräily, pyöräsuunnistus, suunnistus ja yleisurheilu.  

Jaostojen puheenjohtajat ovat pääasiassa edustaneet seuraa lajiliitoissaan.  

Reijo Tikkakoski on ollut Palloliiton Uudenmaan piirin Kurinpitovaliokunnan jäsen. 

Touko Koivisto on varapuheenjohtaja Suomen Veteraaniampujat ry:ssä ja SAL Etelä-Suomen alueen 

tuomarikoulutusvastaava. 

4 JÄSENISTÖ 

Kauden 2018 jäsenistön määrä jaostoissa ja kyläseuroissa oli yhteensä 2486. 

5 VUODEN 2018 PARHAAT URHEILIJAT  

Vuoden urheilija Nico Järvinen  ammunta 

Vuoden nuori urheilija Marianne Salmi yleisurheilu 

Vuoden aikuisurheilija Markku Laine  suunnistus 

Puheenjohtajien pytty Ea Vuori  yleisurheilu 

Vuoden lupaava nuori Silja Niemi  yleisurheilu 

  Hanna Mustonen yleisurheilu 

  Ville Ukkola  jalkapallo 

  Sanni Sopanen jalkapallo 

  Axel Mettenranta jalkapallo 

 

Vuoden joukkue 4x600m  yleisurheilu 

Senni Ruuskanen 

Ellen Ylimartimo 

Marianne Salmi 

Ea Vuori 

 

Vuoden valmentaja Ville Hellman  jalkapallo 

 

 

 

   

  



 

6 JAOSTOJEN VUOSIKERTOMUKSET 

6.1 AMPUMAJAOSTO 

Yleistä  Jaosto toimii Mäntsälän alueella ampumaurheilun edistämiseksi. Suorituspaikkoina 
 toimivat Mäntsälän Monitoimitalon ilma-aserata ja Mäntsälän Ampumaurheilu- 

keskuksen pienoiskivääri- ja pistooliradat. Kaudella hankittiin seuralle 11 kpl elektronisia, 
kotimaisia, Tampereella valmistettuja, InBand ilma-asetaululaitteita. 
 

Hallinto Pj. Toni Karlsson, siht. Seija Pynnönen, vpj. Touko Koivisto, Kilpailu ja ympäristö- 
 vastaavat Touko Koivisto ja Toni Karlsson, kotisivut Ari Hämäläinen, valmennus- 
 vastaava Jari Simola. 
 
Koulutus ja valmennus 
 SAL:n Etelä-Suomen alueen kanssa järjestettiin kivääri ja pistoolilajien I ja II lk:n 
 tuomarikoulutus, johon osallistujia oli myös Hämeen alueelta. Jaoston jäseniä 
 osallistui 2. I lk:n kurssille. 
 Syyskaudella järjestettiin ampumakoulu nuorille, osallistujia oli 4 tyttöä ja 7 poikaa. 
 
Edustuksia 
 Touko Koivisto on Etelä-Suomen aluejaoston jäsen, SVA:n vpj. ja kivääri lajivastaava. 
 Sekä SAL:n Etelä-Suomen Alueen tuomarikoulutus vastaavana. 
 
Harjoitusvuorot 

Monitoimitalolla oli talvikaudella vuoro kolme kertaa viikossa. Ulkoradat oli jäsenten käytettävissä 
päivittäin. Yhteistyötä tehtiin K-UAS:n ja SMY:n ampujien kanssa, näin 
saatiin harjoituksiin enemmän osallistujia.  

 
Kilpailutoiminta 

Toimintavuoden aikana järjestettiin SAL:n Eteläsuomen Alueen ilma-asemestaruuskilpailut 
Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailut yhdessä Mäntsälän RU kerhon kanssa, Kesällä 
Yhdessä K-UAS.n ja HyMAS:n kanssa Kultahippufinaali ruutiaseilla ja SAL:n Eteläsuomen Alueen 
mestaruuskilpailut ruutiaseilla, joulukuussa kansalliset ilma-asekilpailut,  
sekä talvikaudella kuudet maakunnalliset ilma-asekilpailut. 

 Jaoston jäsenet ovat avustaneet naapuriseuroja järjestely- ja tuomaritehtävissä eri 
 kilpailuissa. 
 
Tiedotus Ilmoitukset pääasiassa radan ilmoitustaululla, sähköpostilla ja seuran kotisivuilla. 
 
Nuorisotoiminta 
 Ampumakoulun jälkeen nuoret ovat osallistuneet seuran järjestämiin Maakunnallisiin 
 kilpailuihin ja Kuiltahippufinaaliin ilmakiväärillä. 
 
Talous Toiminnan tarvitsemat varat on saatu kilpailujen osallistumismaksuista ja tukisäätiön sekä kunnan 

avustuksista. 
 
Urheilusaavutukset 
 Nico Järvinen kuuluu edelleen Suomen Paralympiajoukkueeseen 

SM kilpailuissa saavutettiin henkiläkohtaiset 3 kultaa, 2 hopea (Nico Järvinen, Touko Koivistoja Niina 
Seppälä) mitalit sekä joukkue kultamitali (Nico Järvinen, Niina Seppälä ja Touko Koivisto), lisäksi useita 
pistesijoituksia. SE-tuloksia kaksi hlö ja yksi joukkue. 
AM kilpailuissa saavutettiin 9 mitalisijoitusta ja useita pistesijoituksia. 

 

 



6.2 HIIHTOJAOSTO 

Yleistä 

Hiihtojaostossa keskityttiin vuonna 2018 monipuolisempaan ja aiempaa tavoitteellisempaan harjoitteluun, lisäksi 

hiihtokoulussa panostettiin ohjelmarunkoon ja ohjaajien tukemiseen. 

Hankkeiden osalta päästiin viimeinkin ottamaan isoja askeleita eteenpäin, kun kunnan lupaama 

ajanotto/huoltokoppi saatiin valmiiksi. Vaikka vielä 2018 koppia ei ehditty testaamaan kisakäytössä, ovat puitteet 

kuitenkin huomattavasti paremmat. 

Lumitykki oli ahkerasti käytössä myös vuonna 2018. Talkoolaisten rinki pyöri hyvin, eikä lumitykissäkään ilmennyt 

mitään suuria huolia. 

Paljon on menty eteenpäin erityisesti harjoittelun ja hiihtokoulun osalta ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin olemme 

hiihtojaostossa tyytyväisiä. Olemme tuoneet harjoitteluun monipuolisuutta ja lisänneet sitä kautta harjoittelun 

mielekkyyttä, mutta myös hyötyjä. Olemme luoneet harjoituksia, joissa ei tarvitse olla hiihtäjä, voidakseen osallistua 

ja onnistua ja sitä kautta olemme kasvattaneet kilparyhmämme kokoa. Pidämme tärkeänä tukea lapsia ja nuoria 

liikkumaan monipuolisesti ja innostumaan liikunnasta. 

Kaiken kaikkiaan vuosi oli edistyksellinen. Tekemämme uudistukset ja antamamme työpanos on näkynyt positiivisesti 

muun muassa harrastajamäärien kasvulla ja talkoolaisten olojen parantumisessa. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan 

vuoteen ja kehittää toimintaa lisää. 

Hallinto 

Hiihtojaoston johtoryhmään ei tullut kuluneena vuotena muutoksia. Johtoryhmässä toimivat Nilla Ahde pj, Lasse 

Hjelt vpj, Pia Vuori siht, Tapio Kyytsönen stadion vastaava, Tiina Ahde kilpailuvastaava ja Mika Lukiini. Jaoston 

johtoryhmä on edelleen pieni, mutta tehokas. Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti mukana hiihtojaoston 

toiminnassa. 

Johtoryhmä kokoontui pääasiassa kerran kuussa, mutta kilpailukaudella useammin aina tarpeen vaatiessa. 

Kilpailuihin liittyvät erilliset kisapalaverit hoidettiin kilpailunjohtajan Kari Onnisen johdolla. 

 

Koulutus ja valmennus 

Keväällä 2018 kaksi uutta ohjaajaamme kävi hiihdon 1. tason ohjaajakoulutuksen. Koulutus sitoutti kaksi uutta 

henkilöä vahvasti mukaan toimintaamme. Muilta osin kouluttautuminen oli varsin vähäistä, eikä siihen ehditty 

panostaa tarpeeksi. 

Uusia ohjaajien tarve on hiihtokoulussa välitön, mutta sen eteen tehdään töitä, jotta vuoden 2019 hiihtokoulussa ei 

olisi ohjaajapulaa enää, satunnaisia kertoja lukuun ottamatta. Kouluttautumisen suurin kompastuskivi oli ajan ja 

kiinnostuksen puute. Pienellä porukalla tehtäessä, työmäärä on valtava ja kaiken muun ohella kouluttautuminen ei 

enää tunnu kiinnostavalta tai mahdolliselta. Pyrimme löytämään keinoja innostaa ihmisiä koulutuksiin tulevina 

vuosina, esimerkiksi jakamalla työtaakkaa.  

Kilpailutoiminta  

Hiihtojaosto järjesti kaiken kaikkiaan kuudet (6) kilpailut vuonna 2018. Kausi eteni suunnitelmien mukaan ja kaikki 

aiotut kilpailut saatiin vietyä läpi. Kausi avattiin lumitykkiladun turvin ja ensimmäinen kilpailu käytiin jo tammikuun 

lopussa.  



Suurlava hiihdot hiihdettiin vapaalla hiihtotavalla 28.1. ja osallistujia oli 49. Tämä oli jo selkeä parannus viime 

vuoteen, jolloin osallistujia oli vain 32. Osallistuja määrän nousuun ovat osaltaan vaikuttaan hiihtokoululaisten 

määrä, hyvä lumitilanne ja tunnettavuus. 

Suurlava hiihdossa kaikki sujui mallikkaasti ja talkooväen oli helppo siirtyä valmistelemaan Kansallista kilpailua, joka 

hiihdettiin 3.2. Kansallinen hiihto, on hiihtojaoston suurin kilpailu ja vaatii paljon järjestelyjä ja talkoolaisia. Tänä 

vuonna Kansallinen hiihto käytiin vapaan hiihtotavan tekniikalla.  

Yleensä Mäntsälän kansallisessa kisassa hiihdetään aina perinteistä, mutta piiristä tulleen pyynnön vuoksi 

vaihdoimme tekniikan vapaaseen. Perinteiseen hiihtotapaan on päädytty siksi, että hiihtoreitillä oleva silta on niin 

kapea, että siinä ei voi hiihtää turvallisesti molempiin suuntiin vapaalla hiihtotavalla. Sillasta aiheutuvaa ongelmaa ei 

kuitenkaan ole silloin, kun joudutaan hiihtämään pelkällä tykkilumi ladulla. Useana vuonna olemmekin hiihtäneet 

pelkän lumitykkiladun varassa ja tällä kertaa emme edes lähteneet yrittämään sillan toiselle puolelle, koska vapaa 

hiihtotapa ei olisi sitä mahdollistanut, joten hiihdimme tykkilumiladulla. 

Kilpailu sujui hyvin ja osallistujia oli 108. Määrä pysyy vuodesta toiseen melko samana ja kertoo siitä, että aika lailla 

maksimi on 120 hiihtäjää yhteen kansalliseen kilpailuun. Kaikille osallistujille jaettiin maalissa Lähimmäisen 

ruisreikäleipä, joka otettiin perinteeksi Mäntsälän Urheilijoiden juhlavuonna 2016. Ruisleipä on tykätty ja hyvä 

paikallinen lisä kilpailuun. 

Hippo-hiihdolla on jo pitkät perinteet Mäntsälässä ja se onkin suosituin järjestämämme lasten kilpailu. Hippo-hiihdot 

järjestettiin 11.2. ja toteutetaan yhdessä Osuuspankin kanssa. Hyvä luminen talvi ja mitä hienoin hiihtosää, aurinkoa 

ja hieman pakkasta, toi Hippo-hiihtoihin 138 osallistujaa. Määrä on paljon verrattuna viime vuoteen, jolloin Hippo-

hiihtoihin tuli 78 hiihtäjää. Kaikki meni kuitenkin osallistujamäärään nähden hyvin, ja ruuhkautuneesta numeroiden 

jaostakin selvittiin ja kaikki ehtivät lähtöpaikalle ajoissa. Hippo-hiihdot hiihdettiin perinteisellä tyylillä ja tämä olikin 

talven ainoa kisa, jossa hiihdettiin perinteistä.  

Mäntsälän Mestaruus hiihdot on hiihdetty jo useampana vuotena iltakisana. Tämä on toimiva ratkaisu, jolla saamme 

mahdollistettua sen, että mikään kilpailuistamme ei osu hiihtoloma viikon alku- eikä loppupään viikonloppuun. 

Mäntsälän Mestaruus hiihdot ovat yleensä pienin kilpailumme, eikä sen läpivienti kestä niin kauaa kuin esimerkiksi 

Hippo-hiihtojen. Mäntsälän Mestaruus hiihtoihin voi osallistua kuka tahansa Mäntsälässä asuva. 

Ulkopaikkakuntalaiset puolestaan voivat osallistua kisaan ulkopuolisina hiihtäjinä. Mestaruus hiihdoissa oli 47 

hiihtäjää ja hiihtotapana vapaa. Edelliseen vuoteen verrattuna myös mestaruus hiihdot vetivät enemmän porukkaa 

(28). 

Kauden viimeisenä kilpailuna järjestettiin ensi kertaa K-hiihdot. Aiemmin Kesport-hiihtoina tunnetut kisat saivat 

uuden ilmeen, kun Mäntsälän K-kauppiaat yhdistivät voimansa. K-hiihdot hiihdettiin vapaalla hiihtotavalla ja 

osallistujia oli 85. K-hiihdot sujuivat hyvin ja osallistujiakin oli enemmän kuin edellisenä vuonna (64). Uudet 

yhteistyöt antavat aina uusia mahdollisuuksia ja toivomme yhteistyön jatkuvan ja kehittyvän. 

Uutena kilpailuna hiihtojaosto sai järjestettäväkseen tilauskilpailun. Rakentajien keskusliiton pitämät vuotuiset 

mestaruushiihdot järjestettiin 10.2. Hirvihaarassa. Hiihtojaosto hoiti lähtölistan tekemisen, ajanoton, lähdön ja 

tulospalvelun sekä kuulutuksen että ensiavun. Lisäksi RKL pyysi vielä erikseen kahvin ja sämpylän jokaiselle 

osallistujalle. Vaikka tähänkin kilpailuun vaadittiin talkoolaisten panostus ja kisajärjestelyt veivät aikaa, oli rahallinen 

palkinto arvokas lisä hiihtojaoston budjettiin. Myös RKL oli tyytyväinen saamaansa palveluun ja kiinnostui 

järjestämään tulevat kilpailunsa yhteistyössä hiihtojaoston kanssa. 

Mäntsälän Urheilijoiden omia hiihtäjiä kiersi kisoissa koko talven ajan. Menestystä ei kuitenkaan tullut vaan kausi oli 

siinä suhteessa hyvin edeltäjänsä kaltainen. Ainostaan N10 sarjassa hiihtänyt Stella Seppälä toi mitaleja Mäntsälään. 

 



Hopeasomman loppukilpailussa ei ollut tänä vuonna ketään ja se johtui osaltaan pitkästä välimatkasta. Vuoden 2018 

lopussa tilanne kilpailevien hiihtäjien suhteen näyttää kuitenkin parantuneen keväästä 2018. Ja kaudelle 2018-2019 

on ilmoittautunut kisaamaan kahdeksan hiihtäjää. 

Tiedotus   

Tiedottamista pyrittiin lisäämään kuluneena vuotena. Johtoryhmän työskentelyä helpottamaan luotiin WhatsApp 

ryhmä, jotta tapaamiset ja akuutit asiat voidaan hoitaa aiempaa nopeammin ja helpommin. 

Tiedottaminen sujui vuoden aikana pääasiassa hyvin. Suurimpana ongelmana on edelleen ajan puute ja siitä johtuvat 

viiveet viestinnässä. Nettisivujen, lehtiuutisten, sosiaalisen median, sähköpostin ja nimenhuudon päivittäminen on 

aikaa vievää puuhaa ja vapaaehtoistyössä ei ole aina aikaa istua koneen ääressä. Olemme kuitenkin olleet 

onnekkaita, että tiedottamisesta on huolehtinut pääasiassa yksi henkilö, joka on ottanut tämän omaksi vastuu 

alueekseen. Hänen jättäessään vapaaehtoistyön tämän vuoden lopussa, jäämme todellisen haasteen eteen, jotta 

ehdimme tehdä tiedottamista ja viestintää hyvällä otteella myös tulevina vuosina. 

Nuorisotoiminta 

Nuorten kanssa aloitettiin monipuolisempi harjoittelu, joka tähtää hiihtäjän kokonaisvaltaiseen harjoitteluun. Tämä 

näkyi muun muassa siinä, että mukaan saatiin kaksi uutta valmentajaa, jotka omilla näkemyksillään tuovat 

harjoitteluun lisää monipuolisuutta. Harjoittelussa oltiin päästy jo hyvään rytmiin, ympärivuoden kolme kertaa 

viikossa tapahtuvassa harjoittelussa, mutta painotus oli liiaksi kestävyyteen suuntautunut. Tänä vuonna lähdettiin 

muokkaamaan harjoittelua niin, että kestävyyden oheen otettiin ominaisuus harjoittelua. 

Lisäksi hiihtojaosto anoi itselleen salivuoroa Nummisten koulun salista kaudeksi 2018-2019. Sali saatiin ja se toi 

syysharjoitteluun paljon apua, kun pimenevät ja sateiset kelit eivät suosineet enää ulkona harjoittelua  

Harjoittelun monipuolistaminen kannusti mukaan myös sellaisia lapsia ja nuoria, jotka eivät halua kilpailla hiihdossa 

tai muutenkaan halua keskittyä hiihdon harrastamiseen. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta siitä, kuinka 

jokainen voi liikkua aktiivisesti meidän harjoituksissa, vaikka tähtäimessä ei olisikaan hiihto, vaan oman itsensä 

monipuolinen kehittäminen. Kuitenkaan hiihtoon tähtäävät eivät ole jääneet paitsi tai joutuneet keventämään 

harjoittelua, päinvastoin monipuolinenkin liikunta sisältää hiihtäjälle hyviä harjoituksia ja motivoituneimmille on 

ollut mahdollisuus saada lisätreenejä kotiin.  

Sompis-hiihtokoulu veti tänä vuonna monen hiljaisemman vuoden jälkeen ennätyslukemiin hiihtokoululaisten 

määrän, 66 hiihtäjää, saapui ensimmäiselle kerralla varoittamatta, ja kesti jonkin aikaa ennen kuin jälki-

ilmoittautuneiden suma saatiin purettua ja kaikki jaettua ryhmiin.  

Suuri osallistuja määrä yllätti ja aiheutti ongelmia suurien ryhmäkokojen vuoksi. Haastavinta kaikki oli siksi, että 

ohjaajia ei ollut tarpeeksi hiihtokoululaisten määrään nähden.  

Hiihtokoulu saatiin kyllä kunnialla päätökseen ja kaikki sujui niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna osaamme 

varautua vastaavanlaiseen määrään, jos lumitilanne näyttää yhtä hyvältä kuin kuluneenakin vuonna. Tiedämme nyt, 

kuinka paljon tarvitsemme ohjaajia, kun ryhmät ovat isoja ja kuinka jakaa ryhmiä, jotta kaikilla olisi mielekästä 

oppimista. 

Vuodelle 2018 muokkasimme hiihtokoulun ohjelmaa ja teimme siitä aiempaa mielenkiintoisemman. Aiemmin 

ohjelma on ollut vain enemmänkin toteamus siitä, onko vapaata vai perinteistä, mutta nyt halusimme luoda 

ohjelman, joka herättää hiihtokoululaisen mielikuvituksen siitä, mitä kaikkea voimme hiihtokoulussa tehdä. Lisäksi 

päätöskerralle luotiin taitorata, jonka suorittamalla sai hiihtokoulun päätteeksi passin, johon oli laitettu tarrat 

jokaisen taitorata pisteen kohdalle. Tämä innosti pieniä liikkumaan ja samalla kokosi yhteen talven aikana opitut 

taidot. 



Lisäksi jaoimme ns. mäkivuorot pienten ryhmille. Tämä uudistus johtui siitä, että hirvihaarassa on helposti 

käytettävissä vain yksi loiva nousu (majan takaa menevä) johon voidaan harjoitella sekä mäen laskua, että mäen 

nousua. Kun jokaisella ryhmällä on päävuoro tietylle kerralle, on kaikille selvää, mikä ryhmä on milloinkin 

ensisijaisesti mäessä. 

Aikuisten hiihtokoulua emme pystyneet järjestämään, johtuen siitä, että talkoolaisemme olivat jo täydet käsissä 

hiihtokoulun ja kuuden kilpailun parissa. Jotta aikuisten hiihtokoulu on jatkossa mahdollinen se, vaatii lisää 

talkoolaisia, koska hiihtokausi on niin lyhyt, että suurin osa tapahtumista tehdään kahdessa kuukaudessa. 

Talous 

Talouden suhteen vuosi oli hyvin samankaltainen kuin vuosi 2017. Hiihdon pääasialliset tulonlähteet olivat 

kansallinen hiihtokilpailu, Sompis-hiihtokoulu ja sponsorituet. Hiihtäjiä pystyimme tukemaan vuoden aikana 

maksamalla kisojen osallistumismaksut ja tukemalla Vuokatin hiihtoleirille osallistuvia hiihtäjiä 100€/nuori. 

Ski-passit ja lisenssit kuuluivat osallistumishintaan. Pidämme hiihtojaostossa tärkeänä sitä, että 

harjoituskustannukset eivät nousisi kovinkaan korkeiksi vaan voisimme tarjota harrastuksen, joka ei maksa satoja 

euroja vuodessa. Harjoitusmaksut voidaan pitää matalina monestakin eri syystä, mutta yhtenä tärkeimpänä on se, 

että valmentajat eivät pyydä palkkaa harjoitusten vetämisestä, vaan tekevät omaa työtään yhtä lailla vapaaehtoisena 

kuin kaikki muutkin.  

Urheilulliset saavutukset 

Urheilullisia saavutuksia ei ollut kovinkaan montaa ja tänä vuonna väliin jäi myös Hopeasomman loppukilpailu. 

Hiihtojaostossa onkin tehtävä vielä paljon, jos halutaan saada aikaan kilpailumenestystä. Toisaalta voidaan myös 

nähdä, että yhtä lailla urheilullinen saavutus on se, että olemme saaneet liikuttaa ennätysmäärät lapsia kuluneen 

vuoden aikana ja olemme innostaneet nuoria harjoittelemaan aiempaa enemmän ja monipuolisemmin. 

Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen on kuitenkin merkittävämpää yksilön hyvinvoinnin kannalta kuin 

kilpailullinen menestys. 

Hiihtoliiton tekemä seuraluokittelu ei ole vielä valmistunut vuoden 2018 osalta, joten sen suhteen on vaikea antaa 

vielä tuloksia. Mutta edellisvuosiin peilaten sijoituksemme säilyy samassa tuntumassa kuin aiempinakin vuosina. 

 

6.3 JALKAPALLOJAOSTO 

Yleistä 

Jalkapallojaoston vuosi 2018 meni suunnitelman mukaisesti. Jaosto jatkoi nousujohteista kehittämistään ja 

pelaajamäärät pysyivät tasaisena. Jalkapallokoulu järjestettiin uudella periaatteella – tytöille ja pojille oli omat 

ryhmät. Osallistujia oli yhteensä 90 lasta. Joukkuetoimintaan jalkapallokoululaiset siirtyivät siten, että nuorimmat 

pojat liittyivät P12 joukkueeseen muodostaen P12-13 joukkueen ja kokonaan uusi tyttöjoukkue perustettiin 

ikäluokille T10-13, aikuisten puolella uusina joukkueina aloitti M.U.N.K.K.I ja miesten harrastefutis .   

Hallinto 

Jaoston johtoryhmässä oli kauden aikana neljä (4) jäsentä; Ville Hellman, Sari Alaluusua, Teemu Juopperi ja Sami 

Remes. Johtoryhmään haluttiin uusia jäseniä, mutta se ei toteutunut. Puheenjohtajana toimi koko vuoden Ville 

Hellman.   

Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa vuoden aikana.  

 



Jäsenistö 

Jaoston lisenssipelaajien määrä pysyi samalla tasolla, vaikka miesten joukkueen toiminta päättyi vuoden 2018 alussa. 

Pelaajamäärät 31.12.2018: 397 pelaajaa (31.12.2017: 396 pelaajaa).  Toimihenkilöiden määrä oli noin 70.   

Jäsenrekisteri ja laskutus hoidettiin taloushallinto-ohjelmisto Fivaldin kautta.  

 

Koulutus ja valmennus 

Pelinohjaajakoulutus järjestettiin keväällä 2018 2004 ikäluokalle sekä joukkueen toimihenkilöille ja 

vanhemmille.  

Valmentajakoulutuksista ei vuoden 2018 aikana järjestetty Mäntsälässä, kursseja suoritettiin lähikunnissa. Tommi 

Vainio UEFA B-koulutuksen päätökseen vuonna 2017 ja pääsi suorittamaan UEFA A-tutkintoa.  

Valmentajat ja toimihenkilöt osallistuivat MU:n yhteisiin koulutustilaisuuksiin.  

Joukkueenjohtajakouluttajana jatkoi Paula Jurvanen, joukkueenjohtajakokouksia järjestettiin säännöllisesti vuoden 

aikana. 

Jalkapallojaosto järjesti perinteisen leirin kesäkuussa sekä elokuussa. Valmentajana leireillä toimi Hans Pirttilä. 

Leirille osallistui 56 nuorta pelaajaa.  

Kilpailutoiminta 

Nuoremmat ikäluokat osallistuivat Opel-liigaan ja vanhemmat ikäluokat SPL:n Uudenmaan  

piirin sarjoihin. Piirisarjassa saatiin menestystä TC14 joukkueen osalta, joka saavutti kauden päätteeksi vuodelle 2019 

aluesarjapaikan ensimmäisenä tyttöjoukkueena MU:n historiassa. 

Futsal-sarjoihin osallistuttiin talvella ainoastaan naisten ja miesten sarjoissa. Molemmat joukkueet pelasivat 

Kakkosessa.  

Seuran taitokilpailut järjestettiin jälleen syksyllä. Taitomerkkejä suoritti seuran taitokilpailuissa yhteensä kuusi nuorta 

(3 kultaa, 1 hopea ja 2 pronssia). Piirin taitokisoihin osallistui heistä neljä ja jokainen saavutti taitomerkin myös piirin 

kisoissa (1 kulta, 2 hopeaa, 1 pronssi). Ensimmäistä kertaa moniin vuosiin MU:n edustus nähtiin myös 

valtakunnallisissa taitokilpailuissa, jotka järjestettiin Imatralla. Tuloksena jälleen kultamerkki.  

 

Tiedotus 

Joukkueet tiedottavat joukkueensa tapahtumista paikallislehdissä sekä joukkueen  

nettisivuilla. Nimenhuuto ja WhatsApp ryhmät ovat nousseet suosituiksi joukkueiden tiedotuskanaviksi. 

Jalkapallojaoston oma Facebook-sivu toimii aktiivisena tiedotuspaikkana, johon jokaisella joukkueen tiedotuksesta 

vastaavalla on oikeus päivittää oman joukkueensa tapahtumia.  

Talous 

Uuden taloushallinto-ohjelmiston myötä joukkueenjohtajat pääsivät näkemään joukkueensa reaaliaikaisen tilanteen, 

mikä helpotti joukkueiden talouden seurantaa ja suunnittelua.   

Urheilulliset tavoitteet 

Tärkein tavoitteemme oli pelaajien ja joukkueiden kehittäminen. Tavoitteemme oli perustaa uusia 

ikäluokkajoukkueita ja saada kasvatettua harrastajamääriä. Saimme kehitettyä yksilön kasvattamista ja pelaajapolun 

luomista. E-ikäluokassa perustettiin 3 ikäluokan kesken selkeä tavoitejoukkue ja haastejoukkue. 

Piirijoukkuetapahtumiin osallistui vuonna 2018 3 C14 tyttöpelaajaa.  



  

6.4 KORIPALLOJAOSTO 

Koripallossa aikuisten harrastetoiminta jatkui aktiivisesti ja uusia pelaajia on tullut rinkiin mukaan, osa on jäänyt pois 

toiminnasta. Harrastetoimintavuoro on ollut kerran viikossa ja harrastajia on noin 15.    

 

6.5 LENTOPALLOJAOSTO 

Lentopallo toimi pelkästään aikuisten harrasteryhmänä. Harrastetoimintavuoro on ollut kerran viikossa ja harrastajia 

noin 10.  

 

 6.6 PYÖRÄILYJAOSTO 

Yleistä 

Pyöräilyjaostolla ei ollut edelleenkään toimivaa johtokuntaa vaan toiminta ohjautui toiminnanjohtaja Paula Jurvasen 

kautta. Pyöräilyjaoston jäsenmäärä oli lisenssipyöräilijöiden osalta yksi, toimintaan osallistui noin 10 pyöräilijää.   

Kilpailutoiminta  

Mäntsälän ajo järjestettiin 16.9.2018 ja Mäntsälän Tempo 15.9.2018. Ajajia oli kuntoajossa loppujen lopuksi 68 eli 

parannusta edelliseen vuoteen. Tempossa osallistujia oli 70, nimekkäimpänä Lotta Lepistö.   

Miko Martikainen M16 sarjassa osallistui ISM maantie ja tempoon Jurvassa, ollen molemmissa lajeissa 11.  

Viikkotempoihin ei riittänyt osallistujia, neljä kertaa viikkotempo järjestettiin ja kolmella kerralla oli osallistujia.  

Tiedotus   

Tiedotus tapahtuu paikallislehden sekä pyöräilyjaoston omilla nettisivuilla. Pyöräilijöillä on käytössä  

Nimenhuuto.   

 

Talous 

Jaoston talous on lievästi alijäämäinen vuonna 2018. Tuloina Mäntsälän ajo ja Mäntsälä Tempon osallistumismaksut. 

Toiminnanjohtajan palkkaosuutta ohjataan edelleen prosentuaalisesti enemmän pyöräilyjaostolle kuin muille 

pienemmille jaostoille, koska toiminnanjohtaja tekee paljon töitä tapahtumien järjestämiseksi. Tämä rasittaa 

pyöräilyjaoston taloutta eniten.  

 

6.7 SUUNNISTUSJAOSTO 

Yleistä  

 Suunnistusjaostoon kuului vuonna 84 jäsentä, joista 41 juniori-ikäistä. Kilpasuunnistajia joukossamme on 20. 

 Jaostomme järjesti huhtikuussa tarkkuussuunnistuksen TempO-päivän, johon sisältyi kansallinen kilpailu sekä 
kaksi harjoitusta.  

 Lasten suunnistuskoulussa suunnistuksen perustaitoja opetteli 25 lasta. Kevättalvella kokoonnuttiin pienellä 
porukalla lauantain salivuorolle. Leimaus-leirille Lohjan Kisakalliossa osallistui kesäkuun alussa kahdeksan 
lasta, kolme huoltajaa ja kaksi vastuuohjaajaa. Nuorten treeniviikonloppuja oli kaksi; talvella Kisakalliossa ja 
elokuussa Mikkelissä.  

 Kuntosuunnistustapahtumia järjestettiin 17, ja niihin osallistui keskimäärin 50 henkeä iltaa kohden. 



Kuntosuunnistusten yhteyteen on järjestetty myös starttiopetusta ja karttakävelyjä lajista kiinnostuneita 
varten. 

 

Hallinto  

 puheenjohtaja Kristiina Mäkinen 

 rahastonhoitaja ja kilpailuihin ilmoittaja Markku Laine 

 sihteeri Tuula Vaenerberg 

 suunnistuskouluvastaavat Maisa Korhonen ja Pia Nummela 

 kartta-asiat: Heikki Saarinen 

 kuntosuunnistus: Pekka Peltonen ja Tuula Vaenerberg 

 

Koulutus ja valmennus  

 Jaostovalmentajana nuorten leireillä on toiminut Tapani Mäkinen.  

 

Kilpailu  

 Järjestimme huhtikuussa tarkkuussuunnistuksen TempO-päivän. Aamupäivän harjoitus käytiin 
Urheilupuistossa, jonka jälkeen siirryttiin kilpailukeskukseen Riihenmäen koululle. Siellä pidetyn kisan jälkeen 
oli vielä toinen harjoitus koulun uudistuneessa pihapiirissä.  Lauri Mäkinen toimi päivän ratamestarina. 
Osanottajia oli kolmekymmentä. 

 Mäntsälän alakoulujen sprinttisuunnistuskisa järjestettiin toukokuun puolivälissä Anttilassa. Ratamestarina 
toimi Niko Vaenerberg. Kilpailijoita oli 80. 

 Rastivarsojen kanssa yhteinen Hippo-cup järjestettiin Sahajärvellä kesäkuussa. Laura Uusi-Simolan ja Riikka 
Mäkisen suunnittelemia ratoja kiersi kolmisenkymmentä lasta ja huoltajaa. 

 

Tiedotus  

 Jaoston sisäinen viestintä hoidetaan pitkälti sähköpostilistan avulla. Myös Facebookissa on oma sivu, joka 
muistuttaa lähestyvistä tapahtumista ja kertoo tunnelmia ja tuloksia ajan hermolla. 

 Suunnistusjaoston nettisivuilta löytyy tietoa erityisesti kuntosuunnistustapahtumista, järjestämistämme 
kilpailuista sekä suunnistuskoulusta. 

 

Talous  

 Jaosto kerää varoja järjestämällä kilpailuja ja kuntosuunnistustapahtumia.  

 Kuntosuunnistuskauden tuotot olivat yhteensä yli 4000 euroa.  

 Ilahduttavaa oli, että pystyimme ilman suurempaa kisajärjestelyä pitämään talouden tasapainossa. Tämä 
johtuu pitkälti kilpailevien jäsenten määrän vähenemisestä, mikä taas ei ole niin ilahduttava asia. 

 

Urheilulliset saavutukset  

 Markku Laine sijoittui veteraanien hiihtosuunnistuksen MM-kilpailuissa sarjassa H55 keskimatkan pronssille. 

 Heikki Saarinen (H65) saavutti SM-erikoispitkillä matkoilla plakettisijan 6. 

 Valtteri Kinnunen (H18) sijoittui SM-sprintissä viidenneksi. 

 Lauri Mäkinen saavutti tarkkuussuunnistuksen SM- TempO-kisassa plakettisijan 6. Lisäksi hän sijoittui saman 
lajin EM-kisoissa Slovakian Bratislavassa sijalle 15. 



 Aluemestaruusmitaleita seuralaisille tuli yhteensä 11 kpl: 

Hetta Saarinen, D12, pitkä matka 2. 

Valtteri Kinnunen, H18, pitkä matka 1. ja sprintti 3. 

Liinu Nummela, D20, yö 2. 

Heikki Saarinen, H65, yö 1. ja pitkä matka 2. 

Anniina Hyvönen, D13, hiihtosuunnistuksen keskimatka 2. 

Markku Laine, H55, hiihtosuunnistuksen sprintti 2., keskimatka 2. ja pitkä matka 3. 

Lauri Mäkinen, tarkkuussuunnistuksen TempO 1. 

- Yhteensä am-suorituksia tuli vuoden aikana 33 kpl ja SM-osallistumisia 32 kpl. 

 Aluemestaruusmitaleita tuli seuralle yhteensä 6 kpl. Mäkinen, Jouko Mäkinen, Jarmo Sulopuisto).  

 

 

6.8 YLEISURHEILUJAOSTO 

YLEISTÄ 
 
Vuonna 2018 yleisurheilujaoston toiminta oli kokonaisuudessaan onnistunut. Vaikka toimijoita oli juuri ja juuri 
riittävästi, kaikki toimivat ahkerasti onnistumisen eteen. Menestystä tahkottiin jälleen MM-tasolle asti ja uusia 
lupaavia nuoria saatiin mukaan harrastuksen pariin. 
 
Ohjaajien ja valmentajien koulutus eteni ja samat ohjaajat ovat vakiinnuttaneet paikkansa jaostossa. Harrastajamäärä 
laski edelliseen vuoteen nähden. Johtuuko maksujen korotuksesta vai Mäntsälässä vallitsevasta harrastusten 
ylitarjonnasta jolloin harrastajia ei kaikille riitä? Kisoja järjestettiin edellisvuosien tapaan. Osallistujia oli hyvin ja 
Hippo-kisoissa runsaasti. Mäntsälän mestaruus- ja maastokisat järjestettiin Mustamäessä ja huomasimme kuinka 
tärkeää on myös kisojen runsas markkinointi. 
 
Yleisurheilujaoston toiminta on kehittynyt yhdessä tekemisen suuntaan. Myös viestintä ja jaostojen välinen yhteistyö 
on vahvistunut entisestään. 
 
HALLINTO 
 
Puheenjohtaja: Meri Vikstedt 
Sihteeri: Tarja Nyyssönen 
Talousasiat:  Pirjo Koskinen  
Tiedotus nettisivut, facebook ja lisenssit: Helena Salmi 
Nuorisovastaava alle 12 ja 12-17v Olli Pakkanen 
Valmennusvastaava: Olli Pakkanen 
Varustevastaava: Elina Vuori 
Jarkko Lopperi 
 
Johtoryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana 8 kertaa. Lisäksi osallistuttiin Mäntsälän urheilijoiden stategian luomiseen 
ja emoseuran hallituksen kokouksiin, sekä UUDY n toimintaan. 
 
KOULUTUS- ja VALMENNUSTOIMINTA 
 
Ohjaajat: 
Silja Seppänen ja Minja Seppänen jotka ovat suorittaneet lasten yleisurheilu ohjaaja koulutuksen ja 
liikuntaleikkikoulu-koulutuksen. Silja ohjaa harrasteryhmää ja Minja 5-6 vuotiaita. 
Olli Pakkanen on suorittanut sekä lasten- että nuorten yleisurheiluohjaaja koulutuksen. Olli ohjaa 7-9 vuotiaita sekä 
kilparyhmää ja kuntopiiriä. 



Kilparyhmää valmentaa Tommy Huovinen. Tommy on alle 15v sarjoissa kilpaillut kestävyysjuoksussa SM-tasolla ja 
harrastanut yleisurheilun lajeja monipuolisesti. 
  
Ohjaajien koulutus 
Juoksutekniikkakoulutuksen kävi yksi ohjaaja ja kuuluttajakoulutuksen kaksi jaoston toimijaa. Lisäksi osallistuttiin 
seurayhteistyön kehittämistapaamiseen. 
 
 
KILPAILUTOIMINTA 
 
3/18: Sisähallikisat monitoimitalolla osallistujia 26. 

5/18: Katuviesti keskusurheilukentällä. Osallistuvia joukkueita 12 

         Säästöpankin kisat keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 45 

8/18: Einarin tonni keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 48 

         Hippo-kisat keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 290 

9/18: Mäntsälän mestaruuskilpailut. Kilpailijoita 25 
         Mäntsälän mestaruusmaastot. Kilpailijoita 15 
11/18: Osallistuttiin Mäntsälän marathonin järjestelyihin. Marathon juostiin keskusurheilukentältä vuotavantien 
maalaismaisemassa. Osallistujia oli 63 
 
Paikalliskisojen järjestämisessä auttoi Nimenhuutoon perustettu toimitsija- ja kisaluettelo johon toimitsijat käyvät 
merkitsemässä in/out eli oman osallistumisensa toimitsijaksi.  Keskusurheilukentällä järjestettävissä kisoissa kahvio 
on tuottava ja sen toteuttamiseen pyritään. Kesän kahvioiden järjestelyistä kiitämme emoseuralla työskentelevää 
Jaana Martikaista. Mahdollisuuksien mukaan kisoissa oli käytössä sähköinen ajanotto ja tulokset käsiteltiin 
tietokoneella. Nordea ei enää tue tämäntyyppistä toimintaa joten Nordean nimikkokisoja ei enää järjestetä. 
 
Aikuisurheilijoita oli 4. Aikuisurheilijoille järjestettiin lajeihin tutustumispäiviä yleisurheilukoulun yhteyteen neljä 
kertaa ja osallistujia oli neljä 
 
 
TIEDOTUS MARKKINOINTI JA SUHDETOIMINTA 
 
Tiedotus kilpailuista, urheilukoulusta ja muusta toiminnasta on hoidettu pääasiassa lajijaoston nettisivujen kautta, 
paikallislehtien seurapalstalla sekä erillisillä ilmoituksilla (esim. sponsoriyhteistyönä pankkien kanssa). Sosiaalinen 
media on ollut myös vahvasti mukana tiedotuksessa ja yleisurheilun markkinoinnissa. Nimenhuudon kautta on 
tiedotettu harjoituksista harrastajille 
 
Tulokset on julkaistu paikallislehdessä sekä paikallislehden verkkoversiossa. Kaikki tulokset järjestetyistä kisoista on 
myös julkaistu jaoston internet-sivuilla. 
 
Yleisurheilujaosto on tehnyt yhteistyötä muiden jaostojen ja kyläseurojen kanssa mm. toimitsijoiden vaihdolla ja 
valmennusyhteistyöllä. 
 
TALOUS 
 
Jaosto sai tuloja urheilukouluista ja harrastusmaksuista sekä talkootöistä ja Säätiöavustuksesta. Mäntsälän 
Osuuspankki ja Säästöpankki ovat avustaneet nimikkokilpailujen palkinnoissa ja maksaneet kilpailujen 
järjestämiskorvauksen. Näistä Osuuspankin osuus tulee MU:n seurasponsorisopimuksen kautta. 
 
Fivaldi on osoittautunut toimivaksi taloudenseurantajärjestelmäksi. Vuoden 2018 talous jäi positiiviseksi. Tässä auttoi 
harjoitusmaksujen nostaminen reaalitasolle. 
 



 
NUORISOTOIMINTA 
 
Valmennusryhmät: 
Tammi-toukokuu: monitoimitalolla 5-6v ja 7-9v 1krt/ viikko. Harraste- ja kilparyhmällä 2krt/viikko.   
Kesällä keskusurheilukentällä yu-koulu: ryhmät 5-6v, 7-9v, 10-13v ja kilparyhmä 10-15v. Harjoituskertoja oli 2/viikko 
ja kilparyhmällä 3/viikko 
Syys-joulukuu: monitoimitalolla 5-6v ja 7-9v 1krt/ viikko. Harraste- ja kilparyhmällä 2krt/viikko. 
 
Urheilukouluun ja yleisurheiluharjoituksiin osallistui noin 60 nuorta urheilijaa vuoden aikana. Harjoitusten lisäksi 
osallistuttiin SM–maastoihin osallistui T13 Marianne Salmi ja T13 Ea Vuori P15 Tuomas Ruuskanen ja M22 Tuomas 
Heikkilä. Piirinmestaruustasolla osallistuttiin maantiejuoksuun, maastojuoksuun, viesteihin,  otteluihin ja 
yksilölajeihin 32 lisenssiurheilijan voimin koko vuoden aikana.  
 
Valmennus 
Valmennustoiminta keskittyi yleisurheilulajien perustekniikoihin ikäryhmästä ja taitotasosta riippuen. Urheilijoita on 
kannustettu myös osallistumaan Uudenmaan piirin järjestämiin piiri- ja alueleirityksiin sekä SUL in järjestämiin 
yläkoululeirityksiin. Osallistumista on tuettu osallistumalla kustannuksiin. 
 
 
URHEILUSAAVUTUKSET 
 
Parhaat urheilusuoristukset: 
- SM-maastot: T12 Marianne Salmi 2. T13 Ea Vuori 6. P15 Tuomas Ruuskanen 8. M22 Tuomas Heikkilä 10. 
- vSM- kultaa N40 Minna Henttonen kuula, keihäs ja painonheitto 
- Uudenmaan piirinennätys: T13 Ea Vuori 1000m. 
- Eteläisen ja kaakkoisen alueen aluemestaruuskisat Ea Vuori 2. 1500m ej 
- Stockholm Mini Marathon: F12 Marianne Salmi 8.(139). 
- Lidingöloppet Stockholm:  F12 Marianne Salmi 4.(126). F13 Ea Vuori 10.(101) 
- Jämsän kestävyyskarnevaalit: T13 Ea Vuori 4.(21) 1000m 
- YAG: T13 Ea Vuori 4.(33) 1000m, T12 Marianne Salmi 7. (26) 1000m.  
- YAG: T13 4x600m Senni Ruuskanen, Ellen Ylimartimo, Marianne Salmi ja Ea Vuori,  2.(26) 
- KLL: n maastojuoksut: T13 1.(10) joukkue: Ea Vuori 7. Marianne Salmi 11. Ellen Ylimartimo 19. 
 
Piirinmestaruuskilpailut: (9 – 15-vuotiaat): 
Kultaa 12 kpl, T15 Silja Seppänen (junnuhallit korkeushyppy), T13 Ea Vuori (pm -junnuhallit 1000m, pm -maastot 
2km, pm -viestit 4x600m), T13 Marianne Salmi (pm -maastot 2km, pm -junnut 1000m, pm -viestit 4x600m). T13 
viestijoukkue: Senni Ruuskanen, Ellen Ylimartimo, Marianne Salmi ja Ea Vuori. T10 Anni Pakkanen (pm -junnuottelut, 
pm -junnut 60m), P9 Samu Taskinen (pm -junnuhallit 1000m, pm -maantiejuoksut 1km, pm -maastot 1km) ja T9 Sofia 
Sopanen (pm -junnut keihäs). 
  
 
Hopeaa 5 kpl 
T13 Ea Vuori (pm -junnut 1000m, T13 4x100m joukkue: Marianne Salmi, Senni Ruuskanen, Ea Vuori ja  Ellen 
Ylimartimo. T10 Anni Pakkanen (pm –junnut: 60m aidat, korkeus), T9 Sofia Sopanen (pm -maantiejuoksu 1km) 
 
Pronssia 6 kpl 
T13 Marianne Salmi (pm-junnuhallit 1000m), T11 Neea Taskinen (pm-maantiejuoksut 2km) T10 Anni Pakkanen (pm-
junnut: pituushyppy), T10 Sanni Sopanen (pm-junnut: kuulantyöntö). T11 Hanna Mustonen (pm-junnut: 1000m) pm-
maastojuoksuissa T10 sarjassa joukkuepronssi: Sanni Sopanen, Anni Pakkanen, Mila Viinikainen. 
 
Yhteensä pm-kilpailuista 12 kultaa, 5 hopeaa, 6 pronssia. Pistesijat 4. – 8. sijat 35 kpl 
 
 
Aikuisurheilijat vSM-kisat 
Kultaa 4 kpl  
Minna Henttonen N40 (kuunlantyöntö, keihäänheitto, painonheitto) Jaska Tittonen M35 (Pituushyppy) 



 
Hopeaa 4 kpl 
Tittonen Jaska M35 (vauhditon kolmiloikka, pituushyppy) Harri Jores M50 (kuulantyöntö vauhdittomat hyppyt) 
 
Pronssia 4 kpl 
Harri Jores M50 (vauhditon kolmiloikka) Jaska Tittonen M35 (vauhditon pituushyppy, pituushyppy) Minna Henttonen 
N40 (kiekko) 
 
Aikuisurheilijat vMM-kisat 
 
Harri Jores M50 sijoittui Malagan MM-kisoissa keihäänheitossa sijalle 17. 
 

6.9 HIRVIHAARAN KUNTOMAJA 

YLEISTÄ 
Hirvihaaran Kuntomaja on ollut MU:lla vuokralla kyläseura Versolta vuoden 2016 alusta alkaen. Toimintaa on pyritty 
kehittämään Kuntomajalla, koska se on tärkeä paikka mm. MU:n hiihtojaostolle. Kuntomajan remontointiin saatiin 
Silmusta pieni remonttiraha, jonka turvin Kuntomajan eristystä lisättiin sekä tehtiin pintaremonttia – WC-tilojen 
maalaus sekä koko tilan lattioiden maalaus. Samalla Kuntomajalla asennettiin myös sähkölukko.  
 
HALLINTO 
Kuntomajan toimintaa on organisoitu toiminnanjohtajan taholta. Vuokraukset tehdään joko kotisivuilla 
varauskalenterin kautta tai ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan.  
 
TIEDOTUS MARKKINOINTI JA SUHDETOIMINTA 
Kuntomajaa vuokraus- ja tapahtumakäytössä on markkinoitu lähinnä tapahtumissa, kotisivujen kautta sekä FB-
julkaisuissa.  
 
TALOUS 
Kasvaneesta vuokrauskäytöstä huolimatta Kuntomajan talous on ollut negatiivinen, kuluja enemmän kuin tuloja.  

 

 


