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1 JOHDANTO
Vuonna 2016 Mäntsälän Urheilijoissa oli pienoinen muutosten vuosi samalla, kun se oli seuran 70 vuotisjuhlavuosi. Kuntaan perustettiin toinen jalkapalloseura, johon siirtyi osa MU jalkapallojaoston valmentajista
sekä pelaajista. MU:ssa toiminta kuitenkin saatiin nopeasti normalisoitumaan.
Juhlavuotta juhlittiin kahvitarjoilun ja ansiomitalien jaon merkeissä 16.1.2016. Tapahtumassa palkittiin
useita MU ansioituneita erinäisin kunniamerkein, palkittujen listaus löytyy toimintakertomuksen lopusta.
MU järjesti jälleen aktiivisesti useita tapahtumia ja kaikki tapahtumat olivat tuotoltaan positiivisia. Jaostoja
kannustettiin järjestämään kilpailut juhlavuoden kunniaksi hieman isompina ja suurimmaksi osaksi tässä
onnistuttiin. Useampi jaosto liitti juhlavuoden pääkilpailunsa nimeen.
Seuran taloutta kiristettiin vuonna 2016, kuluja pyrittiin karsimaan ja vaikka tilinpäätös oli vielä
negatiivinen, on suuntaus oikea. Seuran hallinnon talousarvio kaipasi edelleen tarkempaa seurantaa ja
vuoden 2017 budjettia tehdessä seuran hallitus otti selkeän linjan kulujen jakamiseksi jaostoille.
Keskuskadun liikehuoneistoon saatiin vuokralainen vuoden 2015 lopussa ja varsinainen Ajovarman toiminta
alkoi vuoden 2016 alussa. Aluksi Ajovarma oli avoinna kahtena päivänä viikossa, 1.12.2016 alkaen vain
päivän viikossa. Toiminnanjohtaja on pitänyt toimistoa avoinna ja vähintään yhtenä päivänä viikossa
myöhempään iltaan, että kaikilla olisi mahdollisuus asioida MU toimistossa.
Jaostojen toiminta on ollut jälleen vilkasta. Isompien kisojen lisäksi on keskitytty perustoimintaan, lajikoulut
toteutuivat niin jalkapallossa, suunnistuksessa kuin yleisurheilussakin ja osallistujia riitti hyvin. Jaostoista
sekä jalkapallojaosto että yleisurheilujaosto ovat tavoitteellisesti kehittäneet vuoden 2016 aikana
toimintaansa ja uusia toimintoja ja ryhmiä on perustettu varsinkin yleisurheilujaostoon. Entistä
nuoremmille on mahdollistettu ryhmätoimintaa ja uusia nuoria on saatu valmennusrinkiin mukaan.
MU on ollut aktiivinen monella saralla ja esim. MU hiihtojaoston organisoiman lumitykkiringin tukemana
mahdollistettiin hiihtokaudeksi hyvät ladut Hirvihaaran alueelle. Hirvihaaran Kuntomaja oli myös
ensimmäistä vuotta MU hallinnoimana ja vuokraustoimintaa päätettiin jatkaa myös vuodelle 2017. Myös
urheilijoiden menestys eri jaostoissa on ollut huikeaa, mitaleja on tullut niin kansallisella, pm-, AM, EM ja
MM-tasolla.
MU piti juhlavuoden kunniaksi myös seuran jäsenistöpäivän 10.6.2016, johon kaikki MU jäsenet olivat
tervetulleita. Uusi tapahtuma keräsi hyvin osanottajia ja toimintaa jatketaan myös seuraavana vuonna.
Toiminnanjohtaja ja hallitus esittävät parhaat kiitokset toiminnassa mukana olleille vuoden 2016
toiminnasta. Parhaat kiitokset esitämme toimintaamme tukeneille yrityksille ja Mäntsälän kunnalle
toimintaedellytystemme turvaamisesta.

Toiminnanjohtaja 3.4.2017

2 TOIMIELIMET
Seuran sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 2.5.2016
Syyskokous pidettiin 29.11.2016
Hallitus kokoontui kauden aikana 10 kertaa. Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi myös
jaostojen puheenjohtajat ilman äänioikeutta.
Kokouksiin osallistumisaktiivisuus, hallituksen jäsenet:
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Kokouksiin osallistumisaktiivisuus, jaostojen puheenjohtajat:
20.1.

1.3.

14.3.

13.4.

9.5.

Ammunta,
Toni Karlsson
Hiihto, Kari Onninen
Jalkapallo
Suunnistus,
Kristiina Mäkinen
Yleisurheilu,
Minttu Jores

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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 2016 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.

4 JÄSENISTÖ
Kauden 2016 jäsenistön määrä jaostoissa on yhteensä 1035. Osalta kyläseuroista on saatu jäsenrekisterit ja
arvio kokonaisjäsenmäärästä on noin 2300.

5 VUODEN 2016 PARHAAT URHEILIJAT
Vuoden urheilija

Lauri Mäkinen

suunnistus

Vuoden nuori urheilija

Valtteri Kinnunen

suunnistus

Vuoden aikuisurheilija

Markku Laine

suunnistus

Puheenjohtajien pytty

Tuomas Ruuskanen

yleisurheilu, suunnistus

Vuoden lupaava nuori

Marianne Salmi

yleisurheilu

Vuoden joukkue

D18
Mäkinen Riikka
Kylmälä Laura
Nummela Liinu

suunnistus

Vuoden ohjaaja (juhlavuoden kunniaksi muistettiin useampia ohjaajia)
Meri Vikstedt
Olli Pakkanen
Tapani Mäkinen
Maisa Korhonen
Helena Salmi
Harry Eenola
Ville Hellman
Tommi Vainio

6 JAOSTOJEN VUOSIKERTOMUKSET
6.1 AMPUMAJAOSTO
Yleistä
Jaosto toimii Mäntsälän alueella ampumaurheilun edistämiseksi. Suorituspaikkoina toimivat Mäntsälän
Monitoimitalon ilma-aserata ja Hirvihaaran Ampumaurheilukeskuksessa pienoiskivääri- ja pistooliradat.

Hallinto
Pj Toni Karlsson, siht. Seija Pynnönen, vpj. Touko Koivisto, Kilpailu ja ympäristövastaavat Touko Koivisto ja
Toni Karlsson, kotisivut Ari Hämäläinen, valmennusvastaava 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 4 II lk:n ja 1 I lk:n kurssille.
Syyskaudella järjestettiin ampumakoulu nuorille, osallistujia oli vain 2 tyttöä ja 1 poika.

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. Aktiivisia treenivuoroja jatkettiin MKMS:n kanssa.

Kilpailutoiminta
Toimintavuoden aikana järjestettiin SAL:n Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailut ja
yhdet kansalliset ilma-asekilpailut, sekä kuudet maakunnalliset ilma-asekilpailut.
ovat avustaneet naapuriseuroja järjestely- ja tuomaritehtävissä eri kilpailuissa.

Jaoston jäsenet

Tiedotus
Ilmoitukset pääasiassa radan ilmoitustaululla, sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.

Nuorisotoiminta
Ampumakoulun jälkeen nuoret ovat osallistuneet seuran järjestämiin Maakunnallisiin kilpailuihin.

Talous
Toiminnan tarvitsemat varat on saatu kilpailujen osallistumismaksuista ja tukisäätiön sekä kunnan
avustuksista.

Urheilusaavutukset
Nico Järvinen kuuluu edelleen Suomen Paralympiajoukkueeseen SM kilpailuissa saavutettiin
henkiläkohtaiset kulta, hopea (Touko Koivisto) ja pronssi (Nico Järvinen) mitalit sekä joukkue kultamitali
(Nico Järvinen, Niina Seppälä ja Touko koivisto), lisäksi useita pistesijoituksia.
AM kilpailuissa saavutettiin 8 mitalisijoitusta ja useita pistesijoituksia.

6.2 HIIHTOJAOSTO
Maastohiihdon ylläpitäminen ja hiihtoharrastuksen tukeminen olivat hiihtojaoston tärkeimpiä tehtäviä
vuonna 2016. Harjoittelua laajennettiin niin, että mukaan otettiin aiempien syys- ja talvitreenien lisäksi
kesätreenit. Näin saimme toimintamme laajentumaan ympärivuotiseksi ja pystymme sitä kautta
pitkäjänteisempään valmentamiseen ja harjoitteluun.
Hiihtojaoston hyvä talkoohenki ja ihmisten sitoutuminen lajin pariin loivat edellytykset latujen
lumetukselle, aiempaa monipuolisemmalle harjoittelulle ja erilaisten hiihtokisojen järjestämiselle. Ilman
lumitykkiä talvi olisi jäänyt hiihdon osalta heikoksi, mutta ahkeran lumetuksen ansiosta pystyimme
järjestämään niin hiihtokoulun kuin neljät hiihtokilpailutkin.
Vuonna 2016 Mäntsälän Urheilijat täytti 70 vuotta ja se näkyi muun muassa kansallisissa kilpailuissamme,
jotka järjestimme juhlakilpailuina. Kilpailuihin järjestettiin aiempaa enemmän oheisohjelmaa ja tapahtuma
kuvattiin videolle. Mäntsälän Urheilijoiden 70-vuotis juhlassa hiihtojaosto muisti vuosien saatossa tärkeätä
työtä hiihtojaoston parissa tehneitä henkilöitä. Lisäksi hiihtokauden päättäjäisissä annettiin tunnustusta ja
palkittiin ansioituneita henkilöitä.
Yhteistyö kunnan kanssa eteni tänäkin toimintakautena merkittävästi. Hirvihaaraan saatiin kuntoilulaitteita
lenkkipolun varteen, jotka omalta osaltaan monipuolistavat Hirvihaaran harjoittelumahdollisuuksia. Kunnan
kanssa tehty yhteistyö jatkuu seuraavinakin vuosina ja uusia hankkeita ja kehityskohteita on jo laadittu.
Kaiken kaikkiaan vuonna 2016 kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota talkootyötä tekeviin ihmisiin.
Mukaan saatiin uusiakin kasvoja ja tulevaisuus näyttää yhteistyön ja jaoston toiminnan kehittämisen
suhteen hyvältä.

Hallinto
Jaoston hallinnosta vaihtuivat syksyllä 2016 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Kaudella 2016
jaoston hallitukseen kuului seitsemän jäsentä. Jaoston uutena puheenjohtajana toimii Nilla Ahde,
varapuheenjohtajuutta hoitaa Lasse Hjelt, Sihteerin ja talousvastaavan tehtäviä hoitaa Pia Vuori. Sompis- ja
valmennusvastuu jaettiin tasaisemmin koko johtoryhmälle, mutta hiihtokoulun rehtorina ja
päävastuullisena toimii kuitenkin Lasse Hjelt. Tiina Ahde jatkoi kilpailujen ilmoittajana ja Tapio Kyytsönen
vastasi tänäkin kautena lumitykki asioista. Hallinnon jäseninä jatkoivat Kari Martikainen ja Mika Lukiini.
Hallinto pyrki kokoontumaan kuukausittain, kuukauden ensimmäisenä maanantaina, tämän lisäksi
järjestettiin kilpailu- ja toiminnansuunnittelupalavereja.

Koulutus ja valmennus
Ohjaajapuolen tai TD toimien koulutuksiin emme saaneet ketään lähtemään ja kouluttautuminen sillä
saralla jäi vähäiseksi. Jaoimme kuitenkin valmentamiseen liittyvää tietoa toisillemme ja opastimme
toisiamme tarvittaessa. Lisäksi ensilumen leirillä Vuokatissa olleet hiihtokoulun ohjaajamme saivat
arvokasta lisätietoa valmentamiseen ammattivalmentajan kautta. Sompis-hiihtokoulu järjestettiin
tavoitteiden mukaan ja se onnistui kaikilta osin hyvin.

Kilpailutoiminta
Hiihtojaosto järjesti talven aikana neljät kilpailut. Saimme toteutettua kaikki syksyllä suunnittelemamme
kilpailut.
Ensimmäiset hiihtokilpailut olivat yhteistyökumppani Rexamin -hiihdot tammikuussa. Osallistuja oli 26.
Seuraavana vuorossa olivat Mäntsälän Kansalliset 70-vuotis juhlahiihdot, jotka hiihdettiin perinteisellä
hiihtotavalla. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli 138. Mäntsälän Urheilijoiden mestaruushiihdot hiihdettiin
helmikuun puolivälissä ja osallistui 34 hiihtäjää. Maaliskuussa hiihtojaosto järjesti toisen
yhteistyökumppaninsa Mäntsälän Osuuspankin Hippo -hiihdot, joihin osallistui 93.
Lisäksi kauden 2016 aikana Mäntsälän Urheilijoiden hiihtäjiä osallistui myös muiden seurojen järjestämiin
hiihtokilpailuihin, niin kansallisiin kuin piirikunnallisiinkin sekä aluemestaruushiihtoihin.

Tiedotus
Hiihtojaoston tiedotus hoidettiin pääasiassa Nimenhuuto.com sivuston kautta. Lisäksi paikallislehteä ja
Mäntsälän Urheilijoiden nettisivuja käytettiin tiedotuksessa. Jaoston sisäinen tiedotus hoitui pääasiassa
sähköpostin välityksellä.

Nuorisotoiminta
Hiihtojaosto panosti erityisesti nuorisotoimintaan, treenikausi aloitettiin jo kesällä ja monipuolinen
harjoittelu jatkui kesän jälkeen tutulla syystreenillä läpi syksyn. Osallistujat olivat aktiivisia ja harjoitukset
kestivät kerrallaan tunnista kahteen. Tiivis ryhmä hitsautui hyvin yhteen ja syystreenien päätteeksi
järjestettiin Vuokatin leiri, jossa nuoret pääsivät ensilumelle tekniikkaa hiomaan.
Talvikaudella Sompis- hiihtokoulussa päästiin tavoitteisiin ja vanhempien lasten treenit muutettiin tunnin
sijasta kestämään puolitoista tuntia. Tämä mahdollisti eri hiihtotekniikoihin syventymisen lisäksi aiempaa
paremman mahdollisuuden laajempien harjoituskokonaisuuksien läpikäymisen.
Tänäkin toimintakautena hiihtojaosto tuki nuorten kilpailuissa käymistä rahallisesti. Myös tulevina kausina
on ensisijalla tulojen suuntaaminen nuoriin ja heidän tukemiseen.

Talous
Hiihtojaoston tulot vuonna 2016 kertyivät talkootuloista, yhteistyökumppaneiden avustuksista ja
Säätiöavustuksesta. Saatuja rahoja kohdistettiin lasten ja nuorten hiihtotoiminnan parantamiseen,
antamalla avustusta leirikustannuksiin ja tukemalla kilpailutoimintaa.

Urheilulliset saavutukset
Suomen hiihtoliiton seuraluokittelussa nousimme sijalle 106, kun edellisenä vuonna olimme sijalla 123,
lisäksi olemme edelleen ensimmäisessä luokassa. Nousua seuraluokittelussa voimme pitää merkittävänä. Se
osoittaa, että olemme seura, joka pystyy kehittymään toiminnassaan ja nostamaan tasoaan myös
tulevinakin vuosina. Yhtenä merkittävä osana on ollut lumitykin saaminen hiihtojaoston käyttöön, sen
ansiosta olemme huonolumisenakin talvena saaneet vietyä kilpailuja läpi ja näin ollen ylläpidettyä
monipuolista seuratoimintaa.
Hiihtäjämme pärjäsivät kauden kilpailussa hyvin ja kauden päätöstilaisuudessa palkittiin kauden menestyjiä.
Parhaat urheilusaavutukset:
Hiihtojaosto palkitsi kauden 2016 -2017 hiihtäjiä seuraavasti:
Paras poika – ja HS-menestyjä pokaalilla palkittiin Miko Martikainen.
Paras tyttö – pokaalilla palkittiin Noora Daavitsainen.
Vuoden tulokkaana palkittiin Stella Seppälä.
Aktiivisena hiihtäjänä palkittiin Joona Martikainen.
Vuoden viestijoukkueena Tuuli Hjelt, Ella Marjomaa ja Nella Daavitsainen.
Mäntsälän Urheilun tuki ry:n stipendit: Miko Martikainen ja Noora Daavitsainen á 150 €.

6.3 JALKAPALLOJAOSTO
Yleistä
Jalkapallojaoston vuosi 2016 oli muutosten vuosi. Kuntaan perustettiin joulukuussa 2015 toinen
jalkapalloseura, joka toi alkuun epävarmuutta siitä, miten se vaikuttaa jaoston toimintaan. Jaosto otti
kuitenkin linjauksen, että omaa toimintaa jatketaan entiseen malliin, jatketaan toiminnan kehittämistä
edelleen. Yhteistoimintasopimus uuden seuran, FC Kapinan kanssa allekirjoitettiin alkuvuodesta 2016.
Jalkapallokoulu järjestettiin perinteiseen tapaan, mukana oli yli 80 osallistujaa. Uusi joukkue perustettiin
vuonna 2011 syntyneille.
Tutor-toimintaan saimme edelleen tukea ja Tutorina jatkoi Hans Pirttilä.

Hallinto
Jaoston johtoryhmä vaihtui liki kokonaan, johtoryhmässä oli kauden aikana seitsemän (7) jäsentä; Tommi
Vainio, Ville Hellman, Sari Alaluusua, Teemu Juopperi, Pirjo Valkonen, Jani Eloranta ja Eveliina Kinnunen.
Puheenjohtajana toiminut Tommi Vainio erosi tehtävästään maaliskuussa 2016, loppukauden
puheenjohtajuus toteutettiin kiertävänä, puheenjohtajina toimivat 1.4. – 30.6. Pirjo Valkonen, 1.7. – 30.9.
Sari Alaluusua ja 1.10 – 31.12. Ville Hellman.
Johtoryhmä kokoontui 12 kertaa vuoden aikana.

Jäsenistö
Jaoston lisenssipelaajien määrässä tapahtui hetkellinen notkahdus uuteen seuraan siirtyneiden pelaajien
myötä. Lisenssipelaajien määrä 31.12.2015 oli 468 pelaajaa, 30.9.2016 449 pelaajaa ja 31.12.2016 455
pelaajaa. Toimihenkilöiden määrä on noin 70.
Seuramappi- jäsenrekisteriohjelman kautta hoidetaan jäsenrekisteri sekä jaoston jäsenistöön kohdistuva
laskutus.

Koulutus ja valmennus.
Pelinohjaajakoulutus keväällä 2016 2002 ikäluokalle sekä joukkueen toimihenkilöille ja
vanhemmille.
Valmentajakoulutuksista järjestettiin E-kurssi Mäntsälässä, D-kurssisuorituksia käytiin lähikunnissa. Tommi
Vainio kävi UEFA B-koulutuksen.
Valmentajat ja toimihenkilöt osallistuivat MU:n yhteisiin koulutustilaisuuksiin.
Joukkueenjohtajakouluttajina jatkoi Paula Jurvanen, joukkueenjohtajakokouksia järjestettiin säännöllisesti
vuoden aikana.
Jalkapallojaosto järjesti myös leirin, jossa Tutorimme Hans Pirttilä toimi valmentajana. Leirille osallistui yli
50 nuorta pelaajaa.

Kilpailutoiminta
Nuoremmat ikäluokat osallistuivat Opel-liigaan ja vanhemmat ikäluokat SPL:n Uudenmaan
piirin sarjoihin.
Miesten Edustusjoukkue pelasi Nelosessa. Joukkue palkittiinkin Vuoden Joukkueena.
Futsal-sarjoihin osallistuttiin talvella lähinnä aikuisten sarjoissa sekä P01 nuorten sarjoissa. Miehet pelasivat
Kolmosessa sekä Nelosessa. Naisten Futsal-joukkue menestyi hyvin, ollen naisten Kolmosen pronssilla.
Seuran taitokilpailut järjestettiin syksyllä, osallistujia oli 27. Yhteensä seitsemän suoritti taitokilpailut
merkkisuorituksen arvoisesti ja kuusi heistä edusti MU:ta piirin taitokisoissa, saavuttaen myös siellä
merkkisuoritukset.

Tiedotus
Joukkueet tiedottavat joukkueensa tapahtumista paikallislehdissä sekä joukkueen
nettisivuilla. Joukkueiden sisäisenä tiedotuskanavana toimii Nimenhuuto. Jalkapallojaosto perusti oman
Facebook-sivun, johon jokaisella joukkueen tiedotuksesta vastaavalla on oikeus päivittää oman
joukkueensa tapahtumia.

Talous
Jaoston taloudellinen tilanne oli vakaa, tulos oli parempi kuin vuonna 2015. Uusi taloushallinto-ohjelmisto
kilpailutettiin seuran toimesta ja otetaan käyttöön vuonna 2017 alkuvuodesta.

Urheilulliset tavoitteet
Tärkein tavoitteemme on pelaajien ja joukkueiden kehittäminen. Toiminnan kehittämisen sekä palkattavan
valmentajan /valmentajien avulla pystytään vuonna 2016 ja tulevaisuudessa asettamaan tulostavoitteita
joukkueittain.
Edustusjoukkueiden toimintaa tuettiin vuoden 2015 mukaisesti.

6.4 KORIPALLOJAOSTO
Koripallossa aikuisten harrastetoiminta jatkui aktiivisesti ja uusia pelaajia on tullut rinkiin mukaan.
Harrastetoimintavuoro on ollut kerran viikossa ja harrastajia on noin 20.

6.5 LENTOPALLOJAOSTO
Harjoituksissa aktiivisesti valmentaneet valmentajat ovat hoitaneet lentopallojaoston asioita yhteisesti
harjoituksissa säännöllisesti kokoontuen. Valmentajina vuoden 2016 aikana ovat toimineet Airi Lindberg,
Kari Muukka, Jukka Martikainen, Mikko Juvonen, Eeva Tammisalo ja Teemu Niemelä.
Syksystä 2016 alkaen lentopallojuniorit ovat harjoitelleet maanantaisin monitoimitalolla klo 17.30-19.00 (F, E- , D- ja C-juniorit), torstaisin monitoimitalolla klo 16-18 (E- , D- ja C-juniorit) sekä perjantaisin Hepolan
koululla klo 18-19.30 (E- , D- ja C-juniorit). Juniorit ovat itse voineet valita moneenko harjoitukseen
osallistuvat, jos on esimerkiksi muiden lajien harjoituksia päällekkäin joidenkin harjoitusten kanssa. Tällä
tavalla kannustamme lapsia monipuolisuuteen.
Seuran juniorit ovat osallistuneet kolmella joukkueella sarjatoimintaan vuoden 2016 aikana (F-juniorit, Ejuniorit ja D-juniorit). Kauden 2016-17 sarjoissa D-tytöt sijoittuvat 34 joukkueen sarjassa sijalle 11, vaikka
joukkueen pelitapa olikin muokattu tulevaisuutta silmällä pitäen eikä niinkään D-junioreissa menestystä
hakien. E-ikäisten sekajoukkueella on lopputurnaus huhtikuun lopulla 2017, mutta jo nyt he ovat
varmistaneet sijoituksen kuuden joukossa.
Vanhimmat seuran lentopallojuniorit ovat jo osallistuneet vuoden 2016 aikana alueleireille sekä
minimaajoukkuetoimintaan saaden erittäin positiivista palautetta taidoistaan ja urheilullisuudestaan.
Kevään 2017 aikana vanhimmat juniorit osallistuvat ensimmäistä kertaa aluejoukkueen katsastusleireille.
Kesäkuussa 2016 MU osallistui kahdella joukkueella (E-sekajoukkue, D-sekajoukkue) maailman suurimpaan
lasten ja nuorten lentopalloturnaukseen Power Cupiin. E-sekajoukkue oli sarjassaan 30. (joukkueita 44) ja
D-sekajoukkue oli sarjassaan 25. (36 joukkuetta) voittaen viimeiset seitsemän otteluaan.
Jaosto on tiedottanut jäsenilleen aktiivisesti nimenhuudon kautta. Lisäksi myös suorat sähköpostit ja
puhelut ovat olleet käytössä pikaista tiedottamista varten.
Jaoston talous on pysynyt samalla pohjalla aikaisempaan verrattuna.

6.6 PYÖRÄILYJAOSTO
Yleistä
Pyöräilyjaostolla ei ollut toimivaa johtokuntaa vaan toiminta ohjautui toiminnanjohtaja Paula Jurvasen
kautta. Pyöräilyjaoston jäsenmäärä oli lisenssipyöräilijöiden osalta kolme, toimintaan osallistui noin 20
pyöräilijää.

Kilpailutoiminta
Mäntsälän ajo järjestettiin 6.8.2016. Ajajia oli loppujen lopuksi 45, kisapäivän aamun sade aiheutti sen, että
jälki-ilmoittautuneiden määrä jäi hyvin vähäiseksi.
ISM maantie ja tempo järjestettiin seuran juhlavuoden kunniaksi 13.-14.8.2016. Osallistujia tempossa oli
212 ja maantiekisassa 304.
Koko kesän ajan järjestettiin vapaaehtoisvoimin viikkotempoja 10 kertaa, joissa ajajia kävi kesän aikana 13.
Reitti ei ollut kaikkien mieleen, joten se karsi osallistujia.

Tiedotus
Tiedotus tapahtuu paikallislehden sekä pyöräilyjaoston omilla nettisivuilla. Pyöräilijöille perustettiin oma Nimenhuuto.

Talous
Jaoston talous on vakaalla pohjalla. Sekä Mäntsälän ajo että ISM-kisat toivat, joskin toiminnanjohtajan
palkkaosuutta ohjataan edelleen prosentuaalisesti enemmän pyöräilyjaostolle kuin muille pienemmille
jaostoille, koska toiminnanjohtaja teki paljon töitä tapahtumien järjestämiseksi.

6.7 SUUNNISTUSJAOSTO
Yleistä


Suunnistusjaostoon kuuluu noin 80 jäsentä, joista puolet on lapsia ja nuoria.



Jaostomme järjesti toukokuussa Saarella Uudenmaan ja Päijät-Hämeen pitkien matkojen
aluemestaruuskilpailut, joissa osanottajia oli yhteensä 670. Syyskuussa oli vuorossa kahden kisan
kansallinen tarkkuussuunnistuspäivä Urheilupuistossa ja Jokelanseudulla.



Nuorisotyötä tehtiin edelleen tarmokkaasti. Suunnistuskoulussa perustaitoja opetteli
kolmisenkymmentä lasta, ja lisäksi nuorille oli omia taitotreenejä kuntosuunnistusten yhteydessä.
Talvella pyöritettiin salivuoroa lauantai-iltaisin. Leimaus-leirille Ikaalisissa osallistui kesäkuun alussa
toistakymmentä lasta ja kuusi huoltajaa ja lisäksi pidettiin viikonloppuleirejä nuorten porukalla mm.
Anjalankoskella, Nuuksiossa, Lappeenrannassa sekä Vierumäellä. Nuorten Jukolassa juoksi
hyväksytyn suorituksen kaksi joukkuetta, mikä oli hieno saavutus useamman yhdellä joukkueella
mennyn vuoden jälkeen. Ykkösjoukkueen sijoitus oli mallikkaasti 48.



Kuntosuunnistustapahtumia järjestettiin 18, ja niihin osallistui keskimäärin 53 henkeä iltaa kohden.
Suosion kasvu oli merkittävää. Kuntosuunnistusten yhteyteen on silloin tällöin 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 Jyrki Aronen

Koulutus ja valmennus


Nuori Suunta 1 -ohjaajakoulutuksen kävivät Reetta Leinonen, Minea Korhonen ja Nina Kiuru.

Kilpailu


Uudenmaan ja Päijät-Hämeen pitkän matkan am-kilpailut Saarella toukokuussa onnistuivat hyvin.
Kilpailunjohtajana toimi Kristiina Mäkinen, pääratamestarina Kimmo Karhu ja nuorten sarjojen
ratamestarina Niko Vaenerberg. Kartan ajantasaisti Heikki Saarinen.



Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestetty tarkkuussuunnistukilpailu Kapina-TempO sai kuluneena
vuonna yhteyteensä Kapina-PreO:n. Osanottajia oli molemmissa kilpailuissa noin 30.
Ratamestareina toimivat Urheilupuiston TempO-kisassa Lauri Mäkinen ja Pirkkalankallion PreOkisassa Martti Inkinen.



Mäntsälän alakoulujen suunnistuskisa järjestettiin sprinttimuotoisena Urheilupuistossa toukokuun
puolivälissä. Kilpailijoita oli 70.



Naapuriseurojen kanssa yhteinen lasten sarjasuunnistusosakisa järjestettiin kesäkuussa
kuntorastien yhteydessä Hakkarissa. Niko Vaenerbergin suunnittelemia ratoja kiersi
viitisenkymmentä lasta ja huoltajaa.

Tiedotus


Jaoston sisäinen viestintä hoidetaan pitkälti sähköpostilistan avulla. Myös Facebookissa on oma
sivu.



Suunnistusjaoston nettisivut palvelevat laajempaakin kohderyhmää. Sieltä löytyvät niin erilaiset
kilpailu- ja tapahtumatiedotteet, jaoston yhteystiedot kuin uutiset seuralaisten saavutuksista.
Vuoden aikana perustettiin uudet sivut osaksi emoseuran nettisivuja.

Talous


Jaosto kerää varoja järjestämällä kilpailuja ja kuntosuunnistustapahtumia.



Kisajärjestelyt tuottivat keskivertovuotta enemmän kahden alueen am-pitkien suurehkon
osanottajamäärän ja tarkkuussuunnistusjärjestelyjen pienten kulujen takia.



Kuntosuunnistuskauden tuotot olivat yhteensä noin 4000 euroa, mikä on kolmannes enemmän kuin
edellisenä vuonna.



Suunnistusjaosto hankki popup-teltan sekä pöydän ja tuoleja kuntosuunnistuskäyttöön.



Taloudellisesti vuosi jäi muutaman tonnin plussan puolelle, niin kuin isompien kisojen
järjestelyvuosina on toivottavaa.

Urheilulliset saavutukset


Juho Saarinen (H21) saavutti pyöräsuunnistuksen SM-sprintissä 4. sijan ja SM-keskimatkan 5. sijan.



Lauri Mäkinen ylsi 7. sijalle tarkuussuunnistuksen MM-TempOsta.



Markku Laine (H55) hiihtosuunnisti veteraanien MM-keskimatkan kisan yhteistuloksissa sijalle 3.



Heikki Saarinen (H65) tuli SM-yössä neljänneksi.



Valtteri Kinnunen (H16) sai ensimmäisen SM-plakettinsa syksyn erikoispitkiltä matkoilta
sijoituttuaan kuudenneksi.



Liinu Nummela (D18) saavutti SM-kisoissa plakettisijoja hiihtosuunnistussprintissä (5.) ja
kesäsuunnistuksen keskimatkalla (8.).



D18-joukkue Riikka Mäkinen, Laura Kylmälä ja Liinu Nummela sai SM-viestissä plaketin nelossijansa
kunniaksi.



Tuomas Ruuskanen (H13) oli KLL-mestaruuskisoissa 4. ja viestissä yhdessä Riikka Mäkisen kanssa 3.
Tuomas valittiin menestymistensä perusteella 13-14-vuotiaiden Uudenmaan 8-henkiseen Kultainen
Kompassi -joukkueeseen, joka sijoittui valtakunnallisessa kisassa toiseksi.



Aluemestaruusmitaleita tuli seuralle yhteensä 17 kpl. Niitä saavuttivat Heikki Saarinen (H65),
Markku Laine (H55), Arto Nummela (H50), Juha Väisänen (H50), Liinu Nummela (D18), Riikka
Mäkinen (D18), Laura Kylmälä (D18), Tuomas Ruuskanen (H13) ja Senni Ruuskanen (D11TR).

6.8 YLEISURHEILUJAOSTO
Yleistä
Harrastajamäärät ovat kasvussa, kilpailuosallistumiset, kilpailullinen menestys ja urheilijamäärät ovat myös
nousujohteisia.
Harjoitusmäärät olivat samat kuin edellisellä kaudella. Tähän on toiveena lisäystä erityisesti kilparyhmälle.
Alle 7-vuotiaille on pitkään kaivattu toimintaa ja syksyllä kontaktoitiin muutama 16-vuotias ohjaajaehdokas,
joiden kanssa keskusteltiin aluksi pelkästään yleisurheilun ryhmästä, mutta koska tiedossa oli muidenkin
jaostojen puolelta tarvetta nuorempien ikäryhmien toiminnalle, ehdotettiin emoseuralle kaikkien jaostojen
yhteistä Liikuntaleikkikoulua.
Kouluttautumisen, ohjaaja- sekä harrastajamäärien osalta asetetut tavoitteet saavutettiin, kaikissa on
tapahtunut pientä lisäystä aikaisempaan kauteen verrattuna. Tapahtumien osalta varsinaista määrällistä
lisätavoitetta ei ollut toimintasuunnitelmaan kirjattu, mutta toimintaa monipuolistettiin ja saatiin mukaan
muutama tempausmuotoinen tapahtumia; tapahtumia ja kilpailuja kehitetään lisää kuluvana kautena.
Yleisurheilujaoston toiminta on kehittynyt ja niin viestintä kuin yhteistyö vapaaehtoisten kesken on
vahvistunut entisestään. Vastuunjako on ollut selkeä ja vapaaehtoiset toimijat ovat kantaneet jokainen
osavastuunsa hienosti.

Hallinto
Puheenjohtajana toimi Minttu Jores, varapuheenjohtaja oli Tarja Nyyssönen, talousvastaava Timo Kaljunen,
sihteeri Pirjo Koskinen, nuorisovastaava Helena Salmi, viestintävastaava Essi Ruuskanen, muut jäsenet Olli
Pakkanen, Suvi Pelkonen, varajäseniä olivat Meri Vikstedt, Karl Sarenius ja Elina Vuori.

Koulutus- ja valmennustoiminta
Valmennustoiminnan osalta mentiin kesän yleisurheilukoulussa läpi kaikkien lajien lajitekniikat taitotason
mukaan 6 – 15-vuotiaille keskusurheilukentällä. Lasten ohjaajia saatiin muutama lisää. Kaksi ohjaajaa kävi
lasten yleisurheiluohjaajakoulutuksen, lisäksi yksi ohjaajavahvistus haki oma-aloitteisesti lisäkoulutusta
lihaskunnon jatkokurssilta. Ohjaukseen kaivataan edelleen lisää lajiharjoitusta ja nykyistä parempia
ympärivuotisia harjoitteluolosuhteita.
Kuluvan vuoden 2016 aikana talvikautena jaostolla on ollut harjoituksia yli 9-vuotiaille kaksi vuoroa
Monitoimitalolla. Lisäksi lauantaisin kilparyhmälle on ostopalveluna järjestetty ohjattu valmennusvuoro
Hyvinkäällä, yhteensä keväällä 12 ja syksyllä 6, yhteensä 18 kertaa. Pienille 6-9-vuotiaille on järjestetty oma
harjoitus kerran viikossa tiistaisin. Kesäaikana yleisurheilujaostolla on ollut kolme vuoroa viikossa
keskusurheilukentällä.
Urheilijoita on kannustettu osallistumaan Uudenmaan piirin järjestämiin piiri- ja alueleirityksiin,
osallistumisia on pystytty tukemaan rahallisesti osin. Näihin on osallistuttu aktiivisesti ja ryhmäydytty
hienosti.

Kilpailutoiminta
Vuoden 2016 aikana Mäntsälässä järjestettiin kahdeksan yleisurheilukilpailua, joissa osanottajia on ollut
yhteensä lähes 700 kpl, lajisuorituksia reilusti yli 1000. Monitoimitalolla järjestettiin sisähallikisat
huhtikuussa, Mäntsälän Katuviesti huhtikuussa, maastokisat Jokelanseudulla toukokuussa, kesäkuussa
Säästöpankin sponsorikilpailut, heinäkuussa piirikunnallinen Einarin Tonni, elokuussa Osuuspankki- (Hippo)
ja Nordea-kisat. Lisäksi syyskuussa järjestettiin Mäntsälän Urheilijoiden mestaruuskilpailut maastojuoksussa
ja yleisurheilun eri lajeissa keskusurheilukentällä sekä avustettiin kyläseurojen välisessä
yleisurheilukilpailussa toimitsijatehtävissä. Kunnan ulkopuolella osallistuttiin lähes 30 urheilijan voimin
piirikunnallisiin ja kansallisiin yleisurheilukilpailuihin.
Näiden lisäksi osallistuttiin tempausmuotoisen Mäntsälä Maraton -tapahtuman järjestelyihin lokakuussa.

Tiedotus
Tiedotus kilpailuista, urheilukoulusta ja muusta toiminnasta on hoidettu pääasiassa lajijaoston nettisivujen
kautta, paikallislehtien seurapalstalla sekä erillisillä ilmoituksilla (esim. sponsoriyhteistyönä pankkien
kanssa). Sosiaalinen media on otettu mukaan vahvemmin uutena viestintäkanavana. Nimenhuudon piiriin
on kuulunut yli 50 lisenssiurheilijaa. Sen kautta on tiedotettu harjoituksista. WhatsAppia on käytetty
pikaviestintään johtoryhmän yksittäisjäsenten välillä sekä erillisen valmentajaryhmän välillä tarvittavista
tuurausavuista. Kaiken kaikkiaan tiedonkulku on nopeutunut ja monipuolistunut. Pääviestittäjät ovat olleet
Essi Ruuskanen ja Helena Salmi, Nimenhuudossa kaikki ohjaajat. Verkkosivut eivät nykyisellään palvele
nykyisiä tai uusia toimijoita, verkkosivujen sisältöä tullaan parantamaan.

Tulosten julkaistua saaminen paikallislehdessä on ollut vaihtelevaa, erityisesti suurten tapahtumien
yhteydessä tulosten julkaisu kokonaisuudessaan ei ole onnistunut. Lehteen ollaan oltu yhteydessä, mutta
asia ei ole korjaantunut. Verkkoversiossa tulokset näkyvät kokonaan, samoin kuin jaoston omilla sivuilla.

Nuorisotoiminta
Urheilukouluun ja yleisurheiluharjoituksiin osallistui noin 70 nuorta urheilijaa vuoden aikana. Harjoitusten
lisäksi osallistuttiin piirinmestaruustasolla maantiejuoksussa, maastoissa, viesteissä, otteluissa ja
yksilölajeissa 54 urheilijan voimin koko kesän aikana. Kaksi urheilijaa saavutti Vöyrin SM –maastoissa
mitalisijan.

Talous
Jaosto sai tuloja urheilukouluista, talkootöistä, säätiöavustuksesta ja piirikunnallisista kilpailuista. Mäntsälän
Säästöpankki, Osuuspankki ja Nordea-pankki ovat avustaneet nimikkokilpailujen palkinnoissa ja maksaneet
kilpailujen järjestämiskorvauksen. Näistä Osuuspankin osuus tulee MU:n seurasponsorisopimuksen kautta.
Yksi painopistealue vuonna 2016 oli talous ja budjetin aikaisempaa tarkempi suunnittelu seurannan lisäksi.
Talouden osalta pääsimme tavoitteisiin ja saimme selvyyden kaikkiin aikaisemmin lisäselvityksiä vaatineisiin
kyselyihin. Talousasioiden selvittelyyn koottiin pienempi tiimi, johon kuuluivat Pirjo Koskinen, Tarja
Nyyssönen, Timo Kaljunen ja Minttu Jores. Malli tuntui olevan toimiva tapa saada tehokkaammin lukuihin
selkoa ja sen käyttöä jatketaan edelleen.

Parhaat urheilusaavutukset
- SM-maastot: T10 Marianne Salmi 1.(36), M19 Tuomas Heikkilä 4 km, 3. (59)
- Tampere Junior Indoor Games, TJIG, Tampere: T10 Marianne Salmi 1000m 1. (55), T11 Ea Vuori 1000m, 2.
(46)
- YAG: T11 Ea Vuori, 1000m 3. (35)
Yhteensä edellisistä 5 mitalia, 15 Mäntsälän Urheilijoiden osallistujaa
- Piirinmestaruuskilpailut: (9 – 15-vuotiaat):
Kultaa 9 kpl, Marianne Salmi T10 (Pm-maastot 1,5km), Ea Vuori T11 (Pm-hallit 1000m, Pm-maastot 1,5km,
Pm-Junnut 1000m), Julianna Moberg T13 (Pm-Junnut Keihäs), Silja Nieminen T13 (Pm-ottelut I (4-ottelu),
Silja Seppänen T13 (Pm-hallit korkeus), Tuomas Ruuskanen P13 (Pm-Junnut 1000m), viestijoukkue 4 x
600m T11 Ellen Ylimartimo, Essi Latvio, Ea Vuori, Marianne Salmi
Hopeaa 18 kpl, Marianne Salmi T11 (Pm-hallit, 1000m, Pm-maantiejuoksut 2km), Ea Vuori T11 (Pm-hallit
Pituus, Pm-Junnut Pituus), Julianna Moberg T13 (Pm-Junnut Kuula), Silja Nieminen T13 (Pm-hallit 60m, Pmhallit korkeus, Pm-Junnut 60m aj., Pm-ottelut II), Tuomas Ruuskanen P13 (Pm-vauhditt. Sisähypyt, Pmmaantiejuoksut, Pm-Junnut 60m, Kuula, Kiekko), Oona Nyyssönen T14 (Pm-Junnut 3-loikka), Matias
Hyvönen P14 (Pm-Junnut kuula, kiekko, keihäs)
Pronssia 10 kpl, Sanni Sopanen T9 (Pm-Junnut Miniottelu keihäs + kuula), Luca Seppänen P10 (Pm-maastot
1,5km), Ea Vuori T11 (Pm-maantiejuoksut 2km, Pm-ottelut II), Eetu Kuivala P12 (Pm-Junnut 60m), Elias
Pelkonen P12 (Pm-Junnut 200m), Silja Nieminen T12 (Pm-Junnut 200m, Kiekko), T10 Joukkue Marianne
Salmi 1., Nella Daavitsainen 15., Petra Hirvonen 19. (Pm-maastot), viestijoukkue 4 x 100m T13 Julianna
Moberg, Emma Sneck, Silja Seppänen, Silja Nieminen (Pm-viestit)
Yhteensä PM-kilpailuista 9 kultaa, 18 hopeaa, 10 pronssia, Pistesijat; 4.- 8.sija 31 kpl, 58 Mäntsälän
Urheilijoiden osallistujaa
N17-N19 ja M17-M19-sarjoissa Mäntsälän Urheilijoita edusti viisi urheilijaa. Parhaat sijoitukset olivat
2 pronssia N17 Roosa Pelkonen Am Raasepori 3000m ja M19 Tuomas Heikkilä SM-Maastot, Vöyri
4km.

Aikuisurheilijoiden SM-kisoissa Tampereella; N40 Minna Henttonen kultaa (kuula), M45 Harri Jores pronssia
(korkeus, kuula)
Aikuisurheilijoiden SM-kisoissa Iisalmessa: N40 Minna Henttonen kultaa (kuula, keihäs) ja hopeaa (kiekko),
M45 Harri Jores kultaa (3-loikka), hopeaa (keihäs),
Yhteensä kolme Mäntsälän Urheilijoiden aikuisurheilijaa toivat 4 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia, 2 pistesijaa

Urheilulliset tavoitteet
Nuorten, aikuisten ja aikuisurheilijoiden SM-tasolla tavoitteena on mitali- tai pistesijoja.
Piirinmestaruustasolla tavoitellaan seuraluokituksen parantamista edellisestä vuodesta.
Tavoitteena on kannustaa kaikkia urheilijoita, sekä nuoria että aikuisia, jatkamaan liikunnan parissa
mahdollisimman pitkään joko kilpailijoina, ohjaajina tai muissa tehtävissä, vaikka yksissäkin kilpailuissa.
Onnistuimme saavuttamaan useimmat tavoitteemme - kokonaisuudessaan toimintavuosi 2016 oli hyvä,
tehokas ja innostava!

7. Juhlavuonna palkitut:
Seuran ansiomitali:
Aaltonen Petri, Ahde Anita, Ahde Nilla, Ahde Tiina, Alaluusua Sari, Aronen Jyrki, Heikkilä Matti, Helenius
Markku, Hellman Ville, Hjelt Lasse, Hyvönen Susanna, Hämäläinen Ari, Ihantola Susanna, Isopahkala Seija,
Jokinen Anssi, Jurvanen Paula, Kaartti Pekka, Kaipiainen Heli, Kallioinen Harri, Karhu Kimmo, Khetib Ali,
Kipinoinen Timo, Koivisto Juha, Koskinen Pirjo, Kosonen Eeva, Kuisma Olli, Kurvi Olli, Kutvonen Saana, Laitila
Marja-Liisa, Lehtiranta Mari, Loikkanen Jarko, Lukiini Iiris, Lukiini Mika, Markkanen Eero, Mäkinen Tapani,
Nieminen-Punta Satu, Nikula Taina, Niskanen Tuomo, Nummela Pia, Nykänen Ari, Ojala Arto, Onninen
Lotta, Onninen Viivi, Peltonen Pekka, Punta Taru, Pynnönen Seija, Reutsalo Kari, Ristimäki Mika, Ritvanen
Petri, Siitonen Kari, Simola Jari, Sinisalo Risto, Suvanto Jari, Torvasti Tarja, Tähkäpää Paavo, Uusi-Simola
Arto, Valkonen Jyrki, Valo Martti, Viljanen Janne, Viljanen Matti, Vuori Elina, Vuori Jalo, Väre Ilkka, Ylitalo
Väinö, Ängeslevä Kari

Seuran hopeinen ansiomerkki:
Eenola Harry, Harjula Johanna, Heikkilä Tuomas, Heikkilä Venla, Heino Juha, Karlsson Toni, Kyytsönen Tapio,
Laine Kimmo, Lukiini Outi, Matkalin Aija, Mäkinen Elisa, Mäkinen Lauri, Nummela Arto, Nummela Liinu,
Onninen Kari, Pietilä Eila, Ruuskanen Essi, Ruuskanen Pekka, Saarinen Heikki, Sola Tuija, Tikkakoski Reijo,

Seuran kultainen ansiomerkki
Ilomaa Matti, Laine Markku, Saarinen Juho

Seuran SM-saavutuksesta luovutettu kultainen ansiomitali
Touko Koivisto

Seuran pienoislippu:
Antikainen Jarmo, Nyyssönen Tarja, Peltonen Pekka, Tilsala Aimo, Weckman Kari, Kesport Mäntsälä
Hillsport Oy, Rautia Mäntsälä, Ak-Raudoitus Oy, Rexam Beverage Can Mäntsälä Oy, Mäntsälän Tee Koo
System

Seuran standaari:
Mäntsälän Urheilijat ry Tukisäätiö, Mäntsälän Osuuspankki, Nordea Mäntsälä

Suomen Hiihtoliiton numeroidut ansiomerkit ja plaketit, myönnetty Helsingissä 8.12.2015.
Kultainen plaketti, Akkanen Matti
Pronssinen plaketti, Hanhinen Jukka
Kultainen ansiomerkki; Ilomaa Matti, Rautama Seppo
Hopeinen ansiomerkki: Ahde Tiina, Eenola Harry, Lukiini Outi, Nisula Pirkka, Nyberg Urpo, Onninen Kari
Pronssinen ansiomerkki: Antikainen Jarmo, Hyvönen Susanna, Ihantola Susanna, Nieminen-Punta Satu,
Sarenius Karl, Sinisalo Risto, Sulopuisto Jarmo, Uusi-Simola Arto, Vuori Arvo

Suomen Suunnistusliiton palkitut
Pronssinen ratamestariplaketti: Hannula Markus, Mäkinen Lauri
Pronssinen ansiomerkki: Heikkilä Matti, Laine Markku, Mäkinen Kristiina, Mäkinen Tapani, Nummela Arto,
Sulopuisto Jarmo
Suomen Suunnistusliiton tunnustusmerkki: Mäkinen Jouko

