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1 JOHDANTO
Vuonna 2017 Mäntsälän Urheilijat jatkoi vakaata toimintaa eri lajeissa.
Seuran taloudenhoitoon tuli suuri uudistus, kun elokuussa 2017 saatiin käyttöön uusi taloushallintoohjelmisto Fivaldi, jonka myötä tilitietojen reaaliaikaisuus toteutuu jaostoissa ja joukkueissa.
Joukkueenjohtajat ja jaostojen rahastonhoitajat ovat ottaneet ohjelmiston hyvin vastaan ja niin myyntikuin ostolaskut kulkevat hienosti uuden ohjelman kautta. Ajovarma on edelleen vuokralaisena MU
toimiston tiloissa yhtenä päivänä viikossa.
Jaostojen toiminta on ollut jälleen vilkasta. Isompien kisojen lisäksi on keskitytty perustoimintaan, lajikoulut
toteutuivat hiihdossa, jalkapallossa, suunnistuksessa kuin yleisurheilussakin ja osallistujia riitti jälleen hyvin.
Jalkapallojaosto keskittyi toiminnan kehittämiseen palkkaamalla osa-aikaisen valmennuspäällikön.
Jalkapallokoulua kehitettiin, nuorten harrasteryhmätoimintaa aloitettiin ja joukkueiden välistä yhteistyötä
parannettiin yhteisillä harjoitusajoilla. Yleisurheilujaosto jatkoi tavoitteellista kehittämistä ja vuonna 2016
perustetut uudet ryhmät jatkoivat toimintaansa. Hiihtojaostossa toiminta kehittyi myös uuden
johtoryhmän myötä.
MU on ollut aktiivinen monella saralla ja esim. MU hiihtojaoston organisoiman lumitykkiringin tukemana
mahdollistettiin jälleen hiihtokaudeksi hyvät ladut Hirvihaaran alueelle. Useammat kisat olisi jäänyt
järjestämättä, mikäli tykkilunta ei olisi ollut. Mäntsälän Urheilijat jatkoi vuokrausta Hirvihaaran
Kuntomajasta ja vuodelle 2018 tehtiin vuokrasopimus. Kuntomajalla kokeiltiin ensimmäistä kertaa kahvion
aukioloa talvikaudella 2017-2018, kokemukset ovat rohkaisevia. Myös urheilijoiden menestys eri jaostoissa
on ollut huikeaa, mitaleja on tullut niin kansallisella, pm-, AM, EM ja MM-tasolla.
MU jäsenistöpäivä/toimintapäivä jouduttiin vuonna 2017 jättämään väliin, mutta tapahtumaa jatketaan
seuraavana vuonna.
Toiminnanjohtaja ja hallitus esittävät parhaat kiitokset toiminnassa mukana olleille vuoden 2017
toiminnasta. Parhaat kiitokset esitämme toimintaamme tukeneille yrityksille ja Mäntsälän kunnalle
toimintaedellytystemme turvaamisesta.

Toiminnanjohtaja 25.4.2018

2 TOIMIELIMET
Seuran sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 8.5.2017
Syyskokous pidettiin 27.11.2017
Hallitus kokoontui kauden aikana 7 kertaa. Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi myös
jaostojen puheenjohtajat ilman äänioikeutta.
Kokouksiin osallistumisaktiivisuus, hallituksen jäsenet:
16.1. 13.2.
Arto Nummela, PJ

X

Marja-Liisa Laitila

X

Markku Laine

X
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5.6.

X

X

X

X

X

X

X

28.8. 10.10. 14.11.
X
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Harry Eenola

X
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X

X

X
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Jukka Bergström

X

Sari Alaluusua

X

Minttu Jores

X

X

X

X

X

Heikki Saarinen

X

X

X

X

X

Reijo Tikkakoski

X

X

Petri Salmi

X

X

Timo Kaljunen

X

X

X

X

X

X

X

Sami Remes

X

Markku Helenius (VJ)

X

Toni Karlsson (VJ)
Kristiina Mäkinen (VJ)

X

X

X

Harri Jores (VJ)
Paula Jurvanen,
sihteeri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kokouksiin osallistumisaktiivisuus, jaostojen puheenjohtajat/edustajat:
16.1. 13.2.
Ammunta,
Toni Karlsson
Hiihto, Nilla Ahde
Jalkapallo, Ville
Hellman
Suunnistus,
Kristiina Mäkinen
Yleisurheilu,
Minttu Jores
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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 2017 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 2017 jäsenistön määrä jaostoissa on yhteensä 1035. Osalta kyläseuroista on saatu jäsenrekisterit ja
arvio kokonaisjäsenmäärästä on noin 2300.

5 VUODEN 2017 PARHAAT URHEILIJAT
Vuoden urheilija

Tuomas Heikkilä

yleisurheilu

Vuoden nuori urheilija

Valtteri Kinnunen

suunnistus

Vuoden aikuisurheilija

Touko Koivisto

ammunta

Puheenjohtajien pytty

Marianne Salmi

yleisurheilu

Vuoden lupaava nuori

Anni Pakkanen
Stella Seppälä
Pyry Puolatie
Sanni Sopanen
Sofia Sopanen

yleisurheilu
hiihto
jalkapallo
jalkapallo
jalkapallo

Vuoden joukkue

R3Y
Niina Seppälä
Nico Järvinen
Touko Koivisto

ammunta

Vuoden valmentaja

Tommy Huovinen

yleisurheilu

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 5 II lk:n ja 2 I lk:n kurssille. Syyskaudella
järjestettiin ampumakoulu nuorille, osallistujia oli vain 2 tyttöä ja 6 poikaa. Touko Koivisto on toiminut
SAL:n Etelä-Suomen Alueen tuomarikoulutus vastaavana.

Edustuksia
Touko Koivisto on Etelä-Suomen aluejaoston jäsen, SVA:n vpj. ja kivääri lajivastaava.

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 kahdet kansalliset ilma-asekilpailut, sekä kuudet maakunnalliset ilmaasekilpailut. 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.

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

Urheilusaavutukset
Nico Järvinen kuuluu edelleen Suomen Paralympiajoukkueeseen. SM kilpailuissa saavutettiin
henkilökohtaiset 2 kultaa, 1 hopea (Touko Koivisto) mitalit sekä joukkue kultamitali (Nico Järvinen, Niina
Seppälä ja Touko Koivisto), lisäksi useita pistesijoituksia. SE-tuloksia kolme hlö ja yksi joukkue. AM
kilpailuissa saavutettiin 8 mitalisijoitusta ja useita pistesijoituksia.

6.2 HIIHTOJAOSTO
Pääpainona vuonna 2017 oli nuorten kilpailuissa käymisen tukeminen ja uusien hankkeiden läpivienti
kunnan kanssa. Lisäksi hiihtokoulun järjestäminen ja suunniteltujen kisojen pitäminen kuuluivat
hiihtojaoston toimintasuunnitelmaan.
Hankkeiden suhteen päästiin etenemään ja pellolle luvattiin uusi ajanottokoppi, johon latukone ja
kuuluttajakin mahtuisivat. Vaikka aivan loppuvuodesta tähän tuli yllättävä muutos, ja koppihanke siirtyi
vuodelle 2018, oli selvää, että lopulta koppi tulisi ja kilpailukauden alkaessa tammikuussa 2018 vanhan
kopin tilalla saatiin vuokrakoppi. Tämä on ollut yksi vuoden 2017 tuntuvimmista parannuksista talkoolaisten
työoloihin ja siitä hiihtojaostossa ollaan tyytyväisiä. Lisäksi hiihtojaoston vaatima ja kunnan tukema sillan
laajennus on edennyt vuoden 2017 aikana hyvin ja se on järjestymässä vuoden 2019 aikana. Uusi koppi ja
silta ovat isoja ja pysyviä muutoksia, jotka auttavat hiihtojaostoa kehittymään ja pitämään Hirvihaaran
turvallisena ja hyvänä hiihtopaikkana.
Talkoolaisvoimin pyörivä lumitykki on hiihtojaoston kantava voima. Sen ansiosta hiihtojaosto pystyy
tarjoamaan vähälumisinakin talvina niin hiihdon opetusta kuin kilpailuja. Hiihtokoulu ja kansallinen kilpailu
ovat suurimmat tulonlähteet, sponsoreiden jälkeen.
Uudistuksia tehdään hiljalleen ja kehittymisenhalu on kova. Yhteistyötä hiihtojaosto tekee kunnan, MU:n
hallituksen ja muiden jaostojen sekä monien eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö ei rajoitu
pelkästään rahalliseen tukeen, vaan myös jaoston toiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja nuorten
tukemiseen. Molemmin puolista tyytyväisyyttä pidetään tärkeänä ja pelkän hyödyn sijaan ajatellaan myös
pitkäjänteisen toiminnan takaamista. Uusien sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden löytäminen oli
vuoden 2017 tavoitteena ja siinä myös onnistuttiin.
Kauden päätteeksi palkittiin menestyneitä hiihtäjiä ja annettiin tunnustusta lumitykkiringissä mukana
olleille talkoolaisille. Uusi johtoryhmä sai vuonna 2017 ensimmäisen ehjän kautensa ja toiminta alkoi tulla
tutuksi. Tämä lisäsi uusien ideoiden syntymistä ja hiihtojaoston toiminnan kehittämistä. Mihinkään suuriin
muutoksiin ei vielä lähdetty, sillä muutostyö vaatii pitkän ajanjakson, johon on ehjän kauden jälkeen
helpompi paneutua.

Hallinto
Johtoryhmässä on yhteensä kuusi henkilöä, jotka kaikki toimivat aktiivisesti myös muissa hiihtojaoston
tehtävissä talkoolaisina. Johtoryhmä on jatkanut entiseen malliin ja tehtävien jaon suhteen ei ole tullut
muutoksia. Nilla Ahde toimii puheenjohtaja, Lasse Hjelt varapuheenjohtajana ja Pia Vuori sihteerinä.
Jaosto kokoontui vuoden 2017 aikana kerran kuussa, lukuun ottamatta kesäkuukausia, jolloin pidettiin
lomaa hektisimmän hiihtokauden ollessa tauolla. Kilpailukaudella johtoryhmä teki linjauksen, ettei sen
tarvinnut erikseen kokoontua ylimääräisiä kertoja, vaan kilpailuihin liittyvät asiat hoiti pääpainotteisesti

kilpailunjohtaja. Johtoryhmä pidettiin kuitenkin ajan tasalla ja kaikissa kilpailuihin liittyvissä palavereissa oli
aina useampi johtoryhmän jäsen paikalla.

Koulutus ja valmennus
Syksyllä 2017 kolme henkilöä hiihtojaostosta osallistui Etelä-Suomen Liikunnan järjestämiin VOK-1 tason
koulutuksiin. VOK-1 on perustason ohjaajakoulutusta, joka on sovellettavissa kaikkiin liikunnan muotoihin ja
lajeihin. VOK-1 jakautuu eri teemoihin ja jokainen teema muodostaa yhden kokonaisuuden. Koulutuksen
jokaisesta kurssista saa todistuksen. Kurssit jatkuvat vielä seuraavana vuonna ja myös niihin on tarkoitus
osallistua. Kurssin myötä näkökulma valmentamiseen muuttui ja se on näkynyt harjoitusten suunnittelussa
ja ohjaamistavassa.
Suurimpana puutteena on edelleen hiihtoliiton ohjaajakoulutusten puuttuminen valtaosalta ohjaajista.
Ratkaisuja tähän on jo löytynyt ja seuraavana vuonna ohjaajien koulutukseen tullaan kiinnittämään entistä
enemmän huomiota.
Ohjaajia, joilla ei ole kunnollista koulutusta, ohjataan kouluttautuneiden ohjaajien toimesta jakamalla tietoa
ja selvittämällä netistä hyviä lähteitä harjoittelun tueksi. Harjoitusohjelmat käydään läpi yhdessä ja
epäkohtiin kiinnitetään huomiota.

Kilpailutoiminta
Vuoden 2017 aikana hiihtojaosto järjesti viidet kilpailut. Kaikki suunnitellut kilpailut saatiin toteutettua.
Tämän mahdollisti latujen lumettaminen tykkilumella.
Kilpailukausi omien kisojen osalta käynnistyi tammikuun puolivälissä. Uuden sponsorin Mäntsälän
Suurlavan hiihdot pidettiin 22.1.2017. Kilpailujen osallistuja määrä jäi vähäiseksi, (32) mutta alkutalvesta
pidetty kisa ei antanut olettaakaan suuria määriä kilpailijoita, kun lunta ja hiihtomahdollisuuksia oli siihen
mennessä ollut varsin vähän. Seuraavaksi pidettiin Kansallinen Mäntsälä-hiihto 4.2.2017, jokavuotinen
pääkilpailu. Tänäkin vuonna hiihtotavaksi valikoitui perinteinen ja osallistuja määrä oli 114. Järjestelyt
sujuivat mallikkaasti. Tämän jälkeen hiihdettiin Hippo-hiihdot 11.2.2017, joihin osallistui 78 kilpailijaa. Jo
perinteeksi muodostunut Hippo-hiihto sujui edellisvuosien tapaan vankalla kokemuksella. Sen jälkeen
vuorossa oli Mäntsälän mestaruushiihdot 1.3.2017, jotka niin ikään hiihdettiin perinteisellä hiihtotavalla.
Iltakisaksi valikoitunut mestaruushiihto, hiihdettiin vesisateessa, erittäin tahmaisella latupohjalla.
Kilpailujen osanotto oli vähäistä (28), mikä osaltaan saattoi johtua huonosta säästä. Kauden viimeiset kisat
olivat Kesport-hiihdot 12.3.2017, joihin osallistui 64 hiihtäjää. Kesport-hiihdot olivat sprinttihiihdot ja toivat
hyvää lisää kilpailuihin. Keli oli hyvä ja kilpailu onnistunut.
Omien kisojen lisäksi Mäntsälän Urheilijoita edusti muissa piirikunnallisissa sekä kansallisissa kisoissa
kauden aikana yhteensä 8 hiihtäjää. Aktiivisimmin kilpailuissa kävi neljä hiihtäjää. Lähes joka viikonloppu
joku hiihtäjistä oli jossain kisaamassa. Lisäksi hiihtäjiä osallistui aluemestaruushiihtoihin sekä
henkilökohtaiselle matkalle, että viestiin 28.1.2017 Hartolassa sekä Pakilan Vedon järjestämiin pitkien
matkojen aluemestaruushiihtoihin 25.2.2017. Hopeasomman loppukilpailuun osallistui kaksi hiihtäjää sekä
sprinttiin että normaalimatkalle, Loppukilpailu pidettiin Lempäälässä 18.2.2017.

Tiedotus
Tiedotus hoitui pääasiassa Nimenhuudon kautta. Vuonna 2017 käytettiin tiedotuksessa myös
paikallislehteä, sosiaalista mediaa ja MU:n nettisivuja. Yhtenä suurimpana uudistuksena alettiin syksyllä
2017 panostaa markkinointiin ja mainontaan enemmän. Satunnaisten lehtijuttujen sijaan markkinointi
kohdistettiin sosiaaliseen mediaan ja nettisivujen päivittämiseen.

Nuorisotoiminta
Harjoittelun suhteen jatkettiin ympärivuotisella suunnitelmalla. Harjoitusporukka oli aktiivinen ja harjoitteli
kesän ja syksyn aikana peruskuntokaudella 3-5 kertaa viikossa, pääasiallisena painotuksena
kestävyysharjoittelu ja lihaskunto. Syyskauden päätteeksi harjoitusryhmä lähti ensilumenleirille Vuokattiin
marraskuun puolivälissä. Leirillä keskityttiin hiihdon tekniikkaan ja lumituntuman saamiseen.
Kilpailuihin saatiin aktivoitua uusia hiihtäjiä mukaan ja se omalta osaltaan tiivisti läpi vuoden harjoittelevien
ryhmää.
Hiihtojaosto järjesti perinteisen Sompis-hiihtokoulun tammikuusta maaliskuuhun. Kymmenen kerran
Sompis toteutettiin Hirvihaarassa. Pakkanen ja lumen vähyys kiusasivat hiihtokoulua. Aloitusta jouduttiin
siirtämään ja yksi harjoituskerta peruuttamaan. Hiihtokoululaisia oli yhteensä 28. Ryhmäkoot pysyivät
maltillisina ja ohjaajia oli riittävästi.
Hiihtojaosto järjesti myös aikuisten hiihtokoulun. Se oli jaettu niin, että ensimmäisellä kerralla käytiin läpi
perinteinen hiihtotyyli ja toisella kerralla vapaa. Osallistujia oli niukasti (5+6), mutta kaikki paikalla olleet
olivat tyytyväisiä opetuksen tasoon.

Talous
Kirjanpidon suhteen vuosi 2017 oli edistyksellinen, kun MU:n hallitus hyväksyi käyttöön koko seurassa
sähköisen kirjanpito-ohjelman Fivaldin. Tämän myötä, jokainen jaosto pääsi ensikertaa seuraamaan
reaaliajassa omaa kirjanpitoa. Uuden opetteleminen vei aikaa, mutta loppuvuodesta 2017 laskuja sai tehtyä
itsenäisesti. Edistys helpotti johtoryhmän kokouksissa talousasioiden läpikäymistä, kun reaaliaikanainen
tulos voitiin kertoa suoraan ohjelmasta. Lisäksi kirjanpidon selailu ja laskujen sekä tulojen tarkastelu
muuttui aiempaa helpommaksi ja selkeämmäksi.
Tuloja hiihtojaosto sai pääosin sponsoreilta ja järjestämästään toiminnasta. Tulos pysyi positiivisena ja
saadut avustukset käytettiin lasten ja nuorten hiihdon tukemiseen. Hiihtojaosto maksoi kilpailujen
osallistumismaksut ja tuki nuorten ensilumen leiriä 100€/nuori.

Urheilulliset saavutukset
Suomen Hiihtoliitto luokittelee seurat ja piirit vuosittain. Luokittelu perustuu erilaisiin pisteitä tuottaviin
kokonaisuuksiin. Pääpaino on nuorisotoiminnassa ja loput painoalueet jakautuneena tasan huippu-urheilun
ja harrasteliikunnan kesken. Vuonna 2016 olimme sijalla 106, ja vuonna 2017 sijalla 103. Vaikka muutos on
pieni se kannustaa jatkamaan ja kehittymään jatkossakin. Liikaa ei voida korostaa lumitykin asemaa
tässäkään, vaan lumetetun ladun ansiosta kilpailut ja hiihtokoulut saatiin pidettyä ja tavoitteet siltä osin
täytettyä.

Kilpahiihtäjämme pärjäsivät kohtuullisesti kansallisissa ja piirikunnallisissa kilpailuissa ja muutamia
mitalisijojakin tuli. Hiihtojaosto onkin tyytyväinen hiihtäjien aktiivisuuteen, kun sitä vertaa
kokonaishiihtäjämäärään Mäntsälässä.

6.3 JALKAPALLOJAOSTO
Yleistä
Jalkapallojaoston vuosi 2017 oli toiminnan tason noston vuosi. Kun vuosi 2016 meni palautuessa kuntaan
tulleen toisen jalkapalloseuran aiheuttamasta epävarmuudesta, oli vuosi 2017 jälleen iloista toiminnan ja
kehittämisen aikaa. Jaoston toiminta jatkui entiseen malliin ja pelaajamäärät ovat jälleen samalla tasolla
kuin ennen toisen seuran perustamista. Jalkapallokoulu järjestettiin perinteiseen tapaan, mukana oli 87
osallistujaa. Uusi joukkue perustettiin vuonna 2012 syntyneille.

Hallinto
Jaoston johtoryhmässä oli kauden aikana viisi (5) jäsentä; Ville Hellman, Sari Alaluusua, Teemu Juopperi,
Eveliina Kinnunen ja Pasi Remes. Puheenjohtajana toimi koko vuoden Ville Hellman.
Johtoryhmä kokoontui 12 kertaa vuoden aikana.

Jäsenistö
Jaoston lisenssipelaajien määrä vakiintui, 31.12.2016 455 pelaajaa ja 31.12.2017 396 pelaajaa. Notkahdusta
johtuu siitä, että vihdoin pystyttiin poistamaan tuplakappaleet eli pelaajat, jotka pelaavat sekä futsalia että
jalkapalloa, ovat ennen 2017 listauksia näkyneet listoilla tuplamääränä. Toimihenkilöiden määrä on noin 70.
Jäsenrekisteri ja laskutus hoidettiin alkuvuodesta 2017 Seuramapin kautta ja elokuusta 2017 alkaen
taloushallinto-ohjelmisto Fivaldin kautta.

Koulutus ja valmennus.
Pelinohjaajakoulutus keväällä 2017 2003 ikäluokalle sekä joukkueen toimihenkilöille ja
vanhemmille.
Valmentajakoulutuksista järjestettiin E-kurssi Mäntsälässä, D-kurssisuorituksia käytiin lähikunnissa. Tommi
Vainio sai vuonna 2016 alkaneen UEFA B-koulutuksen päätökseen.
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 Vitosessa.
Futsal-sarjoihin osallistuttiin talvella ainoastaan naisten ja miesten sarjoissa. Miehet pelasivat Kolmosessa
sekä Nelosessa. Naisten Futsal-joukkue oli Kolmosessa täysin ylivoimainen, nousten seuraavaksi kaudeksi
Kakkoseen.
Seuran taitokilpailut järjestettiin jälleen syksyllä, osallistujia oli hyvin. Yhteensä yhdeksän suoritti
taitokilpailut merkkisuorituksen arvoisesti (3 kulta, 3 hopea ja 2 pronssimerkkiä) ja seitsemän heistä edusti
MU:ta Uudenmaan piirin taitokisoissa, saavuttaen myös siellä merkkisuoritukset (2 kulta, 2 hopea ja 2
pronssimerkkiä).

Tiedotus
Joukkueet tiedottavat joukkueensa tapahtumista paikallislehdissä sekä joukkueen
nettisivuilla. Joukkueiden sisäisenä tiedotuskanavana toimii Nimenhuuto. Jalkapallojaoston oma Facebooksivu toimii aktiivisena tiedotuspaikkana, johon jokaisella joukkueen tiedotuksesta vastaavalla on oikeus
päivittää oman joukkueensa tapahtumia.

Talous
Uuden taloushallinto-ohjelmiston myötä joukkueenjohtajat pääsevät näkemään joukkueensa reaaliaikaisen
tilanteen. Aluksi uuden ohjelmiston kautta laskuttaminen koettiin hankalaksi, mutta nopeasti
joukkueenjohtajat ovat ottaneet ohjelmiston ahkeraan käyttöön.

Urheilulliset tavoitteet
Tärkein tavoitteemme on pelaajien ja joukkueiden kehittäminen. Toiminnan kehittämisen sekä palkatun
valmentajan avulla pystytään vuonna 2017 ja tulevaisuudessa asettamaan tulostavoitteita joukkueittain.
Edustusjoukkueiden toimintaa tuettiin vuoden 2016 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 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 19.8.2017 ja Mäntsälän Tempo 20.8.2017. Ajajia oli kuntoajossa loppujen lopuksi
47 eli pienellä osallistujamäärällä mentiin. Tempossa osallistujia oli 54.
Miko Martikainen M14 sarjassa osallistui ISM maantie ja tempoon Pikku-Syötteellä, ollen molemmissa
lajeissa 7.
Koko kesän ajan järjestettiin vapaaehtoisvoimin viikkotempoja 5 kertaa, joissa ajajia kävi kesän aikana 6.
Reitti ei ollut kaikkien mieleen, joten se karsi osallistujia.

Tiedotus
Tiedotus tapahtuu paikallislehden sekä pyöräilyjaoston omilla nettisivuilla. Pyöräilijöillä on käytössä
Nimenhuuto.

Talous
Jaoston talous on alijäämäinen. Tuloina Mäntsälän ajo ja Mäntsälä Tempon osallistumismaksut, joiden tulot
jäivät huomattavasti alemmas, kuin oli ajateltu. Toiminnanjohtajan palkkaosuutta ohjataan edelleen
prosentuaalisesti enemmän pyöräilyjaostolle kuin muille pienemmille jaostoille, koska toiminnanjohtaja
tekee paljon töitä tapahtumien järjestämiseksi.

6.7 SUUNNISTUSJAOSTO
Yleistä


Suunnistusjaostoon kuuluu noin 75 jäsentä, joista puolet on lapsia ja nuoria. Kilpasuunnistajia
joukossamme on noin 25.



Jaostomme järjesti elokuussa Urheilupuiston alueella tarkkuussuunnistuksen SM-tempokisat sekä
syyskuussa Keravanjärvellä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen yösuunnistuksen aluemestaruuskilpailut.



Lasten suunnistuskoulussa perustaitoja opetteli kolmisenkymmentä lasta. Talvella kokoonnuttiin
pienellä porukalla lauantain salivuorolle. Leimaus-leirille Kuortaneella osallistui kesäkuun alussa
seitsemän lasta huoltajineen. Nuorten leirejä oli kevätkaudella kaksi, joista toinen Norjassa. Nuorten
Jukolaan Porvoossa osallistuttiin yhdellä joukkueella.



Kuntosuunnistustapahtumia järjestettiin 18, ja niihin osallistui keskimäärin 56 henkeä iltaa kohden,
mikä on jälleen muutama henkilö enemmän kuin edellisellä kaudella. 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 Jyrki Aronen

Koulutus ja valmennus


Heikki Saarinen uusi ratamestarikorttinsa ja kävi lasten ratojen järjestämiskoulutuksen.



Jaostovalmentajana nuorten leireillä on toiminut Tapani Mäkinen.

Kilpailu


Mäntsälä sai järjestettäväkseen tarkkuussuunnistuksen nopeuslaji TempOn SM-kilpailut.
Kilpailumuotoon erikoistunut Lauri Mäkinen toimi ratamestarina urheilupuiston alueella
järjestetyissä kisoissa. Osanottajia oli viitisenkymmentä.



Uudenmaan ja Päijät-Hämeen yösuunnistuksen am-kilpailut järjestettiin Keravanjärvellä syyskuussa.

Kilpailunjohtajana toimi jarmo Sulopuisto ja kartan sekä radat teki Heikki Saarinen. Osallistujia
kisassa oli kolmisensataa.


Mäntsälän alakoulujen suunnistuskisa järjestettiin Hirvihaarassa, ratamestarina Teemu Niskanen.
Kilpailijoita oli noin 70.



Rastivarsojen kanssa yhteinen Hippo-cup järjestettiin Heikki Saarisen uusimalla Rippulanmäen
kartalla Sälinkäällä kesäkuussa. Elisa Mäkisen suunnittelemia ratoja kiersi viitisenkymmentä 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 nettisivut palvelevat laajempaakin kohderyhmää. Sieltä löytyvät kilpailu- ja
tapahtumatiedotteet, jaoston yhteystiedot sekä uutisia kauden menestyksistä.

Talous


Jaosto kerää varoja järjestämällä kilpailuja ja kuntosuunnistustapahtumia.



Kuntosuunnistuskauden tuotot olivat yhteensä yli 4000 euroa. Summa kasvoi parillasadalla eurolla
edellisvuodesta.



Kokonaisuudessaan kausi jäi noin 4000 € plussan puolelle, mikä on hyvä, sillä vuonna 2018
suunnistajilla ei ole kansallisia tai am-kisoja järjestettävänä, ja näin tulevan vuoden tuotot jäänevät
reilusti mennyttä kautta pienemmiksi.

Urheilulliset saavutukset


Juho Saarinen (H21) saavutti pyöräsuunnistuksen SM-pitkällä 5. ja SM-sprintissä 6. sijan.



Heikki Saarinen (H65) voitti SM-erikoispitkillä matkoilla pronssia ja oli keskimatkalla sekä yökisassa
6.



Valtteri Kinnunen (H17) sijoittui SM-sprintissä kuudenneksi.



Tuomas Ruuskanen (H14) juoksi SM-plaketille heti uransa ensimmäisissä SM-kisoissa ollen SMprintissä sarjassa H14 viides.



Aluemestaruusmitaleita tuli seuralle yhteensä 6 kpl. Kultaa pitkällä matkalla sai Heikki Saarinen
(H65) ja H55-viestijoukkue (Heikki Saarinen, Jarmo Antikainen ja Arto Nummela), hopeaa pitkällä
matkalla Tuomas Ruuskanen (H14) sekä tarkkuussuunnistuskisassa Kristiina Mäkinen (PreO),
pronssia Laura Kylmälä (D20) sprintissä sekä PreO-joukkue (Kristiina Mäkinen, Jouko Mäkinen,
Jarmo Sulopuisto).

6.8 YLEISURHEILUJAOSTO
Yleistä
Vuonna 2017 yleisurheilujaoston toiminta oli kokonaisuudessaan onnistunut. Vaikka toimijoita oli juuri ja
juuri riittävästi, kaikki toimivat ahkerasti onnistumisen eteen. Huippuhetkenä mainittakoon Hirvihaarassa
järjestetyt PM-maastojuoksu- kilpailut, jotka onnistuivat loistavasti. Kilpailu sai kehuja niin kilpailijoilta ja
osallistuneilta seuroilta kuin kilpailun ylituomariltakin.
Harrastajamäärät pysyivät samoina kilparyhmän pienentyessä ja muiden ryhmien kasvaessa. Tavoitteeseen
järjestää 10 paikalliset kisat, päästiin lähes ja osallistujia oli edellisvuosien tapaan paljon.
Keskusurheilukentän kisoja häiritsi usein sade ja kova tuuli sekä kylmyys. Jaostossa vahvistui ajatus
kunnollisten katosten hankinnasta. Säätiön harkinnanvaraista tukea näihin ei kuitenkaan hallitus myöntänyt
ja hankinta siirtyi.
Ulkopuolisiin kilpailuihin osallistuminen jäi vaisuksi ja harjoittelua haittasivat kilpailijoiden useat
loukkaantumiset. Tästä syystä mitalli-saalis jäi vuoden tavoitteesta. Erityisen huomion arvoista kuitenkin on
että Heinolassa juostuissa SM-kisoissa kultaa 11-vuotiaiden sarjassa juossut Marianne Salmi oli ainut koko
piiristä mitalliin yltänyt urheilija.
Keväällä jaosto osallistui Liikuntaleikkikoulun ohjaajien koulutukseen ja Liikuntaleikkikoulun toteutukseen.
Järjestimme myös kilpailunjärjestämiskoulutuksen johon osallistui toimijoita yli jaostorajojen.
Yleisurheilujaoston toiminta on kehittynyt yhdessä tekemisen suuntaan. Myös viestintä ja yhteistyö
vapaaehtoisten kesken on vahvistunut entisestään.

Hallinto
Puheenjohtaja: Minttu Jores,
Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Tarja Nyyssönen
Talousasiat: Pirjo Koskinen
Tiedotus (facebook) ja lisenssit: Helena Salmi
Tiedotus (nettisivut): Essi Ruuskanen
Nuorisovastaava alle 12v Meri Vikstedt
Nuorisovastaava 12-17v Olli Pakkanen
Valmennusvastaava: Suvi Pelkonen
Varajäsenet: Elina Vuori
Johtoryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana 10 kertaa. Lisäksi järjestettiin kaksi valmennuspalaveria johon
osallistui valmennustiimi sekä Helena Salmen että valmennusvastaava Suvi Pelkosen johdolla.

Koulutus- ja valmennustoiminta
Ohjaajat:
1 lasten yleisurheilu ohjaaja koulutuksen käynyt
1 lasten ja nuorten yleisurheiluohjaaja koulutuksen käynyt
Kilparyhmää valmentaa maajoukkuetason urheilija, pikajuoksija.
Lisäksi ohjaajina 2 oman yleisurheilutaustan omaavaa ja 2 liikuntaleikkikoulu-koulutuksen käynyttä sekä
lasten ohjaamisesta innostunutta nuorta.

Ohjaajien koulutus
Jaostossa toimijoille järjestettiin kilpailun järjestämis-koulutus jonka piti virallinen piirin kouluttaja. Lisäksi
yksi ohjaaja nosti koulutustasoaan Nuorten yleisurheiluohjaaja koulutuksella. Ohjaajien koulutustason
nostaminen jäi osittain tavoitteesta. Tähän oli syynä aikataulujen hankala yhteensovittaminen.

Kilpailutoiminta
4/17: Sisähallikisat monitoimitalolla osallistujia 30.
Mäntsälän mestaruusmaastot hirvihaarassa. Verso isännöi ja kilpailijoita 27.
PM- junnumaastot Hirvihaarassa. Kilpailijoita 187
5/17: Katuviesti keskusurheilukentällä. Osallistuvia joukkueita 13
8/17: Einarin tonni keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 50
Hippo-kisat keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 270
Nordean olympialaiset keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 160
9/17: Mäntsälän mestaruuskilpailut ja kylien väliset kisat.
5 & 11/17: Osallistuttiin Mäntsälän marathonin järjestelyihin. Marathon juostiin keskusurheilukentältä
vuotavan maalaismaisemassa. Osallistujia oli molemmissa noin 30.
Paikalliskisojen järjestämisessä auttoi Nimenhuutoon on perustettu toimitsijaluettelo, johon toimitsijat
käyvät merkitsemässä in/out. Kahvio tuottava ja sen toteuttamiseen pyritään. Ilmat eivät ole kisoja
suosineet ja jopa tuloksia on tuhoutunut vesisateessa. Kahden kunnollisen katoksen hankinta vireille.
Tärkeää kisoissa sähköinen ajanotto ja tulosten käsittely tietokoneella. Säästöpankki ilmoitti että järjestää
kisat vain joka toinen vuosi eli tänä vuonna kisoja ei järjestetty.
Lisenssillisiä aikuisurheilijoita oli viisi joista kilpaili 3 . Aikuisurheilijoille järjestettiin lajeihin tutustumispäivä
johon osallistui 7 henkilöä. Lajeihin tutustuminen on ilmeisesti parempi järjestää heti alkukesästä jotta
saadaan ihmisiä liikkeelle.

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 ollut myös vahvasti mukana tiedotuksessa ja yleisurheilun markkinoinnissa.
Nimenhuudon kautta on tiedotettu harjoituksista harrastajille. Jaoston internet-sivujen kehittämistä
jatketaan edelleen.
Tulokset on julkaistu paikallislehdessä pääosin sekä paikallislehden verkkoversiossa kokonaan. Kaikki
tulokset järjestetyistä kisoista on myös julkaistu jaoston internet-sivuilla.
Yleisurheilujaosto on tehnyt yhteistyötä muiden jaostojen ja kyläseurojen kanssa mm. toimitsijoiden
vaihdolla ja valmennusyhteistyöllä.

Nuorisotoiminta

Valmennusryhmät:
Tammi-toukokuu: monitoimitalolla 5-6v ja 7-9v 1krt/ viikko. Harraste- ja kilparyhmällä 2krt/viikko. Lisäksi
kilparyhmällä Hyvinkäällä ostopalveluna 1krt/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. Lisäksi
kilparyhmällä mahdollisuus osallistua Keski-Uudenmaan yleisurheilijoiden harjoitteluun omalla
ilmoittautumisella 1-4krt/viikko
Urheilukouluun ja yleisurheiluharjoituksiin osallistui noin nuorta 70 urheilijaa vuoden aikana. Harjoitusten
lisäksi osallistuttiin piirinmestaruustasolla maantiejuoksussa, maastoissa, viesteissä, otteluissa ja
yksilölajeissa 54 lisenssiurheilijan voimin koko vuoden aikana. Yksi urheilija saavutti Heinolan SM –
maastojuoksukilpailussa mitalisijan-kultaa!
Valmennus
Valmennustoiminta keskittyi yleisurheilulajien perustekniikoihin ikäryhmästä ja taitotasosta riippuen.
Urheilijoita on kannustettu myös osallistumaan Uudenmaan piirin järjestämiin piiri- ja alueleirityksiin.
Osallistumista on tuettu osallistumalla kustannuksiin.

Talous
Jaosto sai tuloja urheilukouluista ja harrastusmaksuista, talkootöistä, säätiöavustuksesta ja piirikunnallisista
kilpailuista. Mäntsälän Osuuspankki ja Nordea-pankki ovat avustaneet nimikkokilpailujen palkinnoissa ja
maksaneet kilpailujen järjestämiskorvauksen. Näistä Osuuspankin osuus tulee MU:n
seurasponsorisopimuksen kautta.
Uusi ohjelma Fivaldi otettin kesällä käyttöön ja se on helpottanut talouden seurantaa. Vuoden 2017 talous
ei yltänyt positiiviseen tulokseen. Tähän on varmasti osasyynä myös hyväsydämisyys harjoitusmaksujen
maksattamisessa. Tilanne on tiedostettu ja toimintatapojen muutos aloitettu.

Parhaat urheilusaavutukset
Parhaat urheilusuoristukset:
- SM –maastot: T11 Marianne Salmi 1. (34), M19 Tuomas Heikkilä 4. (45). P15 Tuomas Ruuskanen 30. (80).
- Uudenmaan piirinennätys: T11 Marianne Salmi 1000m.
- Stockholm Mini Marathon: F11 Marianne Salmi 2. (123).
- Lidingöloppet Stockholm: F11 Marianne Salmi 4. (200).
Piirinmestaruuskilpailut: (9 – 15-vuotiaat):
Kultaa 13 kpl, Marianne Salmi T11 (pm-hallit 1000m, pm-maantiejuoksut 2km, pm-maastot 1,5km, pmjunnut 1000m). Julianna Moberg T14 (pm-hallit 3-loikka, pm-ottelut 5-ottelu, pm-junnut keihäs). Matias
Hyvönen P15 (pm-junnut kuula, kiekko, keihäs). Luca Seppänen P11 (pm-hallit 1000m). Sisu Sitolahti P11
(pm-maastot 1,5km). P11 maastojuoksujoukkue (pm-maastot Sisu Sitolahti, Luca Seppänen, Aku Ilomaa).
Hopeaa 7 kpl
Julianna Moberg T14 (pm-junnut kuula). Silja Nieminen T14 (pm-hallit 60m). Silja Seppänen T14 (pm-hallit
korkeus). Luca Seppänen P11 (pm-maastot 1,5km. Anni Pakkanen T9 (pm-hallit pituus). T11 pmviestijoukkue 4x600m (pm-viestit Sanni Sopanen, Saara Leinonen, Neea Taskinen, Marianne Salmi). T15
maastojuoksujoukkue (pm-maastot Silja Nieminen, Silja Seppänen, Jessica Hannula).
Pronssia 5 kpl
Julianna Moberg T14 (pm-junnut 300m aj., 3-loikka). Silja Nieminen T14 (pm-vauhdittomat hypyt). Neea
Taskinen T10 (pm-maastot 1km). Anni Pakkanen T9 (pm-hallit 40m).

Yhteensä pm-kilpailuista 13 kultaa, 7 hopeaa, 5 pronssia. Pistesijat 4. – 8. sija 32 kpl,
N19 ja M19 sarjoissa Mäntsälän Urheilijoita edusti kaksi urheilijaa. M19 sarjassa Tuomas Heikkilä, joka
sijoittui Kauhavan 19 vuotiaiden SM –kisoissa 5000m:llä pronssille sekä Heinolan SM –maastoissa
neljänneksi. Tuomas edusti Suomea Suomi-Ruotsi maajoukkueessa ja 19 – vuotiaiden PM –kisoissa
5000M:llä sijoittuen viidenneksi.
Aikuisurheilijat
M45 sarjassa Mäntsälän Urheilijoita edusti Harri Jores, joka sijoittui Lohjan aikuisurheilijoiden SM-kisoissa
kuulassa pronssille, keihäänheitossa neljänneksi ja pituudessa seitsemänneksi. Helsingissä järjestetyissä
aikuisurheilijoiden SM-kisoissa hän sijoittui kuulassa pronssille. Mäntsälässä järjestetyssä Einarin Tonnikilpailussa Harri Jores voitti kuulassa kultaa. Samassa sarjassa edusti myös Markku Henttonen sijoittuen
Lohjan aikuisurheilijoiden SM-kisoissa kahdeksanneksi.
N40 sarjassa Mäntsälän urheilijoita edusti Minna Henttonen. Aikuisurheilijoiden SM-kultaa: kuulassa 2 kpl
kiekonheitossa 1 kpl ja keihäänheitossa 1 kpl. Kulta-mitalli sijoitus kuulan työnnössä myös Einarin Tonnikilpailussa. Lisäksi SM-kisoissa painonheiton neljäs sija ja Häme Games sekä aluemestaruuskisoissa
kuulantyönnössä neljäs sija.

