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1 JOHDANTO
Vuonna 2014 Mäntsälän Urheilijoiden toiminnan kehittyminen jatkui edelleen. Seurasihteerin toimi
vakinaistettiin nimikkeellä toiminnanjohtaja. Haku toiminnanjohtajan vakanssiin oli julkinen ja hallitus
saikin hakemuksia liki 20 kpl. Hallitus päätyi palkkaamaan seurasihteerinä aloittaneen Paula Jurvasen
toimeen.
Seuran talous oli vuoden 2014 aikana erilainen kuin edellisenä vuonna. Seuran menot kasvoivat johtuen
osittain uuden seurailmeen ja varustetoimittajan vaihdoksesta ja se näkyy seuran kuluissa. Edellisen
vuoden tapaan MU sai valtionavustusta Seuratuen muodossa ja tapahtumat olivat tuotoltaan positiivisia,
joten taloudellisesti seuralla ei ole ongelmia. Edellisen vuoden tyhjillään ollut Keskuskadun liikehuoneisto
päätettiin ottaa seuran omaan käyttöön ja muutto Seurojentalolta Keskuskadulle tapahtui helmikuun
lopussa. Asiaa vauhditti myös se, että kunta olisi alkanut periä vuokraa Seurojentalon huoneesta.
Jäsenrekisteriohjelma Seuramappi on ajettu vuoden 2014 aikana sisään ja vuoden loppuun mennessä kaikki
jaostojen jäsenet on saatu Seuramappiin sisälle sekä myös muutaman kyläseuran jäsenistö myös.
Jäsenistön laskutus toteutettiin Seuramapin kautta ja palvelu on todettu toimivaksi.
Jaostojen toiminta on ollut vilkasta. Suunnistusjaosto ja pyöräilyjaosto järjestivät SM-tason kisoja. Huono
lumitilanne pakotti suunnistusjaoston perumaan viime metreillä hiihtosuunnistuksen SM-kilpailut ja LumiToukolan. Tämä oli suuri takaisku jaostolle, joka viimeiseen asti teki hartiavoimin töitä tapahtuman
toteutumiseksi. Sääolosuhteisiin ei kuitenkaan pystytty vaikuttamaan ja viimeisten viikkojen leudot ja
sateiset kelit vesittivät kisojen järjestämisen. Syksyn SM-viestin suunnistusjaosto järjesti ja kilpailut sujuivat
erittäin hyvin. Liki 1000 urheilijaa kävi kisaamassa ja MU sai myös SM-pronssin D16 tyttöjen sarjassa . Myös
ikäviä uutisia suunnistusjaostossa koettiin, kun seuran pitkäaikainen toimija ja puheenjohtaja Simo Sorsa
menehtyi marraskuussa 2014.
Pyöräilyjaoston järjestämä ISM-maantie oli todellinen voimainponnistus. Jaosto, jossa ei ole johtokuntaa,
järjestää SM-tason kisat – melkoista uhkarohkeutta. Rohkeus kuitenkin kannatti ja kisat saivat hyvää
palautetta.
Muiden jaostojen osalta koripallo ajautui valmentajapulan takia vaikeuksiin ja toimimaan jäi ainoastaan
aikuisten harrastekoripallo. Hiihtojaosto kärsi jälleen huonolumisesta talvesta eikä kisoja saatu järjestettyä
yhtään. Jalkapallojaostossa toiminta kehittyi ja pelaajamäärä jatkoi kasvua. Yleisurheilussa kilpailevien
urheilijoiden määrä hieman nousi ja suoritukset olivat hyviä.
Mäntsälän Urheilijoiden toiminnan kehittyminen näkyi myös kuntatasolla, Mäntsälän kunta palkitsi
Mäntsälän Urheilijat ry:n Vuoden Urheiluteko 2014 erityismaininnalla.
Toiminnanjohtaja ja hallitus esittävät parhaat kiitokset toiminnassa mukana olleille vuoden 2014
toiminnasta. Parhaat kiitokset esitämme toimintaamme tukeneille yrityksille ja Mäntsälän kunnalle
toimintaedellytystemme turvaamisesta.

Toiminnanjohtaja 15.4.2015

2 TOIMIELIMET
Seuran sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 31.3.2014
Syyskokous pidettiin 24.11.2014
Hallitus kokoontui kauden aikana 11 kertaa. Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi myös
jaostojen puheenjohtajat ilman äänioikeutta.
Kokouksiin osallistumisaktiivisuus:
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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 2014 toimintaa seuraavissa lajeissa; ammunta, hiihto, hiihtosuunnistus, jalkapallo,
lentopallo, koripallo, pyöräily, pyöräsuunnistus, suunnistus ja yleisurheilu. Ampumahiihtoharjoituksia ei
vuoden 2014 saatu järjestettyä.

Jaostojen puheenjohtajat ovat pääasiassa edustaneet seuraa lajiliitoissaan.
Reijo Tikkakoski on ollut Palloliiton Uudenmaan piirin Kurinpitovaliokunnan jäsen. Sari Alaluusua on ollut
Palloliiton Uudenmaan piirin Seurakehitysvaliokunnan jäsen.
Touko Koivisto on varapuheenjohtaja Suomen Veteraaniampujat ry:ssä.

4 JÄSENISTÖ
Kauden 2014 jäsenistön määrä on edelleen suuntaa-antava. Seuraan vuonna 2013 hankittu jäsenrekisterija laskutusjärjestelmä Seuramappi on otettu käyttöön lajijaostojen sekä kyläseura Veljen osalta. 31.3.2015
jäsenmäärä Seuramapissa on 1 078. Kyläseurojen jäsenistö pyritään saamaan järjestelmään vuoden 2015
aikana.

5 VUODEN 2014 PARHAAT URHEILIJAT
Vuoden urheilija

Juho Saarinen

pyöräsuunnistus

Vuoden nuori urheilija

Liinu Nummela

suunnistus

Vuoden aikuisurheilija

Minna Henttonen

yleisurheilu

Puheenjohtajien pytty

Nico Järvinen

ammunta

Vuoden lupaava nuori

Silja Nieminen

yleisurheilu

Vuoden valmentaja/ohjaaja Harry Eenola

yleisurheilu, hiihto, kyläseura Vilkas

Vuoden joukkue

suunnistus

Riikka Mäkinen
Laura Kylmälä
Liinu Nummela

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.
Uusia ammunnanharrastajia saatiin niin nuoriin kuin aikuisharrastajiinkin. Nuoria saatiin ohjatun
ammunnan kautta ja aikuisia harrastajia muuttovoittona.
Hallinto
Pj Toni Karlsson, siht. Toni Karlsson, vpj. Touko Koivisto, Kilpailu ja ympäristövastaavat Touko Koivisto ja
Toni Karlsson, Kotisivut Ari Hämäläinen, Valmennusvastaava Jari Simola

Koulutus ja valmennus
Uusia tuomarikortteja saatiin kolmelle toimihenkilölle pistoolipuolelle. Valmennus tai seurakoulutuksiin ei
osallistuttu.
Harjoitusvuorot
Monitoimitalolla oli harjoitukset kolme kertaa viikossa talvikaudella. Ulkoradat Hirvihaarassa olivat käytössä
päivittäin kesäkaudella. Yhteistyötä tehtiin K-UAS:n ja SMY:n ampujien kanssa, näin saatiin harjoituksiin
enemmän osallistujia ja aktiivisia treenivuoroja.
Kilpailutoiminta
Toimintavuoden aikana järjestettiin yhdet kansalliset kilpailut ilmapistoolissa ja -kiväärissä, Syyskilpailut.
Kevätkilpailut korvasi tällä kaudella Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailut, mitkä kilpailtiin
helmikuussa. Tämän lisäksi järjestimme kuudet maakunnalliset ilma-asekilpailut.
Jaoston jäsenet ovat avustaneet naapuriseuroja järjestelytehtävissä sekä tuomaritehtävissä eri kilpailuissa.
Tiedotus
Ilmoitukset paikallislehtien seurapalstoilla, radan ilmoitustaululla ja sähköpostilla. Panostettiin erityisesti
myös kotisivuihin.
Nuorisotoiminta
Syyskaudella järjestettiin ohjattua ammuntaa nuorille. Kahdeksan kerran koulutuksessa kävi kymmenen
nuorta joista neljä jatkoi vielä ohjattujen kertojen jälkeenkin.
Talous
Toiminnan tarvitsemat varat on saatu jaostomaksuista, kilpailujen osallistumismaksuista ja MU:n
tukisäätiön avustuksesta, sekä sponsori avustuksista. Ulkoratojen kunnostustyöt ja ympäristöluvan
vaatimuksen kasvattavat kuluja aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Urheilusaavutukset
Nico Järvinen sai jatkaa kiväärin paralympia valmennusryhmän haastajaryhmässä. Haastajaryhmä on
seuraava askelmaajoukkue/olympiajoukkueryhmästä. Nico Järvinen sijoittui aikuisten sarjassa kolmanneksi.
Sm kilpailuissa seuran jäsen menestyivät kohtalaisesti. Saavutettiin muutama mitalisijoitus sekä muutama
pistesijoitus. Aluemestaruuskilpailuista saatiin mitaleja ja pistesijoituksia erilajeissa.

6.2 HIIHTOJAOSTO
Yleistä
Hiihtojaoston toiminnan tarkoituksena 2014 oli edistää ja tukea maastohiihdon kilpailu- ja
harrastustoimintaa Mäntsälässä. Toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin

periaatteet. Tavoitteena oli kehittää toimintaa siten, että maastohiihto kilpailu- ja kuntoilulajina kiinnostaisi
yhä useampaa.
Vuosi 2014 alkoi hiihdon kannalta hyvin huonoissa merkeissä, sää oli vuoden aikaan nähden hyvin lämmin
ja lunta ei saatu. Koko Suomessa talvi oli lämpimin yli 50 vuoteen ja vastaavasti kesä oli poikkeuksellisen
viileä. Syyskesällä Hirvihaaran hiihtokeskuksen latuja parannettiin, mm. latupohjia levennettiin ja
valaistusta parannettiin. Kesän aikana päätettiin pitkän suunnittelun jälkeen hankkia hiihtojaoston käyttöön
lumitykki, jotta pystyttäisiin luomaan paremmat edellytykset hiihdon kehittämiselle. 2014 loppuvuosi oli
hiihtokansalle parempi ja pakkasien myötä saatiin maahan kevyt kerros luonnon lunta ja jaoston
hankkimalla lumitykillä saatiin lunta Hirvihaaran latupohjalle ja ladut hiihdettävään kuntoon.
Hiihtokeskuksen kehittäminen monipuoliseksi harrastusalueeksi jatkuu edelleen yhteistyössä kunnan
kanssa.
Hallinto
Jaoston hallinnosta vastaavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri – talousvastaava, valmennus- ja
hiihtokouluvastaava, varustevastaava, kisa-isäntä, tykkivastaava ja kaksi jäsentä. Jaoston puheenjohtajana
toimii Kari Onninen, varapuheenjohtajuutta hoitaa Arto Uusi-Simola, Sihteerin ja talousvastaavan tehtäviä
hoitaa Outi Lukiini ja Sompis vastaavan tehtäviä hoiti alkuvuonna Susanna Hyvönen. Loppuvuonna Sompis
ja valmennus vastuu jaettiin puheenjohtajalle, sihteerille ja kisaisännälle. Tiina Ahde hoitaa
varustevastaavan tehtävien lisäksi kilpailuihin ilmoittamiset. Kisa-isännän tehtävissä Harry Eenola ja
lumitykkivastaavan tehtäviä hoitaa Tapio Kyytsönen. Hallinnon jäsenenä on Viivi Onninen ja loppuvuodesta
mukaan saatu Kari Martikainen.
Hallinto pyrkii kokoontumaan kuukausittain, kuukauden ensimmäisenä tiistaina tämän lisäksi järjestetään
syyskokous. Kokoukseen, joka järjestettiin Pihvi- Maja-bisteriassa, 2014 joulukuussa kutsuttiin hallinto,
syysharjoituksissa ja Sompis hiihtokoulussa käyneiden lasten ja nuorten vanhempia.
Koulutus ja valmennus
Nuoria hiihtäjiä on kauden aikana perehdytetty kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen ja monipuolisiin
harjoitustapoihin. Keväällä hiihtojaosto aloitti nuorten kilpailu painotteisen valmennusryhmän
suunnittelun, suunnittelu eteni toivotusti mutta valitettavasti ryhmää ei saatu käynnistettyä vähäisen
osallistuja määrän takia.
Aikuisille hiihdon harrastajille järjestettiin suksihuoltokoulutus, jossa annettiin opastusta suksien valintaan
ja voiteluun, sekä hiihtotekniikkakurssi. Aikuisten hiihtokurssilla opetettiin sekä vapaan että perinteisen
hiihtotapoja. Koulutus sai osallistujilta hyvää palautetta.
Kilpailutoiminta
Hyvin haastavan sään ja lumen puutteen takia ei Mäntsälässä pystytty järjestämään ainuttakaan
hiihtokilpailua 2014. Seuran hiihtäjiä osallistui kuitenkin kauden aikana muutamiini kilpailuihin, Alue
mestaruus- ja piiri-mestaruus sekä kansallisiin.
Tiedotus
Hiihtojaoston toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin seuran internetsivuilla ja sähköpostitse, sekä
Mäntsälän Uutisten seurapalstalla. Jaoston tiedottamista parannettiin luomalla Nimen huuto. comiin

ryhmät, Hiihto ja Hiihtojaosto ja jaoston sisäistä tiedottamista hoidetaan lisäksi tekstiviestein. Olimme
mukana myös Mäntsälän messuilla.
Nuorisotoiminta
Hiihtojaosto panosti erityisesti nuorisotoimintaan: syksyllä jatkuivat sauvakävely- ja rinneharjoitukset, tänä
vuonna mukaan saatiin runsaasti nuoria ja heidän osallistumisensa oli hyvin aktiivista. Talvikaudella Sompishiihtokoulussa harjoitteli ahkerasti 50 lasta ja nuorta vaikka hiihtämään ei päästy kuin kahtena kertana
kymmenestä. Hiihtokoulumme tavoitteet, tarjota monipuolista liikuntaa sekä lajitaitojen opettelua
erilaisten harjoitteiden ja leikkien avulla, onnistui. Syystreeni-ryhmä leireili Vuokatissa marraskuussa 2014,
mukana oli 9 nuorta ja 9 aikuista. Valmennus- ja leiritoimintaa tulemme edelleen kehittämään nuorten
urheilijoiden tarpeita vastaavaksi.
Talous
Jaoston tulot muodostuivat erilaisista talkootuloista, yhteistyökumppaneiden avustuksista ja
Säätiöavustuksesta. Kaikkia taloutta kohentavia toimia tullaan jatkamaan ja kehitetään edelleen.
Urheilulliset saavutukset
Suomen hiihtoliiton seuraluokittelussa olemme sijalla 119, ensimmäisessä luokassa ja Uudenmaan
Hiihtopiirin seuravertailussa viidentenä. Hiihtäjämme saivat hyvää menestystä ja näkyvyyttä niin
Kansallisissa kuin aluemestaruuskilpailuissa.
Parhaat urheilusaavutukset:
Hiihtojaosto palkitsi vuonna 2014 hiihtäjiä seuraavasti:
Paras poika – pokaalilla palkittiin Matias Hyvönen, hyvästä kilpailumenestyksestä ja ahkerasta
harjoittelusta.
Paras tyttö – pokaalilla palkittiin Anniina Hyvönen, hyvästä kilpailumenestyksestä ja aktiivisesta
osallistumisesta.
Tulokas tyttö – pokaalilla palkittiin Marianne Salmi, hyvästä kilpailumenestyksestä ja aktiivisesta
osallistumisesta.
Tsemppari – pokaalilla palkittiin Joona Martikainen, hyvästä kilpailumenestyksestä sekä aktiivisesta
harjoittelemisesta ja osallistumisesta.
Tsemppari joukkue - palkinnolla N10 Anniina Hyvönen, Ea Vuori ja Senni Ruuskanen
Tuloksia: 2014
Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut sprintti matkat
N10 5. Anniina Hyvönen
N10 12. Senni Ruuskanen
M10 6. Joona Martikainen
M12 2. Matias Hyvönen
M12 12. Tuomas Ruuskanen
M12 16. Miko Martikainen

Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien aluekilpailut henkilökohtaiset matkat
N10 9. Anniina Hyvönen
N10 12. Senni Ruuskanen
M10 11. Joona Martikainen
M12 7. Matias Hyvönen
M12 16. Miko Martikainen
M 12 23. Tuomas Ruuskanen
Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien pitkien matkojen mestaruushiihdot
M12 2. Matias Hyvönen
N10 2. Anniina Hyvönen
Uudenmaan, Lahden ja Helsingin piirien viestimestaruus hiihdot
N10 4. Ea Vuori, Senni Ruuskanen, Anniina Hyvönen
M12 2. Matias Hyvönen, Miko Martikainen, Tuomas Ruuskanen

6.3 JALKAPALLOJAOSTO
Yleistä

Jalkapallojaostossa toimi vuonna 2014 16 joukkuetta sekä yksi Futsal-joukkue. Harrastejoukkueita
vuonna 2014 oli miesten ja naisten harrastejoukkueet sekä tyttöjen 98-99 joukkue. Futsalin
pelaaminen jatkoi kasvuaan, syksyn 2014 sarjoihin osalistui 11 joukkuetta eli viisi joukkuetta
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuonna 2013 tapahtui kohtuullisen paljon pelaajamenetyksiä lähiseuroihin mutta 2014 tilanne
saatiin tasattua eikä odottamattomia siirtoja tapahtunut.
2014 johtokunta vaihtui ja uudeksi puheenjohtajaksi tuli Petri Ritvanen. Muita jaoston jäseniä
olivat sihteeri Sari Alaluusua, Jari Piippo, Veijo Mäntynen, Ville Mukkala, Janne Luostarinen.
Koulutus ja valmennus.

Valmentajille järjestettiin Mäntsälässä E-kurssi ja syksyllä 2014 D-kurssi, johon osallistui
valmentajia myös lähiseuroista. Valmentajille järjestettiin yhteisiä tapaamisia muutamia kertoja,
osanotto niissä oli kuitenkin heikohko. Joukkueenjohtajat kokoontuivat säännöllisesti kahden
kuukauden välein. Pelinohjaajille järjestettiin pelinohjaajakoulutus.
Talous

Jaoston tilinpäätös oli positiivinen kauden päättyessä.
Taloudessa varauduttiin valmentajien palkkaukseen mutta se ei 2014 vuoden aikana toteutunut.
Tekonurmelle hankittiin uusia harjoitustarvikkeita, potkupenkkejä ja kunnan tarvikeavustuksella
myös palloseinä, jonka jalkapallojaosto pystytti talkoovoimin. Joukkueet keräsivät rahaa joukkueen
toiminnan mahdollistamiseksi talkootöin, järjestämällä turnauksia tai muita tapahtumia.
Vanhemmilta kerättävien joukkueen toimintamaksujen osuus kasvoi joukkueen
varainhankinnassa.

Jaoston urheilullinen menestys 2013 kaudella

Seuran joukkueet eivät edelleenkään taistele sarjatasollisesti Suomen huippujen seurassa.
Kilpailullinen toiminta on junioreissa Etelä-Suomen keskitasoa ja aikuisissa häntäpään tasoa.
Menestystä turnauksista on kuitenkin tullut ja sarjanousuja tavoitettu mm. T01-03 joukkueessa.
Naisten edustusjoukkue voitti harrasteFutsalin SM-kultaa 4. - 6.4.2014 pelatussa Simo Syrjävaara
Cupissa.
Tiedotus

Jalkapallojaosto hoiti yleisen tiedottamisen omien internetsivujen www. mu-jalkapallo.fi kautta.
Joukkueilla on käytössä joukkueen sisäiseen tiedotukseen ja ilmoittautumiseen Nimenhuutojärjestelmä. Tiedotus seuran Nimenhuudon kautta toiminnanjohtajalta suoraan vanhemmille,
toimi hyvin.
6.4 KORIPALLOJAOSTO
Koripallo jatkoi toimintaansa Hans Beuzenbergin johdossa kevätkauden 2014. Syyskaudelle
toiminta suunniteltiin Beuzenbergin aikataulujen mukaan, mutta kun hänen valmentamansa
joukkue toisessa seurassa nousi SM-tasolle, menivät aikataulut uusiksi eikä MU koripalloon saatu
uutta valmentajaa. Koripallonuorten treenit olivat syksyn 2014 ajan vanhempien vetovastuulla
mutta valitettavasti toiminta jäi syyskauteen 2014. Valmentajaa koripalloon etsittiin kesästä 2014
lähtien.
6.5 LENTOPALLOJAOSTO
Lentopallossa ei ole varsinaisesti toimivaa jaostoa ollut, vaan jaostolle kuuluvia asioita on hoidettu
yhteistyössä valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa. 9-12 –vuotiaiden ryhmässä vastuuvalmentajana
on ollut Teemu Niemelä ja joukkueenjohtajana Eeva Tammisalo ja 7-8 –vuotiaiden ryhmässä
vastuuvalmentajana on ollut Tanja Sammalisto ja joukkueenjohtajana on ollut Mikko Juvonen.
Mäntsälässä järjestettiin 25.4.2014 Aloittavan Ohjaajan Koulutus, johon osallistui 5 valmentajaa Mäntsälän
Urheilijoista.
Mäntsälän Urheilijoiden lentopallojuniorit aloittivat kilpailutoiminnan F-junioreiden toimintapäivillä
kaudella 2013-14 osallistuen yhteensä viiteen eri toimintapäivään. Lisäksi MU:n F-junioreiden sekajoukkue
pelasi Power Cupissa Raahessa kesäkuussa 2014 sijoittuen hienosti neljänneksi. 12.4.2014 MU järjesti oman
toimintapäivän, jonne osallistui peräti 19 joukkuetta. Lisäksi MU:n lentopallojaosto järjesti aikuisten Viking
Line Cupin 15.2.2014 varainkeruutarkoituksessa. Tähän turnaukseen osallistui 17 joukkuetta.
Sisäiseen tiedotukseen on käytetty ennen kaikkea nimenhuutoa sekä 2-3 kertaa vuodessa järjestettäviä
vanhempainiltoja. Tapahtumista olemme tiedottaneet paikallislehden kautta.
Aikuisten osalta miesten lentopallojoukkue on käynyt harjoittelemassa kerran viikossa. Miesten joukkue
osallistui MU nuorten lentopalloilijoiden

6.6 PYÖRÄILYJAOSTO
Yleistä
Pyöräilyjaostolla ei ollut edelleenkään toimivaa johtokuntaa vaan toiminta ohjautui toiminnanjohtaja Paula
Jurvasen kautta. Pyöräilyjaoston jäsenmäärä oli muutaman jäsenen varassa, jotka ajoivat kuntoajoja,
lisenssipyöräilijöitä ei MU:lla ollut 2014 yhtään.
Kilpailutoiminta
MU pyöräilyjaosto haki vuonna 2013 järjestettäväksi ISM-maantieajoa, jonka sitten saikin. ISM-maantie
järjestettiin 16.8.2014. Seuraavana päivänä 17.8. järjestettiin Mäntsälän ajo 35. kertaa. Yhdistämällä
tapahtumat peräkkäisille päiville saatiin vähemmillä resursseilla tapahtumat järjestettyä.
ISM-maantie keräsi osallistujia 303 osallistujaa nuorten ja aikuisten sarjoissa. Mäntsälän ajossa osallistujia
oli 68. Mäntsälän ajon osallistumismäärää vähensi samana päivänä ajettu ISM-tempo.
ISM-tapahtuma oli joko täysin ensimmäinen SM-tason pyöräilykilpailu Mäntsälässä tai vastaavaa ei ole
järjestetty vuosikymmeniin. Tapahtuman järjestelyvastuu oli toiminnanjohtajalla ja mukana oli varsin pieni
talkooväki tapahtumaa tekemässä. Liikenteenohjaajat saatiin kyläseurojen kautta ja koska kyseessä isompi
tapahtuma, saatiin liikenteenohjaukseen apuja myös Helsingistä. Tapahtumaa tukemaan lähti mm. Seat,
jonka kautta saimme viisi (5) tuomariautoa, joiden apu oli äärimmäisen tärkeä. Tuomaristolta tullut palaute
oli hyvä ja ylituomari suosittaa MU:ta jatkossakin tapahtumien järjestäjäksi.
Koko kesän ajan järjestettiin vapaaehtoisvoimin viikkotempoja 14 kertaa, joissa ajajia kävi kesän aikana 24.
Tiedotus
Tiedotus tapahtuu paikallislehden sekä pyöräilyjaoston omilla nettisivuilla.
Talous
Jaoston talous on vakaalla pohjalla. Sekä ISM-maantie että Mäntsälän ajo toivat voittoa, joskin
toiminnanjohtajan palkkaosuutta ohjattiin prosentuaalisesti enemmän pyöräilyjaostolle kuin muille
pienemmille jaostoille, koska toiminnanjohtaja teki paljon töitä tapahtumien järjestämiseksi.

6.7 SUUNNISTUSJAOSTO
Yleistä

 Suunnistusjaostossa toimii noin 80 jäsentä, joista puolet on lapsia ja nuoria.
 Vuoden alussa muutama lahjakas nuori lähti kasvattajaseurastaan ”maailmalle”. Tämä sai
aikaan pienen lumipalloefektin; kaikkiaan 15 juniori-ikäistä lisenssisuunnistajaa vaihtoi
seuraa.
 Suunnistusjaoston pitkäaikainen puheenjohtaja Simo Sorsa menehtyi nopeasti
edenneeseen vakavaan sairauteen marraskuussa. Ahkerana toimijana tunnetun Simon
jälkeen jättämä aukko on jaoston toiminnassa tuntuva.
 Jaostollamme oli kahdet SM-kisat järjestettävänä. Niistä hiihtosuunnistuksen keskimatka ja
Lumi-Toukola-viesti jouduttiin perumaan lumen puutteen vuoksi. Sen sijaan juniori- ja
pääsarjojen SM-viesti Pukkilassa syyskuulla onnistui hyvin.

 Nuorisotoiminta jatkui tarmokkaana. Suunnistuskoulun kalenterissa oli noin 25
tapahtumaa, ja myös nuorten Rastivasatoiminta piristyi syksyä kohti. Leimaus-leirille
Rovaniemellä osallistui kesäkuun alussa toistakymmentä henkeä ja lisäksi pidettiin
muutamia lyhempiä leirejä omalla porukalla mm. Äänekoskella ja Levannon Käpypirtillä.
 Kuntosuunnistustapahtumia järjestettiin 17, ja niihin osallistui keskimäärin 40 henkeä iltaa
kohden.
Hallinto
 puheenjohtaja Simo Sorsa (marraskuun alkuun asti)
 rahastonhoitaja ja kilpailuihin ilmoittaja Markku Laine
 nuoriso: Kristiina Mäkinen
 kartta, pyöräsuunnistus ja kilpailu: Heikki Saarinen
 kuntosuunnistus: Pekka Peltonen
 web: Asko Nykänen
 hiihtosuunnistus: Markus Hannula
Koulutus ja valmennus
 lastenratamestarikurssille osallistuivat Kristiina Mäkinen, Maisa Korhonen, Pia Nummela ja
Laura Uusi-Simola
 Nuori Suunta 1 -ohjaajakoulutuksen kävivät Maisa Korhonen ja Pia Nummela, sekä
ensimmäisen osan Laura Uusi-Simola
 Arto Nummela aloitti Suunnistusvalmentajakoulutuksen kolmostason
Kilpailu
 Hiihtosuunnistuksen keskimatkan SM-kisat jouduttiin perumaan lumen puutteen vuoksi.
Yhdessä SOC Asikkalan kanssa järjestettäviä kisoja oli ahkeroitu kesästä lähtien; uusi alue
kartoitettu, metsään merkitty ja raivattu uria, rakennettu siltoja, neuvoteltu
maanomistajien kanssa, hankittu sponsoreita jne. Järjestäjinä saimme harmillisen
lumitilanteen vuoksi huomiota ja sympatiaa, mutta taloudellisesti jäimme tappiolle.
 Ykkösryhmän SM-viesti Pukkilan Savijoen Kolisevankallioilla keräsi syyskuussa yli 1000
suunnistajaa maailman huippuja myöten mittelemään kahdeksan sarjan mestaruuksista.
Kilpailunjohtajana toimi Simo Sorsa ja ratamestarina Lauri Mäkinen. Järjestelyt menivät
hienosti ja radat saivat kiitosta.
 Mäntsälän alakoulujen suunnistuskisa järjestettiin Anttilan asukaspuiston kartalla
toukokuun puolivälissä. Kilpailijoita oli noin 100.
 Naapuriseurojen kanssa yhteinen lasten sarjasuunnistusosakisa järjestettiin sateisena iltana
toukokuun lopussa. Ratoja kiersi noin 60 suunnistajaa.

Tiedotus
 Jaoston sisäinen viestintä hoidetaan pitkälti sähköpostilistan avulla. Myös Facebookissa on
oma ryhmä.
 Suunnistusjaoston nettisivut palvelevat laajempaakin kohderyhmää. Sieltä löytyvät niin
erilaiset kilpailu- ja tapahtumatiedotteet, jaoston yhteystiedot kuin uutiset seuralaisten
saavutuksista.
Talous
 Jaosto kerää varoja järjestämällä kilpailuja ja kuntosuunnistustapahtumia.
 Perutuista hiihtosuunnistuskisoista ehti tulla kuluja, jotka sitten jaettiin toisen järjestävän
tahon kanssa.
 SM-viestikilpailu meni taloudellisesti hyvin.
 Kuntosuunnistuskauden tuotot olivat yhteensä noin 2500 euroa.
 Suunnistusjaosto ei tehnyt vuoden aikana merkittäviä hankintoja.
Urheilulliset saavutukset
 Juho Saarinen valittiin sekä pyöräsuunnistuksen EM- että MM-kisoihin. Parhaat sijat MMkisoissa olivat keskimatkan ja pitkän matkan 11. sijat sekä viestin nelostila.
 Pyöräsuunnistuksen SM-kisoista Juho sai keskimatkalta hopeaa.
 Liinu Nummela suunnisti sarjassa D16 erikoispitkien matkojen Suomen mestariksi ja SMkeskimatkalla hopealle.
 D16-joukkue Riikka Mäkinen, Laura Kylmälä ja Liinu Nummela saavutti SM-viestissä
pronssia.
 Aluemestaruusmitaleita tuli seuralle kesäsuunnistuksesta yhteensä 9 kpl. Niitä saavuttivat
Heikki Saarinen (H60), Liinu Nummela (D16) ja Tapani Mäkinen (H21) sekä D16- ja H170viestijoukkueet.
 Mitaleiden jonkin verran viime vuotista pienempään määrään vaikutti paitsi
lisenssisuunnistajien määrän väheneminen myös se, ettei hiihtosuunnistuskisoja juurikaan
saatu pidettyä ja näin niiden mitalit jäivät jakamatta.

6.8 YLEISURHEILUJAOSTO
Yleistä
Kuluvan vuoden 2014 aikana talvikautena jaostolla on ollut harjoituksia yli 9-vuotiaille kaksi vuoroa
Monitoimitalolla. Kesäaikana yleisurheilujaostolla on ollut kolme vuoroa viikossa keskusurheilukentällä.
Mäntsälässä järjestettiin kahdeksan yleisurheilukilpailua, joissa osanottajia on ollut yhteensä noin 700 kpl.

Hallinto
Puheenjohtajana toimii Asko Eerola, Varapuheenjohtaja Karl Sarenius, talous Timo Kaljunen,
nuorisovastaava Arto Nummela, muut jäsenet Suvi Pelkonen, Pekka Ruuskanen, Minttu Jores, Heli
Kaipainen ja Pirjo Koskinen.

Koulutus- ja valmennustoiminta
Valmennustoiminnan osalta mentiin kesän yleisurheilukoulussa läpi kaikkien lajien lajitekniikat taitotason
mukaan 6 – 13-vuotiaille ja halukkaille yli 10-vuotiaille järjestettiin tekniikkaharjoituksia keskusurheilukentällä.

Kilpailutoiminta
Vuoden 2014 aikana järjestettiin 8 yleisurheilukilpailuja; Mäntsälän oma Katuviesti huhtikuussa, maastokisat
Ohkolassa toukokuussa, kesäkuussa Säästöpankin sponsorikilpailut, heinäkuussa piirikunnallinen Einarin
Tonni, elokuussa Osuuspankki- (Hippo) ja Nordea-kisat, syyskuussa MU:n mestaruuskilpailut sekä
avustettiin kyläseurojen välisessä yleisurheilukilpailussa toimitsijatehtävissä. Lisäksi osallistuttiin noin 30
urheilijan voimin piirikunnallisiin ja kansallisiin yleisurheilukilpailuihin.

Tiedotus
Tiedotus kilpailuista, urheilukoulusta ja muusta toiminnasta on hoidettu pääasiassa lajijaoston nettisivujen
kautta paikallislehtien seurapalstalla sekä erillisillä ilmoituksilla. Sähköpostirinkiin on kuulunut noin 20
lisenssiurheilijaa ja Nimenhuutoa otettiin käyttöön syksyllä.

Nuorisotoiminta
Urheilukouluun ja yleisurheiluharjoituksiin osallistui noin 60 nuorta urheilijaa vuoden aikana. Harjoitusten
lisäksi osallistuttiin piirinmestaruustasolla maantiejuoksussa, maastoissa, viesteissä, otteluissa ja
yksilölajeissa noin 30 urheilijan voimin koko kesän aikana. Kaksi nuorta saavutti A-rajan ja sai
osallistumisoikeuden SM-kisoihin Kotkassa.

Talous
Jaosto sai tuloja urheilukouluista, säätiöavustuksesta ja piirikunnallisista kilpailuista. Mäntsälän
Säästöpankki, Osuuspankki ja Nordea-pankki ovat avustaneet nimikkokilpailujen palkinnoissa ja maksaneet
kilpailujen järjestämiskorvauksen.

Parhaat urheilusaavutukset
- Piirinmestaruuskilpailut: (9 – 15-vuotiaat)
- Kultaa 15 kpl, Ea Vuori T9 (maatiejuoksu, maastojuoksu, miniottelu-juoksu, miniottelu 1000m+korkeus),
Sija Nieminen T11 (junnuttelu, 60 m, pituus, 60 m halli), Tuomas Ruuskanen P11 (1000 m, kiekko, kuula
halli), Matias Hyvönen P12 (kiekko, keihäs), Niko Kemppi P12 (200 m), viestijoukkue 4 * 400 m T9
Wilhelmiina Seppänen, Senni Ruuskanen, Marianne Salmi, Ea Vuori
- Hopeaa 13 kpl, Tuomas Ruuskanen P11 (maastojuoksu, kuula), Matias Hyvönen P12 (kuula, moukari),
Niko Kemppi (60 m), Senni Ruuskanen T9 (miniottelu kuula+pituus, miniottelu pituus+keihäs), Silja Nieminen
T11 (4-ottelu), Silja Seppänen T11 (korkeus), Milla Rasinkangas T13 (korkeus), Vilma Rönkä T13
(maastojuoksu), Marianne Salmi T9 (maastojuoksu)
- Pronssia 12 kpl, Silja Nieminen T11 (60 m aj, korkeus), Tuomas Ruuskanen P11 (junnuottelu, pituus,
1000 m halli), Niko Kemppi P12 (pituus), Senni Ruuskanen T9 (miniottelu juoksu), Julianna Moberg T11
(keihäs, 4-ottelu), Elias Pelkonen P10 (maantiejuoksu, 1000 m halli), Ea Vuori T9 (4-ottelu), Max Lampinen
P10 (vauhd sisähypyt)
- Pistesijat; 4.-sija 10 kpl; Silja Nieminen T11 (1000 m), Tuomas Ruuskanen P11 (keihäs), Niko Kemppi
P12 (korkeus, 5-ottelu), Silja Seppänen T11 (60 m aj), Julianna Moberg T11 (korkeus), Roosa Pelkonen T15
(maantiejuoksu), Mico Lampinen (vauhd sisähypyt), viestijoukkue T11 Silja Nieminen, Silja Seppänen,
Julianna Moberg, Emma Rönkä (4 * 60 m, 4 * 60 m aj viesti)
- 5.-sija, 8 kpl; Silja Nieminen T11 (maastojuoksu), Niko Kemppi P12 (1000 m), Silja Seppänen T11 (60 m,
1000 m), Milla Rasinkangas T13 (kuula, 5-ottelu), viestijoukkue T13 Milla Rasinkangas, Vilma Rönkä, Viveka
Elomaa, Elli Pohjalainen (4 * 100 m, 4 * 60 m aj viesti)
- 6.-sija, 8 kpl; Senni Ruuskanen T9 (miniottelu juoksu), Milla Rasinkangas T13 (pituus, kiekko), Vilma
Rönkä T13 (korkeus), Julianna Moberg T11 (60 m aj), Silja Seppänen T11 (4-ottelu), Elias Pelkonen P10
(maastojuoksu), Oona Nyyssönen T12 (korkeus)
- 7.-sija, 5 kpl; Silja Seppänen T11 (kuula), Milla Rasinkangas T13 (junnuottelu), Julianna Moberg T12 (60
m), Elias Pelkonen P10 (4-ottelu), Justus Sire P12 (60 m)
- 8.-sija, 4 kpl; Senni Ruuskanen T9 (junnuottelu), Silja Seppänen T11 (maastojuoksu), Milla Rasinkangas
(60 m), Oona Nyyssönen T12 (200 m)

- Nuorten alle 16-vuotiaitten SM kisoissa Tuomas Heikkilä oli 3000 metrin juoksussa 4. ja Laura Nurminen
12. T16 korkeudessa. Lisäksi Tuomas Heikkilä oli SM-maastoissa 17. T17 joukkue sijoittui SM-maastojen
joukkuekilpailussa sijalle yhdeksän.
- Aikuisurheilijoiden (veteraanien) SM-hallikisoissa; kultaa N35 Minna Henttonen kuula, M45 Harri Jores,
kultaa vauhditon kolmiloikka sekä vauhditon pituus ja korkeus hopeaa.
Kesän SM-kisoissa N35 Minna Henttonen kuula ja keihäs kultaa, kiekko pronssia, M45 Harri Jores korkeus
ja kolmiloikka 4.-sija, kiekko 5.-sija, kuula ja keihäs 7.-sija,

