Ajo´tuksia
Muistakaa laittaa heijastin heilumaan lenkillä!
Parhaat lenkkeilyilmat ovat käsillä, kun enää ei ole
liian kuuma eivätkä tiet ole vielä liukkaita.

•

Pelivuorolla täytyy olla valvojat tiedossa
viimeistään edeltävänä keskiviikkona klo 20
mennessä

•

Valvojalistalle ilmoittaudutaan sähköpostilla
(harri(at)kallioinen.net) tai puhelimitse
050 384 2801) pelivuoroa edeltävään
keskiviikkoon mennessä. Lista on näkyvissä
Ajon nettisivulla.

•

Jos vuorolla ei ole kahta valvojaa, vuoro
perutaan.

•

Lasta ei saa jättää hallille, jos ohjaajia ei ole.

Syyskokouksessa valitan uusi johtokunta
Haluatko vaikuttaa oman kylän harrastemahdollisuuksiin? Tule mukaan! Paikkoja jaossa! Ajon
syyskokous pidetään sunnuntaina 8.11 klo 18,
jossakin myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
Seuraa seurapalstoja. Samalla jaetaan kesän
mestaruuskilpailujen palkinnot, muistellaan
mennyttä vuotta ja suunnitellaan tulevaa.
Ajon talvikauden hallivuorot

Tulospörssiä …
jatkuvat entisillä lajeilla ja entisillä paikoilla. Tilaa
on vielä.
•

Lentopalloa keskiviikkoisin klo 19-21
Hyökänummen koululla, 10 €

•

Sulkapalloa torstaisin klo 20-21
Sosiaalisairaalan hallilla, 40 € (20+20)

•

Sählyä 6-12 v. perjantaisin klo 19-20
Sosiaalisairaalan hallilla, 10 €

•

Salibandyä isommille perjantaisin klo 20-21
Sosiaalisairaalan hallilla, 10 €

Salimaksun lisäksi vuorolla pitää olla jäsenmaksu
maksettuna (lapset 5€, aikuiset 10 €).

Lasten sählyvuoron ohjaus+valvonta
Lasten sählyvuorojen pyöriminen edellyttää
edelleen vanhempia apuvalvojiksi. Peliä pelataan
yhtä aikaa kahdella kentällä ja lapsia on paljon,
joten yksi vetäjä ei riitä. Jouko Mäkinen
seurakunnasta on pääohjaaja, joten yleensä yksi
lisäohjaaja riittää. Mitä useampi ottaa osaa
tehtävään, sitä harvemmin vuoro osuu kohdalle.
Ihan mukavasti valvontavuorot ovatkin lähteneet
toimimaan.
Homma toimii seuraavien sääntöjen mukaan:

Ajon yleisurheilumestaruuskilpailuissa 15.8 oli
lähes 30 osallistujaa. Niiden ja muidenkin
kilpailujen tulokset on luettavissa Ajon ja MU:n
nettisivuilta.
Ajon perhesaappaanheitossa 22.8 perheen
yhteistuloksessa kiertopalkinto päätyi jälleen
Lehtirannoille. Voittoon riitti 69 metrin yhteistulos,
mikä toteutui perheen nuoren miehen Juhon
saapuessa viime tipassa suoraan jalkapallotreeneistä heittämään. Miehissä vaativan välineen
hallitsi parhaiten pitkästä aikaa Harri Kallioinen ja
naisissa saatiin kokonaan uusi mestari Jatta
Nuorala. Voittajat pääsivät voittokahvinkeittoon
tutulla ”Vahvaa-vähemmälläkin”-kahvimerkillä.
Onneksi olkoon!
Kesäkauden huipennuksessa eli Mäntsälän
kyläseuraottelussa 10.9 Ajo jyräsi ensimmäiseksi pelkästään tytöistä koostuneella
iskujoukolla. Ajon vahvuus olivat ”isojen” 13- ja
15-vuotisten tyttöjen sarjoissa saavutetut
kaksoisvoitot. Lopullisena sinettinä voitolle olivat
Emmin alle 7-v sarjassa viimeisestä sijasta tulleet
pisteet. Hyvä Jasminka, Helena, Liinu, Elisa,
Fanni ja Emmiina! Seuraaviksi tulivat Vilkas, Oka,
Verso, Veli ja Kisatoverit. Tuloksia on tarkemmin
Okan nettisivuilla. Voiton myötä pääsemme
järjestämään ensivuoden kilpailun, joten silloin
paikalla on monin verroin enemmän ajolaisia.

•

Jokainen vanhemmista lupautuu jollekin
vuorolle valvojaksi. Jos on estynyt tulemaan
ko. vuorolle, on velvollinen hankkimaan
sijaisen itselleen.

Oka-Ajo-yhteistyönä etsittiin Etelä-Mäntsälän
parasta kylää aikuisten yleisurheiluottelussa
Ohkolan koulun kentällä 14.9. Osallistujia oli 17
enemmän tai vähemmän totistä kilpailijaa. Ohkola
vei voiton, Ajon ollessa hyvä kakkonen ja
Hyökännummen jäädessä kolmanneksi.

•

"Apuvalvojan" tehtävät: hakee salin avaimen
sairaalan sisäänkäynnistä, avaa salin oven,
pitää yllä järjestystä ja solmii tarvittaessa
pienempien kengännauhoja.

Jarmo Antikainen
puhis, j.u.antikainen@kolumbus.fi
040-594 2264

