
Ajo´tuksia 
 
 
Uusi vuosi, uusi puhis  
Ajon puheenjohtajan nuija heilahti sitten minulle 
6.11. pidetyssä syyskokouksessa. Valtavaa 
tunkua kyseiseen tehtävään ei ollut, mutta täytyy 
silti olla kiitollinen osoitetusta luottamuksesta.  
Pidetään yhdessä huolta kylämme 
liikuntamahdollisuuksista ja kehitetään 
parhaamme mukaan olemassa olevaa. Kukaan 
muu ei tätä meille tee.  
 
 
Uusi vuosi, uudet kujeet - uutta latua uudella 
reitillä.  
Ajo aloitti uuden vuoden latupohjatalkoilla 6.1. 
lähes 30 hengen talkooporukalla. Tällä kertaa ei 
lehdistöä ollut paikalla, mutta innostusta oli sitäkin 
enemmän. Joulun tienoon myrskyjen jäljet 
näkyivät pitkin metsiä – uudelle reitille oli kaatunut 
mm. 3 isoa kuusta, jotka talkoolaisten voimin 
karsittiin ja siirrettiin sivuun. Joulukuun lämpimien 
ilmojen ja runsaiden sateiden jäljiltä maasto oli 
paikoitellen varsin märkää ja vettä ohjailtiin uusiin 
uomiin latupohjalta. Lisäksi pahimpia monttuja 
täytettiin vanhoilla heinäpaaleilla, joista kiitos 
Pekosen Jyrille. Oli tosi mukava huomata, että 
työntouhussa oli myös innokas joukko perheiden 
pienimpiä. Mukava päivä päätettiin nuotiopaikalla 
makkaraa paistellen. 
 
 
Tammikuussa lunta sitten tuli lähes edellistalven 
malliin ja hiihtokausi avattiin Pirkkalankallion 
reiteillä kuun puolenvälin tienoilla. Ennen 
kovempia pakkasia joen ylitys oli kuitenkin 
mahdotonta tai ainakin vaarallista huonon 
jäätilanteen vuoksi. Tammikuun lopussa päästiin 
sitten joen yli latukoneella ja latu on siten ajettu 
myös koululle ja sieltä ilomäenkujalle. Yhdyslatu 
koulun ja Pirkkalankallion välillä menee hieman eri 
paikasta kuin aiempina vuosina: Joesta tullaan yli 
urheilukentän kohdalta ja Nummistentien yli 
mennään hieman Mäenpääntien pohjoispuolelta, 
josta latu jatkuu Pirkkalankallion ja Jussilanmäen 
välistä peltoa pitkin pururadalle.  
 
Latukoneen puikkoihin saatiin uutta verta, kun 
Valtteri Seppänen otti homman vastaan. 
 
Tammikuun viimeisenä sunnuntaina 29.1. 
voiteluopastusta antoi Sainion Pertin, jonka 
jälkeen lähdettiin laturetkelle Pirkkalankallion 
maastoon. Hiihtäjien määrä jäi valitettavan 
pieneksi kireän pakkasen nipistellessä poskia. 
Hiihtokilpailukausi piti aloittaa 5.2. mutta 
lämpömittarin n. -30°C:en lukema muutti 
suunnitelmia. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Moottorikelkkailijoiden on hyvä muistaa, että 
Ajon maanomistajilta kysymä lupa ladun 
ajamiseen koskee ainoastaan ajon kelkkaa ja 
latujen ajamista. Muiden kelkkailijoiden on 
kysyttävä itse oma lupansa. Moottorikelkalla 
ajohan ei kuulu jokamiehenoikeuden piiriin. 
 
 
Ajon toimintaa talven lumilla 
 

- 12.2. klo 11 sarjahiihdot 
-   4.3. klo 11 Ajon mestaruushiihtokilpailut 
- 11.3. klo 11 jokipuolihiihdot 

Hiihtokilpailuissa pakkasrajana on -15°C. 
Kisakeskuksena on Kerhotalo ja hiihdot käydään 
perinteiseen tapaan Pirkkalankallion maastoissa.  
 
 
 

 
 
Kentän jäädytys 
Luistelu onnistuu nyt pakkasten tultua muutenkin 
kuin autolla jäisillä teillä, sillä Arolan koulun kenttä 
on jäädytetty. Hokkarit siis jalkaan ja jäälle.  
 



Salivuorot ovat pyörähtäneet käyntiin. Ala-
asteikäisten sählyvuoro perjantaisin klo19-20 
joudutaan lopettamaan, jos vuorolle ei saada 
valvojia. Syksyn ajan vuorot pyörivät käytännössä 
parin henkilön voimalla, mikä ei pidemmän päälle 
ole reilua eikä mahdollista. Valvojaksi 
ilmoittautuminen on erittäin helppoa:  
- sähköpostilla harri@kallioinen.net  
- soittamalla 050-3842801/Harri Kallioinen tai 050-
3421968/Kirsi Saikkonen  
 
Sählyvuoron pelisäännöt, varatut/vapaat 
valvontavuorot ja tarkemmat ohjeet 
sählyvalvojana toimimiseen löytyvät Ajon 
nettisivuilta. 
 
Pidetään yhdessä huoli siitä, että lasten 
sählyvuoro järjestetään jatkossakin. Ainakin 
innokkaita pelaajia on vuorolla käynyt ahkerasti.  
 
Lentopallovuoro keskiviikkoisin klo 19-21 
Hyökännummen koululla kaipaa lisää osallistujia. 
Kaikki rennosta pelailusta ja reilusta meiningistä 
kiinnostuneet nyt mukaan pelirinkiin, että saadaan 
vuoro pidettyä. 
 
Ajon jäsenmaksu 
Nyt on se aika vuodesta kun ajon jäsenmaksu 
pitää maksaa. Eräpäivä on 1.3. ja maksulomake 
on alla. Samalle tilinumerolle voi maksaa myös 
salivuoromaksut, jos ovat jostain syystä 
maksamatta. 
 
 
 

Kevätkokous 
Ajon kevätkokous pidetään 18.3. klo 18 
Jokelanseudun kerhotalolla (Jussilanmäki 3). 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset sekä 
muut asiat. 
 
Lopuksi pieni pähkinä purtavaksi, jota voi miettiä 
vaikka hiihdellessä: 
 
”Olet menossa laturetkelle kavereiden kanssa. 
Eväsjuomaksi olet ottanut pari pulloa mummon 
mustaviinimarjamehua ja mukana on lisäksi 3 ja 5 
litran astiat. Mehu on parhaimmillaan, kun sitä 
laimentaa 1:5 vedellä jota saatte taukopaikan 
läheisestä lähteestä. Miten voit tehdä 5 litraa 
mehua toiseen astiaan oikealla 
laimennussuhteella (4 litraa vettä ja 1 litra mehua) 
3 ja 5 litran astioiden avulla. Mehun määrää 
pulloissa et tiedä?” 
 
Jos ratkaisua ei löydy ladulta tai mistään 
muualtakaan, voit tarkistaa oikean vastauksen 
Ajon nettisivulta 

(mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/ajo/) 
 
Ajon nettisivuilla ilmoitetaan myös kaikki 
tapahtumat sekä kilpailujen tulokset. Viime hetken 
muutokset ja paljon muuta löytyy ainoastaan 
sieltä.  
 
Luistavia suksia, hyviä hiihtokelejä ja muita talven 
riemuja toivottaen!  
Harri Kallioinen, Ajon puhis 
harri@kallioinen.net

 
 
 

 

€ Eräpäivä 
Tililtä 
Nro 

Allekirjoitus 

Maksaja 

Saaja 

Saajan 
tilinro 

URHEILUSEURA AJO RY 

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
509 209 - 440 9251 

Viesti 

Perhemaksu 25 €  tai 
Varsinainen  jäsen      10 € 
Nuorisojäsen (<18 v)    5 € 

TILISIIRTO / KUITTI 

Jäsenmaksu,  
nimi1, nimi2, nimi3,... 
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