
Ajo´tuksia 
 
”Pyörivä kivi ei sammaloidu!” --- Pysykäämme siis 
liikkeessä! 
 
Ajon syyskokouksessa  
 
6.11 valittiin uusi johtokunta ja puheenjohtaja. 
Johtokunta laittoi tehtävät kiertoon ja uusi 
kokoonpano ensi vuodelle on seuraava: 
 
- Puheenjohtaja Harri Kallioinen 
- Varapuheenjohtaja Kari Ängeslevä 
- Sihteeri Kirsi Saikkonen 
- Rahastonhoitaja Jarmo Antikainen 
- Uusi jäsen Marko Pirhonen 
- Muut jäsenet: Mari Lehtiranta, Tarja Nyyssönen, 
Pekka Peltonen ja Ilkka Väre. 
 
Onneksi olkoon vetovuorosta, Harri ja tervetuloa 
joukkoon, Marko! 
 

 
 
Kokouksen yhteydessä palkittiin vuonna 2011 
vähintään SM-mitaleille yltäneet ajolaiset. 
Suunnistus oli taas se Ajon paraatilaji, josta 
saatiin peräti 3 palkittavaa. 

 
 
Sirkka Sarkki sai kultaa KeU:n joukkueessa D50-
sarjan SM-viestissä. Koululiikuntaliiton 
suunnistuksen SM-kilpailuissa Lapualla Liinu 
Nummela saavutti toisen sijan D13-sarjassa ja 
Arttu Nummela saavutti kolmannen sijan H15-

sarjassa ja viestikultaa sekasarjassa. Onnea 
nuoret urheilijat!  
 
Jani Lehtosen palkintokaapista saatu ”Paras nuori 
urheilija” – kiertopalkinto luovutettiin vuodeksi 
edellä mainitun kilpailumenestyksen saattelemana 
Liinulle. Liinu sai myös piirinmestaruusmitaleja 
yleisurheilussa ja aluemestaruusmitaleja 
suunnistuksessa yhteensä jopa 8 kpl.  
 
 

 
 
 
Jouluista keppari-ratsastusta Kerhiksellä 
 
Muistakaapa tulla kylän seurojen joulunalus-
tapahtumaan lauantaina 26.11. klo 13-16 . 
Ajolaiset pitävät yllä makkaranpaistonuotiota ja 
keppihevostelua pienimmille. Ulkoilun päätteeksi 
maistuu riisipuuro ja kuuma juoma. 

 
 
Haarajoen salivuorot  
 
Ajon sählyvuoro Haarajoella on ollut suosittu ja 
tärkeä Ajon talvikauden liikuntavuoro. Lasten 
sählyn apuvalvoja-ringin vuorovaraukset eivät ole 
kuitenkaan ihan toimineet niin kuin on ajateltu. 
Listan varaustilanne on nähtävissä Ajon 
nettisivuilla. Ilmoittautukaa edelleen ahkerasti 
ajoissa sähköpostilla tai puhelimella Kallioisen 
Harrille, niin että homma toimii jatkossakin. 
Vuoron osallistumismaksuja on myös jonkin 
verran maksamatta ja niihin toivotaan suorituksia. 
 
Sulkisvuorolla ovat osallistujamäärät vähentyneet 
melko pieneen, joten harkitsemme sen vuoron 
muuttamista johonkin muuhun käyttöön. 
Neuvotteluja on ollut mm. Zumba-vuorosta. 
Ilmoittelemme sähköpostitiedotteessamme ja 
nettisivuillamme, jos jotain uutta tapahtuu tässä 
asiassa. 
 



 
 
Latureittitalkoot  
 
pidettiin 12.11 Pirkkalan kallion maastossa. 
Pururadan reittiä on muutettu uuden asutuksen 
vuoksi hieman syrjemmälle ja samalla on raivattu 
uutta latupohjaa pohjoiselle metsäosuudelle. Pisin 
reitti voi olla jatkossa jopa 5 kilometriä. Pääosin 
reitit kulkevat olemassa olevia metsäautoteitä ja 
tonttien rajoja pitkin, jotta haitta maanomistajille 
olisi mahdollisimman pieni. Latureitin muutokses-
sa jää samalla keskipitkän radan vaikea lasku 
pois. Tosin aika isoja nousuja ja laskuja jäi jäljelle 
eli haastavuutta tulee hiihtäjille edelleen 
riittämään. 
 

 
 
Ajon ladut ajetaan sitten purtsalle heti, kun on 
toiveita lopputalven kestävästä lumesta. 
Toivottavasti nyt tulisi taas hyväluminen talvi. 
Tarpeen ja jaksamisen mukaan latuja ajetaan 
myös koululle ja muualle kylälle.  
 
Ajo kiittää lämpimästi kaikkia kunto- ja 
latureitteihin myötämielisesti suhtautuneita 
maanomistajia mahdollisuudesta kehittää 
lähiliikuntamahdollisuuksia omalla kylällä! 
 

 

 
 
Moottorikelkkakuskiksi? 
 
Jotta latuja syntyy, niin jonkun pitää ajaa kelkkaa. 
Onko kiinnostuneita nuoria motoristeja ottamaan 
latujen ajamisen kontolleen? Ota yhteyttä! 
 
Ajolta saa hommaa varten kelkan käyttöönsä. 
Siitä saisi hyödyllisen talvisen harrastuksen. 
Mopokortti on kuskille asetettava vähimmäis-
vaatimus. 
 
Ladut ajetaan Pirkkalankallion latureiteille, Arolan 
koululle sekä yhdyslatu niiden väliin. Jos on 
toivomuksia saada lähilatuja muualle kylälle, niin 
lainaamme mieluusti kelkkaa ja latuhöylää.  
 
Ajon hiihtokilpailut  
 
aloitetaan tammikuussa, kun on lunta tarpeeksi 
latuja varten. Kilpailuthan ovat kaikille avoimia 
hiihtotapahtumia, eikä niissä tarvitse hiihtää 
kelloajan kanssa ellei halua. Mukaan kannattaa 
tulla myös opettelu-, kuntoilu- ja ulkoilumielellä.  
 
Laittakaa lasten pieneksi jääneet tai omat 
käyttämättä jääneet urheiluvälineet reilusti 
kiertoon. Ajon nettisivuilla on kirpputoripalsta tätä 
varten. Arolan koulukin taitaa tarvita ainakin 
isompia luistimia nykynuorten maata pitkin 
venyneisiin jalkoihin.  
 
Kaikista Ajon tapahtumista viimehetken infor-
maation ja tulokset näkee parhaiten nettivuilta 
mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/ajo/ 
 

 
 
Tämä olikin sitten meikäläisen viimeiset Ajotukset 
tältä erää. Uusi puheenjohtaja vastaa seuraavien 
syntymisestä. Päätän oman 7-vuotiskauden 
iloisiin kuulemiin, näkemiin ja kiitoksiin. Tosin työt 
kyllä jatkuvat muiden Ajon tehtävien parissa. 
 
Ajo toivottaa Hyvää ja hikistä joulua kaikille!  
Jarmo Antikainen, puhis (hetki vielä) 
j.u.antikainen@kolumbus.fi 


