
Ajo'tuksia 

Toukokuun 24:nä 1963 pidettiin Arolan koululla Urheiluseura Ajon perustamiskokous. Noista päivistä 

on pian kulunut puolivuosisataa, mikä onkin hyvä syy merkitä kalenteriin päivämäärä 9.6.2013 ja 

paikaksi Jokelanseudun kerhotalo. Ajon 50-v synttäreitä juhlitaan silloin koko kylän voimin. 

Jos sinulla tai läheiselläsi on valokuvia, tarinoita, esineitä tai jotain joka liittyy Ajon menneisiin vuosiin 

tai nykyhetkeen ja olet halukas jakamaan sen muiden kanssa, ota yhteytä Ajo 50-v juhlatoimikuntaan. 

Juhlatoimikunnan jäseniä ovat: Harri Kallioinen, Jarmo Antikainen, Tarja Nyyssönen, Kai Wulff, Juhani 

Aunola, Eeva Kosonen ja Pekka Peltonen. 

Tapahtunutta 

Vuodenvaihteessa Ajon johtokunta uudistui hieman, sillä sihteerinä aloitti ensimmäisen kauden 

johtokuntalainen Laura Manninen. Kikalle kiitos sihteerin pestin hyvästä hoitamisesta.   

Ajon hiihtokausi avattiin rapsakassa mutta aurinkoisessa n -15°C:een pakkaskelissä 19.1. lauantaina 

tarkkuushiihdoilla. Idea tarkkuushiihdossa on hiihtää sama lenkki kahteen kertaan omaa tahtiin, mutta 

tavoitteena on kummallakin kerralla kiertää lenkki samassa ajassa. Hiihtolenkin pituus sinänsä on 

vapaavalintainen. Voittaja on se, jonka lenkeillä on ajassa vähiten eroa. Tuloksissa on ilmoitettu 

yhteismatka ja aikaero (s) kierrosten välillä. 

1. Anne Kallioinen (2 km) 0:01 

2. Antti Väre (2 km) 0:04 

    Helena Väre (2 km) 0:04 

4. Oona Nyyssönen (2 km) 0:05 

5. Tarja Nyyssönen (3 km) 0:11 

6. Silja Kallioinen (2 km) 0:22 

7. Konsta Kallioinen (1 km) 0:25 

 

Ajon ensimmäinen sarjahiihto hiihdettiin tuulisessa pikkupakkasessa lauantaina 26.1. Ladulle pyyhälsi 

7 lylyn lykkijää neljässä eri sarjassa. Innokkaimmat hiihtäjät jatkoivat vielä kisan jälkeenkin.  

 

P6 (0,4 km): 1. Konsta Kallioinen 2:44,   2. Ville Kalpio 3:51,   3. Riku Aunola 4:17 

P10 (1 km): 1. Antti Väre 5:08,   2. Oskari Helsten 6:24 

T12 (2 km) 1. Oona Nyyssönen 11:10 

T14 (2km) 1. Helena Väre 12:04 

Tulevaa toimintaa 

17.2. klo 13 Opastusta suksien voitelun saloihin Pertti Sainion johdolla Jokelanseudun kerhotalolla. Ota 

omat voiteet ja tarvikkeet mukaan ja laita suksesi kuntoon hiihtolomaksi. Ajo tarjoaa hiihtäjille ja suksien 

voitelijoille makkaran mausteilla. 

2.3. klo 14 Ajon mestaruushiihdot 

3.3. Susihiihdot Sipoossa. Ajo maksaa osallistumisen jäsenilleen. 

19.3. Ajon kevätkokous Jokelanseudun kerhotalolla (Jussilanmäki 3). Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen mukaiset asiat (vuoden 2012 toimintakertomus ja varainhoito) sekä mahdolliset muut asiat.  

20.4. Ajon kevätretki – kohteena mahdollisesti Pajulahti 

9.6. Ajo 50-v juhlat Jokelanseudun kerhotalolla 

 

Hiihtokilpailuiden pakkasraja on -15°C. Mahdolliset muutokset ja peruutukset ilmoitetaan Ajon 

nettisivuilla. 

 

Hiihtäminen ja luistelu Arolan Jokelanseudulla 

Syksyisten talkoiden ansiosta Pirkkalankallion latulenkkiä on kehitetty edelleen. Suurin muutos on 



kiertosuunta eli nyt reittiä kierretään myötäpäivään. Entinen hurja lasku pellolle on nyt siis 

kokonaisuudessaan ylämäkeä. Kiertosuuntaa muutettiin reitin turvallisuuden takia. Kaiken kaikkiaan 

pituutta Pirkkalankallion lenkillä on nyt 4 km. 

Vuodenvaihteen vesisateiden jäljiltä kunnon latujen vetäminen metsään on toistaiseksi haastavaa 

lumen vähyyden takia. Pellolle sen sijaan on saatu ihan kohtuulliset ladut ja tätä kirjoitettaessa 

latupohjia ajetaan kuntoon Moottoritien länsipuolella Arolan pelloilla. Ajon kelkka on liikkunut niin tämän 

kuin edellisten talvien lumilla täysin talkoovoimin. 

Ladut on tarkoitettu hiihtämistä varten, joten jos mahdollista, niin vältä muuta liikkumista laduilla. Ajolla 

on maanomistajien lupa latujen tekemiseksi. Tämä lupa ei oikeuta ketään muuta moottorikelkkailemaan 

kyseisillä reiteillä. 

Koulun kentän jäädytys on päässyt hyvään vauhtiin. Kireässä keskitalven pakkasessa pidettiin 

jäädytystalkoita Arolan koulun kentällä ja veden todettiin jäätyvän -15 asteen pakkasessa varsin 

nopeasti. Jäädytysurakkaa jatkettiin seuraavana viikonloppuna. Kiitokset jäädytyksestä talkooporukalle. 

Salivuorot jatkavat entisillä paikoilla. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan Ajon nettisivuilla 

(mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/ajo): 

 Lentopalloa keskiviikkoisin klo 19-21 Hyökännummen koululla 10 € syys- ja kevätkausi 

 Sulkapalloa torstaisin klo 20-21 Sosiaalisairaalan hallilla Haarajoella 3.1.-25.4. 30€ kevätkausi 

 Sählyä perjantaisin 4.1.-26.4. Sosiaalisairaalan hallilla Haarajoella. 6-12 vuotiaiden vuoro klo 

19-20 ja isompien vuoro klo 20-21. 20 € syys- ja kevätkausi. Nuorempien vuorolla tarvitaan 

vanhempien apua pelin valvonnassa. Apuvalvojaksi voi nyt ilmoittautua suoraan nettisivulla 

(mu.sporttisaitti.com/kyläseurat/ajo/sahlyvuorot/ala-asteikaisten-sahlyvuoro-2013) 

 Showtanssi n. 10-15 vuotiaille Arolan koululla 8.1. – 26.3. Hinta 60 € 10 kertaa. 

Showtanssiryhmässä on tilaa ja vielä ehtii mukaan. Showtanssin järjestämiseen osallistuu myös 

muita kylän seuroja. 

 

Uusi vuosi tarkoittaa monien muiden asioiden ohella, että Ajon jäsenmaksu tulee maksuun. 

Jäsenmaksu on halpa hinta, jolla saadaan aikaiseksi kohtuullisen monipuoliset liikuntamahdollisuudet 

kaiken ikäisille tällä kylällä: Ladut, Jäät koululle, sisäliikuntavuorot, lenkkipolkuja metsän siimeksessä, 

koko perheen retkiä, Jokealanseudun yu-kentän ylläpito ym. Jos koet edellä mainitut asiat tärkeiksi, niin 

helpoin tapa tukea toimintaa on Ajon jäsenmaksun maksaminen (maksukuitti alla). Toki olet muutenkin 

tervetullut toimintaan. 

 

Terveisin Harri Kallioinen, Ajon puhis, harri@kallioinen.net 
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