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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2010 
 
AIKA: Sunnuntai 22.8.2010 klo 18:10 – 20:00 
PAIKKA: Ajotus 
LÄSNÄ: Jarmo Antikainen (pj), Harri Kallioinen (s), Mari Lehtiranta, Tarja Nyyssönen ja Ilkka Väre, Pekka 

Peltonen ja osan aikaa Ritva Aunola 
 

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijat 

Seuran puheenjohtaja Jarmo Antikainen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.  

2. Futiskenttä 

Kentän nurmikon todettiin olevan hyvässä kunnossa. Jalkapallomaaleihin saatiin kesän aikana uudet 
verkot. Otetaan ne käyttöön ensi keväänä. 

3. Tapahtunutta toimintaa 

 Ajo järjesti kesän aikana useita yu-kisoja 

 Ajo osallistui Jukolaan omalla joukkueella löytäen kaikki rastit  

 Suunnistuksen aluemestaruuskisat Saarella. Ajolaisia talkoolaisina sekä kilpailijoina. 

 Suunnistuksen WMOC-kisat pidettiin Sveitsissä 1-7.8. Ajolaisia mukana 

 Rantalentistä pelattiin tiistai-iltaisin. Valitettavasti pelit kärsivät osanottajapulasta. 

4. Tulevaa toiminta 

 23.8. klo 18:00 palkintojenjako ja perhesaapas ja samalla kylätoimikunta järjestää kentällä 
kyläkahvilan  

 4.9. Ajo-triathlon klo 13 ja sen jälkeen picnic Ajotuksen ympäristössä. Tarkempi ohjelma 
suunnitellaan lähempänä. Järjestelyt alkavat 11:30 reitin merkitsemisellä. Pururadan osalta 
reitti on tarkistettava. Ilkka lupautui toimimaan kisan toimitsijana. Ikäraja osallistumiselle on 
10-v kuten aiemminkin. 

 20.9. klo 18:00 Etelä-Mäntsälän kylien väliset aikuisten yu-kisat Jokelanseudun 
urheilukentällä. Ajon vuoro toimia järjestäjänä. 

5. Salivuorot 2010-11 

 Lentopallo keskiviikkoisin klo 20-21 Hyökännummen koululla 25.8. alkaen 

 Sulkapallo torstaisin klo 20-21 Sosiaalisairaalalla alkaen 2.9. Keskusteltiin siitä, kuinka 
paljon sulkapallovuorolle on käyttöä ja vuoron tarpeellisuudesta. Kellään läsnäolijoista ei 
ollut varmaa tietoa tilanteesta. Selvitellään tilannetta Kapalta. 

 Sählyvuorot perjantaisin klo 19-20 (lasten vuoro) ja klo 20-21 (yli 13 v. vuoro) 
Sosiaalisairaalalla alkaen 3.9. Lasten vuorolla tarvitaan, joku lasten vanhemmista toiseksi 
ohjaajaksi, mikä ei välttämättä tunnu olevan selvää lasten vanhemmille. Pekka, Jarmo, 
Harri ja Tarja menevät 3.9. paikan päälle keräämään lasten vanhemmilta nimet ja 
yhteystiedot valvontavuorolistaan, joka julkaistaan netissä. Jos valvontavuoroon lupautunut 
aikuinen ei pääse vuorollaan paikalle, järjestää hän jonkun toisen paikalle. 
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6. Kylävinkin jako 

Arolan puolen jakovuorot ovat vielä varmistamatta loppuvuoden (lokakuu ja marraskuu) osalta. Jarmo 
selvittää asian. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta Arolan ja Jokelanseudun jakoalueiden uusintajaosta, 
mikä ei ole kuitenkaan pelkästään Ajon asia, vaan siitä on keskusteltava tarvittaessa muiden asianomaisten 
tahojen kanssa. Lisäksi Jokelanseudun puolella painos (200 kpl?) ei enää riitä. 

7. Pururata 

Pekka ja Jarmo selvittävät asiaa. Pururadan mahdollinen uusi linjaus olisi hyvä saada selville ja järjestettyä 
ennen hiihtokauden alkua. 

8. Kentän kunnostus  

Jokelanseudun urheilukentän juoksurata sekä pituushyppypaikka, päädyn hiekkakenttä, kuularingin reunus 
ja kenttää kiertävä aita kaipaavat kipeasti kunnostusta. Kentän kuuluessa kunnalle kunnostuspäätös ja 
rahoituksen järjestäminen ovat kunnan vastuulla. Asiaa pitää kuitenkin ryhtyä ajamaan päätöksen 
aikaansaamiseksi.  

 Ilkka on yhteydessä Asko Määttäseen kunnassa.  

 Kunnostuksen kustannusarvio tehdään tarvittaessa myöhemmin.  

 Keskusteltiin myös mahdollisuudesta kunnostaa kenttää talkootöillä.   

9. Syyskokous 

Syyskokous Kerhotalolla 15.11. klo 18. Kokouksessa valitaan uusi johtokunta sekä hyväksytään 
toimintasuunnitelma. 

10. Muut asiat 

 MU:n kokous (Ilkka edusti Ajoa) oli pidetty äskettäin. MU:lle pitää toimittaa Ajon 
jäsenluettelo, josta selviää jäsenten nimet, syntymäaika sekä osoite. Jarmo lupautui 
hoitamaan asian Kapan kanssa. 

 

Kokouksen päättäminen 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 20 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Jarmo Antikainen  Harri Kallioinen 
puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


