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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2011
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

1.

Tiistai 19.4.2011 klo 19:00 – 20.35
Kylmä Ajotus
Jarmo Antikainen (pj), Pauli Marjakangas, Tarja Nyyssönen, Kirsi Saikkonen, Ilkka
Väre, Kari Ängeslevä ja Harri Kallioinen

Kokouksen avaus ja paikallaolijat
Seuran puheenjohtaja Jarmo Antikainen avasi johtokunnan kokouksen.

2.

Tulevaa toimintaa
• Kevätretki Eerikkilän urheiluopistoon. Mukaan ilmoittutunut lähinnä johtokunnan jäseniä perheineen.
Lisämainontaa tarvitaan. Mainostetaan retkeä Arolan koulun kautta.
• Katuviesti 28.4 (Jarmo kyselee osallistujia)
• Kevään alustava ohjelma: 2.5. Tarkkuusmaastojuoksu/hölkkä/kävely, 9.5. Ajon
mestaruusmaastojuoksut
• Kesän yu-kisat tarkentuvat seuraavassa kokouksessa. Aloitus mahdollisesti 6.6.

3.

Urheilukentän remontti
• Keskitytään remontissa juoksurataan, pituushyppypaikkaan, kuularinkiin ja verkkoaita. Todettiin että
kentän päädyllä on sen verran vähän käyttöä, että sitä ei kannata remontoida tällä kertaa.
o

Juoksukenttän alustava remonttisuunnitelma: Poistetaan n. 10-15 cm pintaa, levitetään
3
alustalle suodatinkangas ja tuodaan uutta kivituhkaa päälle (arvioitu tarve n. 200 m ja
2
pinta-ala n. 1200 m ). Tarkistetaan vielä aiheelliset toimenpiteet.
 tarjous kivituhkasta (tarkistetaan kivituhkan raekoko kentän piirustuksista) – Kapa
 tarjous maansiirtotöistä ja näkemystä tehtävistä toimenpiteistä – Harri
 voisiko jollain koneella poistaa rikkaruohot juurineen hiekalta tehokkaasti – Pekka
 konsultoidaan Mäntsälän kunnan kentänhoitajaa ja puutarhuria tarvittavista
toimenpiteistä – Jarmo/Ilkka

4.

o

Kuularinkiin uusi lankku – näitä on kunnalla varastossa.

o

verkkoaita – aidan korjaus, kustannusarvio tarvikkeineen n. 500 €

o

pituushyppypaikalle uutta hiekkaa

Asioita edellisestä kokouksesta
• Zumbatunti Arolan koululle ei onnistunut kevään ajaksi tilanpuutteen vuoksi. Selvitetään onnistuisiko
syksyllä.
• Arolan koulun luistinrata vino, eli jäädytys vaikeata. Ei ole Ajon asia vaan kunnan hoidettava, mutta
Ajo voi auttaa asian etenemisessä
• Pirkkalankallion ladun pururadan tulevat reitit: Todettiin Pekan ehdotus hyväksi uuden reitin suhteen.
Palataan asiaan kesällä
• Kevytsilta latua varten Ohkolanjoen yli – palataan aiheeseen syksyllä.
• Ajon taloustilanne
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5.

Seuraava kokous
23.5. Ajotuksella.

6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jarmo Antikainen
puheenjohtaja
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Harri Kallioinen
sihteeri

