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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2011
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

1.

Tiistai 23.5.2011 klo 18:00 – 20.05
Ajotus koleassa säässä
Jarmo Antikainen (pj), Pauli Marjakangas, Tarja Nyyssönen, Kirsi Saikkonen, Ilkka
Väre, Kari Ängeslevä, Pekka Peltonen, Mari Lehtiranta ja Harri Kallioinen

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

2.

Toteutunutta toimintaa
• 21.5. järjestettiin kevätretki Eerikkilän urheiluopistoon upeassa säässä. Osallistujia oli valitettavan
vähän (22 henkeä)
• Ajo otti osaa katuviestiin 28.4 sijoittuen 4:ksi.
• Toukokuussa järjestettiin maastojuoksukilpailut: 2.5. Tarkkuusmaastojuoksu/hölkkä/kävely ja 9.5.
Ajon mestaruusmaastojuoksut. Tulokset tulevat nettisivuille (Jarmo)

3.

Tulevaa toimintaa
Kesän yu-kisat maanantaisin klo 18 ellei toisin mainita. Alla ajankohdat ja vetäjät:
• 6.6. kolmiottelu (Kikka, Kapa)
• 13.6. kolmiottelu (Tarja, Harri)
• 20.6. alustavasti korkeushyppy (Jarmo, Pauli)
• 27.6. alustavasti keihäs (Ilkka, Tarja)
• 31.7. sunnuntai klo 13 – Ajo triathlon (kaikki mukaan)
• 1.8. kolmiottelu (Pekka, Mari)
• 8.8. kolmiottelu (Ilkka, Tarja)
• 15.8. Ajon yu-mestaruuskilpailut
• 22.8. Perhesaappaanheitto ?

4.

Urheilukentän remontti
Urheilunkentän remonttiin tiedustellaan kunnan kantaa kustannusarvion perusteella (liitteenä). Ilkka on
yhteydessä kuntaan (Määttänen) tiedustellen myös päätösaikataulua. Jos päätöstä ei saada riittävän
nopeasti, selvitetään juoksuradan rikkaruohojen poistoa tasojyrsimellä. Pekka kyselee (Eero Lehtinen, Antti
Jukkala).
• Keskitytään remontissa juoksurataan, pituushyppypaikkaan, kuularinkiin ja verkkoaitaan.

Ajo 2011-5

o

Juoksuradalle n. 10 cm kerros uutta kivituhkaa ja alle suodatinkangas.

o

Kuularinkiin uusi lankku – näitä on kunnalla varastossa.

o

verkkoaita – aidan korjaus, kustannusarvio tarvikkeineen n. 500 €

o

pituushyppypaikka siirretään kentän päätyyn ja uusitaan reunapuut.
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• konsultoidaan vielä Mäntsälän kunnan kentänhoitajaa ja puutarhuria tarvittavista toimenpiteistä –
Jarmo/Ilkka
5.

Urheilukentän epäasiallinen käyttö
Kenttää on käytetty koirien ulkoiluttamiseen/kouluttamiseen ja nurmella on ollut autoja parkissa. Ajotuksen
ilmoitustaululle laitetaan kentän järjestyssäännöt sekä ”koirien ulkoiluttaminen kielletty” -kyltti kentän laidalle
tai Ajotuksen seinään. Selvitetään asiaa.

6.

Pirkkalan kallion pururata ja latureitti
Latureitin ja pururadan suunnittelua maastossa 2.6. klo 10. Kokoontuminen pururadalla pellonreunassa.
Suunnitelmien pohjana Pekan ehdotus ja viime syksynä läpikävelty reittivaihtoehto.

7.

Muuta toimintaa urheilukentällä
• Jalkapallon puulaakisarjan otteluohjelma tulostetaan ja viedään Ajotukselle (Jarmo). Pelejä torstaisin
ja sunnuntaisin.
• Lomastartti järjestetään Jokelanseudun urheilukentällä 13.-17.6.
• Haarahockey pelaa jalkapalloa tiistaisin klo 20:30. Haarahockey on harrastekiekkojoukkue
Haarajoelta. Mukaan mahtuu halukkaat pelaamaan.

8.

Asioita edellisestä kokouksesta
• Zumbatunti Arolan koululle näyttäisi onnistuvan syksyllä (Mari)
• Arolan koulun luistinrata vino - eli jäädytys vaikeata. Ei ole Ajon asia vaan kunnan hoidettava, mutta
Ajo voi auttaa asian etenemisessä
• Kevytsilta latua varten Ohkolanjoen yli – palataan aiheeseen syksyllä.
• Ajon taloustilanne

9.

Seuraava kokous
Päätetään myöhemmin.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jarmo Antikainen
puheenjohtaja
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Harri Kallioinen
sihteeri

