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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/2012 
 
AIKA: 25.6.2012 klo 18:00 
PAIKKA: Kerhotalo 
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Tarja Nyyssönen, Ilkka Väre, Kirsi Saikkonen (s), Pekka Peltonen 
 

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijat 

Seuran  puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Valittiin puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja sihteeriksi Kirsi Saikkonen. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen asiat 

- Kylienvälisissä oltiin toisia 

- kesäkaudenavajaiset onnistui hyvin, keli ja vetäjä hyvä 

- kirppari ja kierrätystapahtumassa Ajolla historiikin materiaalin keräyspiste 

- urheilukisoja on pidetty 

- 12.6.12 Ajotuksen kopin rännit korjattu, aidanläpi tulleet oksat poistettu, korkeushyppylavaa korjattu 

- Jukolassa Ajolla joukkue, sijoitus n.810, osanottajia n.1700 

- Ajolle hieno katuviestin  voitto15.5.2012 Ajon joukkueessa: Liinu Nummela, Elisa Hankonen, Annika 
Tiira, Juho Lehtiranta, Henna-Mari Lehtiranta, Oona Nyyssönen, Santeri Kouhia, Emmi Lehtiranta 

 

5. Tiliasiat 

- avustus ei näy tilillä, yhdistysrekisteriote oli myöhässä muutaman päivän 

- tilitiedot eivät näy vuoden alusta  rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle 

 

6. Ajo 50 – toimikunta 

- perustetaan toimikunta, valitaan seuraavassa kokouksessa, mietitään sopivia henkilöitä historian 
varrelta 

 

7. 8.9. Lasten ja Nuorten yu-kisat keskuskentällä 

- Ajon järjestämisvuoro buffettia ym. 

 

8. Kylävinkki: 

- Kylävinkin kirjoitusvuorossa elokuussa Tarja. 

- Jakovuoro elokuussa: Arola Jarmo Antikainen, Jokelanseutu Tarja Nyyssönen 
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9. Kenttä 

- juoksurata ja pituushyppyrata pehmeät  suolaliuosta ja jyrää  

- odotetaan kuivempaa keliä 

- kysytään kunnasta suolaa 

- nurmea on hoidettu hyvin, Pauli toimittaa laskutustiedot Jarmolle 

 

10. Joen ylitys 

- pylväät on 

- suunnitellaa siirrettävä silta, joka talveksi vedetään pois 

- paikka hakusessa  

- tehdään kävelyretki joen varteen jossain vaiheessa 

11. Latureitistä 

- kutsutaan maanomistajia maastokokoukseen, jossa suunnitellaan latureitistöä Pirkkalassa 

 

12. Muut asiat 

 
-     Aloite: Zumbaa, showtanssia tai muuta sellaista n.  
yläasteikäisille tytöille. 

- Marilla suhteita zumbavetäjiin, joilta voisi kysäistä vetäjäehdokkaita, Harri soittaa Marille 

 

 

13. Seuraava kokous 

- ma 6.8.2012 kisojen jälkeen kopilla 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Harri Kallioinen  Kirsi Saikkonen 
puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


