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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2012
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

6.8.2012 klo 19:00
Kopilla
Harri Kallioinen (pj), Tarja Nyyssönen, Ilkka Väre, Kari Ängeslevä, Kirsi Saikkonen (s), Pekka
Peltonen, Marko Pirhonen, Jarmo Antikainen

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

5.

Tiliasiat
Kunnan avustus on tullut
Tiliotteet vuoden alusta alkaen saatu. Osuuspankin käytäntönä on tilinkäyttöoikeuden vaihtuessa uusi
käyttäjä ei näe vanhoja tilitapahtumia.

6.

Ajon 50-v. juhlat
Toimikunta: Harri Kallioinen, Pekka Peltonen, Tarja Nyyssönen, Jarmo Antikainen, Kosonen Eeva, Mari
Lehtiranta. Harri kutsuu toimikuntakokouksen koolle lähiaikoina
Ajankohta su 9.6.2013
Pitopaikka: Kerhis + lato

7.

Lasten ja nuorten yleisurheilukisat Mäntsälän keskusurheilukentällä
Ajo järjestää tänä vuonna kyläseurojen väliset kisat.
buffettiin 2 hlö, tulospalvelu 2 hlö, palkinnot kuntoon ajoissa
kisat alkaa klo 10:00, 7- sarjasta ylöspäin 17-sarjaan asti, ilmottautuminen kentällä paikan päällä ½ h
ennen kisoja, lajit 3-ottelu (pituus, kuula, juoksu)
Ajosta tulossa: Jarmo, Tarja ehkä, Kikka, Harri, Ilkka, Marko, Kapa, Sirpa, Pekka?
Kikka laittaa lehteen ilmoituksen

8.

Kylävinkki
muutoksia toimittajakunnassa, uudet toimittajat tiedossa
Jakovuoro lokakuu: Arola Tanja Kuokka , Jokelanseutu Mari Lehtiranta
Kirjoitusvuoro lokakuu: Kapa
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9.

Salivuorot syksyksi
sosiksen vuorot to sulkis 20-21, pe sähly 19-20 pienet, sähly 20-21 isommat, ajat, hinnat, ekalla kertaa
ilmoittautuminen paikan päällä ja sen jälkeen johtokunnan jäsenille, ilmoitus lehteen, alkaa 31.8.12
sähly 10+10e / kattaa syksyn ja kevään
sulkiksen 30+30e / syksy + kevät
lentis 10e / syksy+kevät
Jokke jatkanee, Kapa varmistaa
lentisvuoro Hyökänummella, haettu, mutta ei tietoa, Kapa selvittää
Show tanssia 5-6 lk ja yläasteikäisille, asiaa selvitetty, kysytään Arolan koulua, mahtuu 15, kunnalta voi
saada avustusta, pientä avustusta mahdollisesti tarjolla myös muualta, osanottomaksu kauden alussa,
aloitus aikaisintaan joulun jälkeen, tiedoitusta kaikkia reittejä pitkin eteenpäin.

10.

Syyskokous ajankohta
ei päätetty

11.

Latuasiaa
joen ylitys, asia lepää, maanomistajien kanssa ei ole keskusteltu vielä
reitti metsässä, Pekka kysellyt maanomistajalta alustavasti lupaa ojarumpujenlaittoon kosteikon kohtaan,
tavataan metsänomistajia henkilökohtaisesti ja keskustellaan uudesta turvallisemmasta reitistä ladulla

12.

Kentän kunto
kovetus suolalla, siirretään myöhempään kertaan
reunojen rikkaruohot, ei käsitelty

13.

Muut asiat
Palkintotilanne kopilla, ok
Mestaruuspalkinnot jaetaan perhesaappaanheiton yhteydessä, Jarmo hoitaa palkinnot

14.

Seuraava kokous
ti 11.9.2012 klo 18:00

15.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:58

Pöytäkirjan vakuudeksi
Harri Kallioinen
puheenjohtaja
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Kirsi Saikkonen
kokouksen sihteeri

