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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2012 
 
AIKA: 14.5.2012 klo 19:00 
PAIKKA: Kerhotalo 
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Mari Lehtiranta, Kirsi Saikkonen (s), 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. Tapahtunutta:  

- Kevätretki Edeniin meni hyvin 

- Maastojuoksut 7.5.2012, muksuja oli n.9 

6. Kunnan avustus ym. tiliasioita 

- avustusta ei ole tullut tilille vielä, hakemukset on toimitettu perille 

- Jarmo ei nää maksaneita jäseniä kuin vasta  2012 maaliskuulta alkaen ( rahastonhoitajan vaihdos ) 

- Jarmolla ei ole vielä pankkikorttia 

7. Ajo 50v. 2013 

- su 10.6.2013  klo 15 – 18 koululla kylätoimikunnan kirppari & kierrätystapahtumaan Ajo mukaan 

- pyydetään ihmisiä tuomaan Ajoon liittyvää aineistoa  esim. valokuvia, lehtileikkeitä ja kertomaan 
mukavia muistoja Ajosta vuosien varrelta historiikkiä varten  

- Alustavasti Kososen Eeva on luvannut kirjoittaa historiikin, kysytään Eevalta / Harri 

- kylävinkkiin ilmoitus 

 

8. Kesäkauden avaus pe 8.6.2012 klo 18:00 

- Zumbaa, Mari varannut vetäjän 

- Norsupalloa, palloja on  

- paikalla Kikka, Jarmo, Mari ?? Marko ?? Tarja ?? Ilkka ?? Kapa?? 

- lehti-ilmoitukset / Kikka 

- kenttä puoliksi, maalit siirretään,  tötteröt erottamaan alueet toisistaan 

- jatkoroikka musasoittimelle / Jarmo 
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9. Aikuisten kylienväliset kisat + sauna jossain 

- pe 25.5.2012 

10. Ajo järjestää kylien väliset lasten ja nuorten YU-kisat 

- la 8.9.2012 Keskusurheilukentällä 

- Ajo hoitaa järjestelyt: tulospalvelu, buffetista kahvia, pullaa, pillimehua, karkkia 

- 3-ottelu: juoksu, pituus, kuula/pallo 

- sarjat ? 

- ilmottautuminen paikanpäällä tai sähköpostilla 

11. Muu toiminta: 

YU- kisoja maanataisin: 

- 11.6 klo 18:00  Kikka + Harri : 3-ottelu 

- 18.6 klo 18:00 Mari+Jarmo : 3-ottelu 

- 25.6 klo 18:00 Tarja+Ilkka : korkeushyppyä 

- 30.7. klo 18:00 :keihäs 

- 6.8 klo18:00 Marko + Harri: 3-ottelu 

- 13.8 klo 18:00 mestaruuskisat Tarja + Jarmo  

- 27.8 klo 18:00 perhesaappaanheitto + palkintojenjako 

 

 

12. Kentän kunnostus:  talkoopäivää ti 12.6.2012 klo 18:00 

- kopin rännit: Harri tuo poraa ja popniittejä 

- katsotaan verkkoaidan kunnostustarve 

- maaliverkkojen narua pitää saada lisää, on liian lyhyt molemmista päistä / Jarmo 

 

13. Suunnistuskoulutusta: 

- katsotaan syksyllä uudestaan  

14. Nettisivujen päivitys  

- kikka tekee…on lintsannut…. 

15. Kentän ruohonleikkaus 

- on leikattu jo tänä keväänä kerran 

- Harri soittaa Paulille ja kysyy miten homma on hoitunut laskutuksineen 

16. Uudet välineet 

- 14 aitaa , (kahdelle radalle 7), 60-76 cm 448€ 

- korkeusrima 4m 60€ 

- kunnalta kysyminen kesken 
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17. Muut asiat 

Kylävinkin jako: 

Kesäkuu: Arola Kukka Kollin, Jokelanseutu Marko Pirhonen 

 

18. Seuraavat kokoukset Ajotuksella 

- ma 25.6.2012 kisojen jälkeen kopilla 

- ma 6.8.2012 kisojen jälkeen kopilla 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:37 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Harri Kallioinen  Kirsi Saikkonen 
puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


