
 PÖYTÄKIRJA 1 (2) 
 

2012-8 

Urheiluseura 

Ajo ry 
1963 

Mäntsälän Urheilijat  

AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 8/2012 

 
AIKA: 11.9.2012 klo 18:00 
PAIKKA: Kikan kellari 
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Mari Lehtiranta, Tarja Nyyssönen, Ilkka Väre, Kari Ängeslevä, 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 toimintaa 

- Ajo järjesti tänä vuonna kyläseurojen väliset lasten ja nuorten yleisurheilukisat Mäntsälän 
keskusurheilukentällä 8.9.2012. Osallistujia oli 38, sää suosi kisoja. 

- Perhesaapaskisat 27.8.11 

Syyskokous + mestaruusmaastojuoksujen mitalinjako 

-     ajankohta torstai 8.11 .2012 klo 18:00, lehti-ilmoitus, tilavaraus / Kikka hoitaa 
-     maastomestaruuspalkintojen jako 

- palkintoja menestyneille Ajolaisille: lahjakortti tms. 

- paras nuori urheilija palkinto 

- toimintasuunnitelma, talousarvio etc. 

 

 

6. Liikuntapaikat: 
-     Joen ylitys: Joen ylityksestä on puhuttu yhden maanomistajan kanssa. Näyttää hyvältä. 

- Latu & Pururata : Harri sai kunnalta luvan hakea rumpuja (300mm ja 110mm) kunnan piikkiin 
kosteikkokohtaan. Jarmo hakee. 

- Latu-ura edelleen haasteellinen, tulo ja menolatu eivät saa olla vierekkäin. Mietitään edelleen 
vaihtoehtoja 

- Latutalkoot:la 6.10.2012 klo 10:00, makkarat Jarmo 

- Siltatalkoot: la 10.11.2012 klo 10:00, makkarat Jarmo 

- Arolan puolen ladut: kysytään maanomistajilta lupia kelkalla ajoon  
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7.  Kenttä & koppi 

- kopin avainten lainaus, tapauskohtaisesti, lainaajan pitää olla Ajon jäsen 

-  Koulun kentän jäädytys talvella? Ajot ja jäädytykset laskutettu 

- Kunnalle lasku latuajeluista / Jarmo 

Salivuorot 

- Sählyssä paljon pelaajia pikkuisten puolella, isommat eivät ole vielä käyneet 

- Sulkis: ei tietoa onko ollut kävijöitä 

- Lentis: porukkaa on 

- showtanssi: alkaa 25.9, tällä hetkellä 7 varmaa nimeä 

8. Jäsenrekisteri 

- pitäisi lähettää MU:lle kerran vuodessa 

9. Ajon 50v. juhlat 

- lehtileikelaatikoita tutkittu ja hauskaa on ollut 

10. Kylän joulutapahtuma 24.11 tai 1.12 

- Ajolle sopii 24.11 paremmin 

11. Kylävinkki 

- Jakovuoro lokakuu: Arola Tanja Kuokka , Jokelanseutu Mari Lehtiranta 

- Kirjoitusvuoro lokakuu: Kapa 

 

12. Muut asiat 

-  

 

13. Seuraava kokous 

- syyskokous to 8.11.2012 klo 18:00 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:06 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Harri Kallioinen  Kirsi Saikkonen 
puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 


