
AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2013 
 
AIKA:  26.2.2013 klo 18:00  
PAIKKA: Kerhotalolla 
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Tarja Nyyssönen,  Laura Manninen (s), Jarmo 

Antikainen, Kari Ängeslevä, Mari Lehtiranta 
 
 
 

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijat 
• Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen tovotti kaikki tervetulleiksi ja avasi 

kokouksen 18:15. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
• Valittiin puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja sihteeriksi Laura Manninen 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
4. Kunnan avustushakemus 

• Hakemus tulee jättää perjantaina 1.3.  
• Jarmon hoitaa asiakirjat kunnantalolle 
• Seuraavat liitteet asiakirjan mukana 

1. Toimintakertomus – Toimitetaan myöhemmin 
2. Tuloslaskelma – Liitteenä 
3. Toimintasuunnitelma – Liitteenä 
4. Talousarvio 2013 – Liitteenä 
5. Tilintarkastuskertomus – Toimitetaan myöhemmin 
6. Voimassa oleva yhdistysrekisteriote – Toimitetaan myöhemmin 

 
5. Mennyt toiminta 

• Hiihtokilpailut 
1. Hiihtotapahtuma torstaina 19.1.2013 klo 18:00 Ajon kentällä. 

Ohjelmassa oli tarkkuushiihtoa.  
2. Hiihtokilpailu lauantaina 26.1.2013. Ohjelmassa oli 

sarjahiihdot. 
• Laura Manninen on saanut käyttöönsä Ajon nettisivujen tunnukset 

 
6. Latu 

• Reitti saanut palautetta: Arolan puolella ladut hienossa kunnossa. 
Pirkkalankallion reitillä kolme ongelmakohtaa. Sainion Pertti on tasoitellut ja 
laittanut latuja kuntoon. Mietitään pieniä reittimuutoksia ensi vuodelle.  

• Moottorikelkan kunto. Moottorikelkalla selvitään tämä talvi.  
• Latuhöylä hankintaan ensi vuonna. 
• Merkit ladun varteen: Käveleminen kielletty, koirat kielletty sekä 

kiertosuunta-kyltti. 
• Hankitaan laminaattikone kylttejä varten – Jarmo hoitaa. 

 
 
7. Mestaruushiihtokisat lauantaina 2.3. klo 14:00 

• Ajanotto ja lähettäminen: Harri ja Ilkka 
• Mehutarjoilu: Laura 



• Mukana myös: Tarja ja Mari 
• Tarja opastaa hiihtoreitillä 
• Tarja hoitaa tavarat kopilta kerhotalolle: Rintanumerot, mehut, mukit, 

talouspaperia, ajanottokellot, ja palkinnoksi kopilta löytyviä herkkuja. 
• “henkilökunta” paikalla viimeistään klo 13:30. 
• Jarmo ostaa lisää mehutiivistettä. 

 
 
8. Susihiihdot sunnuntaina 3.3. 

• Lähtö Kerhotalolta klo 7:45. 
• Ajo maksaa osallistumismaksun niille, jotka tulevat yhdessä muiden 

ajolaisten kanssa. 
 
9. Kopiopaperi 

• Kopiopaperit tuodaan Ajotukselta Kerhotalolle. 
 
10. Kevään toiminta 

• Kevätretki lauantaina 20.4.  
• Kari Angeslevä tutkii vaihtoehtoja ja ilmoittelee niistä ennen kevätkokousta. 

 
11. Kevätkokous ajankohta tiistaina 19.3. klo 18:00 

• Laura on jo ilmoittanut lehteen ja ilmoittaa seuraaviinkin lehtiin. 
 

12. Ajo-paitojen tilaus 
• Laura kyselee painatuksista 
• Noin 200kpl 
• Paitoja ja merkkejä ja tarroja  

 
13. 50-vuotis juhlatoimikunnan kuulumisia 

• Sunnuntaina 9.6.2013 klo 15:00 Ajon 50-vuotisjuhlat, jota järjestää 
juhlatoimikunta. 

• Eeva Kosonen kirjoittaa historiikkia – Kaipailee kertomuksia 
• Tarja esitteli kutsun 
• Tarja, Mari Ja Laura miettivät koreografiaa johtokunnan esitykseen. 
 

14. Edellisen pöytäkirjan asiat 
• Sillan teko joen yli 

  - Luvat on maanomistajilta kiinteään siltaan, yritetään toteuttaa keväällä 2013 
   - Katselmus jossain vaiheessa, mikä olisi hyvä paikka sillalle 

 
 

15. Muut asiat 
• Koulun kentän jäädytys sujunut hyvin 
• Show-tanssi pyörii seitsemän osallistujan voimin 
• Sählyvuoroihin kaivataan edelleen huoltajia. Muutoin vuoroja joudutaan 

perumaan. 
• Pikkujoulut onnistuivat mukavasti. 
• Kylävinkin kirjoitusvuoro Tarjalla huhtikuussa. 
• Muistetaan viimeistään syksyllä nuoria innokkaita talkoolaisia. Esim. 

Leffalipulla. 
• Paikallislehteen juttu Ajo 50-vuotta. Harri on yhteydessä lehteen. 



 
16. Tilin avaaminen Postita.fi - sivustoon 

• Rahastonhoitaja Jarmo saa oikeuden avata tilin Postita.fi – sivustoon. 
 

17. Seuraava kokous 
• 8.4.2013 klo 18:00 Kerhotalolla 

 
18. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Harri Kallioinen  
puheenjohtaja  
 

 
Laura Manninen 
kokouksen sihteeri

 


