AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/2013
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

16.9.2013 klo 18:30
Harri Kallioisen kotona
Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Tarja Nyyssönen, Pekka
Peltonen, Ilkka Väre ja Kari Ängeslevä

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijat
• Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen tovotti kaikki tervetulleiksi ja avasi
kokouksen kello 18:30.
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. Silta joen yli
• Muurisen Juha on lupautunut kaivamaan pylväät sillan perustuksia varten.
• Harri Kallioinen ottaa yhteyttä johtokuntaan, kun tiedetään mahdollinen
päivämäärä siltatalkoita varten.
5. Latupohjatalkoot
• Latupohjatalkoot pidetään lauantaina 2.11 klo 10:00.
6. MU:n suunnitelma jäsenmaksujen keräämisestä kyläseuroilta
• Keskustelimme asiasta kokouksessa mm. mitä MU tuo Ajolle ja miten
kyläseuramme aikoo osallistua MU:n kuluihin. Tulimme siihen
loppupäätelmään, ettei Ajo ole valmis maksamaan MU:lle jäsenmaksuja.
Ajon jäsenmaksut on saatu pidettyä pieninä ja sitä kautta innostusta Ajon
toimintaan on riittänyt. Mahdollinen jäsenmaksun korottaminen voi
pahimmassa tapauksessa pienentää jäsenmäärää ja näin näivettää Ajon
toiminnan.
• Harri Kallioinen on yhteydessä muihin kyläseuroihin, mitä mieltä he ovat
MU:n jäsenmaksusuunnitelmista.
• Vastine MU:lle lähetettävä 20.9 mennessä. Harri Kallioinen kirjoittaa
vastineen, jota johtokunta kommentoi ennen vastineen lähettämistä MU:lle.
7. Syyskokous
• Ajankohta: Tiistai 5.11 klo 18:00.
• Laura Manninen varaa kerhotalon kokouspaikaksi.
8. Syksyiset salivuorot
• Perjantaisin toimiva sähly on pyörähtänyt käyntiin. Samoin keskiviikkoisin
käytettävissä olevat lentopallovuorot ovat toiminnassa.
• Kari Ängeslevä käy tällä viikolla tarkistamassa miten sulkapallo on
pyörähtänyt käyntiin.

9. Latuhöylä ja moottorikelkka
• Kari Ängeslevä on tehnyt alustavia tutkimuksia laitteista.
• Kelkka: Uusi kelkka maksaisi vanhan kelkan hyvityksen jälkeen noin
6000€ (Pro Wheel)
• Latuhöylä: 256€
• Ilkka Väre kysyy vielä kilpailevat tarjoukset.
10. Arolan koulu
• Tarja Nyyssönen kertoi kuulumiset sivistyslautakunnan kokouksesta, joka
pidettiin tiistaina 10.9.2013. Kokouksessa oli asialistalla Arolan koulun
lakkauttaminen tämän lukuvuoden loputtua.
• Ajo lähetti kannanoton sivistyslautakunnalle, vastustaakseen Arolan koulun
lakkauttamista.
• Arolan koulun lakkauttaminen lukuvuoden 2013-2014 jälkeen vedettiin pois
Mäntsälän kunnan talousarviosta.
• Keskustelimme pitkään Arolan koulun tilanteesta. Kokouksessa oli mainittu,
että Arolan koulu toimii puskurikouluna (kouluna, joka voi ottaa vastaa
omien koulupiirinsä oppilaiden lisäksi Hyökännumen ja Nummisten koulun
oppilaita, jotka eivät mahdu oman koulupiirinsä kouluun) aina vuoteen 20192020 asti. Vuuonna 2019-2020 tulisi Hyökännumen uusi ala- ja yläkoulu –
hanke olla valmis. Hyökännumen uuteen kouluun olisi tarkoitus sijoittaa
Arolan koulun oppilaat. Kyseisiä asioita tai tulevaisuudennäkymiä ei
kuitenkaan mainittu sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirjassa.
• Alustavasti on sovittu Arolan koulun 90-vuotisjuhlat pidettäväksi 3.12.
11. Joulutapahtuma
• Ajankohta: Lauantai 30.11
12. Nuoria ajolaisia talkootyöläisten muistaminen
• Nuoria talkootyöläisiä muistetaan leffalipuilla.
• Leffalipun ansaitsevat: Antti Väre, Helena Väre, Oona Nyyssönen, Juho
Lehtiranta, Emmi Lehtiranta, Aino Lehtiranta, Henna-Mari Lehtiranta,
Silja Kallioinen, Konsta Kallioinen, Fanni Antikainen ja Jenna
Marjakangas.
13. Talkoot Arolan koululla sekä luistintenvaihtosuoja koululle
• Tarkoitus olisi järjestää talkoot Arolan koulun pihamaalla, jolloin raivattaisiin
epäsiistit puskat kentän ympäristöstä. Tarja Nyyssönen on yhteydessä
Mäntsälän puistopuoleen asian johdosta.
• Harri Kallioinen soittaa Asko Määttäselle Mäntsälän kuntaan ja kysyy
kentän lanaamista/suoristamisesta sekä mahdollisesta luistintenvaihtosuojan
rakentamisesta. Jos Mäntsälän kunta näyttää hankkeille viheää valoa, olisi ne
tarkoitus toteuttaa pihamaatalkoiden yhteydessä.
• Valot ovat lupautuneet antamaan elementtejä, joista on kohtuullisen helppo
kasata pieni rakennus luistintenvaihtosuojaksi ja vesijohdon suojaksi, mutta
hanke vaatii silti ainakin seuraavat asiat: Sähköjohto koululta, perustukset,
katto, talkootunteja rahaa kunnalta.

14. Seuraava kokous
• 22.10.2013 klo 18:00 Pekka Peltosella.
15. Kokouksen päättäminen
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri

