
AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2013 
 
AIKA:  22.10.2013 klo 18:00  
PAIKKA: Pekka Peltosen kotona 
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s),  Pekka Peltonen, Jarmo 

Antikainen,  Ilkka Väre, Kari Ängeslevä, Tarja Nyyssönen, ja 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. Talkoot 

• Lauantaina 5.10.2013 pidettiin kylän seurojen yhteiset talkoot koulun 
ympäristössä. Talkoissa siistittiin koulun ympäristöä. Ajo kustansi 
koripallotelineen taustalevyn. 

• Lauantaina 26.10.2013 klo 10.00 pidetään siltatalkoot Juha Muurisen 
kanssa.  

• Lauantaina 2.11.2013 klo 10.00 pidetään latupohjatalkoot pururadalla. 
Pekka Peltonen on yhteydessä maanomistajiin hieman uudistuvan latureitin 
suhteen. Kari Ängeslevä hoitaa talkooeväät.  

 
5. Syyskokous tiistaina 5.11. 2013 klo 18.00  

• Tarja Nyyssönen laittaa ilmoituksen lehteen. 
• Toimintasuunnitelma on lähetetty johtokunnan nähtäväksi. 
• Syyskokouksessa käsitellään vuoden 2014 budjetti. 
• Kokouksessa jaetaan maastojuoksun ja saappaanheiton palkinnot sekä 

palkitaan nuoret talkoolaiset. Harri Kallioinen laittaa viestiä nuorten 
vanhemmille. 

• Kokouksessa palkitaan Ajon vuoden nuori urheilija kietopalkinnolla.  
Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin Juho Lehtiranta perusteena  
menestyminen jalkapallossa. Juho oli 7. valtakunnallisissa jalkapallon  

 taitokilpailuissa ja pelaa tällä kaudella HJK02 edustusjoukkueessa. 
 

6. Kylävinkin kirjoitusvuoro 
• Joulukuun Kylävinkkiin kirjoittaa Peltosen Pekka. 

 
7. Kylän joulutapahtuma lauantaina 30.11. 

• Ajo järjestää tapahtumaan keppihepparatsastusta (Jenna Marjakangas ja 
Fanni Antikainen) sekä makkaranpaistoa. 

 
8. Koulun kenttä 

• Jäädytysvastaava kaudeksi 2013-2014 jäi vielä avoimeksi. 
• Harri Kallioinen on yhteydessä Soile Karhiseen suunnitellun luistinkopin 

vuoksi. 



 
9. Keskustelua Aki Riihimaan ehdottamasta kylän kehityssuunnitelmasta 

• Suunnitelma on tarkoitus käydä läpi talvella kyltoimikunnan järjestämässä 
kyläillassa, mutta Aki ja Kari haluavat esitellä suunnitelmaa jo etukäteen 
kylän seuroille. 

• Kehityssuunnitelma esitellään koululla maanantaina 28.10 klo 18. 
Kehityssuunnitelman aiheina on Ohkolan joen vedenkorkeuden 
palauttaminen pohjapadon avulla, ekorakentamisen mallialue eri 
muodoissaan sekä korkean ympäristöluokituksen ryhmäpuutarhaviljely. 
Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki Ajon johtokunnan jäsenet. 

• Johtokunta ei vajavaisten tietojen takia ottanut suunnitelmiin kantaa. 
 

10. Koulun juhlavuosi 
• Tiistaina 3.12. vietetän Arolan koulun 90-vuotisjuhlia. 
• Ajo kartuttaa koulun stipendirahastoa viidellä sadalla eurolla  (500€) Arolan 

koulun juhlavuoden kunniaksi. 
 

11. MU:n jäsenmaksua ei peritä kyläseuroilta 
• Mäntsälän Urheilijoiden hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 23.9.2013 ja 

päätti, ettei kyläseuroilta peritä jäsenmaksua vaan emoseuran palvelut 
tuotteistetaan. Asiaan palataan emoseuran ja kyläseurojen yhteisessä 
kokouksessa. 

 
12. Ajon pikkujoulut 

• Ajankohta: Lauantai 8.2.2014  
• Mari Lehtiranta ottaa juhlat hoitaakseen 
 

13. Edellinen pöytäkirja 
• Syksyiset salivuorot: Kari Ängeslevä käy uudestaan katsomassa 

sulkapallovuorojen käyttäjämäärän paikan päällä. 
• Kari Ängeslevä tilaa latuhöylän (n.300€). Vanha moottorikelkka laitetaan 

kuntoon. Kari ostaa latuhöylän lisäksi hihnan moottorikelkkaan,  jonka 
Alessandro Farigu laittaa kuntoon. 

 
14. Muut asiat 

• Lauantaina  9.11.2013 klo 16.00 vietetään Harrilla 50-vuotiskaronkkajuhlia. 
• Ajo on hankkinut A3-kokoisen laminointikoneen. 

 
15. Seuraava kokous 

• Tiistaina 5.11.2013 Kerhotalolla syyskokouksen jälkeen. 
 

16. Kokouksen päättäminen 
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Harri Kallioinen  
puheenjohtaja  
 

 
Laura Manninen 
kokouksen sihteeri

 


