AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 8/2013
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

5.11.2013 klo 19:11
Jokelanseudun kerhotalo
Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Pekka Peltonen, Jarmo
Antikainen, Ilkka Väre, Kari Ängeslevä, Tarja Nyyssönen, ja Mari Lehtiranta
sekä Kukka Kollin

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. Uudet silta- sekä latupohjatalkoot lauantaina16.11.2013
• Siltatalkoot pidettiin lauantaina 26.10.2013 Juha Muurisen kanssa.
• Latupohjatalkoot pidettiin lauantaina 2.11.2013 pururadalla. Pekka Peltonen
on ollut yhteydessä maanomistajiin ja saanut luvan muutaman puun kaatoon
hieman uudistuvan latureitin vuoksi.
• Molemmat talkoot olivat onnistuneet, mutta hommat jäivät vielä kesken.
• Uudeksi talkoopäiväksi päätettiin 16.11.2013 klo 9:00. Talkoot aloitetaan
Jokelanseudun kerhotalolla, josta osa porukasta siirtyy siltatyömaalle.
5. Kylän joulutapahtuma lauantaina 30.11. klo 13-16.
• Ajo järjestää tapahtumaan keppihepparatsastusta (Jenna Marjakangas ja
Fanni Antikainen) sekä makkaranpaistoa (Kukka Kollin).
• Ajon loput paidat laitetaan myyntiin ja historiikit jaettavaksi kannatusmaksua
vastaan.
6. Ajon pikkujoulut
• Ajankohta: Lauantai 8.2.2014, paikka ja ohjelma jäivät vielä avoimeksi.
• Mari Lehtiranta ottaa juhlat hoitaakseen.
7. Koulun kenttä
• Jäädytysvastaava kaudeksi 2013-2014 jäi edellleen avoimeksi.
• Tehdään talkoilla ja laitetaan sähköpostiviestiä Ajon sähköpostijakelulistalla
oleville henkilöille.
• Luistintenvaihtokoppi ja vesijohdonsuojakoppi Arolan koulun kentän
viereen.
8. Moottorikelkka ja ladut
• Kari Ängeslevä tilaa latuhöylän (n.300€).
• Vanha moottorikelkka laitetaan kuntoon. Kari ostaa latuhöylän lisäksi
hihnan moottorikelkkaan, jonka Alessandro Farigu laittaa kuntoon.
9. Keskustelua Aki Riihimaan ehdottamasta kylän kehityssuunnitelmasta

•
•

Urheilusera Ajo ei nähnyt tällä hetkellä syytä ottaa kantaa Kari Marttisen ja
Aki Riihimaan suunnitelmiin.
Lisätietoa alkuvuoden kyläillassa.

10. Edellinen pöytäkirja
• Syksyiset salivuorot: Kari Ängeslevä käy uudestaan katsomassa
sulkapallovuorojen käyttäjämäärän paikan päällä.
11. Muut asiat
• Lauantaina 9.11.2013 klo 16.00 vietetään Harrilla 50-vuotiskaronkkajuhlia.
• Ajo allekirjoitti kyläyhdistysten tekemän kannanoton kunnalle
liikenneturvallisuus suunnitelmasta.
• Mäntsälän Urheilijat järjestävät 1.3.2013 hiihtosuunnituksen SM-kisat sekä
2.3. Lumitoukolan kisat.
12. Seuraava kokous

13. Kokouksen päättäminen
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri

