
AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2014

AIKA: 11.3.2014 klo 18:00 
PAIKKA: Kari Ängeslevällä
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Jarmo Antikainen, Kari 

Ängeslevä, Tarja Nyyssönen ja Mari Lehtiranta

Kokouksen avaus ja paikallaolijat
Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen 18:29.

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Mennyt toiminta
• Hiihtokilpailuja ei pidetty vähälumisuuden vuoksi.
• Ajon mestaruushiihdot 1.3 jouduttiin perumaan lumen puutteen vuoksi.
• Ajon kevätretki 8.3 hiihtokeskukseen jouduttiin perumaan vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi.
• Ajon pikkujouluja juhlittiin lauantaina 8.2 ja tilaisuudessa muistettiin 

Peltosen Pekkaa pitkästä urasta johtokunnassa karikatyyritaululla.  

Arolan koulun kentän jäädytys
• Kentän jäädytys sujui ongelmitta. Kerran kenttä aurattiin Timo Peltosen 

toimesta. Arolan koulu kiitteli jäästä.
• Koulun vesipostista tulee vettä huonosti, mittari on pieni ja putki ohut. 

Harri Kallioinen ottaa yhteyttä asiasta Peltolan Veijoon.

Ajon lasketteluretki peruttiin. Toteutetaanko kevätretki?
• Keskustelimme vapaasti aiheesta.
• Harri ja Mari hehkuttivat Repoveden kansallispuistoa. He lupasivat ottaa 

asiasta selvää.

Lasten tanssikerho
• Lasten tanssikerho on toteutunut hienosti. 
• Viides kerta meneillään ja osallistujia keskimäärin kymmenkunta. 
• Kerho jatkuu aina koulun kevätiltamiin saakka, jotka pidetään 8.5.2014.

Kylävinkin kirjoitusvuoro
• Ilkka Väre

Kylävinkin jakovuorossa



• Pekka Peltonen ja Ilkka Väre

MU:n katuviesti 29.4.2014
• Ajo yrittää saada joukkueen kasaan.

18.5. kevättapahtuma Arolan koululla
• Järjestäjänä toimii kylätoimikunta
• Ajo osallistuu frisbeegolf-tapahtumalla.
• Kapa katselee sopivia maalikoreja, jotka Ajo kustantaisi ja jotka 

sijoitettaisiin kiinteästi kentälle.

Kevätkokous 25.3.2014 klo 18.30 Kerhotalolla
• Tiedotusvastaava Marko laittaa ilmoituksen paikallislehden seurapalstalle.
• Toimintakertomus ja tili 2013 tarkastettiin ja allekirjoitettiin kokouksessa.
• Toimintakertomus ja tili 2013 sekä muut sääntöjen mukaiset asiat 

käsitellään kevätkokouksessa.
• Viime vuonna 2013 menestyneet urheilijat palkitaan kevätkokouksessa. 

Jarmo huolehtii palkinnoista.
⁃ Liinu Nummela
⁃ Juho Lehtiranta

Maastojuoksukisat sekä samalla Ajon mestaruusjuoksut 5.5. klo 18.30
• Perjantaina 2.5. klo 18.30 radan kiertäminen. Tapaaminen Ojasentien 

päässä.
• Jarmo lupautui vastaamaan maastojuoksuista.

Ensi kauden kunnan liikuntatilojen varaus
• Marko hoitaa sosiaalisairaalan varaukset.
• Laura hoitaa muut liikuntatilojen varaukset.

Uimakoulu
• Pinja Antikainen valmistui uimakoulun opettajaksi. Ajo maksaa 

uimakouluopettajan kurssimaksun Pinjalle.
• Sovimme, että Pinja pitää lapsille uimakoulun Kirsti Mannisen uima-

altaalla. 
• Pinja suunnittelee ja informoi kesän uimakoulusta ja viimeistään kesäkuun 

Kylävinkissä ilmoitetaan uimakoulusta.

Muut asiat
• Ajo päätti päivittää jäsenrekisteriohjelmansa.

Seuraava kokous
• Torstai 15.5.2014 klo 18 Kerhotalolla. 

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri




