
AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2014

AIKA: 20.5.2014 klo 18:00 
PAIKKA: Kerhotalolla
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Tarja Nyyssönen,  Laura Manninen (s), Jarmo 

Antikainen,  Kari Ängeslevä, Marko Pirhonen ja Ilkka Väre

Kokouksen avaus ja paikallaolijat
Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen 
18:10.

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Tapahtunutta toimintaa
• Katuviesti onnistui mukavasti. Ajolaiset sijoittuivat kuudenneksi.
• Maastojuoksuissa oli kivasti väkeä. Palkinnot jaetaan 9.6. yleisurheilukilpailuissa.
• Kevättapahtumassa oli valitettavan vähän väkeä. Keskustelimme, miten 

tilaisuuteen saataisiin runsaammin porukkaa. Selkeää ratkaisua ei syntynyt. 
Tilaisuuteen hankitut frisbeegolf-korit sijoitetaan Ajon kentälle.

Kesän 2014 ohjelma 
• Yleisurheilukilpailut maanantaisin klo 18. Suluissa vastuuhenkilöt.

2.6. (Harri ja Mako) Kisojen oheistoimintana rikkaruohojen kitkeminen + 
korkeushyppypatjojen nostaminen esille
9.6. (Kapa ja Laura) + maastojuoksujen palkintojen jako
16.6. (Tarja ja Ilkka)
23.6. (Jarmo ja Laura)

• Mestaruuskisat maanantaina 25.8. klo 18:00 (Harri ja Tarja)
• Saappaanheitto maanantaina 1.9 klo 18:00 (Kapa ja Mako)
• Kesäretki Repoveden kansallispuistoon 7.6. klo 8-20 toteutuu. Ilmoittautuneita 

reilu kolmekymmentä.
• Etelä-Mäntsälän kylien välinen kisa 18.8. Ohkolassa.
• Pinjan uimakoulu 9-13.6 sekä 16-20.6. klo 9:00 Varpulan saunalla (Mäenpääntie 

262) 
⁃ 45 minuuttia kerta. 
⁃ Ajo hankkii uimakoulua varten tarvittavat välineet. 
⁃ Jarmo on yhteydessä ilmoittautuneisiin uimakoululaisiin ajankohdasta.

Kentän huolto
• Kesän ensimmäisissä yleisurheilukilpailuissa kitketään juoksuradan rikkaruohoja.



• Tarja kysyy kustannuksista, mikäli Mäenpääntien suolauksen yhteydessä 
suolattaisiin juoksurata.

• Ajon kentän nurmikonajosta kertakorvaus on 30€. Tällä hetkellä Nurmikon 
hoitaa perhe Karttunen.

• Ilkivallan johdosta mietimme turvavälineitä kentälle. Jarmo hoitaa asiaa.

Arolan koulun vintin siivous
Ajo jättäytyy talkoista. 

Kerhotalo
Maaseutuseuralla ei ole vielä ollut kokousta, joten vitriiniasiaa ei ole saatu eteenpäin. 
palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa.

Ajotukset Kylävinkkiin
Marko kirjoitusvuorossa. Luimme alustavan Ajotuksen, johon tuli lisäyksenä mm. 
maininta Ajon kentän ilkivallasta.

Jalkapallo
Jalkapalloa on pidetty toukokuun ajan perjantaisin. Innokkuuden vuoksi jalkapalloilua 
tullaan todennäköisesti pitämään myös keskiviikkoisin. Päävalmentaja Pasi Tikka kertoo 
tarkemmat ajankohdat harjoituksissa.

Lentopalloa
Kesällä lentopalloa tistaisin 27.5 alkaen klo 19:00 Ajon kentällä.

Tilojen varaukset
Hyökännummen koulu on varattu ensi kaudelle. Sosiaalisairaalaan on Marko ollut 
yhteydessä. Sieltä ei ole tullut vahvistusta. Yritetään uudestaan elokuussa.

Avustukset
Ajo on saanut avustuksia yhteensä 750€.

Lomastartti
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Mäntsälän kunta järjestää koululaisille liikunnallisen 
lomastartin 2-6.6. klo 14-15:30. Kiinnostuneet saavat lisätietoja Mäntsälän kunnan 
nettisivuilta.

Muuta
• Ajo tulee muistamaan juuri menehtynyttä Ajon perustajajäsentä Tauno Peltosta 

adressilla. Jarmo välittää adressin omaisille.
• Korkeushyppypatjat tuodaan kesäksi ulos.
• Hankitaan Ajolle korkeushyppyrima. Kapa hoitaa hankinnan.

Seuraava kokous
Maanantaina 23.6.2013 Ajon kentällä yleisurheilun jälkeen.



Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri




