
Ajo’tuksia
Lopuillaan oleva talvi oli Etelä-Suomessa vähälumisin ja lämpimin miesmuistiin. Heikon 
lumitilanteen vuoksi latuja ei pystytty ajamaan ollenkaan Arolassa ja Jokelanseudulla, jonka 
seurauksena hiihtokilpailut ja mestaruushiihdot jouduttiin perumaan tältä talvelta. Syksyllä ja 
alkutalvella latupohjia tehtiin valmiiksi useissa talkoissa, joten hieman harmittaa kun latuja ei sitten 
päästykään ajamaan. Mutta onpahan ainakin pohjatyöt tehty valmiiksi ensi talvea varten. Arolan 
koululle saatiin sentään jäädytettyä luistelukenttä kovien pakkasten aikana ja koululaiset pääsivätkin 
luistelemaan. Kiitos kaikille talkoolaisille hienosta työstä latupohjien valmistelussa ja luistelukentän 
jäädytyksessä!   
Lähiseudulla hyvistä laduista pääsi nauttimaan mm. Keinukalliossa Keravalla, Hakunilassa 
Vantaalla ja Tuusulanjärven jäällä. Paljon tuttuja Arolasta ja Jokelanseudulta siellä näkyikin laduilla 
hiihtämässä. Talvilomaviikolla oma matka perheen kanssa suuntautui jälleen kerran Tahkolle, jossa 
olikin erinomaiset hiihto- ja laskettelukelit. Tosin viimeisenä lomapäivänä alkanut vesisade tuhosi 
ladut ja rinteet, mutta hyvä mieli kuitenkin jäi sikäläisistä talviolosuhteista.       
Ajon kevätretki Himokselle 8.3. jouduttiin perumaan vähäisen osanottajajoukon vuoksi. Lieneekö 
syynä ollut pelko huonosta lumitilanteesta Keski-Suomessa vai onkohan laskettelua harrastavien 
joukko pienentynyt? Perinteinen kylpyläretki keväisin on ainakin ollut hyvin suosittu.     
Vaikka Suomessa kunnon talvesta ei ollut tietoakaan, järjestettiin onneksi Sotshin olympialaiset, 
joita seuratessa talviurheilusta pääsi nauttimaan edes omalla kotisohvalla. Ja olihan osa 
suomalaisten urheilijoiden tuloksista parasta A-ryhmää.
25.3. pidettiin Ajon kevätkokous Jokelanseudun kerhotalolla. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilit. Kokouksen yhteydessä 
palkittiin myös viime vuonna menestyneitä urheilijoita. Liinu Nummela palkittiin suunnistuksen 
SM-viesti pronssista ja hiihtosuunnistuksen SM-viesti hopeasta. Juho Lehtiranta palkittiin 
kolmannesta sijasta jalkapallon valtakunnallisissa taitokisoissa HJK:n riveissä.   
Tulevaa toimintaa
Ajon salivuorot sekä tanssi 1-4 luokkalaisille jatkuvat kevätkauden ajan. Sählyn kevätkauden 
viimeinen kerta on 25.4. Keskiviikon lentopallovuorolle klo 19-21 Hyökännummen koululla 
kaivataan lisää pelaajia. Lentopallon viimeinen kerta on 5.5. 
29.4. Mäntsälän Urheilijoiden katuviesti. 
5.5. klo 18.30 Ajon mestaruusmaastojuoksukisat Pirkkalankalliolla.
18.5. Ajon ja Kylätoimikunnan kevättapahtuma Arolan koululla, jossa Ajo järjestää mm. 
frisbeegolfia. 
7.6. Ajo järjestää patikointi- ja ulkoilumatkan Repoveden kansallispuistoon. Sopii koko perheelle, 
omat eväät mukaan. Ilmoittautumiset Harri Kallioiselle sähköpostilla toukokuun puoliväliin 
mennessä, harri@kallioinen.net
Kesäkuussa alkeisuimakurssi 5-7 -vuotiaille, maksimi osallistujamäärä 10 henkilöä. 
Ilmoittautumiset Jarmo Antikaiselle, j.u.antikainen@kolumbus.fi  
Touko-kesäkuussa jalkapalloharjoitukset Jokelanseudun kentällä perjantaisin klo 19-20. Vanhempia 
kaivataan valvojiksi. Lisätietoja myöhemmin. 
Muistathan maksaa Ajon jäsenmaksun!
Ilkka Väre


