
AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2015

AIKA: 15.1.2015 klo 18:30 
PAIKKA: Harri Kallioisen koti
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Tarja Nyyssönen, Mari 

Lehtiranta, Kari Ängeslevä, Pasi Tikka ja Jarmo Antikainen 

Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen 18:38.

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

Johtokunnan jäsenten tehtävät
Puheenjohtajan tehtävät

Kokouksen koollekutsujat
Kokouksien puheenjohtaja
Vuosikertomus
Toimintasuunnitelma

Varapuheenjohtaja
Toimia kokouksissa puheenjohtaja, mikäli puheenjohtaja on estynyt

Sihteerin tehtävät
Pöytäkirja
Avustuksien hakua
Nettisivut
Kilpailujen tulokset nettisivuille

Rahastonhoitajan tehtävät
Tilienhoito
Laskutus
Laskujen maksu
Budjetti
Kirjanpito

Tiedotusvastaava
Tilojen varaus
Ilmoitukset lehtiin
Kilpailujen tulokset lehtiin

Ajon pikkujoulut 7.2.2015
• Paikkana Kuntosaha
• Kutsu sähköpostilla ja paikallislehdessä koko perheen tapahtuma



• Aikataulu klo 16-24. (Aikataulu suuntaa-antava)
• Harri jakaa vastuutehtävät johtokuntalaisille ja ilmoittaa niistä 

sähköpostitse
klo 10         Palju (Halkia) & sauna (Ajotus) & Grilli (Kapalta) viedään Kuntosahan pihalle, 
kuten myös saunan lauteet ja kiuas ja polttopuita. 
klo 10-16    Saunan rakentaminen, Paljun täyttö ja lämmitys, saunan lämmitys. äänentoiston 
tarkistaminen, Pomppulinnojen täyttö (?), pöytien kasaaminen
klo 16 kaikki tervetulleita. Nostetaan mahdollisesti Harrin tuomat terveysjuomat. Harri 
toivottaa kaikki tervetulleiksi ja kertoo illan ohjelman. Näytetäänkö 50-v tanssishow video?
klo 16:30 - 17:30        Ohjattua ryhmäliikuntaa (vetäjä Pinja Antikainen) 
Samanaikaisesti lapsille pomppulinnaa, Fudista pikkukentällä ym. muuta toimintaa samassa 
tilassa. Pyydetään esimerkiksi Helena värettä katsomaan lasten perään. Laitetaanko trampoliini?
klo 17:30 Ruokailu + Sauna lämmin kuten myös palju. Ensiksi lapset paljuun. Ruokailun 
hoitaa Mari. 
Tarjolla ruokaa (ruokaisa kylmä salaatti + kylmä paahtopaisti + makkaraa grillistä). Ajo kustantaa 
lisäksi ruokajuomat (alkoholittomat). Halukkaat voivat tuoda omat saunajuomat mukanaan.
klo 19:00 Discopallo pyörimään (+popcornia ?)
klo 24 Tilaisuus päättyy. 
klo 24 -> siivoaminen. Kiti hoitaa pesun, mutta meidän pitää viedä tavarat pois, joko seuraavana 
päivänä tai jo illalla. Palju lukitaan. Lukko paljuun Pasilta. Kapa huolehtii grillistä ja teltasta. Mari 
hoitaa ruoat pois. Laura huolehtii pöydät pois.

Kiti opastaa halukkaita kuntosalin saloihin illan aikana. Kuntosalipuoli on siis avoinna asiakkaille koko ajan ja 
ryhmäliikuntatila on varattu meille. Tilaan saa lisäksi pyörimään videota ja musiikkia.

Tilaisuus on tarkoitettu talkoolaisille + johtokunnille (heille lähtee kutsu erikseen) mutta myös muille Ajon 
jäsenille, eli kyseessä olisi kaikille Ajolaisille avoin tilaisuus. Siten paikallaan lienee laittaa mainos 
nettisivun&sähköpostin kautta, mutta myös lehteen. Tilaisuuteen pitää kuitenkin ilmoittautua, jotta tiedetään 
kuinka moni on tulossa. 

Kevätkokous
Tiistaina 24.3. klo 18 Kerhiksellä.

Hiihtokilpailut Ajon mestaruuskisat
28.2 klo 14

Lausuntopyyntö koskien puiston rakentamista Hyökännummelle
Puheenjohtaja Harri Kallioinen on lähettänyt kaikille luettavaksi Mäntsälän 
kunnan teknisen lautakunnan valtuustoaloitteen, jonka johdosta lausuntoa 
pyydetään. Aiheesta keskusteltiin kokouksessa. Lausunto tulee toimittaa 
sähköpostilla arja.aalto@mantsala.fi 23.3.2015 mennessä. Lausunnossa 
toivotaan esitettävän ehdotuksia vastuiden jakamisesta rakentamisen ja ylläpidon 
suhteen. Totesimme kokouksessa, että puisto sijaitsee hieman Ajon toiminnan 
ulkopuolella. Näin ollen emme tee lausuntoa valtuustoaloitteeseen.

Ajotusten kirjoitusvuorot Kylävinkkiin
• Helmikuu - Harri
• Huhtikuu - Pasi
• Kesäkuu - Kari
• Elokuu - Laura
• Lokakuu - Mari

mailto:arja.aalto@mantsala.fi


• Joulukuu - Mako

Arolan koulun kentän jäädytys ja auraus
Luistelukenttä on toiminnassa. Kentän alkujäädytys on tehty talkoovoimin.
Veden kentälle toi uudenvuoden pakkasilla Linkvist. 
Esa Heikkilä auraa koulun kentän jatkossa. 

Ladut 
Latuja tehdään kelien mukaan. 
Harri on yhteyksissä Sandroon, joka on lupautunut ajamaan ladut kelkalla.

Lasketteluretki
Tänä vuonna Ajo ei järjestä omaa lasketteluretkeä, vaan Harri kyselee 
mahdollista yhteisretkeä OKAn kanssa.

Susihiihto sunnuntaina 1.3.2015
Ajo maksaa osallistujamaksun lähtöryhmässä.

Muut asiat
• Ajon nettisivuilla on ollut virheellisesti kahta eri tietoa salimaksuista. 

Salimaksut ovat seuraavat
◦ Lentopallo10€ kevät ja 10€ syksy
◦ Sulkapallo 30€ kevät ja 30€ syksy
◦ Sähly 20€ kevät ja 20€ syksy
◦ Vuoromaksun lisäksi pitää maksaa myös Ajon jäsenmaksu (lapset 

5 €, aikuiset 10 € tai perhe 25 €)
• Kapa käy Hyökännummella katsastamassa, kuinka moni on pelaamassa 

sulkapalloa ja jakaa samalla jäsenmaksulomakkeita.
• Sählyyn kaivattaisiin maalivahdit, jolloin tarvitaan kahdet 

maalivahdintarvikkeet. Pasi sai luvan hankkia varusteet jos 
kustannusarviossa pysytään. Pasi lupasi pitää varusteista huolta.

• Jarmo on yhteydessä Harri Aunolan kopin valoista. Vastakorjatut valot 
eivät toimi.

• Sään salliessa Pasi pitää jääkiekkoilua keskiviikkoisin klo 18-19. Omat 
varusteet: Kypärä, maila ja luistimet. Ajolla ei ole vakuutuksia. Laura 
ilmoittaa asiasta Ajon nettisivuilla.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri




