AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

22.6.2015 klo 19:30
Jokelanseudun urheilukenttä
Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Mari Lehtiranta, Pasi
Tikka, Tarja Nyyssönen ja Jarmo Antikainen

1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi
kokouksen 20:00.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja sihteeriksi Laura Manninen.
3. Tapahtunutta (ja osin vielä jatkuvaa) toimintaa
⁃
Kenttätalkoot 1.6.2015. Juoksurata ja heittopaikka putsattiin
rikkaruohoista. Frisbeegolf-rata sijoitettiin kentälle. Osallistujia: 14 aikuista
ja 14 lasta.
⁃
YU-kisat ovat vetäneet paljon porukkaa kentälle.
⁃
Jukolan viesti pidettiin Paimiossa 18000 kilpailijan voimin. Ajon joukkue
kilpaili Mäntsälän urheilijat 3 -joukkueena sijalla 984 ja melkein voitti MU:n
2 -joukkueen. Joukkueessa juoksivat Iiro Sundberg, Jarmo Antikainen,
Arto Nummela, Juhani Aunola, Juha Väisänen, Jyrki Aronen ja Riikka
Mäkinen. Kaksi ajolaista jouduttiin korvaamaan viimetipassa
varahenkilöillä loukkaantumisten vuoksi.
⁃
Pesäpalloa tiistaisin. Pelaajia saatu paikalle 10-15.
⁃
Jalkapallossa loppuu perjantain aikuisten vuoro. Lasten jalkapallo jatkuu
vielä tämän viikon, jonka jälkeen jää kesätauolle.
⁃
Pinjan jumppa pidetty 4.6 ja 11.6. Osallistujia molemmilla kerroilla miltei
20. Torstaina 18.6. jumppa peruttiin rankkasateen vuoksi. Torstaiksi 25.6.
on vielä sovittu jumppa, joka tullaan pitämään. Laura neuvottelee Pinjan
kanssa, josko korvaava kerta pidettäisiin elokuussa ja mahdollisesti Pinja
pitäisi vielä muutaman ulkojumpan elokuussa.
⁃
Uimakoulu on meneillään. Osallistujia 10 pikkuista.
4. Kesän 2015 ohjelma jatkossa
⁃
YU-kisat 29.6 (Jarmo ja Kapa vastuuhenkilöinä), 10.8 (Mari ja Kapa
vastuuhenkilöinä)
⁃
YU-mestaruuskisat 17.8 (Laura ja Harri vastuuhenkilöinä)
⁃
Perhesaappaanheitto jätetään tänä vuonna väliin.
⁃
Pesäpallo ja jalkapallo jatkuu elokuussa.
5. 2015-2016 sisävuorojen tilojen varaus - onko ajankohtaista
⁃
Ajolle myönnetty Hyökännummen sali perinteisellä ajalla.
⁃
Sosiaalisairaalan vuorot jaetaan myöhemmin.

6. Kylävinkki
Lauran kirjoitusvuoro
7. Nurmikonleikkuu
Nurmikonleikkuu hoituu kesän 2015 perhe Ängeslevän toimesta. Heinäkuussa
nurmikkoa ajetaan kerran viikossa.
8. Ajotuksen katto
Katto pitäisi korjata - vuotaa sateella. Perjantaina 26.6. Pasi ja Harri käyvät
katolla ja tutkivat asiaa. Ongelmanratkaisuun palataan myöhemmin
ratkaisuehdotusten kanssa.
9. Muut asiat
•
Pesäpalloon on hankittu/saatu välineitä: pesäpallomailoja 2kpl, palloja
3kpl ja räpylöitä 2kpl.
•
Jarmo hankkii uuden mitan sekä harjanvarsia. Pasi ostaa huomiokartioita.
•
Perhesaappaanheitto korvataan tänä vuonna perheiden 5-ottelulla.
Lajivalikoimaa mietitään ennen elokuun lopussa pidettäviä kisoja
sähköpostin välityksellä.
10. Seuraava kokous
Harri laittaa viestiä seuraavan kokouksen ajankohdasta.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:36.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri

