AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2015
AIKA:
10.8.2015 klo 20:00
PAIKKA: Jokelanseudun urheilukenttä
LÄSNÄ: Jarmo Antikainen (pj), Laura Manninen (s), Mari Lehtiranta ja
Pasi Tikka
1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Jarmo antikainen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Antikainenja sihteeriksi Laura
Manninen.
2. Tapahtunutta toimintaa
• Alkeisuimakoulu on pidetty. Osallistujamaksut tilitetty
rahastonhoitaja Jarmolle.
• Pinjan ryhmäliikunnat on pidetty. Rahalipas tilitetty
rahastonhoitaja Jarmolle.
• Laura on ollut yhteydessä Pinjaan ja Pinja on todennut, ettei
jatka jumppien vetämistä syksyllä.
• YU-kisat on pidetty 10.8.
• Jalkapallo jatkuu elokuussa niin kauan kuin intoa riittää.
3. Syksyn 2015 ohjelma Ajon kentällä
• YU-mestaruuskisat 17.8 (Laura ja Harri vastuuhenkilöinä).
Jarmo hoitaa lisämehuja palkinnoiksi.
• Pesäpallo ja jalkapallo jatkuvat elokuussa. Pasi ei jatka aikuisten
jalkapalloa. Aikuiset saavat pelata keskenään mikäli haluavat.
• 5-ottelu lauantaina 12.9. klo 13-15 (Jarmo, Kapa ja Tarja
vastuuhenkilöinä). Tarjolla makkaraa. Lajeina: Köydenveto,
hernepussi, hulahulavanne, ajanarvaus jne.
4. 2015-2016 sisävuorot
• Ajolle myönnetty Hyökännummen sali perinteisellä ajalla sekä
Sosiaalisairaalan vuorot perinteisillä ajoilla.
• Hyökännummella on perinteisesti pelattu lentopalloa ja siinä
pitäydytään.
• Sosiaalisairaalalla pelataan perjantaisin totutusti sählyä.
• Sosiaalisairaalan torstain vuoroista on keskusteltu
sosiaalisessamediassa. Ehdotuksia on tullut runsaasti. On
ehdotettu, että sali jaetaan kahteen, jolloin toisella puolella on
lapset ja toisella aikuiset. Lapsille korista, pingistä, sulkapalloa,
jumppaa, tanssia? Toisella puolella aikuisille kuntopiiriä.
• Kokouksen jälkeen saatiin kuulla, että Pinja
Antikainen suostuisi vetämään jumppia ajolaisille.
Näin päätettiin, että Pinja vetäisi kymmenen
jumppakertaa syksyllä. Tämän jälkeen torstain
salivuoron kohtaloa käsiteltäisiin johtokunnassa
uudestaan.

5. Saunailta johtokunnalle
Saunailta pidetään perjantaina 25.9 Harrilla. Samalla pidetään
seuraava kokous.
6. Kylävinkki
Marin kirjoitusvuoro
7. Ajotuksen katto
Harri on lähettänyt sähköpostia kuntaan liittyen ilkivallasta.
Vastauksia ei ole virkamiehiltä tullut. Virkamiehet palailevat vasta
lomiltaan. Tarkoituksena olisi saada selvyyttä mahdolliseen
valvontakameraan. Kun vastaus tähän asiaan tulee, ottaa Harri
esille myös katon korjauksen.
8. Koulun kentän jäädytys
Koulun kentän jäädytykseen liittyvän putken sulana pysymiseen
tarvitaan saattojohtoa. Harri Aunola soitti Kallioisen kaimalleen ja
kertoi, että läheiset autojen lämmitystolppien sähköpuolet uusitaan
ja samassa yhteydessä olisi helppo hoitaa saattojohto. Harri
Kallioinen selvittää asiaa.
9. Muut asiat
• Elokuussa nurmikkoa ajetaan kerran viikossa niin kauan kuin
kelejä riittää.
• Jarmo on hankkinut uuden mitan, harjanvarsia sekä
huomiokartioita.
• Pururata/latupohjatalkoot pidetään 17.10.
10. Syyskokous 5.11. Kerhotalolla
11. Seuraava kokous
25.9. saunaillan jälkeen Harrilla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri

