AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2016
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

13.6.2016 klo 19:30
Ajotuksen kopilla
Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Tarja
Nyyssönen, Mari Lehtiranta, Jarmo Antikainen, Kari
Ängeslevä ja Pasi Häkkinen

1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Puheenjohtajaksi valittiin Harri Kallioinen ja sihteeriksi Laura
Manninen.
2. Tapahtunutta
Katuviesti 26.4.
Ajo osallistui nuorella joukkueella ja tuli kisassa hienosti
kuudenneksi.
MU:n maastomestaruuskisat Pirkkalankalliolla 12.5.
Ajo järjesti onnistuneesti MU:n maastomestaruuskilpailut.
Osallistujia oli lähes kaksikymmentä.
Ajon omat maastomestaruuskisat Pirkkalankalliolla 24.5.
Ajon omissa maastomestaruuskilpailuissa oli vain seitsemän
osallistujaa. Päivämäärän vaihto lyhyellä varoitusajalla karsi
varmasti osallistujia.
Liikuntakerho Arolan koulussa
Tuuli Kanervan liikuntakerho toteutui toukokuussa kahdeksan
kertaa. Osallistujia oli keskimäärin kahdeksan.
Yleisurheilukilpailukausi käynnistetty 6.6.
Pidetyissä kahdessa kisassa on ollut 25-35 osallistujaa.
Ajotuksen korjaustalkoot 28.5.
Beach volley -kenttä möyhennettiin, hiekat tasattiin ja
kasvillisuus poistettiin. Ajotuksen katto paikattiin kolmesta
kohtaa. Vesakkoa poistettiin ja kuulantyöntö paikkaa putsattiin.
Paljon jäi vielä tekemättä, joten seuraavien YU-kisojen aluksi
kitketään hetki talkoovoimin. Naapurin valituksen vuoksi, ollaan
tarkkoina, ettei ruohotupsuja heitetä naapurin puolelle. Tämä
kielto mainitaan myös ennen YU-kisojen alkua.
3. Kylävinkki
• 3. Kirjoitusvuoro: Mari Lehtiranta (Elokuu)
• 4. Kirjoitusvuoro: Kari Ängeslevä (Marraskuu)

4. Kylävinkin jakaminen
• Elokuun jakovuoro: Jarmo Antikainen (Arola), Laura
Manninen (Jokelanseutu)
• Marraskuun jakovuoro: Mari Lehtiranta (Arola), Pasi Tikka
(Jokelanseutu)
5. Yleisurheilukisojen järjestäminen 20.6, 27.6, 8.8 ja
mestaruuskilpailut 15.8. klo 18:00. Suluissa vastuuvetäjät.
20.6. (Pasi Häkkinen ja Kapa)
27.6. (Jarmo ja Mako)
8.8. (Pasi Tikka ja Mako)
15.8. (Harri, Laura, Pasi Häkkinen ja Tarja)
6. Saappaanheitto + YU-mestaruuskilpailun palkintojen jako
22.8. (Jarmo, Mari, Pasi Tikka)
7. Kesällä 2016 muut tapahtumat
- Keskiviikkoisin klo 19 beach volleyta Jokelanseudun
urheilukentällä
- Keskiviikkoisin 19:30 myös aikuisten harrastejalkapallo
(JKV/Timo Tuominen vuoro, mutta mukaan mahtuu
muutkin) Jokelanseudun kentällä
- Torstaisin klo 19 aikuisten harrastejalkapalloa (Jatta
Nuorala et al. vuoro, mutta mukaan mahtuu luonnollisesti
muutkin) Jokelanseudun kentällä
8. Muut asiat
• Pasi Häkkiseltä puuttuu Ajotuksen avaimet. Mari käy läpi
keneltä vanhalta johtokuntalaiselta löytyy avaimet ja karhuaa
Pasille avaimet.
• Ajo on saanut kunnalta avustusta 445€, kun se vuonna 2015
oli 568€.
• Ajo tarjoaa kesätöitä kahdeksi viikoksi Tuuli Kanervalle. OP
Mäntsälä maksaa Ajolle 400 euroa, jonka Ajo maksaa
palkkana tehdystä työstä. Tuuli toimii työntekijänä
pääasiallisesti Elämysten yön taideviikolla. Mikäli Tuulilla jää
työaikaa, niin hän pääsee kitkemään Ajotuksen juoksurataa
kesätyöajallaan.
• Ajo ei tänä vuonna tue Elämysten yötä rahallisesti. Ajon tuki
perustuu tänä kesänä työntekijän hankkimiseen kyseiselle
lasten taideleirille.
• Jarmo ottaa yhteyttä Harri Aunolaan, jotta päätyvalo
saataisiin kuntoon.
• Pasi Häkkinen ottaa selvää riistakameran hinnoista/malleista
sekä siihen liittyvästä ilmoituskyltistä.
• Saikkoset ajavat nurmikon kesän 2016 ajan.
• Kesän uimakouluun on kiinnostusta. Jukka Laalo on

•

uimaopettaja, jolla olisi kiinnostusta vetää uimakoulu. Pallo
on heitetty hänelle ja hän kertoo ajankohdan jolloin
uimakoulu voitaisiin järjestää. Ajo on luvannut uimakoulun
opettajanpalkkioksi 20€/opetuskerta. Tämä katetaan pitkälti
uimakoululaisten ilmoittautumismaksuilla. Hinta 20€/lapsi ja
10€ saman perheen toinen osallistuja.
Muistettiin lahjakortilla entistä Ajon johtokunnan jäsentä ja
talkooaktiivia Ilkka Värettä 50v. merkkipäivän johdosta.

9. Seuraava kokous tiistaina 8.8.2016 YU-kisojen jälkeen
Ajotuksella
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri

