
AJON SYYSKOKOUS 2014

AIKA: 4.11.2014 klo 18:00 
PAIKKA: Jokelanseudun kerhotalo
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Tarja Nyyssönen, Jarmo 

Antikainen, Marko Pirhonen, Kari Ängeslevä, Mari Lehtiranta, Ilkka 
Väre, Pasi Tikka, Dina Häkkinen, Jaana Luukkonen, Ari Luukkonen ja 
Anne Kallioinen, Antti Väre sekä joukko alaikäisiä touhuajia.

Kokouksen avaus ja paikallaolijat
Kun maastojuoksujen palkinnot oli jaettu, vuoden nuori urheilija Juho Lehtiranta palkittu, 
nuoria talkoolaisia muistettu leffalipuin ja pullakahvit juotu seuran puheenjohtaja Harri 
Kallioinen tovotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen 18:40.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja sihteeriksi Laura Manninen. 
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Mari Lehtiranta ja Jarmo Antikainen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunnan laatima toimintasuunnitelma
Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma vuodella 2015.

Johtokunnan laatima talousarvio
Kokouksessa hyväksyttin johtokunnan luoma talousarvio 2015.

Johtokunnan puheenjohtajan ja kuuden - kahdeksan jäsenen valinta
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri Kallioinen, jäseniksi Tarja Nyyssönen, 
Laura Manninen, Jarmo Antikainen, Marko Pirhonen, Kari Ängeslevä, Mari Lehtiranta ja 
uutena jäsenenä Pasi Tikka. Ilkka Väre ja Kukka Kollin luopuu johtokunnan paikasta. 

 
Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Juhani Aunola ja Marja Lehtiranta, varatilintarkatajiksi Eeva 
Kosonen ja Lisbeth Muurinen.

Liittymismaksun suuruuden määrääminen ja jäsenmaksun suuruuden 
määrääminen
Liittymismaksua ei peritä. Jsenmaksut pidetän ennallaan: Lapset 5€, aikuiset 10€ ja 
perhe 25€. Lasten maksun ikäraja 18 vuotta.

Valitaan edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on 
edustusoikeus.
MU:n säännöt ovat muuttuneet ja kyläyhdistyksellä ei ole enää omaa edustajaa. Ajo ei 



valitse omaa edustajaa.

Tarvittavien toimikuntien ja jaostojen valinta.
Ei valita toimikuntia tai jaostoja.

Muut johtokunnan esittämät asiat ja ne yksityisten jäsenten esittämät asiat, jotka 
syyskokous päätti ottaa käsiteltäväksi.

Sosiaalisairaalan kentän parannusehdotuksia:
- Kentän puolittamista varten turvallisemmat sermit/patjat. 
- Maalit pienten puolelle. 
- Lämmitys ei toimi ja tuloilmalaite on todennäköisesti epäkunnossa.
- Marko lupasi olla yhteydessä sosiaalisairaalaan

Luistinradan parannusehdotuksia:
- Kenttä on vino. Kososen Jyrki on luvannut olla yhteydessä kuntaan.

Pasi Tikka ehdotti pitävänsä jääkiekkoa kerta viikossa, mikäli talvi on jäälle suotuisa. 

Kevätkokouksessa 2015 jaetaan vuoden nuoren urheilijan palkinto sekä elokuvaliput 
aktiivisille nuorille talkoolaisille. 

Jaettiin Ajon yu-mestaruuskisojen palkinnot ja perhesaappaanheiton pokaali. 

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
puheenjohtaja

Laura Manninen
kokouksen sihteeri



Mari Lehtiranta Tarja Nyyssönen


