
AJON SYYSKOKOUS 2016 
 
AIKA:  1.11.2016 klo 18:00  
PAIKKA: Jokelanseudun kerhotalo 
LÄSNÄ: Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Tarja Nyyssönen, Marko Pirhonen, Kari 

Ängeslevä, Mari Lehtiranta, Pasi Häkkinen, Henri Aunola, Veijo Peltola, Ilkka Väre 
sekä Antti Väre. 

 
 
 
Kokouksen avaus ja paikallaolijat 
Kun yleisurheilukilpailun palkinnot ja perhesaappaanheiton palkinnot oli jaettu, seuran puheenjohtaja 
Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen 18:15. 
 
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Valittiin puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja sihteeriksi Laura Manninen.  
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Pasi Häkkinen ja Kari Ängeslevä. 

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

 
Johtokunnan laatima toimintasuunnitelma 
Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017. 

 
Johtokunnan laatima talousarvio 
Kokouksessa hyväksyttin johtokunnan luoma talousarvio vuodelle 2017. 

 
Johtokunnan puheenjohtajan ja kuuden - kahdeksan jäsenen valinta 
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri Kallioinen, jäseniksi Tarja Nyyssönen, Laura Manninen, 
Jarmo Antikainen, Marko Pirhonen, Pasi Tikka, Pasi Häkkinen, uutena jäsenenä Henri Aunola sekä 
vanhana uutena jäsenenä Ilkka Väre.  

  
Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Eija Kurvi ja Lisbeth Muurinen, varatoiminnantarkatajiksi Eeva 
Kosonen ja Marjaana Peltola. 
 
Liittymismaksun suuruuden määrääminen ja jäsenmaksun suuruuden määrääminen 
Liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksut pidetään 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. 
 

Käytiin läpi edellinen johtokunnan kokouksen pöytäkirja. 
- Ei huomautettavaa. 

 
Turvakamera ja kentän talviteloille laitto. 

- Harri hoitaa frisbeegolfmaalit (tai Jarmo, jos Harrin avaimet eivät sovi 
frisbeegolfmaaleihin.) 

- Turvakamera asennetaan kopille. 
 
Koulun kentän jäädytys. 

- Koulun kentän jäädytyksestä puhuttiin pitkään. 
- Mäntsälän kunnan tekninenpuoli (Soile Karhinen) hoitaa normaalisti Arolan koulun 

tilapalvelut. Veijo Peltola oli kuitenkin hieman sitä mieltä, että jäätä ei valitettavasti 
koulun kentälle synny, ellei urheiluseura Ajo sitä tee. 

- Päädyimme siihen, että Laura on yhteydessä Arolan koulun rehtoriin. Arolan koulun 
rehtorille selvitetään jäädyttämisen ongelmat, puiden kaadot, jotta vesiauto pääsee 
ajamaan pihaan ja mahdollinen jäädytysvastuun siirtäminen kunnalle. Ajo vaatii, että 
luistinrataa käytetään aktiivisesti koululiikunnassa sekä välituntisin, mikäli Ajo 
kentän jäädyttää. Muutoin työ tuntuu ylivoimaiselta. 

- Pasi Leppänen voi kaataa puut vesiautojen tieltä, mikäli saa siihen luvan.  
- Harri on yhteydessä Anssiin, jos hän voisi saada “perintönä” Arolan koulun jään 

jäädyttämisen.  
- Henri kyselee veljeltään Harrilta, josko hän voisi mahdollisesti putsata jäätä lumelta. 

 
Latujen ajot 

- Kapa ajelee latuja ja pyytää tarvittaessa apua Ilkalta. 
 

Joulutapahtuma lauantaina 26.11. klo 13-16 
- Makkaranpaistajina Harri ja Jarmo. Tarja ja Pasit varauksella. 

 
Kylävinkki 

- Kapa kirjoittaa Kylävinkkiin jutun. Mahdolliset lisäkommentit lähetettävä Kapalle 
piakkoin. 

 
Muut asiat 

- Seuraava kokous tiistaina 10.1. klo 18:00 
 

- Pikkujoulut lauantaina 21.1.  Luvassa keilausta sekä syömistä. (Klo 16-18 keilaus. 
Syömistä Huilissa klo 18:15…) (Mako varaa.)  
 

 
Kokouksen päättäminen 



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Harri Kallioinen    Laura Manninen 
puheenjohtaja     kokouksen sihteeri 
 
 
 
Pasi Häkkinen     Kari Ängeslevä 
Pöytäkirjantarkastajat    Pöytäkirjantarkastajat 


