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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2017
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:
POISSA:
1.

10.1.2017 klo 18:00 – 20.15
Kerhotalo
Jarmo Antikainen, Henri Aunola, Pasi Häkkinen, Harri Kallioinen (pj), Tarja Nyyssönen, Pasi
Tikka ja Ilkka Väre
Laura Manninen ja Marko Pirhonen

Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2.

Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Nyyssönen.

3.

Ajon sihteerin, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan valinta vuodelle 2017
Ajon sihteeriksi valittiin Laura Manninen (pöytäkirjat kokouksissa ja hakemukset),
varapuheenjohtajaksi valittiin Pasi Tikka (hoitaa puheenjohtajan tehtävät Harrin ollessa
estyneenä) ja rahastonhoitajaksi Jarmo Antikainen (kirjanpito, varat ja laskut).

4.

Muut johtokunnan jäsenten tehtävät
Tilojen varaus: Hyökännummen koulun liikuntasali ja Jokelanseudun Kerhotalo, Tarja
Nyyssönen. Sosiaalisairaalan liikuntahalli, Pasi Tikka.
Lehti-ilmoitukset, tulokset lehteen ja mahdolliset jutut lehteen: Jarmo Antikainen.
Some (nettisivut, facebook): Pasi Tikka
Hiihto- ja yleisurheilukisojen käytänteistä. Ko. kisojen vastaavat toimittavat tulokset
puhtaaksikirjoitettuina mahdollisimman pian kisojen jälkeen sähköpostitse Jarmolle.

5.

Muita asioita
• Joulutapahtuma. Tuottoa tapahtumasta Ajolle noin 170,-.
• Kirjoitusvuorot Kylävinkkiin, ilmestyy 4 kertaa
o

I-vuoro Harri, aineiston deadline 28.1. ilmestyy viikolla 5

o

II-vuoro Pasi H. , lehti ilmestyy tod.näk. toukokuussa

o

III-vuoro Ilkka, lehti ilmestyy tod.näk. heinäkuun lopussa

o

IV-vuoro Henri, lehti ilmestyy tod.näk. marraskuussa

Kylätoimikunta hoitaa Kylävinkin jaon tänä vuonna.
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•

Pikkujoulut lauantaina 21.1. Mako hoitanut varaukset: Järvenpään keilahallista kolme
rataa klo 16-18 (vaihtuu hohtokeilaukseksi klo 17) ja pöydän Huilista klo 18.30 eteenpäin.

•

Koulun kentän jäädytys ja auraus. Lindqvist Ohkolasta on tuonut kuorma-autolla vettä
koulun kentälle ja Anssi Rajanen, Mikko Vuorelan opastuksella, on jäädyttänyt kentän pari
kertaa. Ennen kentän jäädytystä Pasi Leppänen ja Harri kävivät kaatamassa kaksi
haapaa, kunnan puutarhurin luvalla, kentän vierestä ja korjasivat puut ja risut pois. Kentän
auraus on vielä selvityksen alla. Harri tiedustelee Esa Heikkilää hoitamaan aurauksen
traktorilla, kuten aiemminkin. Pienet lumimäärät hoidetaan talkoilla. Kun jää on
luistelukunnossa Harri laittaa tiedon Wilman kautta koulun rehtorille ja opettajille.

•

Hiihtokisat ja ladut: Ajon mestaruushiihdot lauantaina 4.2. klo 13 (lumitilanteen salliessa).
Ilmoittautumiset klo 12.30 mennessä Kerhotalolla. Toimitsijoiksi lupautuivat ainakin Henri,
Pasi H. Harri ja Ilkka. Kerhotalon varaus ko. ajalle hoidettu.
o

ilmoitus mestaruushiihdoista Mäntsälän Uutiset-lehden seurapalstalle: Pasi H.
(Harri lupasi toimittaa vanhat pohjat ja ko. lehden s-postiosoitteen Pasille).

o

Harri laittaa Kylävinkkiin ja Ajon nettisivuille ilmoituksen kevätkokouksesta ja
mestaruushiihdoista.

o

Ilkka lupautui ajamaan latuja. Pasi H. ja Henri lupautuivat myös tarvittaessa
ajamaan.

• Lasketteluretki Okan kanssa
o

Harri lupasi kysyä pääseekö Ajo taas lasketteluretkelle mukaan samalla
periaatteella, kun viime vuonna Himokselle.

• Salivuorot (sosis ja hyökkis)
o

Sosiksen sählyvuoro alkaa tällä viikolla ja jatkuu huhtikuun loppuun. Lentis on
alkanut viime viikolla Hyökännummella. Tarkkaa kevätkauden päättymispäivää ei
lentiksessä ole vielä tiedossa.

o

Sählynpelaajat jäsenrekisteriin. Pasi Tikka hoitaa tiedottamisen
jäsenrekisteriasiasta, jäsenmaksusta ja säbän vuoromaksusta. Jarmo tekee
ohjeet maksuista.

o

Päätettiin, että Pasi Tikka voi hankkia uudet sählyn maalivahdin varusteet sitten
kun katsoo tarpeelliseksi.

• Kylävinkki
o

Harri kertoi, että Kylävinkille on uusi tekijä haussa - jos ei pian löydy, niin lehden
ilmestyminen loppuu! Kiinnostuneita lehden tekijäksi toivotaan mahdollisimman
pikaisesti.

• Taloustilanne
o

Jarmo esitteli seuran taloustilanteen. Todettiin, että seuralla on mahdollisuuksia
panostaa esim. jonkun retken tai liikuntatapahtuman järjestämiseen. Harri lupasi
kirjoittaa Kylävinkkiin, että otamme mielellämme vastaan ideoita mitä Ajon
toivottaisiin järjestävän jne.. Palataan aiheeseen kevätkokouksessa tai
seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

• Valvontakamera
o

Ilkivallan estämiseksi Ajotukselle on asennettu valvontakamera. Harri lupasi
kirjoittaa asiasta Kylävinkkiin. Jarmo on hankkinut siihen minidataliittymän (5,-/kk)
ja sähköpostit sekä tilit hoidettu myös. Pasi H. lupasi tehdä ja asentaa siihen
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vielä tarraverkon tai ristikon ilkivallan suojaksi sekä hankkii vielä isomman
ilmoitustaulun, että alueella on kameravalvonta.
• Jäsenmaksut ja salivuoromaksut
o

Maksujen eräpäivä on 1.2.2017. Jarmo lupasi päivittää lomakkeen nettisivulle.

• Vuoden nuori urheilija ja muut muistamiset kevätkokouksessa
o

6.

Keskusteltiin ehdokkaista. Jarmo lupasi tsekata Liinu Nummelan SM-menestykset
suunnistuksessa. Piirinmestaruuskisoissa hopeaa 3-loikassa T14-sarja, Oona
Nyyssönen. Päätetään mahdollisesti palkittavista sähköpostiviestittelyin.

Ajon kevätkokous ja seuraava johtokunnan kokous
Tiistaina 14.3.2017 klo 18:00 Kerhotalolla (tilavaraus on hoidettu). Johtokunnan kokous
pidetään heti kevätkokouksen päätyttyä.

