18.06.2016 Päijät-Häme Ajo, SAHK:n valtakunnallinen retkeilyajo
Valvojan raportti:

Suunnittelu:

Organisaatio oli luotu toimivaksi ja johdonmukaiseksi. Ajojen
suunnittelu tapahtui aikataulun mukaisesti ja eteni johdonmukaisesti.
Yhteydenpito valvojaan hyvä ja yhteistyö rakentavaa.

Ennakkovalmistelut:

Kaikki tarvittava huomioitu niin markkinoinnissa, tiedottamisessa kuin
myös tietenkin osanottajiin nähden.

Ilmoittautuminen:

Osallistujille oli kitkatonta ja tiedusteluihin vastattiin asiallisesti ja
neuvoen. Virheellisyydet ilmoittautumisissa oikaistu hyvin.

Majoitus:

Järjestäjä oli hoitanut ennakkovaraukset ja sopimiset mallikkaasti.

Itse Ajo:

Osallistujille hyvin koostetut osallistumis- ja ajo-ohjeet. Lähtöjärjestelyt
toimivat ja aikataulusta pidettiin hyvin kiinni, joten ajo sujui lähdöstä
alkaen suunnitellusti. Rastit oli sijoitettu ajatuksella reitille ja loi
mukavan vaikutelman kun rastit oli suunnitelleet eri yhteyksistä valitut
henkilöt. Tehtävistä pitivät kaiken ikäiset ja taustaiset osallistujat,
kukaan ei kokenut, että joitain olisi suosittu kysymysten asettelussa.
Maaliin saapuminen oli miellyttävää, vastaanotto lämmin- ja ystävällis
henkinen.
Hieman toivomisen varaa yksittäisille toimitsijoille, rasteilla tehtäviä
vastaanotettaessa esim. tupakointi asioitaessa osallistujien kanssa.
Pääosin rastit vetivät erinomaisesti ja näin ollen niidenkin osalta
aikataulu toimi. Ainoastaan yhdellä rastilla olisi voinut organisoida
autokuntien ohjauksen vähän paremmin niin sekin olisi toiminut
juoheammin.
Ruokailut pääosin moitteetomat. Lahdessa ollut lounastauko ei täysin
kyllä tyydyttänyt henkilökunnan taholta tasoa, jota varmasti ajon
järjestäjä oli edellyttänyt. Pöytien siivous takkuili pahan kerran. Tämä
asia ei missään tapauksessa ollut ajojen järjestäjän ”töppäys” vaan se
oli puhtaasti palvelun myyneen tahon kömmähdys.

Tulokset:

Tulokset yksiselitteiset ja virheettömät.

Iltajuhla:

Lämminhenkinen ja kaikinpuolin onnistunut. Järjestetty ohjelma mieliin
painuva sekä sopivan kevyt ja piristävä. Muodollisuudet kuten esim.
palkintojen jako sujui mallikkaasti ja letkeässä hengessä.

Kokonaisuus:

Ajot olivat mallisuoritus. Päijät-Hämeen Mobilistit ry voi olla todella
tyytyväinen jäsenistöönsä, jotka pitivät huolen että kaikki meni nappiin.
Ehkäpä taustalla tapahtui jotain kommelluksia niin kuin yleensäkin,
mutta osallistujat eivät niitä huomaa.
Ajossa oli todella mukava olla mukana ja jo palavereissakin ennen ajoa,
yhteistyö oli rakentavaa ja miellyttävän tuntuista.
Kiitoksia työstä, jonka teitte yhteisen harrastuksemme parissa ja
keskusliiton SAHK:n tavoitteita ja sääntöjä noudattaen.

Ystävällisesti:

Pentti Kallionpää
SAHK:n hallituksen nimeämä valvoja.

Toimitettu sähköpostitse Antti Vähälälle 30.10.2016 sähköpostitse.

