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Jäsenkirje 23.11.2020

Kerhon vuosikokous pidettiin 7.11.2020 Lapualla.
Kokous vahvisti kauden 2020-2021 jäsenmaksuksi viime vuosien tapaan 35 euroa / varsinainen jäsen ja 10 euroa /
perhejäsen. Talkoomaksu 30 euroa.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Kallionpää. Hallituksen jäseniksi valittiin Ari Maansalo, Jarmo Laurila, Jukka
Rintala, Markku Hanhimäki, Antti Säilä, Juho Ylimäki, Kari Kivisaari ja Esko Väljä. Rahastohoitajana jatkaa Antti
Leppälä ja kerhon sihteerinä toimii Merja Pöntinen.

Kaudella 2019-2020 tapahtui:

•
•
•

•
•
•

•
Ensilumen leiri järjestettiin Sallassa 5-9.12.2019.
6.12.2019 oli yhteisruokailu Koparakämpällä. keloravintolassa oli
6.12.2019 SMK:n yhteistapahtuma ja illanvietto. Lunta oli Sallassa
paljon, mutta ojat eivät olleet paikoin jäätyneet, mikä aiheutti osin
haastaviakin tilanteita.
•
Sänkikiihdytyskilpailut pidettiin Kuoppalan pellolla
Halkosaaressa 29.9.2019. Kilpailusta saatiin mukavasti mainostuloja
(kioski- ja mainostulot yhteensä noin 10000€).
Muistimme kerhon jäseniä kilpailumenestyksestä ja muista saavutuksista vuosikokouksen yhteydessä.
Lumitilanne oli Pohjanmaalla heikko. Yhteisajeluita ei järjestetty.
Kerholle hankittiin telamönkijään kiinnitettävä niittoleikkuri. Hankinta rahoitettiin pääosin
kannatusjäsenmaksuilla. Hanhimäen Markku ja Pöntisen Juha asensivat mönkijään led-lisävalot ja
huomiovalot, jolloin leikkurin käyttö mahdollistettiin paremmin pimeän aikaan. Lahdensuo Joukolla on
parasta aikaa leikkurin modifiointi meneillään, tavoitteena on keventää mönkijän etuosan kuormitusta
renkailla ja vapauttaa vinssi alkuperäiseen käyttöönsä.
Ajokauden päätöspärinöitä ei huonon lumitilanteen ja Covid-19 rajoitteiden vuoksi järjestetty.
Syksylle 2020 suunniteltu kerhon 30-vuotisjuhla siirrettiin parempaan ajankohtaan kokoontumisrajoitusten
vuoksi.
Kerho osallistui kauden aikana Pohjalaisten kelkkakerhojen yhteistapaamisiin ”Pohjalaisen kelkkailun
tulevaisuus”. Kokoontumiset ovat alkaneet v.2016 ja tällä hetkellä mukana on 15 Pohjanmaan alueen
kerhoa.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•

Urakökät pidettiin 17.10.2020 ja 14.11.2020. Osallistujia ko. päivinä ei ollut paljon, mutta useilla alueilla ovat
aktiiviset jäsenet kunnostaneet ja parantaneet uria syksyn mittaan oman aikataulunsa puitteissa. kiitos
jokaiselle!
Sänkikiihdytyskisat järjestettiin Ylistarossa 3.10.2020. Kisan jälkeen oli kökkäsauna KKSaunalla, jossa tarjolla
oli ruoka ja juomaa. Kisan tuotto oli noin 11.000 euroa.
Ensilumenleiri järjestetään Sallassa 5-9.12.2020. Kerho tarjoaa jäsenilleen yhteisruokailu ravintola Kielassa
6.12.2020. Sitova ennakkoilmoittautuminen ruokailuun 2.12.2020 mennessä Leppälä Antille tai Kallionpää
Jarille.
Talvella uria kunnostetaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan. Kerholla on kaksi kelkkaa ja niihin lanat sekä
telamönkijä, joilla voidaan uria hoitaa ajokauden aikana.
Porukka-ajopäivät pidetään kelien salliessa tammikuulla, helmikuulla ja maaliskuulla 2021. Lähtöpaikat ovat
ST1 Ylistaro, Peräseinäjoen Neste, Koveron Shell ja Kapernaumin teollisuusalue Lastausväylä. Ajoista
tiedotetaan kerhon nettisivuilla ja Facebookissa. Sovittiin, että joku hallituksesta on vetämässä porukkaa.
Kevätretki pohjoiseen voidaan toteuttaa, jos löytyy vetäjiä.
Kauden lopetustapahtuma järjestetään keväällä samaan tyyliin kuin Lapualla on pari kertaa jo pidetty.
Tapahtuman päätteeksi on mahdollisuus saunomiseen.

Kerholle hankittiin viime tilikaudella varastokontti kerhon tarvikkeiden säilytykseen. Kontti sijaitsee Seinäjoella
osoitteessa Trukkiväylä 4. Avainta voi tiedustella hallituksen jäseniltä.
Jäsenmaksulaskut lähetään sähköpostilla aivan näinä päivinä kaikille viime vuonna jäsenmaksun maksaneille.
Kerholla oli jäseniä helmikuussa 2020 yhteensä 123 henkilöä. Jäsenmaksun eräpäivä on 4.12.2020.
Kerhon jäsenistölle on perustettu WhatsApp -ryhmä nimellä EPMoKe jäsenryhmä. Ryhmä on tarkoitettu kaikille
kauden jäsenmaksun maksaneille. Ryhmässä on tarkoitus jakaa tietoa oman kerhon kelkkaurien kunnosta,
kunnostustarpeista, tehdyistä toimista ja keskustella yleisesti kerhon tiedotteista. Mikäli haluat liittyä ryhmään, laita
siitä viesti info@ep-moke.fi.
Jäsenmaksutarroja on saatavilla maksukuittia vastaan Peräseinäjoen Nesteeltä. Seinäjoella noutopaikat Nurmon ST1,
Databros Services (Markku Hankimäki) ja Moto Seinäjoki. Lapuan suunnalla tarran voi noutaa Merja Pöntiseltä ja
Jarmo Laurilalta sekä Ylistarossa Ari Maansalolta.
Jos tunnet aktiivisuutta ja halua osallistua uratalkoisiin, laita viestiä info@ep-moke.fi tai ole yhteydessä hallituksen
jäseniin. Kökkäpäivät ovat tunnetusti mukavan rempseitä ulkoilupäiviä ja eväshetken tunnelmaan nuotiolla ei
mitenkään voi väheksyä. Mikäli taas et tunne paloa talkootyöhön, 30 euron talkoomaksulla voit omalta osaltasi tukea
näitä kunnostustöitä.

Lumirikasta talvea odottaen,
Merja Pöntinen
sihteeri, EP:n moottorikelkkailijat Ry

www.ep-moke.fi

facebook: https://www.facebook.com/groups/epmoke/

