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Kerhon vuosikokous pidettiin 22.10.2021 Lapualla.
Kokous vahvisti kauden 2022-2023 jäsenmaksuksi 38 euroa / varsinainen jäsen ja 10 euroa / perhejäsen.
Talkoomaksu 30 euroa.
Kaudelle 2022-2023 talousarvioon varattiin 2000,00 euroa avustusrahaa kilpailijoita varten. Avustusta voi hakea
yhdistyksen jäsen maksettua kilpailulisenssin kuittia vastaan 31.1.2022 mennessä. 2000,00 euron avustus jaetaan
hakijoiden kesken.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Kallionpää. Hallituksen jäseniksi valittiin Jarmo Laurila, Ville Rintala, Markku
Hanhimäki, Juho Ylimäki, Antti Kivelä, Aleksi Mäntyharju, Esko Väljä ja Matti Salonen. Rahastohoitajana jatkaa Antti
Leppälä ja kerhon sihteerinä toimii Merja Pöntinen.
Kokouksessa annettiin kunniakirja ja nimettiin kerhon kunniajäseneksi Ahti Pirjatanniemi.

Kaudella 2021-2022 tapahtui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuosikokous pidettiin 23.10.2021 Lapuan ABC-aseman kokoustilassa.
Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa ja lisäksi sänkikiihdytyskilpailun järjestelyiden tiimoilta
kahdesti.
Jäsenmaksu toimintakaudella oli 38 euroa ja perhejäseneltä 10 euroa, talkoomaksu 30 €. Päiväluvan hinta oli
kaudella 10,00 euroa, mobilepay otettiin maksutapana käyttöön.
Urakökät pidettiin eri puolilla kerhon toiminta-aluetta 9.10. ja 23.10.201.
Ensilumen leiri järjestettiin Sallassa 3.-6.12.2021. Lauantaina 4.12.2020 oli omakustanteinen yhteisruokailu
Ravintola Kielassa.
Sänkikiihdytyskilpailut pidettiin Kuoppalan pellolla Halkosaaressa 25.9.2021. Kilpailusta saatiin mukavasti
mainostuloja (kioski ja mainostulot yhteensä noin 18000€).
Lumitilanne kerhon toiminta-alueella oli kohtuullisen hyvä. Uria huollettiin koko kauden ajan ahkerasti.
Ajokauden päätöspärinät järjestettiin Lapuan Simpsiöllä 30.4.2021.
Kerho osallistui ”Pohjalaisen kelkkailun tulevaisuus” tapaamisiin kauden aikana. Pohjanmaan kelkkakerhojen
yhteistyönä päivitettiin taulukkoa eri kerhojen vieraslupakäytännöistä.
Tilikauden päättyessä kerholla oli jäseniä yhteensä 325 henkilöä.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2022-2023
•
•
•

•
•

•

Sänkikiihdytyskisat Ylistarossa lauantaina 24.9.2022. Kisan jälkeen oli kökkäsauna ja ruoka Seinäjoen
keilahalilla.
Urakökät lauantaina 1.10.2021 ja lauantaina 22.10.2021
Ensilumenleiri Sallassa (jos lumitilanne sallii) 2.-6.12.2022. Yhteisruokailu Poropuiston Tähtitaivaskodalla
lauantaina 3.12.2022 klo 19.00. Ruokailun omavastuuosuus 20,00 euroa. Sitovat ilmoittautumiset ruokailuun
pöytävarausta varten Leppälä Antille tai Kallionpää Jarille 30.11.2022 mennessä.
Talvella uria kunnostetaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan. Kerholla on kaksi kelkkaa ja niihin lanat sekä
telamönkijä, jossa leikkuri vesakon raivaamista varten.
Porukka-ajopäivät pyritään järjestämään tammikuussa, helmikuussa ja maaliskuussa 2023. Lähtöpaikat ST1
Ylistaro, P-joen Neste, Koveron Shell ja Kapernaumin teollisuusalue Lastausväylä. Tiedotus hoidetaan kerhon
facebook-sivujen ja whatsapp-ryhmän kautta. Huolehditaan, että joku hallituksesta on vetämässä porukkaa.
Kevätretki pohjoiseen voidaan toteuttaa, jos löytyy vetäjiä.

•

Kauden lopetustapahtuma keväällä joko Simpsiöllä tai Joupiskalla, sauna päälle ajojen jälkeen.

Yhdistys on saanut Aisaparin kautta avustusta 9190,50 euroa uuden telamönkijän hankintaan Lapualle. Telamönkijä
on hankittu syksyllä 2022, mutta kustannukset nousivat saaduista tarjouksista ja avustushakemuksen jättöhetkestä
niin paljon, että päätettiin antaa vanha mönkijä vaihdossa uuteen.
Trailander-reittilana hankittiin kevättalvella Lapuan ja Seinäjoen alueelle urien huoltoon. Lapualla aiemmin käytössä
ollut Snowmower –lana on tarkoitus valjastaa pääasiassa Seinäjoen urien huoltoon, jolloin kuljetusmatkat lyhentyvät.
Kerholla käytössään varastokontti kerhon tarvikkeiden ja reittimerkkien säilytykseen. Kontti sijaitsee Seinäjoella
osoitteessa Trukkiväylä 4. Avainta voi tiedustella hallituksen jäseniltä.
Jäsenmaksulaskut on lähetetty sähköpostilla 14.11.2022 kaikille viime vuonna jäsenmaksun maksaneille.
Jäsenmaksun eräpäivä on 2.12.2022.
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 ja tapahtumista. Mikäli haluat
liittyä ryhmään, laita siitä viesti info@ep-moke.fi.
Jäsenmaksutarroja on saatavilla maksukuittia vastaan hallituksen jäseniltä, rahastonhoitajalta ja sihteeriltä.
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 kunnostus- ja ylläpitotöitä.

Lumirikasta talvea odottaen,
Merja Pöntinen
sihteeri, EP:n moottorikelkkailijat Ry
www.ep-moke.fi

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

