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EP:n Moottorikelkkailijat ry  Jäsenkirje 28.11.2017 
PL 82, 60101 Seinäjoki 
 
Kerhon vuosikokous pidettiin Seinäjoen ABC:n isossa kabinetissa lauantaina 29.9.2017 klo 19.00 - 
Paikalla oli vajaa kolmekymmentä jäsentä. 
 
Vuosikokous teki seuraavia päätöksiä ja suunnitelmia: 

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jari Kallionpää ja sihteeriksi Markku Hanhimäki, 
pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Lahdensuo ja Antti Leppälä. 

 
2. Tilikauden 1.9.2016 – 31.8.2017 tilinpäätös, joka osoitti tappiota 3508,03 €, vahvistettiin ja vastuuvapaus 

myönnettiin hallitukselle ja tilivelvollisille. 
 
3. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma hyväksyttiin.  
4. Yhdistyksen jäsenmaksuiksi vahvistettiin seuraavasti äänestyksen jälkeen 

Jäsenmaksu 35,00 €/kausi, perheenjäsen 10 €/kausi ja talkoomaksu 30 €/kausi.  
 
Kerho lähestyy kaikkia kelkan omistajia/haltioita postitse infokirjeellä jossa tietoa kerhosta, urien 
käyttöoikeuksista yms. Samassa kirjeessä on jäsenmaksutiedot jonka toivotaan herättävän järjestäytymättömiä 
kelkkailijoita liittymään kerhoon. 
 

 Tämä kirje on myös jäsenmaksukirje ajokaudelle 2018: ERÄPÄIVÄ 15.12.2017 
 
 Tilinumero  FI54 4924 1420 0354 49 
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5. Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksesta ovat erovuoroisina Jari Kallionpää, Juha Pöntinen 

ja Juhana Viitanen. Jari ja Juhana jatkavat, mutta Juha Pöntinen jää pois. Hänen tilalleen valittiin Kari Kivisaari 
ja lisäksi valittiin hallitukseen Juho Ylimäki.  Hallituksen kokoonpano nyt valittujen lisäksi Jari Kallionpää, Ari 
Maansalo, Jarmo Laurila, Juhana Viitanen, Markku Hanhimäki, Antti Säilä. Puheenjohtajana jatkaa Jari 
Kallionpää ja sihteerinä toimii Markku Hanhimäki. 
. 
 

6. Toiminnantarkastajana jatkaa Kari Viimavirta ja varalla Jouko Lahdensuo. 
 

7. Palkittiin kilpailumenestyjät. 
 
Tulevia tapahtumia kerhon jäsenille: 
 
1. Ensilumen leiri Sallassa 6-10.12.2017. Suomi 100 teemalla yhteinen illallinen uudessa Kielassa ke 

6.12.2017 kello 19.00 omakustanteisesti. Päivittäin tehdään sopivilla ryhmillä ajoretkiä Sallan maisemissa. 
2. Snow Cross-kisat tammikuun lopussa 19-20.1.2018 kaksipäiväisinä Seinäjoella OmaSP Stadionilla. 

Kökkäväkeä kaivataan monenlaisiin tehtäviin. Jari Kallionpää toimii kerhon kökkäväen koordinaattorina, 
ilmoita halukkuutesi osallistua kisajärjestelyihin Jarille tai kerhon sähköpostiin info@ep-moke.fi Tehtäviä on 
tarjolla monenlaisia joten kaikille halukkaille löytyy tekemistä. Lisätietoa kisasta www.livesports.fi ja 
www.snowcross.fi  

3. Kerho myy Snowcross kisaan myös mainostilaa ja vip lippuja. Niistä voi kysellä hallituksen jäseniltä.  
4. Muut asiat: yhteisajelut tms. tapahtumat 

-Kelkkakirkko pyritään järjestämään talvella Lapualle (jos vain kelien puolesta onnistuu). 
-Yhteisajeluita tullaan järjestämään olosuhteiden puitteissa. Näistä tiedotetaan kauden mittaa. kerhon 
sivulla ja facebookissa. 
-Yhteisajeluita voivat jäsenet lähteä vetämään ja laittaa infotietoa retkistä Faceen ja hallituksen kautta 
kerhon nettisivuille. 
-Jäsenet järjestävät varmasti myös omia retkiä mm. ruotsiin, käsivarren lappiin ja jäämerelle. Kerhon kautta 
löytyy varmaan jokaisen ajotyylille sopivaa ajoseuraa. 
 
Kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää kerhon sähköpostiin info@ep-moke.fi 
 
Kauden 2018 jäsentarrat ovat parasta aikaa painossa ja valmistuvat tällä viikolla. Kunhan jäsenmaksu 
maksettuna niin tarran voi esimerkiksi Sallan ensilumenleirillä ja toki myös hallituksen jäseniltä. 
 
 
sihteeri 
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