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Tämä sopimus on laadittu 7.6.2013 Korian ABC –asemalla pidetyn kokouksen pohjalta. 
Sopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat kelkkakerhot: 
 

 Pohjois-Kymenlaakson Moottorikelkkailijat ry  P-K-MK  

 Lumikissat 

 Luumäen Moottorikelkkakerho ry   LMKK 

 Savitaipaleen Moottorikelkkakerho ry  SAVMMKK 

 Heinolan Ilveskelkat ry 

 Haminan Seudun Moottorikelkkailijat ry  HSMK 

 Mäntyharjun-Pertunmaan Moottorikelkkakerho ry MPMK 
 

 
 
 
1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET (KELKKAKERHOT) 
 
1.1 Ristiinajosopimuksen piiriin kuuluvat ed. mainitut kelkkakerhot.  
 Kerhot muodostavat keskenään maantieteellisesti kiinteän alueen, ollessaan ns. 
 rajanaapureita ainakin yhden muun jäsenkerhon kanssa. 
 
1.2 Edustajansa allekirjoituksella jäsenkerhot hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan tässä 
 sopimuksessa esitettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. 
 
1.3 Tämä sopimus koskee kaikkien ed. mainittujen kelkkakerhojen ns. virallisia jäseniä, jolla olla 
 kulloinenkin liittymis- / jäsenmaksu suoritettuna.  
 
1.4 Ristiinajosopimus ei koske ulkopuolisia päiväluvan ostaneita kelkkailijoita. 
 
  
2. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA SEN SISÄLLÖN MUUTTAMINEN 
 
2.1 Sopimus astuu voimaan välittömästi kun kerhojen edustajat (esim. kerhon pj) ovat sen 
 allekirjoittaneet ja sopimus on voimassa toistaiseksi. 
  
2.2 Sopimuksen sisällön muuttaminen tulee aina tehdä kerhojen edustajien kesken erillisessä 
 kokouksessa. Kokouksen voi kutsua kokoon mikä tahansa sopimuksen piiriin kuuluva 
 jäsenkerho. 
 
2.3 Kelkkakerho voi irtisanoa sopimuksen omalta kohdaltaan, ilmoittamalla kirjallisesti siitä 
 muille sopimusosapuolille. Irtisanomisaika on 1 vuosi. 
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3. RISTIINAJOSOPIMUS 
 
3.1 Sopimuksen piiriin kuluvien kerhojen varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja kelkkailemaan 
 kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien kerhojen urilla. 
 Kelkassa tulee tuolloin olla oman kerhon vuotuinen jäsentarra tuulilasiin kiinnitettynä, mikä 
 on merkkinä voimassa olevasta kelkkakerhon jäsenyydestä. 
 
3.2 Kelkkailu naapurikerhon uralla tulee aina, joko alkaa oman kerhon alueelta, tai sen tulee 
 päättyä oman kerhon alueelle. Kelkkaa ei siten saa esim. kuljettaa peräkärrillä naapurikerhon 
 alueelle ja kelkkailla pelkästään naapurin urilla. 
 
3.3 Kelkkakerhot ovat oikeutettuja/velvollisia valvomaan omilla kelkkaurilla tapahtuvaa 
 kelkkaliikennettä. Valvontaa suorittavat erikseen kerhon jäsenistöstä valitut henkilöt, eli 
 valvonta ei ole ns. ”jokamiehen oikeus”. 
 Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla selvästi erottuva vaatetus, esim. huomioliivi. 
 Huomioliivissä tulisi olla teksti, josta käy selvästi ilmi, että sitä kantava henkilö on valvoja,
 sekä kerhon nimi, jota hän edustaa. 
 Valvontaa ei tule suorittaa naapurikerhojen urilla, muuten kuin ko. kerhon erillisestä 
 pyynnöstä. 
 
3.4 Kelkkailijan ollessa naapurikerhon alueella, tulee hänen noudattaa ko. kerhon alueelleen 
 asettamia ohjeistuksia tai rajoituksia (esim. nopeusrajoitus), sekä kunnioittaa toisen 
 kelkkauraa ajamalla muutoinkin asiallisesti. 
 
  
4. KERHOJEN ULKOPUOLELTA TULEVAT KELKKAILIJAT 
  
4.1 Kelkkakerhot ovat oikeutettuja markkinoimaan myymään päivälupia jäsenistön ulkopuolelta 
 tuleville kelkkailijoille, mutta kuitenkin vain omille hallinnoimilleen kelkkaurille. 
 Naapurikerhojen kelkkauria ei saa käyttää lisähoukuttimena omien päivälupien 
 markkinoinnissa. 
 
4.2 Päiväluvan hinnan määrää kerho itse (suositus luvan hinnaksi on 20 €). 
 
4.3 Päiväluvan ostajan tulee saada tositteeksi kuitti, joka toimii ajolupana. 
 Kuitti EI SAA OLLA kerhon oma jäsentarra, jotta päiväluvan ostanut kelkkailija erottuu 
 varsinaisista kerhon jäsenistä. 
 
4.3 Päivälupa antaa kelkkailijalle ajo-oikeuden vain kyseisen kelkkakerhon urille, mistä lupa on 
 ostettu. Tästä selvityksenä kelkkailija voisi saada esim. yksinkertaisen kartan ko. kerhon 
 kelkkaurista.  
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Tämän sopimuksen hyväksyvät 27.1.2014 seuraavat moottorikelkkakerhot: 
  

 Pohjois-Kymenlaakson Moottorikelkkailijat ry / Matti Simola 
Sähköposti: matti-simola@kouvo.fi  
Gsm: 0400-764 467 
 

 Lumikissat / Antti Rantala 
Sähköposti: antti.rantala@pp1.inet.fi 
Gsm: 0400-802 355 
 

 Luumäen Moottorikelkkakerho ry / Sampo Munne 
Sähköposti: sampo.munne@luumaenputkiasennus.com 
Gsm: 0500-497 081 
  

 Savitaipaleen Moottorikelkkakerho ry / Jukka Kunttu 
Sähköposti: jukka.kunttu@luukku.com 
Gsm: 0500-603 275 
 

 Heinolan Ilveskelkat ry / Jukka Virtanen 
Sähköposti: jukka.salpailma@phnet.fi 
Gsm: 045 - 137 1500 
 

 Haminan Seudun Moottorikelkkailijat ry / Antti Rautamaa 
Sähköposti:antti.rautamaa@kymp.net 
Gsm: 0400-850 719  
 

 Mäntyharjun-Pertunmaan Moottorikelkkakerho ry / Pekka Vanhatalo   
Sähköposti: info@mpmk.net 
Gsm: 0400-415 770 
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