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Roninkankaan rata on jo
hyvässä kuosissa

Roninkankaan jokkisrata on jo rakennettu, pohja on valmis ja radalta puuttuvat enää asvaltointi ja radan pinnoitus.
paikkaa yleisön autoja varten. arvostaa sitä, että aamulla oli osuuksien asvaltointi maksaa
Tuomo Seppänen
- Paljon saatiin aikaan vii- puurot ja päivällä ruoka val- noin 30 000 euroa ja kerhon
konlopun
aikana ja maisema miina naisväen tehdessä omaa rahavarat eivät tällä hetkellä
Roninkankaalle rakenteilla
oleva Puolangan MK/UA:n muuttui melkoisesti, mootto- huoltotalkootyötään, Moila- riitä siihen.
- Kunnalta saatu viiden tujokamiesluokan rata on edis- rikerhon puheenjohtaja Kale- nen kiitteli.
- Konemiesten ja koneiden hannen euron avustus tuli
tynyt hyvää vauhtia. Viikon- vi Moilanen totesi.
Työmaalla oli kaivinkonei- omistajien rooli ratahankkees- kyllä hyvään tarpeeseen, saloppuna rata-alueella kävi
melkoinen kuhina, kun enim- ta, kuorma-autoja, traktorei- sa on ollut korvaamatonta. Il- moin osuuspankin lähteminen
millään lähes kaksikymmen- ta ja metsäkone. Parkkialueel- man heidän panostaan tätä ra- mukaan oli mukava uutinen,
tä konetta ja miestä oli raken- ta raivattiin maapohja pois ja taa ei rakennettaisi, Moilanen mutta rahaa kyllä tarvitaan
vielä paljon. Parhaillaan on
tamassa rata-aluetta kahden kannot sekä maa-aines ajettiin muistutti.
myynnissä mainospaikkoja
radan takaosaan, jonne niispäivän ajan.
rata-alueelta, joten niistä voi
Viikonlopun aikana muun tä kasattiin katsomopenkkaa Asvaltointi iso
kysellä kerhon jäseniltä, Moitaloudellinen haaste
muassa salaojitettiin itse rataa, yleisölle.
lanen kertoi.
Kerhon
tämän
syksyn
suurin
Oli
hienoa
nähdä
näin
palmutta suurimmat työt tehtiin
Rata on tarkoitus saada kirata-alueen ulkopuolella, kun jon miehiä ja koneita talkois- haaste on asvaltoinnin tekesinne rakennettiin katsomo- sa. Erityiskiitos pitää kyllä an- minen. Itse työ ei ole sinänsä sakuntoon ensi kesäksi, aipenkkaa ja raivattiin parkki- taa huollolle. Miehet osasivat ongelma, mutta radan asvaltti- nakin tällä hetkellä rata on jo

Moottorikerhon puheenjohtaja Kalevi Moilanen ja Jorma Riipi asetamassa sadevesikaivoa radalle.

siinä kunnossa, että kisojen
järjestäminen on mahdollista. Kalenteriin on ensi kesäksi merkitty jo kaksi kisaa Puolangan uudelle jokkisradalle.
Radalle tullaan rakentamaan leader-hankkeen puitteissa kisojen tarvitsemat
huolto-, kuulutus- ja toimistotilat kalusteineen sekä kota
ja katsomot, mutta tässä vaiheessa tärkeintä on saada itse rata valmiiksi kisoja varten. Valmistuttuaan rata tulee
olemaan yksi Pohjois-Suomen
parhaista jokamiesluokan radoista niin radan osalta kuin
yleisön ja kilpailijoidenkin

Roninkankaan jokkisradalla oli vielä sunnuntaina toistakymmentä työkonetta rataa rakentamassa.

kannalta.
Seuraavat isommat talkoot
on tarkoitus pitää syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna.
Sitä ennen jokkisporukalla on
tarkoitus tehdä koko porukan
Viron-matka, jonka järjestelyistä voi tiedustella MarjoRiitta Moilaselta. Matkan ennakkoilmoittautuminen on jo
ensi viikolla.
Tulevana viikonloppuna
kerho järjestää venetsialaiset
leirintäalueella, ja kun viime
viikko kului bändileirin valvonnassa, jokkisporukalla on
riittänyt kiirettä.

