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Hyvää syksyä kaikille Mikkelin Moottorikerhon jäsenille.
Kausi 2009 alkaa olla jo takana ja on aika huilata ja nauttia syksystä ennen kuin päästään
paneutumaan uuden kauden valmisteluihin. Kulunut kausi oli mielestäni onnistunut niin kilpailijoilla
tulosten suhteen kuin kerholla toiminnan suhteen. Kesän kilpailujärjestelyt menivät jälleen hienosti
ja siitä vielä kiitos kaikille mukana olleille.
Surukseni on todettava että ensi vuosi on näillä näkymin viimeinen vuosi kun voimme ajaa kilpaa
Haukilammen radalla. Alueen omistava taho on irtisanonut rata-alueen vuokrasopimuksen ja 2.10
ensi syksynä sopimus umpeutuu. Kerhon jäsenet, jos vain jollakulla olisi tietoa sellaisesta alueesta
jolle voisi perustaa uuden radan, ilmoittakaa pikaisesti puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen
jäsenistä.
Mikkelin Moottorikerho ry:n uudet nettisivut on avattu, osoite on sama kuin ennenkin, eli
www.mikkelinmoottorikerho.com.
PIKKUJOULUT
Jäsenistön pikkujoulut järjestetään Otavassa Ravintola Huvikummussa 14.11.
klo.17.00. Illalliskortin hinta on aikuisilta 15 euroa ja lapsilta alle 12 vuotta 5 euroa,
alle 4-vuotiailta ei peritä maksua.
Illalliskortteja on saatavana Jampalta JS-Motorssilta (Kinnarinkatu 6) ja ne on
lunastettava 6.11. mennessä. Myös lisenssin omaavien ajajien, joiden aterian kerho
maksaa kokonaisuudessaan, on ehdottomasti noudettava korttinsa lisenssiä
vastaan edellä mainittuun päivämäärään mennessä. Pikkujouluissa palkitaan vuoden
ansioituneita kilpailijoita, harrastajia ja minicrossareita.
KIERTOPALKINNOT
Kaikki ne henkilöt joilla on hallussaan kiertopalkintoja, toimittakaa ne
6.marraskuuta mennessä Kello- ja Kulta Matiskaiseen, osoite: Porrassalmenkatu
13, Mikkeli.
SYYSKOKOUS
Kuten keväällä hyväksytyt Mikkelin Moottorikerho ry:n uudet säännöt edellyttävät,
pidetään kerhon sääntöjen määräämä syyskokous marraskuussa 18. päivänä klo
18.00 Miketekin toimistolla Mikkelissä, ohessa kutsu kokoukseen, laita päivämäärä
allakkaasi!! Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa tullaan keskustelemaan
mm. mahdollisen uuden motocross-radan paikasta.

KILPAILIJOIDEN LISENSSIMAKSUT 2009 JA RATAMAKSUPALAUTUKSET
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti korvataan niille Mikkelin moottorikerhon
jäsenmaksun maksaneille kilpailijoille, jotka itse tai heidän perheenjäsenensä ovat
osallistuneet talkootyöhön, lisenssiosuus kerhon varoista. (Huom. ei koske
kertalisenssejä). Eli ilmoita Hyyryläisen Helille kirjallisena maksamasi lisenssisumma,
oma nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero ehdottomasti marraskuun loppuun
mennessä, sen jälkeen tulleita ei huomioida. Helin sähköposti on: heli.hyyrylainen (at)
miketek.fi tai osoite: Vanhalanmäentie 10, 50100 Mikkeli, puh. 0400-859867.
Haukilammen radan vuosimaksua alennetaan maksimissaan 60 euroa siten, että yksi
talkoopäivä vastaa 20 euron suoritusta. Mikäli olet maksanut ratamaksun (70 euroa)
ja olet ollut talkoissa, ilmoita seuraavat asiat Hyyryläisen Helin sähköpostiin
(heli.hyyrylainen (at) miketek.fi):
- nimesi ja osoitteesi
- talkoopäivät
- tilinnumero, johon ratamaksu palautetaan
HAUKILAMMEN RADAN TALVIKÄYTTÖ
Rata pidetään auki talviaikaan. Talviradan käyttömaksu on kaikilta 10 euroa/päivä.
Maksua ei peritä jäseniltä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun yhteydessä vuoden
ratamaksun. Kerhon nettisivuille tulee ilmoitus siitä, koska rata aukaistaan
talvikäyttöön, luultavasti vuodenvaihteen tienoilla. Yhteyshenkilönä radan
talvikäytöstä on Jussi Valtonen, puh. 0400-902024
SÄHLYILYÄ EDELLEEN SIEKKILÄSSÄ
Kerhon sählyvuoro on edelleen Siekkilän koululla sunnuntaisin kello 19.00–21.00,
sählyyn voi tulla kaikki jäsenmaksunsa maksaneet. Yhteyshenkilö Jukka Hyyryläinen,
puh: 0400-907848.
KUNTOILUA TALVELLA
Ne kilpailijat ja aktiiviset harrastajat, jotka ovat kiinnostuneita talvikauden
kuntoharjoituksista, ottakaa pikaisesti yhteys Valtosen Jussiin, puh.0400-902024.
Spinning-pyöräily Sport Clubilla alkaa syksyn kuluessa, tarkempi alkamisajankohta
ilmoitetaan kerhon nettisivuilla. Huom! Tämä on ilmainen kerhon jäsenille, tulethan
kokeilemaan.
MOOTTORIKERHON SÄÄNNÖT
Moottorikerhon keväällä uudistetut ja syksyn aikana vahvistetut säännöt ovat
saatavissa Jussi Valtoselta sähköpostilla osoitteesta jussi.valtonen(at)saunalahti.fi
Jussi

