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JÄSENTIEDOTE 1/2009
Hyvää kevättä ja alkukesää kaikille kerhonjäsenille ja moottoriurheilun
ystäville.
Tiedoksi kaikille jäsenille: Kevään aikana tullaan uusimaan kerhon wwwsivut joten sivuilta voi mainiosti seurata kerhon tapahtumia ja tiedotuksia
esim. talkoista ja muista tapahtumista.
Tulossa on toiminnan täyteinen alkukesä. Meillä on urakkana jälleen SMtason motocross-kilpailut, kesäkuun alussa. Toivottavasti sinulla on
kiinnostusta mukaan järjestämään kisoja, ilmoittaudu ihmeessä talkooremmiin
mukaan. Talkoolaisille on kisoissa tarjolla suuhunpantavaa ja töiden lisäksi
siellä on tietenkin hauskaa huulenheittoa ja rentoa meininkiä. Ennen kaikkea
saat olla osana onnistunutta moottoriurheilutapahtumaa.
MOTOCROSSIN SM- KILPAILUT 6-7.6.2009
Rata suljetaan viikkoa ennen kilpailuja, koska viikon aikana tullaan tekemään
radalla
erilaisia kisaa valmistavia töitä. Kyseisellä viikolla talkoita on joka ilta klo
17.00- 21.00.
Lapioita ym. työkaluja mukaan. Paistellaan lopuksi makkaraa.
Lisäksi tarvitsemme varsinaisena kisaviikonloppuna henkilöitä erilaisiin
tehtäviin, mm. järjestyksen valvontaan lippumiehiksi, makkaranmyyntiin,
kioskitoimintaan ym.
Lippumiehet kokoaa Juha Juslenius 050-5914315, makkara- ja
kioskihuushollit Riitta Torniainen 044-5331021ja yleinen talkooporukan
huolehtija on Jussi Valtonen 0400 902 024.
MINICROSSAREILLE HAETAAN TIISTAIVETÄJÄÄ
Sinä joka omaat innostusta vetää minicrossareita tiistai-iltaisin, ota yhteyttä
Valtosen Jussiin puh. 0400 902 024.
AJOHARJOITUKSET
Harjoitukset Haukilammella alkavat toukokuussa heti kun radalla olosuhteet
sallivat
kevät kunnostuksen ja jatkuvat aina tiistaisin koko kesäkauden. Ohjausta on
minicrossareille erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

MINICROSS-AJOLEIRI
Nuorille ajajille pyritään järjestetään päivän mittainen motocross-leiri
myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana Haukilammen crossiradalla.
KERHON PYÖRIEN KÄYTTÖMAKSU
Kerholla on crossipyöriä minicrossareiden käytössä. Hallitus on päättänyt että
kerhon pyörällä voi ajaa yhtenä harjoitusiltana ilmaiseksi kesäkauden aikana,
seuraavista ajokerroista peritään 5 euroa/ilta polttoainemaksua.

JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksu vuonna 2009 on edelleen 15 € ja 30€ perhe

RADAN KÄYTTÖMAKSU
Kerhon hallituksessa on käsitelty Haukilammen motocrossradan
kunnossapitoa ja hoitoa ja kustannuksia ja todettiin, että nykyisellään
ratamaksu on poikkeuksellisen alhainen eikä kata radan ylläpitoa ja hoitoa ja
jotta radan hoitoa voidaan tehostaa ja parantaa, hallituksen esityksestä
vuosikokouksessa päätettiin motocrossradan käytön vuosimaksusta
seuraavaa:
Lapset, konekoko alle 85cc, ilmainen.
Kuljettaja, konekoko yli 85cc, 70e/henkilö tai 140e/perhe.
Radan vuosimaksua voi talkootyöllä alentaa maksimissaan 60 euroa siten,
että yksi talkoopäivä vastaa 20 euron suoritusta. Hallitus ilmoittaa talkoot,
joihin osallistumalla ratamaksua voi suorittaa. Kerho tulee tarvitsemaan
työvoimaa ainakin 6. - 7.6. järjestettäviin motocrosskilpailuihin ja kilpailuja
edeltävän viikon ratatalkoisiin. Kaikki kuljettajan perheenjäsenten tekemä
talkootyö hyväksytään ratamaksun suorittamiseksi riippumatta siitä, ovatko he
Mikkelin moottorikerhon jäseniä. Alkukesän talkoopäivät kerrotaan kerhon
nettisivuilla ja radan ilmoitustaululla kunhan saadaan aikataulut valmiiksi.
Talkoissa tulee ilmoittautua vastuuhenkilölle joka kirjaa osallistuneet.

Jäsenen tulee maksaa käyttömaksu ennen radan käyttöä ja ilmoittaa
kauden jälkeen rahastonhoitaja Heli Hyyryläiselle (sähköposti
heli.hyyrylainen@miketek.fi, tai osoite Vanhalanmäentie 10, 50100 MIKKELI)
tehdyt talkoopäivät ja pankkitilin numero, johon maksu palautetaan.
Jos 20 euron vuosimaksun maksanut kelkkakuski haluaa käyttää rataa myös
kesäkaudella ”kumipyörillä”, tulee hänen maksaa 50 euroa lisää
käyttömaksua.
Tämän kerhokirjeen mukana on pankkisiirto, millä maksetaan jäsenmaksu
sekä Haukilammen motocrossiradan vuosimaksu. Vuosimaksun maksaneille
lähetään ”kuitti” mikä tulee olla radalla näkyvillä, esim. auton tuulilasissa.
Haukilammen radan kertamaksu on 10 euroa kaikilta.
Kertamaksun voi maksaa:
- Mannerheimintien ST1:lle, osoite Mannerheimintie 7, 50100 MIKKELI
- Pankkiin tilille 527104-265394. Maksuun viestiksi: Kuljettajan nimi ja
päivämäärä, milloin radalla ajetaan. Muista ottaa kuitti maksusta
radalle mukaan!
Huom! Mikäli ratamaksu on suorittamatta, se peritään radalla
kaksinkertaisena.

CROSSIRADAN AUKIOLOAJAT
Rata on auki arkisin klo 9.00-21.00
lauantaisin klo 9.00-18.00
sunnuntaisin klo 12.00-21.00
Rata-asioissa voit ottaa yhteyttä Jussi Valtonen 0400 902 024.

TIEDOTUKSET
Huomio. Huomio. Huomio. Huomio. Huomio. Huomio.
Mikäli haluat saada tiedotuksia tai viestejä sähköisesti kerholta niin ilmoita email osoitteesi riitta.torniainen(at)savo.fi.
Talkoot: Mikäli olet kiinnostunut tekemään muutaman tunnin talkoopäivän
17–19.4 makkaran paistossa moottorikerhon hyväksi niin ota yhteyttä
mahdollisimman pian Jussi Valtoseen 0400-902024.

Ja lopuksi vielä vuosikokouksen valinnat:
HALLITUKSEN JÄSENET VUODELLE 2009 seuraavasti:
Jussi Valtonen, puheenjohtaja 0400 902 024
Anssi Hämäläinen, varapuh.johtaja
Riitta Torniainen, sihteeri 044 533 1021
Johanna Martikainen,jäsen 044 344 8347
Esko Ottelin, jäsen 0500 251 857
Pasi Oinonen, jäsen 050 584 4715
Tero Raittila, jäsen 040 727 2989
Pasi Huhtinen, jäsen
Miia Savolainen, jäsen
Lisäksi valinnat hallituksen ulkopuolelta:
Rahaliikenne Heli Hyyryläinen 0400 859 867
Kirjanpito Outi Teräsalmi 044 351 4100
JAOSTOJA LUOTSAAVAT
Enduro Tero Raittila 040 727 2989
Motocross Juha Juslenius 050 591 4315
Moottorikelkka Esko Ottelin 0500 251 857
Minicross Ville Varis 050 532 3108
Road-racing Teemu Tanttu 040 556 0553
Trial Marko Itäkunnas 050 525 6645

Kevätterveisin
Jussi

