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JÄSENTIEDOTE 2/2008

Hyvää syksyä kaikille moottorikerhon jäsenille.
Kausi 2008 alkaa olla takana ja on aika hieman rentoutua ja hakea
uutta energiaa ennen uuden kauden alkua. Suuret kiitokset kaudesta
kaikille teille kerhon touhuiluissa mukana olleille jäsenille sekä myös
yhteistyökumppaneille.

PIKKUJOULUT HEIMARISSA
Jäsenistön pikkujoulut järjestetään Hotelli Heimarissa 22.11. klo. 17.00.
Illalliskortin hinta on aikuisilta 18 euroa ja lapsilta alle 12 vuotta 8 euroa,
alle 4-vuotiailta ei peritä maksua. Heimarista on varattu halukkaille sauna
15.00-17.00 jossa voi kuskit ja huoltojoukot pestä kauden kurat ja pölyt.
Illalliskortteja on saatavana Jampalta JS-Motorssilta (Kinnarinkatu 6) ja ne
on lunastettava 15.11. mennessä. Myös lisenssin omaavien ajajien,
joiden aterian kerho maksaa kokonaisuudessaan, on ehdottomasti
noudettava korttinsa lisenssiä vastaan edellä mainittuun päivämäärään
mennessä. Pikkujouluissa on mm. minicrossareiden ja parhaiden
urheilijoiden palkitseminen, arpajaiset ja yhteistä hauskanpitoa.

KIERTOPALKINNOT
Kaikki ne henkilöt joilla on hallussaan kiertopalkintoja, toimittakaa ne
15. marraskuuta mennessä Kello- ja Kulta Matiskaiseen, osoite:
Porrassalmenkatu 13, Mikkeli.

KILPAILIJOIDEN LISENSSIMAKSUT 2008
Hallituksen päätöksen mukaisesti korvataan Mikkelin moottorikerhon
jäsenmaksun maksaneille kilpailijoille lisenssiosuus kerhon varoista.
(Huom. ei koske kertalisenssejä). Eli ilmoita Hyyryläisen Helille 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, puh. 0400-859867 tai osoite
Vanhalanmäentie 10, 50100 Mikkeli.

HAUKILAMMEN RADAN TALVIKÄYTTÖ
Rata pidetään auki talviaikaan kelkkailijoille. Talviradan käyttömaksu on 10
euroa/päivä ei jäseniltä ja 5 euroa jäseneltä. 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 18.00–
20.00, sählyyn voi tulla kaikki jäsenmaksunsa maksaneet.

KUNTOILUA TALVELLA
Ne kilpailijat ja aktiiviset harrastajat jotka ovat kiinnostuneita talvikauden
kuntoharjoituksista, ottakaa pikaisesti yhteys Jusleniuksen Juhaan, puh.
050-591 4315

ERITYISEN TÄRKEÄÄ!!!!!!!!!!!!
Jotta saisimme tiedon liikkumaan jäsenistölle mahdollisimman sujuvasti,
siirrymme pikkuhiljaa sähköiseen viestintään. Vanhan mallin kirjeitä
lähetetään vain niille joilla ei ole sähköpostia (lähestulkoon kaikilla on). Eli
voisitko ystävällisesti laittaa email tietosi osoitteeseen:
riitta.torniainen(at)esavo.fi

Joulua(pukkia) odotellen
Jussi

