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Kerhon vuosikokous pidettiin 23.10.2021 Lapualla. 

Kokous vahvisti kauden 2021-2022 jäsenmaksuksi 38 euroa / varsinainen jäsen ja 10 euroa / perhejäsen. 
Talkoomaksu 30 euroa. 

Kaudelle 2021-2022 talousarvioon varattiin 1000,00 euroa avustusrahaa kilpailijoita varten. Avustusta voi hakea 
yhdistyksen jäsen maksettua kilpailulisenssin kuittia vastaan 31.1.2022 mennessä. 1000,00 euron avustus jaetaan 
hakijoiden kesken. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Kallionpää. Hallituksen jäseniksi valittiin Jarmo Laurila, Jukka Rintala, Markku 
Hanhimäki, Juho Ylimäki, Kari Kivisaari, Aleksi Mäntyharju, Esko Väljä ja Matti Salonen. Rahastohoitajana jatkaa Antti 
Leppälä ja kerhon sihteerinä toimii Merja Pöntinen. 

Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen pidettiin ylimääräinen yleinen kokous. 

Kokouksessa muutettiin kerhon sääntökohtaa 8 siten, että vuosikokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti julkaista 
kerhon internetsivulla jäsenen sähköpostiin toimitettavan kutsun sijaan.  Kohtaan myös lisättiin kirjaus, että 
yhdistyksen kokouksiin voi hallituksen niin päättäessä osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden kautta.  

Kerhon sääntöihin lisättiin kohta 11: Yhdistyksen hallitus voi nimetä kerhon toimintaa ansiokkaasti hoitaneen 
nykyisen tai entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi ja samoin perustein rivijäsenen kunniajäseneksi. 
Näiden molempien etuuteen kuuluu vapautuminen jäsenmaksusta. Ehdotuksen hallitukselle kunniajäseneksi tai 
kunniapuheenjohtajaksi nimeämisestä voi tehdä yhdistyksen jäsen. 

 

Kaudella 2020-2021 tapahtui: 

• Vuosikokous pidettiin 7.11.2020 Lapuan ABC-aseman kokoustilassa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua 
myös Team-etäyhteyden kautta.   

• Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa ja lisäksi sänkikiihdytyskilpailun järjestelyiden tiimoilta 

kahdesti. 

• Jäsenmaksu toimintakaudella oli 35 euroa ja perhejäseneltä 10 euroa, talkoomaksu 30 € ja mobiilimaksut 

urille. 

• Urakökät pidettiin eri puolilla kerhon toiminta-aluetta 24.10. ja 14.11.2020.  

• Ensilumen leiri järjestettiin Sallassa 4.-6.12.2020. 5.12.2020 oli yhteisruokailu Ravintola Kielassa.  

• Sänkikiihdytyskilpailut pidettiin Kuoppalan pellolla Halkosaaressa 3.10.2020. Kilpailusta saatiin mukavasti 

mainostuloja (kioski ja mainostulot yhteensä noin 11000€).   

• Lumitilanne kerhon toiminta-alueella oli kohtuullisen hyvä. Uria huollettiin koko kauden ajan ahkerasti. 

• Yhteisajeluita järjestettiin 30.1.2021 Lappajärvelle, 6.2.2021 omilla urilla Lapualta Hirvijärven ja Varpulan 

suunnalle ja 13.2.2021 Peräseinäjoen suuntaan. 20.2.2021 jo useampana vuonna toteutettu ”Komiasafari” 

eli Lapualta Kauhavan kautta Lappajärvelle, Vimpeli, Alajärvi, Lehtimäki, Kuortane ja takaisin Lapualle.   

• Tilikauden aikana kerholle hankittiin raivaussaha, jonka sijoituspaikka on Peräseinäjoki. Peräseinäjoella 

käytössä ollut kelkka vaihdettiin uuteen. Uusi kelkka meni käyttöön Ylistaroon ja Ylistarosta vähän käytetty 

kelkka Peräseinäjoelle. Lisäksi kerholle hankittiin uusi telttakatos jo olemassa olevan lisäksi, käytettäväksi 

tapahtumissa esim. myyntikatoksena. 

• Ajokauden päätöspärinät järjestettiin Lapuan Simpsiöllä 17.4.2021. 

• Kerho osallistui ”Pohjalaisen kelkkailun tulevaisuus” tapaamisiin kauden aikana.  Pohjanmaan kelkkakerhojen 

yhteistyönä koostettiin taulukko eri kerhojen vieraslupakäytännöistä. 

• Tilikauden päättyessä kerholla oli jäseniä yhteensä 189 kpl. 

 



Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022 

• Sänkikiihdytyskisat pidettiin Ylistarossa lauantaina 25.9.2021. Kisan jälkeen oli tarjolla kökkäsauna KK-saunalla. 
Kilpailun mainosmyyntituotto oli huikeat 17800 euroa. Iso kiitos kaikille tähän osallistuneille! 

• Yhteiset urakökät järjestettiin lauantaina 9.10.2021 ja lauantaina 23.10.2021 

• Ensilumenleiri Sallassa (jos lumitilanne sallii) 3.-6.12.2021. Yhteisruokailu Ravintola Kielassa lauantaina 

4.12.2021. Tarjolla on poronkäristystä hintaan 25 € /hlö. Ruokailu on omakustanteinen. Sitovat 

ilmoittautumiset ruokailuun pöytävarausta varten Leppälä Antille tai Kallionpää Jarille torstaihin 2.12.2021 

mennessä. 

• Sallatunturin Tuvilta on kerhon jäsenille varattuna kaksi 4h saunallista mökkiä hintaan 

100e/mökki/vuorokausi. Omatoiminen varaus suoraan Sallatunturin Tuvilta. 

• Talvella uria kunnostetaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan. Kerholla on kaksi kelkkaa ja niihin lanat sekä 

telamönkijä, jossa leikkuri vesakon raivaamista varten. 

• Porukka-ajopäivät pyritään järjestämään tammikuussa, helmikuussa ja maaliskuussa 2022. Lähtöpaikat ST1 

Ylistaro, P-joen Neste, Koveron Shell ja Kapernaumin teollisuusalue Lastausväylä. Tiedotus hoidetaan kerhon 

facebook-sivujen ja whatsapp-ryhmän kautta. Huolehditaan, että joku hallituksesta on vetämässä porukkaa. 

• Kevätretki pohjoiseen voidaan toteuttaa, jos löytyy vetäjiä. 

• Kauden lopetustapahtuma keväällä joko Simpsiöllä tai Joupiskalla, sauna päälle ajojen jälkeen. 

 
Yhdistys on hakenut Aisaparilta avustusta uuden telamönkijän hankintaan Lapualle. Mikäli haettu avustus 6500 euroa 
saadaan, siirtyy olemassa oleva mönkijä Peräseinäjoelle käytettäväksi reittikökissä. Kerhon maksuvalmuis huomioiden 
suunnitteilla on myös uuden Trailander-reittilanan hankinta Lapuan ja Seinäjoen alueelle. Mikäli tämä toteutuu, 
voitaisiin Lapualla käytössä oleva Snowmower –lana valjastaa pääasiassa Seinäjoen urien huoltoon. 
 

Kerholla käytössään varastokontti kerhon tarvikkeiden ja reittimerkkien säilytykseen. Kontti sijaitsee Seinäjoella 
osoitteessa Trukkiväylä 4. Avainta voi tiedustella hallituksen jäseniltä. 

Jäsenmaksulaskut lähetään sähköpostilla aivan näinä päivinä kaikille viime vuonna jäsenmaksun maksaneille. 
Jäsenmaksun eräpäivä on 4.12.2021. 

Kerhon jäsenistölle on perustettu WhatsApp -ryhmä nimellä EPMoKe jäsenryhmä. Ryhmä on tarkoitettu kaikille 
kauden jäsenmaksun maksaneille. Ryhmässä on tarkoitus jakaa tietoa oman kerhon kelkkaurien kunnosta, 
kunnostustarpeista, tehdyistä toimista ja keskustella yleisesti kerhon tiedotteista ja tapahtumista. Mikäli haluat 
liittyä ryhmään, laita siitä viesti info@ep-moke.fi.  

Jäsenmaksutarroja on saatavilla maksukuittia vastaan hallituksen jäseniltä, rahastonhoitajalta ja sihteeriltä.                     

Jos tunnet aktiivisuutta ja halua osallistua uratalkoisiin, laita viestiä info@ep-moke.fi tai ole yhteydessä hallituksen 
jäseniin. Kökkäpäivät ovat tunnetusti mukavan rempseitä ulkoilupäiviä ja eväshetken tunnelmaan nuotiolla ei 
mitenkään voi väheksyä. Mikäli taas et tunne paloa talkootyöhön, 30 euron talkoomaksulla voit omalta osaltasi tukea 
näitä kunnostus- ja ylläpitotöitä. 

 
 
 

 

 

Lumirikasta talvea odottaen, 

Merja Pöntinen 
sihteeri, EP:n moottorikelkkailijat Ry 

 

www.ep-moke.fi facebook: https://www.facebook.com/groups/epmoke/ 
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