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Kerhon vuosikokous pidettiin 16.11.2019 Lapualla. 

Kokous vahvisti kauden 2019-2020 jäsenmaksuksi viime vuoden tapaan 35 euroa / varsinainen jäsen ja 10 euroa / 
perhejäsen. Talkoomaksu 30 euroa. 

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

Kaudella 2018-2019 tapahtui: 

• Ensilumen leiri järjestettiin Sallassa 5-9.12.2018. 6.12.2018 oli yhteisruokailu Koparakämpällä. Huonon 
lumitilanteen vuoksi väkeä oli paikalla varsin vähän.  

• Sänkikiihdytyskilpailut pidettiin Kuoppalan pellolla Halkosaaressa 6.10.2018. Kilpailusta saatiin mukavasti 
mainostuloja (kioski- ja mainostulot yhteensä noin 10000€).  

• 23.2.2019 olimme LakMK:n apuna Pitkämön sprintissä.  

• Muistimme kerhon jäseniä kilpailumenestyksestä ja muista saavutuksista vuosikokouksen yhteydessä.  

• Lumitilanne oli kohtalainen, täälläkin päästiin ajamaan useamman viikon ajan. Järjestimme itse pari 
yhteisajelua ja osallistuimme kerhona mm. Susemk:n safariin 24.2.2019.   

• Jäsenillä oli mahdollisuus tilata kerhohuppareita yhteishankintana.  

• Kerholle hankittiin oma kaasugrilli.  

• Ajokauden päätöspärinät pidettiin Lapuan Simpsiöllä laskettelurinteessä 27.4.2019. Jäsenille tarjosimme 
makkaraa ja kahvia. Päivän päätteeksi saunottiin Simpsiöllä ja syötiin illallista.  

• Kerho osallistui kauden aikana Pohjalaisten kelkkakerhojen yhteistapaamisiin ”Pohjalaisen kelkkailun 
tulevaisuus”. Kokoontumiset ovat alkaneet v.2016 ja tällä hetkellä mukana on 15 Pohjanmaan alueen 
kerhoa. Yhteistilauksena hankittiin jätkänristejä reittimerkkeihin.  

• Yksi kerhon työkelkka vaihdettiin telamönkijään ja hankittiin raivaussaha urien raivaukseen. 

• Kerholle ostettiin käytetty varastokontti kerhon tarvikkeita varten. Kontti sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa 
Trukkiväylä 4, Seinäjoki. Avain konttiin on ainakin Jari Kallionpäällä ja Antti Leppälällä.  
 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020 

• Urakökät pidettiin 12.10.2019 ja 19.10.2019.  

• Sänkikiihdytyskisat järjestettiin Ylistarossa 28.9.2019. Kisan jälkeen oli kökkäsauna KKSaunalla, jossa tarjolla 
oli ruoka ja juomaa. Kisan tuotto oli noin 8500 euroa. 

• Ensilumenleiri järjestettiin Sallassa 5-9.12.2019 ja yhteisruokailu 
Koparakämpällä 6.12.2019. Lunta oli hyvin ja osallistujia mukavasti. 

• Talvella uria kunnostetaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan. Kerholla on 
kaksi kelkkaa ja niihin lanat sekä telamönkijä, joilla voidaan uria hoitaa 
ajokauden aikana.  

• Porukka-ajopäivät pidetään kelien salliessa tammikuulla, helmikuulla 
ja maaliskuulla 2020. Lähtöpaikat ovat ST1 Ylistaro, Peräseinäjoen 
Neste, Koveron Shell ja Kapernaumin teollisuusalue Lastausväylä. 
Ajoista tiedotetaan kerhon nettisivuilla ja Facebookissa. Sovittiin, että joku hallituksesta on vetämässä 
porukkaa. Viime keväänä oli hyviä safareita mm. Lappajärvelle.  

• Kevätretki pohjoiseen voidaan toteuttaa, jos löytyy vetäjiä.  

• Kauden lopetustapahtuma järjestetään keväällä samaan tyyliin kuin Lapualla on pari kertaa jo pidetty. 
Tapahtuman päätteeksi on mahdollisuus saunomiseen.  

• EP:n Moottorikelkkailijat Ry on toiminut 30 vuotta. Syksylle 2020 on jäsenistölle suunnitteilla vuosijuhla, josta 
tiedotetaan tarkemmin, kun suunnitelmat valmistuvat. Juhlaa suunnittelemaan valittiin Markku Hanhimäki, 
Antti Leppälä, Jari Kallionpää ja Esko Väljä. He ottavat mielellään jäsenistöltä vastaan ideoita paikasta, 
ohjelmasta, esiintyjistä ym. 

 



Jäsenmaksuja on kirjeen laatimishetkellä maksamatta jonkin verran. Jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille 
sähköpostilla ja eräpäivä oli 5.12.2019. Mikäli kauden jäsenmaksu on maksamatta vielä 15.2.2020, poistetaan 
henkilö jäsenrekisteristä. 

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. Mikäli haluat liittyä ryhmään, laita 
siitä viesti info@ep-moke.fi.  

Jäsenmaksutarroja on saatavilla maksukuittia vastaan Peräseinäjoen Nesteeltä. Seinäjoella noutopaikat Jokiniemi 
motors, ST 1, Databros Services (Markku Hankimäki) ja Moto Seinäjoki. Lapuan suunnalla Juha Pöntiseltä ja Jarmo 
Laurilalta sekä Ylistarossa Ari Maansalolta. 

Suomenselän moottorikelkkailijoiden urienkäyttölupa EP:n Moottorikelkkailijat Ry jäsenille:  
Jos olet EP-Moke:n jäsen ja maksanut kauden 2020 jäsenmaksun, voit kelkkailla vapaasti SuSeMk:n urilla heidän 
lisäperheenjäsen maksun hinnalla 20€ (jos myös EP-Moken jäsenellä on perheenjäsen tai jäseniä niin myös heistä 
maksetaan SuSeMk:lle jokaisesta 20€). Ehtona on, että SuSeMk:n uramaksu pitää olla maksettuna ennen reiteille 
menoa.   
Maksu maksetaan ainoastaan SuSeMk:n tilille, viestiksi epmoke:n jäsen. SuSeMk:n uralupatarra noudettavissa 
Seinäjoella Jokiniemimotors Oy:lta (Jaakko Leikkainen) maksukuittia vastaan. 
Huom. Maksut EP-Moke:n jäsenille siis ainoastaan tilille, EI HUOLTOASEMILTA. 
Tilinumero FI5441080011189621 (huom! uusi tilinumero) 
Vastaavasti SuSeMk:n jäsenet pääsevät kelkkailemaan EP-Moke:n urilla EP-Moken perheenjäsenen hinnalla. 

 

                                                  

 

Eri puolilla kerhon aluetta on syksyn 2019 mittaan tehty isompia ja pienempiä urakunnostuksia, rakennettu siltoja ja 
muutettu uria ja parannettu opastuksia. Asialla ovat olleet aktiiviset kerhon jäsenet. Jokaiselle heille iso Kiitos!   

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 kunnostustöitä. 
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Alkuvuodesta 2020 kerhon telamönkijään hankittiin Rammy -niittoleikkuri ja siihen lisävarusteena vesakkoterät. 
Hankintapäätös tehtiin kattavan selvitystyön ja useiden testipäivien perusteella.  
Leikkurin avulla on jo nyt ehditty raivaamaan Lapuan alueella suuri osa 
kerhon urista. Leikkuri siivoaa helposti vuoden-kahden ikäisen vesakon ja 
jopa tukevammankin pusikon tarvittaessa. Leikkurin avulla säästetään 
kökkäväeltä paljon aikaa, hikeä sekä kyyneleitä ja vuosittaisella leikkuulla 
saadaan paljon entistä helpommin urat pidettyä pysyvästi kunnossa.  
 
 
 
Niittoleikkurin kokonaiskustannus kerholle oli 3000 euroa. Tästä osa on jo saatu kerättyä yrityksiltä ja useilta 
yksityisiltä jäseniltä kannatusmaksuina, mutta hallitus haastaa vielä koko jäsenistön mukaan osallistumaan tähän 
hankintaan kannatusjäsenmaksulla. Kannatusmaksun suuruuden voit päättää itse ja maksaa sen 28.2.2020 
mennessä kerhon tilille FI79 4108 0011 2558 10, viestiksi kannatusjäsenmaksu. Vaihtoehtoisesti kerhon sihteeri voi 
tehdä haluamallasi summalla laskun ja toimittaa sen sähköpostilla.  
Kiitokset tässä vaiheessa Raskone Oy, Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen Oy, LemCons, Aluetaito Oy, PP-Tuote 
Oy, Louhintahuolto Jari Kallionpää Oy, Markku Hanhimäki, Juha Pöntinen, Aleksi Mäntyharju, Juha-Pekka Pollari, 
Jouko Lahdensuo, Jukka Rintala ja Mikko Korkka. 
Leikkuri liikkuu mönkijään kiinnitettynä peräkärryllä eri puolille kerhon aluetta ja aktiivisen testiryhmän jäsenistä 
ainakin Juha Pöntinen, Markku Hanhimäki ja Jouko Lahdensuo opastavat leikkurin käytössä. 
  

 

 

 

Yhä toiveikkaana lunta odotellen, 

Merja Pöntinen 
sihteeri, EP:n moottorikelkkailijat Ry 
 

 

 

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