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Tervehdys Kelkkailijat! 
 
Taas kökittiin urilla paikoin hyvällä ja toisin paikoin huonolla osanotolla. Urat kuitenkin vaati vuosittaista 
huoltoa ja paikkaamista ja osia urista on jouduttu poistamaankin käytöstä. Kun talvi tulee ja lähdette urille, 
niin tarkkailkaa rasteja missä niitä ei ole, niin sinne ei ole lupa myöskään ajaa. 
 
Vuosikokouskin tuli pidettyä 25.10.2014 Sorsanpesällä kökän jälkeen ja sitten saunottiin sekä syötiin hyvin. 
 
 
Vuosikokous teki jäsenmaksujen suuruudesta päätöksen: Jäsenmaksu kaudelle 2014-15 on 35 € ja 
perheenjäseneltä 10 €. Talkoomaksuksi päätettiin 20 €, ensisijaisesti kuitenkin toivotaan talkoolaisia. 
Mobiilimaksut urille tulevat myös käyttöön kun ajokelit alkavat. 
 
Tili jolle jäsen- ja uramaksut maksetaan on  

FI54 4924 1420 0354 49.  Eräpäivä on 15.11.2014. 
Tiedoksi nimi, sähköpostiosoite jos et saa sähköpostia, tai olet uusi jäsen. 
 
 
Ensilumen leiri järjestetään Sallassa 5-7.12.2014. Saadakseen tinkittyyn hintaan majoituksen, ilmoittautuminen on 
pakollinen 17.11.2014 mennessä Hannulle sähköpostiin hannuyh@saunalahti.fi. Mökit ovat neljän hengen mökkejä ja 
kaikissa on oma sauna. Hinta on 90 €/yö/mökki. Mökkejä on varattu alustavasti 8 kpl to-su 4-7.12.2014. 
 
Jäsenille kerho tarjoaa illallisen lauantaina 6.12, edellyttäen myös ilmoittautumista kerhon sähköpostiin info@ep-moke.fi 
24.11.2014 mennessä.  Tarkempi ajankohta ja paikka selviää myöhemmin, siitä kerrotaan seuraavassa 
jäsentiedotteessa. 
 
 
Susemko on pyytänyt kerholaisia tulemaan toimitsijoiksi heidän enskakisaan 1.3.2015 Ähtäriin. Päätös oli että avuksi 
mennään yhteistyön merkeissä. Hannu Yli-Huumo ja Juhana Viitanen valtuutettiin hoitamaan ja hankkimaan tarvittavat 
toimitsijat kisaan. 
 
Crossi- tai countrycross-kisat järjestetään kelin niin salliessa Joupiskalla tai Simpsiöllä jos mahdollista SMK:n 
Gaalapäivänä 18.4.2015. 
 
-Juha Pöntinen esitteli Lapuan urasuunnitelmaa. 
-Juha Pöntiselle ojennettiin ”kultainen” rasti. 
-Vuoden Kelkkailijoiksi valittiin Juha Pöntinen ja Merja Permi. 
-Nuoria palkittuja kelkkakilpailijoita muistettiin pystillä: Santeri Anttila, Jori Rintakangas ja Hanna Pihlajaviita. 
 
 
 
Hallitus muuttui hiukan: 
 Jukka Korhosen tilalle valittiin  Esa Kujala  0400-661447  Peräseinäjoki 
 Mikko Harjun tilalle valittiin Ari Maansalo  0400-668036 Ylistaro 
 Jatkavat  Jarmo Laurila  0500-666836 Lapua 
   Miikka Saari  0400-664722 Seinäjoki 
   Vesa Saari  040-5096351 Kitinoja 
   Juha Pöntinen  040-8439827 Lapua 
   Juhana Viitanen 040-7016694 Lapua 
 
 Puheenjohtaja  Jari Kallionpää  0400-366324 Kitinoja 
 Sihteeri / rahastonhoitaja Outi Wilponen  0400-197105 Peräseinäjoki 


