Mäntyharjun - Pertunmaan moottorikelkkakerho ry
JÄSENTIEDOTE 2/2011, 17.11.2011

Hei kaikki kerholaiset!
Kuluneen kesän helteet ovat jo mennyttä elämää, onneksi tuleva kelkkakausi jo häämöttää edessämme. Aloitetaan alla
olevalla virallisella ohjelmalla.
Pikkujoulut 10.12.2011 Mäntymotellissa. Aloitamme perinteisesti rantasaunalla klo 17.00. Saunan ja ruokailun jälkeen
siirrymme motellin puolelle illanviettoon. Ilmoittautumiset sihteerille 5.12.2011 mennessä joko sähköpostilla
info@mpmk.net tai tekstiviestillä 0400-775 033.
Päiväsafari 11.2.2012. Kokoontuminen Suittilahden TB:llä klo 10.00. Tarpeen mukaan jaetaan porukka useampaan
ryhmään, joissa eripituiset ajomatkat ja nopeudet. Ei vaadita ennakkoilmoittautumista.
Itä-Suomen safari 3. - 4.3.2012. Lähtö Lappeenrantaan Pertunmaalta klo 10.00. Yöpyminen hotellissa ja paluu
seuraavana päivänä. (Matkaa yhteensä reilu 400 km). Majoituskustannukset alle 100 eur / hlö. Ilmoittautumiset
sihteerille 20.2.2012 mennessä joko sähköpostilla info@mpmk.net tai tekstiviestillä 0400-775 033.
Kelkkareissu Kiteelle 15. - 18.3.2012. Siirrymme Kiteelle torstaina 15.3. Kelkat kuljetetaan peräkärryillä perille. Kiteelle
jää kaksi kokonaista kelkkailupäivää. Paluu sunnuntaina 18.3.2012. Majoitus näillä näkymin Hotelli Kiteenhovissa.
Ilmoittautumiset sihteerille 1.3.2012 mennessä joko sähköpostilla info@ mpmk.net tai 0400-775 033
Vuosikokous 10.3.2012 klo 18.00 Mäntymotellissa
Kauden päättäjäiset 14.4.2012 Mäntymotellissa, alkaen rantasaunalla klo 17.00. Ilmoittautumiset sihteerille 9.4.2012
mennessä joko tekstiviestillä 0400–775 033 tai sähköpostilla info@mpmk.net

Muita asioita
Syystalkoissa oli paikalla kymmenkunta jäsentä. Uria tarkistettiin ja puita ja risuja raivattiin pois urilta. Kuortin
teollisuusalueen reunamille jäi vielä pätkä raivattavaa, joka saataneen raivattua ennen kauden alkua. Kiitokset kaikille
talkoisiin osallistuneille!
Uuden urakartan painamista on päätetty lykätä alkuperäisestä suunnitelmasta. Syynä lykkäämiseen on tulevat muutokset
uralinjauksissa mm. Korpijärvi-Mäntyharju välisellä osuudella.
Kerholle on hankittu uusi jäsenrekisteri- ja laskutusohjelma, joka lähettää jatkossa kaikki jäsentiedotteet ja
jäsenmaksulaskut sähköpostin välityksellä. Ne jäsenet, joiden sähköpostiosoitetta ei ole tiedossamme, tai annettu osoite ei
toimi, saavat tämän tiedotteen ja jäsenmaksulaskun postitse.
Jäseniä on tätä kirjoitettaessa 148. Toimivan sähköpostiosoitteen omaavia jäseniä on 94. Jos sait tämän kirjeen postissa ja
sinulla kuitenkin on sähköpostiosoite, toivomme että ilmoittaisit sen sihteerille lähettämällä sähköpostin osoitteeseen
info@mpmk.net Em. järjestelyllä pyritään minimoimaan postituskuluja, jotta rahaa jäisi enemmän toiminnan kehittämiseen.
Sähköpostin omaavat jäsenet saavat erillisenä sähköpostina laskun jäsenmaksusta.
Pyydämme suorittamaan jäsenmaksun eräpäivään mennessä, jotta ajamiseen oikeuttavat tarrat voidaan postittaa hyvissä
ajoin ennen kauden alkua.
Omasta puolestani toivotan kaikille hyvää alkavaa kelkkailukautta,

Terveisin
puheenjohtaja

