Mäntyharjun - Pertunmaan moottorikelkkakerho ry
JÄSENTIEDOTE 1/2006, 27.4.2006

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.3.2006 Pekan Leivässä.
Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, sekä hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus kuluneelta kaudelta.
Uuteen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Pekka Vanhatalo, sekä varsinaisiksi jäseniksi Terho
Karppi, Olli Sappinen, Terhi Vanhatalo, Jorma Syvänniemi, Antti Mattila ja Jouni Pekkola
Tilintarkastajiksi valittiin Mikko Lyytikäinen ja varatilintarkastajaksi Pekka Larkala
Liittymis- ja jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 25,00 eur / 25,00eur.
Hallitusvirat jaettiin seuraavasti:
Puheenjohtaja Pekka Vanhatalo, varapuheenjohtaja Terho Karppi ja sihteeri Terhi Vanhatalo

Nettisivuista
Nettisivumme www.mpmk.net , jotka avattiin viime vuoden lopulla ovat olleet ahkerassa käytössä.
Tällä hetkellä sivuilla kävijöitä on ollut yli kolme tuhatta. Sivujen kautta on saatu uusia jäseniä. ReittiInfo sivulla kannatta käydä katsomassa viimehetken tiedot vaaratekijöistä, keleistä, reittimuutoksista
jne...

Sähköpostiosoitteista
Valitettavasti olemme saaneet jäsenien sähköpostiosoitteita vain marginaalisen määrän. Jäsenkirjeet
olisi mielekästä lähettää sähköisesti. Tämänkin kirjeen lähettäminen postitse kaikille jäsenille maksaa
kerholle n. 150,00 euroa, kun vastaavasti sähköinen ei maksaisi mitään. Sihteeri ottaa mielellään
vastaan sähköpostiosoitteita osoitteeseen terhi.vanhatalo@savair.inet.fi

Ajo-oikeuksista
Joutsan, Mikkelin, Savitaipaleen ja Pohjoiskymenlaakson kelkkakerhojen kanssa on sovittu, että
kerhomme jäsenet saavat ajaa em. kerhojen reiteillä. Vastavuoroisesti em. kerhojen jäsenet saavat
ajaa meidän reiteillä. Jäsentarra tulee olla niin meidän kuin naapurikerhojenkin kelkoissa. Joutsan
urakarttaa saa ostaa Kuortin ABC:ltä ja Shell-Huttulasta Joutsassa. Naapurikerhojen, kuten omillakin
reiteillä, urilta ei saa poiketa ja muutenkin tulee noudattaa hyviä tapoja kelkkailussa. Häiriköinneistä
seuraa aina vaikeuksia, jotka saattavat johtaa urien katkeamiseen.

Tulevaa ohjelmaa 2006
Kauden päättäjäiset pidetään 13.5.2006 alkaen klo 16.00 Mäntymotellin rantasaunassa.
Tarjolla pientä purtavaa ja virvokkeita perinteiseen tapaan. Ilmoittautumiset sihteerille. 5.5.2006
mennessä tekstiviestillä numeroon 0400-775 033 tai email: terhi.vanhatalo@savair.inet.fi
Syystalkoot 30.9.2006, kokoontuminen Mäntyharjun torilla klo 9.00.
Talkoiden tarkoituksena on merkitä jätkänristeillä ja liikennemerkeillä uraosuuksia, joilta merkinnät
puuttuvat kokonaan tai ovat puutteellisia. Muutakin kunnostustyötä voidaan tehdä resurssien mukaan.
Kerho tarjoaa saunaillan Mäntymotellissa ruokineen ja juomineen talkoisiin osallistuneille.
Ilmoittautumiset sihteerille 22.9.2006 mennessä numeroon 0400-775 033 tai email:
terhi.vanhatalo@savair.inet.fi
Hallitus kokoontuu syksyllä pohtimaan loppukauden ohjelmaa. Ohjelmasta tiedotetaan seuraavassa
jäsenkirjeessä, sekä nettisivuillamme www.mpmk.net
Hyvää kesää kaikille...
Puheenjohtaja

