
MC-Porkkala ry 

 

Hyvät motoristit, 

Vuosi on vaihtunut ja uusi hallitus astunut remmiin. Syksyllä pidetyssä vuosikokouksessa 

uudeksi puheenjohtajaksi Jannen ansiokkaan ja toimintaa eteenpäin vieneen kauden jälkeen 

valittiin allekirjoittanut. Kiitos vielä kerran luottamuksesta, saappaat, joihin astun ovat 

suuret, mutta onneksi tuekseni valittiin hyvä hallitus: varapuheenjohtajana jatkaa Torsti 

Uotila ja rahastonhoitajana Benita Baggström, sihteeriksi valittiin Eeva Järvinen ja lisäksi 

hallitukseen valittiin Päivi Kulju sekä Pasi Nieminen. Alkaneen kauden osalta tullaan myös 

muodostamaan suurimmille tapahtumille omia työryhmiä, joten eiköhän tällä porukalla 

saada taas jotain aikaiseksi. 

Tulevan kauden tapahtumia 

Tuleva kausi tullaan viemään läpi pitkälti syyskokouksen määrittelemien raamien mukaisesti - 

yksi merkittävä muutos on kuitenkin tiedossa: perinteisesti elokuussa järjestetty 

Parenteesiajo tullaan tänä vuonna järjestämään jo kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina 4.6. 

Siitä johtuen ja osaksi ilmojen lämpenemistä odottaen alkukesän pidempää ajoretkeä 

siirrettiin viikolla myöhäisemmäksi, 16 – 18.6. viikonlopulle. Syyskokouksen evästyksen 

mukaan hallitus löi jo järjestäytymiskokouksessaan lukkoon myös parin pidemmän ajoreissun 

päivämäärät, jotta jokaisella olisi mahdollista varautua niihin muita suunnitelmia tehdessään.  

 

Alla vielä listattuna tärkeät päivämäärät: 

  3 – 5.2. MP –messut (lippujen yhteishankinta) 

  4.3. Yritysvierailu / tietoisku 

   14.3. Kevätkokous 

  2.5. Tiistaiajot alkavat 

  6.5. Motoristikirkko (Lieto) 

  13.5. Ruosteenpoisto / EAK  

    (Vantaan Ajoharjoittelukeskus) 

   20.5. Ruukin kierros (Tammisaari) 

  4.6. Parenteesiajo 

  16 – 18.6. Viikonloppureissu 

  7 – 9. 7. Imatranajot ? 

  13.8. Sunnuntaiajo (koko päivä) 

  2 – 3. 9. Syysretki 

  28.10. Kauden päättäjäiset 

  21.11. Syyskokous 

 

Tapahtumista tullaan tiedottamaan jäsenkirjeillä sekä kerhon nettisivuilla ennen tapahtumia.  

Nettisivuilla olevaa kalenteria kannattaa vilkuilla ja ilmoittautua ajoihin ja tapahtumiin, niin 

tiedämme minkä suuruisella porukalla ollaan kulloinkin lähdössä. Kerhon FaceBook –sivut 

ovat myös käytössä tehokkaana ja nopeana tiedonvälityskanavana, jos joku haluaa ajoseuraa  

jollekin omalle retkelle.  



MC-Porkkala ry 

Tiistaiajot 

 

Tiistaiajojen osalta tullaan noudattamaan jo hyväksi koettua tapaa, jossa 

kokoontumispaikalla katsotaan pilvien suuntaa ja sääennustetta ja sen mukaan päätetään, 

mihin suuntaan mennään. Jos jollakulla on hyviä ehdotuksia, niin niitäkin kuunnellaan. 

Yhtä uutta juttua tullaan kuitenkin kokeilemaan ensi kesän aikana. Koska joukossamme on 

hyvin eritasoisia kuljettajia, niin ajoryhmä tullaan jakamista kahdeksi ajokokemuksen 

mukaan. Tarkoitus ei ole perustaa ”vauhtiryhmää”, sillä nopeusrajoitusten mukaan aina 

mennään, mutta jotta ryhmä pysyisi kasassa eivätkä välit pyörien välillä kasvaisi liian suuriksi, 

niin kahden ryhmänjohtajan vetämällä letkalla kukin voi edetä paremmin oman 

mukavuusalueensa vauhdilla. Liikkeelle lähdetään yhdessä ja määränpää on kaikilla sama, 

mutta jos ryhmän keskellä oleva ryhmänjohtaja huomaa välien kasvavan, niin hän ottaa 

vetääkseen osan ryhmästä ja mahdollistaa näin molemmille ryhmille oman vauhdinpidon. 

Jäsenmaksut 

Syyskokouksen päätöksellä vuoden 2017 jäsenmaksut pidettiin ennallaan ja jäsenmaksut 

ovat: liittymismaksu 15€, jäsenmaksu henkilöjäseniltä 30€, perhe- ja tukijäsenmaksu 10€. 

Maksuohjeet rahastonhoitaja lähettää erillisellä maililla. 

Muuta mukavaa 

Hallitus on keskustellut uuden kertomateriaalin hankinnasta ja alustavasti on tutkittu ainakin 

kevyen softshell-takin hankinnasta kerhon logolla. Harkinnassa on myös brodeerattujen 

kangasmerkkien (hiha- ja selkämerkki) tilaamista uudella logolla, näistä lisätietoa kun asiat 

etenevät. 

Toivotan kaikille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen oikein mukavaa alkanutta vuotta ja 

pikaista kevättä, jotta saadaan kausi taas alkuun. 

 

Markku Viitanen 

puheenjohtaja 

Ensimmäinen tiistaiajo 

vuonna 2004. Lähtöpaikkana 

silloin oli nykyisen parkki-

talon kohdalla ollut 

parkkipaikka. 


