
MC-Porkkala ry 

Hyvät motoristit, 

Helmikuu on vaihtunut jo maaliskuuksi ja aurinko alkaa jo lämmittää ja tiet sulaa. Pitkä 

ajokauden odotus alkaa olla lopuillaan ja ei varmaan mene montakaan viikkoa kunnes pyörät 

saa taas ottaa esille. 

Tulevia tapahtumia 

Kalenteriin 4.3. merkittyä yritysvierailua on jouduttu siirtämään vähän myöhäisemmäksi, 

koska moottoripyöräliikkeet ovat vielä lauantaisin suljettuina, mutta uusi päivämäärä 

ilmoitetaan heti kun sellainen paikka löytyy, jonka kanssa saadaan tapahtuma sovittua. 

Kevätkokous pidetään Majvikissa 14.3. ja tällä kerralla hotellin puolella. Huomatkaa, että 

hotellin edessä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja – auto varmaan kannattaa sovinnolla jättää 

Kehän varressa olevalle parkkikselle. 

Motoristikirkko Liedossa on siirretty perinteisestä ajankohdasta viikolla eteenpäin ja osuu 

kerhon oman Ruosteenpoisto/EAK –tapahtuman kanssa samalle päivälle, josta johtuen 

kerho ei järjestä aiempiin kalentereihin merkittyä retkeä Lietoon.  

Alla vielä listattuna tärkeät päivämäärät: 

  14.3. Kevätkokous 

  2.5. Tiistaiajot alkavat 

  13.5. Ruosteenpoisto / EAK (Vantaan Ajoharjoittelukeskus) 

  20.5. Ruukin kierros (Tammisaari) 

  4.6. Parenteesiajo 

  16 – 18.6. Viikonloppureissu Viroon 

  7 – 9. 7. Imatranajot ? 

  13.8. Sunnuntaiajo (koko päivä) 

  2 – 3. 9. Syysretki (ehdotuksia kohteesta otetaan vastaan) 

  28.10. Kauden päättäjäiset 

  21.11. Syyskokous 

Kesäretki 

  Kesäretken matkan kohteeksi on jälleen kerran valikoitunut Viro, ja tällä kertaa Tarto ja  

  Otepää. Koska hallitus oli saanut viestejä, että matka voisi tällä kerralla suuntautua  

  muuallekin, esimerkiksi Ruotsiin tai kotimaahan, niin hallitus tutki monia mahdollisuuksia ja  

  koska syysretki on perinteisesti kotimaassa ja Ruotsiin meno vaatisi pidempien laivamatkojen  

  takia enemmän aikaa ja hintataso olisi lähes kaksinkertainen Viroon verrattuna, niin Viro  

  voitti tälläkin kertaa.  

Matkan ohjelma on pääpiirteissään seuraava: 

Pe 16.6.  7:30 Kokoontuminen Länsisatamaan, maihinnousukorttien jako 

  8:30 – 11:00  Eckerö-Linen laivalla Länsisatamasta Tallinnaan.  

   Laivalla aamiainen 9:30 - 11 kattauksessa 

 11 – 17   Ajo mutkateitä pitkin Tartoon, matka n. 300 km, majoittuminen 

   Hansahotelliin (www.hansahotell.ee)  

  19:00   Yhteinen illallinen hotellilla (kuuluu matkan hintaan) 

 

http://www.hansahotell.ee/


MC-Porkkala ry 

La 17.6. 11:00  Aamiaisen jälkeen ajo Otepäähän (n. 40km) ja osallistuminen 

   Otepää Tour 2017 paraatiin ( http://www.mcotepaa.ee/fi ).  

   Paraatin jälkeen voi jäädä omakustanteisesti viettämään aikaa 

   Otepäähän tai lähteä ajolenkille etelään kohti Latvian rajaa  

   (n. 250 km) tai palata Tartoon.  

  19:00 Omakustanteinen illallinen (pyritään varaamaan pöytä) 

Su 18.6. 10:00 Paluu Tartosta Tallinnaan Keski-Viron kautta, matka n. 250 km 

  17:30 – 20:00 Eckerö-Linellä Helsinkiin 

   Laivalla 18:15 Buffet –illallinen, ravintolatiloissa voi olla koko 

  laivamatkan ajan. 

Matkan hinta: 

 1 henkilö – 1 mp – jaetussa 2hh 210 € 

  1 henkilö – 1 mp – 1hh (vain 3 kpl) 240 € 

 1 henkilö – 1 mp – yksin 2hh  280 € 

 2 henkilöä – 1 mp – 2hh  400 € 

 2 henkilöä – 2 mp – 2hh  425 € 

Sitovat ilmoittautumiset rahastonhoitaja@mc-porkkala.fi   (nimi, synt.aika, rek.no sekä 

ruoka-aineallergiat) ja maksamalla varausmaksu 50€/henkilö kerhon tilille FI15 4055 2020 

1559 43 perjantaihin 31.3.2017 mennessä. 

Uudet kerhotuotteet 

Hallitus on päättänyt hankkia kerholle uudella siipilogolla olevia tarroja, jonka jokainen 

jäsenmaksunsa maksanut jäsen saa. Lisätarroja saa 2€:n hintaan Päivi Kuljulta. Lisäksi 

kerholle on tilattu kahden kokoisia kangasmerkkejä, joita voi myös ostaa Päivi Kujulta ja 

kerhon tapahtumissa ja mahdollisuuksien mukaan myös tiistaiajoissa. Pienempi 5 x 10 cm 

kangasmerkki maksaa 5€ ja suurempi 15 x 20 cm selkämerkki 35€. 

Kerho ei tule tilaamaan varastoon asusteita, vaan kevätkokouksessa uusien tuotteiden mallit 

ovat näytillä ja sovitettavana. Tuotteet ovat:  

 Miesten kevyt softshell-takki, värit: musta, kirkas sininen ja harmaa 55,00 €  

 Naisten kevyt softshell-takki, värit: musta, kirkas sininen ja punainen 55,00 € 

 Miesten lyhythihainen T-paita, värit: musta, sininen ja harmaa 10,00 € 

 Miesten pitkähihainen T-paita, värit: musta, sininen ja punainen 15,00 € 

 Naisten lyhythihainen V-aukkoinen Strech paita, värit: musta, fuchia 15,00 € 

Uusia siipilogolla varustettuja tuotteita on mahdollista tilata kevätkokouksessa tai 

puheenjohtajalta ( puheenjohtaja@mc-porkkala.fi ) viimeistään 31.3. Tilaus tehdään 

yhteistilauksena 31.3. jälkeen ja toimitus on toukokuun aikana. Seuraavan kerran tuotteita 

on tilattavissa syyskokouksessa. 

Toivotan kaikille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen oikein mukavaa ja pikaista kevättä, ja 

aurinkoisia kevätpäiviä! 

Markku Viitanen 

puheenjohtaja 
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