
MC-Porkkala ry 

 

Hyvät motoristit, 

Ensimmäiset kevätpäivät on jo nähty ja suurin osa on jo päässyt pyörillään tien päällekin. 

Joku enemmän, joku vähemmän, joku ei vielä ollenkaan… 

Tulevan kauden tapahtumia 

Tulevan kauden osalta projektit etenevät ja alla tietoa, missä mennään.  

Ruosteenpoisto / EAK: Kaikille tarpeellinen ajoharjoittelu toteutetaan perinteisellä tavalla 

Vantaan Ajoharjoittelukeskuksessa (Myllykyläntie, Vantaa) 13.5. yhdessä Sales Ridersien 

kanssa. Kouluttajia on molemmista kerhoista ja MC Porkkalan kouluttajana toimii Janne 

Räsänen. Kurssille mahtuu 10 pyörää ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset joko kerhon nettisivun tapahtumakalenteriin tai  Jannelle 

rasanen24@gmail.com . 

LISÄYS: Ruosteenpoisto/EAK -koulutuksen hinta on 25€ / pyörä, maksa kerhon tilille 
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Motoristikirkko (Lieto): Valitettavasti tapahtuma osui ajoharjoittelutapahtuman kanssa 

samalle päivälle, joten kerhon ei ollut tarkoitus järjestää Lietoon yhteistä ajoreissua. Petteri 

Alatalo (ja mahdollisesti Torsti Uotila) on kuitenkin lähdössä, joten jos on halukkaita lähtijöitä 

ryhmään mukaan, niin yhteys Petteriin (petteri@alatalo.eu)  . 

 

Ruukin kierros: Lähdetään porukalla Venäläiseltä kentältä 20.5. klo 8:30. Reitti on 

perinteisesti n. 220 km + Kirkkonummelta Tammisaareen ja takaisin. Osallistumismaksu 

25/20€ käteisellä paikan päällä. Ilmoittautuminen MC Porkkalan nettisivujen kalenteriin. 

 

Parenteesiajo: Reitti alkaa olla jo suunniteltu ja lenkki tullaan ajamaan toukokuun aikana 

tiistaiajoissa. Nyt kaivataan vapaaehtoisia ryhmänjohtajiksi sekä liikenteenohjaajiksi. 

Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle (puheenjohtaja@mc-porkkala.fi) . Parenteesiajon info on 

lähtöpaikalla, eli Vuohimäentiellä Kirkkonummen Kennelkerhon hallilla 10.5. klo 18:00 

 

Tarton retkelle on ilmoittautunut 19 henkeä ja 13 pyörää. Tarkempaa infoa lähtijöille on 

mennyt erillisellä sähköpostilla.  
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MC-Porkkala ry 

Alla vielä listattuna tärkeät päivämäärät: 

  2.5. Tiistaiajot alkavat 

  13.5. Ruosteenpoisto / EAK  

    (Vantaan Ajoharjoittelukeskus) 

   13.5. Motoristikirkko (Lieto) 

   20.5. Ruukin kierros (Tammisaari) 

  4.6. Parenteesiajo 

  16 – 18.6. Viikonloppureissu Tartoon 

  7 – 9. 7. Imatranajot ? 

  13.8. Sunnuntaiajo Moottoripyörämuseo (Lahti) 

  2 – 3. 9. Syysretki 

  28.10. Kauden päättäjäiset 

  21.11. Syyskokous 

 

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.  

Jäsenmaksut 

Syyskokouksen päätöksellä vuoden 2017 jäsenmaksut pidettiin ennallaan ja jäsenmaksut 

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

Jos jollakulla on vielä jäsenmaksuasia hoitamatta, niin hoitanet sen pikaisesti kerhon tilille  
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Kerhotuotteet 

Kerhotuotteet on tilattu toimittajalta saapunevat piakkoin ja niitä on jaossa parenteesi-

infossa keskiviikkona 10.5. Maksu käteisellä tai saat laskun mukaan. Tämän jälkeen asusteita 

saa Markulta Kantvikista sopimalla (puheenjohtaja@mc-porkkala.fi  tai 0400-456152).  

Kerhotarroja ja kangasmerkkejä saa käteismaksua vastaan tiistaiajoissa kun Petri Lehto tai 

kalustovastaava Päivi Kulju on paikalla. 

 

Kaikki vaan aktiivisesti mukaan tapahtumiin, meillä on hieno porukka! 

 

Markku Viitanen 

puheenjohtaja 
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