
            Konneveden MK/UA ry 

 

  JÄSENTIEDOTE 1/2016 

 
 

 

 

Kalenterivuosi alkaa kääntyä lopuilleen, mutta moottorikerhon toimintakausi 2016 on jo hyvässä 

vauhdissa. Syksyllä ajettiin Savelan montulla Minitrial kisa, johon olisi kyllä mahtunut useampikin 

osanottaja. Laatu taisi korvata määrän. 

 

Perheajot puolestaan houkuttelivat mukavasti porukkaa Rossinkylän maisemiin ja pikkujouluja 

vietettiin joulukuun puolivälissä.  

 

Vuosikokous puolestaan pidettiin 15.11.2015, jolloin valittiin uusi hallitus kaudelle 2016. Juha 

”Limppu” Liimatainen jatkaa puheenjohtajana, Eija Lahti varapuheenjohtajana ja Susanna 

Lehtonotko sihteerinä. Uutena hallituksessa aloittivat Ari Borovkoff ja Tomi Kapanen. 

 

Kauden 2016 hallitus: 

Pj. Juha Liimatainen  0400 646499  juha@konnekuljetus.fi 

Varapj. Eija Lahti 041 4593614  eija.lahti@onemoremedia.net  

Siht. Susanna Lehtonotko 040 5940854  susanna.lehtonotko@pp.inet.fi  

Ilkka Heinäaho 0400 345516  ilkka.heinaho@camaster.fi  

Asta Hintikka 040 7602586  astahintikka@gmail.com 

Kati Liimatainen 040 5778335  kati.liimatainen@pp1.inet.fi 

Jyrki Nissinen  050 562 0444  jyrki.nissinen@ksetu.fi  

Kari Tarvus  050 5820423   kari.tarvus@pp.inet.fi  

Jani Mölsä  040-5865721  molsaj@suomi24.fi 

Satu Varis  045-8436216  satu.varis77@gmail.com 

Manu Varis  040-7063952  manuvaris@gmail.com 

Väinö Varis  040-5846719  vaino.varis@pp.inet.fi 

Pentti Korhonen  040-5143500  pentti@penttikorhonen.fi 

Ari Borovkoff 040-5956073  ari_borovkoff@hotmail.com 

Tomi Kapanen 044-9363270  kapanen.t@gmail.com 

 

Olkaa rohkeasti yhteydessä hallituksen jäseniin, mikäli herää kysymyksiä tai ehdotuksia. 

 

Vuosikokouksessa vahvistimme kauden toimintasuunnitelman. Tavoitteissa on mm. järjestää 

jäärata-ajot, osallistua Konnevesipäivien järjestelyihin ja Neste Oil Ralliin. Näistä tiedotetaan 

kerhon netti sivuilla ja facebookissa lähempänä tapahtumia.  

Vuosi 2016 on kerhomme juhlavuosi, onhan perustamisesta kulunut 50 vuotta. Tästä myös lisää 

kerhon sivuilla vuoden mittaan. 

 

Jäsenrekisteri ja lisenssit: Asta Hintikka on aloittanut uutena jäsenrekisterin vastaavana.  

Jokkisautojen maalit: Mika Liimataiselta puh. 040 735 7670 saa Konneveden POP-pankin 

sponsoroimat kelta-vihreät maalit jokkisautoihin.  

Kerhon ja sponsoreiden tarrat: Susanna Lehtonotkolta.  

 



JÄSENYYDEN TODENTAMINEN: 

 

Jäsenkortti on jatkossa mobiiliversiona. Mikäli ei omista älypuhelinta voi muovisen kortin tilata 

AKK:lta. Ohjeet molempien korttien hankkimiseen löytyvät jäsenlaskusta.  

 

Jokaisen jäsenen jolla on netti käytössä tulisi käydä tarkistamassa omat jäsentietonsa 
www.autourheilu.fi sivun kiti osiosta (sivun alalaidassa linkki). Ensimmäisellä kirjautumis kerralla 

riittää kun tiedät oman id-numerosi, salasanaa ei tarvitse. Etenkin oikea puhelinnumero ja 

ajantasainen sähköpostiosoite tulee sieltä löytyä. Tällä varmistamme että saatte aina ajantasaisen 

tiedon seuran toiminnasta.  

 

Kitissä voit etusivulla maksaa jäsenmaksusi, jolloin se päivittyy välittömästi AKK:n tietokantaan. 

Tiedot välilehdellä pystyt valitsemaan, että jäsenmaksu tulee jatkossa sähköisessä muodossa ja 

päivittämään yhteystietojasi. Valitse ensin sivun alalaidasta muokkaa ja sen jälkeen tietoja pääsee 

korjailemaan. 

 

Kitin käytöstä lisätietoja voi kysyä mm. Astalta tai Susannalta. 

 

 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT  
 

Kerhon virallisina yhteistyökumppaneina jatkavat Konneveden POP-pankki, Ravintola Mierontie, 

K-Market Konnevesi ja Aseman Merkkari. Toki yhteistyötä tehdään paljon muidenkin paikallisten 

yritysten kanssa. 

 

 

JÄSENEDUT 
 

 

- AKK-MOTORSPORT lehti 

- Ravintola Mierontie: Grilliruuista, listaruuista sekä pizzoista 10% alennuksen. Lisäksi 

kahvin, pullan ja sämpylän saat ”rahtari hinnalla”, joka on hieman normaalihintaa halvempi. 

Edun saa esittämällä ID-korttia (mobiili- tai muoviversiona) tilauksen yhteydessä.  

- KonnMK/Ua:n kalustoa (mm. telttoja ja grillejä) lainataan jäsenille ilman veloitusta. 

Välinevuokrauksesta vastaa Susanna Lehtonotko. 

- Kilpailijoiden harjoittelua tuetaan 100€:lla/vuosi. Tuen saa toimittamalla kuitit 

harjoittelu ratamaksuista sihteerille. 

- Jokkiksessa tuetaan 300e:lla SM kilpailuihin osallistujia, jotka sijoittuvat 10 parhaan 

joukkoon. Moottoripyörä puolella tuetaan PM kilpailuun osallistumista 300e:lla. Jokkiksen 

Sm joukkue kisoissa tuetaan niitä kilpailijoita jotka ajavat Konneveden joukkueessa ja 

sijoittuvat kilpailussa 10 parhaan joukkoon. 

- Jokkisautoihin pankin väreissä olevat maalit veloituksetta. 

- Loka-marraskuussa kilpailijat voivat hakea matkakorvauksia kisamatkoista 

 
Sekä AKK että SML tarjoavat myös etuja mm. polttoaineesta, hotelleista ja laivamatkoista. 

 

Tarkempia tietoja liiton kautta tulevista eduista saa osoitteista   

 http://www.moottoriliitto.fi/ajajille/jasenedut/  ja http://www.autourheilu.fi/palvelut/jasenedut/ 

http://www.autourheilu.fi/


MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

- Ilmoitathan sihteerille mikäli postiosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, niin saadaan 

tieto kulkemaan jouhevasti. Ja te joille tämä tiedote tulee kirjekuoressa, ilmoittakaa 

allekirjoittaneelle jos teillä on sähköpostiosoite, niin saatte tiedotteet jatkossa sähköisessä 

muodossa. 

 

- Jäsenten kannattaa käydä aktiivisesti lukemassa www.autourheilu.fi ja www.moottoriliitto.fi 

sivuilta seuran kattojärjestöjen tiedotteita.  

 

- Kerhon sisäinen jäsentiedote ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa. Jäsenet jotka ovat 

ilmoittaneet sihteerille sähköposti osoitteensa saavat tiedotteita hieman useammin, lähinnä 

tarkennuksia tulevista tapahtumista. Jäsentiedote on jatkossa luettavissa myös 

moottorikerho.com sivuilta. 

 

- Myös seuran facebook sivuille ja nettisivuille (www.moottorikerho.com) ilmestyy silloin 

tällöin tiedotettavaa. 

 

- Vesannon Ua on järjestämässä järjestyksenvalvonnan peruskurssia. Kurssi toteutetaan 

neljänä lauantaina klo 10.00-18.00 Vesannolla maalis-huhtikuussa 2016. 

Kertaajien on myös mahdollista suorittaa kertaus kyseisen kurssin aikana. Mikäli asia 

kiinnostaa sinua, ole mahdollisimman pian yhteydessä Astaan. Lisätietoja Vesannon Ua:n 

facebook sivuilta. 

 

 

 

Rauhaisaa Joulun aikaa ja vauhdikasta moottoriurheiluvuotta toivottelee sihteeri Susanna  

 

http://www.autourheilu.fi/
http://www.moottoriliitto.fi/
http://www.moottorikerho.com/

