
            Konneveden MK/UA ry 

 

  JÄSENTIEDOTE 2/2018 

 
 

 

 

Lämmintä kesää seuramme jäsenille! 

 

 

HÄYRYLÄNRANTA POP & BLUES 

 

Kesä kausi polkaistaan käyntiin perinteisesti Häyrylänranta Pop&Blues tapahtumalla ke-to 4-

5.7.2018.  Kerho on luvannut järjestää tapahtuman järjestyksenvalvonnan ja grillitoiminnan.  

Liimataisen Juhalle (0400 646 499) voi taas ilmoittautua halukkaat järkkärit ja Marika Eerolallle 

(045 330 7876) grillin työntekijät. Laittakaa sana kiertämään. Hakusessa olisi noin 70 talkoolaista. 

 

 

NESTE RALLY FINLAND 

 

Tänäkin vuonna olemme lupautuneet järjestämään Laukaan pikiksen. Edellis vuodesta poiketen 

pikataival ajetaan päinvastaiseen suuntaan ja kisapäivä on sunnuntai 29.7.2018. Vaikka pikataival 

ajetaan kahteen kertaan, niin päivä on huomattavasti lyhyempi kuin aikaisemmin, koska 

ensimmäinen veto on klo 8:38 ja toinen veto klo 11:01.   

 

Kisaorganisaatiota: 

EK1 päällikkö Terho Lehtonotko 0400 930 147 

EK2 päällikkö Manu Varis 040 7063952 

Järjestysmiesten päällikkö Seppo Pirkkalainen 0400 200560 

Turvapäällikkö Jyrki Nissinen 050 562 0444 

Ajanottopäällikkö Kosti Savolainen 040 564 7615 

Viestipäällikkö Antero Minkkinen 0400 749 877 

Liikenteenohjaus päällikkö Väinö Varis 040 584 6719 

Grillitoiminta Susanna Lehtonotko  040 594 0854 

Lipunmyyntipäällikkö, avoin 

 

Olkaa yhteydessä vastuuhenkilöihin, mikäli teillä on mahdollista tulla kisapäivänä tai sitä ennen 

talkoilemaan. Tekijöitä tarvitaan! 

 

Järkkäreille ja safety henkilöstölle järjestetään turvallisuuskoulutus yhteistyössä Äänekosken kanssa 

Koiviston kylätalolla 11.7 klo 18-20. 

 

Ajanoton, viestinnän ja lipunmyynnin henkilöstölle koulutus puolestaan on 19.7 klo 17:30 

Jyväskylän Paviljongilla. 

 

 

 

 



KIITOS VUODEN 2018 TAPAHTUMIEN TALKOOLAISILLE 

 

Syksyllä järjestetään jokin kiitostapahtuma/-reissu talkoolaisille. Te kaikki jotka olette tämän 

vuoden kihauksissa (Jäärata-ajoissa, Häyrylänrannassa tai Neste rallissa) mukana talkoohommissa, 

nyt on hetkenne vaikuttaa! Mikä olisi sinun suosikkisi alla olevista vaihtoehdoista? Vai onko sinulla 

jokin uusi ehdotus/ parannuksia vanhaan.  

- Perinteinen 23h risteilyreissu Tukholmaan 

- Hotelliyö tai kaksi Tallinnaan 

- Risteily Etelä-Konneveden kansallispuistoon viime vuoden malliin 

- Vaellus Kalajavuorelle ja ruokailu esim. Törmälässä 

- Kulttuuria ja ruokailu Siikapirtillä 

Ilmoittakaa oma mieltymyksenne jollekin hallituksen jäsenelle. Myös kerhon facebook sivulla on 

vastaava kysely, jonka kautta voi mielipiteensä julkaista. 

 

 

 

MOOTTORIURHEILUKESKUS –HANKE 

 

KonnMK/UA on Äänekosken MK:n, Konginkankaan UA:n, Äänekosken UA:n ja Äänekosken 

pienoisautoilijoiden kanssa suunnittelemassa yhteistä paikkaa moottoriurheilukeskukselle. Alueelle 

olisi tarkoitus järjestää harjoittelupaikat motocrossille, endurolle, rallisprintille, rallicrossille, 

jokamiesluokalle ja RC-autojen harrastajille. Hankkeen ensimmäinen vaihe on suunnittelu, joka on 

juuri käynnistynyt, siinä tehdään selvitys moottoriurheilukeskuksen sijainnista, toimintojen 

sijoittelusta jne. Tiedotamme jäsenistöä hankkeen edetessä. Suunnittelu vaihe on tarkoitus saada 

päätökseen vuoden 2018 loppu puoliskolla. 

 

JÄSENEDUT 

 

Muistakaa huolehtia vuoden 2018 jäsenmaksu laskun maksaminen, jotta saatte jäsenedut voimaan. 

Mikäli olette hukanneet jäsenmaksulapun, niin niitä saa sihteeriltä tai Astalta uusia. 

 

 

 

 

 

 

Konneveden Moottorikerho/Urheiluautoilijoiden puolesta sihteeri Susanna Lehtonotko 


