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Vuosi alkaa kääntyä lopuilleen ja katseet suuntautuvat ensi vuoteen. 

 

Vuosikokous pidettiin 2.12.2018 ja alla hieman vuosikokouksen päätöksiä sekä uuden hallituksen 

suunnitelmia. 

 

 

TOIMINTA VUONNA 2019 

 

Tarkoituksena olisi järjestää 10.3.2019 jääradan SM kisat perinteisesti Isolahdella. Heinäahon Ilkka 

on valittu kilpailunjohtajaksi edellis vuoden tapaan ja hän on jo alkanut keräämään itselleen 

apujoukkoja kisojen järjestämiseksi. Olkaa Iliin yhteydessä mikäli innokkuutta ja halukkuutta 

talkoisiin löytyy. Tiedotamme tarkemmin vastuujaoista vuoden vaihteen jälkeen kerhon netti 

sivuilla ja facessa kun avainhenkilöt varmistuvat. 

 

Kesälle pyrimme neuvottelemaan sopimuksen Neste Ralliin ja mikäli paikkakunnalla järjestetään 

kesällä tapahtumia, ollaan niissä mukana tarpeen mukaan. 

 

Syksyllä järjestetään MiniTrial kisa, perheajot ja pikkujoulut. 

 

Moottorirata hanke etenee pikkuhiljaa ja siitä tiedotetaan myös kerhon sivuilla, aina jos jotakin 

uutta tietoa etenemisestä tulee. 

 

HALLITUS 
 

Vuosikokouksessa valittiin seuralle uusi hallitus. Juha Limppu Liimatainen jatkaa puheenjohtajana, 

Pentti Korhonen varapuheenjohtajana ja Susanna Lehtonotko sihteerinä. Uutena hallituksessa 

aloittivat Seppo Pirkkalainen ja Tuukka Heinäaho, Väinö Variksen ja Asta Hintikan jäädessä pois 

hallitustyöskentelystä. 

 

Kauden 2019 hallitus: 

Pj Juha Liimatainen  0400 646499  juha@konnekuljetus.fi 

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

Pentti Korhonen 040 514 3500 pentti@penttikorhonen.fi 

Ilkka Heinäaho 0400 345516  ilkka.heinaho@camaster.fi  

Seppo Pirkkalainen 040 020 0560 seppo.pirkkalainen@gmail.com 

Harri Lahti  041 4593614  info@iceroadracing.com 

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

Kari Tarvus  050 5820423   kari.tarvus@gmail.com  

Jani Mölsä  040-5865721  molsaj@suomi24.fi 

Tuukka Heinäaho 050 596 9991 bigberthaboogie@gmail.com 

Manu Varis  040 706 3952 manuvaris@gmail.com 

Terhi Ahonen 050 525 1527 terhi.ahonen@kotikone.fi 
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Tomi Kapanen 044 936 3270 kapanen.t@gmail.com 

Ari Borovkoff 040 595 6073 ari_borovkoff@hotmail.com 

Marika Eerola 045 330 7876 marika.eerola@konnevesi.fi 

 

Olkaa aktiivisesti yhteydessä hallituksen jäseniin uusien ideoiden eteenpäin viemiseksi. 

 

Jäsenrekisteri: Harri Lahti palaa muutaman vuoden tauon jälkeen jäsenrekisteriä hoitamaan 

Jokkisautojen maalit: Susanna Lehtonotkolta saa maalit kilpa-autoihin. Niitä on nyt tilattu isompi 

erä klubille. 

Kerhon ja sponsoreiden tarrat: Susanna Lehtonotkolta.  

 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT  
 

Kerhon yhteistyökumppaneina jatkavat Konneveden POP pankki, Ravintola Mierontie, K-Market, 

Sale ja Aseman Merkkari.  

 

 

JÄSENEDUT 
 

Jäsenedut pysyivät samana kuin edellisellä kaudella. 

AKK-Motorsport ry:n Motorsport ID-korttia/mobiilikorttia esittämällä saat seuraavat edut 

kaudella 2019: 

 

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

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

Vuoden varrella Mierontie saattaa tarjota jäsenille joitakin extra alennuksia, mutta niistä 

Mierontie ilmoittaa erikseen. Edut saa esittämällä ID-korttia tilauksen yhteydessä.  

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

veloitusta. Välinevuokrauksesta vastaa Susanna Lehtonotko. Muut yhdistykset tai henkilöt 

voivat vuokrata kalustoa maksua vastaan. 

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

ratamaksuista sihteerille. Tukea voi hyödyntää myös kuntosalikorttiin. 

- 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 maalit veloituksetta. 

- Loka-marraskuussa kilpailijat voivat hakea matkakorvauksia kisamatkoista 

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

 

Tarkempia tietoja liiton kautta tulevista eduista saa autourheilu.fi ja moottoriliitto.fi sivuilta 

- Ilmoitathan sihteerille mikäli postiosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, niin saadaan 

tieto kulkemaan jouhevasti.  

- Jäsenmaksulaskut lähtevät viikolla 50 painoon. Huolehdithan jäsenmaksun maksamisen, 

jotta pääset hyödyntämään etuja. Mikäli hukkaat laskun tai se ei saavu perille, voit tulosta 

uuden Kiti järjestelmästä. Mene sivulle www.autourheilu.fi , sivun alalaidasta valitse KITI 
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ja kirjaudu id tunnuksellasi. Omien tietojen alla on maksuhistoria, mistä voi tulostaa uuden 

laskun. Unohtuneen id numeron saa Harrilta tai Susannalta.  

 

- Huomioikaa myös että Harri ja Susanna tekevät tätä päätyön ohessa/harrastuksena, joten 

aivan viimeiselle sekunnille ei lisenssin ostoa/jäsenmaksu maksamista kannata jättää, jos 

tarvitsee meidän apuja. 

 

- 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. 

 

- Myös seuran facebook sivuille ja nettisivuille ilmestyy silloin tällöin tiedotettavaa. 

- Edelleen virallinen jäsenrekisteri ja laskutus hoituu AKK:n ylläpitämän KITIn kautta, mutta 

moottoripyörä puolen kilpailijat voivat MOTIN kautta ostaa lisenssejä, katsoa tapahtumia, 

päivittää omia tietoja ja seurata kilpailijanumeroita.  

 

- Jäsenyyden saat jatkossakin todistettua autourheiluliitolta saadulla jäsenkortilla. Kortin saa 

joko mobiili korttina tai perinteisenä muovikorttina. Muovikortti on tilattava erikseen. 

Mobiiliin jäsenkortti tulee automaattisesti, mikäli yhteystietosi ovat autourheiluliiton 

jäsenrekisterissä ajan tasalla ja kortti valintana on ”mobiilikortti”.  

 

 

Vauhdikasta moottoriurheiluvuotta toivottelee sihteeri Susanna Lehtonotko 
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