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Hei kaikki Orimattilan Moottorikerhon jäsenet  

Kevät on jo vaihtunut kesäksi ja edelleen elämme poikkeuksellisissa oloissa, vaikkakin osa rajoituksista on jo 
purettu.  
 
Kiitos kaikille radan käyttäjille, että olette noudattaneet ohjeita ja turvavälejä kiitettävästi. Pidetään edelleen 
huoli siitä, että noudatamme ulkoiluun liittyviä etäisyysohjeitä, jätetään autojen väliin riittävä turvaväli, ei tulla 
radalle, jos olet sairas tai altistunut tartunnalle. Huomioidaan turvallisuus korostetusti niin radalla kuin 
varikolla.  

Ollosten Motocross-radan kahvio on taas auki. Ratamaksun voi maksaa ennakkoon kerhon tilille (muista 
tulostaa kuitti auton ikkunaan) tai maksun voi suorittaa kahvioon (myös korttimaksut käy). 
 
Crossikoulu on käynnistynyt ke 3.6.2020, mutta vielä ehtii hyvin mukaan. Ilmoittautuminen 17.30 kerhotalon 
läheisyydessä crossikoulupäivänä. Crossikoulupäivänä rata varattu crossikoulun käyttöön klo 18 – 20. 
 
Keväkausi: 
ke 3.6.2020 Max Sarkama, Matti Korkeamäki 
ke 10.6.2020 Joni Tuominen, Jussi Tuominen 
ke 17.6.202 Juuso Matikainen, Jarno Koskela 
ke 24.6.2020 Mauno Nieminen, Nestori Tolvanen 
 
Syyskausi: 
ke 5.8.2020 Max Sarkama, Matti Korkeamäki 
ke 12.8.2020 Joni Tuominen, Jussi Tuominen 
ke 19.8.2020 Juuso Matikainen, Jarno Koskela 
ke 26.8.2020 Mauno Nieminen, Nestori Tolvanen 
 
Jos ei toiminnassa mukana, niin crossikoulun kausimaksu on 100 eur. Lisätietoja tarvittaessa Matti 
Korkeamäki p. 0400 422973.  

Sarjacrossit ovat myös käynnistyneet ja ajetaan tuttuun tapaan Heinolan Moottorikerhon kanssa. 
Sarjacrossi käynistyivät la 6.6.2020 Orimattilasta. Sarjacrossit ajetaan vuoroviikoin Orimattilassa ja 
Heinolassa. Ilmoittautumiset aina paikan päällä. HUOM!! Liikennevakuutus on pakollinen, ilman sitä 
ei ajamaan pääse. 

Yhteyshenkilöt: 

Orimattila, Matti Korkeamäki, 0400422973 
Heinola, Tommi Gustafsson, 0500246961 

Ajat 

Orimattila la 6.6 
Heinola la 13.6 
Orimattila la 27.6 



Heinäkuusta alkaen ajetaan sarjacrossit tiistaisin, ajat vahvistetaan myöhemmin. Seuraa 
ilmoittelua nettisivuilta www.orimk.fi .  
 
Ohjelma 
Klo 12-13 vapaata harjoittelua 
Klo 13.00 1. lähtö, 65, 85, naiset 

                   1. lähtö, Avoin 
 Klo 14.00 2. lähtö, 65, 85, naiset 

                   2. lähtö, Avoin 
Klo 15.00 rata auki normaalisti kaikille. 

Huom! 
Lippumiehiä ja toimitsijoita kaivataan. Kuskien huoltajat, kaverit ja muutkin tervetulleita auttamaan. 

  
Vuoden 2020 jäsenmaksulaskut on lähetetty toukokuun alkupuolella Motin kautta. Olethan muistanut 
hoitaa jäsenmaksusi? Jos jäsenmaksussa on jotain epäselvää, olethan yhteydessä Satu Hiltuseen 
satu.hiltunen@wihuri.fi . 

HUOM! Huolehdithan, että meillä on sinun sähköpostiosoitteesi. Kerhon sivulta löytyy linkki, mihin voit 
ilmoittaa sen. Muistathan ilmoittaa myös, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu. Jäsenkirjeitä tulemme 
lähettämään tarvittaessa Motin kautta sähköpostitse 

Orimattilan Moottorikerholla on oma WhatsUp-ryhmä, jossa kerhon jäsenet voivat keskustella ja lähettää 
viestejä ja kysymyksiä. Jos et vielä kuulu tuohon ryhmään, laita viestiä Sadulle p. 040-8379575, niin hän lisää 
sinut tuohon ryhmään.  
 
Näillä näkymin näyttää siltä, että heinäkuulle anottu ja saatu MX-Liiga pystytään korona -rajoituksista 
huolimatta järjestämään. Kilpailu on tarkoitus käydä 25. – 26.7.2020. Viranomaisten ohjeistukset heinäkuun 
tapahtumien osalta tarkentuvat kesäkuun loppupuolella. Seuraa ilmoittelua kerhon nettisivuilta. Onnistuneen 
kilpailun läpiviemiseksi tarvitsemme tietysti mukaan ison joukon reippaita talkoolaisia ennen kilpailua sekä itse 
kilpailupäiviksi.  
 
Nettisivuillemme tulee ilmoittautumiskaavake kisoihin ja talkoisiin. Sinne ilmoittautuneet sitoutuvat tulemaan 
toimintaan mukaan, eikä heidän tarvitse maksaa ratamaksuja.  

Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista ilmoitamme nettisivuillamme www.orimk.fi 

 
Pysykää kaikki terveinä ja nautitaan kesästä moottoriurheilun parissa! 

 
Kesäisin moottoriurheiluterveisin 

Orimattilan Moottorikerho ry:n hallitus 
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