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Hei kaikki Orimattilan Moottorikerhon jäsenet 

Vuosikokous pidettiin 28.2.2020 OriMK:n kerhotalolla, kiitos kaikille osallistujille.  

 
Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Perttilä.  
Hallituksessa jatkavat Mika Vironmäki, Marko Laaksonen, Petri Hämäläinen, Matti Korkeamäki, 
Hannu-Pekka Koskela,ja Teppo Lainio. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Ville Hujala ja Joni 
Tuominen sekä Satu Hiltunen, joka toimii hallituksen sihteerinä. Pekka Koskela valittiin 
rahastonhoitajaksi. 

Kiitämme vielä kerran Pekka Koskelaa pitkästä ja ansiokkaasta 30 vuoden 
puheenjohtajuudesta. Iso kiitos myös Suvi Porttila pitkään ansiokkaasti hoidetusta sihteerin 
tehtävästä. 

Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat: 

Kerhon jäsenmaksu on 20 €. Perhejäsenmaksu 50 €, johon voi kuulua vanhemmat (isä, äiti) ja 
alle 15-vuotiaat lapset. 

Ainaisjäsenmaksu 150 €. Ajajaluvan omaava jäsenmaksu 20 € iästä riippumatta. 
 
Jäsenmaksulaskut lähetetään Motin kautta. Jos olet jo ehtinyt vuoden 2020 
jäsenmaksusi maksaa kerhon tilille, voit jättää tuon laskun huomioimatta. Kaikkien 
jäsenten toivotaan ilmoittavan sähköpostiosoitteensa, jotta jäsenkirjeet ja 
jäsenmaksulaskut tavoittavat kaikki jäsenet helpoiten. 
 
Jäsenet, joilla ei ole tällä hetkellä kerhon tiedoissa sähköpostiosoitetta, eivätkä näin ollen ole 
saaneet jäsenmaksulaskua Motin kautta, suorittakaa vuoden 2020 jäsenmaksu kerhon tilille 
IBAN: FI40 5308 0720 124443 BIC: OKOYFIHH 10.5.2020 mennessä. Mainitse jäsenen nimi 
viesti-kentässä, ketä suoritus koskee, jotta osaamme kohdistaa sen oikealle jäsenelle. 
 
Kerhon koulutuksiin voivat osallistua vain jäsenmaksun maksaneet. Hallituksen tekemän 
päätöksen mukaan jäsenten motocross radan käyttömaksut muuttuvat tiukemmaksi. Jäsen, 
joka ei ole kerhonjärjestämien kilpailuiden järjestelyissä ja talkoissa mukana maksaa 
ratamaksun 10€/pvä tai 150€ /kausikortti. Myös ajajat, jotka eivät ole kerhon toiminnassa 
mukana, heille ei enää makseta lisenssikorvausta. 
 
 

 



Jäsenkirjeitä tulemme lähettämään tarvittaessa Motin kautta sähköpostitse 

HUOM! Huolehdithan, että meillä on sinun sähköpostiosoitteesi. Kerhon sivulta löytyy linkki, 
mihin voit ilmoittaa sen. Muistathan ilmoittaa myös, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu. 

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.  
 
Jäsenkirje löytyy myös kerhon nettisivuilta. 
 
Vuodelle 2020 olimme anoneet ja saaneet seuraavat kilpailut: 

3.5.2020 56. Toukokuun ajo 
25. – 26.7.2020 MX-Liiga 
3.10.2020 CC SM 

 
Valitettavasti Toukokuun ajo jouduttiin perumaan korona pandemian johdosta. Näyttää hyvin 
vahvasti siltä, että myös MX-Liiga on vaarassa peruuntua hallituksen uusimpiin linjauksiin 
peilaten. Tilanteesta tiedotetaan heti, kun asiassa on tehty päätöksiä. 

Nettisivuillemme tulee ilmoittautumiskaavake kisoihin ja talkoisiin. Sinne ilmoittautuneet 
sitoutuvat tulemaan toimintaan mukaan, eikä heidän tarvitse maksaa ratamaksuja. 
Tämänhetkisen tiedon mukaan kisapäivät ovat 25. – 26.7.2020 ja 3.10.2020. Talkoot pidetään 
kisoja edeltävällä viikolla. Toimintaa ja ratamaksuja valvotaan. 
 
Muu toiminta: Alle 12-vuotiaille toivomme pääsevämme järjestämään motocross koulutusta 
aiempien kesien tapaan. Koronaviruksen johdosta emme ole vielä päässeet tekemään päätöstä 
koulutuksen alkamisesta. Seuratkaa ilmoittelua nettisivuilta ja lähetämme aiheesta myös tietoa 
Motin kautta, kun tilanne sallii tehdä päätöksiä crossikoulun suhteen. 

  
TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA OLLOSTEN MOTOCROSS-RADALLE: 

• jätä riittävä turvaväli autojen väliin 
• noudata annettuja ulkoiluun liittyviä etäisyysohjeita 
• älä tule radalle, jos olet ollut sairas tai altistunut tartunnalle 
• huomioi turvallisuus korostetusti niin radalla kuin varikolla 
• ratamaksut hoidetaan toistaiseksi verkossa 
• kahvio ja vessat pidetään suljettuina 

 
Noudatetaan kaikki yllä olevia ohjeita tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, niin 
harrastustoimintamme voi ikävästä tilanteesta huolimatta jatkua. 

Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista ilmoitamme nettisivuillamme www.orimk.fi 

 
Pysykää kaikki terveinä ja nautitaan kauniista keväästä! 
 
Moottoriurheiluterveisin 

Orimattilan Moottorikerho ry:n hallitus 
 


