JÄSENKIRJE
Lappeenrannassa aprillipäivänä 01.04.2003

Hei kaikki prätkäjätkät ja surinasussut !

Aurinko jo lämmittää ensi säteillään ja moottoripyörää on kiilloteltu moooonta pitkää
kuukautta. Meillä motoristeilla alkaa kuume nousta, baanalle pitäisi päästä. Pianhan sitä
huristellaankin - ainakin Satamatorille kahville !
13.3.2003 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Juha-Pekka “Jussi”
Elmola (puh. 041-446 0537), varapuheenjohtajaksi Veikko “Veki” Olkkonen (puh. 040557 1058 ). Rahakirstummehoitajana toimii Pekka Suomalainen (puh. 040- 571 1680 ) ja
pöytäkirjoja rustailee sihteerin ominaisuudessa Leena “Lelle” Turtiainen (puh. 040 –523
6807). Jaostojen vetäjät : Endurojaos / Seppo Koivunen , Matkajaos / Veikko Olkkonen,
Motocrossjaos / Aki Kuorttinen , Road Racing –jaos / Pekka Kärävä, Veteraanijaos /
Hannu Kokkola, Nuorisojaos/ Ari Aro ja Naisjaoston vetäjä valitaan myöhemmin.
Vuosikokouksessa päätettiin myös jäsenmaksut vuodelle 2003. Ne säilyivät samoina kuin
viime vuonna eli 17 euroa / lätty. Liitteenä olevalla maksukuitilla voit varmistaa olevasi
taas vuoden mukavan rennossa porukassa, Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry:ssä.
Maksathan maksun 30.04.2003 mennessä, niin vältyt ulosottomieheltä.
Pilkkikisat pidettiin Marjolassa 15.3.2003 aurinkoisen, mutta tuulisen sään vallitessa.
Kalansaalit olivat valtaisia ja lähes Miljoonapilkin veroiset palkinnot on jo jaettu
arvokkain seremonioin onnekkaille kalamiehille ja –naisille.
Tätä lukiessasi on Imatran moottorikerhon kanssa järjestämämme moottoripyöränäyttely
jo takanapäin. Moni moottoripyöräkärpäsen purema immeinen sai taas uusia unelmia.
Toivotaan, että näyttely oli myös kerholle hyvä bisnes…
Lauantaina 26.4.2003 pidetään ajokauden avajaiset. Sään salliessa tule kerholle klo 12.00
pyörinesi, niin pöräytetään porukalla pikkulenkki lähitienoolla. Illalla keskitytäänkin
sitten saunomiseen, hyvään seuraan ja mahdolliseen juomapuoleen. “Omat eväät”
mukaan !
Muukon motocross –radalla järjestetään talkoot 22.05.2003 klo 17.00 alkaen. Kaikkia
kynnelle kykeneviä pyydetään sankoin joukoin mukaan (ainahan sitä työnjohtoakin
tarvitaan). Rajun raadannan jälkeen lämmitetään kerholla sauna ja unelmoidaan SM –
kisoista v. 2004– totta kai. Omat katepillarit messiin !

Willimiesajo pidetään jo viidettä kertaa 6. –8.6.2003 Kotalahden leirikeskuksessa.
Talkooväkeäkin taas omasta kerhosta tarvitaan saunan lämmitykseen, järjestysmiehiksi ja
–naisiksi, keittiöhommiin, ilmoittautumiseen jne. Jos tunnet olevasi toiminnan mies tai nainen, ilmoittaudu Jussille puh. 041-446 0537. Kokkareillehan voi toki osallistua ihan
hauskanpidonkin merkeissä.
Virtasalmen Moottoriradalle on tarkoitus lähteä porukalla kruisailemaan sunnuntaina
18.05.2003 klo 12.00 alkaen. Ratamaksu on 45 euroa / hlö, josta kerho sponsoroi
myöhemmin 20 euroa. Jos olet halukas olemaan edes yhden päivän kuin konsanaan
Valentino Rossi, niin ota yhteyttä Pekka Kärävään puh.040 – 512 7684 . Vauhdikas
Virtasalmen retki siis luvassa !
Kokoontumisajoihin olemme aina osallistuneet innokkaasti. Toivotaan, että tänäkin
kesänä saadaan “edustava” porukka ainakin seuraaviin kekkereihin:
16. – 18.05.2003 Linnareissu, Savonlinna
17. – 18.05.2003 Motoristin kevätpäivät, Jyväskylä
13. – 15.06.2003 Koitere Custom, Ilomantsi
19. – 22.06.2003 Kokkoontumisajo, Suolahti
11. – 13.07.2003 Saaristoajo, Sauvo
25. – 27.07.2003 Rottaralli, Ristiina
01. – 03.08.2003 Ponutaival, Kesälahti
29. – 31.08.2003 Sudenajo, Lieksa
Mahdollisia yhteislähtöjä suunnitellaan kerhoilloissa. Ota kartta kainaloon ja tule
suunnittelemaan !
Virtasalmella pidetään 23. – 24.08.2003 Classic EM –kisat, joihin toivotaan kerholta
rajua rymyryhmää.
Vuoden vaihteessa Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry:ssä oli 248 jäsentä. Ihmetyttää
vain kovasti, kun kerhoilloissa torstaisin klo 18.00 kerholla (Telakantie 8, 53 300
Lappeenranta) pyörivät vain samat “naamat”. Missä olette te jäsenistön “maan hiljaiset”,
jotka mukisematta maksatte jäsenmaksunne ? Tule esiin, aktivoidu ja suoriudu kerholle
torstaina 24.4.2003 klo 18.00 tutustumaan muihin samanhenkisiin. Nähdään kerholla !
Aurinkoisia ajokilometrejä ja räyhäisää kevättä toivottaen LrMP ry:n hallitus

