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Talvinen tervehdys kerhomme jäsenistölle! Talvi on 
saapunut Suomenmaahan ja lunta on tätä kirjettä 
kirjoitettaessa 10-20 cm vähän paikasta riippuen, 
kelkkailun kannalta ei siis mitenkään liikaa. 

Viime päivien pakkaset ovat jäädyttäneet ojat, nevat 
sun muut rutakot varsin hyvin, nyt kaivattaisiin vain 
kovasti lisää lunta. Ensi viikolle sääennuste lupailee 
hieman lumisadetta. Toivotaan että Pekka Pouta ei 
erehdy tällä kertaa. 

Urien polkemiset on aloitettu laajalti kerhomme urilla 
niin uravastaavien kuin aktiivisten jäsenten 
suorittamina. Kiitos kaikille osallistuneille! Muistakaa 

nyt alkukaudesta malttaa mielenne ja ajakaa koko uran leveydeltä malttia käyttäen, älkääkä 
raadelko urapohjaa raskaalla kaasupeukalolla! 

Järvien, jokien ym. jäät voivat olla vielä moninpaikoin heikkoja. Varokaa etenkin 
virtauspaikkoja. Jos et tunne vesistöä, älä lähde ylittämään sitä! 
Alavuden Kirkkojärvellä on suoritettu loppusyksystä ja alkutalvesta ruoppaustöitä ja ne 
jatkuvat järven eteläpäässä jäätilanteen niin salliessa jääkannen päältä. Olkaa varovaisia ja 
kiertäkää ruoppaustyömaa riittävän kaukaa! 

Vuosikokous 

Kerhon vuosikokous pidettiin 27.11.2020 Tuurissa hotelli Onnentähden kokoustiloissa. 

-Pirkka Alahäivälä luopui puheenjohtajuudesta ja tilalle valittiin Tero Virtala Lehtimäeltä 
-Antti Katajamäki luopui varapuheenjohtajuudesta ja tilalle valittiin Ville Mäki-Pollari 
Alavudelta 
-Rahastonhoitajana jatkaa Kimmo Ojanperä Kuortaneelta 
-Sihteeriksi valittiin Tuomas Myllykoski Alavudelta 
 
Hallituksesta jäivät pois Ari Saari ja Mika Uitto. Tilalle tulivat Janne Raiski ja Veli Soini. 
 
Hallituskokoonpano 2021: 

Pirkka Alahäivälä, Kimmo Ojanperä, Risto Jalkanen, Jukka Kujala, Samuli Toivola, Antti 
Katajamäki, Tero Virtala, Jussi Ojala, Janne Norpo, Ville Mäki-Pollari, Tuomas Myllykoski, 
Heikki Lehisalo, Jani Hakola, Veli Soini ja Janne Raiski 

Kaudella 2020 tapahtui: 

Kerhomme oli tarkoitus järjestää moottorikelkkailun SM-Sprint kilpailu Lehtimäellä joka kulki 
nimellä Letec Sprint. Kilpailu jouduttiin kuitenkin perumaan totaalisen surkean lumitilanteen 
vuoksi. Kiitos kaikille kilpailun järjestelyihin osallistuneille! Toivottavasti seuraavat kisat 
saadaan toteutettua onnistuneesti! 

Lumitilanne oli yleisesti ottaen todella kehno ja koko kaudella taisi olla maksimissaan 2 
viikkoa järkevää ajokeliä. 

 



2/4 

Kerhomme hallituksesta osallistui 2 edustajaa Pohjanmaan kelkkakerhojen 
yhteistapaamiseen Kauhajoella. 

Kauden 2021 tapahtumia 

Koronatilanteen niin salliessa yritämme järjestää safarin, tai ainakin jonkinlaisen 
makkaranpaistoretken vaikka Potaskalle. Seuraa ilmoittelua! 

Kilpailuja emme tälle kaudelle järjestä. 

Naapuriseurojen ristiinajosopimus 

Naapuriseurojen (Pirkanmaan Maastoreittipooli ja EP-Moke) ristiinajosopimus jatkuu 
entiseen malliin. Lisätietoa kerhon nettisivuilla. 

Jäsenetuja tarjolla! 

Kerho on solminut yhteistyösopimuksia alueemme yrittäjien kanssa ja neuvotellut 
jäsenillemme lukuisia etuja. Jäsenedut löydät kerhon nettisivuilta. Varaudu todistamaan 
jäsenyytesi esittämällä sähköinen jäsenkortti tai kopio / kuva viitenumerollisesta 
jäsenmaksukuitista! 

Sähköinen jäsenkortti 

Kerho on ottanut käyttöön sähköisen jäsenkortin. Saat kortin käyttöösi kun sinulla on tunnus 
kerhon jäsenrekisteriin ja olet maksanut jäsenmaksulaskun. Ohjeet jäsenrekisteriin ja kortin 
käyttöönottoon löytyvät kerhon kotisivuilta. 

Jäsenmaksusta ja jäsenrekisteristä: 

Kerhon jäsenmaksut suoritetaan nyt ja vastaisuudessa laskuttamalla jäseniä, jotka ovat 
kerhon jäsenrekisterissä. Mikäli et ole vielä kerhon jäseneksi liittynyt tai olet jo vanha jäsen, 
mutta et ole vielä tehnyt tunnuksia kerhon jäsenrekisteriin, tee se nyt! 
Kerhon jäseneksi voit liittyä osoitteessa www.susemk.fi 
Kun olemme käsitelleet liittymisesi / tietojesi päivittämisen, lähetämme laskun 
jäsenmaksusta sähköpostilla tai, niin halutessasi, kirjepostilla. Laskutus vastaisuudessa 
vuosittain. Jäsentarran voit noutaa maksukuittia vastaan myyntipisteestä. 

Voit myös liittyä jäseneksi myyntipisteessä maksamalla jäsenmaksun käteisellä ja 
täyttämällä liittymiskaavakkeen. Suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti kerhon kotisivujen 
kautta liittymistä. Näin saat nopeammin esim. kerhon sähköisen jäsenkortin käyttöösi ja 
säästät meidän turhalta paperinpyörittämiseltä. 

Mikäli et halua liittyä kerhon jäseneksi, voit lunastaa 60€ vuosittaisen hoitomaksun 
myyntipisteestä tai maksamalla kerhon tilille. 

Kerhon jäsenmaksu 40€/v oikeuttaa kelkkailemaan kerhon urilla! 
Lisäperhejäsenten maksu 20€/v. 

Nyt kaikki uudet ja vanhat jäsenet aktivoitumaan ja lisäämään jäsentietonsa kerhon 
jäsenrekisteriin osoitteessa www.susemk.fi ! 
Ajantasainen jäsenrekisteri on ensiarvoisen tärkeä, sillä sen avulla voimme osoittaa 

 

http://www.susemk.fi/
http://www.susemk.fi/
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jäsenmäärämme esim. kun haemme erilaisia avustuksia kunnilta, elykeskukselta tai 
leader-ryhmiltä! Järjestäytynyt kerhotoiminta osoittaa uskottavuuttamme kun ajamme 
kelkkailijoiden etua! Kerhomme jäsenrekisterissä on tällä hetkellä reilut 110 henkilöä. Tästä 
on hieman matkaa huippuvuosien 300-400 jäseneen ja toivonkin nyt, että jokainen jäsen 
hoitaisi jäsentietonsa ajantasalle. 

Mikäli jokin asia jäsenrekisterissä askarruttaa, älkää epäröikö ottaa yhteyttä kerhon sihteeriin 

Jäsenmaksu / hoitomaksu on kerhomme toiminnan kannalta erittäin tärkeä, sillä 
kustannuksia syntyy joka vuosi useampi tuhat euroa vakuutuksista, pankkikuluista, kaluston 
huollosta, nettisivuista ym. hallinnollisista asioista vaikka lunta ei sataisi senttiäkään. Urien 
kunnostuksia tehdään lumitilanteesta riippumatta siltojen rakentamisen, raivaamisen ja 
merkkaamisen muodossa. 
 
Viime vuosina on ollut trendinä, että jäsenmaksutuotot / hoitomaksut putoavat jopa yhteen 
kolmasosaan ns. hyvän talven tasosta! Tämä aiheuttaa heilahtelua kerhon talouteen ja 
tulevaisuuden suunnittelu on tämän takia todella hankalaa ja investointeja joudutaan 
tekemään ylivarovaisesti. Jos jokainen hoitaisi jäsenmaksunsa joka vuosi lumitilanteesta 
riippumatta, olisi kassavirtamme huomattavasti tasaisempi ja hankintojen suunnittelu 
huomattavasti helpompaa! 
 
Toivomme kovasti, että Vastuullinen kerhon jäsen hoitaa jäsenmaksunsa lumitilanteesta 
riippumatta. Onhan se myös hänen velvollisuutensa, sillä kerhoon liittyessään hän hyväksyy 
kerhon säännöt! 
Hyödyntämällä kerhon jäsenetuja, voi jäsenmaksun helposti kuitata alennuksina, eli kerhoon 
kannattaa kuulua vaikka ei niin paljoa ehtisikään kelkkailemaan! 

Lisätietoa jäsenyydestä löydät kerhon kotisivuilta! 

 

Uratilanteesta: 

Kuortane-Alavus uran uudelleenavaus on nyt tekeillä, mutta tälle kautta tämä väli ei vielä 
valitettavasti avaudu. Nyt tarvitsisimme erityisesti kökkäväkeä Kuortaneen päästä 
selvittämään uran tilaa ja tarvittaessa avustamaan uramuutoksessa. Asiasta kiinnostuneet 
voivat olla yhteydessä Kimmo Ojanperään (Kuortane) tai Ville Mäki-Pollariin (Alavus). 
Apu olisi nyt erityisen tervetullutta, että saisimme tuon välin auki ensi talveksi! 

Lehtimäen Valkealammella ollaan rakennettu maastopyöräreittejä ja muutamissa paikossa 
reitit risteävät tai kulkevat palan matkaa kelkkauria myöten. Reitit eivät ole vielä virallisesti 
käytössä, mutta noudattakaa varovaisuutta kun liikutte alueella. 
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Reittimuutoksia: 

-Alavudella Okskorvessa ajetaan nyt ns. Okskorvensuoraa pitkin Okslammelle asti 
-Alavus-Pjoki välillä Romunevan kohdalla reittilinjaus muutettu. Alueelle istutettu taimia! 
-Töysässä muuntoaseman ja Ponnejärven välillä silta siirretty. Pelloille kylvetty kuminaa. 

Noudattakaa maastossa olevia opasteita! 

Kunnostuksia: 

-Lehtimäellä uusittu siltoja.  

-Alajärven SuSeMK kodalle vaihdettu uusi huuva 

-Soinissa tasattu 9 km uraa välillä Lintuharju - Hankanen, raivauksia suoritettu todella 
laajasti, siltoja tehty parikymmentä, merkkaukset uusittu lähes täysin, Toteemille tehty WC 
sekä puuhattu paljon muuta. Iso kiitos Soinin kökkäväelle ja hankkeen vetäjille! 

Suuri Kiitos kaikille muutos- ja kunnostustöihin osallistuneille! 

Urilla on varmasti monin paikoin kaatuneita puita ja risuja, eli saha ja vesuri mukaan 
ensimmäisille reissuille! 

Kerhon tamppari lähtee heti liikkeelle lumitilanteen niin salliessa. Katsotaan kuinka paljon 
lunta saadaan seuraavien sateiden aikana. 

Mikäli koet paloa osallistua urien kunnostuksiin, tai havaitset urilla puutteita, ota yhteys 
alueesi uravastaavaan / hallituksen jäseneen, niin katsotaan hommat kuntoon! 

Muistakaa, että kerhon toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja kukaan ei tee juuri Sinulle 
uraa valmiiksi! Jos tuntuu, että urat ovat huonossa kunnossa tai merkkaukset puutteellisia, 
niin mieti mitä juuri Sinä voisit tehdä asian hyväksi! Kukaan kerhossa ei saa palkkaa ja kukin 
meistä on aivan tavallisia työssäkäyviä tasamaan tallaajia, jotka yrittävät parhaansa mukaan 
toteuttaa kerhon tarkoitusta alueen kelkkailijoiden hyväksi rajallisen vapaa-ajan puitteissa! 
Hallituksessa on aina tilaa aktiivisille jäsenille! 

Jos hallitushommat tuntuvat pelottavilta, niin myös paikallisia uravastaavia tarvitaan aina. 
Uravastaavana toimiminen ei varsinaisesti velvoita sinua mihinkään vaan tarkoituksena olisi 
toimia valvovana silmänä uran kunnon ja käytön suhteen sekä linkkinä paikallisiin 
maanomistajiin sekä tarvittaessa jakaa paikallistuntemusta. Kenenkään ei ole tarkoitus 
lähteä yksin tekemään, vaan hommat hoidetaan porukassa! 

Toivotaan, että lopputalvi olisi pitkä ja luminen ja että kaikki pysyisivät terveinä tämän 
vallitsevan maailmantilanteen keskellä. 

Lumista talvea toivotellen 

Tuomas Myllykoski 
Hallituksen sihteeri 

 
SuSeMK:n löydät myös Facebookista ja Instagramista, käy kurkkaamaassa! 
www.susemk.fi susemk.ry@gmail.com Osoitelähde: SuSeMK jäsenrekisteri 
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