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Johdanto 
Porin FK-Kerho on yksi Suomen perinteikkäimmistä kartingseuroista. Kerho on saanut alkunsa 
vuonna 1979 Satakunnan Urheiluautoilijoiden jaostona nimellä FK-kerho. Pian tämän jälkeen 
perustettiin itsenäinen kartingin harrastajien rekisteröity yhdistys eli nykyinen Porin FK-Kerho. 
Kerhon tehtävänä on edistää kartingin harrastamismahdollisuuksia, järjestää kilpailuja sekä 
ylläpitää lajin toimintaedellytyksiä Satakunnassa.  
Kerhon tavoitteena on olla Suomen paras kartingseura, joka on avoin kaikille harrastajille. Kerho 
tarjoaa laadukkaan seuratoiminnan kautta jäsenille sekä harrastajille ensiluokkaisen radan, 
koulutusta ja opastusta sekä mahdollisuuden kartingin harrastamiseen. Kerho pyrkii lisäämään 
yhteisöllisyyttä sekä rehtiä urheiluhenkeä harrastajien keskuudessa yli seurarajojen.  
Porin FK-Kerhon toiminta on liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden mukaista. Toimimme 
vastuullisesti ja sitoudumme ympäristötavoitteiden edistämiseen sekä vaikutamme 
toiminnallamme siihen, että ympäristövaikutukset minimoidaan kerhon kaikessa toiminnassa. 
 
Järjestötoiminta 
Yhdistyksen jäsenmäärä on 31.12.2020 107 henkilöä. 
Uusia jäseniä on liittynyt seuraan toimintavuoden 2020 aikana yhdeksän.  
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti: kevätkokous järjestettiin Porin FK-
radan kahviossa 01.07.2020 ja paikalla oli 10 yhdistyksen jäsentä. Syyskokous järjestettiin 
24.11.2020 Porin Nuorisotalolla ja paikalla oli 22 yhdistyksen jäsentä. 
 
Johtokunta toimintavuonna 2020 
 Puheenjohtaja Pekka Harjunpää 
 Sihteeri  Teemu Tanninen 
   Jouni Routa 
   Kalevi Harjunpää 
   Toni Nurmi 
   Rauno Syysmäki 
   Teemu Kaleva 
Johtokunta kokoontui viidesti vuonna 2020. Kokoukset pidettiin 29.1., 5.3., 11.3., 20.8., ja 21.10.   
 
 
 
 



Kilpailutoiminta 
Kerhon tärkein ja näkyvin kilpailutapahtuma oli 25.-27.9.2020 järjestetty Porin SM-osakilpailu. 
Ilmoittautumisia kahdelle päivälle oli 152 ja kuljettajat taistelivat suomenmestaruus pisteistä 
Viasveden legendaarisella kartingradalla kauden viimeisessä SM-osakilpailussa. 
Kyseinen kilpailu onnistui järjestelyiltään erinomaisesti ja se sai tuomariston puheenjohtajalta 
erityismaininnan parhaiten järjestettynä SM-kilpailuna kaudella 2020.  
Maailmanlaajuisella koronavirus pandemialla on ollut vaikutusta kilpailutoimintaan. Jo perinteeksi 
muodostunut kotimaisen karting kauden avaava Kevätpäräys jouduttiin siirtämään viranomaisten 
ohjeistuksien mukaisesti. Voidaan kuitenkin todeta, että kerhon johtokunta onnistui noudattamaan 
viranomaisten antamia koronaohjeistuksia erinomaisesti toimintavuoden aikana.  
Pandemian takia kauden ensimmäiset Porissa ajettavat kilpailut järjestettiin vasta 13.–14.6, jolloin 
ilmoittautumisia oli 141 ja kilpailijat osallistuivat kaksipäiväisiin kansallisiin kilpailuihin.  
Alue 7:n aluemestaruus osakilpailu järjestettiin Porissa 30.8. Aluemestaruuskilpailuihin osallistui 24 
pikkuluokkien kuljettajaa. 
Tämän lisäksi kerho järjesti kolme avointa kerhokilpailua, joihin jokaiseen osallistui 15–20 
kilpailijaa. Avoimet kerhokilpailut olivat loistava keino lisätä yhteisöllisyyttä kerhon jäsenien 
keskuudessa sekä samalla parantaa yhteistyötä lähiseurojen kanssa. 
 
Rata-alueen kehittäminen ja kunnossapito 
Kevättalvella 2020 radalla suoritettiin talkoovoimin turvallisuutta parantavia kunnostustöitä. Rata 
ponttonien alustat sorastettiin ja ponttonit nostettiin ylemmäksi, jotta mahdollisissa 
ulosajotilanteissa ponttonirivit joustaisivat riittävästi henkilövahinkojen minimoimiseksi. 
Kesäkuun alussa radan kanttikivet sekä reunaviivat maalattiin. Tämä paransi huomattavasti radan 
yleisilmettä. 
Ennen SM-kilpailuja radalle rakennettiin kansainväliset mitat täyttävä palkintopalli. 
Kauden aikana ahkera talkooryhmä piti huolta radan viheralueista ja näin rata-alue pysyi erittäin 
siistinä koko kauden ajan. 
 
Yleisöajatukset 
Yleisöajatuksia järjestettiin kesän aikana kaksi kertaa. Aikaisemmasta poiketen, oli käytössä 
sähköpostin kautta tapahtunut ajanvaraus, jonka avulla pystyttiin välttämään mahdolliset ruuhkat 
ja päällekkäisyydet ajotilaisuuksissa sekä huomiomaan viranomaisten vallitsevat 
koronaohjeistukset. 
Tämän lisäksi lapsille järjestettiin yksityisiä ajomahdollisuuksia kesän aikana. Noin 20 lasta osallistui 
ajotapahtumiin. 
 
Kehitysryhmä 
Vuoden 2019 syyskokouksessa päätettiin perustaa seuralle kehitysryhmä. Ryhmän vetäjänä toimi 
Rauno Syysmäki. Ryhmän tavoitteena oli aktivoida seuran jäsenistöä ja miettiä uusia 
toimintamalleja, joiden avulla seuraa voitaisiin kehittää.  
12.01.2020 kehitysryhmä järjesti yleisen keskustelutilaisuuden, jossa esiteltiin ideoita toiminnan 
kehittämiseksi. 



Tiedotus ja media 
Yhdistys on ollut sosiaalisessa mediassa aktiivinen tekemällä muun muassa päivityksiä kerhon 
toiminnasta ja tapahtumista kuluneen kesän aikana. 
 
Taloudellinen asema  
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut vakaa toimintavuoden 2020 aikana. Hyvän 
taloustilanteen perustana on ollut kerhon pitkäjänteinen työ yhtenä Suomen aktiivisimpana ja 
parhaimpana kilpailujen järjestäjänä.  
Kilpailija määrien vähentyminen luo kuitenkin jatkossa haasteita yhdistyksen taloudelliseen 
tilanteeseen. Hyvän taloudellisen perustan turvaamiseksi tulee yhdistyksen johtokunnan luoda 
uusia tulomuotoja, jotta myös jatkossa toiminta voi tukeutua vakaaseen taloustilanteeseen. 
 
Porin Formula Karting Kerho ry:n johtokunta 2021 
 
 Puheenjohtaja Tero Nurmi 
 Varapuheenjohtaja Jan-Erik Löfgren 
 Sihteeri  Teemu Tanninen 
   Toni Nurmi 
   Juha Heljakka 
   Teemu Kaleva 
   Kalevi Harjunpää 
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”Jos pärjäät Porissa, pärjäät missä tahansa.” 
 
 

 


