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Hyvää alkanutta vuotta kartingkaverit!
Se on uusi vuosi ja uusien kujeiden aika. Ajatuksena on, että lähetämme jäsenistölle säännöllisesti
sähköpostia, jossa kerromme ajankohtaisista asioista, kerhon kuulumisia ja tiedotettavia asioita,
jotta kaikki pysyvät kärryillä missä mennään, helpompi nostaa käsi pystyyn ja osallistua kerhon
toimintaan mukaan.
Viime vuosi oli huikeaa tykitystä, kerhokisat lähtivät lentoon, järjestimme 3 valtakunnallista
kilpailua sekä saimme uusia jäseniä kerhoon – tästä on hyvä jatkaa!
Tässä muutama ajankohtainen asia näin alkuun!
Hyvää alkanutta vuotta kartingkaverit
Kaisa Löfgren
Tiedottaja 2022

UUSI HALLITUS
Uusi hallitus on valittu viime vuoden puolella järjestetyssä syyskokouksessa ja kokouksessa valittiin
seuraavat henkilöt johtamaan seuran toimintaa.
Kerhon sähköposti osoite on karting@porinfkkerho.fi. Puolestaan hallituksen jäsenet saat kiinni
näistä yhteystiedoista:
Mikael Löfgren
Juha Heljakka
Jan Löfgren
Teemu Tanninen
Toni Nurmi
Samuli Hakamäki
Kalevi Harjunpää

lofgren.alex.mikael@gmail.com
juha.heljakka@brandid.fi
jan.erik.lofgren@gmail.com
carwashservicepori@gmail.com
t76nurmi@gmail.com
samuli.hakamaki@gmail.com
finnard@gmail.com

040-5728281
0500-700105
0500-590745
044-9844236
040-5016506
040-5113991
0400-598388

HALLITUKSEN TAMMIKUUN KOKOUS
Hallitus kokoontui perjantaina 7.1 ensimmäisen kerran ja esityslistalla oli pitkä liuta asioita. Tässä
muutamia poimintoja mitä kokouksessa käsiteltiin:
•
•

Porin FK-kerhon hallituksen puheenjohtajana toimii Mikael Löfgren. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Jan Löfgren. Hallituksen sihteerinä jatkaa Teemu Tanninen.
Kokouksessa keskusteltiin myöskin erilaisista rooleista ja vastuualueista, joihin tarvitaan
vastuuhenkilöitä. Ryhmien vetäjiksi valittiin:
Rata-alueen kehittämishanke: Juha Heljakka
Rata-alue ja infra: Toni Nurmi
Kilpailuorganisaatio: Jan Löfgren, Mikael Löfgren ja Samuli Hakamäki
Race Cafe: Kaisa Löfgren
Koulutukset, jäsen- ja lisenssiasiat sekä Kiti-järjestelmä: Rauno Syysmäki ja Samuli
Hakamäki
o Talous: Teemu Tanninen
o Tiedotus- ja markkinointi: Juha Heljakka
o Jäsenhankinta ja ajotapahtumat: Jan Löfgren
o
o
o
o
o

Seuramme ollessa pieni ja kompakti, tarvitaan toimintaan, radan ylläpitoon, talkooväeksi ja
kantamaan kortensa kekoon meistä ihan jokaista! Olisi hienoa, jos sinä olisit mukana kerhon
toiminnassa! Vanha sanonta, yhdessä olemme enemmän, pitää paikkansa tässäkin asiassa. Kun
yhdessä tehdään, niin priimaa pukkaa ja kenenkään harteille ei jää liikaa tekemistä. Kaikki apu
otetaan ilomielin vastaan! Ryhmiä tullaan vielä täydentämään tulevien viikkojen aikana, kunhan
uusi hallitus pääsee toiminnassa ”vauhtiin”. Yllä olevasta listata näet, keneen kannattaa olla
yhteydessä mihinkin asiaan liittyen.
VUODEN 2022 KERHOKILPAILUT
Viime kesän kerhokilpailut saavuttivat huikean suosion. Joka kisassa
oli suuri määrä osallistujia, niin junioreiden luokassa, kuin ”ei enää
niin nuorien” luokassa. Kerhokisat ovat hyvä tapa harjoitella miten
kisoissa toimitaan, juniorit saavat hyvää kisakokemusta ja vanhat
parrat pääsevät verestämään muistojaan. Kerhokisoihin ovat
tervetulleita myös muiden alueen seurojen kuskit.
Kerhokilpailut järjestetään myös tänä kesän siten, että osallistuminen
on maksutonta ja palkintoina on yhteistyökumppaneilta saatuja
palkintoja. Viime vuoden palkinnot taitavat olla pikkuhiljaa syöty, joten nyt onkin hyvä aika laittaa
kalenteriin tulevan kesän tiistaipäivämäärät: 14.6, 12.7, 2.8 ja 13.9.
Jos sinulla on tiedossa joku taho, joka haluaisi tukea kerhon toimintaa lahjoittamalla palkintoja
kerhokisoihin, vinkkaa asiasta Lössölle! Pienetkin lahjoitukset otetaan ilomielin vastaan.
Jotta kerhokisat pystytään järjestämään, tarvitaan niitä toteuttamaan kiva rytmiryhmä. Tulisitko
sinä avuksi siihen hommaan? Kehitetään yhdessä kerhokisoista vieläkin hauskemmat! Kaikki ideat

ja ajatukset otetaan vastaan. Laita Lössölle viestiä jos olet käytettävissä
joko jossain tai vaikkapa kaikissa kisoissa.
UUSI ASFALTTI VIASVEDELLE
Jo hetken on kulisseissa työstetty ja kartoitettu mahdollisuutta radan uudelleenasfaltointiin.
Asfaltointi on ehdottomasti yksi tämän vuoden tärkeimmistä ja suurimmista projekteista.
Kartoitustöitä jatketaan ja hallitus tapaa tammikuun lopussa asian tiimoilta seuraavan kerran.
Pidetään peukkuja pystyssä, että projekti etenee suotuisasti ja Poriin saadaan uusi asfaltointi.
PIPOTILAUS
Pipotilaus on lähtenyt eteenpäin marraskuun lopussa ja pipoja tilattiin
47kpl. Ilmoitamme heti, kun toimitus on saapunut Poriin ja pipot ovat
noudettavissa. Peukut pystyyn, että pipot saapuvat pian!
JOTAIN SYDÄMELLÄ?
Onko sinulla mielessäsi joku hyvä idea tai kehittämiskohde ajatuksissa.
Haluatko antaa risuja tai ruusuja? Hallitus kokoontuu seuraavan kerran
24.1.2022. Laita sähköpostia ylhäältä löytyvään osoitteeseen tai soita
jollekin hallituksen jäsenelle.

Nähdään radalla!
“Jos pärjäät Porissa, pärjäät missä tahansa.”

