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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Porin FK-Kerhon kausi 2021 onnistui jälleen kerran loistavasti. Kilpailuihin osallistuneilta
kuljettajilta, toimihenkilöiltä, teameilta sekä huoltajilta saadun positiivisen palautteen määrä
yllätti itseni kerhon Facebookia selattuani. Suuret kiitokset kaikille kilpailuissa, talkoissa
sekä toiminnassa mukana olleille; teidän kanssanne on mahtavaa harrastaa ja vastaavaan
ryhmähenkeen en ole törmännyt missään muualla. Tehdään tämän kauden kilpailuista
vieläkin parempia ja nostetaan kilpailuorganisaatio ja kilpailuiden järjestäminen Suomen
parhaalle tasolle!
Kilpailuiden järjestäminen on kerhon varainhankinnan turvaamiseksi ensiarvoisen tärkeää.
Tulee silti muistaa, että kilpailut eivät ole seuran päätarkoitus. Kuten uusissa säännöissä
todetaan; 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-kerho on olemassa meitä, kartingin
harrastajia varten, jotta meillä on mahdollisuus toteuttaa palavaa intohimoa
moottoriurheiluun.
Monissa yhdistyksissä on usein ongelmana, ettei yhdistystoiminnassa ole aktiivisesti
mukana kuin muutamia jäseniä. Onneksi voin todeta, että kerhostamme löytyy erittäin
aktiivinen jäsenistö, jonka kanssa on mahtavaa kehittää toimintaa. Tämä on Porin FKkerhon voimavara, jota tulee vaalia myös tulevaisuudessa.
Jos sinulla on kehitysideoita tai projekteja mielessä tai haluaisit osallistua seuran ja alueen
kehittämiseen ennen kauden aloitusta, niin laitathan puhelua tai viestiä tulemaan. Viime
vuonna saatiin loistava idea talkoille, joissa maalataan kahvilan katto ja seinät. Pistetään
vähän väriä seinään vielä ennen ajokelejä! Laita viestiä tulemaan ja hoidetaan käytännön
asiat kuntoon.
Mikael Löfgrén, Porin FK-kerhon puheenjohtaja
HALLITUKSEN TAMMIKUUN TOINEN KOKOUS
•

Käsiteltiin radan kehittämishanketta Teron alustamana, jonka ensimmäinen vaihe on radan
asfaltointi. Hallitus päätti asfaltoida radan 2022, jos siihen saadaan hakemaamme Leader-tukea
vähintään 60 000€. Radan asfaltoinnin yhteydessä turvallisuutta parannetaan mm. leveämmillä ja
nykyvaatimukset täyttävillä kanttareilla sekä muuttamalla ratavarikolle tulo turvallisemmaksi.

•

Viime kesänä Porissa hienosti järjestetyt SM-kisat ovat noteerattu AKK:n lajiliitossa ja
vaikkei ensi kesäksi SM-kisajärjestelyoikeutta Poriin saatukaan, on kerhostamme pyydetty
ylimääräinen edustaja mukaan kehittämään SM-kisojen sarjatyöryhmään. Kokouksessa

Porin FK-kerhoa edustaa Mikael Löfgren. Pekka Harjunpää on kartingin lajiryhmän jäsen,
joten Porin FK-kerholla on nyt kaksi edustajaa SM-sarjatyöryhmässä.
•

Vuoden ympäristöraportti 2021 on toimitettu Porin kaupungille ja kaupunki on kuitannut
sen vastaanotetuksi.

•

Hallitus päätti tehdä pieniä investointeja radan suhteen:
• Rikkinäinen ja pätkivä äänentoistojärjestelmä radalla päivitetään toimivaksi.
• Nettiyhteyttä vahvistetaan radalla, jotta kisoissa tietoliikennejärjestelmät toimivat
paremmin.
• Päätettiin hankkia lisää radiopuhelimia radalle, jotta toimivia puhelimia on
riittävästi kisaorganisaatiolle käytössä.

•

Teimme lyhyen ja ytimekkään kyselyn Facebookissa seuraajillemme, että mitkä luokat tulisi
olla Kevätpäräyksessä. Kyselyyn tuli 89 vastausta, mikä oli hauska yllätys. Ilmiselvästi
Kevätpäräys kiinnostaa kartingväkeä. Kyselyn vastausten perusteella luokista päätettiin
seuraavasti:
•
•

Lauantai 23.4 Mini60, OKJ, OK, Rotax Micro Max, Rotax Junior
Sunnuntai 24.4 Mini60, OKJ, OK, Raket Cadet, Raket Micro

OSAATKO PITÄÄ SALAISUUDEN?
Tämä asia julkistaan vasta myöhemmin virallisesti, mutta nyt jo kerhon jäsenille on kertoa huippuuutisia. AKK on lahjoittanut Porin FK-kerholle Flying Finn auton. Auto on jo noudettu Poriin ja se on
pakasta vedetty Raket95 Cadet. Nyt kerholla on loistopeli ajattaa halukkaita kartingista
kiinnostuneita lapsia. Tästä lisätietoa kuvien kera piakkoin!
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IAME-kisat Porissa
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AJORETKI LEMPÄÄLÄÄN
Syksyn aikana on ollut puhetta, että kävisimme ajamassa porukalla sisäkartingia, kun ulkona
ajaminen on tällä hetkellä haasteellista. Alustava suunnitelma on lähteä ajamaan Lempäälän
Ideaparkin sisäradalle la 5.2.2022 Laita viestiä Lössölle 0500-590745, jos haluat lähteä mukaan.

Paikka on tosi hieno ja autoina on upouudet sähköautot! Jos osallistujia
tulee paljon, niin voidaan tehdä jako juniorit/seniorit.
NAAPURIRADALLE AJAMAAN
Hyväksi havaittu seurayhteistyö jatkuu myös tänä vuonna. Ulvilan ja Kokemäen radoille voi Porin
FK-kerhon jäsen ”ostaa kausikortin”, jolla saa käydä rajattomasti ajamassa. Hinta per rata on 80€ ja
summa maksetaan kunkin kerhon tilille ratamaksun tapaan.
Ulvilan FK-kerho: FI06 5700 2040 0116 19
Kokemäen FK-kerho: FI63 50370520 0689 88
Viestiksi kuljettajan nimi, luokka, seura
Ulvilan ja Kokemäen kerhojen jäsenillä on samanlainen mahdollisuus ostaa ”kausikortti” Viasveden
radalle.
UUSIA JÄSENIÄ
Tervetuloa mukaan Porin FK-kerhoon jäseneksi Hanna Isokorpi, Eino Heiniluoma ja Markus
Heiniluoma. Heidät on hyväksytty hallituksen viimeisimmässä kokouksessa uusiksi kerhon jäseniksi.
Tästä se lähtee. Moni varmasti muistaa Porin FK-kerhon Facebook-päivityksen viime syksyn
viimeisestä ajopäivästä, jolloin Eino 4vee ajoi kauden viimeisen kierroksen! Toivottavasti Eino
nähdään radalla myös heti ensimmäisten joukossa, kun ”lumet ovat sulaneet ja Viasvedellä taas
ajetaan”.
KOULUTUKSET
Jotta kerhon toimintaa pystytään järjestämään sekä kehittämään – on onnistuneilla
kisajärjestelyillä erittäin suuri merkitys varainkeruussa. Radan asfaltointi sekä infran kehittäminen
edellyttää myös varainkeruuta. Viime vuonna käytimme kisaorganisaatiossa monia ulkopuolisia
toimihenkilöitä, joista tuli kustannuksia majoitukseen, matkakuluihin ja radan ulkopuolisiin
ruokailuihin. Olisi hienoa, jos seurassamme olisi omasta takaa riittävästi toimihenkilöitä, jotta
ulkopuolisten henkilöiden tarve kisaorganisaatioissa vähenee. Näin ollen myöskin kilpailuiden
tuotto ohjautuu kerhon toiminnan kehittämiseen.
Meidän kaikkien panos onnistuneiden kisojen järjestämisessä on tärkeää ja toivottavasti
kerhomme jäsenistö osallistuu tuleviin AKK:n koulutuksiin, jotta saamme lisää lisenssin omaavia
toimihenkilöitä. Näin rakennamme yhdessä vahvaa perustaa Porin FK-kerhon tuleville vuosille.
Tekniikkakoulutus - Lauantaina 26.2 järjestetään kartingin tekniikan perustoimitsijakoulutus.
Sunnuntaina 27.2.2022 järjestetään kartingin tekniikan päätoimitsijakoulutus. Näitä koulutuksia
suositellaan kaikille, joita kartingin tekniikka kiinnostaa tai haluatte toimia kisoissa katsastuksessa
toimihenkilöinä. Lisätietoa antaa Porin FK-kerhon omat expertit Rauno Syysmäki 0400-721425 ja
Merja Ruokolainen 040-1560533. Ilmoittautuminen KITI:n kautta.

Päätoimitsijakoulutus – Olemme kyselleen AKK:lta päivämääriä, koska
seuraavia päätoimitsijakoulutuksia järjestetään. He informoivat heti, kun
päivät ovat selvillä.
Perustoimitsijakoulutus – Tämä koulutus järjestetään netissä ja sen voi käydä suorittamassa
silloin, kun itselle parhaiten sopii. Sen voi suorittaa vaikka tältä istumalta! Lisätietoa
perustoimitsijakoulutuksesta ja ilmoittautuminen löytyy täältä:
https://www.autourheilu.fi/kilpailijat/kilpailijalisenssit/kayttoohjeitajasenille/verkkokoulutukseen-tutkintoon-ilmoittautuminen/
Jos haluat kuulla toimitsijakoulutuksista lisää, soita Lössölle 0500-590745.
JOTAIN SYDÄMELLÄ?
Onko sinulla mielessäsi joku hyvä idea tai kehittämiskohde ajatuksissa. Haluatko antaa risuja tai
ruusuja? Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.2.2022. Laita sähköpostia tai soita jollekin
hallituksen jäsenelle.
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

Nähdään radalla!
# Jos pärjäät Porissa, pärjäät missä tahansa

