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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Vuotta ei ole ehtinyt vielä paljon kulua, mutta kartingkauden 2022 valmistelut ovat jo
kovassa vauhdissa. Aktiivinen talkooporukka on uudistanut Race Cafe kauden avausta
varten hienolla innolla; mahtavaa tekemistä! Porin FK-kerho on paikka, jossa homma toimii
esimerkillisellä tavalla. Kiitos kaikille talkoissa olleille!
Merjan ja Raunon toteuttama kartingin ajokorttikoulutus on jälleen kerran osoitus
rautaisesta ammattitaidosta sekä omistautumisesta seuralle ja lajille. Toivottavasti koulutus
tavoittaa mahdollisimman monta uutta innostunutta kuljettajaa, jotta voimme ottaa tästä
perinteen tuleville vuosille sekä opastaa uusia kilpailijoita rakkaan lajimme pariin.
Kulisseissa on tehty paljon näkymätöntä työtä asfaltoinnin ja tulevan Kevätpäräyksen
osalta. Toivon todella, että kevään aikana on paljon positiivista tiedotettavaa, josta riittää
iloa moneksi vuodeksi tulevaisuuteen.
Jatketaan samalla mallilla ja tehdään tulevasta kesästä huikea!
Mikael Löfgrén, Porin FK-kerhon puheenjohtaja
HALLITUKSEN HELMIKUUN KOKOUS
Tässä lyhyesti ja ytimekkäästi viimeisimmän hallituksen kokouksen anti:
•

Kevätkokous järjestetään Pori Circuitilla, Viasvedellä 11.5.2022 klo 18.00. Laita
päivä nyt jo kalenteriin!

•

Asvaltointiprojektisuunnitelmaa ja Leader-tukihakemusta viimeistellään.
Toivottavasti hakemuksen kaikki viimeiset yksityiskohdat sekä rahoituskuviot
saadaan pian kuntoon, jotta asvaltointiprojekti pääsee nytkähtämään taas
eteenpäin.

•

Hankitaan uusia toimitsijaliivejä 50 kpl radalle, joissa on tasku radiopuhelinta
varten.

•

Uusien kuljettajien ajokorttileiri järjestetään 13.3.2022. Ajokorttileirin
järjestää Merja Ruokolainen ja Rauno Syysmäki. Koulutus on ilmainen ja
mukaan ovat tervetulleita myös muiden kerhojen jäsenet. Lisätietoa
ajokorttileiristä alla.

•

Season Grand Opening järjestetään la 9.4.2022.
Pistä päivämäärä kalenteriin, lisätietoa
yhteisestä ajopäivästä tulossa piakkoin!

•

Porin Kaupungin ympäristölautakunnalle on tehty anomus, että pääsiäisen
pyhäpäivänä radalla saisi ajaa. Kuulutus on nähtävillä Porin Kaupungin
sähköisellä ilmoitustaululla 9.3 saakka. Tämän jälkeen saamme tiedon saako
ajaa radalla myös 17.4, mikä muuten ei olisi sallittua.

•

Hallitus päätti kaataa puut varikon sisääntulon yhteydestä, koska niistä on
haittaa toiminnalle. Samalla asfaltoinnin yhteydessä tehtävä uusi sisäänajo
ratavarikolle vaatii puiden kaatamista. Asiasta tehdään ilmoitus kaupungille ja
kun lupa on tullut, kääritään hihat ja laitetaan puut nurin.

•

Kevätpäräyksen luokista: päätettiin yhdistää Rotax Junior ja Senior-luokat.
Yhdistämiseen on saatu AKK:n ja tuomariston puheenjohtajan Veli-Matti
Ahosen hyväksyntä. Luokat ovat Kevätpäräyksessä siis:
§

Lauantai 23.4 Mini60, OKJ, OK, Rotax Micro Max, Rotax Junior & Rotax Senior
(Junior ja Senior yhdistettynä)

§

Sunnuntai 24.4 Mini60, OKJ, OK, Raket Cadet, Raket Micro

TÄRKEITÄ TULEVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ
6.3
13.3
23.3
9.4
13.4
20.4
23-24.4
11.5
14.6
12.7
2.8
13-14.8
13.9.
24-25.9

Kahvilan maalauspäivä klo 10 alkaen (alla lisätietoja)
Uusien kuljettajien ajokorttikoulu, teoriapäivä (alla lisätietoja)
Hallituksen maaliskuun kokous
Season Grand Opening
Kevätpäräyksen talkoopäivä radalla klo 17
Kevätpäräyksen talkoopäivä radalla klo 17
Kevätpäräys
KEVÄTKOKOUS KLO 18 VIASVEDEN RADALLA
Kerhokisat
Kerhokisat
Kerhokisat
IAME-kisat Porissa
Kerhokisat
Syyspäräys

AJOKORTTILEIRI
Porin FK-kerho järjestää KARTING AJOKORTTILEIRIN! Mukaan ovat tervetulleita myös muiden
kerhojen jäsenet. Ajokorttileiri perehdyttää lajista kiinnostuneet lapset ja heidän huoltajansa
kartingin perusteisiin. Satakunnan alueella ajokorttileirin järjestää Porin FK-kerho. Paikkana Porin
Hanke Oy / Suohaukantie 2 Pori.

Koulutus on tarkoitettu nuorille, lapsille ja heidän huoltajilleen.
Ajokorttileirin teoriapäivä toteutetaan tänä vuonna yksi päiväisenä.
Leiri on ilmainen!
TEORIAPÄIVÄ sunnuntai 13.3.2022
Teoriaosuudessa perehdytään lajin sääntöihin, ratakäyttäytymiseen,
harrastusmahdollisuuksiin ja kartingautojen runkojen sekä moottoreiden
huoltoon ja tekniikkaan perustasolla.
AJOHARJOITTELUPÄIVÄ
Ajoharjoittelupäivä järjestetään myöhemmin keväällä, kun rata on auki.
Päivä ilmoitetaan myöhemmin. Ajoharjoituksissa tutustutaan
teoriaosuudessa opittuihin asioihin käytännössä.
Leirin huipennukseksi ajetaan leikkimielinen kilpailuharjoitus, jossa kaikki
ovat Nuori Suomi -hengessä voittajia ja heidät palkitaan.
ILMOITTAUTUMINEN
Leirille ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla rauno.syysmaki@nic.fi tai
merja.ruokolainen@saunalahti.fi
AIKATAULU SUNNUNTAI 13.3.2022
9:30
Ilmoittautuminen ja leirin avaus
10-12
Teoriakoulutus, mm. lippumerkit
13-14
Välipala
14-16
Leikkimielinen loppukoe teoriaosuudesta
n 17:00
Leirin päätös
KAHVILAN FACE LIFTING
Varmasti olet huomannutkin Kerhon sosiaalisen median tileiltä, että
kahvilassa on tehty pientä pintaremonttia. Vielä on paljon tehtävää, ennen
kuin ovet voidaan avata ja pistää kahvi tippumaan.
Seuraava yhteinen maalauspäivä on sunnuntai 6.3. Nähdään kahvilassa klo
10. Päälle teeman mukaiset remppavaatteet ja jos sinulla on autotallissa
pensseli, nappaa se mukaan.
Kahvilan pientä pintaremonttia koordinoi Luvian vahvistus, Puukauppias
itse, Henri Huhtamaa. Kaikki apu otetaan ilomielin vastaan. Henriin voit olla
yhteydessä henri@huhtamaa.fi tai 0500-762876.
PORIN FK-KERHO SOMESSA
Jos et vielä seuraa meitä somessa, niin klikkaa itsesi seuraajaksi vaikka saman tien, niin pysyt
päivittäin kartalla mitä kerhossamme tapahtuu.
Facebook: https://www.facebook.com/PorinFKKerho

Instagram: https://www.instagram.com/porinfkkerho/
TikTok: https://www.tiktok.com/@porinfk
KEVÄTPÄRÄYKSEN TALKOOT
Perinteitä kunnioittaen aina ennen kisaviikonloppua, on radalla järjestetty talkoot, jolloin
”puunataan nurkat kuntoon”. Leikataan nurmikkoalueita, tsekataan sauna kuntoon, siivotaan
kahvila, pistetään tuomaritorni ojennukseen, rullataan roskikset paikoilleen, pistetään patterit
radiopuhelimiin talven jälkeen, pystytetään toimitsijaruokailuteltta…. tekemistä löytyy ihan
jokaiselle, niin junnulle kuin vanhemmillekin. Pistetään yhdessä puitteet kuntoon, jotta silloin kun
vieraat saapuvat, on kaikki valmiina!
Toivottavasti sinäkin pääset yhteisiin talkoisiin mukaan, niin ollaan parissa tunnissa valmiita.
Kevätpäräyksen talkoot on keskiviikkona 13.4 ja 20.4 noin klo 17 alkaen.
JOTAIN SYDÄMELLÄ?
Onko sinulla mielessäsi joku hyvä idea tai kehittämiskohde ajatuksissa. Haluatko antaa risuja tai
ruusuja? Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 23.3.2022. 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

