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TIEDOTTAJAN TERVEISET 
 
Kylläpä on Porin FK-kerhossa tapahtunut paljon sitten viime uutiskirjeen. Koska asiaa on paljon, 
hypätään saman tien itse asiaan ja antaa tekojen puhua puolestaan.  
 
Tässä samassa sähköpostissa on saatekirje ylimääräiseen kokoukseen, jossa tehdään päätös Pori 
Circuitin uudelleen asvaltoinnista, Porin FK-kerhon uudet säännöt sekä kokouksen esityslista. 
 
 
Aurinkoista kevättä kaikille, nyt ollaan uuden edessä! 
 
Kaisa Löfgren, Porin FK-kerhon tiedottaja 
 
 
HALLITUKSEN MAALISKUUN KOKOUS 
 
Muun muassa näistä asioista hallituksen kokouksessa puhuttiin: 
 

 
• Asvaltointiprojektisuunnitelmat etenevät hyvää vauhtia! Hankesuunnitelma 

on tehty, tarjouspyynnöt lähetetty ja saatu vertailukelpoiset tarjoukset 
asvaltointiyrityksiltä, kustannuslaskelma tehty ja hakemus Leader 
Karhuseudulle on lähetetty. Hakemusta on muokattu ja täydennetty Leaderin 
ohjeiden mukaisesti. Hakemus on valmis ja se odottaa päätöstä. Leader 
Karhuseudun päätös avustuksen myöntämisestä tehdään keskiviikkona 
30.3.2022. 
 

• Ylimääräinen kerhon yleiskokous järjestetään perjantaina 8.4.2022 klo 18.00 
BrandID:n tilossa, Raumanjuovantie 2. Kokouskutsu tämän uutiskirjeen 
liitteenä. 

 
• HUOM! Jatkossa kaikkien kartingautojen varikkopaikan alla tulee olla 

varikkomatto. Viasveden rata on pohjavesialuetta, varikkomatto parantaa 
turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä rata-alueella. Tämä on käytössä tästä 
eteenpäin aina, niin treeneissä, kerhokisoissa, kisaviikonloppuina – aina! 

 
• Anotaan AKK:lta kaudelle 2023 seuraavien kisatapahtumien 

järjestämisoikeutta: Kevätpäräys 22-23.4.2023, SM-osakilpailu 10-11.6.2022 ja 
Syyspäräys 23-24.9.2023. Päivämäärät ovat alustavia ja AKK tekee päätöksen 
mitkä kisat kisakalenteriin valitaan. 

 



• Kokouksessa päätettiin, että jatkossa 
katsastusalue, lähtöruudukko, ratavarikko sekä 
varikkoalue ovat savuttomia alueita. Tupakointi-
alueet tullaan määräämään erikseen sekä kyltitystä tullaan parantamaan. 

 
• Porin Kaupungin kanssa päivitetään vuokrasopimus Viasveden radasta, nyt 

kun olemme tekemässä rata-alueen infraan suuria investointeja. 
 

• Lauantaina 28.5 järjestetään kauppakeskus Puuvillassa Kesänavaustapahtuma. 
Pihalla on Crazy Drivers-moottorisirkus ja sisällä on äijämäistä ohjelmaa. 
Tapahtuman juontajana on monista AKK:n tapahtumista tuttu Alex Way. Porin 
FK-kerho on päättänyt osallistua tapahtumaan esittelemään toimintaansa 
uuden Flying Finn 100-auton kanssa.  

 
Päivään tarvitaan 2-3 kerhon jäsentä esittelemään kerhon toimintaa. Jos 
pääsisit mukaan koko päiväksi tai muutamaksi tunniksi, ilmoitatko siitä 
Miksulle 040 572 8281. Puuvillassa kävijöitä tapahtumapäivänä on noin 
14 000-20 000, joten näkyvyys Areenalla on taattu. 

 
• Kerhoomme on taas saatu uusia jäseniä! Sydämellisesti tervetuloa mukaan 

toimintaan Aurélien Glockseisen, Eero Saarinen ja Artturi Saarinen. 
Toivottavasti nähdään pian radalla!  

 
Bienvenue Aurélien ja tervetuloa Eero ja Artturi!  
 

 
TÄRKEITÄ TULEVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ  
 
8.4 Ylimääräinen kerhon yleiskokous 
9.4 Season Grand Opening 
13.4 Kevätpäräyksen talkoopäivä radalla klo 17 
20.4 Kevätpäräyksen talkoopäivä radalla klo 17 
23-24.4 Kevätpäräys 
11.5 KEVÄTKOKOUS KLO 18 VIASVEDEN RADALLA 
28.5 Puuvillan kesänavaustapahtuma klo 11-16 
14.6 Kerhokisat 
12.7 Kerhokisat 
2.8 Kerhokisat 
13-14.8 IAME-kisat Porissa 
13.9. Kerhokisat 
24-25.9 Syyspäräys 
 
 
PORIN FK-KERHOLLE ON LAHJOITETTU FLYING FINN 100 
HYVÄNTEKEVÄISYYSAUTO!  
 
Flying Finn 100 on AKK:n nuorisourheilun kehittämis- ja 
tukihanke, joka mahdollistaa uusien tulevaisuuden 
kykyjen löytymisen. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena 



oli kerätä yhdessä yhteistyöyritysten ja autourheilutähtien kanssa Suomen valtion 100-
vuotisjuhlavuoden, kunniaksi ainakin sata uutta junior kart -kilpa-autoa, jotka ohjattiin 
autourheiluseurojen nuorisotoimintaan ympäri Suomea. Hanke ei luonnollisestikaan päättynyt 
juhlavuoteen vaan jatkuu edelleen, keräten jatkuvasti lisää tukijoita mukaan merkitykselliseen 
toimintaan.  
 
Karting on kautta historian ollut autourheilun nuorisotoiminnan kivijalka, jota kautta kuljettajat 
ovat nousseet eri lajien pariin. Valtakunnallisella karting-hankkeella AKK haluaa mahdollistaa 
autourheilukipinän synnyttämisen niin tulevaisuuden tähdille kuin autourheilun ilosta harrastaville 
junioreillekin, jotka muuten eivät ehkä löytäisi lajin pariin tai joilla ei olisi välttämättä 
mahdollisuuksia oman auton hankintaan. 
 
Autoja on lahjoitettu seuroille yli 90 ja nyt on saapunut Flying Finn auto myös Porin FK-kerholle! 
Ensi kesänä meillä on mahdollisuus tutustuttaa uusia kuskeja komealla autolla kartingin pariin. 
Tämän auton on lahjoittanut TOYOTA! 
 
KIITOS AKK, KIITOS TOYOTA! 
 
Flying Finn 100 kummikuskeja ovat: Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Valtteri Bottas, Heikki 
Kovalainen, Esapekka Lappi, Toni Vilander, Topi Heikkinen, Simo Puhakka 
 
 
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.  
 
 
 



 
RADALLA ”TUULEE” 
 
Kiitos kaikille talkoolaisille, jotka olette olleet tänä keväänä uudistamassa Pori Circuit-rataa. Race 
Cafen uudistus on edennyt jo pitkälle, maalaustyöt on nyt tehty ja listat laitetaan paikoilleen 
lauantaina 2.4.2022. Pistorasiat vielä paikoilleen ja muutama pikkuhomma vielä – ja se on siinä! 
Jatketaan keittiön puolella uudistuksia sitten, kun ehditään. Race Cafeesta on tulossa niin hieno!  
 
Myös katsastuksen nurkalta on kaadettu puut, jotta varikkoalue ei peity neulasista ja näkyvyys 
paranee.  
 
Puolestaan raatoauton kärry on ollut ”huollossa” talven yli ja kärryä on madallettu, 
hiekkapuhallettu sekä uudelleen maalattu.  
 
Ja myöskin, että pääsisimme ajamaan mahdollisimman pian, on radalla myöskin traktori ollut 
lumilingon kanssa hommissa. 
 
Kiitos kaikille kerhon jäsenille ja yhteistyökumppaneille, jotka olette olleet tekemässä isolla 
kerhosydämellä hommissa! Lue lisää kaikista ponnisteluista kerhon somekanavista. 

 

   
 

 
SHORTLY IN RALLYENGLISH 
 
Now when have non-finnish speaking members in our karting club, we would like to give 
information in english as well. Unfortunately our press officer can only rally english, so we`ll keep it 
short. 
 

• We are working hard to get new asphalt this summer to Pori Circuit. Keep your thumbs up, 
folks!  
 



• Extra meeting, General Assemply on Friday 8.4.2022 6PM 
@BrandID, Raumanjuovantie 2. On agenda: asphalt. 

 
• For now on everyone must have cover carpet under your karting car @Pori Circuit. Let`s 

protect our nature. 
 

• Don`t smoke, smoking kills. 
 

• We`ve got new members! We are wishing warmly welcome to our karting club: Aurélien 
Glockseisen, Eero Saarinen ja Artturi Saarinen.  Bienvenue Aurélien ja tervetuloa Eero ja 
Artturi!  
 

• If you have anything, we mean ANYTHING!, on your mind, dont`t hestitate to contact us! 
Below is our contact detals.  
 

• See you in: 
 

o 8.4 General Assebly 
o 9.4 Season Grand Opening 
o 13.4 Kevätpäräys Volunteer Day 5PM 
o 20.4 Kevätpäräyksen Volunteer Day 5PM 
o 23-24.4 Kevätpäräys 
o 11.5 Spring Meeting 6PM @Viasvesi 
o 28.5 Stuntshow Day @ shoppingmall Puuvilla 
o 14.6 Kerhokisat, Club Race 
o 12.7 Kerhokisat, Club Race 
o 2.8 Kerhokisat, Club Race 
o 13-14.8 IAME-competition, Pori 
o 13.9. Kerhokisat, Club Race 
o 24-25.9 Syyspäräys 

 
 
JOTAIN SYDÄMELLÄ? 
 
Onko sinulla mielessäsi joku hyvä idea tai kehittämiskohde ajatuksissa. Haluatko antaa risuja tai 
ruusuja? Laita sähköpostia tai soita jollekin hallituksen jäsenelle.  
 
Kerhon sähköposti osoite on karting@porinfkkerho.fi. Puolestaan hallituksen jäsenet saat kiinni 
näistä yhteystiedoista: 
 
 
Mikael Löfgren lofgren.alex.mikael@gmail.com 040-5728281 
Juha Heljakka  juha.heljakka@brandid.fi              0500-700105 
Jan Löfgren   jan.erik.lofgren@gmail.com            0500-590745 
Teemu Tanninen  carwashservicepori@gmail.com       044-9844236 
Toni Nurmi   t76nurmi@gmail.com                       040-5016506 
Samuli Hakamäki  samuli.hakamaki@gmail.com         040-5113991 
Kalevi Harjunpää  finnard@gmail.com                         0400-598388 



 
 

Nähdään radalla, See you at the track! 
# Jos pärjäät Porissa, pärjäät missä tahansa 


