
VUO,SN./SVYSK S

Aika Laua,ntai 28,12.2A2A klo 1 7:00 alkaen

Paikka Esan korjaamohallin kerhotila

Osoite VanhamyllymAentie 23, 427e0 Keuruu

Osallistujat:
Tuovinen Esa, Seirkka Arto, tepikko Jani, Pohjola Petri, Pohjola Eetu, Kiviluoma Aku ja
Jurvanen Ari

tar[<as.ta.! i"

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aku Kiviluoma ja
poytakirjantarkastajiksi Eetu Pohjola ja Petri Pohjola

Kokou ksesta o n tiedotettu nai i n ko rona-ai ka na s€i h ko isten vail i neiden
valityksellei kaksi viikkoia enncR kokousta (seidntojen mukaan kutsu
on toimitettavaT paivaa ennen kokousta).

FrH,btos: Kol<o u s todetti i n lai I l iset<s i j a pa aitosva lta i se ks i,

Kuultiin toimintakertomus vuodelta 2Affi ja hyvaksyttiin
en muka,isesti.

,Eifui,s: Kuultiin vuoden 2019 tilinpaiitos ja toiminnantarkastajan
lausunto. Paatettiin vahvistaa tilinpeiatds v.2019 2477,25 €
alijaameiisenai.

rahastonholtajaNle cdelldfrseanr vu;odie,rfl, ZWtg [s[rjqq[6,61, a ]a varojen
[*r*.ytoshrd."

osr Pddtettiin myonteia tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja
rahastonhoitajalle vuoden 2019 toiminnasta ja varojen kaytostei.



6.vaBitaan ha!flitukscn puh njot'rtaja jaerovuorossa oflevien tai

Tuovinen E:sa, (hallituksen puheenjohtaja)
Jurvanen Ari, (s.ihteeri, rahastonhoitaja)
Sarkka Arto
Vuorinen Heikki (erovuorossa)
Pohjola Petri (erovuorossa)
Lepikko Jan i (erovuorcrssa)

s"
Valitaan yhdistyksen puheenjohtajaksi Esa Tuovinen ja hallituksen
laiseniksi Jurvanen Ari, Arto sdrkkai, Heikki Vuorinen, petri pohjola ja
Jani Leoikko

7. Va,l it m' tofir.rni nrnnoamtarkasfia.fia jp lr,Srne un: varanrrielq e ns€-i.

Toiminnantarkastajana on vuodelle 2020 valittu Timo Houhala varalle
Aku Kiviluoma.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 valittiln Aku Kiviluoma ja
varalle Jari lj€is

P : Paiiitettiin harkita kilpailuia,oston nimeamista.

Filt*sos.: Paatetti i n hyva ksya toi m i ntasu u n n itel ma ja ta rou sa rvio
vuodelle 2021.

10. eE<d, tinttyur"ris- ja vuos.imal<sur,jen

Hallituksen ehdotus:
Yhdistyksen vuosijAsenmaksuksi bO,- /talous

- oikeuttaan maakunnan alueen kelkkaurien kayttoon ja
velvoittaa hoitamaan uria ajeflavaan kuntoon talkoina
vaihinteiAn 3:na p€i,iviHnei kauden aikana sekri pirrcanmaaR
m aasto reittipool in hall in noim i lla kel kkau ri lla.

Ka,usilupa (01.01 - 31.12.2021) ZO,Jkelkka
- oikeuttaan ajamaan Liint. K-S lVlk:n hallinnassa cllevilla urilla.
- ei edellytai talkootyotei

Viikkolupa 3O,Jketkka



- alkaa siitd, kun luva,R on maksanut (7 vrk,)
- oikeuttaan ajamean Lant. K-s Mk:n hallinnassa oleviila uriila,

Viikonloppulupa 2O,Jkelkka- lupa voimassa, perjantai klo 18:00 - sunnuntai klo 24'.OO
- oikeuttaan ajamaan taint. K-S lVlk:n hallinnassa olevilla urilla.

Vuorokausilupa 10,-/kelkka
- lupa on voimassa vuorokauden ostohetkestei.
- oikeutta,an ajamaan LAnt. K-S Mk:n hallinnassa olevilla urilla.

Yhdistyksen hallitus pd€ttdd' s*€ntojen 5 g:n mukaisesti yhdistyksen
leisenyydest€l ja hyv&ksytyt talkootydt (edellyttaei kirjauksia
talkootoistei, jotka puheenjohtaja on hyvSksynyt).

P s: Ha,llituksen ehdotus hyvaiksyttiin yksimielisesti.

FH,6,tos : Ei uusia kunniairiseniii

P : Ei muita asioita

ft3'. Kol<onu,fltsennr mq,!nem,

Puheenjohtaja, p66tti kokouksen klo 18:00

Puheenjohtaja

P6ytiikirja,n tarkastus:

Moottorikelkkai I ijat ry: n vuosi-/syyskoko u ksen pOyteiki rja n ja, toden neet
poytd,kirjan olevan kokouksen hengen ja kulun mukainen.

Keuruu

l{



TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

L€intisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat ry (Liint.K-SMK ry)

Yhdistyksen kokouksia pidettiin 5 kpl, joista hallituksen kokouksia oli kolme ja kaksi
yleistd kokousta (syys- ja vuosikokous).

Muistettiin pitkdaikaista perustaja-/hallituksenjdsentd JuhaniViitasaloa poisnukkumi-
sen johdosta adressilla, sekd osallistuttiin siunaustilaisuuteen toimien yhtend kanta-
jana ja myohemmin muistotilaisuuteen. Jussin tuhkat on siroteltu Koukkusuon maas-
toon ja Laavulle sijoitettiin muistolaatta.

Talkootydnd uria pidettiin kunnossa raivaamalla sekd lanaamalla ajokautena vdlilld
Keuruu - Syvdojan kdmppd Pylkonmden puolella, sekai Multia - Keuruu - Haapamdki
uralla. Ojien ylityksid kunnostettiin ja siltoja rakennettiin sekd lisdttiin uramerkkejd
samaiselle vdlille. Pihlajaveden kyldyhdistys kunnostija merkkasi osaltaan alueellaan
kulkevaa uraa.

Valmisteltiin vanhalle Keuruun varuskunnan harjoitusalueelle vapaankelkkailun alue.

Tasoitettiin kaivinkoneella Keuruun Kiveldnmden takaista urastoa sekd Montosvuoren
osalta.

Tuettiin SMK MK -sprint ja SMK MK -enduro kilpailuihin osallistuneita jdsenid mak-
samalla heiddn kilpailulisenssit. Edellytyksend tdhdn etuuteen oli talkoisiin osallistu-
minen vdhintddn kolmena kertana vuoden aikana. Vuonna 2019 ko. kilpailuihin osal-
listui yksijdsen Juho Jurvanen, sijoittuen luokassaan (SM Pro) kymmenenneksi.

HALLITUS



Ldntisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat ry.

Tuf osf askelma 1.1 - 31.12.2019

2014

1395,00
0

1395,00

14,00
90,00

500,00
169,92

77?,92

621,08

3717,90

3096,92
621,08

3717,90

Tuotot: 2019 2018 2017 2016 2015

Jdsenmaksut 1 575,00 990,00 1080,00 1 260,0C 2025,00
Muut tuotot 147,29 19,35 22.58 0,7c 000

Tuotot yhteensd 1722,29 1 009.35 1102,58 1260,7Q 2025.00

Kulut:

Jdsenmaksut 350,00 465,00 365,00 80,00 724.00
Posti ia toimisto 287,44 186,00 140,00 217,3C 90,00
Uranhoito 2733,63 144,00 176,90 43.50 1168,84
Muut kulut 828,47 523,24 144,53 246,88 298,16
Verot 040 130

Kulut yhteensd 4199,54 1 318,64 827,73 587.68 2 281,00

Tilikauden alilvliiddmd -2 477,25 -309,29 274,85 673,02 -256.00

TASE 31.12.2019

VASTAAVAA

Rahaa pankkitilill€i 1623,23 4100,48 4409,77 4134,92 3461,90

VASTATTAVAA

Oma pddoma 4100,48 4 409.77 4134,92 3 461,90 3717,90
Tilikaudeen ali/vliiddmd -2 477.25 -309,29 274.88 673,02 -256,00

Yhteensd 1623,23 4100,48 4 409,77 4134,92 3 461,90

HALLITUS



Liite

TOI M I NTASU UNN ITELMA VUODELLE 2021

Ldntisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat ry

Kerhon hallituksen kokouksia pidetddn tarpeen mukaan.

Yleiset kokoukset pidetddn sddntojen mukaisesti.

Uria pidetdiin kunnossa talkoilla (toistii ei makseta palkkakuluja, mutta omien
ty6 ka I ujen po lttoa i neku sta n n u kset ma ksetaa n).

- Ojien ylityksid kunnostetaan ja siltoja / rumpuja rakennetaan

- uramerkkejd lisdtddn / uusitaan

- jatketaan Leader - Vesuri myontdmdn avustuskohteen toteutusta

- uraa kunnostetaan mahdollisesti kaivinkoneella

- vesakoita raivataan

- ajokautena uria pyritddn lanaamaan

- pyritddn osallistumaan kisajdrjestelyihin

Haetaan avustuksia toimintaan kerhon alueen kunnilta.

HALLITUS



Ldntise Keski-Suomen Moottorikelkkailijat ry

TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2021

Liite

Tuoto:

Kulut:

- jdsenmaksut
- uralupatuotot
- muut tuotot
- Leader-vesuri avustus
- kunnan avustus

Yhteensd

- jdsenmaksut
- uravuokrat
- urakunnostus
- kokoukset
- postija toimisto
- sekalaiset kulut

Yhteensd

Tulos:

2000,00 €
500,00 €

50,00 €
3250,00 €
1000,00 €
6800,00 €

290,00 €
500,00 €

4250,00 €
200,00 €
100,00 €
200,00 €

5250,00 €

1550,00 €

HALLITUS

(50€/40)


