
Lännen Lokarien tiedotuksia 

Se on moro !

Satakunnan aluekerhon ajokausi 2020 oli alkukesän varsin hiljainen, mutta korona-
rajoitusten lievennyttyä alkoi meilläkin tapahtua. Kokemäkiajoon osallistui kesäkuun
alussa sateisesta säästä huolimatta kymmenkunta henkilöä. Satakunta-ajo ajettiin
juhannuksen jälkeen helteisessä säässä ja tällä kertaa kierreltiin Satakunnan ruukkimaisemissa. Ajosta on 
tullut erittäin suosittu ja osallistujia oli ennätykselliset noin viisikymmentä eri puolilta Suomea.      
Elokuussa oli sitten tapahtumia enemmänkin, Anchors & Motors tapahtumaan Luvian Laitakarissa ja 
Sastamalan Paukepäiville osallistui niinikään kymmenkunta motoristia. Elokuun lopun Mansen 
Masinistien järjestämässä Pori-Tampere ajossa meitä oli mukana tusinan verran ja kotiin tuliaisina oli 
suurin osa palkinnoista. Sieltä pokattiin mm. henkilökohtaiset ykkössijat miesten ja naisten sarjassa sekä 
joukkuekilpailun kaksi jaettua ensimmäistä sijaa. Tätä kirjoitettaessa onkin tälle kaudelle ajamatta enää 
ajokauden perinteisesti päättävä Sääksjärven ympäriajo.

Kutsu: VMPK:n Satakunnan aluekerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 24.10. klo 
15.00 Lattomeren Toiveen majalla osoitteessa Kotkantie 601, Nakkila. Toiveen maja sijaitsee noin 2,7 km
Lattomeren keskustasta Järvikylään päin ( tienviitta oikealle ”Toiveen maja” ) ja se on meille varattuna klo 
13.00 lähtien. Kokouksessa valitaan kerhon toimihenkilöt uudelle kaudelle mm. uusi rahastonhoitaja ja 
päätetään oman kerhotilan vuokraamisesta. 

Nykyinen rahastonhoitaja jättää tehtävänsä ja samalla jää avoimeksi kerhon nettisivujen hoito ja ylläpito. 
Aluekerhon jäseniä pyydetään miettimään etukäteen uusia toimihenkilövalintoja tulevalle kaudelle ja 
ilmoittamaan niistä Artolle, puh. 044-2979885. Ilman toimihenkilöitä aluekerhon toiminta ei voi jatkua! 
Tulevassa kerhotilassa olisi alustavasti noin 45 m2 suuruinen puolilämmin tila esim. 15 – 20 moottori-
pyörän / mopon säilytykseen ja korjailuun sekä lämmin toimistotila kokouksia varten. Tällöin saataisiin 
myös kerhon omaisuus yhteen paikkaan. Eli paljon tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita on kokouksen 
esityslistalla. Ennen ja jälkeen kokouksen majalla on vapaamuotoista ohjelmaa kuten ulkoilua, saunomista 
ja makkaran paistoa. Maja vuokrataan vuorokaudeksi joten siellä on myös mahdollisuus yöpymiseen omin 
petivaattein. Tervetuloa mukaan päättämään yhteisistä asioista!

Syyskokouksen päätöksistä tullaan lähettämään loppuvuodesta kaikille jäsenille kiertokirje koskien mm. 
uusia toimihenkilöitä ja tarkempia tietoja mahdollisesta uudesta kerhotilasta. 

Juhani S. 

        Toiveen maja
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