
KERHOKIRJE  HUHTIKUU 2021 

1 
 

 

Hei jäsenemme! 

 
 
Tässä kirjeessä: 

1. 2021 vuosikokouskuulumisia 
2. Uuden hallituksen järjestäytyminen 
3. Tulevat tapahtumat 
4. Jäsenmaksut 2021 ja 2022, jäsentarrat ja jäsenkortit 
5. Palkitsemiset 
6. Kamapörssi 
7. Jäsenkysely 
8. Hallituksen esittely 
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1. Vuosikokous Teamsilla 

 

Lauantaina 13.3.2021 pidettiin vuosikokous etänä Teamsilla. Paikalla oli 18 kerhon 

jäsentä. 

Koska tilinpäätös ja budjetti eivät olleet käyneet toiminnantarkastajilla, päätettiin pitää 

vuosikokous 2. lauantaina 27.3.2021  

Erovuoroisina oli presidentti (Katja Kankaanpää) ja kaksi hallituksen jäsentä (Kristiina 

Nummela ja Soili Jyränen).  Lisäksi yksi hallituksen jäsen ilmoitti jättävänsä tehtävät 

tässä vaiheessa (Riitta Rajalin). 

Uudeksi presidentiksi valittiin äänestyksessä Nina Kukkohovi. 

Hallitukseen tuli lisäksi äänestyksen jälkeen valittua seuraavat henkilöt: Jenni 

Friman, Nina von Schantz ja Carita Kangasaho. 

Hallituskauttaan jatkoivat Tiia Riihiluoma ja Päivi Peuranto. 

 

Lauantaina 27.3.2021 pidettiin vuosikokous 2. etänä Teamsilla.  Paikalla oli 18 

kerhon jäsentä. 

Hyväksyttiin tilinpäätös 1.12.2019-31.11.2020 ja toiminnantarkastajien lausunto.  

Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021. 

 

Liitämme www-sivuille jäsenille -otsikon alle kokouksen dokumentit: esityslistan ja 

pöytäkirjan.  

Salasana jäsenille-sivuille: Ladies=nro1 

 

 

 

2. Uuden hallituksen järjestäytyminen 

 

Nina Kukkohovi, puheenjohtaja/presidentti 

Jenni Friman, varapuheenjohtaja, tapahtuma- ja reissuvastaava 

Päivi Peuranto, sihteeri, tiedotusvastaava 

Carita Kangasaho, talousvastaava 

Tiia Riihiluoma, koulutusvastaava, verenluovutusvastaava 

Nina von Schantz, aluekoordinaattori, jäsenrekisterivastaava 

 

Lisäksi valittiin seuraavat vastuualueiden hoitajat: 

Kotisivuvastaava: Susanna Kyllönen 

Webmaster: Sari Metsälä 

Kamapörssivastaava: Marjaana Ritvonen 

Somevastaavat: Kaisu Koskela, Susanna Kyllönen, Marjaana Ritvonen, Saila 

Leppinen 

 

http://www.wima.fi/lbc/jasenille/
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3. Tulevat tapahtumat 

 

Vallitsevan koronapandemian takia viime vuodelta tälle vuodelle siirtyneet 

koulutukset ovat edelleen tauolla.  Päätös ei varmasti ole mieluinen, mutta 

tahdomme omalta osaltamme rajoittaa viruksen leviämistä.  Toivottavasti tilanne 

paranee kesään ja syksyyn mennessä.  Koulutusvastaavamme on Tiia Riihiluoma. 

 

 

 Tällä hetkellä on suunniteltu seuraavia kerhon tapahtumia: 

● La 15.5. Kansainvälisenä WIMA-päivänä erilaisia alueajoja, lisäinfoa tulossa 

aluevastaavilta 

● Pe-su 21.-23.5. Ajokauden avaus, Asfaltti-Päitsi, Päijänteen ympäriajo 

○ Ilmoittautuminen avautuu pian, seuraa sähköpostia! 

○ Kokoontuminen perjantai-iltana Himoksella, lauantaina Päijänteen 

ympäriajo ja sunnuntaina kotimatkalle 

○ Kustannus n. 50 e/jäsen sis. 2 yötä 6 hengen huoneistossa, 

aamupalat (itse kooten) ja grillimakkarat salaatin kera molempina 

iltoina 

● To-su 17.-20.6. Kerääntymisajo Itä-Suomessa 

○ Ilmoittautuminen tulossa myöhemmin, merkkaa jo kalenteriin! 

○ Kokoontuminen torstai-iltana Lahden suunnalla 

○ Perjantaina matka jatkuu Puumalaan, jossa yövytään 

○ Lauantaina Saimaa kiertäen Savitaipaleelle yöksi, josta sunnuntaina 

kotimatkalle 

○ Tuttuun tapaan, voit olla mukana koko reissun tai osan siitä 

● Ajokauden päättäjäisiä olemme perinteisesti viettäneet syyskuun puolen välin 

paikkeilla, mutta ajankohtaa eikä paikkaa ole vielä päätetty 

● Marraskuulla on järjestetty omakustanteinen ulkomaanreissu, jonka kohtalo 

selviää sitä mukaa, kun maailman tilanne tästä vakiintuu. 

 

Jokainen alue voi itsenäisesti järjestää ajoja mahdollisuuksien mukaan. Mielellään 

tietysti mahdollisimman paljon! Aluevastaavat voivat alueidensa kanssa aktivoida 

WhatsApp- ja Fb-ryhmiä. Järjestetään ajokauden naapurialueiden kanssa. Lisää 

jäseniä voi aina houkutella iloiseen joukkoomme!  

 

LBC tukee rahallisesti aluetoimintaa ja yhteisiä tapahtumia. Näistä infotaan 

aluevastaavia. Yritetään pysyä terveenä ja toivotaan, että pian pääsemme 

tapaamaan toisiamme laajemmin. 

 

 

Hollannin WIMA-ralli:  

Hollannin ralliin 2.-7.8.2021 on ilmoittautunut meiltä Suomesta 15 osallistujaa. 

Vallitseva tilanne voi vielä vaikuttaa rallin toteutumiseen, maakohtaiset rajoitukset ja 

määräykset huomioiden. 
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Reissunainen-rastit olivat tauolla vuonna 2020.  Reissunaiseen osallistuminen  

hiipui edellisvuosista ja hallitus toivookin nyt jäseniltä tai alueilta uusia ideoita,  

millaisia kampanjoita/kilpailuja/haasteita voisimme järjestää. 

 

 

 

 

4. Jäsenmaksut vuosille 2021 ja 2022 

 

Vuosikokous vahvisti jäsenmaksun ja liittymismaksun kuluvalle vuodelle ja ensi 

vuodelle (v. 2022). Jäsenmaksu tulee olemaan 30 €/vuosi, liittymismaksu 20 €.   

Alle 20-vuotiailta “nuorisojäseniltä” ei peritä liittymismaksua, vaan pelkkä 

jäsenmaksu.  Kannatusjäsenmaksu on 20€. 

 

Jatkossakin  tulemme vuosikokouksessa vahvistamaan jäsenmaksut aina vuoden 

eteenpäin, eikä vain kuluvalle kaudelle. Tämän päätöksen myötä voimme 

tulevaisuudessa lähettää jäsenmaksut aiemmin ja ehditte saada jäsenkortit ja tarrat  

hyvissä ajoin alkuvuodesta.  Aiemmin nämä maksut ja jäsentarrat tulivat vasta 

ajokauden aikana, mikä herätti mielipahaa jäsenissä.  

 

Tämän kirjeen mukana tulee jäsentarra vuoden 2021 jäsenmaksunsa maksaneille. 

Myös uusien jäsenten jäsenkortit saatiin tähän kirjeeseen.  

Jälkeenpäin maksunsa maksaneille postitetaan tarrat ja kortit myöhemmin parissa 

erässä. 

 

Huom! Hoidathan jäsenmaksusi aina eräpäivään mennessä, jotta jäsenyytesi ei 

katkea.  

 

Muistathan, että kaikki SMOTO:n edut kuuluvat myös meille LBC:n jäsenille. 

 

 

 

5. Palkitsemiset 

 

Vuosikokous päätti palkita arvokkaalla Puupää-palkinnolla 2020 

kerhon uusien kotisivujen tekijän ja webmasterimme Sari 

Metsälän.  

 

Sari teki webmasterina valtavan työn vuosina 2019-2020 

muuttamalla kotisivumme uudelle tuoreelle Word Press -pohjalle. 

Kotisivujen muokkaus ja päivitys saatiin näin huomattavasti 

helpommaksi ja sujuvammaksi. 

 

 

https://www.smoto.fi/jasenyys/smoto-jasenedut/
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6. Kamapörssi 

 

Kamapörssissä on mukavasti kerhon tuotteita myynnissä. Mm. kylpypyyhkeitä, 

laudeliinoja, tunikoita, kangaskasseja, isoja puuvillahuiveja, tuubihuiveja, 

kangasmerkkejä jne.  

Uudistamme valikoimaa, nyt edullisesti LBC -logolla varustettuja T-paitoja, pipoja ja 

toppeja 10 eurolla sekä muutama huppari hintaan 60 euroa! (Postikulut lisätään, 

esim T-paita 3,50) 

Nämä löytyvät www-sivuiltamme jäsenille-otsikon alta.  

Salasana: Ladies=nro1 

Kamapörssin hoitajana toimii Raumalta Marjaana “Maipe” Ritvonen. 

Uudistetut pitkähihaiset paidat ovat saapuneet ja T-paidat tulossa pian!  

 

 

 

 

7. Jäsenkysely 

Haluamme kehittää toimintaa ja kuulla mielipiteesi, joten vastaa ja vaikuta! 

Linkki kyselyyn tulee s-postilla, oleppa tarkkana! Tässä QR koodi, josta pääset myös 

vastaamaan 

 

http://www.wima.fi/lbc/jasenille/
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8. Hallituksen esittely 

 

Nina “Kukkis” Kukkohovi  

 

Asun Järvenpäässä Uudellamaalla. Kipinä 

moottoripyöriin iski jo mopoiässä, mutta haaveen kortista 

sain toteutettua vasta vuonna 2018 kun en jaksanut 

istua enää kyydissä. Ensimmäisen kesän ajelin vm-89 

Harley Davidson FXR:llä, toisen kesän alussa vaihdoin 

Indian Scout Sixtyyn vm-16 ja silloin liityin myös Lbc-

Wima Finlandiin ja siitä asti pyrkinyt olemaan mukana 

kaikilla mahdollisilla reissuilla.  

Eniten rakastan ajella pienillä mutkateillä, mutta kyllä joskus on myös motarilla pakko 

kääntää kahvaa kaakkoon       Kilometrejä kaudessa tulee reilusti, koska aina kun 

mahdollista lähden ajelemaan. Ajan paljon yksin, mutta myös mieheni ja hänen 

kerhokavereiden kanssa sekä tietysti huikeiden naismotoristiystävien, joita tämä harrastus 

on tuonut tullessaan älyttömän paljon             

president@wima.fi 

 

 

 

Jenni ”Tourmanni” Friman  

 

Asun Kaarinassa, Turun kupeessa ja samaisena 

päivänä kun 12.6.2018 sain A-kortin, liityin myös 

LBC -kerhoon. Aloitin moottoripyöräilyn ensin vähän 

pienemmällä ja sittemmin suuremmalla Suzuki 

Banditilla ja kauden 2020 päätin aivan uutukaisella 

Moto Guzzi V85TT:lla. Intohimoisena matkailijana 

olen löytänyt moottoripyöräilystä aivan uuden ja 

mahtavan tavan reissata ja nähdä upeita paikkoja - 

ja mikä parasta, loistavassa seurassa, 

samanhenkisten naisten kanssa! Kerhossa taidetaankin tuntea minut myös nimellä 

Tourmanni, tykkäänhän kaikenlaisia matkoja suunnitella ja järjestellä :) Odotan innolla 

tulevia jännittäviä ajoreissuja adventure-pyörälläni, toivottavasti nähdään tien päällä!       

varapj@wima.fi 

 

 

mailto:president@wima.fi
mailto:varapj@wima.fi
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Nina ”Sandy” von Schantz 

 

Moottoripyöräkorttini sai odottaa käyttöönottoa yli 

20 vuotta, mutta vuonna 2011 se vihdoin tapahtui. 

Sen jälkeen on rakkaus lajiin ja ajokauden 

kilometrimäärä kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 

2013 löysin Ladies’ Bike Clubin Pohjanmaan 

porukan, missä on edelleen henkinen kotini 

motoristina, vaikka Raumalla nykyään 

asustelenkin. Huippua LBC-porukkaa löytyy toki 

ympäri Suomen, mikä on ollut ilo huomata 

monissa kohtaamisissa! Olen matkasporttipyörien ystävä ja tykkään ajella vähän pitempiä 

reissuja yksin, kaksin tai porukassa. Reissuja onkin kertynyt niin kotimaasta, Euroopasta 

kuin myös rapakon takaa. Ja pitihän se rautaperäkin kokeilla… Tuorein muruni on mallia 

BMW R1250RS, lempinimeltään Kultsi. 

Nähdään tien päällä ja tapahtumissa! 

aluevastaava@wima.fi 

 

 

 

 

Carita Kangasaho eli “Caritsa Orvokki Kardemumma”  

 

Turussa asun ja kolmatta ajokautta innolla odottaen. 

Ensimmäisen oman pyörän ostin talvella 2018, super ihkun 

Möhköni (Yamaha Dragstar XV650 Classic) ja sillä edelleen 

ajelen. 2019 liityin tähän kerhoon ja aivan mahtavaa on ollut 

     Todella upeaa porukkaa ja upeita yhteisiä tapahtumia ja 

reissuja takana.        Rakastan moottoripyöräilyä ja ajan aina 

kun vaan mahdollista (kesällä joka ikinen päivä). Uusia 

seikkailuja tämän kerhon kanssa innolla odottaen.  

Mottoni on: Live your dream                           

talous@wima.fi 

 

 

 

 

mailto:aluevastaava@wima.fi
mailto:talous@wima.fi
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Päivi “Päksy” Peuranto 

 

Kotipaikka on Koski Tl Varsinais-Suomessa, mutta kotoisin 

olen Mäntyharjusta. Viimeiset 30 vuotta olen ollut töissä 

Kosken Tl kunnan vapaa-aikasihteerinä, mutta nyt olen juuri 

jäänyt ansaitulle eläkkeelle.  LBC:ssa olen ollut jäsenenä 

vuodesta 2015, viimeiset 3 vuotta hallituksessa.  

Kansainvälisissä ralleissa olen ajellut Australiassa, Unkarissa, 

Eestissä, Suomessa ja Curacaolla.  Ensimmäisen pyöräni 

ostin itselleni 45-vuotislahjaksi vuonna 2002, Honda Shadow 

600ccm, sitten oli toinen samanlainen, jonka jälkeen vuorossa 

oli 750ccm Shadow.  Nykyisin ajelen 2016 hankkimallani HD 

Dyna Switchbackilla 1690ccm, hänen nimensä on Harald.  

Suosin pitkiä ajeluita ja mahdollisimman kauas! 

sihteeri@wima.fi 

 

 

Tiia Riihiluoma alias “Villis” 

 

Miut löytää itäisestä Suomesta, tarkemmin ottaen 

Kontiolahdelta. Moottoripyörät ovat olleet aina osa 

elämääni ja olenkin vaunuun kasvanut. Kilometrejä 

kerrytän kesällä kotimaasta ja ulkomailta Suzuki 

Bandit 1250S:llä ja Honda CB500:lla kera 

sivuvaunun. LBC:n jäsen olen ollut yhtä kauan, kuin 

minulla on ollut pyöräkorttikin, eli yli kymmenen 

vuotta. Kerhotapahtumista miut voi löytää 

kouluttelemasta tai muuten mukana kurvailemasta. 

Toivon kaikille turvallisia ja aurinkoisia kilometrejä! Moikataan kun tavataan!               

koulutus@wima.fi 

 

 

Iloisin terveisin ja tapaamisiin!  Pysykäähän terveinä! 

 

Kukkis, Tourmanni, Caritsa, Sandy, Päksy ja Villis 

Ladies’ Bike Club/WIMA Finland ry:n hallitus 

hallitus@wima.fi 

mailto:sihteeri@wima.fi
mailto:koulutus@wima.fi
mailto:hallitus@wima.fi

