
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MORO TAAS, Lajitoverit 
Ei taida olla penkoista pulaa tulevassa ValUA II 
Talvirallissa, tosin taitavat olla sen verran pehmeitä, ettei 
niistä oikein tukea saa. Mutta perää penkkaan jos tarvii 
lisää jarrutehoa, neuvoivat joskus vanhemmat alan 
harrastajat.  
Itsellä taitaa olla seitsemäntoista vuotta kun on viimeksi 
lumipenkasta kaivettu. ”Etupyörät on tiellä, kyllä se sieltä 
tulee” oli perässä tullut Huillan Jokke huollolle ilmoittanut. 
Ja tultiinhan me, sielu mustana kun pokaalit jäi siihen 
kinokseen. 

 
Sinne Talviralliin on tarjolla ohjattua toimintaa, sekä ohjattuihin katsomopaikkoihin, että sitten 
niihin virkamiestöihin. Hyyrysen Matti neuvoo mielellään paikat ja antaa vielä eväspussin 
mukaan, jos sattuu hyvälle tuulelle.  Soitelkaa Matille. 
 
Talvirallin jälkeen onkin hetki hiljaisempaa, ennen kesän koitoksia.  Näiden suurten 
tapahtumien osalta on sopimustilanteet ovat pikkuhiljaa selkiytymässä.  Kun kuullun mukaan 
SRC/ERC promoottorin asiat ovat alkaneet selkiytyä, voisi olettaa, että järjestelyt lähtenevät 
kohdakkoin rullaamaan. ERC:n osalta meille ei varmaankaan tulosvastuullisia paikkoja 
tarjota, mutta oletan väkeämme tarvittavan kilpailun läpiviemiseen viimevuotiseen malliin. 
Viimevuoden EM-kandin jälkiä on kerhojen kesken jouduttu jonkun verran siivoilemaan, tyyliin 
kuka teki kelle ja kenen piti hoitaa jne. Tästä viisastuneena on pidetty pientä palaveria asian 
ympärillä ja ollaan yhteisymmärryksessä, että tulevaan tapahtumaan mennään koordinoidusti. 
 
SRC:kin on Kouvolan radalle varattu ja oletamme, että sinnekin meitä kysytään. Siihenhän 
vielä on toki puolivuotta aikaa.  SRC:n järjestämissopimuksesta on liikkeellä kaksi versiota, 
joista toisen voisimme pienin viilauksin hyvinkin hyväksyä. Neuvottelukontakti on olemassa, 
saas nähdä kuinka lopulta käy. 
 
Nyt on sitten varmistunut Rylläyksen päivämäärä. Pankaa allakkaanne, ilmassa on suuren 
urheilujuhlan tuntua, kun 14-15.8. ajetaan XXX Kouvolan Sanomat Syysrylläys. Siis tosiaan 
suomeksi KOLMASKYMMENES SYYSRYLLÄYS, ajatelkaas. Siihen ollaan jo johtoryhmän ja 
markkinoinnin voimin paneuduttu ja ennusmerkit sille, että saamme tehtyä todellisen 
juhlakilpailun, ovat todella hyvät. Tuon päivämäärän kanssa tuli pientä voimistelua kun ensin 
muut tapahtumat osuivat pahasti päällekkäin ja sitten vielä SRC tallasi meidän varauksen 
päälle, mutta nyt saatu päivämäärä vaikuttaisi oikein hyvältä. 
 
Kerhon ATK-tukiosastolla on työpöydällä tekeillä pelialusta, jolla tullaan keväämmällä 
ajamaan ValUA Open Rally Series. Lyhykäisyydessään kerhon kalustolla ja valvotuissa 
olosuhteissa, ratkaistaan kuka on kerhon nopein virtuaalisesti. Luokat on vielä harkinnassa, 
2WD+4WD ?  ajaako doupatut erikseen, vai sallitaanko doping vasta jälkipeleissä ?…., 
mietitään….Ehdotuksiakin otetaan vastaan. Seuratkaa ilmoittelua kerhon kotisivuilla. Kunhan 
saadaan pelit vireeseen, niin säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan. Salaharjoittelu 
on päätetty tässä lajissa laillistaa, joten ei tarvitse punoittaa jos sama peli sattuu löytymään 
myös kotikoneesta….. 
 
Soitellaan, kirjoitellaan 
t. Mauri K. 
0400 657  529 
mauri.kuosmanen@teacon.inet.fi 
 
p.s. nyt kannattaa jo luvata vaimolle äitienpäivälahjaksi uusi lumikola, niitä saa keväällä 
halvalla ja vaimo varmasti arvostaa sitä sitten ensitalvena……..  
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ValUA II talviralli 

 
Jälleen kahden vuoden tauon jälkeen Valkealan UA järjestää rallikilpailun. Kisa on nimeltään 
loogisesti ValUA II talviralli ja ajetaan 27.2.2010. Tänä vuonna ralli on junioreiden F-cup 
sarjan toinen osakilpailu, luvassa on siis paljon kilpailijoita ja nuorta yritystä.  
 
Puurulan Jukan johdolla ralliorganisaatio on tehnyt hyvää työtä ja valmista alkaa olla. 
Rallireitti on vauhdikas ja monipuolinen, ratkaisut tulevat tapahtumaan vasta viimeisillä 
pätkillä, näin toteavat rallin ratamestarit Jari Komonen ja Matti Hyyrynen. Ratamestarit ovat 
tehneet hyvää työtä apureineen ja tänä vuonna luntakin on tarpeeksi, joten pikkasen voi 
penkkoihin nojailla. 
 
Kilpailukeskuksena ja lähtö- sekä maalipaikkana toimii Hotelli Cumulus Kouvolan 
keskustassa, jossa on odotettavissa vilskettä ja vilinää jo perjantaista alkaen. Kilpailupäivänä 
tapahtumat alkaa ilmoittautumisella ja katsastuksella Kouvolan Korjalassa, josta kilpailijat 
siirtyvät lähtöpaikalle keskustaan. Ensimmäinen kilpailija lähtee reitille klo 10:01 ja maali 
odottaa samassa paikassa noin klo 17:00. Rallissa ajetaan kuusi erikoiskoetta ja ek-
kilometrejä kertyy yhteensä 72 kpl.  
 
Vaikka ralli vaikuttaa lähes valmiiksi tehdyltä, niin apua tarvitaan vielä. Itse varsinaisena 
kisapäivänä sekä edeltävänä perjantai-iltana on täys tohina talkoissa kisakeskuksessa. 
Tarkoitus on perjantaina aloittaa kisakeskuksen rakentaminen Cumulukseen noin klo 16:00, 
joten jos sinulla vain on mahdollisuus tulla apuun niin olet enemmin kuin tervetullut. Lisäksi 
itse kisapäivänä on tarjolla jos jonkinlaista tehtävää. Ota yhteys Puurulan Jukkaan jos voit 
meitä auttaa, kiitos. Jukan tavoitat puhelinnumerosta 0400 833171. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ESSON BAARISSA KUISKITAAN....... 
 

- että klopal vorming etenee myös itsenäisessä Valkealassa. Ulkona on 
p....leen kylmä koko ajan.  

 
- että talven riemuja on päästy kokeilemaan jo Kontissa järjestetyssä 

pikkurallissa. Talven ensimmäinen ulosajo pehmeeseen hankeen tuntuu 
niin mukavalta, että sitä pitää kokeilla viikkoa ennen sarjan alkua. 

 
- että PilUA:n huzuki tiimissä olisi syttynyt oikein kunnon kilpailuhenki. 

Aikoja verrataan verenpaineet tapissa, ja syitä etsitään kaikkialta muualta, 
paitsi siitä kuuluisasta ratin ja penkin välistä. Onneksi tiimin samanlaisissa 
autoissa on sen verran pikkuisia teknisiä eroja (mm. väritys), että 
terveeseen spekulointiin pääsee kiinni... 

 
- että Tannerin Masa on herännyt talviunilta ja hankkinut uuden 

kilpailulisenssin. Strippibaarin tytöille on annettu Aholassa kyyditystä, eikä 
turvavöitten laittajista ollut kuulemma puutetta. 

 
- että Jokelan suurimman autoliikkeen toinen omistaja teettäisi 

historiikkiinsä niin lai.. eikun kovaa konetta, että muut ei tule enää 
kerkiämään kuin rotestin turvin.  

 
- että kerhon seniorijoukkue kuivui heti alkuunsa. Jussin auto meni myyntiin, 

Kontkasta ei kiinnosta ja Tuurin Jartsu ajaa paljon mieluummin Mitsulla. 
Siinä ollaan kyllä samaa mieltä, että takaa raapivat on akkojen vehkeitä 

 
- että seudulta vanhusten sarjaan ilmoittautuivat ainoastaan Lautaron 

Vanha Herra ja Kontista Kangasniemeä edustava Mökki- Salkkari, eikun 
Talkkari- Sarjula. Jorsen mottia ei ole rahan puutteen vuoksi edes pystytty 
kasaamaan joten voimme todeta ettei tolla meiningillä seudulle paljon 
palkintorenkaita jaella. 

 
- että sen sijaan Ison G:n rättikauppa on lähtenyt voimalla käyntiin. Toni on 

ollut yksi niitä harvoja, joilla on ollut oikeesti tavaraa hyllyssä monena 
kokona. Yksilöllinen palvelu, sopivat hinnat ja aukiolo sunnuntaisinkin ovat 
olleet harrastajille mieleisiä.  

 
- että Joonan uusi M3 ( made by R Seppä Motorsport ) oli mukana 

GPowerin osastolla lajipäällikön uusilla messuilla. Auto herätti ansaittua 
kiinnostusta toteutuksellaan ja lukuisilla HiPo osillaan. Ensikaste lähestyy 
kovaa vauhtia, mutta kuten aina, auto on valmis tunti sen jälkeen kun piti 
lähteä ekaan kisaan Nuutajärvelle. 

 
 
 



 
- että osaston purkuun hälyytetty Jorse oli kovin innoissaan kun pääsi 30 

vuoden jälkeen ajamaan oikeaa kuorkkia. Jopa peruutus pimeeseen 
konkiin onnistui, vain yksi teräsportti meni ihan vähän vinoon. Ducato 
mankassa soi nykyään tauotta: Mä oon rekkamies, hittosoikoon.... 

 
- että vanhempi Kononen on Tonin kanssa rakentanut A1 luokan reitin 

junnujen F-kisaan. Siimaa tulee vain 5 metriä ja sekin ohjaavaa....... 
lähtölavalle. ValUA:n ralleissa ei ole tavattu ajella peltoja pitkin, eikä 
salaharjoittelua aiota valvoa mitenkään. Pätkät on sikavauhdikkaita ja 
pahoja , mutta turvallisia reikiä penkkapellejen iloksi on joka pätkällä niin 
paljon ettei niitä pysty muistamaan kukaan. Paiti tietysti Iso G. Se luetteli 
sujuvasti kaikki 58 kappaletta järjestyksessä. No mitä voit odottaa 
runkipaikkojen mestarilta. 

 
- että rallinetissä on keskusteltu uusista kalsarimääräyksistä liki 

kyllästymiseen asti. Päälliköiden Fiaa aina myötäilevä linja edesauttaa 
rallisääntöjen mallimaana olemista joka taas takaa hienoja 
valiokuntapaikkoja. Liiankin tuttu kuvio politiikasta. Muualla eeuussa on yli 
satatuhatta ralliautoa joilla veivataan vuorenrinteitä ylös ja alas 
vanhentuneilla vöillä ja penkeillä. Kunhan ne vain on ehjiä. Mikä v... 
vanhentaa 50% leveämmän turvavyön kun siviiliauton kapeita "naruja" ei 
vaihdeta koko auton keskimääräisen 18 vuoden ajoiän aikana. Ei oikeesti 
mikään. Naurattaa kun lukee vaikka MSA:n (Englannin AKK) sääntöjä 
kilpailijan turvavarusteista vuodelle 2010. Vanha kaksiosainen Nomex 
pukukin kelpaa kaikissa kansallisissa kisoissa tai kansainvälisten 
kansallisissa lisäluokissa. Ainoa ehto on että vermeet on ehjät ja puhtaat. 
Vain KV-luokkiin vaaditaan FIA 2000 vermeet. Sen olen käydessäni 
huomannut ja joka lukee myös säännöissä että kypärästä ne on ihan 
saa....nan tarkkoja. Meidän puusilmät ei pysty erottamaan millään milloin 
vyöt tai puvut on viallisia. 

 
- että Joona ja Kononen pääsivät Monteen sääautoksi. Ukot oli intoa täynnä 

kuin ilmapallot. Varustus tosin on niukahko, vuokra-autoon baskerit, pari 
patonkia ja punkkupullo. Ja kasteltu sormi jolla tutkitaan tieteellisesti 
tuulen suuntaa. Pojat on varustettu armeijan ex kenttälapioilla, joilla on 
tarkoitus heitellä lunta sika nopeiden ranskisten eteen. Muutama p...le ja 
Joonan isot nyrkit turvaavat vetäytymisen. 

 
- että kaiken mailman "ralliasiantuntijat " ovat antaneet lausuntoja Kimin 

tulevasta WRC urasta. Kun lukee lausuntoja, tulee väkisinkin mieleen 
onko pohjanmaan lujahermoisimmalla miehelläkin vetelät housussa kun 
kakkoskuskin asemassa antaa kovinki raflaavia aliarvostavia lausuntoja. 
Kaikkein eniten on naurattanut rallimaailman suurimman toivon Mika 
Salon (Viuhkolasta tuttu..) kommentit. Ko. erikoisasiantuntijan taidot on nyt 
nähtävillä Toni Harsian sivuilta. Fiesta kulkee hienosti pikkuvaihteilla 
turvallisesti vinguttaen neljänteen mutkaan asti ennen kuin jysähtää.  

 



- että meitin seuran nuoriso-osasto on hankkinut parit ämärrät ja ekat 
sprintit on jo ajettu. Vuorelan jäärataa hinkataan niin ahkerasti, ettei aina 
ole kouluun ehditty. Iloksemme huomasimme että muitakin jokkisnuoria on 
siirtynyt ralliautolla sprintin pariin. Jahka kööri saa ajokortit niin seuran 
rallikuskien tulevaisuus on turvattu ja mestarin poikasten nimet vaihtuu 
varmasti 

 
- että Lahden hisse näyttelyyn olisi tarkoitus mennä isolla joukolla. Seuran 

oma linikkafirma kuskaa ja rossista jääneitä sämpylöitä on vielä evääksi. 
Retki on kuulemma tarkoitettu kohottamaan yhteishenkeä ennen vuoden 
Ralli-No-mörsii sarjan alkua. Nyt jos koskaan on kerholaisten annettava 
kaikkensa vetovoimaisen tapahtuman eteen... 

 
- että seura olisi ostamassa Hiiskulaa pysyväksi kesäpaikaksi. Suur-

kouvostoliitto on edelleenkin veloissa yli korvien tason ja taas tuli 10 milliä 
takkiin. Tilanteesta johtuen hintapyyntö on ollut kohtuullinen ja kiitos 
Maurin tarkan talouden pidon riittävästi rahhoo on kerhon tilillä. Jahka Ahti 
Wang Lii tulee paosta Lapin maasta, niin asia menee käsittelyyn. Rojekti 
on ollut salainen, jottei kukaan muu pääse iskemään väliin. Mökkiä on 
tarkoitus vuokrata arkisin kerholaisten perheille kesäillan viettoon liki 
mitättömään hintaan, vai ylläpitokulut peritään. Kesäviikonlopuiksi ranta on 
varattu eri valiokunnille järjestettäviin ryyppyiltoihin.  

 
- että nyt pitää mennä tiskaamaan, essu oottaa jo....... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Valkealan Urheiluautoilijat Ry

Toimihenkilöt ja toimikunnat 2010
Hallitus;
Puheenjohtaja; Mauri Kuosmanen Vara: Kati Honkanen

0400-657 529  (Jäsenrek. 050-5850096
 Tiedotus)

Varapj. Jarkko Kuningas
(Rylläys, tiedotus) 040-7514130

Varsinainen: Mika Oksanen Vara: Petri Kivioja
(RSC; RC (EM)) 0400-763 497 (Kalusto) 050-5850146

Varsinainen: Tero Tilli
(Sihteeristö) 040-5650898

Varsinainen: Marko Kitunen Vara: Lasse Hyyrynen
(Markkinointi) 040-5142291 (Kalusto) 0400-705957

Varsinainen: Antti Kröger
( IT,Viestilaitteet) 050-3227742

Varsinainen: Matti Hyyrynen Vara: Anita Käyhty
(Ralli, Turvallisuus) 0400-838754 (Talous) 040-4391434

Toimikunnat:
Valmennus ja harjoite Matti Hyyrynen, Jari Komonen

Tiedotustoimikunta Kati Honkanen, Mika Oksanen, Jarkko Kuningas

Naistoimikunta Kati Honkanen

Kalustonhoito Petri Kivioja
Lasse Hyyrynen
Antti Kröger (IT)

Lajiyhdyshenkilöt
Ralli Matti Hyyrynen
JM Jarkko Kuningas
Rallicros Mika Oksanen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuusaanlammella ajellaan taas… 
Ajopäivinä keskiviikko ja lauantai klo 10-16. 

Harjoitusmaksu 5 € 
Lisätietoja ja kyselyt: 

Jani Törngren 
0403674184 

 
 
 
 
 
 

 
AKK järjestää 

päätoimihenkilökoulutuksia 
lähiaikoina ja toivommekin, 
että seurastamme löytyisi 

uusia kiinnostuneita ja 
aktiivisia toimijoita niin rallin 

kun nopeuslajienkin 
päätoimitsijatehtäviin… 

Lisätietoja kerholta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ValUA tiedottaa 01/2010   Valkealan Urheiluautoilijat ry:n tiedotuslehti 
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