
 



MORO TAAS LAJITOVERIT 
 
Juu, haloo haloo... Kuosmanen se taas linjoilla....Juu, tiedän, ei tämä hauskaa minustakaan ole. 
Sillai näyttää olevan vastenmieleinen tämä pj homma, ettei lopputiliä saa yrittämälläkään. 
Toivotaan, että ensi vuodelle jo joku, jolla olisi oikeasti jotain annettavaa kerholle, ottaisi 
vetovastuun. Noista huntuveikkomaista voisi ottaa mallia miten vallankeikaus hoidetaan.... 
Tämä vuosi nyt kuitenkin mennään näillä.   
 
Toiminta alkaneella kaudella tulee aika pitkälti muistuttamaan edellistä vuotta. Ohjelmassa on SM-
tason Rallicrossia jo tuossa ihan kohta, toukokuun 13-14 päiville olisi toimintaa Tykkimäessä.. 
Oksanen esikuntineen on jo konseptit laatinut, joten teoria on hyvin hallussa, konkretiaksi se 
muuttuu toukokuun lähestyessä. Tämä vuosihan on nyt ensimmäinen tällä uudella järjestäjä-
vetoisella konseptilla, joten konseptissa  voi vielä olla jonkin verran viilailtavaa.  Joku saattaa 
muistella SRC:n alkuaikoja, jolloin ensimmäiset kisat ajettiin AKK:n konseptilla, jonka jälkeen 
muutettiin promoottori vetoiseksi. Nykyinen on tosiasiassa jatkoa promoottori konseptille, tässä 
promoottorin roolia hoitaa kilpailun järjestäjien muodostama ”keskuskomitea”.  Nyt olisi oikea aika 
innostua seuratoiminnasta, kaikki tulee taatusti kerhon hyväksi ja sitä myöten edelleen kerhon 
omien kuskien ja jäsenistön eduksi. 
 
Kesemmällä, oikeastaan loppukesää kai elokuu on, on allakassa perinteinen suurtapahtumamme, 
jo 31. Syysrylläys. JM:n puolella oman varjonsa tulevaan heittää talvella perustettu JOKKISRACE-
yhdistys. Pojilla on kieltämättä osin ihan oikeatakin ajatusta jutuissaan, mutta mutta.... 
No sanokaamme tässä vaiheessa, että Jm:n on mielestäni jotain kautta kyettävä uudistumaan ja 
siihen haasteeseen ei k.o. sarja vastaa millään tavalla. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta minusta 
ydinajatuksena näyttää olevan nykyiseen pitäytyminen. Tilanne on kuitenkin niin, että AKK:n 
jäsenyhdistyksenä Valkealan Urheiluautoilijat ry ei voi järjestää Jokkisrace:n kilpailuja, eivätkä 
Akk:n myöntämät lisenssit ole voimassa mainituissa kisoissa. Siksi kilpailijan ei ehkä pitäisi 
ilmoittaa seurakseen Akk:n alaista seuraa näissä kilpailuissa.  
 
Kilpailijoilla on toki oikeus osallistua ihan minkä tahansa hiippakunnan järjestämiin kisoihin. 
Muistakaa kuitenkin, että esim, lisenssiin liittyvä vakuutus on voimassa vain AKK:n  kisoissa. 
Kuljettajakunnalla on nyt avaimet käsissään siinä, kumpia kilpailuja lähtevät ajamaan. AKK:n 
kerhojen ”virkamiestyönä” järjestämiä vai Jokkiracen. Siinä suhteessa elämme murrosvuotta ja 
aika tulee näyttämään mihin päädytään. En jaksa uskoa kahdelle eri organisaatiolle riittävän 
potentiaalia niinkään suositussa lajissa kuin JM. 
 
Tulevalle vuodella on anottu Talviralli, F-cup, johon ratamestarit alkanevat jo kesän mittaan 
syventyä. Toivotaan, että säidenhaltija jatkaa tämän näköisten talvien toimittamista vielä 
jatkossakin.Harjoitetoimikunta Komonen / Hyyrynen ehti parit seurakilpailut järjestämään 
Kansikkaalla, josta suuri kiitos tiekunnalle. Osallistujamäärä jäi hieman alhaiseksi, mutta 
suoritteiden määrä ja laatu korvasi kyllä autojen määrän. 
 
Yhdessä kohtaa suunnitelman mukainen toiminta toivon mukaan tulee poikkeamaan edellisistä 
vuosista. Hallituksessa on yhteen ääneen vannottu sen puolesta, että jäsentoiminta, siis 
nimenomaisesti muu kuin kilpailijoille suunnattu, tulee lisääntymään selvästi.  Onpa käytetty 
puheenvuoroja jossa on luvattu, että ”joka kuukausi järjestetään kerholla jonkun teeman ympärille 
rakennettu kerhoilta”. ...  Kunhan nyt muutama saataisiin aikaiseksi.  
Nyt kun tuo lupaus on julkistettu, toivoisin vihjeitä, jollei jopa ihan vaatimuksia siitä, millaisia 
tapahtumia, koulutuksia....jotain muuta?... kerhon tulisi järjestää. 
 
 
Soitellaan kirjoitellaan 
t. Mauri K. pj 



Heippa kerhon naiset sekä talkoissa mukana olleet naiset! 
 
 
Lähdetään Kympin naiseen porukalla ulkoilemaan ja iloista kokemusta hakemaan... 
 
Kympin Nainen on naisille ja tytöille suunnattu oma kuntoliikuntatapahtuma, joka 
järjestetään Kouvolassa jo neljännen kerran lauantaina 28.5.2011. 

Tapahtumapaikkana on Kouvolan Jäähalli ja sitä ympäröivät lenkkipolut. Lähtö, maali, 
ohjelmat ja Hyvän Olon Tapahtumatori ovat jäähallin sisällä, jotta säällä ei olisi niihin 
vaikutusta 

 

 
Tyyli on vapaa mutta ajateltiin, että 5 km olisi meille sopiva. Hommataan meille hauskat 
tiimipaidat ja vaikka jotkut päähineet tms... 
 
Portit avataan kello 11.00 ja lenkeille lähdetään porrastetusti kello 13.00 jälkeen. Sekä 
ennen lenkeille lähtöä että niiden jälkeen on hauskaa ohjelmaa loistokkaine esiintyjineen. 
Osa esiintyjistä paljastetaan vasta tapahtumapäivänä. Lenkin jälkeen nautitaan mukavasta 
yhdessäolosta ja piknikkassin antimista. 

 

 
Kympin Naiseen osallistuville on varattu sauna- ja uintimahdollisuus jäähallin viereisessä 
Urheilupuiston uimahallissa, jonne osallistujilla on vapaa pääsy. Uimahalli on 
poikkeuksellisesti auki Kympin Naisille kello 16.30–17.30. 

 

Kerho maksaa osallistumismaksun, minkä vuoksi sitovat ilmoittautumiset 20.3 mennessä, 
Katille (kati.honkanen@kymp.net) tai Sarille (sari.frimodig@gmail.com) !!!! 
 
Kaikki mukaan!!!! 
 
Lisätietoja: www.kympinnainen.fi 
 
 
Terkuin: Sari ja Kati 
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-että talvi alkaa olla nautittu. Ennätysluminen talvi ei kuitenkaan tarjonnut parhaita 
mahdollisia kelejä rallimiehille, vaikka äkkiä voisi niin ajatella. EU:n aikana lumisina talvina 
ei ole enää suojakelejä jotka tamppaisivat lumen tien pintaan jääksi. Penkkoja on ollut 
yleensä ihan riittävästi ja kilvanajajat ovat joutuneet varomaan kisoja kuvaavia 
lökäpöksyjä, kun pitsalla ja kaljalla syötetyt urhot eivät jaksa eivätkä halua nousta sivuun 
penkan päälle. Ilmiö on kiusallisen tuttu kaikille vähänkin suuremmalla numerolla ajaville.  
 
-että uusi, nopeuksia pienentämään pyrkivä linja reiteissä on näkynyt tänä talvena selvästi. 
Kapeita mustia, lingolla avattuja karvoja on ajatettu ja useissa kisoissa poorit ovat olleet 
massiivisia kärjen jälkeen, tehden ajamisen silkaksi iloksi. Jyväskylän ja Betonilehdon äfvä 
kupeissa oli lisäksi muutamia kivoja routapatti osuuksia, jotka saavat Anttilan 
harkkapätkän tuntumaan valtatieltä. No aina ei voi voittaa.....edes suomalainen. 
 
-että seuran harkkapätkille pyrkivältä Tony G:ltä vaadittaisiin nykyään vastuuvapaus 
kaavake. Parta ajamatta esiintynyt tähtemme aiheutti sydämen tykytystä pätkän 
vastuulliselle, vetämällä jo lähtökiihdytyksen jälkeen bemarin turvalleen. Onneksi hytti ei 
tullut täyteen lunta niin kuin Aleenilla aikoinaan.  M3:n ikuisesti kestävä kone taisi vielä 
sylkeä kk-laakerit pihalle kun raatoa ajettiin maaliin. 
 
-että kun Bemusta tuli loppu niin ostettiin Skooda tilalle. Ollaankin ihan samaa mieltä siitä 
että jos ajamisesta pitää maksaa, miksei sitä voi tehdä omilla vehkeillä. ( en tarkoita 
sitä...vehettä ) Jääpähän sarjan jälkeen ainakin jonkin arvoinen rallipeli jota voi sitten 
kaupitella huimaan hintaan maailmalle pyrkiville. G:n resepti kuulostaa hyvälle ja kaikki 
seudun asioita hallitsevat tahot on valjastettu remmiin mukaan. Toivottavasti edes jollain 
on kuorkki kortti rekan ajoon. 
Baarista toivotamme onnea yritykseen. 
 
-että AKK ja Prätkäliitto pitävät aktiivista tiedoitus toimintaa yllä moottoriratahankkeesta. 
Asiasta on kattava selvitys nähtävillä Iitin kunnan sivuilla. Kunta kaavoittaa samaan aikaan 
uusia omakotitontteja rata-alueen läheisyyteen. Toiminta haisee sille että kun kuokka ekan 
kerran heilahtaa niin paikalliset älähtää. Paitsi ei  se kuokka kyllä heilahda pitkään aikaan 
kun ei oo sitä tärkeintä. Rahaa. Vain 25 milliä puuttuu....noin aluksi. 
 
-että aktiivisesti kilpailevia on kovin pieni joukko. Sprintissä riehuu pääasiassa nuoriso-
osasto. Ja todella hyvin tuloksin. Äfvä kuppiin riittää lähes joka luokkaan yksi pari, mutta 
nuotti kisoja ei taida paikallista kisaa lukuun ottamatta ajaa montaakaan jäsentä. Ralli on 
nykyisellään ikävän kallis ja työläs laji. No aaltoliikettähän se on aina ollut ja ensimmäinen 
merkki paremmasta on jo ilmassa. Pil uan talliin olisi tulossa rojekti josta olisi tarkoitus 
takoa soiva harraste peli ihan vain omaan iloitteluun. 
 
-että karttureista on edelleen pulaa. Jos innokkaita aloittajia löytyy niin kerhohuoneelle 
järjestetään koulutusta ( ja pullaa kahvin kera), jottei hommaan  tarvitse ryhtyä sokkona. 
Jos tulee naispuolisia, niin Mauri on luvannut leipoa täykkärin. 
 



 

 

- että Härmän Jani kumppaneineen on loikannut Elimäkeläisten puolelle. No kerrotaan nyt 
silti vaikka esimerkiksi, miten homma etenee kun on hankittu uusi (käytetty) kilpuri. Auto 
on pienen kunnostuksen tarpeessa. Vaihteen siirto muutetaan kaapelikäyttöiseksi joka 
sinänsä onkin varsin järkevä asia. Iskarit käy "expertillä huollossa ja simmitkin näyttää 
olevan kohdallaan", vain uudet öljyt tarvitaan. Ekojen varsinaisten harkkojen jälkeen lukko 
ei pidä ollenkaan. Loota auki ja hämmästys on suuri kun kaikki rattaat on kuin rotan 
syömiä. Öljypohjakin on onneksi auki samaan aikaan ja loppuun kalutut kangen laakerit 
menee vaihtoon. Lukko tiukalle ja loota alle. No eihän sillä montaa pätkää pääse kun se 
räjähtää. Onneksi järki voittaa ja pojat ostaa kotimaisen tilalle oikean kilparatas sarjan. 
Lahdessa katkeaa ilmamäärästä lanka ja seokset menee.......no poskelleen. Jyväskylässä 
auto hyppi kuin hullu ja viimein sinkoutuu ojan väärälle puolelle. Harkkapätkällä 
vaimentimia ruuvataan, mutta ei saada oikean laista vaikutusta aikaan. Betoni Lehto on 
pakko ottaa varovasti että pysyy urissa. Vaimentimien simmitys ei ollutkaan silleen kuin 
pitää ja kaikki kovat iskut meni solkenaan lävitse. Kun rallitiet ei isolla numerolla ole sileitä 
baanoja ei kuski paljon päässyt nautiskelemaan. 
 
-että poikien projektin plus puolelle voidaan sanoa että itse maltillisesti viritetty kone on 

hiton hyvän tuntuinen. Autossa on erinomaisesti huolletut jarrut ja Mikon ajoa näkemättä 

ainaskin Jani on omaksunut hyvin sujuvan tyylin viedä Astraa. Entiseltä vannoutuneelta 

kardaani mieheltä varsin nopeaa sopeutumista. Toivottavasti kesäkausi sujuu paremmissa 

merkeissä kunhan kaikki mekaniikka on omilta jäljiltä. 

 

-että Tykkimäen vallin jatkoon olisi vieläkin mahdollisuus saada täytemaata loistavan 
tulevaisuuden takaavalta Tervaskankaalta. Kaupunki saattaisi nyt antaa koneen maan 
tasaamiseen, kun lumet ovat jo sulamassa ja kateessa olevat 20 milliä eivät olletkaan 
kateissa. Tilaisuus on kuitenkin sellainen, että jos ei sitä nyt tehdä se jää ikuisesti 
tekemättä. 
 
-että uuteen kilpailukalenteriin on rallin puolelle suorastaan pyydetty hakemuksia. 
Valkealaan olisi ollut välivuodeksikin tarjolla kuppia, mutta mitä on anottu, selviää 
tulevassa vuosikokouksessa. Sinnehän me osallistumme suurin joukoin. Tilannehan on 
sellainen, että jos vain muutama tulee paikalle kaikki joutuvat johonkin tehtävään. Jos 
tulee v....sti porukkaa vain muutama eturivistä joutuu johtokuntaan. Tervetuloa. 
 
-että kerhomme onneksi järjestämme useamman lajin kilpailutoimintaa. Se, sekä järkevä 
talouden pito takaavat kerhomme jatkuvuuden. Nykyaikana erilaista vapaa-ajalle 
suunnattua tarjontaa on mahdottoman paljon. Toiset jopa katselevat telkkarista silmät 
killillään Salkkareita tai BB-pa..kaa. Siksipä Valkealan metsien miehet kokoontuvat lumen 
lähdettyä jokkisradalle kunnostamaan paikkoja tulevia rossikoitoksia varten. Ja meitin 
sorjat naiset lupasivat tulla paikalle ja keittää kahveet jahka hommat on tehty. 
 
-että nyt pitää lähteä kelkkailemaan, se on moron.... 

 



Kaakkois-Suomen tutkintokalenteri 2011 

Tutkinnot: 

19.3.  Rallin nuottitutkinto  Lahti 

9.4.  Rallitutkinto   Kouvola 

23.4. JM-tutkinto   Kouvola 

7.5. Rallin nuottitutkinto  Lahti 

4.6. JM-tutkinto   Lahti 

16.7. Rallitutkinto   Mikkeli 

23.7. JM-tutkinto   Kotka 

27.8. JM-tutkinto   Lahti 

3.9. Rallin nuottitutkinto  Lahti 

10.9. Rallitutkinto   Kouvola 

29.10. Rallin nuottitutkinto  Lahti 

12.11. JM-tutkinto   Kouvola 

 

Koulutukset: 

14.3. Erikoiskokeen järjestämiskoulutus osa 1 Lahti 

26.3. Nopeuden päätoimitsijakoulutus  Nilsiä 

2.4.  Nopeuden päätoimitsijakoulutus  Kauhava 

4.4. Erikoiskokeen järjestämiskoulutus osa 2 Mikkeli  

 

Tutkintojen aikoihin ja paikkoihin saattaa tulla muutoksia vuoden varrella joten kannattaa 

tarkastaa tilanne aina tutkintovastaavalta Jarmo Karhulta.   

 

Tutkintoihin ilmoittautuminen:   Koulutuksiin ilmoittautuminen: 

Jarmo Karhu    Tapio Krivetz 

Keskuskatu 23 C 20    Neulastie 1 

48100 Kotka   50600 Mikkeli 

0400 705253   tapio.krivetz@krivetz.fi 

ovi2@luukku.com 
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www.rallicross.fi 

SRC ON KUOPATTU… ELÄKÖÖN RALLICROSS SM 

Suomalainen rallicross eli uusiutumisen aikaa jälleen kauden 2010 päätteeksi. Muutaman 

vuoden promoottorivetoisen SRC-sarjan jälkeen palattiin ikään kuin vanhaan. 

Promoottorimallia ei kuitenkaan täysin hylätty vaan siitä otettiin ns. parhaat päältä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että sarjalla on edelleen promoottori joka hoitaa sarjan pyörityksen ja 

pääyhteistyökumppanit. Tätä tehtävää hoitaa AKK Sports Oy. Osakilpailun järjestäjille jää 

entistä suurempi vastuu oman osakilpailunsa järjestämisestä yhteisesti sovitun formaatin 

mukaan. Tämä tietää meille Valkealan Urheiluautoilijoille entistä enemmän töitä, mutta 

toivottavasti myös entistä enemmän hedelmää jolla voimme tarjota jäsenillemme lisää 

haluttua ja toivottua toimintaa. 

Kouvolassa ajetaan heti sarjan ensimmäinen osakilpailu 14.5. Järjestelyt ovat jo kovassa 

vauhdissa ja perinteiset ensimmäiset peruutuksetkin on tulleet toimitsijoilta, joten vielä 

tarvitaan lisää tekijöitä ja paljon. Kilpailutapahtuman formaattihan on sellainen, että 

tavoitteena on perjantai-iltana ajaa ns. vapaat harjoitukset radalla jolloin kilpailupaikalla 

tarvitaan jo kevennetty versio toimitsijoista. Varsinainen kilpailupäivähän on lauantai ja se 

etenee entisen aikataulun mukaan.  

Kilpailun johtoryhmässä hääräävät Marko Kitunen (040 5142291) ja Mika Oksanen (0400 

763497) yhdessä Tero Tillin (040 5650898) kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä heihin kun 

halu auttaa järjestelyissä iskee. Mikäli sinuun ei ole jo ehditty ottaa yhteyttä.  

Tänäkin vuonna sarjan osakilpailut televisioidaan ja televisioinnissa on palattu katsojia 

paremmin palvelevaan kanavaan eli MTV3:een. Lähetykset tulevat niin ilmaiskanavalta 

kun maksulliselta maxiltakin. Lähetykset tulevat jälkilähetyksinä, joten näin voit itsekin 

toimitsijana päästä katsomaan työsi tulosta televisiosta ilman että tarvitsee tallentaa 

lähetystä mitenkään. Sarjalle on avattu myös uudet nettisivut osoitteessa www.rallicross.fi 
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