
 



 
ValUA tiedottaa 

 

PJ:n palsta 

Tervehdys UA:n väki.  1965 oli hyvä ja huono vuosi. Hyvä sikäli, että varsin moni maineikas 

autourheiluseura sai silloin alkunsa. Niin myös Omamme. Valkealan Urheiluautoilijoiden syntysanat 

lausuttiin Tuohikotin VPK:n talolla keväällä -65. 

Siksi juhlimme seuramme 50 v. merkkipäivää ko. paikassa 9.5.2015. Muistelemme menneitä ja 

suuntaamme katseita seuraavan 50 vuotisen taipaleen varalle. Laittakaa jo nyt päivämäärä 

kalentereihinne ja juhlapuku pesulaan tärkättäväksi. Tarkempi menuu julkaistaan, kunhan 

toimikunta saa asiat hollilleen. 

Huono sikäli, että 1965 alkoi myös allekirjoittaneen auton rakennus- sekä  kilpailu-ura ja 

olosuhteista johtuen en päässyt siitä irti silloin kun olisin jo halunnut. Mutta onpahan jotain mitä 

vanhainkodissa muistelee. 

Oksasen Mika on jo jonkin aikaa koonnut kerhon historiikkia varten aineistoa, mutta jos Sinulla on 

jotain sopivaa vuosien varrelta ota yhteyttä Mikaan. Valokuvia, lehtileikkeitä, kerhokirjeitä ym.ym.  

tarvitaan, jottei mitään oleellista jää unholaan. Mika taltioi materiaalin ja palauttaa ne sitten 

takaisin omistajalleen. 

Maan talous on ollut jo vuosia kuralla ja vastuunkantajat paenneet maasta toisten lihapatojen 

ääreen. Se kaikki ei ole ollut vaikuttamatta autourheiluun ja sen harrastamiseen. Monen kohdalla 

laitteet lepää tallissa, joku on myynyt kaikki ja osa on vaihtanut 2-pyöräisiin. Valtakunnan tasollakin 

ajettujen kilpailusuoritusten määrä on pudonnut roimasti kun leivän saanti tuli tärkeämmäksi. Jopa 

ennen mahtisarjana ollut F-cup on menettänyt 20-25 % kuljettajistaan (niistä jotka ajavat). Sprintin 

puolella suosio on pysynyt, varmaan siksi että harrastaminen siellä menee hiukka keveämmillä 

kuluilla. Myös RC vetää liki entiseen tapaan kilpailijoita.  

Meilläkin aktiivikilpailijoiden ja ajettujen kilpailujen määrä on pudonnut rajusti, mutta onneksi laatu 

korvaa määrän. Mitalisadetta ja hienoja tuloksia riittää vuodesta toiseen. 

Viime vuosi oli kohtuuttoman tunteikas Tykkimäen moottoriradan tiimoilta. Isot miehet jaksoi itkeä 

ja vouhottaa mokoman asian takia. Onneksi Kaupungin Hallitus laittoi pisteen omalta osaltaan 

asialle 20.10.2014 pidetyssä kokouksessaan. Se toteaa; ” kaikkien ratojen käyttäjien yhteinen etu on 

yhteistyössä Kouvola Circuitin kanssa sopia asioista niin, että moottoriurheilukeskus on kaikkien 

harrastajien mahdollisimman tehokkaassa käytössä”.  

Eli ei tule koskaan mitään toimenpiteitä Kaupungin taholta. Paitsi mitä nyt Kullasvaaran rajusti 

laajeneva logistiikkakeskus saattaa aiheuttaa.  

Sitä paitsi meillä ei ole ollut mitään ongelmaa neuvotteluissa rataa hallinnoivan yhtiön kanssa.  

Ilmaisten ratojen aikakausi on ikuisesti ohitse joten kaikkea kulujen seurantaa tulee 

viimevuotisestakin tehostaa. Ratatilanne on muutenkin mielenkiintoinen juuri nyt. Anjalankoskella 

menee ympäristölupa vanhaksi ja uuden hankinta ei olekaan ihan mieto homma. Ja maksaakin 

pe……., anteeksi, aika paljon. 



 
ValUA tiedottaa 

 

Kaupungin isät alkoivat puuhata laajennusta Kullasvaaran logistiikka-alueelle ja ainakin paperilla 

suunnitelmat on ns. yli kylän. Iitin rata odottaa vielä tätä kirjoitettaessa rakennuslupaa edeltävien 

selvitysten lopullista hyväksyntää. Nyt alkuvuodesta oli tarkoitus olla ok, mutta paperia on yli 600 

sivua joten virkamies saa tutkia niitä hiki hatussa ennen kuin tökkää nimensä alle. 

Mutta Kuusaanlammilla saa ajaa melkein vaikka millä. Keskiviikkoisin ja lauantaisin. 

Kaikille tekisi hyvää verestää talviajon taitojaan jossain turvallisessa paikassa. Kuinka moni meistä 

on testannut miten henkilökohtaisen ajokin ABS ja EPS järjestelmät pelittää ja mitä hyötyä niistä 

voisi olla?? Onko Rouvan annettu kokeilla sivuluistoa ja sen hallintaa?? 

Ja Hyyrysen Matti on apulaisineen taikonut meille yhdessä KSAU:n poikien kanssa rallin 

harjoituskilpailun, muistaakseni 14.2.2015 ajettavaksi. Pitkän harjoitetauon jälkeen erinomainen 

asia, ainakin 12 pistettä Matille ja kumppaneille. 

Talvelle on myös pyydetty yhteistyötä joihinkin kisoihin ek:n järjestämiseen. Varmaan kannattaa 

tehdä muutama pätkä ”sisään” tulevaa Talvirallia varten, ettei sitten oman kisan jälkeen tule niin 

hiki. 

 

Lämmintä päälle ja ulkoilemaan…. 

Jorma 

Pj. 

VALUAN:N HALLITUS 2015 JA SEN YHTEYSTIEDOT 

Jorma Pekkanen, pj 040-500 4219 pekkanen.jorma@luukku.com 

Kati Honkanen 050-585 0096 kati.honkanen@kymp.net 

Tero Julku  040-750 3295 tero.julku@orpe.inet.fi 

Tero Tilli  040-565 0898 tero.tilli@windowslive.com 

Lasse Nurminen 040-506 9450 lassenurminen@netti.fi 

Marko Kitunen 040-514 2291 marko.kitunen@gmail.com 

 Jari Vekkeli  040-536 7774 jari.vekkeli@kymp.net 

Varajäsenet: 

Eero Mäkelä  0500-943 198 eero.makela@pp4.inet.fi 

Markku Nokkala 040 512 1820 markku.nokkala@hotmail.fi 

Jori Seppälä  040-778 6425 jori.seppala@hotmail.com 

Mika Oksanen 0400-763497  m.oksanen@hotmail.com 

mailto:lassenurminen@netti.fi
mailto:jari.vekkeli@kymp.net
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VALUA:N KERHOHUONEEN PÄIVYSTYSVUOROT KEVÄT 2015 

 

13.1. Tero Tilli 

27.1. Jorma Pekkanen 

10.2. Kati Honkanen 

24.2. Markku Nokkala 

10.3. Tero Julku 

24.3. Marko Kitunen 

7.4. Lasse Nurminen 

21.4. Jari Vekkeli 

5.5. Jori Seppälä 

19.5. Tero Tilli 

2.6. Jorma Pekkanen 

 

Päivystysaika klo 18.00 – 20.00.  

HUOMAATHAN ETTÄ KERHOHUONEPÄIVYSTYKSET OVAT VAIN JOKA TOINEN 

TIISTAI!!! 
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OTTEITA TUTKINTOKALENTERISTA 2015 

1.2.15  JM-tutkinto, Riihimäki Riihimäen ABC AKK-Motorsport ry  

14.2.15  JM-tutkinto Lahti Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

21.2.15  Rallin perustutkinto Urjala AKK-Motorsport / Häme  

21.2.15  Rallin perustutkinto Laukaa AKK Motorsport ry / Keski-Suomi  

7.3.15  Rallin perustutkinto Mikkeli Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

21.3.15  JM-tutkinto Kouvola Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

21.3.15  Rallin jatkotutkinto (nuotitus) Laukaa AKK Motorsport ry / Keski-Suomi   

29.3.15  JM-tutkinto, Riihimäki Riihimäen ABC AKK-Motorsport ry  

11.4.15  Rallin perustutkinto Riihimäen ABC AKK-Motorsport ry  

12.4.15  Rallin jatkotutkinto (nuotitus) Riutanmaja, Riihimäki AKK-Motorsport ry  

19.4.15  Endurance-tutkinto, Riihimäki Riihimäen ABC AKK-Motorsport ry    

25.4.15  JM-tutkinto Lahti Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

9.5.15  Rallin jatkotutkinto (nuotitus) Lapua AKK-Motorsport Alue 2 Pohjanmaa  

9.5.15  Rallin perustutkinto Kouvola Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

24.5.15  Endurance-tutkinto, Riihimäki Riihimäen ABC AKK-Motorsport ry  

6.6.15  JM-tutkinto Kotka Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

11.7.15  Rallitutkinto Mikkeli Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

25.7.15  JM-tutkinto Lahti Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

22.8.15  JM-tutkinto Kouvola Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

29.8.15  Rallin perustutkinto HANKASALMI AKK Motorsport ry / Keski-Suomi  

12.9.15  Rallin perustutkinto Kouvola Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

10.10.15  JM-tutkinto Kotka Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

10.10.15  Rallin perustutkinto Lahti Kaakkois-Suomen alue / AKK Motorsport  

18.10.15  Rallin nuotitusosa, Riihimäki Riutanmaja, Riihimäki AKK-Motorsport ry  

12.12.15  Rallin jatkotutkinto (nuotitus) LAUKAA AKK Motorsport ry / Keski-Suomi  

12.12.15  Rallin perustutkinto Riihimäen ABC AKK-Motorsport ry  

13.12.15  Rallin nuotitusosa, Riihimäki Riutanmaja, Riihimäki AKK-Motorsport ry 
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RALLIN SEURAKILPAILU 

 

Hyyrysen Matti porukoineen ja yhdessä KSAU:n miesten kanssa järjestää rallin seurakilpailun 

14.2.2015. Päivän ohjelma on alustavasti seuraava: 

klo 9:00-10:00 Nuotitus 

klo 10:00-18:00 Vetoja… 

Reitin pituus on n.8,5km ja sisältää pientä sekä isoa tietä. Siirtymää n.1km (lenkki). 

Huoltoalue/lähtö Enäjärvi-savero tien alku. Kulku reitille Kaipiainen/Enäjärvi suunnasta. 

Hinta 100€ omilta(KSAU,ValUA) 150e muut. 

Mukaan otetaan 40 autoa. Etusijalla omat kerhot. 

Ilmottautuminen ja info kitissä???? Tai ainakin yritetään kovasti. 

Ilmottautuminen 11.2.2015 22:00 mennessä??? Jos saadaan sinne Kitiin. 

Lisätiedot Hyyrysen Matilta puh. 0400838754. 

ps. Sulkuja yms. tarvitaan. Ajatuksena on hommata tupla miehitys. On vähän pitkä päivä jos ei 

vaihdeta välillä.  
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VALUA:n MITALIKAHVIT 

Perinteisiä ValUA:n mitalikahveja nautittiin kahvila Kaarnasydämessä perinteisin menoin. 

Puheenjohtaja Jorma Pekkanen avasi tilaisuuden ja kävi läpi vuoden 2014 menestyneitä ja heidän 

saavutuksiaan. Mukana menestyjistä oli Tommi Harju, Petri Kivioja, Sami Fält, Jori Seppälä ja 

mukavasti heidän taustajoukkojakin.  

Sen verran heidän kauden 2015 suunnitelmista selvisi että ainakin BMW sarjan 2014 mestari 

Tommi Harju aikoo pitää vähän niin kuin välivuotta ja ajaa ehkä vain muutaman yksittäisen 

kilpailun eikä koko sarjaa. Seppälän Jori taas sovittelee MR:ään uutta Hondan moottoria ja 

tavoitteena on ajaa rallicrossin SM sarja autokrossiluokassa sekä mahdollisesti sprinttejä. 

Onnea ja menestystä kaikille myös kaudelle 2015. 
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