
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



MORO TAAS, Lajitoverit 
 
Alkakaas etsiskellä hanskoja pakin pohjalta, mieluummin ne 
puhtaat tai ainakin vähemmän rasvaiset, ettei EM-vieraiden 
pöksyt sotkeennu katsomolankuilla. Niitä meinaan kohta 
lähdetään Tykkimäkeen asettelemaan. 
EM organisaatio tosin vielä miettii, mitä ehkä pitäisi tehdä.  
Mietinnän kiireettömyyteen perustuvalla arvauksella paljon ei 

varmaan ole tekemättä….kai. Tai sitten joo. 
 
Jos ihan vaan varmuuden vuoksi koetettaisiin valmiiksi varailla tästä eteenpäin kaikki 
poutakeli-illat heinäkuun 9 päivään asti EM askarteluille, ehkä meitä sitten olisi sopivasti. 
Kaupunki on tehnyt järeämmät hommat ja jatkaa varmasti vielä sillä rintamalla, mutta kyllä 
tällaisille pehmeämpikätisillekin miehille sieltä puuhaa löytyy. Työlista on tosiaan vielä 
tekeytymässä, mutta ei tuo nyt kuullun mukaan toivottoman pitkä ole. Ei tässä aikaakaan 
ihmeesti ole, joten oikeasti, vastatkaa kyllä kun kutsu kuuluu. Pekkasellakin on kuulemma jo 
uusi vaijeri trimmerissä, mutta maltahan vielä vähän, ehtii muuten kasvaa katsomo uudestaan 
polven korkeuteen. 
 
EM:n jälkeen ehtii juuri ja juuri pienen loman pätkän pitää, mutta elokuuksi voi sitten jo varata 
vakiopaikan Tykkimäestä.  14.-15.8. ajetaan XXX –Kouvolan Sanomat Syysrylläys ja siitä 
viikko niin jatkamme SRC:n merkeissä.  Vaikka EM:n jäljiltä rata-alue on varmaankin meille 
kutakuinkin valmis, vähän kun silitetään, on siellä kaikki entiset talkoilut kuitenkin esissä.  
 
Rylläyksestä odotamme juhlakilpailuna oikein kaikkien aikojen Rylläystä. Etenkin lauantaille 
yritämme saada liikettä lisää, ajetaanhan tuo päivä EVK-liigan osakilpailuna. Joten jos ja kun 
onnistumme kasvattamaan lauantain kilpailijamääriä, tulee se näkymään varmasti myös 
sunnuntaina. EVK on sekä kilpailijoiden suosiossa ja ainakin allekirjoittaneen silmää 
miellyttää etenkin kardaanien leveät linjat. Etuvetoisten etenemistä joutuu ehkä katsomaan 
hieman toisella silmällä, mutta kyllä siitäkin hienous löytyy, sanokaa takavetomiehet mitä 
hyvänsä. 
 
SRC –puolella on meidän osaltamme ollut jo jonkun aikaa rauha maassa, vaikka siellä 
muuten on ollutkin taas pientä tunteiden läikettä. Vilkkaasta nettikirjoittelusta päätellen 
promoottori onnistui ilmeisesti yllättämään eräät osapuolet linjanvedoillaan. Alkupään 
järjestäjät olivat tainneet oikeasti tehdä sopimuksia ”televisioidaan ”-pohjalta, kuin myös 
monet kuljettajat, joten siinä saattoi syntyä selitettävää jonkin verran. 
Toivottavasti kenellekään ei mitään isoja osumia tullut. Me saimme tiedon riittävän ajoissa 
suunnitellusta televisiointi –konseptista, joten ymmärsimme puhua siitä vain ihan pienillä 
kirjaimilla. Vaikkakin monelta osalta on tänä vuonna päästy paljon vähemmällä vääntämisellä, 
jää näköjään vielä ensivuoteenkin kehitettävää. Varsinkin kuljettajille toimiva ja oikea 
televisiointi olisi rahan arvoinen asia yhteistyösopimuksista neuvoteltaessa. 
 
Kulman kundit on alkukaudesta esittäneet vauhdikkaita suorituksia, sekä onnistuneita, että 
sitten ei. Se on motorsporttia, sanois joku…  Kerhomme nuoret hurjat ovat kuitenki, jos ei nyt 
ehkä yllättäneet (eihän meitä asiantuntijoita yllätetä), niin sanotaan, että täyttäneet odotukset  
ja reilusti päällekin. 
 
Mutta me nähdään Tykkimäessä vielä monta kertaa tämän kesän aikana, eikä joo. 
 
Soitellaan, kirjoitellaan 
t. Mauri K. 
0400 657 529 
mauri.kuosmanen@teacon.inet.fi 
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Hellou Arvon Naiset ja Miehetkin..!!! 
 
 
Kesä ja juhannuskin jo kolkuttelee ovelle ja kisat lähestyy… Suunnitelmissahan 
oli varikon kioskeja kerhon naisten kanssa osallistua hoitamaan tulevissa EM-
crosseissa, mutta meni jotenkin monimutkaiseksi pelkkä alkaminenkin niin 
päätettiin keskittyä vaan syksyisiin peräkkäisiin kisa viikonloppuhin. 
Mielenkiinnolla kyllä haluan nähdä miten joku ne hommat hoitaa noinkin isossa 
tapahtumassa kuin EM-Rallicross… :o) 
 
Eli Syysrylläyshän on 14-15.8 ja SRC-kisat 21.8. Rylläys on vielä 30-vuotis 
juhlakisa, luvassa kuulemma juhlatunnelmaa.  Eli ahkeria vapaaehtoisia tarvitaan 
apuihin molempiin viikonloppuihin ja miehistäkin voimaa kantelemaan 
makkaralootia ja limsakoreja! Allekirjoittaneelle saa ilmoittautua heti kun siltä 
tuntuu… Hommaa helpottaa, että toinen viikonloppu saattaa mennä jo rutiinilla 
eikä tarvitse ekan viikonlopun jälkeen talkoilla niin paljoa kun tavarat voi jättää 
radalle. Toivotaan, että saataisi jo tänä vuonna kylmäauton rappuset 
turvallisemmaksi… vink vink…. ;o) 
 
Ei muuta kuin hyvät jussit ja kesät ja palataan… 
 
Aurinkoisin terveisin: Kati Honkanen  P. 050-585 0096, 
kati.honkanen@kotikone.fi 
 
 
 

 

Päivystysvuorot kerhohuoneella kesällä 
2010 

Huomioithan poikkeavat päivät 
 
 

15.6 Marko Kitunen 
22.6 Antti Kröger 
29.6 Matti Hyyrynen 
6.7 Kati Honkanen 
21.7 Petri Kivioja 
3.8 Lasse Hyyrynen 
17.8 Anita Käyhty 
31.8 Jarkko kuningas 
7.9 Mika Oksanen 
21.9 Tero Tilli 
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ESSON BAARISSA KUISKITAAN....... 
 
-että ensimmäisen kerran 20 vuoteen on palstanpitäjän suuhun asetettu kapuloita. 
Kohteliaasti on pyydetty etten julkaise mustavalkoiseen tapaani kärkevää mielipidettä 
eräästä tapahtumasta tai sen oikeuksien haltijasta. No olkoon, en olekaan koskaan pitänyt 
miehistä, jotka........v...u olkoon. Lopetetaan koko palsta.  
 
-että sensijaan tyydyn toteamaan, että Lautaron rallitiimi mekanikkoineen ja opiskelija-
apuineen ei jouda osallistumaan tänä suvena minkäänlaisiin rossitalkoisiin. On ns. 
parempaakin tekemistä. Poikien kanssa on sovittu että OK-auton pätkälle mennään 
sulkuun kun on luvattu ja rylläystalkoot hoidellaan, kun ei sitä katsomoa kukaan muu niitä 
kuitenkaan. 
 
-että rossikisat ja sprintit on alkaneet varsin vaihtelevasti. Seuran nuoriso-osasto tosin 
tekee selvää jälkeä ämärrillään, mutta aikuisemmista ei vielä ole ollut paljon mainittavaa. 
 
-että ei sitten saatu Hiiskulaa. Kuten tiedättekin, sen myynti meni kuitenkin julkiseen 
tarjouskilpailuun ja me jäimme siinä kisassa ulos palkinnoilta. Mutta eipä haittaa. Nyt on 
kierroksessa pikkuruinen metsätila lampineen. Sinne olisi tarkoitus rakentaa 
"metsäautotie" jonka joku ammattilainen viitoittaa maastoon. Kun puita on korjattu 
tarpeeksi, tiestä tuleekin äkkiä maan mainio testitie. Vanhempi Kononen on luvannut 
puhaltaa vanhan mökin nurin ja perustuksille pystytetään talkoilla uusi jonka toimittaja on 
luonnollisesti meitä monasti tukenut Siekkelin Saha. 
 
-että suurkaupunkimme rallijätkissä on autonvaihto kuumetta. Penttilän Kimmo on 
ostelemassa Evoa jos vaan saa M:lle uuden kodin. Kausalan ämmä on myös myynnissä, 
ja Joonankin M on ollut myyntipalstoilla, no ehkä hiukan eri syistä. 
Mutta Rintajoupin Bemari ei ole myytävänä. Hapa tapansa mukaan myy vaikka paidan 
päältään.  
 
- että Härmän Janiakin polttelee yhä F-Cup. Tekis mieli vaihtaa autoa, mutta jos, niin 
minkälaisen hankkisi. Järki sanoo että pitäisi siirtyä etuvetoiseen, mutta luonto vetää 
putkivetoiseen. Ja mitä tehdään kostovaunulle...ja kello senkun käy.. 
 
-että ainoa rallimies jolla on selvät visiot on naapurieuraan loikannut Palmun Janne. Kaikki 
ooppelit on jo hävitetty ja talissa on pian maalausvaiheessa maan ensimmäinen äffän 
kaksilitrainen Focus. Brittein saarilta on tulossa hipo-osaa kymmenillä tuhansilla koska 
millään puolitehoisella mopolla ei ole tarkoitus ajella. Palstanpitäjä onnittelee 
erinomaisesta valinnasta. Fiikuksen ajo-ominaisuudet ja joustomatkat on jo vakionakin 
paremmat kuin laitetussa ooppelissa. 
 
-että Piluan suzukitiimin kuljettaja rankkinkiin ei saatu vielä talvella selvää ykköstä. 
Sijoitukset meni ristiin pahasti ja penkkojen kovuutta kokeiltiin liikaa. Luokan kärkikin on 
liian kaukana, joten kevätharjoittelu aloitettiin heti kun lämpö kuivatti terassit. On huhuttu 
että toiseen autoon olisi värvättu isolla rahalla kokeneempaa kuskia näyttämään miten 
homma hoidetaan. 
 
 



-että Harjun Tommi tekee tasaista työtä museoikäisellä Asconallaan. Tasainen, mutta 
paikoittain hieman liiankin yritteliäs, ajo on tuonut pisteitä tasaiseen tahtiin yleisen luokan 
huippuvehkeiden seassa. Sarjatulosta heikentää hiukan seisominen ns. uusavuttomien 
rallikuskien nostotalkoiden aiheuttamassa sumassa. Kesällä on varmasti tiukempaa 
koskapa tehot jää niin paljon alle kärkihemmojen. 
 
-että Rintajoupin kaveri, Rakentaja-Rane, eli Närski veteli äitienpäivänä jokkiskisoissa 
ulkokautta ohi niinkuin G-mies konsanaan. Syysrylläykseen on aikaa, mutta kun 
ensituntuman sai jo nyt uskomme, että upouudella monsterikoneisella lohkeaa A-
finaalipaikka helposti. 
 
-että Lautaron Vanha Herra aiheutti verenpaineen nousun muutamille hemmoille 
sujuttelemalla Kangasniemellä Pappa-luokan voiton kylmiltään. Ja antoihan se vähän 
balsamia haavoille täydellisesti perseelleen menneen etuautokeikan jälkeen. Ikätasoitus 
on kohdallaan kun Jore on porukan neljänneksi vanhin, mutta listoja tutkiessa huomaa, 
ettei siellä ollut kolmea enempää jotka oli nopeampia kelloa vastaan. Jahka se uusi kiuas 
joskus valmistuu tulee pappaluokan jätkille kiire oli alla M3 tai ei. 
 
-että Joren Pirelli rallin VIP keikka meni munilleen Islantilaisten pölypilven takia. Ukko 
masentui ja veti puoli tölkkiä kaljaa yhteen kyytiin. Britit tarjosivat kuitenkin pian uutta 
keikkaa Silverstonen F1 radalle. Sen ralliradalla vedettäisiin kolme päivää 
asiakaskyydityksiä Pirellin laskuun kesäkuun alussa. Liput on jo hommattu ja pas....a 
jäykkänä vahditaan tuulensuuntia ilmatieteellisestä. Onko se jo ammattilaissopimus jos 
saa ajaa ilmaiseksi ja kaljat maksetaan?? 
 
-että Häkkisen Esa teki ensin pojilleen hisse-eskon kuntoon, ja pojat ehti jo kokastakkin 
vähäsen. Sittemmin on käyty G-miehen bemun kimppuun ja Toni aikoo näyttää muille ne 
kuuluisat närhen värkit OK-autossa kesäkuulla. Tänä vuonna ei Mahonen järjestä 
vetomiehiä, kun on kuulemma joku arvokkaampi juhlavuosi menossa. Kotikisa voitto ja 
mahdollisimman monen nelikkomiehen nöyryyttäminen korvaa osan viimekesäisestä 
tuskasta. 
 
-että Citruuna joukkue on jo ehtinyt testaamaan uutta 1600 cc ahdettua WRC versiota 
Ranskalaisella soraradalla. Huomiota kiinnitti erikoisen löysä ja pitkäliikkeinen jousitus. 
Mutta kyllä kiertää, ääntä on enemmän kuin turboautoissa yleensä ja menee ilman 
kuristajaa niin perkeleesti. 
 
- että ensi vuonna olisi ollut Kouvolassa kaksi rallia talvella  jos F-cupin miesten pyyntöön 
olisi suostuttu. OK-Auto on alustavassa kalenterissa siirretty talvelle. Hyvänä talvena 
pystyisi kaksikin talvikisaa viemään läpi, mutta ratatyöntekijät kieltäytyivät koska tänä 
vuonna on noita kinkereitä ihan kylliksi. Talviralli, molemmat krossit ja rylläys sekä ainakin 
kolmeen ralliin pitää mennä avustamaan joten into loppu 
 
- että nyt pitää mennä, mami alkaa korottaa jo ääntään... 

 
 



SHORT PRESENTATION - MATKALLA MAINEESEEN 
 
TOMMI HARJU 
 
Entisen itsenäisen Elimäen Teuroisten kylästä on kerhomme saanut pari nopeaa 
rallikuljettajaa, joista tällä kertaa esittelemme Tommi Harjun. 35 vuotias 
autonasentajamme on aloittanut autoilun kuten niin monet taajamien ulkopuolella asuneet 
nuoret miehet....peltoautoilla. " Ampujan Jounin kanssa laskettiin ympäri syksyisiä peltoja. 
Kun vauhtia piti saada lisää piti peltoautojakin jo hiukan "virittää". Kiinnostus kovaa 
ajamiseen oli valtava. Rasilaisen Asko naapurista katseli meidän koheltamista aikuisen 
miehen rauhallisuudella, ja kun Jounin ajokortti-ikä lähestyi pojat kävivät ostamassa 
Pekkasen Jormalta äffäläisen Escortin ja loppu onkin jo historiaa". 
 
Tommin ura oikean rallin parissa alkoi Askon ja Jounin huoltomiehenä ja koska omaan 
ralliautoon ei heti ollut varaa ajouran aloitus siirtyi liki viisi vuotta eteenpäin. " Nyt asioita on 
helppo muistella hymyssä suin, mutta kyllä se ensimmäinen ralliauto oli ihan hirveä, just 
sellainen mitä ei aloittaessa tai milloinkaan pitäisi ostaa. Mutta vain siihen rahat riitti". 
Ainakin kädentaidot karttuivat lisää autoa parsiessa kilpailukuntoon. Tommilla ei ollut 
Rafun tekemää kilpailuhistoriaa käsillä, mutta arvelimme kilpailuja olevan takana tällä 
hetkellä noin 50 - 60 kappaletta. Entinen ammatti rekkakuskina toi liki 100000 kilsaa 
työajoa vuodessa, joten ei aina oikein jaksanut innostua rallistakaan. Sprintit ei juurikaan 
jaksa lyhkäisinä kiinnostaa ja  nuottikisat on vielä kokeilematta, joten F-cupin pimeät kisat 
ovat edelleen suosikkina.  
 
Tommin kartanlukijana on koko uran toiminut velipoika Mikko. Tässäkin lajissa pitkä 
yhteistyö on eduksi ja jos Tommin "yritteliäs" ajotyyli alkaa laantua kesken pätkän tulee 
repsikan penkiltä heti ruoskaa. Veljesten ajosilmä on vuosien aikana kehittynyt 
samanlaiseksi joten kartturin neuvoihin pystyy luottamaan. Pojilla on ennen tätä vuotta 
vain yksi kokonainen sarja ajettuna, 2001 A-junnujen cupissa. Ralliuran tähtihetkistä 
muistuu helposti mieleen B-junnujen kisassa saatu yleiskilpailun voitto. Ei niin tähtihetkistä 
muistuu mieleen 2004 vuoden OK Autoralli. Sitä edeltävä helatorstai tehtiin remonttia 
kilpuriin yötä myöten ja kakkospätkällä Kannuskosken lavalta puolikilsaa eteenpäin tiukka 
oikea pääsi yllättämään. " Kun ryömin katollaan olevan Ooppelin ikkunasta ulos niin 
edessä patsastelivat kaikki kaverit seurassaan runkipaikkojen kunkku, Toni G. Tonin sanat 
kaikuvat vieläkin korvissani... et sitten tiennyt...".  
 
Monen muun mielestä aika on jo kauan sitten ajanut Asconasta ohitse, mutta ajaahan ne 
vielä Starleteillakin ja nekin on jo liki 40 vuotta vanhoja. 
Äffän autot ovat parantuneet viime vuosina paljon ja kansallinen taso on ainakin yleisessä 
luokassa kova. Tommin Ooppelista on viimeksi mitattu 206 heppaa, eikä auto tai moottori 
sisällä ainuttakaan kallista hipo-osaa. Auto on ollut viimeiset 12 vuotta sama. Kori on 
vaihdettu kerran, mutta muuten tekniikkaa on vain peruskorjattu. " Tämän auton ajo-
ominaisuudet eivät yllä nykytasolle, huonointa on lyhytjoustoinen etuakselisto joka ei aina 
kerkiä niellä kaikkia monttuja. Onneksi uudemmat autot eivät ole liian ylivoimaisia, joten 
säännöt ovat varmasti riitävän hyvät". 
 

 



Mitään merkittäviä haaveita ei veljesparilla ajouran suhteen ole. "Tämän vuotinen F-cup 
kierretään kokonaan, kiitos nykyisen työnantajani Autokorjaamo Timo Putkosen. Mennään 
vuosi kerrallaan, näitä juttuja ei tavallisen jätkän kannata ajatella liian pitkälle". Osa 
toiminnasta rallin parissa kuluu kavereiden huollossa auttaessa. Vastavuoroisuus on 
voimaa. Vetomies kisa kiinnostaisi, mutta se vaatii isomman budjetin, ja autollekin reitti 
WRC autojen rikki repimänä on rankka. 
 
Tämän vuoden talvikisat ovat sopineet Tommin ajotyyliin paremmin. Iso ja keskikokoinen 
tie sattuu paremmin Ascona kuskille mutta kesäkelissä tehoerot tulevat näkymään 
selvemmin. Isokoneiset Bemarit, Mersut ja Volvot saavat ansaitsematonta etua. "Mulle on 
ihan sama onko talvi vai kesäkisa, jos onnistuu niin ihan samalla tavalla kulkee....". 
Jämsän autosumaan juuttuminen verotti pistetiliä, mutta Kangasniemirallin Tommi nimeää 
huippuluokan kisaksi. "Reitti oli nopea, mutta vaativa eikä suosinut minkäänlaista autoa. 
Sellaisia reittejä pitäisi saada lisää". 
 
Varsinaisia tavoitteita ei veljesparilla ole. Realiteetit ovat harvinaisen hyvin tiedossa. 
Vaikka Hännisen Juhokin on voitettu junnuaikana, eivät Harjut silti tavoittele kuuta 
taivaalta. "Jos kesäkisojen jälkeen sarjasijoitus säilyy 25-27 tasolla olemme kuitenkin 
nopein historiikki Ooppelilla ajava kilpailupari". Voiko asiaa enää paremmin ilmaista. 
Onnea matkaan... 
 
Teksti Jorma Pekkanen 
Kuvat  Tommi Harju  
 

 



Tallinna-ralli 2010 
ValUA:n aktiiviset talvirallin-tekijät kävivät  
tutustumassa Tallinna-ralliin keväällä. 
 

      
 
 
 
 

Tämän verran lähti… 
 
 
 
 
 
 
 
Suomalainen rallikatsoja kannustaa  
kaveria vilpittömästi, Junnilan teamin  
molemmat autot sai saman  
vilpittömän kannustuksen. Jos ei  
näytä tutuilta nämä ahterit, niin ei ihme,  
ei ne olekaan…… 
 
 
 
 
 
 
 

Arvatkaa selviääkö tosta gatukökin  
kala-annoksesta terveenä… 

 
 

 
 

 
 
 
Ai onks nyt jo sunnuntai ?   
Koskas me mennään sitä rallia kattoon…? 

 
 

 
 
ValUA tiedottaa 02/2010   Valkealan Urheiluautoilijat ry:n tiedotuslehti 
Jukolantie 8, 45200  Kouvola  

vastaava toimittaja: Kati Honkanen valua@valua.fi    
www.valua.fi 

mailto:valua@valua.fi

	etukansi2-2010.pdf
	sivu2.pdf
	sivu3.pdf
	sivu4.pdf
	sivu5.pdf
	sivu6.pdf
	sivu7.pdf
	takakansi2_10.pdf

