
 



Kesän kapinat 
Rallicrossin SM-sarjan Kouvolan osakilpailu ajettiin toukokuussa ja kilpailu meni ihan 

hyvin. Siitä suuri kiitos kaikille mukana olleille. Kilpailuhan tällä kertaa järjestettiin hieman 

viimevuosista poikkeavalla systeemillä, sillä suuri osa aiemmin promoottorin vastuulla 

olleista tehtävistä oli tällä kertaa osakilpailun järjestäjän vastuulla. Mielestäni onnistuimme 

pääpiirteittäin hyvin täyttämään promoottorin saappaat.  Kisa itsessään meni aikataulun 

mukaan ja sujuvasti. Tauot oli suunnitelmien mukaiset ja sää helli ihan mukavan runsasta 

katsomoa. Kauppa kävi myös hyvin tomeran ja toimeliaan naistoimikuntamme 

myyntipisteillä  Paikanpäällä oli arviolta parisen tuhatta katsojaa, kun otetaan mukaan 

sarjaan ilmoittautuneiden saattojoukot. Tuomariston puheenjohtajalta saadun palautteen 

mukaan onnistuimme myös erinomaisesti eikä europuolikaan näytä ihan mahdottomalle. 

Hieman puhetta on aiheuttanut radan pölyäminen, mutta kuunneltuamme kuljettajilta 

heidän yhteyshenkilön kautta tulleita mielipiteitä päätimme olla suolaamatta tai 

kastelematta rataa alkuerien välissä. Kuljettajat epäilivät, ettei rata olisi ollut kasteltuna 

tasapuolinen kaikille. Toiset olisivat ajaneet kostealla radalla ja toiset jo kuivalla. Kiitos 

vielä teille kaikille jotka teitte onnistuneen kilpailun mahdolliseksi.     

kuvat: Toni Ollikainen 

 

 

 

 

 

 

 

Elokuussa on sitten vuorossa taas kliseisesti sanottuna jo perinteinen Kouvolan Sanomien 

Syysrylläys. Kilpailu järjestetään 13.-14.8. Järjestykseltään kilpailu on jo 31. joten 

perinteitä kilpailulla riittää. Päävastuu järjestelyistä on Marko Kitusella jolla alkaa palikat 

ollakin jo kohtuudella kasassa. Kisassa ratkaistaan myös alueemme JM-mestaruudet joten 

hieman lisäpanosta on kilpailijoille tiedossa. Kilpailusta ilmestyy myös perinteinen liite 

Kouvolan Sanomien välissä joten jos sinulla tai teamillasi on halua tiedottaa asioistasi 

suurelle yleisölle niin tämän liitteen kautta se onnistuu erinomaisesti. Liitteen aineiston 

deadlinen on heinäkuun puolivälissä. Lisätietoja kisasta saat Markolta jonka tavoittaa 

puhelimella numerosta 040 5142291. Tervetuloa mukaan tekemään hyvää jokkiskisaa. 

Ymmärrettävästi kaikille ei voida eikä osata soittaa talkoisiin mutta toivottavasti omaa 

aktiivisuutta riittää ja olette itse yhteydessä Markoon. 

Mika Oksanen 



MORJENS LAJITOVERIT 
 
Nyt on jo Saabinkin kuva hukattu,  auto ittessään on sentäs vielä tallella, varmaankin.  
En meinaan ihan äskettäin ole käynyt katsomassa. 
 
Liekö sitten syytä vai seurausta siitä, että on pj:kin harraste aktiivisuus ollut aika ohkaista, niin on 
ollut myös ns rivikansalaisten, ainakin näin kerhotasolla. Vaikka tuossa pari viikkoa sitten ajetussa 
Rallicrossin SM-sarjan 1. osakilpailussa asteikot tuntui taas loppuvan yläpäästään valvojan 
raportissa, täytyy kyllä sanoa, että tuon vähemmällä porukalla sitä ei kyllä enää saa tehtyä. Tämä 
ei tietenkään koske tietysti naistoimikuntaa, josta ei virta tunnu loppuvan.  Niiden kun piti vielä 
mennä juoksemaan Naisten Kymppi, että saa johonkin energiansa purettua...Kympin Naisia 
tosiaan. 
  
Itse kisahan meni tosiaan hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa vanhalla rutiinilla, näytti ja 
kuulosti hyvältä. Etukäteistekemisten suhteen on pakko tosiaan sanoa, että lopputulos on 
oikeastaan aika ihme...ihme on myös se ettei keltään... tai ainakaan monelta eikä ainakaan 
kauhean pahasti hitsannut käämi ”viime hetken virityksissä”.  
Niissäkin aletaan olla jo vähän liian hyviä... Torstain ja perjantain talkoissa, kun kilpailun johtaja ja 
kerhon puheenjohtaja jätetään pois laskuista, voi vanha sirkkelimies yhdellä kädellä laskea 
talkooväen.....joista sentään puolet oli alle kuusikymppisiä....terveisiä ja kiitokset Kaltsille ja 
Lasselle, sekä myös nuosisoketjulle Makelle ja Pekalle. 
 
Onneksi ei vielä kuitenkaan ihan nollilla olla tekijöiden suhteen. Kerhosta löytyy vielä muutama 
henkilö, joilla on ihan oikeasti omasta takaa halu ja kyky tehdä ja saada asioita aikaiseksi. Kun 
yhdelle tulee mieleen, että ”hei, mä voisin tehdä harkkapätkän” niin toiselle tulee mieleen, että ”no 
minä voisin hoitaa sinne sopat”. Ison kiitoksen arvoista on se, että näiden ”johtohahmojen” 
läheisyydestä löytyy vielä niitä, jotka löytävät hyvän mielen (kait) siitä, että lähtevät esimerkiksi 
metsään ruokkimaan sinne ehkä tulevia rallikuskeja ja näiden huoltoporukoita, samalla tietty 
muitakin. Tiedän kuitenkin, ettei sinne Viuhkolan pätkälle kuitenkaan ihan helppo ollut saada esim. 
kaikkia tarvittavia sulkuja, kuitenkin iso kiitos paitsi Komosen Jarille ja Hälvän Sannalle, myös 
kaikille harkka-ek:n tekoon mukaan lähteneille. 
 
Vaikka helteet pehmittää varmaan loppuviikosta pään lopullisesti, ja intoa ei ehkä riitä jääkaapin 
juomapuolta pidemmälle, on tässä tällekin kesälle vielä jotain ”virkamies” hommiakin.  
Syysrylläyshän on ohjelmassa 14.-15.8. ja siinä päällimmäisenä vastuunkantajana Kitusen Marko 
koettaa täyttää toimitsijalistaa. Koettakaa motivoitua vastaamaan kyllä, vaikka se näin helteillä 
tosiaan voi olla vaikeaa. Voihan sitä toivoa, että sitten jo sataa.... 
 
Toinen nyt jo sorvissa pyörivä tapahtuma, Valkealan UA:n III talviralli, on myös organisaatioltaan ja 
reitistöltään jo hissukseen muotoutumassa. Silloin ei melkovarmasti ole ainakaan samat kelihuolet 
kuin nyt. Hyyrysen Matti, vaikkei olekkaan ottanut johtajan titteliä tapahtumaan, on tällä hetkellä 
ykkösnimi organisaatiossa. Ottaa ilolla irti ilmoittautumisia jo vaikka kesken kesäloman... 
 
Nuo moneen kertaan uhotut ”jäsenistötapahtumat”, joita viime talvisen päätöksen mukaan 
toteutamme kuukausittain,  ovat toteutuneet hieman ohkaisesti......eli ei mitenkään.... 
Mutta  uskokaa pois, kyllä me vielä joku päivä keksitään..... 
 
Soitellaan, kirjoitellaan 
 
terveisin pj 
 
mauri.kuosmanen@teacon.inet.fi 
 

 



ValUA 2012… mitä tulossa… 
 

No ainakin talvirallia… mutta mitä muuta? 

 

- Seuralle ainakin tämän hetken tiedon mukaan uusi ja toivottavasti innokas 

puheenjohtaja, kuka lieneekään? 

- Muutama uusi hallituksen jäsen, ainakin allekirjoittaneen tilalla. 

- Toivon mukaan uusia tai uusvanhoja kilpailuntekijöitä jottei perinteisten 

kilpailujemme historia päättyisi. Nykyisten tekijöiden into taitaa alkaa olla loppuun 

poltettu. Eikä uudet näkökulmat ja toimintatavat ainakaan negatiivista olisi.   

- Toivon mukaan paljon viime vuosia aktiivisempaa kerhotoimintaa…. 

 

Eli summa summarum… onko seuramme kriisissä?  

Mielestäni siltä vaikuttaa. Miten tähän on sitten tultu? 

 

Vuodesta toiseen on samat naamat toiminut sekä seuran päättävissä elimissä, että 

seuramme kilpailujen päätoimitsijatehtävissä. Kaikki kilpailuja ihan aikuisten oikeasti 

tehneet tietävät että niihin hommiin palaa aikaa… ei onneksi kuitenkaan kovin paljon omaa 

rahaa. Uusia kasvoja ei näihin tehtäviin ole syystä tai toisesta saatu houkuteltua, tai jos 

joku on tullut, niin innostus ei ole pitkään riittänyt. Samalla vanhoja naamoja on tippunut 

ringistä pois, kuka mistäkin syystä. Ymmärrettävää on, että kaikkien henkilökemiat ei aina 

kohtaa mutta halutessa varmasti löytyy sellainen toimintatapa joka mahdollistaa jokaisen 

innokkaan toiminnan kisan teossa. Yhtään innokasta ei olisi vara hukata. Nykyaikana on 

oman vapaa-ajan arvostus noussut entistä korkeammalle tasolle ja näin ollen ns. 

talkootyön innostus on vähentynyt. Tämä on toisaalta ihan ymmärrettävää, mutta hienon 

lajin kannalta ehkä kohtalokastakin.  

 

Eri tehtävissä vaadittaviin koulutuksiin tulisi löytyä lähtijöitä. Nykyiset kattojärjestön 

vaatimukset vaativat että mm. kilpailun johtajana tai sihteerinä olevan täytyy käydä 

tehtävään liittyvä koulutus. Eihän nämä koulutukset mitään vaativia ole, ettei sen takia 

kannata olla innostumatta, mutta ottavat ne oman aikansa kuitenkin. Meillä seurahan on 

maksanut kaikki koulutuksien osallistumiskulut jäsenilleen. Tärkeintä olisi kuitenkin saada 

vanha yhdessä tekemisen henki jälleen nostettua voimiinsa. Valkealan UA on kuitenkin 

historiansa aika järjestänyt useita aivan huippuonnistuneita kilpailuja joka lajissa. Tiedän 

että jäsenistöstämme löytyy tietoa ja taitoa järjestämään kilpailuja. Nyt vaan tarvitaan 

uusia nimiä esiin. Kenenkään ei tarvitse pelätä vastuuta, sillä varmasti ns. vanhat tekijät 

neuvovat parhaansa mukaan. Tärkeintä olisi saada uusia tuulia tekemiseen ja uusia 

toimintatapoja.  

 

Vuodelle 2012 meillä on tosiaan tiedossa jo hyvässä suunnittelussa oleva talviralli, mutta 

mahdollisille kesäkisoille tarvitaan sitoutuneita tekijöitä. Näillä näkymin Suomen 

vanhimman kaksipäiväisen jokamiesluokan kilpailun, Syysrylläyksen toteutuminen on 

kyseenalaista samoin kun Suomen parhaissa puitteissa ajettavan rallicrossin osakilpailun 



tekeminen. Ellei näihin kilpailuihin löydy uutta innostunutta tekijäporukkaa on varmaankin 

parasta jo hyvissä ajoin nostaa kädet pystyyn ja ilmoittaa ettei meistä ole niitä tekemään. 

Pidetään sitten vaikka ns. välivuosia niin pitkään kunnes innostus jälleen nousee. Tosin 

kaikki me tiedämme että mikäli näin käy niin uuden innostuksen herätteleminen on todella 

vaikeaa ja vaatii kaksin verroin enemmin työtä. Samoin kilpailujen tekemättä jättäminen 

jättää suuren loven seuran tulorahoitukseen ja tämä näkyy ilman muuta myös muussa 

toiminnassa.  

 

Tämä kirjoitus on ehkä hieman liiankin negatiivisesti kirjoitettu mutta tarkoitus onkin 

herätellä hieman mielenkiintoa myös seuraamme kohtaan. Kaikki ovat varmaan 

huomanneet että aktiivisten kilpailijoiden määrä on selvästi vähentynyt viime vuosina ja 

sama suunta on ollut myös järjestäjäpuolella. Kaiken lisäksi jokkis-porukat ovat 

jakautumassa kahteen eri leiriin ja tämä on jo näkynyt kilpailujen ja osanottajien määrässä. 

Useita perinteisiä kilpailuja on jouduttu jopa peruuttamaan kilpailijoiden vähyyden vuoksi. 

Toivottavasti tästä kuitenkin noustaan ja syksyn aikana saadaan uutta innokasta porukkaa 

mukaan toimintaan. Syksyllähän on taas ohjelmassa seuran syyskokous jossa myös sinulla 

on mahdollisuus vaikuttaa seuran tulevaisuuteen. 

 

Tästä parranpärinästä vastuun ottaa Mika Oksanen… ja tarvittaessa on myös valmis 

keskustelemaan asiasta halukkaiden kanssa… 

 

Seuran syksyn syyskokouksessa tullaan tekemään tärkeitä päätöksiä… olethan 

mukana päättämässä seuramme tulevaisuudesta. Ja alkakaahan miettiä niitä uusia 

nimiä seuran johtoon… 

 

 

KYMPIN NAINEN  
  
Me ValUA:n naiset, ja monissa tapahtumissa auttaneet naiset, olimme edustamassa 
seuraamme Kympin Nainen tapahtumassa 28.5.2011. Mukaan saimme kolmetoista 
energiaa uhkuvaa naista ja olimmekin varsin näyttävä porukka ruutulippuhameissamme. 
Reitiksi valitsimme haastavan 5 km lenkin joka kulki halki kantojen, rankkojen ylä- ja 
alamäkien pitkin Pikkupalomäen maastoa. Perille kuitenkin saavuimme kunnialla ja 
näyttävästi juosten, salamavalojen räiskeessä, Piian johdolla suoraan Ville Klingan 
haastateltaviksi. Perillä saimme maittavat eväät ja yllätyksenä "palautusjuomat",   
kiitos Tapsalle! 
  
...jälkeenpäin kuultua 
- "Tuksu" lähti terkkulaan ;) 
- mutterin lohileivät maistuu...kalalle 
- tempra jäi jäähallin pihalle..entäs Hennan fillari?? 
- mopo kyydillä kotiin... 
- valkealassa lämpeni sauna... 
- einolan baarissa laulettiin kovaa ja korkealta 
  
Mukava ja mieleenpainuva päivä josta toivon perinnettä tuleville vuosille! 
Kesäisin terveisin - Sari 



 

 
-että mennyt rallikrossi oli menestys kaupallisesti. Eikä kilpailullistakaan antia voine 
moittia. Hyvä me....MUTTA oli aikasten inhottavaa kuunnella kisan ennakkotalkoo iltana 
puhemiehemme kiroilua talkoo-osaanottoon liittyen.Kisan aikana porukkaa oli ja kaikki 
(lähes) pelasi, mutta pystytys porukka oli täynnä huru-ukkoja. Jos niitä muutamia uskollisia 
ei olisi ollut jälleen kerran paikalla, niin ajamatta jäi. Mauri vannoi, ettei pistä nimeä 
yhdenkään uuden kilpailun lupahakemukseen, jos ei innokkuus kerhon muutamien kisojen 
järjestelytöihin muutu suuremmaksi. Tyhjän saa kuulemma pyytämättäkin. On se sen 
verran karski jätkä että voi olla ihan tosissaan.  
 
-että tästä johtuen myös kunniajäsenille saa soittaa talkookutsuja, ainakin tännepäin, jotain 
keveämpää vielä jaksaa tehdä. Mutta muistakaa soittaa edes paria päivää ennen. 
 
-että seuran kutsu-harkkapätkälle tuli mukava osanottomäärä. Keli suosi ja Viuhkolan tie 
on, niin kuin aina riittävän vaativa nopeimmillekin. Automäärä aiheutti odottelua, koska 
pätkää voi ajaa turvallisuus syistä vain yksi kerrallaan, mutta on todella vaikea saada 
kesäaikana tietä jota voi ajaa lenkkinä ja joka kestää päivän rylläämisen kohtuu 
kustannuksin.  
 
-että tällä kertaa ainoastaan Nokkanen hyppäsi auton paskaksi. Panssari ja öljypohja 
tykkäsivät ilmalennosta, mutta eivät laskeutumisvaiheesta. Valokuun Setä otti taas linssit 
huurussa loistavia lentokuvia, joita analysoidaan myös Helsingin Vihreiden hallinnoimassa 
Ufo-Centterissä. Tiesittekö muuten, että tiesuola maksaa nykyisin suorastaan hunajaa. 
Kerhon etu olisi jos pieni jääkausi tulisi todella pian. 
 
-että ValUA on saanut ensivuodelle talvikauden viimeisen Äffäkupin kisan järjestettäväksi. 
Sarjapomot haluaisi meidän järjestävän kisan joka vuosi, mutta kun työmaa on niin raju, 
kisa anotaan vain joka toinen vuosi. Jo vuosia sitten, kun Raussin Ari oli vielä 
pääratamestari, ideoitiin porukalla ralli jossa sulkumiehiä ei paljon tarvita ja jota kuskit tahi 
lötöpöksy katsojat ei paljon ennakkoajele. Vekaranjärvelle ja sen harjoitusalueille piirrettiin 
kolme pitkää pätkää jotka ajettaisiin kahdesti. Aikataulu ei sattunut mitenkään 
ammuntoihin ja silloinen Komentaja joutui sanomaan, että sori vaan... 
 
- että nyt ideaa on lämmitetty uudestaan ja ensimmäiset kontaktit komentoportaaseen 
eivät ole olleet täysin tyrmääviä. Puolustusvoimat haluavat esiintyä positiivisesti 
julkisuudessa ja rallin kytkemistä kuljettajakoulutus tv-ohjelmaan olisi mietitty useammalta 
kantilta. Pahkajärven ammunta kalenteri on tiukka mutta viesti kuuluu..katsotaan onko 
mitään tehtävissä. 
 
-että Viuhkolassa hääri myös Iskari-guru Rämänen. Ainakin Njurmi, Palmu ja Turkki saivat 
hienosäätöä alustaan. Muista en tiedä, mutta Palmun Fiikus eteni nyt ihan eri tavalla kun 
gurun maaginen touch oli saatu jousiin, auton korkeuteen ja iskareiden klick, klick 
nuppeihin. Nurmi etenee nopeilla teillä pirun kovaa ilmankin mutta entisen kilpaurheilijan 
luonne ei hyväksy muuta kuin ylivoimaisen voiton. Turkki aikoo Evolla parantaa 
viimekesäistä Suurajo sijoitustaan. Se ei liene vaikeaa koska pohjalta ei ole olemassa kuin 
yksi tie.....ylöspäin. 



 

 
 
-että aktiivisesti kilpailevia on edelleen kovin pieni joukko meillä seurassa, sekä koko maan 
tasolla. Eikä uusia kilpailijoita tahdo tulla junnuluokkiin entistä tahtia. Lajipäälliköt 
sääntövatkauksineen sekä ehkä eurosta johtuva yleinen hintojen nousu ovat nostaneet 
kustannukset pilviin ja aloituskynnyksen yhtä ylös. Jos F Cuppia ei olisi , niin voisi syvällä 
rintaäänellä sanoa, että ralli on Suomessa kuoleva laji. Hitaasti, kituen kuoleva. 
Kymmenessä vuodessa on rallin SM-sarjan SM-luokista kadotettu 60% kilpailijoista. 
Maailmanmenestyshakuisella tavalla on vouhotettu ja saatettu monta hyvää harrastajaa 
lopettamaan velkaikeen alla. 
 
-että hiukan ihmetyttää miksi kilpa-autoilu on niin vaikea aloittaa hitaammilla vehkeillä. Jos 
ei ole (niin kuin suurin osa ei ole) superlahjakas, niin miksei voi aloittaa nuorten luokasta 
tai junnuissa sellaisella vehkeellä jolla oppii ajamisen peruskikat ja oikean tyylin paljon 
halvemmalla. Kaikki eivät kuitenkaan ole syntyessään Gardemeistereitä tai Fälttejä. 
Koskapa meikän entinen piili (se sininen kirppu) on nyt nuorten luokassa sprinttiautona, 
olen saanut parilta jannulta ja niitten isiltä puheluita samanlaisen laitteen rakentamista 
koskien. 150 heppaa pitäis olla heti alkuun, mutta kun sanoo että kone kestää sitten vain 
1000 kilsaa ja maksaa 12000 ekua niin tulee hiljaista. Sitten kun ehdottaa V1600 autolla 
aloittamista niin ventovieras ukko alkaa vittuilla, että luuletko ettei meidän poika osaa 
muka ajaa.... 
 
-että kun olen asiaa ko. yhteyden ottojen jälkeen miettinyt että täytyy kyseessä olla 
ainoastaan itsetunnon puute, joka onkin suomalaiselle tyypillistä. Ei voi ajaa kilpaa millään 
mopolla.     
 
-että G-tiimi on ollut kiireinen S2000 tourilla. Kalsaritkin on pitänyt ostaa maailmalta kun ei 
olla kotiin asti ehditty. Peli kulkee ihan hyvin, muutamia teknisiä ongelmia on ollut, mutta 
niistä ei ole paljon huudeltu. Tonin ekat väliajat ovat olleet kärjen tuntumassa, mutta sitten 
pitkillä pätkillä renkaiden pito on hiukan laskenut. Toivottavasti renkaiden toimittaja saa 
muutettua gummeja Tonin informaation mukaisesti jotta loppukaudesta pojat voi taistella 
pontevasti podium paikoista. 
 
-että Rylläyksen tuleva osanottajamäärä on kirvoittanut keskustelua. Jokkismiesten 
hajaantuminen kahteen leiriin on rokottanut kilpailijamääriä joissain kisoissa.  Meidän kisan 
pomot eivät usko että Rylläyksen suosio paljon romahtaa, ja ovat anoneet ko. tapahtuman 
ajalle kesäisen kauniin sään.  
 
-että on keskikesän aika. Autourheilun aiheuttaman paineen alla on hyvä muistaa myös 
rentoutua hiukan. Viilettää alasti kumppanin kanssa heinäpellossa taikoja tehden, sukeltaa 
pää eeltä umpitunnelissa tuntemattomaan veteen, ajaa kännissä lankomiehen häistä kotiin 
jne.jne. Jos olette keskikesällä "tuhmia" älkää silti olko hölmöjä. 
 
- että se on moron.... 
 



Rallicross SM 2011 
 

Kauden 2011 rallicross-kausi on puolessa välissä ja on aika hieman katsastaa missä mennään.  

Valkealan Urheiluautoilijoista sarjaan ilmoittautui mukaan Super Car- luokkaan (entinen 

divisioona1) Atro Määttä sekä autokrossi-luokkaan Santeri ”Santtu” Fält. Lisäksi ainakin Niemen 

Toni ajaa muutaman kisan vuokrakalustolla SRC-luokassa. Tonin lopullinen kilpailumäärä ratkeaa 

kauden edetessä. Nykyisistä ja entisistä ValUAlaisista mukana on myös Kimmo Forsström sekä 

Toni Vainikka.  

 

Kausi alkoi kotikisalla tutulla Tykkimäen moottoriradalla Kouvolassa. Perjantain harjoitukset 

menivät ihan hyvin ja lauantaina itse kilpailussa Fältin Santeri ajoi hienosti luokassaan toiseksi ja 

Määtän Atrollakin oli A-finaalipaikka varma mutta ongelmat voimansiirrossa estivät kilpailemisen. 

Atron tuloksena olikin kuudes sija luokassaan. Autokrossissa Kouvolan kilpailussa jyräsivät Toyota 

MR 2:set Aki Karttusen voittaessa ja seuraavilla sijoilla olivat Santeri Fält sekä Jukka Lassila. 

Heistä jokainen luotti samaan automerkkiin. SRC-luokassa Kouvolan kisassa voiton vei Jari Kokko 

ex.Mylläri Ford Escortillaan, hopeaa otti Niklas Ehrnsten taksimalli Volvolla ja kolmanneksi sijoittui 

Rajalan Jonttu Volvon S40:llä. Niemen Toni ajoi myös näyttävästi ja sijoituksena oli luokan 

yhdeksäs sija.  Super Car luokan voiton vei lopulta Sami Pakkala Hondallaan ja seuraaville sijoille 

tulivat Jukka Lautamäki sekä Ari Perkiömäki. Molemmat himmeimmille mitaleille sijoittuneet 

luottivat Fordin eri malleihin ja versioihin.    

 

Seuraava kilpailu olikin Vetelissä täysin asfalttiradalla. Monella kuljettajalla tuntui olevan ongelmia 

autonsa säätöjen kanssa, niin myös oman seuramme edustajilla. Vaikeutta kisaan toi myös 

vesisade joka kostutti radanpinnan. Määtän Atro jäi tällä kertaa B-finaaliin ja sijoittui 

lopputuloksissa seitsämänneksi. Santtu taas jäi hieman vaatimattomammalle sijalle 16 

luokassaan. Niemen Toni ajoi SRC-luokassa kahdeksanneksi. 

 

Sarjan kolmas osakilpailu ajettiin Kiteellä jälleen perinteisemmällä rallicross-radalla missä on sekä 

sora- että asfalttiosuuksia. Kiteellä Määtän Atron hieman mollivoittoisesti alkanut kausi kääntyi 

aurinkoisempaan suuntaan vaikka sää olikin kolea ja sateinen. Atro voitti Super Carit ja mukana oli 

annos tuuriakin, sillä Atrolla oli A-finaalipaikka jo varma mutta Atro päätti kuitenkin lähteä mukaan 

kolmansiin alkueriin, olikohan haaveena yksi lisäpiste nopeimmasta alkueräajasta vai mikä. No 

joka tapauksessa kolmannen alkuerän alussa Atrolta hajosi heti kardaaniakseli autostaan ja matka 

jäi sillä erää siihen. Kaikeksi onneksi jäi kuitenkin aikaa laittaa auto kuntoon ja Atro pääsi ajamaan 

A-finaaliin minkä voittikin sitten selvästi. Fältin Santtu oli myös vauhdissa autokrossiluokassa. 

Juuri 18-vuotta täyttänyt kuski näytti muille jälleen miten crossia ajetaan. Ainoastaan Lassilan 

Jukka jäi A-finaalissa edelle ja näin tuloksena oli hieno toinen sija luokassaan.  

 

Loppukausi näyttää erittäin mielenkiintoiselta kaikissa luokissa. Kaikilla kuljettajillamme on vielä 

täydet mahdollisuudet vaikka mihin. Kaluston kestäessä ja onnettaren edes hieman hymyillessä 

uskon että kauden päätteeksi saamme jälleen jonkin värisiä mitaleja seuraamme. 

    

 



RALLICROSS SM 2011 SM-PISTEET epävirallinen

SUPER CAR
Sija Nro Nimi Kerho Auto I II III IV V VI yhteensä

1 7 Perkiömäki Ari RaaUA Ford Fiesta 15 20 17 52

2 4 Pakkala Sami NoorUA/MK Honda Civic Type-R 20 17 1 13 51

3 47 Lautamäki Jukka JaMoKe/UA Ford Focus WRC 17 15 15 47

4 2 Määttä Atro ValUA Ford Focus WRC 11 11 20 1 43

5 11 Pätsi Teemu KuuUA Ford Focus WRC 9 12 11 32

6 9 Kanerva Janne KankUA Skoda Fabia WRC 12 1 12 25

7 12 Irri Kari Päij-HUA Peugeot 206 WRC 13 6 4 23

8 14 Tapojärvi Pertti Ratec Team Lancer evo 5 13 5 23

9 17 Viitanen Silvo K-KUA Ford Fiesta 7 10 6 23

10 16 Malinen Mikko K-Kua Seat Leon 4 7 7 18

11 6 Taskila Janne OuMK/UA RY Lancer evo 5 8 9 17

12 13 Peltokangas Eemeli Kaj-UA Ford Focus WRC 8 8 16

13 85 Mustakallio Pekka BRT Mitsubishi 10 4 14

14 19 Keski-Korsu Pekka RaaUA Ford Focus WRC 5 9 14

15 10 Karhapää Jorma OUA Subaru Impreza WRX 6 3 3 12

16 3 Arola Harri UAU Mazda RX-7 10 10

SRC
Sija Nro Nimi Kerho Auto I II III IV V VI yhteensä

1 105 Rajala Joni-Pekka NoorUA/MK Volvo S40 15 13 20 1 49

2 102 Kokko Jari LemUA Ford Escort RS 2000 20 1 11 15 47

3 126 Ehrnsten Niklas TapUA Volvo 940 17 15 12 44

4 103 Peltokangas Jukka-Pekka KvanUA Ford Escort WRC 20 17 37

5 107 Mikkola Ville LemUA BMW M3 11 17 9 37

6 115 Kannonlahti Topi JaMoKe/UA BMW M3 13 9 11 33

7 101 Mattila Juha-Pekka HämUA BMW 320i 12 8 10 30

8 127 Rytkönen Juha SuonUA BMW M3 8 12 1 6 27

9 117 Niemi Toni ValUA Volvo s40 9 10 19

10 200 Sillanpää Juha AL-Härmä BMW M3 5 13 18

11 125 Kaminen Harri JAMOKE/UA Toyota Corolla 5 6 4 15

12 123 Lempinen Osmo Hankiralli ry Volvo 40 7 3 3 13

13 108 Seppä Tuomas SAU Volvo S40 4 8 12

14 198 Lindström Kaarle HyUA Volvo S40 10 10

15 121 Soimetsä Jukka TapUA BMW M3 compact 2 7 1 10
16 112 Rinta-Kauhajärvi Janne HoMK/UA Volvo s40 6 4 10
17 109 Helenius Peter 500-K VW Scirocco R 7 7
18 150 Juupajärvi Petri ParkUA Subaru Impreza WRX 3 2 2 7
19 110 Kauhanen Mika HyUA BMW M3 1 5 6

AUTOKROSSI
Sija Nro Nimi Kerho Auto I II III IV V VI yhteensä

1 204 Lassila Jukka KvanUA Toyota MR 2 15 13 20 48

2 201 Kukkola Jarno AL-Härmä VW 1500 S 13 17 15 1 46

3 210 Karttunen Aki HämUA Toyota MR 2 20 1 20 1 3 45

4 206 Fält Santeri ValUA Toyota MR2 17 4 17 38

5 205 Heikkilä Mikko HeiUA NSU 110 12 9 12 33

6 239 Siipola Kimmo ViiUA Ford Escort RS 2000 11 12 10 33

7 209 Maja Jukka LemUA Ford Escort RS 2000 7 15 5 27

8 234 Kärkinen Antti JoeUA Toyota MR2 8 11 19

9 272 Forsström Kimmo KSAU Toyota Starlet EVO 8 7 2 17

10 302 Rakkolainen Tomi Jurvan UA Ford fiesta 10 6 16

11 250 Korhonen Pasi AnkUA Toyota MR2 9 7 16

12 214 Hietamäki Riku NivUA Toyota MR2 11 4 15

13 215 Ikäheimonen Ari HyUA VW 1500 S 5 9 14

14 300 Puuskamäki Vesa KvanUA Fiat X1/9 13 13

15 235 Luhtala Eetu KauhUA Volvo 240 EVO 10 10

16 231 Vainikka Toni Elimäen MU VW 1302 S 3 6 9

Special Cars

www.mut-palvelu.fi



Tulevia tutkintoja Kaakkois-Suomen alueella 2011: 

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 

 

Tutkintoihin ilmoittautumiset Jarmo Karhulle. 

Keskuskatu 23 C 20 

48100 Kotka 

0400-705253 

ovi2@luukku.com 

 

Haku rallin aluevalmennusryhmiin kaudelle 2012 

Haku rallin aluevalmennusryhmään autokuntana (kuljettaja ja kartturi), nuoriso- tai 
kartturijäseneksi alkaa olla ajankohtaista. Lisää aiheesta löytyy AKK:n nettisivuilta 
Hakemukset sähköpostilla 21.10.2011 mennessä seuraavasti:  
 
Alueet 1,2,3,4 (Pohjoinen ryhmä): osoitteeseen mika.leistio@elisanet.fi  
Alueet 5,6,7,8 (Eteläinen ryhmä): osoitteeseen jan.lonegren@pp.armas.fi  
 
Hakemukset käsitellään aluevalmentajien syyskokouksessa 29.-30.10.2011, jonka jälkeen 
hakijoihin otetaan yhteyttä viimeistään 15.11.2011.  
 
Hakemuksien ja niiden jälkeen suoritettujen haastatteluiden perusteella 
aluevalmennusryhmiin valitut julkistetaan 1.12.2011  
 
Lisätietoja aiheesta antaa aluevalmennuskoordinaattori Tuomo Nikkola (0400 425 850) 

 

 

 

 

 

 

mailto:ovi2@luukku.com


 

Nyt niitä saa!!! 
Varaa paikkasi kesän ykköstapahtumaan. Tarjoamme ainutlaatuisen rallipäivän josta 

ei tapahtumia puutu. Päivän tarjonnan jälkeen tiedät ralliautoilun viime hetken 

kuumimmat puheenaiheet, selkärankasi värähtelee huimista ajosuorituksista, olosi 

on huipussaan hyvän ruoka- ja juomatarjoilun ansiosta. Tätä tilaisuutta ei kannata 

ohittaa. Toimi nopeasti paikkoja rajoitetusti!! 

Vipistä sen verran tietoa... Esiintymässä on Arttu Viskari, hyvät pöperöt mm. 

grillattua possua vartaassa, juontaja ym. Syödä ja juoda saa niin paljon kuin lystää... 

Paikalla katsotaan MM karavaani sekä perässä seuraava hisse porukka. Ja 

kuljetushan sis. hintaan... myös kotiinkuljetus… 250 € + alv. 

Tarjous kerholaisille!!  

Hinnasta pois -15% ja jos saadaan yli 20kpl ryhmä niin -25% 

www.tonigardemeister.com 

tiedustelut: 045-2798080 
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