
 

Pronssiset tyylinäytteet 

 

Kuvat: Rallicross SM, Toni Ollikainen 



PJ:n palsta 

Tervehdys autourheiluväki! Vuosi on lopuillaan. Paljon on tapahtunut kuluvana vuonna. Olemme 

järjestäneet kaksi isoa autourheilutapahtumaa, talvella teimme KSAU:n kanssa F-Rallisarjan 

osakilpailun ja keväällä järjestimme rallicrossin SM osakilpailun Tykkimäessä. Lisäksi olimme 

tekemässä kahta erikoiskoetta. Toinen oli talvella Vaakunarallissa Mikkelissä yhdessä KSAU:n 

henkilöstön kanssa ja toinen omin voimin tehtynä ABC-Rallissa Savitaipaleella. Kaikki nämä 

tapahtumat sujuivat osaltamme erinomaisesti.  Suuret kiitokset kaikille mukana olleille.  

Tammikuussa oli tarkoitus järjestää Historic Rallin osakilpailu, mutta tekijäpulan takia perumme 

sen. Aloitan kartoituksen rallikilpailun järjestämisestä vuonna 2018. Eli löytyykö innokkaita 

tekijöitä tekemään rallia silloin. 

Rallicrossin SM osakilpailua emme tee tulevana vuonna. Kouvola Circuit on hakenut Tykkimäkeen 

rallicrossin SM osakilpailua. Joten vartutaan Kymi Ring:n valmistumista kilpailukäyttöön. 

Näin ollen vuosi 2017 tulee olemaan välivuosi omien kilpailujen järjestämisessä. Mutta toki 

avustamme naapuriseuroja heidän kilpailuissaan. 

Seura on myynyt autotalliosakkeet Hallituskadulta tarpeettomana. Paloviranomainen kielsi 

autotalleissa säilyttämästä muuta kuin ajoneuvoja. Joten koska seuralla ei ole omistuksessa 

ajoneuvoja, niin ei ole käyttöä ko. talleille. Olemme haeskelleet uutta kokoontumispaikkaa 

lähitienoolta. Sellaista jossa olisi kerhotila ja mukavasti varastotilaa. Voi antaa vinkkejä hallituksen 

jäsenille.  

Vielä on jäljellä vuoden kohokohta seuran pikkujoulut Tuulensuojassa. Luvassa perinteiset 

palkitsemiset, puheet sekä arpajaiset. Lisäksi ohjelmassa huippu esiintyjän ohjelmanumero. 

Asiasta lisää myöhemmin lehdessä. Tavataan pikkujoulussa. 
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Crossimiesten väri on tänä vuonna pronssinen 

Ei vuotta ilman mitalikahveja. Tämä hieno linja on pitänyt jo vuosia ja tänäkin vuonna 

puheenjohtaja Tilli saa kahvitella ainakin kahden SM-mitalistin kanssa. Lukanderin Toni 

lakuautollaan nappasi rallicrossin SuperCar luokassa pronssia ja Seppälän Jori otti taas vaihteeksi 

rallicrossista Autokrossiluokan kolmannen sijan. Määtän Atro joutui tänä vuonna tyytymään 

SuperCareissa viidenteen sijaan mutta eiköhän Atronkin tallissa vaan sisu kasva ja ensi kaudella 

taas näytetään. Tuskin mitalit vielä tähän jäävät, sillä ralliprintissä Koirikiven Tomilla on enemmän 

kun herkulliset asemat varmistaa itselleen vielä vaikka minkä väriset mitalit. Tomi on 2-vetoisten 

sarjassa kolmantena 46 pisteellä ennen sarjan viimeistä, AnkUA:n isännöimään pakoputkihuolto A 

Anttila SM-rallisprintiä. Hopeasijaan Tomilla on matkaa vain vaivainen piste ja sarjaa johtavaan 

Mikael Vuotariin viisi pistettä (51). Joten ei kun vaan kaikki joukolla kannustamaan Tomia 

menestykseen. 

 

 



”Kivaa ajaa kovaa”  

Roope Suomalainen on 17-vuotias opiskelija Ummeljoelta. Innostus autoihin on lähtenyt jo 

pikkupoikana. Rallia ajettiin pikkuautoilla ja rallipelejä on tullut pelattua myös paljon, Roope 

kertoilee. Äidin ja isän rallisprint kilpailuissa kiertäessä, omakin innostus kilpailuun syttyi. Oma 

kilpuri hankittiin, kun olin 14. Se on N/A ryhmän Suzuki Swift GTI. Siinä on 1,3 litrainen kone, tehoa 

löytyy 127 hv ja vääntöä 130 Nm.  

Kilpailemisen rallisprintissä aloitin vuoden 2014 alusta, eli heti kun se oli iän puolesta mahdollista. 

Tänä vuonna lumella ajetuissa kisoissa parhaana sijoituksena oli luokka- ja nuorten 

yleiskilpailuvoitto Paltasen moottoriradalla ajetussa kisassa. Kesällä kisoja oli lähes viikoittain. 

Niistä suurin osa asfalttisarjan FutureCupin kisoja. Sijoitus sarjassa oli nuorten viides. 

Osakilpailuvoitot tuli saavutusten listalle Kokkolasta ja Rovaniemeltä. Sorakisoja on ajettu tänä 

syksynä muutama ja niistä parista on tullut luokka-ja yleiskilpailuvoitto. Kausi päättyy Muhniemellä 

15.10. ajettavaan SM-sarjan kisaan. Tällä hetkellä sijoitus kyseisessä sarjassa on neljäs. Kaakkois-

Suomen nuorten aluemestaruusvoitto varmistui Leppävirralla ajetussa kisassa.  

Roopen mielestä harrastuksessa on parasta ajaminen. ”Soraradalla ajan mieluiten. On kivaa ajaa 

kovaa” Roope sanoo hymyillen. Tämän vuoden kisoista paras oli Kokkolan ensimmäinen kisa. Siellä 

voitin FutureCupin osakilpailun nuorten yleiskilpailun ensimmäisen kerran, Roope sanailee.  

Ensi kaudesta en vielä tiedä, N/A-ryhmän autot kielletään nuortenluokassa vuoden vaihteessa. 

Kilpailut taitavat jatkua vasta elokuussa, kun täytän 18, Roope tuumaa. Varsinaisia tavoitteita 

tulevaisuudelle ei ole, mutta joskus olisi hienoa päästä ajamaan kunnon rallia ”isojen poikien” 

kanssa.  

Haluan kiittää tästä kaudesta isääni, joka on jaksanut kuljettaa minua kisapaikolle. Isot kiitokset 

yhteistyökumppaneilleni Kuljetus Tuuri Oy, Fimpec Oy, Coneco Oy, Rompi Oy ja Kuljetusliike Lasse 

Puhakka ky, Roope kiittelee. 

 



Vekkeli Motorport 

 

 

 

Tänä vuonna saatiin viimenään bemari viivalle fiksailujen ja pikku päivitysten jälkeen. Katilla 

kahdeksan vuoden kilpailutauko päättyi voittoon helmikuussa Lahdessa naisten luokassa. Jari 

puolestaan ajoi ensimmäisen kilpailunsa kuskin paikalla. Eikä huonosti sekään, toinen luokassaan. 

Ajatuksena oli että ajellaan kun pystytään, heinäkuussa käytiin asfalttisprint ajamassa 

Lapinlahdella. Ensimmäiset kilometrit slikseillä ikinä ja hauskaahan se oli taas, Kati naisten toinen 

ja Jari luokkansa seitsemäs, 14 lähtijän joukossa.  

15.10 huristellaankin ns. paikalliskisassa, A.Anttilan pakoputkihuolto sprintissä, Junkkarissa. 

Aholan harkkaek:lla käytiin hakemassa tuntutumaa soralla, jännitystä ilmassa siis. 

Mukana meitä tukemassa: 

Rakennus Tuuri, Forema, StarArt. 

 

 



 

Valkealan Urheiluautoilijat ry:n 

Sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
25.10.2016 KLO 18.30 

Kerhohuoneella, Jukolantie 8 Kouvola 

Asialistalla sääntöjen määräämät asia 

Kahvitarjoilu 

 

Tervetuloa 

Hallitus 

 

Vuoden 2016 kilpailijan matkakorvaus on haettavissa nyt 

Kilpailijan matkakorvaushakemuksen voivat tehdä kaikki vuonna 2016 Valkealan 

Urheiluautoilijoiden nimissä kilpailleet.  Hakemus tulee toimittaa 27.11.2016 mennessä seuraaviin 

osoitteisiin: Täyttämällä ja lähettämällä seuran sivuilla oleva sähköinen lomake, tulostaa seuran 

sivuilla oleva lomake ja lähettää se täytettynä sähköpostilla puheenjohtajalle 

tero.tilli@windowslive.com, sihteerille kati.vekkeli@elisanet.fi tai toimittamalla hakemus seuran 

postilaatikkoon Jukolantie 8, Kouvola. 

 



 

Valkealan Urheiluautoilijoiden 
 

NAISTEN 

illanistujaiset 
(Saunailta, pikkujoulut, 

kokoontuminen…) 

11.11.2016 KSAUn kerhohuoneella, Tehontiellä. 

Kokoonnutaan pitkästä  aikaan yhteen hyvin syöden, 

juoden ja saunoen. 

Jotain pientä ohjelmaa yritetään myös löytää.. 

Ilmoittaudu 1.11.2016 mennessä Katille, 

p. 050-5850096 (+lisätiedot) 

 

 
 

 
 



Valkealan Urheiluautoilijoiden perinteiset 
 

PIKKUJOULUT 

17.12.2016 klo 18 alkaen Kouvolan kaupungin 

Tuulensuojassa, Hallituskatu 9, Kouvola 
 

Ohjelmassa mm. 

Jouluruoka klo 18.30 alkaen, illalliskortti 15€ / henkilö 

Palkitsemiset 

Janne Mustonen Stand Up -taikashow 

Joulupukki vierailee… pikkupaketti mukaan 

Musiikkia Sami Sarjula DUO 

Arpajaiset?? 

Baari… 

 
Tilaisuudessa perinteinen juomalippukäytäntö, eli juomalippuja vastaan 

juomista tiskiltä ja juomalippuja saa ostaa ainakin tilaisuudessa.. 

ehkäpä jopa Katilta ennen tilaisuutta 

 
SITOVAT  ILMOTTAUTUMISET  ILLALLISKORTIN OSTAJILTA, 

VIIMEISTÄÄN 6.12.2015 Katille, kati.vekkeli@elisanet.fi, 050 

5850096 

 
Tonttulakit päähän ja kaikki mukaan juhlimaan, TERVETULOA !!! 
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