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Pj:n palsta
Heippa, hyvä autourheiluväki! Kuluva vuosi
alkaa olla autourheilukilpailujen osalta
taputeltu. Vielä on joitain yksittäisiä kilpaluja
maassamme joihin jäsenistöämme osallistuu.
Kuluva vuosi on ollut tapahtumarikas, vaikkakin
seuraltamme on puuttunut isompien
autourheilutapahtumien järjestäminen tänä vuonna. Järjestimme kaksi
seurakilpailua (ent. harkkapätkä) talvella Enäjärvellä ja kesällä Kansikkaalla. Lisäksi
teimme EK:n Mikkelin Vaakunarallissa, O.K. Auto -rallissa yleisö-EK:n Tykkimäessä ja
KSAU:n kanssa EK:n Kaakkoisrallissa. Näistä suuri kiitos kaikille mukana olleille!
Henkilökunnan löytäminen näihin tapahtumiin on välillä ollut haastavaa. Mutta
kaikki tapahtumat olemme kuitenkin saaneet tehtyä kunnialla maaliin asti.
Ensi vuodelle olemme hakeneet kahta kilpailua, SM Rallicrossin ja rallin
juniorimestaruussarjan osakilpailuja. Rallin osalta hakemuksemme on hyväksytty.
Se on kilpailukalenterissa kesäkuun 9. päivänä. Rallicrossin osalta tilanne on vähän
hankalampi, koska Tillolankankaalla työt ovat edistyneet turhan verkkaisesti. Joten
voi olla että meiltä jää rallicross tekemättä tulevanakin vuonna. Jotta
tulevaisuudessakin pystyisimme järjestämään näitä hyvätasoisia autokilpailuja, niin
järjestämme peruslisenssikoulutuksen rallin ja nopeuden osalta keväällä.
Tarkoituksemme on saada lisenssillisten toimitsijoiden määrä kasvuun seurassa.
Asiasta lisää lehdessä myöhemmin ja seuran nettisivuilla.
Seuraamme kohtasi syksyllä valitettava suru-uutinen, kun seuramme pitkäaikainen
ja ansioitunut kunniajäsen Olavi ”Olli” Kakko siirtyi keskuudestamme taivaallisille
rallipoluille 16.8.2017. Valkealan Urheiluautoilijat ry ottaa osaa omaisten suureen
suruun.
Seuramme kilpailijoille on tullut menestystä tänäkin vuonna, joten ensi vuoden
pääsemme aloittamaan perinteisillä mitalikahveilla. Rallicross kuljettajamme ovat
menestyneet todella hienosti kestomenestyjä Atro Määtän johdolla, joka otti
ylivoimaisen voiton Super Car luokassa. Atroa säesti hyvin autokrossi luokassa
Seppälän Jori pronssillaan. SRC luokassakin Niemen Toni oli hienosti neljäs ja
Koirikiven Tomi seitsämäs. Rallissakin Paseniuksen Jukka pääsee pokkaamaan SM3
luokan kultamitalin kartturin ominaisuudessaan.

Tiimien taistossa DYNAMO saavutti viidennen tilan. Rallisprintissä Suomalaisen
Roope saavutti nuorten luokassa Suomi Cup:ssa neljännen sijan ja Future Cup:ssa
viidennen sijan. Sekä Liukkosen Vili kuudennen sijan Suomi Cup:n V1600 luokassa.
Sitten tulevaa. Hallituksen ja pj:n pestit ovat jälleen katkolla. Jäsenistöllähän on valta
päättää siitä, ketkä tätäkin paattia ohjaa ja mihin suuntaan, joten rohkeasti vaan
syyskokouksessa käymään. Sitten iloisempia asioita, seuramme perinteiset
pikkujoulut Tuulensuojassa lähestyy. Siellä tavataan viimeistään, hyvän ruuan ja
musiikin merkeissä. Toivotan koko jäsenistöllemme hyvää syksyn jatkoa ja ilosta
joulun odotusta.

Tero
pj.

Määttä kotivoitolla Suomen mestariksi
Rallicrossin SM-sarjan kauden viimeinen ja ratkaiseva osakilpailu ajettiin lauantaina 23.9. Kouvolan
Tykkimäen radalla.
SuperCar-luokassa mestaruudelle saatiin sinetti jo alkuerien jälkeen, kun kautta ylivoimaisesti
hallinnut Atro Määttä naulasi itselleen riittävän suuren pistemäärän Suomen mestaruuden
varmistamiseksi. SM-sarjassa hopealle nousi viime kauden mestari Jere Kalliokoski ja pronssia
nappasi Ari Perkiömäki. Myös itse Kouvolan SM-finaalissa järjestys kolmen kärjen osalta oli sama.
Määttä ajoi suvereenilla esityksellä kauden neljänteen voittoonsa. Toinen oli Kalliokoski ja
kolmanneksi sijoittui Perkiömäki.
- Aika vapaasti pääsin ajamaan, mutta ei silti voinut kyllä nostella yhtään. Ihan tosissaan kyllä
joutui yrittämään. Kaudesta jäi nyt hyvä maku, sillä viime kaudella jäi vähän hampaankoloon. Tämä
helpotti vähän tuskaa, Määttä naurahti tyytyväisenä.
- Ensi kaudesta ei ole vielä ole suunnitelmia, joten nyt sitä täytyy ruveta miettimään, totesi
Määttä.

SRC-luokka tarjosi koko kauden ajan katsojille viihdettä koko rahan edestä ja ratkaisu venyi aina
Kouvolan osakilpailun semifinaalehin asti, jossa Suomen mestaruuden itselleen varmisti Joni-Pekka
Rajala. SM-hopeaa nappasi Rajalan kanssa hurjaa taistelua läpi kauden käynyt Henri Haapamäki ja
pronssille ajoi Olli Lavikainen. Päätöskilpailussa puolestaan kauden ensimmäiseen voittoonsa
tyylitteli Christian Jensen. Toiseksi ajoi Toni Niemi ja kolmas oli Tomi Koirikivi.
Ylivoimaisinta vauhtia Autokrossi-luokassa koko kauden pitänyt Toni Kuhanen varmisti luokkansa
Suomen mestaruuden jo alkuerissä. Mies kirjasi itselleen kauden aikana neljä voittoa ja mestaruus
irtosi ylivoimaisella erolla hopealle ajaneeseen Tero Tukiaiseen nähden, vaikka finaalipaikka jäikin
päätösosakilpailussa haaveksi. SM-pronssia puolestaan otti nimiinsä Jori Seppälä. Kouvolan
osakilpailun voittoon tässä luokassa ajoi kuitenkin Datsunillaan SRC-luokan Suomen mestari JoniPekka Rajala. Toiseksi sijoittui Tero Tukiainen ja kolmas oli Tuomas Venäläinen.
Tuloksia, Rallicross SM -sarja, Kouvola 23.9.2017
SuperCar-luokka, A-finaali
1. Atro Määttä 3.43,809
2. Jere Kalliokoski + 2,813
3. Ari Perkiömäki + 5,598
4. Mikko Ikonen + 7,550
5. Jukka Pykäläinen + 13,475
6. Toni Lukander + 2 kierrosta
SRC-luokka, A-finaali
1. Christian Jensen 3.58,505
2. Toni Niemi + 0,585
3. Tomi Koirikivi + 1,140
4. Olli Lavikainen + 1,593
5. Joni-Pekka Rajala + 2,276
6. Harri Kallonen + 3,412
Autokrossi-luokka, A-finaali
1. Joni-Pekka Rajala 3.55,601
2. Tero Tukiainen + 0,974
3. Tuomas Venäläinen + 1,586
4. Jori Seppälä + 2,278
5. Ville Rautiainen + 4,778
6. Ville Mikkonen DNF
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Toimitsijoiden
peruslisenssikoulutusta Tallinnan
risteilyllä
Järjestämme toimitsijoiden peruslisenssikoulutuksen nopeuden ja rallin osalta
seuran jäsenistölle maaliskuun 17. – 28. päivinä 22 h risteilyllä M/S Silja Europa
Tallinnaan. Koulutus edellyttää sitoutumista toimimaan mahdollisuuksien mukaan
toimitsijatehtävissä seuran järjestämissä autourheilukilpailuissa. Sitovat
ilmoittautumiset 11.2.2018 mennessä Tero Tilli p. 040-565 0898 tai s-posti
tero.tilli@windowslive.com.
Linja-auton aikataulu tarkentuu, kun osallistumismäärä on selvillä. Mukaan tarvitset
passin tai Suomen poliisin myöntämä kuvallisen henkilökortin.

Aikataulu ja alustava ohjelma:
17.03.2018
lauantai
13.30
lähtö Valkeala ABC
13.45
Kouvolan matkakeskus
14.05
Kuusankoski
n. 15.00
Tauko noin 30 min
n. 16.30
Länsisatama
17.00
Nousu laivaa
17.30
Päivällinen laivassa
18.30 – 21.30
Koulutus:
nopeus
ralli
21.30
Hauskanpitoa laivalla
18.03.2018
7.00 – 10.00
8.00
12.30
13.00 – 15.00
n. 16.00

sunnuntai
Meriaamiainen
Maihinnousu alkaa
Laiva lähtee kohti Helsinkiä
Hallituksen kokous
Laiva saapuu Helsinkiin ja paluu kohti Kouvolaa alkaa

Vuoden 2017 kilpailijan matkakorvaus on haettavissa nyt
Kilpailijan matkakorvaushakemuksen voivat tehdä kaikki vuonna 2017
Valkealan Urheiluautoilijoiden nimissä kilpailleet. Hakemus tulee
palauttaa 30.11.2017 mennessä, joillakin seuraavista tavoista:
- Täyttämällä ja lähettämällä seuran sivuilla oleva sähköinen lomake
tai
- Tulostamalla seuran sivuilla oleva lomake ja lähettämällä se
täytettynä sähköpostilla puheenjohtajalle osoitteeseen
tero.tilli@windowslive.com
tai
- Toimittamalla hakemus puheenjohtajan postilaatikkoon,
Juuritie 14, Valkeala.
Emme huomioi myöhästyneitä hakemuksia.

hallitus

Valkealan Urheiluautoilijoiden
perinteiset

PIKKUJOULUT
25.11.2017 klo 18 alkaen Kouvolan kaupungin
Tuulensuojassa, Hallituskatu 9, Kouvola
Ohjelmassa mm.
Jouluruoka klo 18.30 alkaen, illalliskortti 15 € / henkilö
Palkitsemiset
Tähtitaivas show
Joulupukki vierailee… pikkupaketti mukaan
Musiikkia Sami Sarjula DUO
Arpajaiset??
Baari…
Tilaisuudessa perinteinen juomalippukäytäntö, eli juomalippuja
vastaan juomista tiskiltä ja juomalippuja saa ostaa ainakin
tilaisuudessa.
SITOVAT ILMOTTAUTUMISET ILLALLISKORTIN OSTAJILTA (Ruokailu),
VIIMEISTÄÄN 11.11.2017 Terolle, tero.tilli@windowslive.com, 040
5650898.
Tonttulakit päähän ja kaikki mukaan juhlimaan,
TERVETULOA !!!

