
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

MORO TAAS, lajitoverit 
 
Jonkun ihan selvästi viisaan, en kylläkään tiedä kenen, 
keksimä sanonta ”Mauri on tehtävänsä tehnyt, Mauri saa 
mennä” on nyt sitten myös ajankohtainen. Lokakuun 31 
päivä on taas yhdistyksemme virallisen syyskokouksen aika 
ja tuolloin valitaan kerhollemme paitsi uusi hallitus, myös 
uusi puheenjohtaja. Omalta osaltani kaksivuotinen ”kerhon 
talous kuntoon” -jumppa alkaa olla takana päin ja kerho 
voisi välillä keskittyä toiminnan oikeaan kehittämiseen. 
 

Nyt on höyläämiset höylätty ja vaikka kaverit ei tälläkään kertaa ole varmaankaan 
lisääntyneetkään, ei tiettävästi kovin moni ole ainakaan ihan kauheasti suuttunutkaan. 
No tällä kertaa päästiinkin tässä ”pöhötaudin”, enkä siis puhu itsestäni, hoidossa kuitenkin 
aika vähällä. Mihinkään varsinaiseen tai oleelliseen ei ole tarvinnut kajota. Päinvastoin, esim. 
kilpailijoiden kulukorvausten summaa on voitu tälle vuodelle jopa hieman korottaa.  
Joo, prosenteissa aika paljonkin, mutta on se kuitenkin niin vähän, että vaikka hakemus 
olisikin jo täytetty, ei ehkä ihan sen varassa kannata uutta kalustoa tilata. 
 
Tämä nyt päättymässä oleva toimintavuosi onkin ollut kerhollemme melkoista säpinää. 
Kolme omaa isoa kilpailua ja siihen ERC:n talkoilut ja vielä tapiksi (taas) likipitäin älytön 
määrä ns takaisin tekoja… Ei ihme, että loppukesästä alkaen kerholaisia yhdistänyt 
tunnussana tuntuu olleen ”ei ikinä enää…” 
 
Nyt on onneksi luvassa hieman rauhallisempaa, kun talvelle ei ole omasta takaa keksitty 
mitään kisoja. Naapurit soittelee kyllä ihan kohta ja niihinhän pitäisi tietysti koettaa jaksaa 
suhtautua, kun joka tapauksessa joudutaan soittelemaan keväämmällä sinnepäin.   
 
Se ihan eniten ”ei ikinä enää”-lausuntoja kirvoittanut tapahtumahan on nyt tiedon mukaan ”ei 
ainakaan ensi vuonna”, mutta kuka tietää, jos vaikka seuraavana.  Toivoisin, että siihen 
mennessä on jäähdytty. Luullun (ei painovirhettä) mukaan nähnemme silloin ryhdikkäämpää 
toimintaa tapahtuman organisaatiossa. Uskoisin, että tuolloin on helpompi mieltää itsensä 
positiivisissa merkeissä osaksi sitä tapahtumaa. 
 
Myös SRC sarjan osalta, mikä sen nimi ensi vuonna lieneekään, konsepti on kirkastunut niin, 
että jos ensi vuonna 14.5. ajettava sarjan ensimmäinen osakilpailu ei mene mieleisellä 
tavalla, niin se on sitten kyllä ihan oma vika. Tarkempi raportti RalliCrossin Sm-sarjan 
kehitysvaiheista ja -tilanteesta tuonnempana tässä lehdessä.  
 
Muutenkin tuntuu muutoksen tuulet puhaltavan kotimaisen autourheilun helmoissa. Voi tuulla 
aika kylmästikin osaan uusista hankkeista. Niin kannatettavaakin kun muutos onkin. Jos 
toiminta-ajatus perustuu muutoksen vastustamiseen, saattaa siltä kanto loppua lyhyeen. Sen 
sijaan paluu entiseen voi joskus olla viisastakin. 
 
Oman kerhomme olisi mielestäni myös nyt aika istuutua alas, ottaa vähän ajatusrasvaa ja 
siihen vaikka pikkupalaa syrjälle ja antaa ajatuksen lentää. Puhua elämästä, niin kuin 
venäjällä sanotaan, ei vakavasti, mutta tosissaan.  
Mistä ollaan tulossa, mihin menossa ja erityisesti siitä, mihin haluttaisiin mennä. 
 
Soitellaan, kirjoitellaan 
t. Mauri K. 
0400 657  529 
mauri.kuosmanen@teacon.inet.fi 
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SHORT PRESENTATION - MATKALLA MAINEESEEN 
 
JANI HÄRMÄ 
 
Monen muun lailla myös Janilla on pärinä ollut mukana pikku naskalista asti. Turusen Pekan 
joukoissa tuli pyörittyä pidemmän aikaa ja kokemusta karttui sekä mekaniikasta että ajamiseen 
liittyvistä jutuista. Siemen jäi itämään... 
 
Kiinnostus ajamiseen johti Sumpin ostoon, mutta siitä tuli ihan vahingossa ralliauto. Huvitteluun 
hankittu kostovaunu oli niin hyvä, että penkit ja vyöt uusimalla siitä tuli äffäläinen melkein suoraan. 
Tekniikan kanssa askartelu on aina kiinnostanut, mutta ei me kyllä niin torvia oltu, että olis 
koskaan uskottu maailmanmestariksi pääsyyn ikivanhalla Sumpilla.  
"Ensimmäinen kisa Tonin kanssa oli 06 kotikylän ralli. Siihen oli pakko päästä mukaan. Taidettiin 
ajaa ekalle pätkälle luokan pohjat, mutta Sumpin kone petti ennenkuin saatiin hiki pintaan. Pimeen 
tien ajamisessa on munaa, ja seuraavaksi ilmoittauduttiin Mäntsälän Junnukisaan. Pitkään ei 
kestänyt sekään ilo, kun Sumpin vanha ja väsynyt vaihteisto teki tenän". 
 
Suomalaiseen luonteeseen kuuluu, että sisu kasvaa vastoinkäymisten myötä. Sen myötä tuli yksi 
legenda. Lootaksi hankittiin Latukan suorakytky ja vaihdevivusto korvattiin etuveto-Corollan 
vaijerisiirtoisella. Keppi sijoitettiin ratin viereen kojelaudalle. Sitä on sitten ihmetelty 
katsastusmiesten toimesta useammassakin kisassa. 
 
Syksymmällä istuttiin joukolla Kujakollin terassilla ja joku keksi, että Jani ajaa F-cuppia B-
junnuissa ensivuonna. Mölinän aikana pojat päätti, että on Turusen Pekan vuoro toimia kartturina. 
Aivan pikkuruisen painostuksen jälkeen Pekka suostuikin. Kovempaa piti päästä ja kansia 
kaiveltiin, imu-ja pakosarjojen kanssa leikittiin ja taisipa tulla muutama ihan oikea heppakin lisää. 
Cupin kisoista taisi tulla kuitenkin enemmän kokemusta kuin mitään muuta. Ja 08 kausihan päättyi 
siihen koko maan tuntemaan hyvinkin ilmavaan Black Rocketin latomutkan kaatoon.  
 
09 tehtiin uusi yritys. Cupin kisoihin lähdettiin päivitetyin eväin. Toni istui taas kartturiksi ja 
talvikauden kisat sujuivatkin kaksikolta varsin hyvin. Ajo oli kardaaniautolle yllättävän siistiä ja 
kellokin tykkäsi. "Ei me koskaan ole kytätty liikaa toisten aikoja, eikä Toni paljastanut 
Jyväskylässäkään tilannetta ennekuin viimeisen pätkän maalissa, koska tunnelman autossa pitää 
olla lunkia". Kesäkauden kisat päättyivät mekaaniseen katastrofiin ja pelit pantiin huilimaan tallin 
nurkalle. 
 
Sumpilla ajaminen on aina ollut luonteeltaan enemmänkin muiden kiusaamista. Taavetti vastaan 
ökykoljatti meininkiä. Pitkän tauon aikana pojat ehtivät miettiä kymmeniä erilaisia uusia 
suunnitelmia, jopa lopettamistakin. "Koska nyt alkaa olla jo niin paljon ikää voisi jo kokeilla pelkkää 
ajamista" sanoo Jani.  
 
Nyt tiimiin on hankittu "uusi" Astra ja Sumppi on myynnissä. Jos olis ollut alusta asti tarkoitus ajaa 
oikeita kisoja olisi ehkä jo alun alkaen valkattu etuvetoinen auto. Mikko on edelleen kumppanina ja 
valkkaa sarjan ulkopuolisista kisoista itselleen mieluisimmat. Jahka pienet päivitykset ja huollot on 
tehty luulen että suuntaamme yhdessä Aholan EeKoolle ja pärtsäillään siellä päivä, pari. Miten 
etuveto sattuu käteen kun oikeesti mennään metsätiellä jää nähtäväksi. 
 
A-junnujen cuppi kiinnostaa, mutta kuviot pitää saada kokoon. A-junnuissa taso on nykyisin niin 
kova, että olisi pakko ajaa joka kisa uusilla renkailla koska "täyteäijäksi" ei kiinnosta lähteä. Jos 
pääsee tasaisesti kympin sakkiin, niin se on hyvä, ei oo pakko olla mestari. Ensimmäiset maistit 
uudella etuvedolla on takana, ja fiilinki on rohkaiseva. Mutkasta tulo on aivan toisenlaista kuin 
putkivetoisella. 
 



Janin ja Mikon työpaikan, AutoPro:n tuki on ollut tärkeä. Ralliautoilu on työllistävä laji, ja 
autonlaittomahdollisuus korjaamolla vapaa-aikana on ollut suunnaton apu. Myöskään yhden 
miehen voimin ei kilpatallia pyöritetä, ja siksi on mukava kun sama porukka jatkaa ensikaudellakin. 
 
Janin mielestä omaa parastaan ajaminen on se juttu. Jouheaa, nopeaa tietä on nasta laskea, 
mutta ralli ei muuta elämää mihinkään. Realisteina pojilla on toivomuksena paljon ehjiä kisoja. "Mä 
tykkään ajaa, 7 euron pytty ei anna kiksejä, mahdollinen palkinto on vain bonus. 
 
Janin mielestä Junnusarjan kuutiotilavuuden rajaus äffäläisille on rohkea, mutta hyvä veto. Olis 
saanut tulla cuppiinkin. " Aika tönköillä ranteilla aloittelevat jätkät pyrkii vetämään mitä 
ihmeellisimmillä hipo-laitteilla. Peruslaitteilla ei kaikki paikat tule niin äkäisesti silmille ja 
ajotekniikka on helpompi oppia kun ei kulje liikaa. Hanssi tulee ja kaariputkia käsketään lisäillä. 
Turvallisuus on hyvä juttu, mutta silti ei pidä vetää apinan aivoilla merkiltä merkille". Se 
ensivuoden yleisen luokan takana kiertävä lähtöjärjestys vetää pojilla suun mutruun, mutta minkäs 
teet. 
 
Luottavaisin mielin Jani tähyää ensi kauteen. "Tonin kanssa on helppo ajaa. Toni ei ole sellainen 
osallistuva höpöttäjä, vaan kertoo valtion ja kirjan merkit. Jos pelit rupee reuhaamaan liikaa tulee 
nopeasti käsky rauhoittaa. Jos on poikkeuksellisia paikkoja vierestä tulee vain pelkkiä faktatietoja. 
Jos kuski ei osaa ajaa eivät ajat parane vaikka repsikka kuinka höpöttää. Ajaminen on fiilinki 
touhua myös. Tutun kartturin kanssa ei tule ongelmia, kun on totuttu jo pelaamaan yhteen”. 
Lopuksi Jani toteaa realistiseen tapaansa, että jos koko sarjaa ei pystytä ajamaan niin maailma ei 
siihen kaadu. Ajetaan sitten irtokisoja. Ralli on meille vain kiehtova harrastus. 
 
 
Teksti Jorma Pekkanen 
Kuva   
 

 
 



 



SRC sarja muuttuu ja kehittyy 
 
Muutaman viime vuoden promoottorivetoisena SRC – sarjana ajettu RalliCrossin SM-sarja 
on herättänyt järjestäjissä koko promottori-jakson ajan lähes epätoivoa lähenteleviä 
tuntemuksia. 
 
Nämä tuntemukset kiteytyivät kuluneen vuoden aikana, ei nyt aivan kapinaksi, mutta 
vähintäänkin hiljaiseksi paitsioksi niin monen järjestävän kerhon taholta, että Akk katsoi 
tarpeelliseksi kutsua, sekä 2010 src-kilpailun järjestäneet, että sitä ensi vuodelle anoneet 
seurat palaveriin tarkoituksenaan selvittää sarjaa vaivanneet kipupisteet. Hyvin monen 
seuran taholta selkeä viesti oli, että tässä muodossaan he eivät osakilpailua järjestä. 
Asia puitiin kuitenkin hyvin rakentavassa hengessä, tunnustaen myös, että sarjan edellinen 
promoottori on toki tehnyt työtänsä suurella sydämellä.  
 
Erilaisten toteutustapaversioiden esittelyn jälkeen melko nopeasti ja huomattavan 
yksimielisesti päädyttiin malliin, jossa järjestävät seurat muodostavat ”promoottorina” 
toimivan ohjausryhmän. Ohjausryhmä koostuu kilpailujen järjestäjistä, Akk-motorsport ry:n 
ja Akk-sports oy:n edustajasta ja suunnitellun mukaan myös kilpailijayhdistyksen 
(yhdistysten ?) edustajista 1 / luokka (1 div, src, autocross). Haloo kilpailijat, yhdistystä 
perustamaan !!  
 
Ohjausryhmä ohjaa sarjan yhtenäistä ilmettä, tiedotusta ja konseptia, hankkii sarjalle 
tiedottajan, mainosmyyjän ja yhteisen kuuluttajan jne. Akk-motorsports toimii avustavana 
organisaationa asettaen ohjausryhmän vetäjäksi Mika Heinosen ja sihteerityökaluksi Tiina 
Lehmosen. Akk-sports oy ottaa vastuulleen osakilpailujen televisioinnin, ynnä tuottaa 
(ohjausryhmän ohjauksessa) yhteistä sarjailmettä luovaa materiaalia. Sopimuksiahan 
mainitusta televisioinnista ei tietenkään vielä ole, mutta elämme uskossa, että lähetykset 
tulevat MTV3 ja/tai MTV3-Maxilta.  
 
Tällä hetkellä voimassa olevan tiedon mukaan sarjassa tullaan ajamaan seitsemän 
osakilpailua. Ei tosin vielä ole kaikilta osin varmaa tietoa, mutta Tykkimäen radalla ajetaan 
ValUA:n järjestämänä sarjan ensimmäinen osakilpailu 14.5. 
 
Tällä hetkellä ohjausryhmän ykköstehtävä on työstää sarjasääntö, jonka oletetaan olevan 
valmis marraskuun loppuun mennessä. Suuria muutoksia ei kilpailijan kannalta odoteta 
tapahtuvan. Yksi keskustelua aiheuttanut kohta on eri luokkien erilaiset osallistumismaksut 
johon perusteita ei tunnuttu löytävän.   
 
Järjestävien seurojen kannalta muutokset lähinnä virtaviivaistavat ja selkeyttävät 
järjestämisvastuuta ja sen jakoa. Lyhyesti sanottuna, kilpailun järjestäjä järjestää kilpailun. 
Piste. 
 
Että kuten sanottu, jos ei suksi luista, niin se on sitten omissa voiteissa vika. 
 
 
 
Päätän raporttini täältä tähän. 
 
Mauri Kuosmanen 
epävirallinen tarkkailija 
 



ESSON BAARISSA KUISKITAAN....... 
 

- että autourheiluton kesä olikin tosi nasta keksintö. Niitä pitää saada 
jatkossakin. Kuosmasen Maurin taktiikka on purrut täydellisesti. 
Nimitetään se kunniajäseneksi niin se ei enää tunge nokkaansa joka 
paikkaan. Rylläykseen oottelin kanttarin maalaustalkookutsua, mutta 
sitäkään ei tullut. No sitten, vaan pyhäfarkut päälle ja iltapäiväkahville 
Vippi vieraiden teltalle. Tarjoilut olikin hyviä, kiitos isännille vielä kerran. 
Itse jokkiskisoista mielipiteeni ei varmaan ole kellekkään epäselvä. 

 
- että viimevuonna tehtyä kättäpäälle sopimusta noudatti täydellisesti 

Tony G. Eipä poika ilmestynyt edes kauppaamaan rättejä vaikka ensin 
aikoi. Jorse hävisi ja tarjoaa munkkikahvit kun kohdataan. 

 
- että rossi- ja sprintikuskit ovat niittäneet mainetta varsin mukavasti. 

Seuran nuoriso-osasto tosin tekee selvää jälkeä ämärrillään, ja 
aikuisemmatkin ovat intoutuneet haalimaan pyttyjä ihan tosissaan. 
Ulkomaillekin on uskaltauduttu Uttia pidemmälle. 

 
- että rallicrossin SM sarjan organisaattorina näkyisi häärivän ensivuonna 

firma nimeltä AKK. Mitä se tarkoittaa ja tarkoittaako se SITÄ, selvinnee 
hyvin pian kunhan kisoja järjestävät seurat ovat olleet miitingissä. 
Ainoastaan EM kilpailua on anottu " Romoottorin " nimissä. Ainakin 
Pohjois-Kymenlaakson ambulanssilääkärit tervehtivät muutosta hurraa 
huutojen säestyksellä. 

 
- että suurkaupunkimme rallijätkissä on kauden loppuessa kiihtyvää 

auton vaihto kuumetta. Useampaakin peliä on ilmoiteltu uudelleen. 
Kausalan suunnassa tuntuu olevan huonon myyntituloksen ansiosta 
isompi päivitys remppa menossa. Vaan yksi ei vaihda. Tasaisia tuloksia 
tehtaileva Harjun Tommi luottaa jatkossakin GM:n tuotteisiin. 

 
- että Härmän Jani kumppaneineen teki ratkaisevan siirron. Nopeaksi 

todettu Sumppi on myynnissä eniten tarjoavalle ja Palmun Jannen vara-
Astra on raahattu Kuusaan Proon pihalle. Ennen auton muovausta 
oman mielen mukaiseksi pojat kokeili Tykkimäessä miten etuvetoinen 
taipuu mutkiin. Ja taipuihan se. Jo kuskien hymystä näki että uusi 
ulottuvuus on saavutettu. Pienen päivityksen jälkeen Aholan Eekoon 
sora alkaa pöllyämään oikein urakalla. 

 
 



- että Luumäen jokkiskisoihin lähetettiin ryhmä rämä maksamaan talven 
pätkältä kalavelat takaisin. Lähdön järjestely lankesi tehtäväksi ja 
kerhon partaiset vanhat uroot esiintyivät grid girleinä varsin somasti. 
Ainoa puute oli että siellä oli v.....n kylmä ja pintaa hivelevissa 
muovipöksyissä ei voinut esiintyä. 

 
- että Jorse ja Palomies hakeutuvat lajijohtaja-koulutukseen ja valtaan 

päästyään alkavat toteuttaa Luumäen kisan aikana ideoitua 
piristysruisketta jokkikseen. Joka lähdön viimeinen auto tullaan 
paalaamaan julkisesti maaliviivalla istuimen ja vöiden poiston jälkeen. 
Näin saadaan korit väkisin uusiutumaan ja laji uudelleen 
mediaseksikkääksi. Jokelan Automyynti on jo ehättänyt tarjoamaan 
tutkintotodistusta vastaan erikoisalennuksia tarhan halvimmista 
malleista. 

 
- että Vanhempi Komonen on lopettamisen jälkeen aloittanut 

kartturoinnin uudelleen. Kaikki Etelä-Suomen tiet tunteva on käynyt 
keskeyttämässä parit kisat F-cupissa, luotsannut pimuja ässämmässä, 
ja kartturoi 0-autoa Kaakkoisessa. Lajiliiton johdon pitäisi myös 
huomioida että pätevän kartturin ei tarvitse aina olla juuri koulunsa 
lopettanut ammattiuraa haaveileva pikkupoika. 

 
- että rallinetissä oli taannoin kiivas keskustelu kumpi on tärkeämpi, 

kilpailija vai katsoja. Kaatoja kyttäävät lökäpöksyt kuvittelevat olevansa 
tärkeäkin osa tapahtumaa. Kyllähän järjestys vieläkin on se, että ensin 
on kerho jonka jäsenistä syntyy lajin harrastajia. Sitten kerho omaan 
toimintaan liityen järjestää kilpailun harrastajille. Kilpailijat rahoittavat ko. 
tapahtuman pääosin osallistumismaksuillaan. Katsojia tulee jos tulee. 
Jos tulee, niin heidän rahoitusosuutensa on varsin minimaalinen 
tekemämme tutkimuksen perusteella. 

 
- että suljetun radan lajeissa katsojien osuus on merkittävä koska 

osallistumismaksut ovat pääsääntöisesti kahvirahoja ja lajeissa joissa ei 
ole ns. ostotarjousmaksua katsojan ja kahvion tulot ovat merkittävä osa 
tapahtuman onnistumista. 

 
- että kerhomme onneksi järjestämme useamman lajin kilpailutoimintaa. 

Se, sekä järkevä talouden pito takaavat kerhomme jatkuvuuden. 
Nykyaikana erilaista vapaa-ajalle suunattua tarjontaa on mahdottoman 
paljon. Toiset jopa katselevat telkkarista silmät killillään Salkkareita tai 
BB-p...aa. Siksipä kaikki aktivoidumme ja saavumme suurin joukoin 
seuraavaan vuosikokoukseen. 

 



- että 1000 järven ralli on alkanut kiinnostaa usempaakin lisenssin 
haltijaa. Teräs-Virtanen uhkuu revanssia kuin kumipallo, Turkille jäi 
parannettavaa useampi kymmen sija ja Jorse useamman muun äffää 
kuskaavan pilotin keralla tähyää jälleen ensivuonna mukana olevaan 
Vetomies kisaan. 

 
- että Lautaron Vanhan Herran Silverstonen matka oli suksee. 124 

kyydittävää takasivat viiden Suomalaisen rallin kilometrit ja 
hauskanpidoksi tarkoitetusta retkestä muodostuikin todellinen 
autonkäsittelyn tehotreeni. Mikimouseja vihaava Jorse totesi 
ralliradankin varsin ajettavaksi. Ensi keväänä olisi tarkoitus mennä 
uudestaan.  

 
- että Jorsen Seniori kisojen jatko peruuntui kun kartturi sai 

lomamatkallaan vakavan sairaskohtauksen. Tiimi päätti lakata 
hosumasta ja jättää ajamisen syksyn osalta väliin . Heksa on jo 
tervehtymään päin, mutta lääkärin lausunnoista riippuu voiko rallia enää 
jatkossa harrastaa. Ensi vuoden Seniori sarja on virallinen 
mestaruussarja. Palautekyselyissä Jorse on esittänyt että sarjasta 
suljetaan pois nelivitoset nulikat, ja alaikäraja nostetaan 
viiteenkymppiin. Tutkimuksenkin mukaan yli puolet kuskeista kuuluu 
ikähaarukkaan 50 - 55 v. Mestaruus jahtiin Valkealan 
Urheiluautoilijoiden Virallinen Seniori lähtee joka tapauksessa 
Tuohikotin Sarjulan keralla. Saadaanko ensi vuonna muita mukaan on 
vielä arvoitus. 

 
- että se on siinä tällä kertaa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kilpailijoiden matka-avustukset 2009  
Kaikki ValUA:n kilpailijalisenssin(2010) omaavat, jotka ovat olleet seuran jäsenenä vähintään 
vuoden voivat hakea matka-avustusta kauden kilpailumatkoihinsa. Kilometrikorvaus on 0,45€/km. 
Seuratoiminta vaikuttaa myös positiivisesti hakuun.  
Täytä samalla myös matkalasku kuluistasi.  
Lisätietoja saat kerholta. 
 
Kerholta löytyy myös kaavakkeita. 
 
HAKUAIKA PÄÄTTYY 30.11.! 
 
Anomuksien palautus kerhohuoneelle tai sähköpostiin valua@valua.fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valkealan UA:n naistoimikunta vahvistuu… 

ValUA onnittelee  

Katia, Petriä ja Ellaa perheenlisäyksestä 

 

 

 

 

ValUA tiedottaa 03/2010   Valkealan Urheiluautoilijat ry:n tiedotuslehti 
Jukolantie 8, 45200  Kouvola  

vastaava toimittaja: Mika Oksanen valua@valua.fi    
www.valua.fi 

 

Tämänkin lehden kuvat pääosin: www.mikkocraps.pic.fi 

mailto:valua@valua.fi.
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Valkealan Urheiluautoilijoiden perinteiset 

PIKKUJOULUT 
 

11.12.2010 klo 18 alkaen Kouvolan kaupungin  

Tuulensuojassa, Hallituskatu 9, Kouvola 

 

Ohjelmassa mm. 

- Jouluruoka, illalliskortti 15€/henkilö 

- Palkitsemiset 

- Arpajaiset??  

- Musiikkia, bändinä PILKKU 

- Taikuutta, Markku Purho 

- Joulupukki vierailee, paketit mukaan… 

- Baari… 

 

Tilaisuudessa perinteinen juomalippukäytäntö, eli juomalippuja vastaan 

juomista tiskiltä ja juomalippuja saa ostaa kerhohuoneelta tiistaisin ennen 

juhlaa… ja tilaisuudessa.. 

 

SITOVAT ILMOTTAUTUMISET ILLALLISKORTIN OSTAJILTA, 

VIIMEISTÄÄN 30.11.2010 kerholle: valua@valua.fi tai puhelimella Marko 

Kituselle puh. 0405142291 

 

Tonttulakit päähän ja kaikki mukaan juhlimaan, 

 

TERVETULOA !!!  
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