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LAUKAAN MOOTTORIMIEHET RY

3.2.2019

Tässä numerossa:
Lyhyt puhe paras puhe

2

Täähän on viime vuot- 3
ta, se meni jo
Kuka nää jaksaa lukea 4
No johan on paljon
5
asiaa, ja tuoretta kalaa
Hmm eipäs kaikki
halunneet kirjoittaa

6

Taas Teemu tarvitsee
paljon apuja

7

Uusi rallivetäjä pisti
pöyrät pyörimään

8

Aten kanssa oli kiva
rupatella

9

ERIKOISKOKEET:
N:o Nimi

1
2
3

St1 Laukaa
Laukaan kunta
OK.Auto

Km

Sulkuaika

9,68 10:00-18:30
13,32 10:30-19:00
13,61 11:00-19:30

HUOLTO Kesko
4
5

Laukaan Puhtaanapito
Kattasora

20,49 13:00-21:30
14,46 14:00-22:30

N:o 1 Järjestäjä

12:29
13:09
13:49
14:15
15:33
16:20

SaaUA
LMM
KorUA
LMM
LievUA
UuUA

Myynnissä St1 Laukaa
Klo 9:00 alkaen
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Puhee njoh tajan pöri nät
Kausi 2019 näyttää LMM:n kantilta katsottuna mukavan työntäyteiseltä. Hyvä niin, ettei jouduta
peukaloita pyörittelemään. On omia kisoja; Peurunkarallia, pienoisautoilu- ja karting SM osakilpailua sekä yhden EK:n tekeminen Toivakkaralliin. Sen lisäksi seuraa pyydetään lähes viikoittain esittelemään toimintaansa erilaisiin tapahtumiin. Näihinkin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
5.1. Jyväskylässä pidetyssä Seuratoiminnan kehittämisseminaarissa saimme monta hyvää vinkkiä
seuratoiminnan eteenpäinviemiseksi ja niistä jo on merkkejä tässä Päräyksessä.
Seuratoiminnassa on ollut mukava huomata kuinka voimme, edes pienenä osana olla jonkun jäsenemme omaa unelmaa ja sen rakentamista. Tästä hyvänä esimerkkinä tässä lehdessä oleva
juttu Lehtosen Atesta ja matkasta pienestä karting pojasta maailmaa ammatikseen kiertävään
mekaanikkoon. Eikä Atte ole edes ainoa seuramme jäsen, joka on tehnyt harrastuksestaan ammatin.
Tässä yhteydessä on myös hyvä kiittää ja onnitella yhtä seuramme ”tervaskantoa”, tässä kuussa
80 vuotta täyttävää Kunniapuheenjohtaja Raimo Harjusta. Kiitos ja Onnea koko LMM:n puolesta!
-PJ -Mika

Pistepörssit 2019
Pistepörssikäytäntö jatkuu seurassamme edelleen ja tässä hieman kertausta.
Kilpailijapuolen pörssiin kilpailijan tulee ilmoittaa ajamansa kisat ja sijoitukset niissä. Osallistuminen antaa jo
pisteitä, joten ne keskeytyneetkin kisat pitää muistaa ilmoittaa. Vielä kun jaksat punnertaa tiedot luokkaan
osallistuneista tai suoraan nousupisteet, suoritus on täydellinen. Yleiskilpailusijoitusta ei tarvitse kertoa kuin
siinä tilanteessa, että olet sijoittunut 3. parhaan joukkoon. Tuossa vieressä on JT-Motorsportin ilmoituksesta
Sami Tuohisen tietoja, tuolla tavoin kun
28.01.2018 - Lipposen OP Rallisprint - Luokkasijoitus: 7. - Nousupisteet: 0
tiedot tulevat, se olisi pörssipitäjän unel11.02.2018 - LMM Rallisprint - Luokkasijoitus: 3. - Nousupisteet: 1
ma.
Pörssiin käy kaikki AKK:n ja HaMu:n alaiset vähintään kansalliset kilpailut. Vasta ajettu Liepeen treenikisa ei siis
käy, koska se on vain seurakilpailu, ei kansallinen.
Toimitsijapuolella homma jatkuu myös. Arpalippuja voi kerätä kaikista LMM tapahtumista, joista kutsu on julkistettu kaikille jäsenille, tapahtuma on seuran järjestämä eli työpanoksesi tulee seuran hyödyksi. Näiden tapahtumien kutsussa kerrotaan etukäteen, että jokainen osallistuja tietää saavansa siitä arpalipun. Tässäkin
lehdessä on jo monta tapahtumaa, mistä arpoja saa. Loppuvuodesta hallitus vielä kokoaa kaikki tapahtumat
listaksi, josta on sitten helppo poimia omat osumansa.
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Varjolan pikk ujoulut 5.12.2018
Pikkujoulut Varjolassa eivät olleet
mitkään varjopikkujoulut, sillä osallistujamäärä oli ennätyksellinen yli
60 juhlijan saapuessa paikalle.
Vuoden Autourheilijana palkittiin
Markus Autio Karting-lajin puolelta.
Markus sijoittui Suomen IAMEsarjassa oman luokkansa pronssille. Ko sarja on kaupallinen kilpasarja, jossa taitaa eniten olla kilpailijoita tällä hetkellä.
Vuoden kerholaisen palkinto annettiin Reijo Laitiselle. Reijo on ollut
mm. seuran jokaisessa Peurunkarallissa toimitsijana, tunttu kilpailijoiden yhdyshenkilön virasta ja
kuten pj pikkujouluissa mainitsi,
mies ei pidä meteliä tekemisistään
ja on aina yhtä vaatimaton. On
kuitenkin esim. Peurunkarallin puitteissa kuuluisa tarkkuudestaan.
Jos Reijo on käynyt reitin läpi ja
tarkistanut tiekirjan, siellä ei ole
virheitä.
Jaakko Tullaa muistimme rallin
SJM-pronssista antamalla lisenssin
taas ensi vuodeksi. Jaakolla oli
kyllä suunnitelma kerätä kolme
kiinnitystä Autourheilijan pyttyyn,
mutta valitettavasti se ei meidän
nykysäännöillä ole mahdollista
muuten kuin lajia vaihtamalla. Eikä
Jaakon kannata sitä vielä tehdä
kun tuo rallin ajaminen näyttää
onnistuvan noin hyvin.

Liisa kiitti kauniisti ja ilmoitti jo
omistavansa LMM viirin. What –
mitä-mitä??!! Olipahan hetkellinen hiljaisuus eikä sitä paitsi ollut
edes ensimmäinen kerta, kun
jaetaan jotain jollekin kaksi kertaa. Liisa oli viirinsä ansainnut jo
20 vuotta sitten ja viirikirjastakin
tuo tapahtuma löytyi silloisen
sihteerin kirjaamana. Nykyinen
sihteeri on vaan laitettava vaihtoon, kun ei mokomaa tajunnut
tarkistaa, vaikka viirikirjaakin selailtiin asiaa pähkäillessä. Kyseessä muuten ihan sama sihteeri, pitääkö olla jo huolissaan?
Seuran tonttu-tomerat kävivät
kuitenkin viirin vaihtamassa lasipalloon seuraavana iltana. Pahoittelut Liisalle!
Varjola oli juhlapaikkana mukavan matkan päässä ja paikkana
ihan kiva. Baaritiskin puuttuminen juhlatilasta aiheutti kahtiajakautumisen, kun Kari Grandit
istuivat alakerrassa ja Tanssii
Tätien kanssa– väki yläkerrassa.
Bändi veti hyvin ja kuten epäiltiinkin, viimeisellä setillä oli jo tanssilavallakin tunkua. Ja kyllähän
sen jo arvaa, että mihin sitä päädyttiin…. paikalliseen...

Pistepörssivoittajat palkittiin verenpainemittareilla ja voittajat selviävät
viereisestä tulostaulusta.
Arvonta suoritettiin Roope Korhosen toimiessa onnettarena ja nuorilla silmillään hän luki toimitsijapörssin voittajaksi Reijo Laitisen.
Reijolla olikin siis superjuhlailta.
Kilpailijapuolen lipulla läppärin sai
kotiinviemisenä Jenna Talso, rallipuolen kartturimerkillä.
Muistimme myös syntymäpäiviään
juhlivia jäseniä. Jouko Såg ja Liisa
Moilanen saivat viralliset onnittelut.

PISTEPÖRSSI 2018
RALLI I-KULJETTAJA
Nimi
kilpailut pisteet
Jorma Ekman
11
29
Jarno Puupponen
8
25
Jan Talso
4
9
Tero Savonen
1
2
Vesa Ritvaniemi
1
1
Sami Juusonen
1
1
RALLI II-KULJETTAJA
Jarno Honkonen
Jani Hakanen
Jenna Talso
Mika Kauppinen
Jan Talso

10
8
4
3
1

27
25
9
8
1

SPRINT
Sami Juusonen
Jarno Puupponen
Nico Tikkinen
Vesa Ritvaniemi
Jan Talso
Paavo Hokkanen

14
4
2
1
1
1

31
17
4
2
2
2

JOKKIS
Nico Tikkinen
Veini Siekkinen

27
8

151
66

RATA
Pekka Salenius

8

14

KARTING
Markus Autio
Joonas Såg
Asko Autio

11
3
1

50
9
2

TASANOPEUS I-KULJ.
Leena Tuoriniemi

4

11

TASANOPEUS II-KULJ.
Risto Valkonen

4

11

Menestystä muualtakin
Nykyaikana ei ole ihan helppo vetää yhteen seuran menestyneitä kilpailijoita. Eri lajeja ja etenkin erilaisia sarjoja on kohtuullisen paljon. Nyt kun on vielä tämä HaMukin
sotkemassa pakkaa. Tullan SJM –pronssi ja Aution Kart –pronssi eivät olleet ainoat
sarjakisojen mitallit.
Leena Tuoriniemi ja Risto Valkonen; Autoliiton Tasanopeus –Cup sarjassa pronssia.
Veini Siekkinen; JM-SM-liigassa pronssia joukkueessa AMS-Team.
Pekka Salenius; HRF-ratasarjassa luokkansa hopea.
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L MM T OIMIHENKIL ÖIDEN T OIMENKUVAT
Puheenjohtaja:

• kokousten johtaminen
• johtaa ja valvoo hallituksen työskentelyä
• johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
• huolehtii työnjaosta ja sen toimivuudesta
• valvoo taloutta yhdessä taloudenhoitajan kanssa
• tekee sihteerin kanssa kokousten esityslistan ja koolle kutsumisen
• edustaa seuraa
• johtaa yhdistyksen toiminnan kaikinpuolista kehittämistä.
• toimii kerhotilan talonmiehenä

Varapuheenjohtaja: • toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt
• edustaa yhdistystä yhdessä puheenjohtajan kanssa
Sihteeri:

• tekee kokousten esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa
• hoitaa kokousjärjestelyt
• tekee kokousten pöytäkirjat
• säilyttää ja arkistoi kokousasiakirjat
• valmistelee toimintakertomuksen

Taloudenhoitaja:

• valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä
• huolehtii kirjanpidosta
• pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja valvoo
maksujen suorituksia

Tiedotus / nettivastaava
• vastaa yhdistyksen kotisivujen teknisestä toteutuksesta
• vastaa kotisivujen ja Facebookin päivittämisestä
• tekee tarvittaessa ilmoituksia ja mainoksia
Jäsenkirjuri:

• ylläpitää jäsenrekisteriä AKK:n KITI -järjestelmässä
• lähettää jäsenmaksulaskut (ei vuodenvaihteen massalaskutusta)
• toimii yhdistyksen tietosuojavastaavana
• ottaa vastaan jäsenhakemuksia ja esittelee uudet jäsenet hallitukselle
• on KITI:n pääkäyttäjä ja hallinnoi kilpailun ylläpitäjän oikeuksia

Kalustovastaava:

• huolehtii yhdistyksen kaluston kunnosta
• koordinoi kaluston lainauksia ja vuokraamista
• huolehtii kaluston vuokralaskutuksesta

Pistepörssi yhdyshenkilö:
• ottaa vastaan yhdistyksen pistepörssi ilmoittautumiset
• kirjaaja ja arkistoi pistepörssitulokset
Lajipäälliköt:

• koordinoi ja kehittää oman lajiryhmänsä toimintaa yhdistyksessä
• toimii yhteyshenkilönä jäsenten ja yhdistyksen hallituksen välillä
• toimii yhteyshenkilönä jäsenten ja AKK:n välillä

Hallitus

• edustaa kokoonpanona yhdistystä
• hyväksyy uudet jäsenet seuraan
• hakee suunnitellut kilpailut AKK:n kisakalenteriin
• laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion
• nimeää kilpailujen järjestelytoimikunnan
… ja kaiken tämän hallitus ja toimihenkilöt tekevät puhtaasta rakkaudesta
autourheiluun ilman rahallista korvausta.
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XXI PEURUNKARALLI
MITÄ TAPAHTUU?
Historic-rallyTrophy houkutteli kisaamme 102 HRT
sarjan kilpailijaa. Kaikkiaan
155 ilmoittautunutta eli
ihan hyvä määrä.

den kanssa hoidetaan se ja
se asia. Laji on ainakin tullut tutummaksi, vaikka vieläkään ei kaikkea ymmärrä.
Avusta isot kiitokset! Tasanopeusluokan tuloslaskenta on ihan oma systeemi ja
se hoidetaan sarjan puolesta, mutta luokka käyttää
kisan papereita ja ajaa EK:t
läpi tuntia ennen ralliluokkia.

Kilpailu pärähtää käyntiin
jo perjantaina klo 18 katsastuksen merkeissä halukkaille. Lauantaina 6:30 alkaa nuottiluokkien ilmoittautuminen ja sitten
nuo 30 autokuntaa sinkoilevat pätkille nuottimaan
klo 7 alkaen.
Ei nuotittavat alkavat pyörimään kisahuudeilla 9:15
tasanopeusluokan aloittaessa oman kisarumbansa ja
perässä tulee varsinaiset
ralliluokat.
Tasanopeusluokka lähtee
reitille jo 10:45 ja heidän
kilpailunumeronsa ovat
401-412. Tasanopeusluokasta löytyy LMM-kartturi
Risto Valkonen. Risto onkin
ollut korvaamaton apu,
kun kilpailusihteeri on useamman kerran joutunut
turvautumaan oljenkorteen ja kilauttamaan kaverille, että mitenkäs tasurei-

Heidän peräänsä klo 12:01
lähtee sitten virallisesti nro
1, näyttäisi olevan Antti
Heinänen Myrskylästä.

EK3 ja 4 välille ja sijaitsee
ent. K-kaupan tontilla.
Tauolla on LMM taukokahvila, voit käydä fiilistelemässä pullakahvit entisen
Alkon tiloissa.. Ja kisamakkaraa ehdottomasti. Tauon
liikenteenohjauksen hoitaa
LMM Karting-jaosto. LMM
hoitaa myös EK2 järjestelyt. Maaliin odotellaan
kilpailijoita 15:43 alkaen
tasanopeusluokan aloittaessa. Kaikki talkoolaiset
saavat arpalipun ja ISOT
KIITOKSET, hoidetaan homma pois kuleksimasta!!

Kilpailun ainut tauko osuu

LMM PILKKI 30.3.2019
Tulevan kevään pilkkikilpailupäiväksi on kilpailunjohtaja Jani koirankakan
muodostaman varjon nousevassa kuussa keskelle
latua –ennustusta käyttäen
määritellyt 30.3.2019.
Kalansyönti on tuolloin
parhaimmillaan Kuusvedellä, jonne siis suuntaamme kairat ojossa Allunlah-

dentien kautta.
Tästä autourheilun huipputapahtumasta lisää myöhemmin seuran nettisivulla.
Nyt vaan matoja kaivelemaan jo valmiiksi. Pilkkikisoihin saa osallistua seuran jäsen perheineen, ja
jäsen saa tapahtumasta

arpalipun vuoden pörssiarpajaisiin. Tokihan pilkkikisoista on kotiintuomisina
mahtavat kalansaaliit ja
runsaat palkinnot.
Kisasta tarkempaa infoa
lähempänä ajankohtaa.

PIENOISAUTOILU
LMM RC-Team ajaa talvikauden treenejä Äänekoskella yhdessä ÄkPa RC:n kanssa. Ajopaikalla on harrastajien käytössä ns tasamaa mattorata sekä hyppyreillä varustettu ns offroad-rata. Radan käyttö on maksullista, joten jos kiinnostaa niin ottakaapi yhteyttä niin katsotaan kuinka edetään.
Kesäkausi ajetaan omalla Laukaan satamassa olevalla asfalttiradalla, Rantapuiston RC-radalla. Erillistä
maastorataa meillä ei ole joten niissä tapauksissa tukeudutaan Äänekoskella tai Seppälänkankaan, Murskaamon tiellä, olevaan rataan.
Kesällä, elokuun lopulla, ajetaan Laukaa Touring SM-kilpailu Laukaan sataman radalla ja päivämäärä on
27.8.2019. Mukaan hommiin tai sitten ajamaan.
Lisää aktiivisia harrastajia kaivattaisiin viemään lajia eteenpäin. RC-autoilu on laji jossa tehdään käsillä
paljon, ajetaan kovaa ja kaikki on lähellä, käden ulottuvilla. Siistiä sisätyötä, melkein aina.
Pentti Minkkinen, rc@lmm.fi
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Hallitus ja pj, varsinais et jäsenet
JANI LAHTINEN; Olen 39vuotias ja asun Laukaan
Jokiniemessä yhdessä vaimoni Paulan kanssa. Ajoin
itse rallia 2001-2005 ja
auton myytyäni siirryin
kilpailuiden järjestelypuolelle, sekä hyppäsin mukaan hallitustyöskentelyyn. Hetikohta olinkin jo
sitten seuran puheenjohtaja, jossa vierähtikin 8
vuotta. Lisäksi olen matkan varrella ollut myös
rallijaoston vetäjänä useita vuosia.
Nykyään olen hallituksessa
varapuheenjohtajana ja
muun muassa Peurunkarallin reittipuolella tulee
puuhailtua edelleen. Harrastuksena on mukana
kulkenut lisäksi musiikki,
erinäisissä bändeissä tulee
soiteltua ja keikkailtua.
Myös kesäisin mökkeily
Konneveden saaressa ja
siellä kalastelu on ihan
nastaa hommaa.
P. 040 5098 034
jani@lmm.fi

JARNO HONKONEN; Rallikisat ovat tulleet varsin tutuiksi reilun 15 vuoden
ajalta niin toimitsijana kuin
kilpailijanakin. Pääasiassa
olen toiminut kisoissa katsastuksissa. Unelmani on
ollut päästä istumaan ralliauton kyytiin, tämä unelma on tullut toteen päästyäni kartanlukijaksi. Siitä
olen saanut nauttia jo reilun vuoden ajan.
Ammattilaista minusta ei
välttämättä tule, se juna on
mennyt jo reilu vuosikymmen sitten. Toivottavasti
pystyn auttamaan nuoria
tulevaisuuden lupauksia
toteuttamaan omat unelmansa ralliautoilun saralla
tarjoten mahdollisuuden
harrastaa ja sitä kautta
ponnistaa maailmalle ralliautoilun saralla.

MIKA LEINONEN; Puolivuosisataa sitten Anjalasta,
silloisen Kouvolan ja Kotkan puolessavälissä sijaitsevasta pikkukylästä maailmalle ponnistanut nykyinen seuran puheenjohtaja.
Eksyi autourheilun pariin 90 luvun alussa kavereiden
pyytäessä kartturiksi
1300cc kimppaEscortin
kyytiin. Muutti KeskiSuomeen koulun perässä
1992 ja LMM:ään jäseneksi
kelpuutettiin 2003 ja on
siitä lähtien enemmän tai
vähemmän viihtynyt karting varikolla.
Motto: Asiat eivät voi olla
niin hyvin etteikö ne voi
aina mennä persiilleen.
P. 040 7220 935
pj@lmm.fi

P. 040 1880 477
jarno.honkonen@hotmail.fi

MATTI SIEKKINEN, Laukaa
P. 040 7375 812
paulajamatti@luukku.com
PAAVO HOKKANEN, Laukaa
P. 040 0467 739
paavo.hokkanen@pp.inet.fi

TIMO-PEKKA HIETANEN, Sumiainen,
P. 040 7349 473
timo-pekka.hietanen@luukku.com
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ASTA MIELONEN, 32, uusioperheellinen Valkolasta. Arjessa vauhtia pitävät
yllä 4 koiraa, avopuoliso
Aki, 8. luokkalainen Riku
sekä 7 kk Venla, jonka
kanssa päivät menee toistaiseksi kotona äitiyslomaillessa.
Seuran toiminnassa olen
ollut pienestä pitäen mukana toimitsija puolella,
kilpailija uraa en ole kokeillut. Seuran sihteerinä
kokeilin reilu 10 vuotta
sitten, mutta siitä ei tullut
mitään ;). Hallituksessa
mukana nyt jo useamman
kauden.
P. 040 5032 974
asta.mielonen@elisanet.fi

Varajäsenet
TEEMU HALMIALA; 49 v
kolmen lapsen moottoriurheilua harrastava isä
Laukaan keskustasta. Itse
en ole varsinaisesti kilpaillut, vaan ainoastaan
ajellut omaksi iloksi Rotax
Max- luokan autolla. Viimeiset viisi vuotta olen
kiertänyt erittäin aktiivisesti Suomen ratoja poikani Eliaksen huoltajamekaanikkona. Jonkin verran tekniikka-asioihin
perehtyneenä olen myös
toiminut katsastajana
alueellisissa kartingkilpailuissa. Valtakunnallisissa karting-asioissa olen
mukana kartingin lajiryhmän jäsenen roolissa tu-

levat kaksi vuotta. Mikäli
mieltä askarruttaa jokin
kysymys lajiin liittyen, vastaan niihin mielelläni ja jos
en tiedä, selvitän asian tietäjiltä.
P. 040 9625 671
teemu.halmiala@pp.inet.fi

REIJO HÄNNINEN, Kuusa
P.040 5525 608
reijo.hanninen@pp2.inet.fi

PASI TERIÖ, Laukaa
P.046 9451 833
pasiteri@gmail.com

Toimihenkilöt
SATU VÄISÄNEN; olen ollut
toimitsijapuolella teinitytöstä alkaen ja nyt yritän
viedä 21. kerran Peurunkarallin toimitsijavirkani kunnialla läpi. Sit voi sanoa
taas kerran, että ei enää
ikinä, ihan niin kuin tämän
Päräyksen jälkeenkin taas
kerran sanon. Tai no, oikeestaan tämähän on ollut
suorastaan terapeuttista
kirjoittamista rallipapereiden pyöritykseen verrattuna. Vuosien aikana olen
ollut hallituksessa, jäsenkirjurina, tiedottajana, tilinhoitajana ja sihteerinä,
joista 2 viimeistä virkaa
jämähtänyt päälle.
P. 040 7455 166
satu@lmm.fi

PENTTI MINKKINEN
Mie..Karvaa auki 6kymppinen Ruokolahden, tai
paremminkin KaakkoisSuomen kasvatti. Keskisuomalaistui siinä 80luvun lopulla ja pienoisautoilun harrastaja vuodesta
2001. Sitä ennen jo kaikenlaisia lentäviä ja muovisia malleja rakennellut.
Muutoin aika kuluu eläkepappana urheiluammunnan puitteissa taulukymppejä puhkoen, kalastellen
tai metsästellen, kun ei RC
-vehkeitä rassaile, tai
muuten vaan maleksien
vaimon riesaksi. Aika kuluu myös maata kierrellessä RC-kilpailujen eri tehtävissä, pääasiassa kuiten-

kin tuomariston puheenjohtajan hommissa.
Laukaan Moottorimiehissä
koettaa viedä pienoisautoilua eteenpäin Äänekosken pienoisautoilijoiden kanssa yhdessä tehden sekä kesäisin Sataman
RC-radalla puuhaillen.
P.0400 547 403
rc@lmm.fi

SISKO MIELONEN,
Laukaa
P. 040 5667 639
jasenkirjuri@lmm.fi

K A RT I N G – A S I A A
Nyt elämme ”sisäkautta” ja ajelu
keskittyy lähinnä sisäradalla kurvailuun. Keväälle on suunnitteilla taas
viime vuotiseen tapaan harjoitusleiri jonnekin, missä rata aukeaa ensimmäisenä. Vaihtoehdot ja sitä
kautta myös kustannukset ratkeavat lähempänä. Ajoitus olisi varmasti jossakin huhtikuun alkupuoliskolla. Mahdolliset vaihtoehdot
tähän tietoon ovat Pori, Viro ja
Ruotsi. Ideoita otetaan vastaan!

dennäköisesti aikataulu on edellisen kesän kaltainen eli joka toinen
maanantai.

Perinteinen Alueleiri on myös suunnitteilla. Yleensä leiri on ollut vuoronperään Jämsässä ja Ruuhimäessä. Nyt olisi omien laskujeni mukaisesti Jämsän vuoro.

Keski-Suomi Cup sekä Ruuhimäki
Cup ovat myös suunnitteilla. Ongelmana on talkooporukan vähäisyys ja vähien talkoohenkilöiden
kuormittavuus. Itse näen kyseiset
sarjat elinehtona koko harrastustoiminnalle. On surullista jos ajaakseen kilpaa täytyy aina matkustaa
satojen kilometrien päähän ja samalla moninkertaistaa kustannukset. Cup kilpailut ovat sitä parasta
harrastamista hyvässä hengessä
rennolla otteella kustannustehokkaasti! Näiden sarjojen mahdollistaminen on todella tärkeä osa juniortoimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Kerhoillat Ruuhimäessä jatkuvat
toukokuussa ja sinne tarvitsemme
muutamia huoltajia mahdollistamaan kerhon toiminta. Tehtävät
ovat lähinnä autojen käynnistelyä ja
turvallisuudesta huolehtimista. To-

Tulevana kesänä Ruuhimäessä on
kolme isoa kilpailua (Rotax, Iame
sekä SM/SJM), joista seuramme
vastuulla on SM/SJM kilpailut 27.28.7. Sinne tarvitsemme kaikki kynnelle kykenevät käsiparit talkoisiin.

Keväällä suuren suosion saanut
karting-koulu jalkautuu ulkoradalle
viimeisellä kerrallaan.

Kaikille
löytyy
sopivia ja mukavia tehtäviä. Koska
osa seuramme jäsenistä osallistuu
kilpailuihin ja on siksi estynyt työskentelemään kilpailuviikonlopun
aikana, on kaikkien apu tarpeen.
Kilpailijat voivat osallistua valmisteleviin tehtäviin mahdollisuuksiensa
mukaan.
Toivottavaa olisi kaikkien seuran
jäsenten osallistuminen mahdollisuuksiensa mukaan myös itselle
vieraiden lajien tapahtumiin” vuoroin vieraissa” periaatteella. Näin
kaikille olisi kevyempää saada vietyä tapahtuma läpi oman seuran
voimin. Ja onhan siinä mahdollista
samalla tutustua uusiin ihmisiin ja
lajeihin. Suosittelen lämpimästi!
Suurin osa tässä mainituista asioista on vielä avoinna, ilmoitellaan
niistä sitten heti, kun lisää kerrottavaa on.
T. Teemu karting@lmm,.fi
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Joulukuun alkupuolella 24 innokasta rallista, ja varsinkin nuotituksesta kiinnostunutta henkilöä saapui kerhohuoneelle takapiikkiin.
Pääasiassa paikalla oli moottorimiehiä, mutta oli mukana myös
naapuriseuroista porukkaa ja pari
LMM-naisjäsentäkin, hienoa!
Salon Jani oli pyydetty paikalle
pääkouluttajaksi, joka hoitikin
homman mallikkaasti. Onhan kaverille kertynyt kokemusta reilusti
SM-tasolta ja jopa ulkomaita myöten. Oli mukava kuulla käytännön
juttuja nuotitukseen ja kisamatkoihin liittyen. Tuli selväksi, että toiminnan kehittyessä kartturointi on
paljon muutakin kuin istua autoon
ja ruveta latelemaan kuskille
nuottia. Lisäksi Tikkasen Marko ja
Laitisen Jani pääsivät myös kertomaan kokemuksistaan kokeneina
kakkosohjaajina. Kiitos kaikille
ukoille päivästä. Tarinaa ja vinkke-

jä tuli ihan perusalkeista alkaen
aina sinne viimeiseen hifistelyyn
asti, mikä oli hyvä asia. Olihan
paikalla myös kilpailijoita, joilla ei
ole nuotituksesta vielä mitään
käsitystä ja kokemusta.
Tarinaa olisi ollut vaikka kuinka,
mutta parin tunnin teoriaosuuden jälkeen lähdettiin maastoon
ennen pimeäntuloa. Porukka
jaettiin kahteen ryhmään ja molemmat lähtivät nuotittamaan eri
tienpätkät. Kouluttajat hyppäsivät aloittelijoiden kyytiin seuraamaan toimintaa ja antamaan
vinkkejä. Toisessa ryhmässä oli
mukana kokeneempaa porukkaa
ja he vaihtelivat kyytiläisiä ja ajatuksiaan keskenään. Tekemisen
meininki oli kohdallaan, vaikka
reiluhko lumisade meinasi hieman hankaloittaa tekemistä.
Takapiikkiin palattuamme käytiin

asioita ja käytännön haasteita vielä
hieman läpi, katsoimme muutaman videon pätkän ja lopettelimme nuottiosiota. Seuran
pj.Mikallekin oli keksitty homma ja
hän sai toimia pizzalähettiläänä eli
paikalle tuli peräkontillinen lettuja
paikalliselta yrittäjältä.
Vatsat täynnä oli aika siirtyä hallin
puolelle, johon RTE-motorsport oli
levittänyt näytille ajovarusteita. Sai
kokeilla varusteita ja hieroa kauppaa. Ainakin uudet ajokengät ja
kypärä löysivät uuden omistajan.
Myös HANS-niskatuet herätti kovasti kiinnostusta.
Saunanlauteilla oli vielä tietenkin
sitten viimeiset tarinat ja soranlennätykset.
Kokonaisuudessaan oli rento ilmapiiri ja päivä oli hienosti onnistunut.
Tarinoi Jani Lahtinen

R A L L I J AOS TON V E T Ä J Ä N TE RV E I S E T
Ralliharrastajien yhteistoiminta seuran kanssa on ollut varsin hiljaista useita vuosia ja siihen pyrin parhaani
mukaan tekemään muutoksen. Siinä en onnistu ilman kuljettajien palautetta ja kehitysehdotuksia. Sen jo
tiedän, että treenipätkille on paljon kysyntää ja hyvien sellaisten eteen tehdään jo töitä sekä kartoitetaan
yhteistyökuvioita.
Mutta entäs kisojen välissä? Talvikausi loppuu usein varsin lyhyeen ja kesän kisoihin on pitkä aika. Mites syksyllä kesäkisojen jälkeen uutta lisenssin ostoa odotellessa?
Olisiko tarvetta valmennukselle, ajo-opetukselle, fyysiseen harjoitukseen, simulaattoriajoon, nuottitreeniin?
Missä sinun mielestäsi olisi omassa ajossa kehitettävää? Kuinka korkealle olet asettanut omat tavoitteesi
autourheilussa?
Heittäkää rohkeasti ajatuksianne sähköpostilla tai soittamalla. Kisakuulumisia olisi myös hyvä kuulla omakohtaisesti. Pyrin tuomaan ajatuksiani esiin seuran Päräys -lehtisessä sekä sosiaalisessa mediassa seuran
Facebook -sivujen välityksellä.
Ralliterveisin
Jarno Honkonen / 040 1880 477
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AUTOURHEILUSTA AMMATTI
Atte syntyi vuonna 1995 perheeseen,
jossa ei harrastettu autourheilua. Kavereiden houkuttelemana Karting-auto tuli
kuitenkin tutuksi 6-vuotiaalle pojalle ja
siitä se sitten alkoi. Motorsportti ura
jatkui isompiin autohin eri Formula –
sarjoihin, ulkomaille kilpailemaan, viimeisin siirtymä oli F Renault.
Atte oli kiinnostunut autoista, mikä on
tietysti hyvä ominaisuus kilpailijalla. V.
2009 tehtiin Master Plan, elämä autourheilussa kiinnosti niin paljon, että jos ei
ajamalla niin mekaanikkona. Eikä se
kilpailijalla ole ollenkaan haitaksi, vaikka tuntee auton tekniikkaa ja tietää
itsekin, mistä ruuvista pitää kiristää.
Atte opiskeli Jyväskylän Ammattiopistossa ja samanaikaisesti kävi kisaamassa Englannissa. Koulunkäynti ei
siitä varsinaisesti kärsinyt, koska matkoilla opiskeltiin etänä ja koulukin jousti
sopivasti poissaoloista. Atte valmistu
ihan muiden mukana. Moottoriurheilun
mekaanikon tutkinto takataskussa Atte
pääsi harjoittelemaan kahteen otteeseen Prestonissa Englannissa, Juno
Racing Cars yrityksessä. Yksi tavoite
saavutettu plan B:ssä.
Mites se plan A? Englannissa kilpaillessaan McLarenin henkilöstöjohtaja kutsui Aten Driver Perfomance Academyyn opiskelemaan ja tutustumaan
Working:n McLarenin pääkonttoriin.
Budjetti ei kestänyt ottaa tarjousta vastaan. Vaikka ajamisessa ajotaito yms.
on ykkösasia, sitä ennen tarvitaan hel-

kutisti rahaa, ennen kuin pääsee
siihen pisteeseen, mistä kaikki
haaveilee. Atenkin kohdalla kävi
niin, että tukiverkostoon ei löydetty niitä oikeita tyyppejä, vaikka paljon oli verkkoja ilmassa ja
välillä näytti lupaavalta. Ulkomailla kisaaminen isoissa ympyröissä vaatii rahaa ja sen kerääminen Suomen kokoisessa maassa
on työlästä, jos ei satu olemaan
perämetsää myytäväksi
Maailmalle Atte lähti ihan peruskouluenglannilla, eikä siitä kuulemma ollut mitään apua, kun oli huonosti oppi päähän jäänyt. No tätä vähän epäilen, mutta kielitaito karttuu
kummasti, kun ympärillä puhutaan
vaan englantia ja itse on pakko uskaltaa myös puhua. Aten päämääristä
kertoo tietysti sekin, että ammattikoulusta hän lähti Kanadaan työharjoitteluun, ihan vaan oppiakseen puhumaan englantia.
Parisen vuotta Atte on pyörittänyt
omaa firmaa. Esim. hän valmentaa
nuorempia kuskeja Karting-puolella ja
tekee keikkaa mekaanikkona Turkulaisen LMS Racingin tallissa TCRsarjassa. Viime vuonna reissuja tuli yli
24 kisaviikonloppua + testit. Virallinen
koti on edelleen Laukaassa, mutta
Turkkusessa on pitstop missä voi nukkua lyhyet yöunet ennen seuraavaa
reissua.
Rata-autoilusta ei toistaiseksi ole tullut
sitä pääammattia, mutta niissä
piireissä pyöriminen, tutuksi tuleminen edesauttaa nykyisessä hommassa. Suomalaiset ovat hyvässä
maineessa ulkomailla ja hyvistä
mekaanikoista on aina pulaa, joten
Aten tulevaisuus näyttää hyvältä ja
mekaanikon/valmentajan tehtävillä
mies elättää itsensä.
Autourheilun paras saavutus mekaanikkona ehkä se, kun kaverin
kanssa laitettu auto voitti TCRluokassa Nyburingilla. Siinä oli

päässyt samaan fiilikseen, kuin olisi
ollut itse ajamassa. Ammattiylpeys se
on mekaanikoillakin ja onhan se nähty
F1-kisoissakin, mekaanikot riehuu
enemmän kuin kuski. Ammattitaitoa on
pidettävä yllä omatoimisesti. Siellä ei
Hellstenin Heikki tule pitämään tekniikkailtoja, vaan alan kehitystä on seurattava koko ajan ja omatoimisesti tutkittava faktoja ja päivitettävä omaa osaamistaan.
Mekaanikollakin on tähtäimessä huipputallit. Kerran on Atelle tarjottu TCRMM-sarjan kisassa mekaanikkohommaa ja yhden kisakomennuksen jälkeen sitä mies haluaa lisää. Koppiautot ovat se mikä ehkä eniten kiinnostaa,
mutta ei GT-3:aan huono vaihtoehto
olisi.
Lopuksi kysäisin, mitä luulet, kauanko
jaksat tuota hommaa kun alkaa tympimään? Nooh, se oli tyhmä kysymys.
Mies on 14 vuotiaasta asti tähdännyt
noihin ympyröihin harrastamaan vai
töihin, sama asia. Vaikka me puhelimessa haastattelu tehtiin, välillä jo kuvittelin lukevani Kimi Räikkösen kirjaa.
Atessa oli vähän samaa, tykkää ajaa
kilpaa mut ei tykkää siitä hulabaloosta
ympärillä. Mies on vaatimaton eikä
tyrkytä tai nosta itseään jalustalle. Hm.
ehkä se mekaanikon homma on sen
suhteen armollisempi. Eikä ajohaalareitakaan ole vedetty naftaliiniin, kisojakin
ehtii joskus ajamaan.
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Tiedättekö, kumpaa sukupuolta sukset ovat?
Tietysti naisia, sen lisäksi, että niissä on vako
alla ja nokka pystyssä. Toimiakseen ne käyttävät liukuvoidetta, sauvaa ja lopuksi
monoa, puhumattakaan siitä,
että saadessaan pyörät alle,
niistä tulee hengenvaarallisia
liikenteessä.

M I ST Ä K AIK KI ALKO I ?

parturi alkoi pulista

puuseppä alkoi rahista

nalle alkoi puhista

vanginvartija alkoi säpistä

laiva alkoi karista

maalari alkoi väristä

juoppohullu mukista

saapas alkoi kumista

automekaanikko alkoi rämistä

räätäli alkoi napista

punoja alkoi korista

satakuntalaiset alkoivat porista

merimies alkoi hytistä

kalastaja alkoi kuhista

pohjoiskarjalaiset alkoivat kolista

vauva alkoi tutista

tiskaaja alkoi mukista

narkkari alkoi piristä

kemisti alkoi kalista

kännykkämies alkoi jupista

pankkiiri alkoi kopista

muusikko alkoi rapista

metsästäjät alkoivat supista

mielisairas alkoi pöpistä

vuohi alkoi kilistä

sotamies alkoi lotista

siivooja alkoi rätistä

