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pÄrÄys 2 /2019

LAUKAAN MOOTTORIMIEHET RY

TOIVAKKARALLI 8.6. >> EK1, SULKUMIES

Kesäkiireitä
Motorsporttiin hurahtaneilla harrastajilla lienee vuoden kiireisin aika käsillä kun kesän tullen
kisakausi eri lajeilla on päässyt täyteen vauhtiin. Joka viikonloppu pärisee jossainpäin ja on
mukava huomata että perinteisissä lajien tuloksissa vilahtelee tuttuja nimiä seuraamme edustamassa jopa ulkomaita myöten. Tuttuja autourheilulajien lisäksi olisi seurassa tilaa myös uusille lajeille... rallicross, crosskart, e-motorsport, drifting??? Kuka ehtii ensin...
Kisajärjestelyidenkin osalta kiirettä pitää. Kesän aikana LMM on monessa mukana myös kisojen ja harrasteiltojen järjestelyissä. Tämän lehden ilmestyttyä on jo tehty EK Toivakkaralliin, karting ajoillat pyörähtäneet yhdessä LievUA:n kanssa käyntiin. Loppukesän isoin urakka
on viikkoa ennen Nesterallia, kun samana viikonloppuna olemme saaneet järjestettäväksemme SM tasoiset RC- ja karting osakilpailut. Suuri urakka, jotka työllistävät satakunta talkoolaista viikonlopun aikana, mutta eiköhän me taas yhteisvoimin tästäkin selvitä.
Vauhdikasta kesää kaikille!
Pj
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Hallituksen puheenjohtaja: Mika Leinonen P. 040 7220 935 pj@lmm.fi
Hallituksen varsinaiset jäsenet: Jani Lahtinen P. 040 5098 034 jani@lmm.fi
Jarno Honkonen, P. 040 1880 477 jarno.honkonen@hotmail.fi >> ralli@lmm.fi
Asta Mielonen, P. 040 5032 974 asta.mielonen@elisanet.fi
Paavo Hokkanen P . 040 0467 739 paavo.hokkanen@pp.inet.fi
Timo-Pekka Hietanen P. 040 7349 473 timo-pekka.hietanen@luukku.com
Matti Siekkinen P. 040 7375 812 paulajamatti@luukku.com
Hallituksen varajäsenet:
Teemu Halmiala, P. 040 9625 671 teemu.halmiala@pp.inet.fi > karting@lmm.fi
Reijo Hänninen, P. 040 5525 608 reijo.hanninen@pp2.inet.fi
Pasi Teriö P. 046 9451 833 pasiteri@gmail.com
Muut toimihenkilöt:
Sihteeri Satu Väisänen P. 040 7455 166 sihteeri@lmm.fi
Jäsenkirjuri Sisko Mielonen P. 040 5667 639 jasenkirjuri@lmm.fi
RC-vetäjä Pentti Minkkinen P.0400 547 403 rc@lmm.fi

Jäsenasiaa
Maksamattomat jäsenmaksut on nyt poistettu jäsenlistalta. Tämä lehti tulee vain siis jäsenille.
Jäsenetuliikkeitä meillä on ollut kaksi, TJ-katsastus (alennus –10%) ja St1 Laukaa (alennus –20% autopesuista). Nyt saimme uuden jäsenetuliikkeen TH-Pesu Oy, joka antaa jäsenille –30% alennuksen sarjapesukorteista. Näillä sarjapesukorteilla ei ole käyttöaikarajoitusta.

RALLIUUTISIA:
Talven testipätkä Valkolassa jouduttiin perumaan keliolosuhteiden vuoksi. Jarno on kuitenkin käynyt tutustumassa kenties
tuleviin testipätkämaisemiin ja toivottavasti sillä saralla saadaan
pian uutta tarjolle.
Lauantaina olimme seurana tekemässä Toivakkarallin EK1.
Hikinen Ruuhimäki päättyi pykälää liian aikaisin onnettomuuden vuoksi. Vaikka meillä aina on vähän sulkumiehistä pulaa,
kyllä te kuskit saatte kuitenkin jatkaa kisaa meidän ek:n jälkeenkin, eikä tarvitse keskeyttää omalle. Ilmeisesti Jaakko Tullalla
oli kokematon kartturi (Timo Hantunen JyvUA), tai tie liian
tuttua, matka katkesi jo alkutaipaleelle ja korin uusi muotoilu
muistutti rusinaa. Marjasen Henrin tekniikka petti ykköselle.
Ulos ajoi myös Otto Koliseva, tosin malttoi jatkaa pidemmälle
kisassa.
Iloisempia uutisia toi Marko Häkkinen luokkansa toisena.
Kartturina hänellä Jonne Luotonen. Olikohan Korhosen Roope siirtänyt isänsä kartturin paikalta sponsoripuolelle, sillä kyydissä istui nyt Jani Laitinen. Tämäkin pari selvisi luokkansa
kakkoseksi. Jorma Ekman ja Jarno Honkonen jäivät luokkansa
bodiumipaikasta muutaman sekunnin erolla.
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SUOMENMESTARUUSJAHTI 2019
SJM eli juniorimestaruus ajetaan kahdessa luokassa; Raket ja Mini60. Ko luokissa saa
ajaa 10 vuodesta alkaen. SMluokista OKjunior kuljettajat
ovat 12-14 v ja OK kuljettajat
ovat OK kun
täyttävät 14 ja
KZ2 kuljettajilla täytyy olla
15 v. Nämä
ikärajat ovat
voimassa sen
vuoden alusta
kun kuljettaja
täyttää tuon
rajaiän, vaikka
se olisi uudenvuodenaatto,
niin sekaan vaan.
Eksoottiset nimet tulevat tietenkin moottorista eli ihan millä tahansa ruohonleikkurin
moottorilla ei saa ajaa, vaikka

nurmialueet ovat kisoissa kovilla ulosajon sattuessa.
SM-sarjoissa kuljettajat keräävät SM-pisteitä, mikäli ovat
ilmoittautuneet sarjaa ajamaan. Kisoihin voi osallistua

Kuvittele tilanne, että katsot telkusta F1-kisaa ja suomalainen
Pekka P ajaa kisan voittoon. Tokaiset siinä kanssaeläjille, että
”minäpä olen tuon kuskin ajokin
työntänyt ratavallin suojiin.
Kanssaeläjät katsovat sinua ihaillen, että VAU!
No, F1 –mestariksi on tämän
vuoden heinäkuusta vielä pitkä
matka, mutta mahdollista se on ja
unelmista on pidettävä kiinni,
olipa sitten kilpailija tai toimitsija.
Lauantaina ajavat kaikki 4 luokkaa ja sunnuntailta jää pois KZ2.
Kilpailijoita toivotaan siis runsaasti tai ainakin riittävästi.
AKK:n panostukset SM-sarjaan
näkyvät myös järjestelyissä ja
vaatimuksissa. Päätoimihenkilöistä osa tulee AKK:n puolesta,
mutta järjestävästä seurasta tulee
ne kaikki työntekijät.
Kisarupeama osuu valitettavasti
samalle viikonlopulle RC-kisan

kanssa. Isompi ongelma lienee
kuitenkin lähestyvä MM-ralli,
kesälomakausi, kesäjuhlat yms.
LMM tarvitsee taas kaiken mahdollisen avun, joista suurimpana
ryhmänä tietenkin liputuspisteiden henkilökunta. Liputuspisteitä
on 10 ja lipunheiluttajia kaivataan
jo perjantaille harjoituksiin. Viikonloppuna ajetaan varsinaiset
kisat ja tuolloin miehitystä tarvitaan enemmän. Radan ajoaika ei
anna pitkille viivytyksille sijaa,
joten ratatapahtumien täytyy
sujua. Kioski on seuran hoidossa
ja siellä syötetään henkilökunta ja
myydään kassakone kilisten alueella oleville makupaloja. Apukäsiä ja silmiä kaipailee katsastus,
parc ferme, lähdön järjestelyt
yms. radalla ja varikolla. Osassa
lajituntemus on hyödyksi, mutta
ilmankin hommissa pärjää.
Tavoitteena on tietenkin tehdä
maailman paras SM-sarjan osakilpailu ja alku näyttää ainakin lu-

myös ilman sarjamaksua, mutta nämä kuskit eivät saa tietenkään pisteitä, ainakaan
AKK:lta. Myös ulkolaiset saavat ajaa sarjassa ja maksa-

malla sarjamaksun heistäkin
voi tulla Suomen Mestareita,
hui kauheeta.
Meidän seurasta SM-jahtiin on
ilmoittautunut OKj luokassa
Elias Halmiala ja Henri Sääskilahti. SJM puolella
Mini60 luokassa
Max Hokkanen,
Mike Parhiala, Patrik Rautiainen ja
Jimi Suomela. Jaakko Laitinen on ilmoittautunut sekä
tähän että Raket –
luokkaan. Sehän on
ihan mahdollista ja
kun luokkien osakilpailut on hajautettu,
näyttäisi vain viimeisessä osakilpailussa tulevan pikkasen
kiire kahden luokan loukussa.
Laukaassa ajetaan SJMluokista tuo Mini60.

Nyt sitä talkooväkeä
tarvitaan enemmän
kuin missään
koskaan!!!
paavalta..? Kilpailun johtaja
Satu, apulaisjohtajat Mika ja
Topi ja sihteeri Marita ovat
ihan ensimmäistä kertaa näissä
viroissaan opettelemassa kansallisella tasolla.
Tästä kisasta saa talkoolaiset
arpalipun. Tarve on siis mielellään parille päivälle, mutta yksikin päivä on plussaa. Ilmoittaudu
joko
Mika 040 7220 935
pj@lmm.fi
tai
Satu 040 7455 166
satu@lmm.fi

KARTING tutustuminen
Yhdessä LievUA:n kanssa järjestetään tutustumisiltoja. LMM-vuoroille tarvitaan vapaaehtoisia auttamaan autojen kanssa ja antamaan ensimmäiset lajitietoudet. Sopii niille, joilla on jo vähän omakohtaista kokemusta lajista. Ilmoittaudu
Teemulle.
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XXI PEURUNKARALLI
ta se on ensimmäinenkin ja seuraava jo helpompi. Ja Maijahan
suoriutui debyytistään loistavasti.
Väenpuute vaivasi ihan joka paikassa ja kilpailun lähettäjäkin
löytyi vasta n.15 tuntia ennen
lipun heilahdusta. Jari-Matti Latvalan mukanaolo toi taas ilmaista
mainosta kisasta ja varmasti houkutteli enemmän väkeä liikkeelle,

mutta sitähän me emme kyenneet hyödyntämään. Markkinointi
-intoisen ihmisen puute vaivaa ja
sieltä jää paljon euroja saamatta.
Peurunkaralli on ollut seuralle
tulonlähde, jolla pyöritetään toimintaa pitkään. Onneksi meillä
on näitä turvallisia yhteistyökumppaneita, jotka vuodesta
toiseen lähtevät tukemaan, kuten
esim. Puttosen Esso. Mielellään
heille järjestää siitä ilosta kilpailun tankkauspaikan vastavuoroisesti. Rallipakettien myynti on
aika pieni tulo nykyjään ja pelkkä
lipunmyynti toisi paremman tulon,
mutta vaatii taas lisää työtä ja
tekijöitä. Seuraavaan kisaan on
otettava ihan uusi ajatusmalli.
Rallin tulos ei ole selvillä, sillä
laskuja on vieläkin tulematta.
Viereisellä sivulla on rallin talous
koostena, kun ihmettelette mitä
se kaikki maksaa. Kulupuolelle
liittyy tämä tosi tarina.
Rallissa oli EK2:lla tieosuus, jota
ei karttapohjissa ollut. Tuon kiharan sain kyllä piirrettyä ns.
vapaalla kädellä reittijohtajaa
tyydyttävään muotoon, mutta
kuitenkin tilasin uuden karttapohjan. Varmistelin vielä puhelimes-

sa, että sieltä tuo tieosuus löytyi
ja eipä ollutkaan. Google mapsissa se kuitenkin oli. Ystävällisesti
kartan toimittajasetä lupasi lisätä
sen osuuden ja hinta karttapohjalle oli 446 €. Hui kun kallista,
mutta tuota uutta pohjaa käytetään taas monta vuotta, eiku tilaus sisään. Kartan saatuani ryhdyin piirtämään uudelleen reittikarttaa. Yllättäen juuri ko
uuden tienpätkän kohdalle
oli kirjattu paikannimi. Jouduin taas piirtämään tekstin
kohdalla vapaalla kädellä ja
omasta päästä. Kartalla 3
cm tieosuudesta oli tekstin
alla 2 cm ja siitä iloista maksoin?? Tästä suivautuneena
laitoin kartan toimittajalle
pienen vittuilusähköpostin
aiheesta nimimerkillä ”olinko
tyhmä”. Vastausta ei ole
tähän päivään mennessä
tullut, mutta —ei ole tullut sitä
laskuakaan.
ISO KIITOS kaikille kisan talkoolaisille, niin päivän kuin useammankin urakoineille.
Tulokset löytyvät Ajaksin sivuilta,
mutta tässä vielä LMM luokkavoittajia. Tasanopeusluokassa
Ari-Pekka Jääskeläinen (ALTi) /
Risto Valkonen.
Ralliluokissa; Heikki ja Emppu
Valkonen (kuvassa), Pekka Salenius /Ari
Makkonen
(JyvUA),
Saarelainen
VM (ALAKU) / Minna Liiri, ja
Marko Häkkinen / Juha
Hautala
(HankUA)

Kuvat: Mika Leinonen

HRT– osakilpailu nro 2 oli talvikelissä räntäsateessa. Nuottiluokat
yrittivät liian tiukalla aikataululla
tutustua 5 erikoiskokeen ja 171
km reittiin samalla, kun EKjärjestäjät rakentivat pätkää valmiiksi ja yleisökin yritti tutustua
etukäteen mihin kannattaa mennä
katsomaan. Ainakin siinä sai
perstuntumaa aamuruuhkaan.
Kilpailu sujui ilman suurempia ongelmia, vaikka alkuhässäkkä oli melkomoinen,
niin kuin se on aina. Hyvin
niistäkin selvittiin ja kaikki
pääsivät reitille, paitsi se
yksi joka ei täyttänyt kypäränormeja.
Tästä lähtien etuautoihin
vaaditaan myös metsurin
ammattitutkinto. Ei ole ennen tarvittu moottorisahaa,
mutta nyt tarvittiin. Taukopaikka tiedettiin jo etukäteen ahtaaksi ja sellaisena se myös pysyi. Luokkien voittajat edelleen
ajoivat nopeimmin kuin muut samassa luokassa ajaneet, eli nopeuskilpailun jalo aate jatkuu.
Kilpailussa kokeiltiin virtuaalista
ilmoitustaulua perinteisen rinnalla.
Tämä suuntaus on ihan hyvä,
tosin olisi mielenkiintoista tietää,
kuinka moni kilpailija sieltä kävi
asioita tutkimassa. Meillähän oli
hyvin asiapitoiset rallin nettisivut,
joissa lähes kaikki kerrottavissa
oleva asia oli jo kerrottu.
Jo viime vuoden Päräyksessä
todettiin, että henkilöstön värväys
oli tuskaa. Nyt tuo tuska paistoi
kyllä niin selvästi myös kisan tekemisessä, että tästä rallista ei voi
kun ottaa oppia.
Ns. pakon edessä lupautuneet
toimitsijat tekevät jalon teon, mutta se kostautuu aina . Järjestelytoimikunta oli kyllästynyt, turhautunut ja tietämätön ja saa katsoa
tässä asiassa itseään peiliin. Siinähän se vastaus onkin, alkaa
olemaan sen verran kaikilla
ikänäköä, ettei enää näe. Me
tarvitaan Niskasen Maijan kaltaisia uusia, nuoria toimitsijoita. Ker-
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Rallin tulot:
Rallin kulut:
EK-järjestelyt
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50.000 € (Osallistumismaksut, rallipaketit, yhteistyöt, grillimyynti)
11.600 € (EK-tekopalkkiot naapuriseuroille ja niihin EVA-yksiköt ja satelliittiambulanssit. Seura teki itse yhden
EK:n)

Tulospalvelu

5.535 € (Ajaksin tulospalvelu, bonderit ja matkakulut)

Palkinnot

4.025 € (Pokaalit ja kypärähuput)

Henkilöstö

2.540 € (Reittimiesten km-kulut, kisapäivän kahvit ja ruuat, etuautojen bensat, kuuluttajat 2 kpl, palkattu liikenteenohjaus Peurunkaan, eväät sinne tänne, EK-koulutuksen kahvitukset yms.)

Luvat

2.428 € (Kilpailulupa, meluilmoitus, tiensulkulupa ja huvilupa)

Tienhoitokulut

1.800 € (puuttuu vielä pari isoa aurauslaskua ja kesällä toimitettavat sorakuormat)

HRC Finland

1.470 € (HRT-sarjan järjestämismaksu 10€/lähtenyt kilpailija)

Tuomaristo yms 1.356 € (AKK:n määräämät heput, BMW-katsastajat, tuomarit, heidän matkakulut ja yöpymiset)
Tiedotus

1.124 € (Lehtimainokset, Laukaassa Tapahtuu –kyltti. Somessa ei maksullista mainostusta ollut)

Kilpailijamatskut 1.237 € (Kilpailunumerot, tiekirjat, aikakortit, kartat yms)
Loput kulut ovat pieniä eriä kuten rikkinäinen postilaatikko, tieisäntien saunailta, rallin opasteita (ne kestävät useamman kisan),
yms. Tällä hetkellä kilpailun tulos näyttää 17000 €.

PILKKIKISAT 30.3.2019
Pilkkikisat järjestettiin hyvän
sään aikaan. Ihan pikkaisen oli
ehkä pelkoa että onko jäät vielä
järvessä, mutta oli ne. Ja miten
hienosti valmiiksi luojan auraamana lumesta. Ei tarvinnut rämpiä hangessa, kuten vuosi sitten.
Tällä kertaa kisapaikkana oli
Kuusvesi ja Kuusa, Allunlahden
uimaranta tukikohtana. Pilkkikansa hyvin pitkälti samaa kuin
ennenkin.
Joillakin oli kalustossa vähän
puutteita, kun kaira puuttui, mutta sitähän se elämä tuppaa olemaan kun tiettyyn ikään pääsee.
Tarjolla vain toisten hylkäämiä
reikiä. Paikalla oli myös pari saaliinnoutokoiraa, joista urospuolinen on huhujen mukaan käynyt
kusaisemassa yhden kilpailijan
reppuun
ja vielä
PILKKIMESTARI
kiitokse2019
na latki
minttukaakaomukin

tyhjäksi… pahoittelut asianosaiselle. Koirien omistaja ei näistä sabotasiyrityksistä huolimatta voittanut kisaa.
Makkaranpaiston ja pilkinnän jälkeen Takapiikissä oli palkintojenjako,
Lahtisen Helka oli lahjoittanut 5 oikeaa itseleipomaa ruisleipää arvottavaksi kaikkien kesken ja
Häkkisen Marko puolestaan kutonut iltatöinään LMMlapaset. ISO kiito näistä. Pasin
keitto odotti jo valmiina ja ruokailuun päästiin sitten kun Peurunkarallin saunailtaan osallistuvatkin saapuivat paikalle.
Hallin puolella oli Topin järjestämä ralliajosimulaattori, missä
sattui ja tapahtui. Paljon tuli pohja-aikoja, mutta myös pohjano-

JUNIORIT:
Toivo Puupponen 105 g
NAISET:
Asta Mielonen (4 kpl) 85g
Minna Talso (1) 20 g
Paula, Tiia, Satu , Sisko ja
Marita 0

teerauksia.
Mutta jos mennään itse asiaan,
vuoden 2019 pilkkimestari on
Pentti Minkkinen. Pena ei paljoa
paikkaa vaihtanut, ei joutanut
kun koko ajan kalaa nousi. Johan
tuommoinen määrä alkaa tuntua
käden lihaksissa, huh huh.
Kiitos taas kerran kaikille kilpailijoille hauskasta autourheilupäivästä. Ensi vuonna taas pilkitään.

MIEHET;
Pentti Minkkinen (53 kpl) 365 g
Jani Lahtinen (14) 160 g
Hannu Puupponen (5) 75 g
Marcus Häkkinen (1) 20 g
Aki Lahtinen (1)10 g
Jan, Sami, Topi, Seppo, Niklas ja
Marko 0

SENIORIT;
Asko Autio (?) 220 g
Kari Ahonen (16 kpl) 210 g
Paavo Hokkanen (10) 90 g
Helka 0
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Touring Laukaa SM-osakilpailu nro 5.
Seuralla ei taida olla enää
yhtään virallista kilpailijaa,
harrastajiakin taitaa olla ehkä
kolme. Siitä huolimatta meillä
järjestetään SMkilpailu. Kisaratoja
löytyy maasta, mutta
kisan tekijöitä on harvassa. Meiltä toivotaan
kisaa, kun tuppaa olemaan aina hyvät järjestelyt Suomen kauneimmalla rata-alueella.
Touring-autojen asfalttikisa ajetaan jo 17.
kerran ja kisapäivä on Moottorimiesten oma SM-kisapäivä
27.7. Kilpailussa ajavat SMmitalleista TSM-10 –luokka eli
ne viritetyt. TSS-10 vakiokoneillaan ajavat ns. harjoituskisaa. Arvasin, että tätä te kaik-

ki tietysti ihmettelette suuresti.
Kustannussyistä TSS ja TSP–
luokat ovat omat mestaruutensa ajaneet jo talvella ja kesä

paljon maailmalla menestyneitä kuljettajia, joita voitte tulla
katsomaan myös meidän radalle.
Pentti on saanut
kisantekoon apuja
Äänekoskelta, mutta jos haluat mennä
auttamaan, niin ota
yhteyttä Penttiin.
Tämän kisan talkoolaisille lankeaa
arpalippu.

he ajavat harjoituskisoja, joissa ei tarvita kilpailulisenssiä.
Näin on siis maailma muuttunut ja toivottavasti kynnys
osallistua madaltunut, että lajit
pysyvät ja uusia harrastajia
tulisi. Suomella on kuitenkin

Tiesithän, että seuralla on
omia RC-autoja, jos haluaisit
kokeilla tämän lajin kalustoa.
Sehän ei ole mikään lelu vaan
täysverinen kilparatsu 1/10
pienoismalli.

Rallisprint SM LAUKAASSA 29.2.2020
TIISTAI
13.8.2019
KLO 18
se alkaa

Ensi talvena ei ajeta rallia, vaan rallisprinttiä. Seuralle on myönnetty SM-rallisprintin osakilpailu nro 2. Kisapaikkana Lievestuoreen motorsport-alue Ruuhimäen nurkilla. Kilpailun järjestelyt
aloitamme heti kesähelteiden jälkeen.
Hallitus kutsuu kaikki sprintin tekemisestä kiinnostuneet järjestäytymiskokoukseen TI
13.8.2019 klo 18 Takapiikkiin. Tarkoitus on löytää ainakin kilpailun päätoimihenkilöt. Jos toimitsijalisenssi puuttuu tai ei riitä, se ei haittaa jos kiinnostusta on. ”Oppisopimuksellakin” pääsee tutustumaan ja opettelemaan kisan tekemistä. Muistathan, että nopeuden kisoja voi tehdä
myös rallin toimitsijalisenssillä.
Tervetuloa!!

TOIMITSIJATEHTÄVISTÄ KIINNOSTUNEET;

Perustoimitsijalisenssi on voimassa ns. ikuisesti. Lisenssi vanhenee vain
jos henkilöllä tulee 5 vuoden katko AKK:n alaisen seuran jäsenyydessä
tai törttöilet toimitsijana. (tämä muutos tulee pian voimaan)
Voimassaoleva JM– ja rallin perustutkinto antaa oikeuden suoraan anoa
peruslisenssiä ilman peruskoulutusta.
Perustoimitsija voi hakeutua AKK:n päätoimitsijakoulutukseen. Koulutukset näkyvät AKK:n sivulla ja ilmoittautuminen niihin on KITI:n
kautta. Koulutuksen maksaa yleensä jäsenseura ja mikäli koulutus on
kaksipäiväinen (esim ralli), yöpyminen kuuluu koulutuksen hintaan.
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AUTOURHEILUSTA AMMATTI; Riku Leinonen
Ensimmäinen kysymys osoittautui liian
vaikeaksi, mistä se kaikki alkoikaan?
Kyllähän sitä 24 vuotias jo unohtaa
kaiken 8 vuotiaana tapahtuneen. Laji oli
kuitenkin karting ja autourheilu oli kotona jo tuttu sana… Kilautin kaverille ja
vastaus tuli: Iskä osti työkaverilta kartin
ja sillä käytiin ajelemassa ensin omaksi
iloksi.
Riku on pienestä pitäen haaveillut rallikuskin hommasta. Kartingissa oli suurin saavutus Rikun omin sanoin ”sieltä
saadut ystävät”. Kun kartin ajaminen ei
enää kiinnostanut, Riku pyöri lajissa
mekaanikkona toisille nelisen vuotta ja
pari vuotta LeisKart –teamin reklamaatiopäällikkönä.
Ammatiltaan Riku on ajoneuvoasentaja.
Toyota on kiinnostanut koko iän. Vanhempien pihassa on autourheiluversio
puutarhatontusta eli Starlet, joka oli
oppimisprojektina auton rakentamisesta. Toinen tonttu on Corolla, joka odottaa vaan kuntoon laittoa. Loput Toyotat
odottavat työmaalla, Tommi Mäkinen
Racingin pajalla.
Riku seurasi mielenkiinnolla Toyotan
Saksan testejä, lueskeli netistä tallin
päivityksiä ja kerran hoksasi työpaikkailmoituksen. Sinne vaan paperit sisään ja puolen vuoden päästä tuli soitto. Mies on ammatiltaan virallisesti rallimekaanikko, mutta toistaiseksi rassaaminen on saanut jäädä muihin kohteisiin. Riku oli niitä harvoja porukassa,
jolta löytyi rekkakortti. Parin Puuppolanvaarin viikon jälkeen mies lennätettiin Portugaliin, annettiin MANnin avaimet että lähes ajamaan. No, eihän siinä
mitään. Riku oli kerännyt ajotaitoa pari
vuotta Laukaan Puhtaanapidon Volvolla, ajellut tiukalla aikataululla, ahtailla,
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pimeillä, liukkailla ja ruuhkaisilla
jätelenkeillä, joten taito karttui
myös Portugalin teille. Ensimmäiset ajokeikat vähän jännitti, mutta
kaasua pitää ulkomaillakin painaa
jos haluaa pirssin liikkuvan. Rikusta tuli Toyota-rekan huoltaja.
Työssään hän kiertelee rallin testiryhmän kanssa. Huolehtii, että
kaikki tarvittavat varaosat ovat
mukana ja mikä toimittajaa ihmetytti,
mies joka myös löytää ne sieltä hyllyistä, vau! Varastoseuranta kuuluu työnkuvaan ja varaosien käytöstä pidetään
kirjanpitoa, paljonko milläkin tuli kilsoja
mittariin. Eri osia laitetaan käyttövalmiiksi ja huolletaan. Vastuu varaosarekan palveluista on Rikulla, kuten myös
itse rekastakin. Rekan pitää olla oikeaan aikaan siellä minne se on määrätty
eli täytyy suunnitella ajaminen kaikkine
ajoaikalain määräyksineen ja mahdollisine ruuhkineen. Joskus on yövytty
rekassa jos ei ole hotellia löytynyt lähistöltä, mutta ei ole ollut kuulemma ongelma nukkumisen suhteen.
Työpäiviä kertyi viime vuonna ulkomailla yli 200. Ulkomaan työpäivät ovat
pitkiä eikä ns. vapaa-aikaa jää, kun
päivä alkaa klo 6 ja päättyy puolenyön
maissa. Riku toiveissa olisi päästä
enemmän mekaanikkohommiin. Toki
oman rekan huolto kuuluu Rikun työnkuvaan, mutta ne ralliautotkin kiinnostaisi. On sitä välillä on saanut tehdä, ja
Riku on tallin ainut, joka on päässyt
ajamaan Monzan F1-radalla ralliautolla.
Työkuvaan on myös kuulunut Top Gear
–kuvauksissa kartturistuntti-homma. ..
Vai oliko tää se juttu mitä ei saanut
paljastaa..?
Työporukassa on monia kansallisuuksia ja englanti on työkieli.
Enkku alkoi luistamaan
kun unohti kieliopin eikä
murehtinut miten se sana
oikeasti lausutaan. Riku on
opetellut myös espanjaa
jokusen tärkeän lauseen,
(tilaisin yhden oluen) koska paljon maassa viettää
työaikaa ja saksastakin
nykyisin ymmärtää jotain.
Japania ei ole vielä tarvinnut opetella.

Rallitallin mekaanikkona palkka on kivijalkakorjaamon palkkaa parempi, mutta
toisaalta työ vaatii paljon ja uhraukset
on isot oman siviilielämän suhteen.
Suunnitelmat saattavat muuttua äkkiä
ja vapaat siirtyä muuhun ajankohtaan.
Parisuhteessa voi esiintyä eroahdistusta ja ulvonta häiritä naapureita. Äh, tää
olikin siitä koiranpennusta…
Itselle tuli heti mieleen rallitallista ne
kuuluisat Subaru-miehet, jotka saapuvat MM-rallissa Jyväskylän yöhön, kun
aurinko laskee. Riku ei tiennyt mitä ne
sellaiset ovat? Järkytyin, tosin meillä
naisilla niistä taitaakin olla enemmän
tietoa. No mutta kai nyt nuori, vaalea
tuulitukka herättää kiinnostusta ulkomailla?? Juu, kerran Espanjassa jossain pikkukylässä oli tullut paikallinen
neito, vetänyt Rikua hiuksista ja kysynyt
onko tää aito? Suosittelen lämpimästi
parturissa käyntiä.
No mutta mites haaveet ja tulevaisuus?
Rikun rallihaaveet olivat hetken aikaa
lähempänä, kun hän osallistui Rallisankarikilpailuun 2012. Siinä tie katkesi
kuitenkin pistesijoille. Rallitutkintokin oli
ja meni, yhtään rallia ei ole vielä ajettuna, mutta Jokkista pari kisaa. Ehkä
joskus pääsee Riku lähtöviivalle vaikka
Peurunkarallissa??
Rikua kiinnostaisi myös paneutua
enemmänkin ralliauton rakentamiseen
ja kehittyä sillä saralla, tehdä siitä itselle vaikka bisnes. Eli siis tallipäälliköksi?
koska perinteinen 8-16 työ ei enää kiinnosta.
Sitä odotellessa mies käy töissä toistaiseksi unelmiensa työpaikassa. Sieltä
on jo nyt saatu paljon kokemusta, näkemystä ja oppia niin työhön kuin omaan
elämäänkin, että sitä ei voi millään mitata. Se on ”once in a lifetime”.
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Leivoin kevään Yo-juhliin. En vieläkään ymmärrä, miksi kakkuvuoka pitää laittaa uuniin
125 asteeseen??

Valitin työterveydessä huonosta ilmapiiristä töissä.
Hoitaja käski puhua johdolle, se auttaa.

MYYDÄÄN
Käytetty lumiukko
Vaatii pientä laittoa.

