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Heippa lajitoverit! 

Kulunut vuosi on ollut kaikella tavoin haastava. Korona tuli ja sotki 

toimintaamme. Mutta emme ole olleet asian kanssa yksin, koska korona 

on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen koko maailman tilanteeseen. Uskon, 

että paluu vanhaan normaaliin ei ole mahdollista. Korona tulee jättämään 

uusia toimintatapoja kaikkialle tulevaisuudessa. Mutta toivottavasti 

rokote tuo helpotusta lähitulevaisuudessa. 

 

Vuosi lähti hyvin liikkeelle. Olimme helmikuun alussa tekemässä Mikkelin 

UA:lle pätkää Vaakunarallissa. Haastavissa keliolosuhteissa saimme ek:n 

vietyä hyvin läpi. Kiitos siitä mukana olleille. Sitten korona iski ja hiljensi 

suomen sekä muun maailman. Koronan takia peruttiin kilpailuja. Mm. 

rallicrossin ja jokamiesluokan osalta. Ensin rallicrossin Kouvola SM-

osakilpailu siirrettiin, kunnes koko sarja peruttiin. Peruimme myös 

Syysrylläyksen, koska silloisilla koronarajoituksilla kaksipäiväisen kilpailun 

järjestäminen olisi ollut tappiollista. Mutta ei niin huono, ette jotakin 

hyvää. FIA ja rallicrossin MM-sarjan promoottori IMG lähestyi kesällä 

Pinomäen Jussia, että olisiko mahdollista järjestää MM-osakilpailu 

suomessa. Näin suomeen ja Kouvolaan tuli rallicrossin MM-osakilpailu 

kuuden vuoden tauon jälkeen elokuun lopussa. ValUA oli vahvasti 

mukana tekemässä kyseistä kilpailua. Tykkimäessä ajettiin kaksi erillistä 

osakilpailua lauantaina ja sunnuntaina. Kilpailu tehtiin minimi 

miehityksellä, ilman yleisöä ja pelkät super car autot mukana. Koska 

kilpailu järjestettiin hyvin, niin myös ensi vuonna ajetaan MM-pisteistä 

Tykkimäessä 19.-20.6. Rallicrossin SM-osakilpailu siirtynee viikolla 

aikaisemmaksi (ehkä) 7.8. Siihen vaikuttaa ajetaanko RallyX Nordic-

osakilpailua Tykkimäessä. Muuten SM rallicross ajetaan 14.8. Lisäksi 

meillä on Syysrylläys 18.-19.9. Se myös aluemestaruusosakilpailu. 



Pikkujoulua emme viettäneet koronan takia. Mutta päätimme kuitenkin 

palkita muutamia seuran jäseniä ansioistaan vuodelta 2020. Vuoden 

kilpailijana palkittiin Vili Liukkonen ja vuoden toimitsijoina palkittiin Jorma 

Kakko ja Anne Kollanius-Kakko. Palkitsemiset suoritettiin syyskokouksen 

yhteydessä. 

 

Toivottavasti koronatilanne helpottuisi mahdollisimman pian, jotta 

voimme järjestää kilpailuja tulevana vuonna. Valitettavasti myös 

toimitsijakoulutus on keskeytynyt. Jonkinlaista verkkokoulutusta on ollut 

kilpailijapuolella. Näyttäisi myös tutkintotilaisuudet jatkuva ensi vuonna. 

Jos jollain on kiinnostusta toimitsijakoulutukseen, kun ne taas jatkuvat, 

niin ilmoittautukoon allekirjoittaneelle. Alan taas vuodenvaihteen jälkeen 

rimputtelemaa ja kyselemään halukkuuksia toimitsijatehtäviin 

ensivuodelle. 

 

Kiitoksia kaikille  vuodesta 2020! 

Toivotan rauhallista joulua ja vauhdikasta vuotta 2021 kaikille! 
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