VAUHDIKASTA
SPEEDWAY-KAUTTA 2012
• SM-Finaali 25.8.2012
Tulkaa tutustumaan kerhon uusiin kotisivuihin www.semk.fi
Autokorjaamo ja rengasmyynti

www.starkki.fi

Ja alkaa tapahtua.
SEINÄJOKI, Päivölänkatu 38, p. (06) 427 7111
Avoinna ma-pe 7-19, la 9-15

• öljynvaihdot • määräaikais- ja katsastushuollot • jarruremontit
• jakopäähuollot • pakoputkiremontit • ym. korjaamotyöt
• Webasto huolto ja -asennus
• Ilmastointien huolto ja korjaus
• renkaat ja rengastyöt edullisesti • Soita ja kysy lisää

Vuokrataan Pikkubusseja

2 kpl MB Sprinter, rek. 9 hlölle, B-kortti riittää.

Sami Akkala Oy 050 3592 188

jateippi
autoteippaukset-mainostekstiilit-opasteet-tarrat
huomattavaa mainontaa

040 519 7280

Sammutinhuolto

TIISJÄRVI ky

Runkotie 4,60510 Hyllykallio
Puh. (06) 414 9660

www.tiisjärvi.fi

Painavaa
viestintää

Firmantie 9 (Maakunnan Auton takana) 60510 H-kallio, www.samiakkala.fi
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Tule ja nauti vauhdin hurmasta
Kotimainen speedwaykausi on
saatu käyntiin ja Seinäjoen Moottorikerho, sekä sen kuljettajat ovat
siinä pääosan esittäjinä. Vankan
kokemuksen kotimaisesta speedwaystä omaava SeMK on ja haluaa
olla jatkuvasti esillä ja samalla kehittämässä tätä vauhdikasta ja mielenkiintoista lajia. Teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että laji voi
hyvin. Niin ulkoisesti kuin sisäisesti.
Tämä siksi, että voimme tarjota teille hyvät yhteistyökumppanimme ja Routakallion katsomon
täyttävä yleisömme, nautittavaa
moottoriurheilua. Juuri sitä missä
otetaan tosissaan mittaa miehistä.
Samalla haluamme tarjota teille elämyksiä, joita harvoin pääsee näin
intensiivisesti läheltä seuraamaan.
Siihen speedway antaa mahdollisuuden.
Seinäjoen Moottorikerhon liigajoukkue Kotkat on hionut kynsi-

ään kevättalven. Onko ne sitten
tarpeeksi terävät, niin siihen saadaan vastauksia kauden aikana.
Samoin Suomen cupissa Seinäjoki
on hyvin edustettuna. Ponnahduslautaa liigatasolle on hyvä hakea tältä tasolta, josta hyppy liigatasolle on
helpompi suorittaa.
Seinäjoen Moottorikerho haluaa kehittää myös junioritoimintaa, joka
on hiljalleen nostamassa päättään
monen hiljaiseloa täynnä olleen
vuoden jälkeen. Nuorisotyöstä löytyy monen kerhon jatkuvuus. Niin
myös Seinäjoen Moottorikerhon.
Hyvät speedwayn ystävät. Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan Suomen parhaasta speedwaystä Seinäjoen Routakalliolle.
Jaakko Kujanpää
Seinäjoen Moottorikerhon
puheenjohtaja

TULE KOKEILEMAAN
MINISPEEDWAYTA
Kerhon junioritoiminnan vetämisestä vastaavat
Marko Niemelä ja Rami Kristola.
Toivomme, että saamme lajin pariin joka kesä
muutamia uusia nuoria.
Kaikilla on mahdollisuus tulla kokeilemaan vanhempiensa seurassa, miltä se minispeedway oikein tuntuu, parhaat mahdollisuudet tähän ovat
kilpailujen yhteydessä, esimerkiksi päätapahtu-

man jälkeen. Heidän yhteystietonsa löytyvät kerhon nettisivuilta www. semk.fi. Kerholta löytyy
sekä pyöriä, että varusteita, joita voi lainata.
Moottoriurheilu ei ole koskaan riskitöntä ja liiton
säännötkin edellyttävät kaikkien ratalajien kuljettajia olemaan vakuutettuja, myös kokeilijoiden
osalta, joten kaikki kokeilijat on vakuutettu Moottorikerhon toimesta.

Ikimuistoisia ajohetkiä!
Auringon paistaessa houkutus päräyttää
kertaheitolla karstat pakoputkesta kasvaa suureksi. Tieliikenteessä tarvitaan
kuitenkin malttia, sillä vastuullamme on
sekä oma että muiden turvallisuus.
Valtakunnallinen Eläköön! -kampanja
(www.elakoon.fi) muistuttaa siitä, että
jokainen meistä voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Kampanjan tavoitteena
on kehittää suomalaista liikenneturvallisuuskulttuuria kokonaisuutena entistä
vastuullisempaan suuntaan. Siksi kampanjointia tehdään leveällä rintamalla
kaikkien liikenne- ja liikkumismuotojen
näkökulmasta.
Kampanjoinnissa kiinnitetään huomiota
neljään pääteemaan, jotka ovat olennaisia liikenneturvallisuuteen vaikuttavia
asioita liikennemuodosta riippumatta:
toimijan, väylän ja varusteiden kunto,
havainnointi, säännöt sekä heikompien
ehdoilla eteneminen.
Motoristien kannalta kaiken A ja O on
oman pyöränsä - ja itsensä - hallinta.
Moottoripyörä on haastava ajoneuvo,
jonka ohjaamiseen vaaditaan taitoa.
Ajovarusteissa tärkeintä on käytännöllisyys, turvallisuus ja niiden hyvä suoja
kelillä kuin kelillä. Värikkäät vaatteet
näkyvät. Kypäränkin kunnosta on pidettävä huolta.
Moottoripyörällä ajettaessa on oleellista, että sinut havaitaan liikenteessä.
Tilannenopeus ja ajolinjat on valittava
oikein ja turvavälit pidettävä riittävän

isoina. Ajaminen moottoripyörällä ylipäätään vaatii jatkuvaa muun liikenteen
ja erityisesti tienpinnan tarkkailua.
Tarkoituksenani ei ole sormi pystyssä
valistaa liikenteen vaaroista ja ajamisen
turvallisuudesta. Ihmishenkien säilyminen on vain niin tärkeää, että meidän
kaikkien tielläliikkujien on muistettava
pitää liikennesäännöistä kiinni.
Turvallisen ajamisen pelisäännöt muistaen toivotan kaikille motoristeille nautinnollisia ajokilometrejä ja ikimuistoisia hetkiä prätkän parissa tänäkin
kesänä!
Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Seinäjoen Moottorikerho ry.
Päätoimittaja Timo Palmi
Sivunvalmistus Hannu Koskinen
Ulkoasu Aleksi Mäkinen
Paino I-print Oy
Jakelu SeMK

Näkyy myös www.semk.fi

Menossa Mukana
vuodesta 1976

OLD GRILL PUB
Koulukatu 36, 60100 Seinäjoki
Puh/Fax (06) 4141 531
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Fressi tarjoaa
monipuolista liikuntaa
Fressi Seinäjoki on liikunta- ja hyvinvointikeskus, joka tarjoaa jäsenilleen niin ryhmä- kuin
yksilöliikuntaakin. Ryhmäliikunnan tarjonta on
monipuolista ja ohjaajat innostavia. Jumppa- ja
kuntosalitilat ovat tilavia ja valoisia. Tarjonnasta löytyy mm. Les Mills tunneista Bodypump,
Bodycombat ja Bodybalance. Ryhmäliikunnasta
Fressillä vastaa Hanne Ylä-Pöntinen. ” Ohjelmat
vaihtuvat useita kertoja vuodessa, joten kyllästymistä ei pääse tapahtumaan. Ohjaajiamme koulutetaan koko ajan, jotta pysymme ajan tasalla.”

Asiakkaiden kokemuksia
ryhmäliikunnasta
”Monipuoliset ja mukavat tunnit. Ohjaajilla on
asenne kohdallaan!”
”Sopivasti ohjeita ja sopivasti itse tekemistä.”
”Innostavat ja energiset ohjaajat!”
”Musiikit loistavia!”
Yksilöliikunnassa tarjoamme mm. Personal Trainer –palvelua eli henkilökohtaista ohjausta. Palvelu
voi sisältää esimerkiksi kuntosaliohjausta, ravintoneuvontaa, henkistä valmennusta tai vaikka uintitekniikkaa. Personal Trainereinämme toimii Heidi
Savioja sekä Eero Hakala.
Tarjoamme kaikille uusille jäsenille ilmaiseksi kuntosalin starttikurssin, jossa käydään läpi kuntosali-

harjoittelun perusteita, oman ohjelman suunnittelua
sekä laitteita. Lisäksi kaikille jäsenille ensimmäinen
PT-tapaaminen on ilmainen. Ilmaista PT-aikaa saa
myös ryhmäliikunta kalenterista löytyvältä Motivaattori -tunnilta. Silloin asiakkailla on mahdollisuus kysyä tai pyytää vinkkejä treenaamiseensa
Heidiltä.

VOITA
1000tae
an!

liikuistnu osoitteessa
000
Osall
essi.ﬁ/1
www.fr

Asiakkaan kokemuksia
PT -palvelusta
Jari aloitti omatoimisen treenaamisen Fressillä joulukuussa 2011, todettuaan tutustumiskäynnillä Fressin olevan hyvä treenipaikka. Ennen Fressille tuloa
Jari liikkui työn puolestaan paljon, mutta lihaskuntoharjoittelua ei ollut tullut tehtyä. Tammikuussa
Jari varasi ajan Eerolle ensimmäiseen ilmaiseen
PT –tapaamiseen. Jari päätti ostaa Eerolta PT-paketin. Eero suunnitteli Jarin tavoitteiden mukaan
3-jakoisen kuntosaliohjelman. Ensimmäisen kuukauden aikana Jarilta tippui painoa heti 10 kg. Jari
huomasi nopeasti treenaamisesta saatavan hyvän
fiiliksen.”Tähän on jäänyt jo ihan koukkuun. Treenistä saatava fiilis on vain niin mahtava, erityisesti
aamutreenin jälkeen.”
Fressi tarjoaa myös muita palveluja mm. solariumin,
infrapunasaunan sekä Lasten Fressin, jossa on monipuolista toimintaa perheen pienimmille ohjatussa
ja valvotussa ympäristössä.

Fressin kesätarjous!

Treenaa nyt 1e/pvä
heinäkuun loppuun*
*) Tarjous koskee uusia 12/24 kk Kestokanta-asiakassopimuksia. Kestosopimuskausi alkaa erikoishintaisen
jakson jälkeen. Tarjous voimassa vain uusille asiakkaille 30.6.2012 asti.

FRESSI SEINÄJOKI

Varastotie 9
60100 Seinäjoki
puh. 050 5934 441

HELSINKI • ESPOO • TAMPERE • YLÖJÄRVI • SEINÄJOKI • LAHTI •
MIKKELI • KUOPIO - www.fressi.fi

www.pohjanrakennuskone.com
Puh. (06) 414 3522
www.pohjanrakennuskone.com
pohjanrakennuskone@gmail.com
Puh. (06) 414 3522
pohjanrakennuskone@gmail.com
* Laaja valikoima erilaisia rakennuskoneita
** Rakennuskoneiden
korjausta
ja myyntiä
Laaja valikoima erilaisia
rakennuskoneita
* Rakennuskoneiden korjausta ja myyntiä

LIsäksi myös timanttiporausta ja -sahausta
LIsäksi
timanttiporausta
ja -sahausta
mm. myös
betonipurkutöitä
ja piikkaustöitä.
mm. betonipurkutöitä ja piikkaustöitä.

Ota
Ota yhteyttä!
yhteyttä!
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Drag Race, maailman nopein moottoriurheilulaji
Lajin juuret ovat Amerikasta peräisin 1930 luvulta ja Suomeen laji tuli
1970 luvun alussa.
Drag Race -kilpailu käsittää kaksi
vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa
kilpailijat lajittelevat toisiaan vastaan
(qualification) ja parhaat jatkavat
toiseen vaiheeseen eli pudotusajoon
(eliminator). Pudotusajossa kilpailijat ajavat pareittain toisiaan vastaan ja huonompi putoaa jatkosta.
Drag Race -rata eli Drag Strip on 1/4
mailia pitkä (402.33 metriä). Täysimittaisen radan kokonaispituus on
kuitenkin noin 1,2 kilometriä jarrutusalueineen.
Tarkoituksena on ajaa neljännesmailin pituinen matka mahdollisimman
nopeasti.
Suomessa autopuolella eri luokkia
on n. 15 kpl ja moottoripyöräpuolella lähes yhtä monta. Luokkajakoon
vaikuttavat monet asiat, mm. korirakenne, polttoaine (bensiinistä nitrometaaniin), rekisteröitävistä rekisteröimättömiin ym ym.
Minun harrastukseni on alkanut
vuonna 2008, eli 5 kausi on alkamassa. Luokkana on Street Bike ja pyöränä on Suzuki GSX-R 1000, vm 2005.
Lajia pitkään seuranneena, oli otetta-

va härkää sarvista ja päätettävä, että
nyt tai ei koskaan, tiedä vaikka tähän
lajiin tulisi joskus yläikäraja. Pyörä
haettiin aikanaan katukäytöstä, (jossa
se on toki edelleen) Keravalaisen kerrostalon parkkipaikalta 8000 km ajettuna. Aluksi oli tarkoitus saada pyörä
kulkemaan alle 10 s aikoja, muun
harrastuskäytön siitä kärsimättä (työmatkat, lasten kuskaamiset ym.) Nälkä alkoi kuitenkin kasvaa syödessä,
vuonna 2010 oltiin jo joka toisella
kertaa nopein ja loputkin kärjen tuntumassa, paras aika 9,685. Talvella
2010-2011 rysäytettiin vielä kerran
ja vaihdettiin sisuskalut koneeseen:
laakerit, vaihteiston välitykset, nokat,
männät, kannen porttaus ym. pientä.
Menestystä tuli aika kivasti, kauden
huonoin sijoitus oli 3. ja reissussa
oltiin 11 kertaa, yhteensä 4300 km
ympäri Suomea ja Viroa. Ainoastaan
kaksi maantiekäytössä olevaa pyörää
oli nopeampia kahdella kerralla koko
kesänä, erot olivat 0,0068 ja 0,009
s., taakse jäi useita turbo- ja ilokaasupyöriä. Ajamani ennätys on 9,306
s loppunopeuden ollessa nippanappa
alle 250 km/h. Suomeksi tarkoittaa
sitä, että 0 - 100 km/h taittuu n. 2,4
s, 0 - 200 km/h menee aikaa n. 6,15

Juha Tuomari ja Suzuki GSX-R 1000.
s. Vertailun vuoksi: auto tarvitsee tehoa n. 800 hv, päästäkseen samoihin
aikoihin.
Ensi kesää varten muutostyöt on tehty ja tavoitteena on päästä 9,2 alkavaan aikaan.
Kaikille lajista kiinnostuneille olen
sanonut, että tämä on helppo laji tulla mukaan. Ei tarvi ajaa kuin kaasu
pohjassa ja olla vähän ennen kaveria
maalissa. Pari pientä asiaa on kuitenkin muistettava: älä nuku lähtö-

valoissa, älä anna pyörän keulia 30
cm korkeammalle, älä sudita, vaihda
vaihde viisi kertaa 8 sekunnin aikana
(4 viimeistä vaihtoa tulee alle sekunnin välein, siitä älä myöhästy). Em.
eväillä pääsee todella pitkälle!!
Olemme saaneet kerättyä tiimimme
ympärille mittavat tukijoukot. Alun
perin muutamasta paikallisesta yrityksestä lähtenyt yhteistyörengas on
muutamassa vuodessa kasvanut todella paljon. Tämä on mahdollistanut

kaikki em. saavutukset. Siitä suurkiitokset heille!!
Vauhdissa mukana kaudella 2012:
Pub Härmän Häjy, Kouru ja lista
HKR, ABC, Kaluste Team, Jompan
pirssi, Markkinointi Mika Naukkarinen Oy, Seinäjoen Autosähkö, Koskenkorwa MC, West Forest Oy, Soft
Kaluste, Kalusteasennus T:mi Kyösti
Haapamäki, Rengaskeskus, Pohjanmaan Kaluste, Dream Custom, Kurikan Kotipizza, Sami Yrjänäinen, MW
Design, Hiekkapuhallus ja Pinnoitus
Ky, Timo Isoviita Ky, Autovaraosat
I-Racing, SS Power Oy, Turva, Ilmajoen Autofiksaus, Puustelli, Set-Print,
Ravintola Koskenkirkas, Pedersöre
Livsmedelsarbetare 006 rf, KK- Sisustus, Suomen Elintarviketyöläisten
Liitto Ry.
J & E Racing
Juha Tuomari
ps: lajin kuninkuusryhmässä autopuolella, Top Fuelissa on USA:ssa
ajettu alle 4,5 s, loppunopeuden ollessa reilusti yli 540 km/t. Tuo kuuluisa ”nollasta sataan” taittuu 0,5
sekuntiin ja matkaa siihen kuluu noin
8 metriä. Tuohon on vielä matkaa…..

Runko pyöreää jauhemaalattua putkea.
Kaikki tapit puslitettu ja varustettu rasvanipoilla.

Renkaat 165/70-10 tuumaa.
Ledivalot, heijastimet myös sivuilla.
Pyörän navat tieliikennehyväksytty.
Vetopää tieliikennehyväksytty.
Jousitus säädettävissä.
Lokasuojat saa pyörän värin mukaan.
Pituus n. 190cm, leveys n. 110cm, korkeus n. 105cm.
Paino 65 - 70kg.
Saatavana myös uudella mäntytynnyrillä, joka on hieman kevyempi ja pienempi kuin tammitynnyri, Muut varusteet ovat samat.
Saatavana myös ns. Boxikärry. Boxi on suksiboxin tapainen, mutta ainoastaan tähän tarkoitukseen valmistettu. Boxin ja lokasuojat saa
saman värisenä kuin pyörä on. Runko ja muut varusteet samat kuin edellisissä kärryissä.

Saatavana ns. Gold Wing-kärry todella vaativaan makuun, valmistettu lasikuidusta.

T:mi Jukka Laulaja Gsm 0400 872074
Ähtärintie 352 b, 63680 HAKOJÄRVI

laulaja.jukka.tmi@japo.ﬁ
www.tmijukkalaulaja.japo.ﬁ

RIIHIMOTORS
Nurmon Koneurakointi Oy
/Ari Pentinmäki
Livarintie 38, 60550 Nurmo, Puh. 050-3660833
Email ari.pentinmaki@wippies.fi

SOITTAJAN ASIALLA JO VUODESTA 1992

www.markunmusiikki.ﬁ

Kattava valikoima huippumerkkejä
aloittelijoista - ammattilaisille
Rajatie 27, HYLLYKALLIO
ma-pe 10-18, la 9-14
(06) 414 6637

- Kaikenlaiset kaivuu-ja tasaustyöt pyörä, sekä tela-alustaisilla
kaivinkoneillamme.
- Traktoreilla suoritamme maansiirrot, sekä lumitöihin liittyvät
urakoinnit, kuten lumen auraus, lastaus ja siirto.
- Metsäkone alalla suoritamme harvennushakkuita, puiden ajoa,
sekä metsätalouteen liittyviä parannus ja korjaustöitä.

Grilli- ja Ravintolalaitteet ammattikäyttöön Suomessa
toimittaa Seinäjoen PK-Myynti Oy
Luotettava tavarantoimittaja. (kuulumme parhaaseen AAA-luokkaan)
Nopeat toimitukset (iso varasto Seinäjoella)
Laaja valikoima laitteita nähtävillä Seinäjoella myymälässä.
Mahdollisuus Leasing-rahoitukseen (vaatii luottopäätöksen).
Yli 20 vuoden kokemus alalta.
Olemme jatkuvasti ajanhermolla mitä alalla tapahtuu.
Ajan mukaiset laitteet valikoimissa.
Valikoimissa myös grillien ja ravintoloiden keittiötarvikkeet, GN astiat, astiakorit yms.
Kaikki nähtävillä myymälässämme Seinäjoella.
Oma huolto saman katon alla.

Tervetuloa tutustumaan laitteisiimme ja tekemään luotettavia hankintoja.
Seinäjoen PK-Myynti Oy, Kauppaneliö 6, 60120 Seinäjoki. Puh. 06-421 7100, www.seinajoenpk-myynti.fi
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Kotkat iskee puun takaa
Vaikka Seinäjoen Moottorikerhon Kotkat-joukkue
ei ole kuumin suosikki
speedwayn
SM-liigan
mestariksi, niin lyötynä
joukkue ei kauteen lähde.
Kotkien kapteeni ja kokenein kuljettaja Juha Hautamäki lupaa joukkueen
omaavan sen verran kunnianhimoa, että se haluaa
kamppailla jokaisessa liigaottelussa aina voitosta.
- Me iskemme puun takaa, vaikka vastassa olisi
kuinka paljon meitä nimivahvempia joukkueita.
Meidän tasaisuus saattaa
olla se suurin ase, joka voi
yllättää monet. Uskon, että
kauden vanhetessa Kotkat
on alkukautta iskuvalmiimpi, ennakoi Hautamäki.
Vaikka Hautamäki tietää,
että Kotkat saa vastaansa lajin ammattilaisista
koostuvia joukkueita, niin
silti mies luottaa omiinsa.

- Maata pitkin ne kaikki menevät. Tähän lajiin
kuuluvat yllätykset ja voisihan se pallo pomppia nyt
meidän suuntaan, joten
annetaan kaikille mahdollisuus. Se kuitenkin on
varmaa, että liigan taso
on jälleen noussut edellisistä vuosista. Hyvä niin,
sillä näin voimme tarjota
Routakalliolla nähtäväksi
hyvää speedwaytä, lisää
Hautamäki.
Hautamäen kanssa samoilla linjoilla on myös
Markku Aution ja Mika
Lopin tavoin Kotkiin
kuuluva Joni Keskinen.
- Periksi ei anneta yhdessäkään matsissa. Voitosta
lähdetään aina ajamaan,
sillä sitä varten radalla
ollaan. Jos kaikki natsaa
kohdalleen, niin liigassa
saadaan kauden aikana
nähdä mukavia yllätyksiä,
jotka värittävät tasaista

sarjaa.
Kotkien
joukkueenjohtaja Petteri Koivunen on
luonut voitontahtoa joukkueeseensa ja lataa tavoitteensa.
- Mestaruus kelpaa, vaikka
vastassa ovat Kuusankosken ja Hyvinkään ammattilaisia vilisevät joukkueet.
Eikä huono ole Lahtikaan.
Silti luotan omaan joukkueeseeni.
Alkukauden
kilpailut ovat osoittaneet, että hyvään suuntaan olemme menossa.
- Olen varma, että kaikkien kuljettajien motivaatio
kasvaa entisestään liigakauden käynnistyessä. Ja
siinä on se meidän iskupaikkamme, lisää Koivunen.
Koivunen ennakoi SMliigasta tulevan yhtä tasainen kuin viime vuonna , jolloin mestaruus
ratkesi viimeisen osakil-

pailun viimeisessä erässä.
- Ei olisi mahdottomuus,
että ratkaisu saataisiin tänäkin vuonna viimeisessä
osakilpailussa,
ennakoi
Koivunen.

Joukkueenjohtaja

Petteri
Koivunen

Kisakalenteri 2012
15.06.2012
19.06.2012
30.06.2012
01.07.2012
03.07.2012
05.07.2012
07.07.2012
12.07.2012
14.07.2012
31.07.2012
04.08.2012
07.08.2012
18.08.2012
19.08.2012
19.08.2012
25.08.2012
01.09.2012

Speedway Kansallinen, 500cc, Kauhajoen MK
Speedway SM-liiga, Seinäjoen MK
Speedway Kansallinen, Kaupunki Cup, Kauhajoki
Speedway Kansallinen, Kaupunki Cup, Seinäjoki
Speedway SM-liiga, Kuusankoski
Speedway KV, Seinäjoki-Ruotsi maaottelu, Seinäjoki
Speedway Kansallinen, Kaupunki Cup, Lahti
Speedway KV, Seinäjoki-Tanska maaottelu, Seinäjoki
Speedway SM-Liiga, Hyvinkää
Speedway SM-liiga, Seinäjoen MK
Speedway SM U21 Finaali, Haapajärven MK
Speedway SM-Liiga, Kuusankoski
Speedway SM-Liiga, 80cc, Hyvinkää
Speedway Kansallinen, Kaupunki Cup, Forssa
Speedway Suomen Cup 80cc, Hyvinkää
Speedway SM Finaali, Seinäjoen MK
Speedway Kansallinen, Kaupunki Cup, Pori

Kuljettajat kaudelle 2012

Mika
Loppi

Joni
Keskinen

Markku
Autio

Juha
Hautamäki

Kuvat: Matias Hirsimäki
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Moottoripyöränäyttely muuttaa Areenaan

Seinäjoen moottorikerhon kevättalvella perinteeksi muodostunut moottoripyöränäyttely
muuttaa ensi maaliskuun alussa
Seinäjoki Areenalle.
Perinteisesti Seinäjoen raviradalla pidetty moottoripyöränäyttely haluaa kehittyä, koska
raviradan tilat ovat jäämässä
pieneksi. Moottoripyöränäyttelyn promoottori Timo Palmi
kertoo tulevasta näyttelystä.
– Näyttelyä on nyt jo tehty, varauksia on otettu vastaan, juttu
leviää koko ajan, Palmi kertoo.

Vuoden 2013 Seinäjoen moottoripyöränäyttely pidetään Seinäjoki Areenalla, josta varataan
näyttelyn käyttöön kysynnän
mukaan jopa puoli areenaa.
– Epäilen, että maakunnista tulee hienoja rakennettuja pyöriä
näyttelyyn, Timo veikkaa.
Vuoden 2013 moottoripyöränäyttelyyn on tulossa rakennettuja moottoripyöriä, jälleenmyyjien uutuuksia, harraste- ja
museopyöriä sekä erilaisia kerhoja esittelemään toimintaansa. Mukana on myös runsaasti

lisävarusteiden oheismyyntiä
sekä esittäytymässä on pyörien
huolto- ja varusteluyrityksiä.
– Pyrimme järjestämään näyttelyyn oheisohjelmaa, esimerkiksi nahkatakkien ja ajovarusteiden muotinäytöksen, ideoita
on kaiken näköisiä.
Vuoden 2013 näyttelyyn otetaan vastaan ideoita, pyöriä ja
yhteistyökumppaneita sähköpostiosoitteessa timo.palmi@
semk.fi.
Promoottori Timo Palmi sai
vuoden 2012 Seinäjoen moot-

toripyöränäyttelystä
hyvää
palautetta. Varsinkin niillä
osastoilla oli vilinää, joissa oli
esittelijöitä ja edustajia paikan
päällä.
– Uutuuspyörät kiinnostavat
aina, mutta vanhat ja rakennetut pyörät olivat suosittuja.
Seinäjoen moottoripyöränäyttely on heti Helsingin MPmessujen jälkeen. Timo Palmi
uskoo, että alueellinen moottoripyöränäyttely tukee moottoripyörien ja ajovarusteiden
myyntiä.

– Me olemme keskellä Suomea, tällä alueella myydään
paljon pyöriä.
Seinäjoen
moottoripyöränäyttely kerää väkeä EteläPohjanmaalta, Pohjamaalta ja
Keski-Pohjanmaalta. Voidaan
siis puhua kolmen maakunnan
näyttelystä, eikä paikallisesta
kaupunkitapahtumasta. Näyttelyssä käy vuodesta toiseen tuttua väkeä, joka samalla tapaa
tosiaan uuden ajokauden alla.
Timo Palmi toivottaa näyttely-

vieraat ja yhteistyökumppanit
tervetulleiksi vuoden 2013 Seinäjoen moottoripyöränäyttelyyn Seinäjoki Areenalle.
– Ja kiitos vuoden 2012 näyttelyn yhteistyökumppaneille,
Palmi sanoo ja toivottaa hyvää
ja turvallista alkanutta ajokautta kaikille motoristeille.
Teksti:
Jussi Mustikkamaa

Moottoripyöränäyttely
satoa 2012

Kesä on motoristin parasta aikaa

– Jumala varjelkoon jo- Gospel Riders moottoripyöräkerho järjestää motoristikirkkoja eri
kaisen motoristin tulevana puolilla maata, kokoontumisajoja
kesänä. Uskon, että tähän ja vierailee rippikoululeireillä kertomassa moottoripyöräilystä hengellisen
siunaukseen ja rukoukseen sanoman ohessa. Myös erilaiset GR:n
MP -tapahtumat vetävät hyvin
koko kerhomme voi yhtyä, omat
motoristeja hyvän sanoman äärelle.
Reijo Ruotsalainen sanoo.
Gospel Riders moottoripyöräkerho
ry on maamme suurimpia moottoripyöräkerhoja. Kerhoon kuuluu tällä hetkellä 1200 jäsentä. Kerho on
yhteiskristillinen ja jäseniä siinä on
eri kirkkokunnista ja seurakunnista.
GR:n säännöt perustuvat kristilliseen
maailmankuvaan. Jäsenten hengellistä tasoa ei mitata, mukana voi olla
vapaasti vain sitoutumalla sääntöihin,
jotka löytyvät sivuiltamme www.gospelriders.fi. Kerho antaa motoristeille
mahdollisuuden elää uskoaan todeksi
samanhenkisessä seurassa.

www.gospelriders.fi. 7 x SF tapahtuma päättyy Gospel Riders kerhon vuosittaiseen MOJ (Message of Joy), joka
tänä vuonna on Ryttylässä 6-9.7.2012.

Elokuussa suunta
Sveitsiin ja Saksaan
kokoontumisajoon

Kesällä ajetaan
26 päivää putkeen

Kesällä starttaa Gospel Riders moottoripyöräkerhon suuri operaatio 7 x
SF. Operaatiossa on tarkoitus ajaa 26
päivän ajan ympäri Suomea ja järjestää yli 60 tilaisuutta yhdessä seurakuntien kanssa ajalla 11.6.–6.7.2012.
– Tämä operaatio kutsuu myös muita
motoristeja mukaan ajamaan Suomen
suvessa, tapahtuman koordinaattori
Reijo Ruotsalainen toteaa.
Matkaan voi lähteä lyhyemmälle etapille, tai ajaa koko matkan. Mukaan
voi lähteä vaikka ei kuulu kerhoon.

Sade voi yllättää matkanaikaana ja varusteet täytyy olla kunnossa.
– Jos et pääse fyysisesti matkalle,
voit tulla mukaan netin kautta, sillä
matkalta tulee joka päivä videodokumentti nettisivuillemme. Videot jäävät

myös arkistoon myöhemmin katsottavaksi, huomauttaa mediasta vastaava
Ruotsalainen.
Lisätietoa Operaatio 7 x SF:tä löytyy

Toinen isompi reitti vie Gospel Riderit Euroopan sydämeen Sveitsiin heinä – elokuun vaihteessa. Matkaan on
ilmoittautunut jo noin 40 motoristia.
– Lähdemme Sveitsin paikallisen
Gospel Riders-kerhon vieraaksi. Ja
yhdessä ajamme Saksaan, jossa on
koko Euroopan kristittyjen motoristien yhteinen kokoontumisajo EMC.
Euroopassa ajamisesta saimme hyvää kokemusta Israelin matkallamme
2010, Ruotsalainen kertoo.
Gospel Ridersien Israelin matkan videot ovat netissä vielä katsottavissa
nettisivuilla www.gospelriders.fi.
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Maaradan tuplamestari lämpeni jääradalle
Kaksinkertainen maaradan maailmanmestari Joonas Kylmäkorpi
otti tuntumaa jääradalle muutaman
vuoden tauon jälkeen Seinäjoen
Kyrkösjärvellä. Helmikuun hyytävä viima ja pakkanen eivät tuntuneet Kylmäkorvesta hassummalta,
päinvastoin.
– Aivan hyvältä tuntui. Meni aivan hyvin, tavoite oli kummassakin luokassa kymmenen parhaan
joukkoon, Kylmäkorpi kertoi kisan
jälkeen.
Joonas Kylmäkorpi oli Seinäjoella
ajettujen Jääradan SM-kisojen JR1
ja JR2 luokassa molemmissa kahdeksas. JR2-luokassa ajetaan 250
cc pyörillä ja JR1-luokassa pyörät
ovat 450 cc koneella.
– Pikkuluokassa ajoin KTM:llä ja
isossa luokassa ajoin Hondalla.

Kaksinkertainen ja hallitseva maaradan mestari myöntää, että pitkä
jäärata on aivan eri laji kuin miehen oma bravuuriluokka maaradalla.
– Onhan se aivan eri laji, niin kuin
jääkiekko ja jalkapallo. Tietenkin
moottoripyörällä ajetaan, mutta
siihen ne varmaan loppuukin nuo
samanlaiset hommat. Se on aivan
eri laji, jääradalla on jarrut, speedwayssä ja maaradalla ei, nyt ajetaan jäällä, ja me ajamme kesällä,
Kylmäkorpi toteaa.
Talven 2012 kaksi SM-jäärataosakilpailua olivat Joonas Kylmäkorvelle ajoharjoittelua. Mies
myöntää, että jos jääratakisan tavoitteena on viiden parhaan joukkoon pääseminen, niin jäärataharjoittelu pitää ottaa tosissaan.

Joonas Kylmäkorpi Seinäjoen Kyrkösjärvellä Jääradan SM-kisassa.

– Pojat ajavat tosi lujaa, Kylmäkorpi toteaa suomalaisten jäärataajajien tasosta.

Ruotsissa asuva Kylmäkorpi tuli
Seinäjoelle sukulaisvierailulle pikkuserkun luokse. Miehen isä on
Seinäjoelta lähtöisin.
– Minulla on paljon ystäviä ja
speedwaykavereita täällä. Jäärataa
olen viimeksi ajanut vuonna 2005.
Kylmäkorpi teki jääratamestari
Jani Pirttisen kanssa pienen kalustovaihtokaupan.
– Janilla on nyt maaratapyörä ja
minulle on jääratapyörä.
Joonas Kylmäkorpi on asettanut
kauden 2012 tavoitteekseen maaradan maailmanmestaruuden. Mestaruus olisi miehelle jo kolmas.
Tavoitteena on myös ajaa Speedwayn GP-sarjaa, jos karsinnoissa
kisapaikka aukeaa. Kesä 2012 on
maailmanmestarille joka tapauksessa todella kiireinen.

– Ajan Puolan, Ruotsin ja Englannin sarjaa, maaradan GP,
Speedway GP-karsinnat, joukkue
MM-kisat, siinä kertyy 100–110
Speedway-maaratakisaa, Kylmäkorpi luettelee.
Joonas Kylmäkorpi on ajanut ammatikseen moottoripyörällä kilpaa viimeiset kymmenen vuotta.
32-vuotias kuljettaja aikoo vielä
ajaa kymmenisen vuotta kilpaa.
Mies näkee maaradan ja speedwayn tulevaisuuden Suomessa hyvänä.
– Laji on parantumaan päin, siellä on speedway-kuskit löytämässä takaisin maaradoille ja ajavat
enemmän kisoja. Toivotaan, että se
tästä kehittyy, Joonas Kylmäkorpi
sanoo.
JUSSI MUSTIKKAMAA

J. Ala-Huikku Ky
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VUOKRAA
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JUHLIIN JA TAPAHTUMIIN, HELPPO
PYSTYTTÄÄ

NIEMELÄ SERVICE

MyShot kuvapainotuotteisiin erikoistunut liike
kerhon logo mitat 4,5 x 4,5 cm

MyShot on yksilöllisiin kuvapainotuotteisiin erikoistunut yritys, joka
valmistaa muun muassa. valokuvatapetteja, canvastauluja, paneliverhoja,
tyynynliinoja. Tuotteita voidaan valmistaa asiakkaan omista valokuvista
tai sitten MyShotin kuva-arkiston
kuvista, MyShotin kuva-arkistosta
löytyy laaja kirjo korkealaatuisia kuvia eri aihealueista ja jos mieleistä kuvaa ei arkistostamme löydy voi meihin olla yhteyksissä niin me etsimme
toiveidesi mukaisen kuvan. Valokuva
josta tuotteita valmistetaan, voi olla
joko digitaalinen tai sitten perinteinen
valokuva.
MyShot valmistaa myös laserkaiverrustuotteina tarjottimia, tuikkualustoja, valaisimia. Laserkaiverruksella
voidaan kuva kaivertaa erilaisille materiaaleille. Materiaali voi olla akryyli,
muovi, puu, alumiini, kivi, nahka, lasi,
kartonki. Huokoisista materiaaleista
voidaan kappaleita leikata tarkasti

haluttuun muotoon. Esimerkiksi akryylistä olemme valmistaneet todella
tyylikkäitä ja persoonallisia palkintoja, avaimenperiä, kylttejä, opasteita
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Ylioppilas-, hää-, rippi-, ym. juhlia
voidaan personoida vaikkapa omilla
persoonallisilla
samppanjalaseilla,
joihin on laserkaiverrettu tapahtuman
päivämäärä, koristekuvioita, nimet.
Tapettien, canvastaulujen sekä laserkaiverrustuotteiden rinnalla MyShot
valmistaa ja suunnittelee mainospainatuksina myös mainoslakanoita, RollUpeja, julisteita sekä tarroja.
Lisäksi MyShot tekee tilauksesta
myös valokuvauksia. Asiakkaan tarpeen vaatiessa tuotteisiin halutut kuvat
voidaan myös käydä erikseen kuvaamassa.
MyShot avaa lähitulevaisuudessa
myös pienen myymälätilan, jossa voi
käydä lähemmin tutustumassa tuotteisiin ja mahdollisuuksiin.

0400 460 060

Osaavaa sähköpalvelua meiltä:
• Sähköurakointi
• Sähkösuunnittelu
• Sähkötarvikkeiden
ja valaisimien myynti
• Mitsubishi-ilmalämpöpumput

050 3048 624
Betonilattioiden valut
Vakkurinkatu 1, 60320 SEINÄJOKI
Puh. (06) 421 2300, www.superwatti.ﬁ

Maanrakennus

Tynjälä Ky

Kiviniementie 83, 60760 POJANLUOMA

www.tynjala.fi

Toimiston puhelinnumero: (06) 4228 478, Fax (06) 4228 476

PALKINTOJA

Esittely ja myynti: Kaartotie 5, 62100 Lapua

www.palkintoasema.fi

puh. 050 5562 627, 06 4388 757, fax 06 4388 758

palkintoasema@netikka.fi

Timanttisahaus

Kuivasirotelattiat Kokonaisurakointi

● Toimialueina koko Suomi

labet@ labet.fi www. labet.fi

LASERKAIVERRUKSET
VALOKUVATAPETIT
CANVASTAULUT
AVAIMENPERÄT
Louhenkatu 48 - 60120 Seinäjoki - 0505471144 - info@myshot.. - www.myshot..

