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”Ellemme muuta suuntaamme,
joudumme pian sinne mihin olemme menossa!”
SUUNNAN MUUTOS ON ALKANUT!
Vuoden 2004 toinen Iskari sisältää:
 Yhteistoimintakäyttäytymisen
kehittämiskoulutuksessa määritellyt
seuramme arvot maastoutettuina.
 Yhteistoimintakäyttäytymisen
kehittämiskoulutuksessa
määriteltyjen ydintuotteemme
(Valkeakoski Motorsport Finland
Ry) ”kivijalat” ja niiden ”tukijalat”.

 Karting toimintaa viritellään
uudelleen. Info-tilaisuus yleisölle
17.04.2004 Waltikassa.
 Johtokunnan jäsenten päivitetyt
yhteystiedot.
 Seuramme kevätkokous Waltikassa
28.04.2004.
 Jäsenlomake uusille jäsenille ja
jäsentietojen päivittämiseen.

VALKEAKOSKI MOTORSPORT FINLAND RY ARVOT
Ensimäistä kertaa seurallemme on määritelty arvot. Arvot työstettiin 6.-7.12.2003
tuplatiimimenetelmää käyttäen, kouluttajana toimineen Pekka Rossin johdolla.

KARTING TOIMINTA KÄYNTIIN?
Runsaat kaksikymmentä vuotta sitten seurassamme käynnistettiin karting toiminta,
jota aikanaan myös yleisesti mikroautoiluksi
kutsuttiin, muutaman asiasta kiinnostuneen
ja asiaa harrastavan toimesta. Kahdeksankymmentäluvun puolenvälin tienoilla joukko
oli suurimmillaan, kun harrastajien joukkoon
kuului toistakymmentä tyttöä ja poikaa. Harrastajat muuttuivat vähitellen kilpailijoiksi ja
tavoitteita asetettiin entistä pidemmälle ja
korkeammalle. Kasvavilla tavoitteilla myöskin lajin kustannukset kasvoivat, ja osa harrastajista lopettikin vähitellen koska ei
halunnut sijoittaa taloudellisia resursseja
määräänsä enempää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tänä päivänä useimmat silloiset harrastajat
ovat lopettaneet aktiiviuransa mutta monet
ovat myös edelleen autourheilussa mukana
tavalla tai toisella, seuraten alan kehitystä.

KARTING ON AUTOURHEILUN
NUORISOLAJEISTA TÄRKEIN
Lajin pariin tullaan nuorena, jo 6 - 7 vuoden
ikäisinä. Nappulaturnaukset aloitetaan 7vuotiaana ja kansalliselle kilpailutasolle siirrytään 10-vuotiaana. Luokkia kartingissa on
kaikkiaan 11, joissa edetään iän ja kokemuksen myötä. Huippuna ovat isompien
luokkien SM-sarjat ja siitä eteenpäin
kansainvälinen ura aina maailmanmestaruustasolle saakka.
Lähes kaikki F1 -huippukuljettajat ovat
aloittaneet kartingista, kuten myös Häkkinen, Salo, Räikkönen ja Järvilehto, niin
myös autourheilun huippumekaanikot.

Lajiin mahdollisuus tutustua Waltikassa
Yleisölle järjestetään karting infotilaisuus
hotelli Waltikassa lauantaina 17.04.2004,
klo 13.00 alkaen. Lajiin ja siinä käytettävään kalustoon sekä varusteisiin on mahdollista tutustua parin tunnin ajan. Esittelyyn
ja näyttelyyn voi tutustua hotelli Waltikan 1
kerroksen Vuolle –kabineteissa.

Seurojen nuorisotyötä parhaimmillaan ja
koko perheen harrastus
Lapset ajavat, isät toimivat mekaanikkoina
sekä valmentajina ja äidit hoitavat
ruokapuolen ja muut asiat.
Karting on koko perheen yhteinen
harrastus. Lapsi tai nuori tarvitsee avukseen ja tuekseen vanhemmat, sillä yksin hän
ei jaksa autoa nostella, ei kykene pitkään
aikaan huoltamaan autoa itse ja harmittomankin vahingon sattuessa on hyvä olla
huoltaja mukana.
Kartingissa lasta tai nuorta ei tuoda pelipaikalle ja lähdetä omiin "tärkeämpiin" harrastuksiin, vaan sinne tullaan harrastamaan
yhdessä. Äiti on tässä lajissa yhtä tärkeä
kuin yleensä mekaanikkona toimiva isäkin,
sillä kuljettajaa ja mekaanikkoakin on
huollettava niin kotona kuin kisapaikallakin.
Kilpailut kestävät usein koko viikonlopun
usein myös kaukana kotoa. Silloin on
huollon toimittava kaikin puolin. Ajajan
fyysisen kunnon on oltava kova, sillä
kilpailusuoritus on raskas ja pitkä.

Kari Verronen

Lähde: AKK:n karting lajiesittely

Yllätys, yllätys!
Nyt samainen, runsaan kahdenkymmenen
vuoden takainen ”käynnistäjäjoukko” vahvistettuna muutamalla silloin kilpailijauransa
aloittaneella kaverilla ja lisäksi vielä muutamalla aivan uudella lajista innostuneella,
on selvittämässä karting harrastuksen uudelleen käynnistämistä. Käynnistäjäporukasta voikin useimpien kohdalta todeta että
kokemusta on, ja kun siihen lisätään uusien
tulokkaiden mukanaan tuoma innostus, niin
yrityksen tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä
voi ainakin pitää luotettavina.

Tässä jäsentiedotteessa toisaalla olevat
”arvot” sekä seuramme ”kivijalat” ja niiden
”tukijalat” on tarkoitettu kaikkien jäsentemme tiedoksi ja toimintaohjeiksi.
Koska jäsenistön mielipiteen tulisi heijastua
myös johtokunnan päätöstentekoon, saattaisi olla järkevää tehdä myös mielipidekysely jäsenille, jossa mitataan nyt
määriteltyjen ”arvojen” toteutumista myös
käytännössä.
Kari Verronen
koulutusvastaava

TOIMINTAMME TARKISTAMINEN
ARVOJAMME VASTAAVAKSI
Johtokunnan jäsenille järjestetyssä yhteistyön kehittämiskoulutuksessa laadittiin yhteisesti seurallemme ”arvot”, sekä
seuramme ”kivijalat” ja niille ”tukijalat”.
Lopulliseen muotoonsa em. Toimintaperiaatteet hiottiin tämän vuoden ensimmäisissä kokouksissa, ja sitten 17.03
pitämässään kokouksessa johtokunta sitoutui yksimielisesti niitä toiminnassaan
myös noudattamaan.
Yhteistyön kehittämiskoulutuksen tavoitteeksi oli asetettu yhteistyön kehittäminen
niin johtokunnan sisällä, kuin erillisissä projekteissa (esim. rallien järjestelytoimikunnat
ja vastaavat), johtokunnan ja jäsenistön
välillä sekä myös jäsenistön keskuudessa.
Jotta haluttu kehittyminen ylipäätään olisi
mahdollista tulee meillä olla yhteisesti
hyväksytyt toimintaperiaatteet ja tavoitteet
kaikelle toiminnallemme.
Nyt ne ovat olemassa!
Paraskaan koulutus ei auta mitään ellei
koulutuksessa saatuja oppeja osata tai haluta soveltaa myös käytäntöön.
Seuramme johtokunnan tehtävä on yhteisesti huolehtia siitä että kaikki toimintamme
tapahtuu yhdistyslain, seuramme sääntöjen, sekä nyt siis myös yhteisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden ja –tapojen mukaisesti.
Noudattamalla ja tarvittaessa myös tarkistamalla omaa toimintaamme nyt laadittuja
toimintaperiaatteita vastaavaksi varmistamme seuramme osaamisen kehittymisen ja
kaikkien jäsenten tyytyväisyyden myös
tulevaisuudessa.

Valkeakoski Motorsport Finland
Seuramme
sääntömääräinen
kevätkokous pidetään hotelli Waltikassa
keskiviikkona 28.04.2004, klo 19.00
alkaen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta
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Valkeakoski Motorsport Finland ry on AKK Motorsport ry:n jäsenyhdistys

Tule mukaan toimintaamme! Täytä alla oleva jäsentietolomake!
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Palauta täyttämäsi lomake hotelli Waltikassa sijaitsevaan sähköpostin liitetiedostona,
seuramme toimistoon, tai jollekin johtokuntamme jäsenistä. Kiitos mielenkiinnostasi!

