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”Ainut, missä menestys tulee ennen työntekoa,
on sanakirja!”

Vanha Säteri Oy:n rivitaloalueen sauna- ja pesularakennus on nyt ”varikko”

Vuoden 2005 kolmas Iskari sisältää:
•
•
•
•
•

•

SM-Waltikka-Ralli 2005 ajettu
Karting-kerhokilpailu 18.9.2005
SM Valvoline Ralli 1.10.2005
Seurakehityshanke 8.-9.10.2005
Järjestyksenvalvojan peruskurssi

•
•
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•
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Kiitokset SM-Waltikka-Rallin eteen
tehdystä työstä
Jäsenhakemus
Linno Historic-Ralli 3.9.2005
Palautetilaisuus
Tiistaipäivystys toimistolla lyhenee

On selvää että virheitä ja virhearviointeja
tehdään aina, myös tulevaisuudessa, mutta
samojen virheiden tekeminen toistuvasti on
ehdottomasti kyettävä estämään.
Täydellistä rallia ei olekaan eikä tule, mutta
Waltikka-Ralli on yksi maamme parhaiten
järjestetyistä.
Pidetään se sellaisena!

VUODEN 2005 SM-WALTIKKA-RALLI
AJETTU
Seuramme tämänvuotinen päätapahtuma
on jälleen viety kunnialla päätökseen – kiitos kaikkien rallin järjestämiseen osallistuneiden seuramme jäsenten, yhteistyöseurojen ja muiden tahojen sekä sidosryhmien.
Tällä kertaa ralli suuntautui totutusta poiketen Valkeakosken eteläpuolisille alueille,
painopistealueen ollessa Kalvolan kunnan
alueella. Kilpailun keskitetty huolto- ja taukoalue sijaitsi Iittalassa.
Uusi alue ja uudet olosuhteet tekivät kilpailun toteuttamisesta haastavan, lisäämällä
huomattavasti yhteydenottotarpeita eri tahoihin. Mm. uudesta taukopaikasta johtuen
jouduttiin myös edellisvuosiin verrattuna aivan uusiin tilapäisjärjestelyihin mm. ravintolapalveluiden ja saniteettitilojen järjestämisessä. Kaikki tämä huomioiden, ja vielä
merkittävästi pidentyneet etäisyydet kilpailukeskuksena toimineeseen hotelli Waltikkaan, aiheuttivat tämän kertaisen WaltikkaRallin kulupuolelle huomattavan lisämenoerän. Jatkossa onkin pakko entistä
tarkemmin paneutua rallin kulupuolen kurissapitämiseen, sillä ei ole mitenkään realistista ajatella että jyrkästi kohonneet järjestämiskulut voitaisiin noin vain siirtää markkinoinnin murheeksi, kattaa syntynyt vaje.
Vuoden 2006 SM-Waltikka-Ralli onkin näytön paikka, sillä tulos on ehdottomasti saatava kääntymään tämänkertaista tulosta paremmaksi. Meidän kaikkien on syytä tiedostaa että koko seuramme vuotuinen toiminta,
myös kiinteät kulut huomioiden, pyörii lähes
kokonaisuudessaan järjestämämme rallin
tuloksen varassa.
Järjestelytoimikunta on pitänyt oman palautetilaisuutensa jossa kirjalliset palautteet on
käyty läpi ja kerätty yhteen.
Palautetilaisuuksien tarkoitushan on kehittää tuotteesta entistäkin parempi. Siksi onkin tärkeää että myös epäkohdat ja virheet
kirjataan asiallisesti muistiin jotta samoilta
virheiltä vältyttäisiin tulevissa tapahtumissa.

Kari Verronen

VAUHTIPUISTON SYYSAJOT
KARTING-KERHOKILPAILU
18.9.2005
Kilpailu seuramme jäsenille, kausikortin
2005 lunasteneille, sekä South West Karting-seuralle.
Kilpailu on maksuton ja suoritetaan rennolla
meiningillä kuitenkin sääntöjä mukaillen.
Tiukkapipoiset älkää vaivautuko. Huumoria
ja leikkimieltä pitää löytyä.
Luokat: 1. Cadet, 2. Mini/Raket, 3. Avoin
(kaikki muut luokat)
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina
12.9, Jyrkille, e-mail: jyrki.lieto@pp1.inet.fi,
tai faksilla (03) 584 5201. Myös kirjeellä ilmoittautuminen hoituu, osoitteeseen:
Jyrki Lieto, Lukonmäentie 57, 37600 Valkeakoski.
Kilpailun alustava aikataulu:
09.00 - 11.00 ilmoittautuminen, katsastus
sekä harjoitusajot
11.00 - 11.30 Ohjaajakokous
11.30 - 12.30 Aika-ajot
12.30 - 13.00 Tauko
13.00 - 16.00 Kilpailu
Huomioitavaa! Ajat ovat noin aikoja.
Lisätietoja antavat karting-jaoston johtokunnan jäsenet.
Kaikki mukaan! Saadaan aikaan mukavat
kilpailut kesän päätteeksi!
Jarno Salminen
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Seurakehityshankkeeseen
raavat moduulit:

kuuluvat

seu-

Hyvä seurajohtaja
Kohderyhmänä seurojen pj:t, ja hallitusten
jäsenet. Koulutuksen aihealueet: vapaaehtoisten johtaminen, jäsenistön kuuleminen,
kokoustekniikka ja pöytäkirjanpito, seuran
sisäinen koulutus, suunnitelmallisuus, esiintymistaito.

SM VALVOLINE RALLI 1.10.2005
Taas mennään ja näytetään osaamisemme
rallin erikoiskokeen tekemisessä!
Järjestettävä erikoiskoe on vaihto vuoden
2005 SM-Waltikka-Rallin erikoiskokeen järjestämiseen.
Ek-päällikkönä toimii Marika Kukkonen.
Ek:n turvallisuuspäällikkönä toimii Arto Reinikainen, tukenaan Riku Ainasvuori.
EK:n 2. päällikkönä Mika Paajanen, tukenaan Jari Armisto.
Erikoiskokeen pituus on 14,84 km, ja sulkuaika klo 13.40 – 23.00.
Järjestyksenvalvojia ja sulkumiehiä tarvitaan, ilmoittautumiset Marikalle, puh. 040
509 4698.
Erikoiskokeen järjestelyihin osallistuvien
kokoontuminen Waltikassa 1.10.2005 klo
11.00.

Seurojen taloudenpito- ja suunnittelu
Kohderyhmänä rahastonhoitajat. pj:t, hallitusten jäsenet ja kaikki talouden kanssa tekemisissä olevat. Koulutuksen aihealueet:
budjetointi ja seuranta, nykyajan mahdollisuudet (ATK-ohjelmat), yhteiskunnalliset
avustukset ja tuet sekä niiden hakeminen,
lainsäädäntö ja seurojen verotus, EU-tuet,
markkinointi.
Hyvä tiedottaja
Koulutuksen kohderyhmänä ovat seura- ja
tapahtumatiedottajat.
Aihealueet: tiedottamisen merkitys ja perusteet, sähköinen viestintä, seuran sisäinen ja
ulkoinen tiedotus, kilpailuiden/tapahtumien
tiedotus, suunnitelmallisuus ja esiintymistaito.

Kari Verronen

Seurakymppi
Koulutuksen kohderyhmänä ovat jaoksien
vetäjät, toimitsijavastaavat, koulutusvastaavat,
tapahtumien
vetäjät
jne.
Koulutuksen aihealueet: henkilöiden sitoutuminen toimintaan, vastuun antaminen, aktivoiminen/motivoiminen, lajien sopeuttaminen seuran toimintaan, laji- ja toimitsijakoulutuksen tuottaminen, toimitsijavaihto ym.
yhteistyö naapuriseurojen kanssa, verkostoitumismahdollisuudet, esiintymistaito.

SEURAKEHITYSHANKE 8.-9.10.2005
AKK-Motorsport ry:n Alue- ja seuratyöryhmä, yhdessä alueorganisaatioiden kanssa
tarjoaa maamme seuroille mahdollisuuden
saada apua/tukea seuran hallinnollisten
asioiden hoitoon.
AKK:n Hämeen alueella kehityshankkeen
koulutusmoduulit järjestetään hotelli Waltikassa 8.-9.10.2005.
Johtokunnan 24.9.2005 pitämässään kokouksessa tehdyllä päätöksellä koulutukseen
tullaan osallistumaan suurella joukolla, siten
että mukana ovat kaikki johtokunnan jäsenet, taloudenhoitaja ja vuoden 2006 SMWaltikka-Rallin avainhenkilöt, sekä vuoden
2006 Waltikka-Kartingin avainhenkilöt, muut
seuramme ja sen toiminnan avainhenkilöt,
huomioiden myös tulevaisuudessa järjestettävät kilpailut sekä mahdollinen halukkuus
johtokuntatyöskentelyyn.

AKK:n toimittama ennakkomateriaali on luettavissa seuramme kotisivujen ilmoitustaululta.
Aktiivisesti koulutukseen osallistuvat tullaan
johtokunnan tekemällä päätöksellä huomioimaan jollakin yhtenäisellä asusteella.
Ilmoittautumiset koulutukseen Kari Verroselle, puh. 0400 831 333, tai e-mail:
kari.verronen@pp.inet.fi, viimeistään 3.10.
Kari Verronen
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Minun on vielä vaikeaa arvioida täydellisesti
kuinka hyvää työtä kukin ralliin osallistunut
seuran jäsen ja talkoolaiset on tehnyt rallimme parhaaksi. Kuitenkin voin jo todeta,
että saamamme palaute niin yleisöltä, kuskeilta, tiimeiltä ja yhteistyökumppaneilta
kuin kaikilta muiltakin tahoilta, on ollut kannustavan positiivista.
Tahdon siis vilpittömästi kiittää teitä kaikkia
järjestelyihin osallistuneita henkilöitä sekä
teidän tausta joukkoja, sillä olette tehneet
jälleen valtavan, aikaa vievän panostuksen
tapahtumamme eteen ja kaikkien osallisten
voimavarat ovat olleet 100 % koetuksella.
Kiitos kaikille mukana olleille, ketään unohtamatta, olette loistavaa porukkaa!

JÄRJESTYKSENVALVOJAN
PERUSKURSSI
Tarjolla järjestyksenvalvojan peruskurssi,
Valkeakoski-opisto, kurssiluokka, la/su/la
klo 09.00 - 16.00, 17.9.2005 – 18.9.2005 ja
24.9.2005
Kouluttajana toimii ylikonstaapeli Jari Helo.
Oppitunteja 24. Kurssimaksu 55 €.
Järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittanut henkilö saa kelpoisuuden toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa. Kurssin hyväksytty suorittaminen
edellyttää kirjallisen kokeen hyväksyttyä
suorittamista. Järjestyksenvalvojan hyväksyy kotipaikkakunnan poliisi. Kurssimaksu
sisältää materiaalin ja tentin. Järjestyksenvalvojakortin hinta on 31 €.
Seuramme jäsenet jotka sitoutuvat toimimaan järjestyksenvalvojatehtävissä järjestämissämme tapahtumissa, voivat osallistua
koulutukseen sillä periaatteella että seuramme korvaa em. kulut kun kurssi on hyväksyttävästi suoritettu ja järjestyksenvalvojakortti myönnetty.
Ilmoittautumiset Sauli Mäkiselälle, puh.
044 530 9985, tai e-mail:
sauli.makiselka@tampereenpuhelin.fi.

Pekka Niskavaara
Puheenjohtaja,
Valkeakoski Motorsport Finland

Vuoden 2005 SM-Waltikka-Ralli ajettu!
Kiitämme sitä monisatapäistä talkoojoukkoa
joka itseään, voimiaan ja aikaansa säästämättä onnistui jälleen kerran tekemään tapahtumastamme laadukkaan ja viihdyttävän
tilaisuuden
ralliautoilun
ystäville.
Kiitos myös kilpailuun osallistuneille kuljettajille, te tarjositte yleisölle juuri sen mitä he
tapahtumalta odottivat, tiukkaa sekuntitaistelua Suomalaisilla sorateillä aurinkoisessa
kesäsäässä.
Kiitos yhteistyökumppaneille, meitä avustaneille kylätoimikunnille, ja yhteisöille, sekä
viranomaisille.
Ilman teidän kaikkien apua emme olisi pystyneet toteuttamaan laatutuotetta SMWaltikka-Ralli 2005!

Kari Verronen

KIITOS SEURAMME ETEEN TEHDYSTÄ
TYÖSTÄ

Pekka Järvinen
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja kilpailunjohtaja

Tervehdys ralliin hurahtanut harrastajakunta!
Ensimmäisestä rallista, missä olen ollut
mukana, on kulunut jo kohtuulliset neljä
päivää ja vielä on takki aivan tyhjä.
Ensitunteitani on varsin vaikea pukea sanoiksi, niin yllättynyt olen tapahtuman sujuvasta kulusta.
4

LIITY SEURAAMME!
VALKEAKOSKI MOTORSPORT FINLAND RY
Perustettu:
Jäsenmäärä:
Toimistomme:
Postiosoite:

Puhelin:
Telefax:
E-mail:
Kotisivut:

05.04.1950
Seuran tämän hetkinen jäsenmäärä on n. 150
Hotelli Waltikassa, Hakalantie 6
Toimistolla on päivystys tiistaisin klo 18.00 - 19.00
Valkeakoski Motorsport Finland
c/o hotelli Waltikka
PL 179
37601 Valkeakoski
(03) 577 1484
(03) 577 1481
valkeakoski.motorsport@finland.inet.fi
www.valkeakoski-motorsport.net

Valkeakoski Motorsport Finland ry on AKK Motorsport ry:n jäsenyhdistys

Tule mukaan toimintaamme! Täytä alla oleva jäsentietolomake!

JÄSENTIETOLOMAKE
SUKUNIMI

ETUNIMET

HENKILÖTUNNUS

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO

POSTITOIMIPAIKKA

PUHELIN KOTIIN

PUHELIN TOIMEEN

MATKAPUHELIN

SÄHKÖPOSTIOSOITE

TYÖNANTAJA

ARVO TAI AMMATTI

PAIKKA

AIKA

ALLEKIRJOITUS

-

Palauta täytetty jäsentietolomake hotelli Waltikassa sijaitsevaan seuramme toimistoon.
Liittymisen ja tietojesi antamisen voit tehdä vaihtoehtoisesti myös kotisivuillamme.
Netissä olevan lomakkeen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona ylempänä olleeseen
sähköpostiosoitteeseemme.
Kiitos mielenkiinnostasi!
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Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta,
pyydetään palauttamaan osoitteella:
Valkeakoski Motorsport Finland ry.
c/o hotelli Waltikka
PL 179
37601 Valkeakoski

Palautteiden jälkeen Marikalla ja MikiMaijalla oli sitten mietittynä kilpailu, jossa
koko porukka jaettiin ryhmiin ja tehtiin ryhmissä eri rasteja. Idea oli onnistunut koska
jokaisessa ryhmässä oli toisilleen tuntematonta porukkaa ja näin päästiin tutustumaan
uusiin kasvoihin. Loppuilta kuluikin sitten
porukalla saunoen, ja keskustellen tulevista
ralleista ja illan jatkojen suunnitelmista.
Toivottavasti kaikki viihtyivät ja rentoutuivat!

LINNO HISTORIC-RALLI 3.9.2005
Olemme erikoiskokeen järjestämisen velkaa
naapuriseuralle!
Järjestettävä erikoiskoe on vaihto vuoden
2004 Waltikka-Rallin erikoiskokeen järjestämiseen.
Ek-päällikkönä toimii Jari Armisto, opissaan
Arto Reinikainen. Ek:n turvallisuuspäällikkönä toimii Sauli Mäkiselkä, ja EK:n 2. päällikkönä Jukka Saarinen. Järjestelyt ovat
meneillään, ja sulkumiehiä tarvitaan edelleen.
Ilmoittautumiset pikaisesti Jari Armistolle,
puhelimeen 040 511 5345.
Ek:n järjestelyihin osallistuvien kokoontuminen Waltikassa 3.9.2005 klo 9.00.
Kyseisen rallin järjestelyistä vastaa Valkeakosken - Toijalan Seudun Urheiluautoilijat.

Sauli Mäkiselkä

TIISTAIPÄIVYSTYS TOIMISTOLLA
LYHENEE
Tiistaipäivystykset hotelli Waltikassa sijaitsevassa toimistossamme ovat tähän asti
olleet klo 18.00 – 20.00.
Vähäisestä kävijämäärästä johtuen johtokunta päätti lyhentää aukiolo-aikaa yhteen
(1) tuntiin, eli klo 18.00 – 19.00. Vuoden
vaihteen jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen, ja tehdään päätökset sen mukaan.

Kari Verronen

PALAUTETILAISUUS
SM-Waltikka-Rallin ja Nuutajärven Lasirallin talkooväen palautetilaisuus Untolassa
13.08.2005.
Palautetilaisuuden tarkoituksena oli että
kaikki järjestelyihin osallistuneet saavat ilmaista oman mielipiteensä, sekä kuulla miten kukin oman ruutunsa on hoitanut.
Kutsut lähetettiin pääsääntöisesti tekstiviesteillä ja ilmoittautumiset hoidettiin Marikalle.
Osanotto olikin mahtava 34 henkilöä!
Tilaisuus alkoi kello 16:00 ruokailulla, joka
valmistettiin omin voimin, eli Marikan ja Miki-Maijan toteuttamana. Allekirjoittanut hoiteli sitten pääsääntöisesti juomapuolen.
Ruokailun jälkeen oli palautteiden vuoro,
joka keskittyi pääasiassa Waltikka-Ralliin.
Alueen vastaava piti puheenvuoron omasta
sektoristaan, ja keskustelu kävi vilkkaana yli
tunnin verran. Päällimmäiseksi puheenaiheeksi tuntui nousevan kaluston jakamisen
ja sen kunnossapidon tärkeys, jossa olisi
ensi vuodelle parannettavaa.

Kari Verronen

ISKARI NRO 3/2005
Valkeakoski Motorsport Finland ry:n jäsenlehti
Painopaikka:
Vlk Motorsport Fin, toimiston kopiokone
Painos n. 120 kpl
Tekstit:
Pekka Niskavaara, Pekka Järvinen, Jarno
Salminen, Sauli Mäkiselkä ja Kari Verronen
Yhteystietomme:
Postiosoite: Valkeakoski Motorsport Finland ry
C/o hotelli Waltikka
PL 179
37601 Valkeakoski
Puh: (03) 577 1484, Faxi: (03) 577 1481
Toimistomme on avoinna:
Tiistaisin klo 18.00 – 19.00
e-mail:
valkeakoski.motorsport@finland.inet.fi
Kotisivut:
www.valkeakoski-motorsport.net
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