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Sarjacrossit 2017:

Crossikoulut 2017:

TuMK johtokunta 2017:

Talkoot radalla 2017:
Ohkolan radalla pidetään talkoot 24.4 ja 25.4. 
Kello 16.00 aloitetaan ja jatketaan niin kauan 
kuin tarve vaatii. Mainostaulujen telineitä pitäi-
si korjailla ja muutakin siivoamista on tarjolla 
ennen ensimmäisiä sarjacrosseja ja crossikou-
luja. Omia työkaluja kannattaa ottaa mukaan.

 Kerhon kevätkokouksessa valittiin puheen-
johtajan lisäksi hallitukseen uusia jäseniä 
erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajana jatkaa 
Risto Leino. Hallituksen järjestäytymiskokouk-
sessa laitettiin jaostoja uusiksi ja varapuheen-
johtajaksi nimettiin Kirsi Ovaskainen. Kerhon 
sihteeriksi nimettiin Jari Laakso ja rahaston-
hoitajaksi nimettiin hallituksen ulkopuolelta 
Satu Nurminen. Eija Kontiainen toimii jäsensi-
hteerinä. 
 Tiedotusjaostoon nimettiin Seppo Kokko, Jari 
Laakso ja Tolo Suuronen.
 Koulutus- ja valmennusjaostossa jatkavat Sep-
po Kokko ja Juri Rasilainen.
 Kahvilajaosto koostuu Risto Leinosta ja Eija 
Kontiaisesta.
 Kalustojaoston muodostavat Tolo Suuronen, 
Kimmo Kunnari ja Pertti Mattila.
 Ratatoimikunnassa jatkavat Jari Laakso, Veikko 
Laakso, Mikko Holopainen ja Kimmo Kunnari.
 Kilpailujaostossa ovat Kaj Karlsson, Kirsi Ovas-
kainen ja Tommy Salonen.
 Endurojaostoa hoitavat Mikko Holopainen ja 
Veli-Matti Koivu.

* Hallituksen kokouksessa päätettiin hankkia 
kerholle oransseja huomioliivejä ratatuoma-
reiden käyttöön. Liivit ovat käytössä kevään en-
simmäisissä sarjacrosseissa.

* Kevätkokouksessa päätettiin rajoittaa mönki-
jöillä ajaminen Ohkolan radalla vain ja aino-
astaan lauantaipäivään. Lisäksi mönkijöiden 
ajomaksua korotettiin. Perusteluna maksun 
korottamiselle on mönkijöiden aiheuttama 
kasvanut radankunnostuksen tarve. Totaaliseen 
mönkijöillä ajamisen kieltoon ei haluttu men-
nä, vaikka esim. Vantaalla moinen kielto on as-
tunut voimaan.

* Rata avattu 11.4. alkaen!

* Ohkolan radalle tulee MX Safety kyltit SML 
ohjeistuksen mukaisesti. Radan aukiolosta ja 
kunnosta tiedotetaan lähes reaaliaikaisesti ker-
hon facebook seinällä ja kerhon nettisivuilla.

www.tuusulanmoottorikerho.fi  ja
facebook.com/Tuusulanmoottorikerho/

Kesän 2017 ensimmäiset sarjacrossit ajetaan 2.5. 
ja sen jälkeen jatketaan myöhemmin ilmoitetta-
van aikataulun mukaisesti. Kaikki sarjat ajetaan 
kaksi eräisinä poislukien veteraanit. Lippumi-
ehiä pitää löytyä riittävästi! Jos lippumiehiä ei 
ole, ajot jää ajamatta. Kyselkäähän kavereitanne 
ja kylänmiehiä riittävästi matkaan...

Kesän 2017 crossikoulut alkavat 3.5. keskiviik-
kona. Myös aikuisharrastajat tervetulleita op-
ettelemaan uusia asioita. Rata aukeaa klo 16.00 
ja ilmoittautuminen crossikouluun alkaa klo 
17.00. Itse crossikoulu alkaa noin klo 18.00 ja 
kestää puolitoista tuntia, jonka jälkeen jää vielä 
puoli tuntia aikaa ajaa omaan tahtiin. Kioskilta 
löytyy makkaraa ja muuta purtavaa. Tervetuloa.



Kisakuulumisia:

Eero Remes voitti Päijänneajon E2 luokan 
molempina kilpailupäivinä näytöstyyliin! 
Yleiskilpailun voitto tuli luonnollisesti myös 
Eerolle. Myös muille kerhon kuskeille tuli podi-
um paikkoja ja hyviä sijoituksia.
A1 Eero Remes 1. 
A2 Tero Häkkinen 16. 
B1 Veli-Pekka Paavola 6.
B3 Ossi Halonen 2. ja Sami Lehtonen kesk. 
C1 Jere Knuuttila 2. 
C2 Mikko Puro 15. 
C3 Teemu Ruisvaara 9. 
V40 Veijo Knuuttila 4. 
V50 Vesa Nummelin 18. 
V60 Mauri Tuominen kesk. 

Onnittelut kaikille!



 Junior drag race on 8 – 18 vuoden ikäisille tytöille ja 
pojille tarkoitettu kiihdytysurheilulaji, jossa kilpaillaan 
pääasiassa Dragster- tyyppisillä autoilla, tai moottori-
pyörillä. Ajamisen voi aloittaa sinä vuonna, kun täyttää 
8 vuotta. Junior- ryhmissä kilpaillaan 201 metrin (1/8 
mailin) matkalla. Junioreiden kilpailuissa reaktiot ja ta-
saisuus on valttia.
 Itse kilpailu koostuu kahdesta jaksosta, lajittelu ja pudo-
tuskilpailu. Lajittelu, eli ”aika-ajot” ajetaan reaktioaiko-
jen mukaan siten, että lähimmäksi täydellistä reaktiota 
(0.000s) ajanut on ykkönen ja seuraavaksi lähemmäs 
täydellistä ajanut on kakkonen jne. Lajitteluajon reak-
tioiden perusteella määräytyy järjestys varsinaiseen 
pudotuskilpailuun ja sen kaavioon.    Lajittelun aikana 
on myös tärkeää ajojen tasaisuus, jolloin on helpompaa 
määritellä oma tavoiteaika (Dial in- aika) pudotuskil-
pailuun. Normaalisti etenevänä lajittelupäivänä ehtii 
ajaa 5-8 lajittelulähtöä ja näin yrittää saada itselleen 
mahdollisimman hyvä reaktio.
  Reaktioaika mitataan valokennoilla ja se muodostuu 
siitä ajasta, mikä kuluu vihreän valon syttymisestä si-
ihen hetkeen, kun pyörän eturengas leikkaa valoken-
non säteen. Käytännössä matkaan pitää lähteä hieman 
ennen vihreän valon syttymistä ja reaktioaikaan vai-
kuttaa myös pyörän reagoiminen kaasun ja kytkimen 
käyttöön. Jos lähdet tuhannesosankin liian aikaisin, syt-
tyy lähtökuuseen punavalo varaslähdön merkiksi.
 Pudotuskilpailu ajetaan Bracket- säännöllä (tasoitus- 
säännöllä), jossa kilpailija asettaa oman Dial in- ajan 
ennen lähtöä. Dial-in- aikojen mukaan määräytyy kil-
pailijoiden lähtöhetki. Tasoitus- sääntö tarkoittaa, että 
hitaampi kilpailija (jolla on korkeampi Dial in- aika) 
saa lähteä Dial in- aikojen erotuksen verran aikaisem-
min liikkeelle. Teoriassa kilpailijat voivat olla yhtä aikaa 

maalissa, mutta näin ei käytännössä käy. Pudotuskil-
pailussa ajo tapahtuu pareittain ja ensimmäisenä maa-
liin tullut on lähdön voittaja ja jatkaa seuraavalle kier-
rokselle. Pudotuslähtökierroksia jatketaan niin kauan, 
kunnes jäljellä on kaksi kuljettajaa, jotka ajavat finaa-
lilähdön.
 Moottoripyörillä voivat kilpailla 8 – 18- vuotiaat tytöt 
ja pojat. Kilpapyörät voivat olla itse rakennettuja, tai 
kaupan pyöriä. Voimanlähteinä pyörissä käytetään 
kaksi-, tai nelitahtisia moottoreita. Moottorin koko 
määräytyy kuljettajan iän mukaan.. Luokkaindeksi, jota 
ei saa alittaa on 8 – 12 vuotiailla 11.90 sekuntia, 12 – 14 
vuotiailla 9.90 sekuntia, 14 – 16 vuotiailla 7.90 sekuntia 
ja 16 – 18 vuotiailla 6.50 sekuntia. Pyörän minimipaino 
ilman kuljettajaa on 50kg.
 Moottoripyörien kuljettajilla pitää olla nahkainen 
ajoasu, ajokengät, ajokäsineet, selkäsuojus ja kypärä. 
Pyörässä tulee lisäksi olla ”kill switch” -katkaisija, joka 
katkaisee sytytysvirran, jos ajaja joutuu erilleen pyörästä. 
Moottoripyörän ympäri keulimisen estämiseksi Junior 
Drag Bike pyörissä pitää olla myös ns. Wheelie Bars –
raudat.
 Tuusulan Moottorikerhoa kauden 2016 Junior Drag 
Bike sarjassa edusti 10 -vuotias Roope Kokko, joka 
suoritti ajamiseen oikeuttavan kirjallisen kuulustelun 
kevään American Car Shown yhteydessä. Lisäksi hänen 
piti suorittaa neljä hyväksyttyä ns. lisenssiajoa kevään 
ensimmäisen kisan yhteydessä ja sen jälkeen hänestä 
tuli oikea kiihdytyskuski. Ja koska on kyse moottori-
pyöristä, niin Suomen Moottoriliiton myöntämä nuor-
isolaji lisenssi pitää myös olla taskussa, ennen kuin ki-
soihin voi osallistua. Samalla lisenssillä voi osallistua 
esim. motocrossin kansallisiin kilpailuihin ja kerhon 
sarjacrosseihin.

Junior Drag Race – Erilaista moottoriurheilua lapsille

Odottelua varikolla. Sitä riittää etenkin sateella... Vihreä valo palaa kuusessa. Onnistunut lähtö.



 Roopen käyttämä kiihdytyspyörä on rakennettu Ya-
maha YZ85 crossipyörästä laskemalla takapäätä ja lait-
tamalla takaiskarin paikalle metallinen putki, joka te-
kee pyörästä jäykkäperäisen. Renkaan antama jousto on 
riittävä sileällä kiihdytys suoralla. Takarengas on sileä 
16 tuumainen katumopon rengas ja eturenkaana pyörii 
17 tuumainen todella kapea ja sileäkuvioinen ”nakki”. 
Ohjaustanko on vaihdettu suoraan ja matalaan malli-
in. Moottori on säilytetty täysin vakiona ja välitykset 
on samat kuin crossiradalla. Ohjaustankoon on lisätty 
pakollinen ns. kuolleen miehen katkaisija, joka sam-
muttaa moottorin, mikäli kuskin käsi irtoaa liian kauas 
tangosta esimerkiksi kaatumisen vuoksi.
 Kuusi kilpailua käsittäneen ensimmäisen kiihdytys-
kauden jälkeen Roope sijoittui Cup pisteissä sijalle 11/22 
ja kausi sisälsi pari sateen vuoksi täysin pilalle mennyttä 
kisaa. Lisäksi kauden viimeisessä kilpailussa tapahtunut 
kilpailusta pois sulkeminen vain yhden lajittelulähdön 
jälkeen verotti pisteitä. Finaalikisan ensimmäisessä läh-
dössä Roope ajoi ajan 11.254 ja se alitti reilusti säädetyn 
turvarajan 11.40, jonka alle ei missään tapauksessa saisi 
ajaa. Minkäs teet… vaihde sujahti vitoselle ja kaasun 

löysäys ennen maalia tuli liian myöhään. Tästä kisasta 
ei tullut yhtään pistettä ja se pudotti sijoitusta reilusti. 
Roope otti koko kauden hyviä reaktioita ja EM kisan 
yhteydessä ajetussa kisassa Alastarolla Roope oli hetken 
lajittelun kärjessä 0.007 sekunnin reaktioajalla. Kala-
joen kisassa taisi tulla 0.003 reaktiokin! No, tuli niitä 
punavalojakin muutamia, mutta sellaista sattuu, kun 
marginaalit on pieniä! 
 Yamaha toimi hienosti koko kauden ja se kulki liian lu-
jaa luokkaindeksiin nähden. Kun pyörässä ei ole kierro-
slukumittaria eikä nopeusmittaria, on ajan säätely hie-
man vaikeaa. Taktiikkana olikin hyvän lähdön jälkeen 
kelata vaihteet neloselle asti ja sitten löysätä kaasua hie-
man ennen maaliviivaa. Tällä taktiikalla ajat olivat aika 
tasaisesti 12.00 sekunnin aikoja. Tuli niitä 11.90 ajan 
alituksia muutama muukin, kuin tuo edellä mainittu, 
mutta ne oli niin lieviä ja sattuivat lajitteluiden aikana, 
että niistä seurasi vain hylätty suoritus. Pudotuskisas-
sa lievä indeksiajan alittaminen johtaa automaattisesti 
häviöön.
 Kiihdytysurheilu on erilailla kivaa harrastamista moot-
toriurheilun saralla ja sikäli ”neitimäistä” touhua, että 
kisoissa ei ajeta metriäkään, mikäli rata on märkä sateen 
vuoksi tai jos joku on laskenut öljyt radalle. Rataryhmä 
kyllä hoitaa radan kuntoon, mutta turvallisuudesta ei 
tingitä pätkääkään. Helppoa? Ei välttämättä, koska ta-
saisesti ajaminen ja vikkelien reaktioiden ottaminen ei 
aina onnistu. Roopelle itse ajaminen ei usean vuoden 
crossitaustan vuoksi ole homma eikä mikään. Kallis-
ta? Junnupyörällä laji ei ole kallista, koska bensaa eikä 
varaosia juurikaan kulu ja samoilla renkailla ajaa var-
masti monta vuotta. Koko sarjaan ilmoittautuminen 
maksaa noin 350 euroa junioreilta. Syödä ja asua pitää 
kilpailupaikalla kuten muissakin lajeissa ja lisenssi pitää 
maksaa. Että sellaista…
 Kausi 2017 alkaa 27.5. Motoparkissa Virtasalmella.

Lähtöön järjestäytymisalueella eli Line Upissa.

Tässä vaiheessa jännittää. Seuraavaksi radalle...

Etupyörä ilmassa matkaan...



Talvisarjaa Mannin metsässä
Kuvat: Jani Kääriäinen www.hemmonkuvat.com


