
Rallisprinttiä ajetaan Mäntyharjun keskustan 
tuntumassa helmikuussa – Moottorikerhon 
Jouni Häkkänen palkittiin Kaakkois-Suomen 
alueen vuoden toimitsijana 

Talvella 2018 sprinttiä ajettiin Ruotimolla hyvin talvisissa oloissa. Ajamisen mallia näytti tuolloin 
muun muassa Jani Paasonen. Henry Parta  

Henry Parta 

Mäntyharjun Moottorikerho järjestää rallisprint-kilpailun Mäntyharjulla helmikuun 12. päivä. 
Tämän vuoden alkuun kaavailtu kisahan jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi, mutta siitä 
eivät järjestäjät lannistuneet. Kisaorganisaatio on koottu ja kilpailun valmistelut ovat jo pitkällä. 

Nyt ei ajeta totutusti Ruotimolla, vaan taajaman tuntumassa muun muassa Nahkurintietä ja 
Kiiskintietä pitkin. Ruotimo pysyy varapaikkana, jos jostain syystä alkuperäisellä paikalla ei 
pystyttäisikään ajamaan. 

– Toki lumi ja lumipenkat vielä puuttuvat, mutta sekin korjaantuu, naureskeli reitistä vastaava Jari 
Jakonen, kuin tämän viikon lumisateita ennustaen. 



Kilpailunjohtaja Tomi Jääskeläinen lupaa huikeaa kisatapahtumaa. Tarkemmat suunnitelmat 
Jääskeläinen pitää kuitenkin vielä itsellään. 

– Kerrotaan sitten, kun asiat ovat varmistuneet. 

Mäntyharjulaisille oli tarjottu jopa SM-osakilpailun järjestämistä, mutta siihen moottorikerho ei 
vielä lähtenyt. Vuonna 2023 saattaa kuitenkin olla, että Mäntyharjulla ajetaan SM-pisteistä. 

Vaikka tänä vuonna rallisprintti peruuntui, oli moottorikerhon vuosi erittäin vilkas. Ohjelmassa oli 
muun muassa jäsentenvälisiä kisoja, testejä, liikenteen ohjausta, järjestyksen ylläpitoa, telttojen 
vuokrausta, pysäköinnin ohjausta, ratojen kunnostusta, rakentamista ynnä muuta. 

Seuran puheenjohtaja Matti Paasonen kiittääkin aktiiveja kuluneesta vuodesta. 

– Ennätysmäärä tapahtumia on tehty ja nyt aika hengähtää ja esittää kaikille erittäin iso kiitos 
hienosta työpanoksesta. Ilman aktiiveja jäisi monelta nuorelta kuin vanhemmaltakin lajin 
harrastajalta harjoitukset ja elämykset saamatta. 

Väkeä moottorikerhon tapahtumat toivat paikkakunnalle reilusti, jo pelkästään jokamieskisoissa oli 
kilpailijoita yli sata. Siihen kun laskee kuskien mukana tulleet muut henkilöt, niin luku nousee 
useampaan sataan. 

Testitapahtumissakin kävijöitä riitti. Mäntyharjun maisemissa kävivät muun muassa sellaiset kuskit 
kuin Sami Pajari, Juha Salo, Esa-Pekka Lappi, Teemu Asunmaa, Emil Lindholm, Kalle 
Markkanen ja Erik Pietarinen. Kaikkiaan kuskeja oli noin 200. 

AKK-Motorsportin Kaakkois-Suomen alueella mäntyharjulaisten aktiivisuus on myös noteerattu. 
Viime lauantaina aluemestaruuspalkintojen jakotilaisuudessa Kuusankoskella vuoden toimitsijana 
palkittiin moottorikerhon Jouni Häkkänen. 

Häkkänen on pitkään tehnyt seurassa pyyteetöntä työtä muun muassa erilaisten testien 
valmisteluissa, osallistuu ratojen kunnostuksiin ja yötä myöten niiden jäädytyksiin. Häkkäsen 
peukalon alla ovat pitkälti myös jäsentenväliset kilpailut ja ehtiipä mies avustamaan myös 
naapuriseuroja näiden toimissa. 

Häkkänen viihtyy myös ratin takana ulkoiluttaen säännöllisesti omaa Subaruaan muun muassa 
testitilaisuuksissa. 

Myös muut moottorikerholaiset pääsivät Kuusankoskella putsaamaan palkintopöytää. 
Kilpailullisista ansioistaan palkittiin Veini Kämppi, Joonas Ojala, Sami Latvanen, E sko 
Kytömäki, Jari Putkinen ja Jani Himanen. 

 


