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Uudistuneet tilat
Tiloista uutta puhtia toimintaan!

Seurallemme tuli mahdollisuus keväällä
hankkia lisää tilaa ”naapurista”, sillä
Kokkolan talonhoito muutti uusiin tiloihin.
Kerholla käyneet tietävätkin, että isoa tilaa
jakoi ennen sermi, jonka toisella puolella oli
Talonhoidon tilat. Sermi on nyt avattu ja tilaa
on hyvin. Tervetuloa pistäytymään
kerhoiltoina (Ma klo 18-20) tai muuten
sovitusti.
Tiloille tuli tarvetta paristakin eri syystä.
Nykyinen varasto tulee yleiseksi tilaksi
asukkaiden läpikulkuun kanankopeille, joten
tilaa tarvittiin varastointi mielessäkin.

Lisäksi Kokkolan UA on saanut keväällä
Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä hanke
avustusta sähköisen moottoriurheilun
kehittämiseen. Saaduilla hankevaroilla
toteutetaan etupäässä nuorille suunnattua
e-motorsport kerhoa, jossa voidaan
harjoitella ja tutustua moottoriurheiluun
hyvin matalalla kynnyksellä.
Simulaattorilaitteistoja tulee kolme
kappaletta, jotka tulevat olemaan ns.
viimeistä huutoa.
Hankkeesta lisää myöhemmin kotisivuilla ja
Facebookissa!
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SM KokUA 60V Juhlaralli
25.-26.9. Ajetaan jälleen Kokkolassa!

Viime vuoden Kokkola 400 Juhlaralli
onnistui hyvin ja saimme kiitosta monesta
suunnasta, niin kuljettajilta, kuin
katsojiltakin. Kehittämistäkin toki aina
hiukan löytyy, mutta ottaen huomioon 12
vuoden tauon rallin tekemisessä, kaikki
sujui varsin mallikkaasti.
Seuramme täyttää tänä vuonna 60 vuotta,
ja ralli kantaakin komeasti seuran
juhlavuoden nimeä. Alkuperäinen ajankohta
rallille oli 2.-3.10. mutta MM-rallin ajankohta
ajautui samalle päivämäärälle, joten
Kokkolassa ajetaan 25.-26.9.
Kokoukset rallin tiimoilta alkavat pikkuhiljaa
olemaan joka viikko. Jos haluat olla osana
ralli organisaatiota, niin tule reippaasti
käymään kerholla maanantaisin klo 18-20.
Linkitämme sinut rallin Whatsapp-ryhmään
ja pysyt parhaiten ajan tasalla eri
kokouksista ja tehtävistä. Tekijöitä tarvitaan
nyt enemmän kuin aiemmin!

Karkea aikataulu rallista:
 Perjantai:
• Nuotitus
 Lauantai:
• Katsastus
• Kilpailuun lähtö 14.45
• Yht. 7 EK:ta n. 70km, joista 3
EK:ta pimeällä
 Sunnuntai:
• 1. auto reitille 7.30
• 4 EK:ta n. 70km
• 1. kilpailija maalissa n. klo 13.
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Ajankohtaista
Muuta ajankohtaista kerhomme toiminnasta

Akku keräys

RC-toiminta

Kerhomme on kerännyt ajoneuvojen akkuja,
joista saadut varat on käytetty juniori
toiminnan kehittämiseen (jäärata, rctoiminta, e-motorsport). Jos sinulta tai joltain
tutultasi löytyy erilaisia akkuja, voit vielä niitä
Kokkolan Öljytukkuun / Markus Savoselle
(Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola). Kiitos paljon
tuesta!

Kuten kaikkia muutakin, myös RC-toiminnan
harrastamista on korona haitannut viimeisen
vuoden ajan. Tämän lisäksi ulkoradan
siirtyminen vanhalta tapahtumapuiston
alueelta uudelle, vesilaitoksen taakse on
ollut hidasta. Tällä viikolla kuitenkin
ulkoradalle tulee lisää mursketta ja
talkootoiminta käynnistyy heti, kun pohjatyöt
ovat valmiit.
Sisärata jatkaa toimintaa entiseen malliin.
Lisätietoja RC-toiminnasta rc.kokua.fi tai
facebookista ” Kokkolan RC-kerho / KokUA
ry” Tarvittaessa myös voi soittaa Tanulle
040 8400 879, tai laittaa sähköpostia
rckokua@gmail.com

Valokuvia jäsenistöltä
Uudistuneisiin tiloihin haluaisimme myös
kuvia seinille. Kuvia saisi olla mielellään eri
aikakausilta, vuosikymmeniltä ja eri UA:n
tapahtumista, tai ihan vain KokUA:n
jäsenistä kilpailuissa tms.
Jos jollain jäsenellä olisi intoa ja näkemystä
toteuttaa kollaaseja, kerätä materiaalia yms.
niin otamme mielellämme apuja vastaan.
Voit ottaa yhteyttä pj. Anssiin 044 9667 106
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Ajankohtaista
Muuta ajankohtaista kerhomme toiminnasta

Rallisinappi!
Kesä, kärpäset, hyttyset, makkara ja
RALLISINAPPI!
Kerhomme lanseerasi oman rallisinapin
kevättalvella ja sitä saa haettua kerholta:
itselle, kaverille, tuttaville, työpaikoille jne.
Sinappituubin hinta on 6€/kpl tai 10€/2kpl
Tuotto käytetään jälleen seuratoiminnan
tukemiseen!
Kiitos tuesta!

