
JÄÄRATAPARLAMENTIN MUISTIO 
 
   
 
Aika 12.10.2002 klo 12.00 – 14.30 
 
Paikka Shell Huttula, Joutsa 
 
Läsnä Korhonen Pentti  pj lajiryhmä 
 Johansson Pertti  KMMK 
 Lahti Jouni   TuMK 
 Laine Pentti   MäntsMK 
 Paananen Antti  Kisarengas Oy 
 Pihlajamäki Raimo  A-SMP 
 Rannanautio Kari  ORMK 
 Rantanen Saila  MäntsMK 
 Rantanen Veijo  MäntsMk 
 Salonen Kaarlo  lajiryhmä 
 Sironen Mika  MhMk 
 Tarvus Kari   KonnMK/UA 
 Vainikka Lauri  MäntsMk 
 Vainio Timo   ORMK 
 Vartiainen Veijo  A-SMP 
 Lahti Harri   siht lajiryhmä 
 
 

1. Lajipäällikkö Pentti Korhonen valittiin puheenjohtajaksi ja hän  toivotti osallistujat 
tervetulleiksi sekä  avasi parlamentin.  
 
2. Todettiin, että sääntömuutoksia ei tulevalle kaudelle  tehdä  noudattaen SML:n  aiempaa 
päätöstä. 

 
3. Suunniteltiin tulevan kauden kilpailukalenteria tähän mennessä anottujen päivämäärien 
perusteella: Kuopio 9 -10.2.03 SM+1h, Tuusula 23.2.03 SM/joukkue, Orivesi 23.2.03 SM sekä 
Konnevesi 16.3.03 SM. 

 
Tämä lisäksi esitettiin lisävaihtoehtoja järjestäjiksi, kiinnostuksensa ilmoittivat Kuusankoski ja 
Varkaus. Kuusankoski anoo kilpailua pidettäväksi 26.1.03.  Oriveden aiemmin ilmoittama 
päivämäärä muutettiin 16.2.03 pidettäväksi. Tuusula ehdotti kilpailuaan kaksipäiväiseksi; la 
henkilökohtainen SM ja su joukkueSM, mikäli lupa-asiat ym saadaan kuntoon. 

 
Konneveden päivämäärää voitanee aikaistaa  9.3.03. 

 
Pentti Laine esitti, että kaikki järjestäjät joille mahdollista, pitäisivät kaksipäiväset kilpailut  ( 
kahdet SM-lähdöt). Ainakin Konnevesi harkitsee asiaa. 
 
4. Puheenjohtaja esitteli lajiryhmän kokoonpanoon muutosvaihtoehtoja: Marko Lainetta 
esitettiin ja kannatettiin Aki Ajon tilalle. Päätös asiasta voidaan kuitenkin tehdä keväällä, 
seuraavassa lajiparlamentissa. 
 



5. Keskusteltiin ratojen ennakkotarkastuskäytännöstä. Sekä lajiryhmä, että järjestäjät totesivat 
yksimielisesti em käytännön tarpeellisuuden.  
 
6. Sivuvaunu-luokan harrastajamäärä on noussut ja kilpailijat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä 
rengassääntöön. Rengassääntöä tullaan tarkentamaan siten, että renkaan rungon on oltava 
vapaasti kaupan ja kaikkien vapaasti saatavilla oleva. Eli pinnoitettu rengas ei ole sallittu. Tässä 
yhteydessä keskusteltiin myös soololuokkien nastasäännöistä. Ehdotettiin, että viimetalvisen 
sijaan palattaisiin HF Duron osalta aikaisempaan nastamäärään. Muun merkkisen rungon osalta 
nykyinen sääntö on hyvä. Päätös tehtänee kaudelle 2004  (siirtymäaika). 
 
7. Seurataan kansainvälisiä sääntömuutoksia , lähinnä luokkajakojen uudistumista, nelitahtisten 
pyörien lisääntyessä. 
 
8. Antti Paananen esitti, että  Offroad-Sanomiin voisi tehdä lajistamme jutun ja tiedotukseen 
olisi muutenkin panostettava. Todettiin että valtakunnallisen tiedottamisen lisäksi tarvitaan 
myös paikallisen tason tiedottamista, esim. kilpailuja järjestävien kerhojen paikkakuntien 
mediat. Kari Rannanautio esitti, että  lajiryhmä ottaisi yhteyttä Ruutulipun toimitukseen, jotta 
saataisiin myös televisioaikaa. 
 
9. Lajiryhmälle esitettiin kysymyksiä sähköisestä ilmoittautumisesta. Todettiin teknisten 
valmiuksien olevan olemassa ja puheenjohtaja ilmoitti selvittävänsä SML:sta, mikä on 
virallinen kanta. Selvitetään myös, onko olemassa jo tietty käytäntömalli. 
 
10. Lajiryhmä esitti ”kentälle”, mikä olisi seuraavan lajiparlamentin pvm/paikka. Esitettiin, että 
se pidetään tulevan kauden viimeisen kilpailun yhteydessä. 
 
Joutsassa 12.10.2002 
 
 
 

 
Pentti Korhonen   Harri Lahti 
puheenjohtaja   sihteeri 
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