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”Porin FK-Kerhosta löytyy intoa ja osaamista jokaiseen hommaan ja siksi 
kilpailut onnistuvat yli odotusten.”  

  

Kevätpäräys 2021 on ajettu! Kiitos kaikille kilpailujoille, mekaanikoille, huoltojoukoille, talkoolaisille 

sekä hengessä mukana olleille! Kiitos ja kumarrus, ilman Teitä emme pystyisi järjestämään 

onnistuneita kilpailuita kerrasta toiseen.  

 

Näin suuren tapahtuman järjestäminen vaatii paljon työtunteja sekä yli 50 ihmisen panoksen. Porin 

FK-Kerhon aktiivinen seuratoiminta mahdollistaa mahtavat kilpailut legendaarisella Pori Circuitilla. 

Osaavia käsiä tarvitaan kahvilassa, tuomaritornissa, radan puolella, katsastuksessa sekä varikon 

ylläpidossa. Kilpailuissa on paljon sellaista työtä, jota kukaan ei huomaa, kun ne ovat hyvin 

hoidettuna. Kilpailuiden valmistelu on aloitettu jo kuukausia sitten, se huipentui kisaviikolle sekä 

voimme kaikki finaalien jälkeen sunnuntaina olla tyytyväisiä panokseemme.  

 

Ennen seuraavia kilpailuita haluamme esitellä ihmisiä kulissien takaa:  

   

 

Varikkopäällikkö Samuli ”Päällikkö” Hakamäki 

 
Maailman mukavin Samuli piti huolen koko varikkoalueesta. Jos sulakkeet paukkuivat keskellä yötä 

Porin pakkasessa majoitusalueella, Samuli laittoi sähköt kuntoon. Jos mieleen nousi kysyttävää, 

Maailman mukavin Samuli selvitti asian ja hoisi homman kotiin. Samuli sai hymyn kaikkien huulille 

ja teki Pori Circuitille tulosta lomamatkan. Porin lumisade tuntui Samulin tontilla Kanarian 

matkalta. Näin merkittävät ihmiset ikuistetaan yleensä postimerkkiin ja näin tehdään myös Porissa. 

Kun ensi kerralla saavut Poriin, pyydä Samulia näyttämään rajoitettu painos ”Maailman Mukavin 

Samuli” -postimerkki.  

  



 
 

Rauno Syysmäki ja Merja Ruokolainen ”Meidän Rauno ja Merja” 

Jo legendaksi muodostuneet Porin katsastusta pyörittävät Rauno ja Merja tekevät kaikille 

turvalliset ja tasapuoliset kilpailut pitämällä huolta teknisten sääntöjen sekä 

turvallisuusmääräysten noudattamisesta. Eikä tälläkään kertaa kokemukset vakaa käsi tärissyt, 



vaan katsastus luisti kuin rasvattu takalaakeri. Vaikka kuvasta voisi luulla, että Merjalla on mennyt 

kilpailuiden kanssa hieman pää huuruun, ei tällaista pääse tämän porukan kanssa katsastusalueella 

käymään, ellei korona pakota pitämään maskia naamalla. Kolme kertaa Merjalle ja Raunolle: ”HEI 

HEI HEI!” 

 

 



 

 

Sanna ”Konsernin Johtaja” Ojala 

 

Sanna värvättiin Ulvilan FK-Kerhosta hoitamaan tuloslaskentaa ja millä tavalla Sanna sitä johti. 

Kaikki tuomaritornissa olevat olivat ajan tasalla, kilpailunjohtaja sai luureihin tietoa jatkuvalla 

syötöllä radan tapahtumista, aika-ajot, erät ja finaalit olivat järjestyksessä ja Kiti lauloi kuumana 

samalla, kun Sanna pyöritti tuloslaskentaa. Sanna tulosti erien tuloksia HP kuumana tulostaululle ja 

samalla valmisteli seuraavaa lähtöä. Jos torni meinasi syttyä palamaan, oli Sanna ensimmäisenä 

organisoimassa ongelmaan ratkaisua. Me ei taideta palauttaa Sannaa Ulvilaan. Ja kuka nyt 

muutenkaan Porista haluaisi pois. 

 

 



Toni ”Toi on sun ruutu” Nurmi  

Toni on Porin FK-Kerhon pitkäaikainen aktiivi ja Toni piti huolta, että kaikki olivat oikealla paikalla 

ennen starttia. Kun Toni oli valmis, oli kilpailu valmis alkamaan. Toni auttoi koko viikonlopun 

juoksevissa asioissa ympäri varikkoa. Yksi mies voi olla monen homman ammattilainen, paitsi Toni, 

Toni on jokaisen homman ammattilainen. Kun tätä miestä seuraa vierestä, ei hänestä voi aistia 

minkäänlaista epävarmuutta.  

  



Lari ”Johtaja” Minkkinen 

Laria pyydettiin Kevätpäräykseen, Lari saapui Kevätpäräykseen ja Lari lähti Kevätpäräyksestä. 

Kevätpäräykseen saapumisen ja lähtemisen välille Lari piti huolen radan puolen 

kilpailutapahtumista tavalla, jota on pakko ihailla. Kaveri juoksi päälippupisteen ja tuomaritornin 

väliä kuin Lasse Viren ja homma rokkasi alusta loppuun. Lari: You Are The Man For The Job! Larilla 

oli apuna liputuksessa Aapo Huhtamaa, joka antoi Larille luvan liputtaa lähdön, jos Lari vaan halusi. 

Ja Larihan halusi.  

 

  



Jan ”Lössö” Löfgren 

Lössö seisoi yksin koko viikonlopun Martin mutkan päällä, satoi tai paistoi. Tai satoi lunta. 

Ajotapatarkkailijana Lössö piti huolen reilusta ajamisesta sekä bongasi kuskien joukosta 

nälkäisimmät kuljettajat ja laittoi näille kouraan Raxin lahjakortin kotimatkalle. Lössö toimi 

kilpailuita edeltävinä päivinä Pori Circuitin yleismies Jantusena. Ja Jantunenhan toimi. Porin FK-

Kerhossa on Vesku Jokisen ja Petri Nygårdin lanseeraama sanonta: ”Kiva olla Lössön kaveri.” 

 

  



Petri ”Safety First” Oras 

Petri toimi kilpailuiden ajan turvallisuuspäällikkönä ja piti huolen turvallisista kilpailuista. Petri hoisi 

hommat kuntoon heti alussa ja kun Petri oli työttömänä varikolla, oli turvallisuus hoidettu hieman 

paremmin kuin parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

  



Jarkko ”Hei jätkät, nyt oikeasti hiljempaa” Peräkivi 

Jarkko bongattiin vapailta markkinoilta ilman sopimusta olevana päällikkönä ja Porin FK-Kerho 

tarjosi Jarkolle 1+1 pahvia Kevätpäräyksen ratatuomarien päällikkönä. Jarkko veti pahvin 

alareunaan nimikirjoituksen ja uusi vahvistus saatiin pistämään turhan innokkaat kuljettajat 

lähdössä järjestykseen. Jarkko todisti olleensa loistava hankinta ja Porin FK-Kerhon koko 

organisaatio on erittäin tyytyväinen sopimukseen jätetystä optiosta. Jarkko oli hankinta, jonka 

seurauksena kisaorganisaatio tulee jättämään palkkakattoon tilaa tuleville kausille Jarkon optiota 

varten. 

 

  



Pasi & Tero ”Porin Jakke ja Sepi” Pohjola 

Siviilissä sähkömiehinä toimivat Pohjolan Pojat vetivät Webasto kuumana ja penkinlämppärit 

täysillä Isuzulla pitkin rataa Porin arktisissa olosuhteissa ja noukkivat kyytiin matkan varrelle 

jääneitä raatoja. Isuzu taittui pääsuoran päähän ja Martin mutkaan lähdettiin kiipeämään sukka 

syylarissa. Varikolla kiertää huhu, että Webasto olisi huutanut kuuluisat sanat: ”Se on kuulkaas 

pomot sellainen homma, et tässä painetaan melko lailla laikka punaisena, et tämän enempää ei 

pysty yksi Webasto painamaan lämpöä.” Arktiset olosuhteet eivät kuulemma välittyneet Isuzun 

etupenkille. 

 

  



Sampo Leskelä & Jenny Löytölä 

Pori Circuitilla oli kilpailuiden ajan paikalla ihan oikea lääkäri sekä ensihoitaja. Autosta löytyi 

muutakin kuin Bepanthenia ja puhalluksia. Sampo ja Jenny hoitivat meille turvalliset kilpailut 

ambulanssista käsin. Isot kiitokset teille! 

 

  



Kaisa Löfgren & Minna Heljakka 

Kaisa ja Minna nappasit vastuulleen uudistuneen kahvilan. Lounas liikkui, jääkaapit pidettiin täynnä 

tavaraa keskellä yötäkin, kahvinkeitin oli kuumana ja vohveleita painettiin tulemaan niin paljon 

kuin ehdittiin. Kaisa vaihtoi lennosta siviiliammattiin ja siirtyi kuuluttajaksi kesken kisojen. 

Tunnelma oli tämän jälkeen ihan katossa sekä varikolla että radalla. Illalla kahvilaan alkoi saapua 

väsyneitä kuljettajia sekä mekaanikkoja. Minna piti huolen, että keskustelu ei loppunut, vaikka 

rättiväsyneet kahvilan asiakkaat eivät itse enää jaksaneet puhua. Kaisan lanseeraama Kisakuppi on 

herättänyt kiinnostuksen myös vuoden 2021 innovaatio kilpailun tuomaristossa, joten Kisakupista 

tullaan vielä kuulemaan! 

 

  



Mikael ”Asiantuntija Kuismanen” Löfgren & Jussi ”Porin Matti Kyllönen” Valli 

Vielä ennen perjantaita vain Kuismasena tunnettu Mikael oli tehnyt kilpailuita varten uudet kutsut 

sekä infokirjeet, päivittänyt ahkerasti kerhon Facebookia sekä kirjoittanut legendaa uutiskirjeisiin. 

Kaikki oli kuitenkin toisin perjantaiaamuna, kun Satakunnan Kansan livestream oli varmistunut. 

Lehti oli nimennyt Mikaelin ”asiantuntijaksi” ja tämän jälkeen mikään ei ollut enää entisellään. 

Myös varikolla Kuismanen oli muuttunut ”asiantuntijaksi” ja tästä muistutettiin joka kerta erään 

valkoisen Mercedes-Benz -merkkisen kuorma-auton vierestä. Vinkkinä voidaan antaa kylkeä 

koristava aniliininpunainen logo.  

Kuismanen sai avukseen selostaja Jussi Vallin. Jussin kartingin asiantuntemus hänen omien 

sanojensa mukaan oli peräisin Mika Häkkisen 1998 mestaruuskaudelta. Ja heti perään 2021 Jussi oli 

selostamassa Satakunnan Kansan päivän top 10 juttua. Kartingin voitti mediassa koronan. Porin FK-

Kerho – Korona 6-0. 

 

Tässä vain muutamia henkilöitä, jotka osallistuivat Kevätpäräyksen järjestämiseen. Ensi kisojen 

jälkeen jatketaan kulissien takana olevien ihmisten esittelyä. 

Kiitokset: 

Tero ”Puheenjohtaja” Nurmi 

Tero järjesti paikalle kaikki tarvittavat toimihenkilöt sekä lähetti kaikki luvat kilpailuita varten. 

Samalla Tero toimi Vilin mekaanikkona; kädet melko täynnä työtä koko viikonlopun! 

Juha ”Don Juha” Heljakka 

Juha ja Brand ID valmistivat Pori Circuitille uusia opasteita, tarroja sekä mainoksia kahvilaan.  

Henri ”Puukauppias” Huhtamaa 

Henri lainasi Avantin talkoisiin ja järjesti toimihenkilöille lounasteltan. Puukauppias näytti kyntensä 

kierroslaskurin käyttäjänä. Epäilykset kierroslaskurin käytöstä lauantaiaamuna olivat turhia, sillä 

onnistuuhan Puukauppiaalta tukkimiehen kirjanpito.  

Ratatuomaripisteiden lippumiehet ja -naiset 

Te olette tämän viikonlopun sankareita. Ilman teitä emme olisi pystyneet järjestämään 

onnistuneita kilpailuita. Selätitte sään ja toimitte erinomaisesti lippupisteillä.  


