
 
Väinölänniemen 40 v. Muistoajot ja Paraati 
 8.6. – 9.6.2013 Kuopiossa 
 
Kuopiossa ajettiin Väinölänniemellä TT-ajot vuosina 1949 – 1973. 
Kuopion Moottorikerho ja Kuopion Moottorikerhon tuki järjestävät 
Muistoajot ja Paraatin Kuopiossa kesäkuussa teemalla 40 vuotta 
Väinölänniemenajoista.  

 
– Tilaisuudessa ajetaan lauantaina muistoajot n.1 km pituisella päällystetyllä radalla Heinjoen  
moottoriurheilukeskuksessa, joka sijaitsee 10 km Kuopiosta etelään vanhan viitostien varrella.  
Päällystetyn radan leveys on 12–16 m ja pituus n.1000 m 
 
– Lauantaina 8.6. on varattu vapaanopeuksista ajoaikaa moottoripyörille klo 9.00 – 13.00 ja autoille  
13.00 – 16.00. Heinjoelle osallistumisesta järjestäjät perivät 20 € ratamaksun. Osallistuja vastaa itse 
vakuutusturvastaan. Heinjoelle voi saapua jo perjantaina 7.6. Opastus viitostieltä.  
 
– Kauppatorilla on mahdollista esitellä ajokalustoaan lauantaina 8.6 klo 8.00 – 15.00, mikäli ei 
halua osallistua Heinjoen ajotapahtumaan.  
 
- Väinölänniemen Kasinolla pidetään tapahtuman teemaan liittyvä iltajuhla lauantaina 8.6. alkaen 
klo 19.00  Tilaisuudessa julkaistaan Väinölänniemenajoista kertova historiikki. 
 
– Iltajuhlaan myydään erillinen 35 € hintainen illalliskortti. Varattava ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
– Sunnuntaina 9.6 ajetaan paraatilähdöt Väinölänniemen vanhalla TT-radalla klo 12.00 alkaen. 
 
– Varikkoalueiksi moottoripyörille on varattu Kasinon ympäristössä vanha varikkoalue ja autoille 
urheilukentän kaupungin puoleinen pääty. Osallistujat huolehtivat ajoneuvojensa alle öljymatot ja 
oman tiiminsä käyttöön ensisammutuskaluston. Sähköä ei ole saatavissa. Väinölänniemen varikolle 
voi saapua lauantaina 8. 6. klo 8.00 ja sieltä on poistuttava viimeistään 9. 6. klo 17.00 Järjestäjä ei 
vastaa kaluston vartioinnista. Majoituksesta on sopimukset Hotelli Jahtihovin 017–2644 400 
www.jahtihovi.fi, sekä Best Western Savonian kanssa 017–255 5100 www.savonia.com   
– Yleisölle annetaan mahdollisuus tutustua vanhaan kilpailukalustoon Kauppatorin lisäksi myös 
Väinölänniemelle perustetuilla varikkoalueilla molempina päivinä. 
 
– Tapahtumassa esiintyvien moottoripyörien ja autojen on oltava Väinölänniemenajojen aikakauden 
mukaisia, vuoden 1973 tai vanhempia, joko alkuperäisiä tai ns. replikoita. Tapahtuman järjestäjä 
pidättää oikeuden hyväksyä myös muunlaista kalustoa. 
 
– Ilmoittautuminen näytösajoon ja paraatiin SVKMK:n näytösajolomakkeella johon merkitään 
sivun alalaidassa oleville vapaille riveille mahdollinen osallistuminen Kasinon iltajuhlaan / kuinka 
monta.  Lisäksi merkitään mahdollinen osallistuminen Heinjoen ajotapahtumaan tai Kauppatorin 
esittelytilaisuuteen. Ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2013 mennessä osoitteeseen: 
   

Arja Siikanen  
Tiihottarentie 1 D 38 
70500 KUOPIO  

tai sähköisesti arja.siikanen@gmail.com   
 
Tiedustelut: Erkki Miettinen 044–588 4710 

044–563 2082 
 


