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Kaudelle 2019 moottoripyöräilyn 25-kertainen SM-voittaja Kari Vehniäinen ja 

ratamoottoripyöräilyn fysiikka- ja lajivalmennuksen edelläkävijä Roope Kylmäkoski 

yhdistävät voimansa ja tuovat K/VR Academy nimeä kantavan kattavan 

valmennuskokonaisuuden aloittelevista ratamoottoripyöräilyn harrastajista aina 

kilpakuljettajiin. Vierailevana tähtenä valmentajajoukkoa vahvistaa Suomen 

ratamoottoripyöräilyn ehdoton huippulupaus Eemeli Lahti. 

 

Tarjolla on kolme erilaista valmennuspäivää, joista jokainen keskittyy eri aihealueiden teoriaan, 

ajotekniikkaan ja käytännön toteutukseen. Palaute sekä harjoitukset räätälöidään kuskin tason 

mukaisesti. Tarjolla on päivän fokuksen mukaisesti erilaisia valmennusklinikoita sekä 

ajovideoklinikka oman kehityksen seurantaan valmentajien kommentteineen. Lisäksi valmennuksen 

aikana on tarkasteltavissa esimerkkiratakierros. Jokaiseen päivään kuuluu myös yhteinen rataan 

tutustuminen kävellen.  
 

Valmennuksia järjestetään Alastaron moottoriradalla MC Muoviluodin ja MP-Tuki Ry:n ajopäivillä. 

Jokaisena valmennuspäivänä paikalla on vähintään kaksi valmentajaa. 
 

Valmennuksien hinta on 189€/valmennuspäivä (ALV 24%) tai ostaessasi kerralla kausikortin  

kolmeen valmennukseen 499€ (ALV 24%). Huom! Hinnat eivät sisällä ratamaksuja. Varmistathan 

paikkasi kyseiseen ratapäivään ennakkoon ja noudata ratapäivän järjestäjän ohjeita nopeusryhmän 

valinnassa. Valmennuspaikkoja on rajoitetusti per nopeusryhmä. Ennakkovarauksia valmennuksiin 

voi tehdä halutessasi varmistaa paikkasi ennakkoon. K/VR-valmennuksien lisäksi voit tiedustella 

mahdollisuudesta yksilövalmennuksiin kesän 2019 aikana. Molemmissa tapauksissa ota yhteyttä: 

roope.kylmakoski@pyykkilauta.fi. 
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Valmennuspäivien alustava sisältö lyhyesti: 

1. K/VR – CORE 

- Rataan tutustuminen 

- Päivän teoria: Rata-ajon perusteet, liikkuminen pyörän päällä ja ajolinja 

- Ajoharjoittelu- ja videoanalyysit teorian pohjalta 

- Klinikka: liikkuminen pyörän päällä käytännössä, ergonomia 

- Henkilökohtainen tasoarvio, palaute ja harjoituskohteet 

 

2. K/VR – ESSENTIALS 

- Rataan tutustuminen 

- Päivän teoria: Kaasun käyttö, radan käyttö ja pyörän käytöksen tulkinta 

- Ajoharjoittelu- ja videoanalyysit teorian pohjalta 

- Klinikka: Biomekaniikka pyörän päällä, fyysiset vaatimukset, palautuminen 

- Henkilökohtainen tasoarvio, palaute ja harjoituskohteet 

 

3. K/VR – ADVANCED 

- Rataan tutustuminen 

- Päivän teoria: jarruttaminen, mutkanopeuden optimointi ja datan analysointi 

- Ajoharjoittelu- ja videoanalyysit teorian pohjalta 

- Klinikka: Mielikuvaharjoittelu, rataan tutustuminen ennakkoon, pyörän päällä liikkumisen 

erityispiirteet 

- Henkilökohtainen tasoarvio, palaute ja harjoituskohteet 

 

Ehdot: Ilmoittautuminen valmennuksiin on sitova. Ennakkovarauksesta tulee sitova maksaessasi myöhemmin saavasi laskun. Mikäli 

laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, paikka vapautetaan muiden varattavaksi. Mikäli kuitenkin joudut peruuttamaan 

osallistumisesi maksettuasi valmennuksen, voit myydä tai antaa valmennuksen eteenpäin, mutta vain samaan nopeusryhmään tai 

muuhun nopeusryhmään, jossa on tilaa. Voit myös ehdottaa valmennuksen siirtämistä seuraavaan sinulle sopivaan ajankohtaan, 

mutta tällöinkin oletuksena on, että valmennuspäivänä on edelleen tilaa nopeusryhmässäsi. Myyjä ei takaa vapaata 

valmennuspaikkaa siirtäessäsi osallistumisesi eri ajankohtaan. Jälleenmyyntitapauksissa pyydämme ilmoittamaan muutoksesta, jotta 

voimme varmistaa osallistumisoikeuden. Valmennuksia ei peruuteta sääolosuhteiden vuoksi. Mikäli valmennus joudutaan perumaan 

myyjistä johtuvista syistä, valmennuksen voi siirtää myöhemmäksi tai saada siitä rahat takaisin. Myyjä ei vastaa muista peruutuksesta 

johtuvista kuluista (mm. ratamaksut). Jokaisen osallistujan tulee varmistaa, että heillä on valmennukseen soveltuva kalusto ja 

voimassa olevat tarvittavat vakuutukset. Jokainen osallistuu valmennuksen täysin omalla vastuullaan. Pidätämme oikeuden 

valmennuspäivien sisällön muutoksiin. 


