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Kytönen aikoo kukistaa maailmanmestarin kotikisassaan Jämsässä 
 

Nuori Roni Kytönen hakee uransa ensimmäistä offroad-moottoripyörien cross countryn SM-

osakilpailuvoittoa lauantaina kotimaisemissaan Jämsässä. Taakse pitäisi jättää SM-

osakilpailuvoittaja ja supermoton maailmanmestari Mauno Hermunen, jonka kanssa 

Kytönen on harjoitellut ahkerasti kahden viime kauden aikana. 
 

Jämsän Seudun Moottorikerho (JSMK) isännöi cross countryn SM-sarjan kolmatta osakilpailua 

lauantaina Jämsän motocrossrata-alueella. JSMK:n Roni Kytönen, 17, ajaa nyt kauden ensimmäisen 

cross country -kilpailunsa, sillä hänet on pitänyt kiireisenä päälaji motocross. Kytönen kilpailee 

sekä Suomen että Euroopan mestaruussarjoissa. 

 

Kotimaisemiensa kilpailussa Kytönen tavoittelee uransa ensimmäistä SM-osakilpailuvoittoa cross 

countryssa, jossa ajetaan motocrossia ja enduroa yhdistävässä maastossa. Jämsässä kierroksen 

pituus on reilut 12 kilometriä. Voittaja on se, joka ajaa kahdessa tunnissa pisimmälle, eli 

käytännössä eniten kierroksia. 

 

- Kyllä, haen ehdottomasti voittoa lauantaina. Tilanne on aina ollut niin urallani, jo junnuna. 

Motocrossin EM-sarjassa realiteetit ovat kuitenkin toisenlaiset enkä voi vielä ajatella ykkössijoja, 

kahdeksan EM-pistettä tänä vuonna kerännyt Kytönen taustoittaa. 

 

Kytönen saa Jämsässä vastaansa muun muassa supermoton vuoden 2013 maailmanmestari Mauno 

Hermusen, 29, joka on kunnostautunut myös kotimaisen cross countryn ja motocrossin saralla. 

Cross countryn SM-sarjassa hän voitti avausosakilpailun ja on nyt pisteissä toisena. 

 

Kytönen ja Helsingin Moottorikerhon (HMK) Hermunen ovat harjoitelleet tänä ja viime vuonna 

tiiviisti yhdessä. Kumpikin edustaa jämsäläistä Kytönen Motorsport -tiimiä. 

 

- Aion voittaa myös Hermusen, Kytönen hymähtelee, mutta on tosissaan myöntäen Hermusen 

olevan kova vastus. 

 

- ”Manusta” on ollut minulle paljon apua parin kauden aikana. Olemme treenanneet yhdessä ja hän 

on tuonut parannuksia ajooni. Lähinnä kyse on motocrossista, missä kompastuskiveni ovat olleet 

startit. Manu on niissä ihan kuningas, ja minäkin olen oppinut paremmaksi. Olen saanut myös 

terävyyttä aika-ajooni. 

 

Hermunen on tällä hetkellä flunssassa, mikä ei anna hänellä parasta lähtökohtaa lauantain 

kilpailuun. Uransa ensimmäistä cross countryn Suomen mestaruutta jahtaava Hermunen on 

diplomaattinen kuulleessaan Kytösen voittoaikeista. 

 



- Toivottavasti pystyn sairastelusta huolimatta ajamaan lauantaina, mutta en sitten tiedä Ronin 

voitosta. Onhan hän nuori ja vetreä kaveri, joka on saanut lisää vauhtia viime kaudesta, Hermunen 

pyörittelee. 

 

- Ainakin yritän voittaa koko kisan. Katsotaan, miten käy. 

 

Kytönen on ollut tänä vuonna kiireinen monella kilpailusaralla. Viime viikonloppuna irtosi 

endurossa hänen ensimmäinen alle 20-vuotiaiden SM-mitalinsa - pronssi - vaikka hän jätti 

päätösosakilpailun väliin ajettuaan samaan aikaan motocrossin EM-sarjassa Sveitsissä. Kytönen itse 

asiassa osallistui vain kahteen neljästä SM-osakilpailusta voittaen ne kummatkin. 

 

Kytönen on voittanut tänä vuonna endurossa myös yhden aikuisten SM-sarjan osakilpailun. Lisäksi 

taskussa on yksi erävoitto motocrossin SM-sarjassa. 

 

Pitkälti yli 300 ajajan lauantai 
 

Cross countryn SM-sarjaa johtaa kahden osakilpailun jälkeen Turun Moottorikerhon Miro Lehto, 

joka tavoittelee Hermusen tapaan uransa ensimmäistä Suomen mestaruutta. Jämsän-osakilpailun 

ennakkosuosikkeihin lukeutuu myös edellisen osakilpailun voittanut HMK:n Toni Eriksson, joka on 

usean offroad-lajin moninkertainen Suomen mestari. Eriksson joutui jättämään kauden avauksen 

väliin sairastelun takia, ja hän on pisteissä viidentenä. 

 

SM-sarjassa kolmantena on Espoon Moottorikerhon Roni Salin ennen Hyvinkään Moottorikerhon 

Mikael Kaipasta. 

 

SM-luokkaan (A) on ilmoittautunut 20 ajajaa. Luokan startti tapahtuu lauantaina kello 14:00. 

Samaan aikaan radalla ovat myös 40- ja 50-vuotiaat veteraanit sekä alle 20-vuotiaat Suomen Cup -

osakilpailujensa merkeissä ja kansallinen B-luokka. 

 

Lauantaiaamuna kello 9:00 käynnistyy tunnin mittainen naisten Suomen Cup -osakilpailu sekä 

nuorten, 60-vuotiaiden veteraanien ja classic-pyörien kilpailu. 

 

Kello 11:00 on vuorossa harraste-luokan kaksituntinen kilpailu. 

 

Kytönen on ainoa JSMK:n edustaja SM-startissa, mutta kaikissa luokissa on mukana yhteensä 24 

seuran edustajaa. Mobius SM CC Pumppumies Puoliväli -kilpailuun on ilmoittautunut 334 

kuljettajaa. 

 

Kilpailukeskus sijaitsee motocrossrata-alueella osoitteessa Haaralantie 135, Jämsä. 

 

Kilpailun seuraaminen on yleisölle maksutonta. Kilpailualueella on kioski. 

 

SM-sarjassa - Mobius SM Cross Country - ajetaan tänä vuonna neljä osakilpailua. Kausi päättyy 21. 

lokakuuta Säkylässä. 

 

Mobius SM Cross Country -sarjan yhteistyökumppaneita ovat Mobius, Bike & Boat World, Biolan, 

Blå Band, KTM, Mitas, Motopalvelu Niemitalo, Nilfisk, OFFROADPro, Olvi, Racingbike Sidecar, 

TSMU Extreme Areena ja Wheel Factory. 
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Mobius SM CC Pumppumies Puoliväli 
lauantai 19.8.2017 

 

Jämsän Seudun Moottorikerho 
www.j-smk.net/tapahtumat/jamsa-cc-2017 

 

Kilpailupaikka 
Haaralankankaan Motocrossrata 

Haaralantie 135, Jämsä 

 

Lähtöluettelo 
Kalkku ry 

https://fin-enduro.com/kilpailut.php?id=788 

 

Aikataulu 
9:00 Naiset (Suomen Cup), nuoret, V60, classic - 1h 

11:00 Harraste - 2h 

14:00 A (SM), V40 (Suomen Cup), V50 (Suomen Cup), U20 (Suomen Cup), B - 2h 

 

Reittiesittely 
https://youtu.be/mCfAea9TVqs 

 

Mobius SM Cross Country 2017 
22.4. Parolannummi 

1.7. Sipoo 

19.8. Jämsä 

21.10 Säkylä 

 

www.SMcrosscountry.fi 

www.Facebook.com/SMcrosscountry 

www.YouTube.com/81mediafinland1 
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Ystävällisin terveisin. 
 

-Marko Vihriä- 

Mobius SM Cross Country -sarjan promoottori 

 

t:mi 81 Media Finland 

p. 044 302 3166 

marko.vihria@gmail.com 

Jäkärläntie 33 

20460 Turku 

Finland 
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