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Kilpailukausi alkaa olla pulkassa, kun elellään syyskuun 
puoliväliä. Kilpailuja on ollut moneen lähtöön ja toimit-
sijoilta eivät työt ole olleet vähissä. Harmittavainen 
vesisade vain pilasi viimeisimmän kilpailun eli Rata-SM 
finaalit 15.-16.9.

Reiskan Rähinät ovat vielä tuossa lokakuun loppupuolel-
la ja tällä kertaa oikein kaksipäiväisenä kilpailuna, 
ensimmäistä kertaa.
Ensimmäisen päivän ajettaviin luokkiin kuuluvat naiset, 
nuoret ja EVK eli etuveto- ja kardaaniluokka ja sunnun-
taina kilpailevat yleinen luokka ja uudempana tuttavuu-
tena Pappaluokka.
Toivottavasti sää on yhtä komea kuin viime vuonna, jol-
loin aurinko paistoi ja oli sellainen mukava kirpakka pak-
kasaamu.

EHDOTUS
Allekirjoittaneella olisi taas sellainen pikkuehdotus seu-
ran toimintaan liittyen, tuon nyt sen taas tässä tällä 
tavalla julki, kun sitä vartenhan tämä lehti on, että 
jäsenistö saa asiansa sanottua.

Keskusteluni erään kiihdytysautoilua harrastavan työka-
verini kanssa pisti miettimään, että olisiko seuralla mah-
dollisuutta kouluttaa omaan seuraamme esimerkiksi yksi 
yhteyshenkilö, jolta seuran kuljettajat saisivat tietoa 
oman tallin/tiimin perustamiseen liittyvistä asioista?
Eli lähinnä apua siitä mikä olisi kannattavinta sponsori-
tukea hakiessa rekisteröity yhdistys vai olisiko joku yri-
tyspohja parempi omalle tiimille. Samainen henkilö 
voisi myös antaa apua siihen mistä kyseisiä asioi-
ta/asiakirjoja voisi tiedustella.
En tiedä mahtaako AKK-Motorsport ry.:llä olla minkään-
laista kurssia em. henkilölle, mutta voisi olla vaikka val-
tuustoaloitteen arvoinen juttu.
Kyllä kai Kilpailijoiden markkinointikoulutuskurssilla 
jotain käydään läpi, mutta kyllä seurassakin olisi hyvä 
olla joku joka osaisi neuvoa suoraankin tiimin perustami-
sen aakkosia. Ohhoh... Tulipas taas kirjoitettua toivotta-
vasti jaksoitte lukea.
Lunta odotellessa hyvää syssyn jatkoa...
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AVOINNA
Ma-To 7-24
Pe 7-03
La 9-03
Su 9-24

Arkisin lounas 11-14

KARAOKE  pe & la
21.30-02.00, myös
kesä keskiviikkoisin

Satakunnantie 14, Loimaa
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Palauta osoitteeseen
Ismo Vidberg
Löytänänkatu 1 A 6
20540 Turku
Liittyä voit jäseneksi sähkö-
postitsekin ilmoita kaava-
keessa kysytyt tiedot osoit-
teeseen ismo.vidberg@sci.fi

JÄSENLOMAKE
Jäsenmaksu on 30 €
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0400 199 001 vapaa koulukyydeistä

TAKSI
O.PÄÄKKÖNEN

• päivystys 24h • 8 + 1 •
• luxusvarustelu • invavarust. • 

JM-tutkinto, yleinen
13.10. Somero Sulkava
Ruotsinkielinen JM-tutkinto järjestetään tarvittaessa

JM-tutkinto, nuoret
13.10. Alastaro Frestadius, Savolainen
 
Rallitutkinto, perusosa
10.11.  Kankaanpää Tuomisto

Rallitutkinto, nuotitusosa
Koulutus on kaksiosainen. Nuotitusosa on myöhemmin sovittavana 
aikana
31.10.  Turku Mäkilä
Kolmas tutkinto järjestetään tarvittaessa

 ILMOITTAUTUMINEN TUTKINTOIHIN
Ilmoittautuminen tutkintoon tulee suorittaa viimeistään viikkoa 
ennen tutkintoa tutkintovastaavalle, jolta saat myös lisätietoja.
Tutkintovastaava
Ismo Vidberg klo 17 jälkeen 040 548 1383
Löytänänkatu 1 A 6
20540 TURKU ismo.vidberg@sci.fi

TUTKINNOT   2007

PIDÄ PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ

MÖKKIÄ VUOKRATAANMÖKKIÄ VUOKRATAANMÖKKIÄ VUOKRATAAN
Jäsenet: KySUA:n omistamaa mökkiä Alastaron 
moottoriradan läheisyydessä vuokrataan myös 
mielellään jäsenille.
Hallitus on päättänyt, että jäsenet saavat vuokrata 
mökkiä -30% alennuksella (alennus ei koske ns. 
sesonkiaikaa).

Mökki on varustuksiin kuuluu  tupakeittiö, kolme 
makuuhuonetta, sauna,
pesuhuone, WC ,parveke ja terassi.
Ulkona onnistuu makkaran grillaus katoksessa.

Muuta viihtyvyyttä tuovat televisio, digiboksi, videot ja 
cd-soitin.
Pitempi aikaista lomailua silmälläpitäen tupakeittiöstä 
löytyy astianpesukone ja kahvinkeitin.

Hinnasto: Näistä hinnoista jäsenille -30% (paitsi 
sesonkiajat)
- vuorokausi: 50 euroa
- vuorokausi (pe-su): 100 euroa
- viikonloppu (pe-su): 200 euroa
- kilpailuviikonloppu (pe-su): 500 euroa
- viikko: 400 euroa
- viikko (sis. juhlapyhä): 500 euroa
- viikko sis. kilpailuviikonloppu): 700 euroa

Varikolla kuiskitaan, että 
Reiskan Rähinöihin olisi 
tulossa ajamaan 71-
vuotias raumalainen 
Tuiskulan Kone ja Romun 
Mersulla pappaluokkaan.

HUHUPUHEITAKO?

RA U TIA IN E NHUOLTO- JA PESUPALVELU

VIHTONTIE 3
32300 MELLILÄ

PUH: 050 - 3065505
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Kyrön Seudun Urheiluautoilijat lahjoittivat Kaulanperän
koulun ekaluokkalaisille pyöräilykypärät tiistaina 21.8.2007

MONIPUOLINEN TALKOOLAINEN

Olli-Matti Äikää on poistunut keskuudestamme.

Olli-Matti oli jo Alastaron moottoriradan perustamisvai-
heessa mukana rakennustöissä ja näin ollen oli yksi moot-
toriradan rakennuspassin omaavista henkilöistä.

KySUA:n jäsenenä hän antoi oman panostuksensa myös 
seuramme kilpailuiden järjestämisiin aktiivisesti. Eipä 
taida olla montaakaan kilpailua, missä Olli-Mattia ei olisi 
näkynyt, joko kuormaajan puikoissa tai vaikkapa katsas-
tuksessa. Isot saappaat tulivat täytettäviksi.

Seura haluaa kiittää ja muistaa lämmöllä Olli-Mattia

Kyrön Seudun Urheiluautoilijat ry.

Veijo Reunanen oli koittamassa Skylinen luistoa
kerhon ratapäivänä

KiikoisAS:n JM-SM liigajoukkueen konsultti ja johtaja
KiikoisAS meni ensikertalaisena finaalipäivälle

Mikko Huhtala aloitti yleisessä luokassa ajamisen 
Mellilä 4000 JM:ssä. Heti kolme starttia ja yksi lähtö 
voitto
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0400 536 303

02-762 8326

•Finikor ruosteenestokäsittely
•huolto, korjaus
•maalaus, peltityö
•rengasmyynti
•automyynti
•autovuokraus
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lauantaina 1.12.2007 klo 18.00
Loimaan Torni Kahvilassa

Satakunnantie 14

PIKKUJOULUT

Illalliskortin hinta 20 euroa
Ohjelmassa jouluateria, kahvi ja torttu, karaokea ja ym.

Joulupukki vierailee, joten ota pikkupaketti mukaan
Sitovat ilmoittautumiset 22.11.mennessä Marille puh 050 5644968

Maksu Kyrön Seudun Urheiluautoilijoiden tilille
22.11 mennessä tilin:o 471110-27019

Ilmoittautuminen sitova vasta maksettuasi illalliskortin

Nyt juhlistamaan alkutalvea - sillä nyt pidetään
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JM-SM KITEELLÄ

30.6-1.7.2007
Yleisen jokamiesluokan 
kisat järjestettiin tänä 
vuonna Kiteellä.
Seuramme edustajia oli 
ajamassa Tomi Hongisto, 
Mikko Kosonen, Jari Raita-
nen, Jyrki Suomela, Toni 
Rask, Juha Laaksonen ja 
Tomi Ahjoniemi. Kisaan oli 
ilmoittautunut 374 kuljet-
tajaa, joista 289 saapui pai-
kalle.

LAUANTAIPÄIVÄ
Lauantaina karsittiin kul-
jettajia alku- ja keräilyläh-
döillä sunnuntaille 136 kul-
jettajaa. Hongisto oli 
ensimmäisenä seurastam-
me tulikokeessa fiat 
600:llaan. Hienosti lähtö-
voitto ja paikka suoraan 
sunnuntaille. Muut kuljet-

KUA:ta. Molemmat karsiu- ajoi alku- ja ensimmäiset 
tuivat lauantaina. välierät, jatkopaikkaa ei 
Päivän päätteeksi myytiin hellinnyt ja paikka katso-
karsiutuneet autot. Tar- moon. Hongisto alku- ja toi-
jouksia tehtiin 1273 kpl set välierät ja paikka 
100 autosta. Kosonen semeihin. Semeissä vetari 
menetti autonsa josta oli poikki ja linkutus maaliin 
28 tarjousta. Ensinmäinen risalla autolla, mutta paik-
päivä pulkassa eikä muuta ka vielä E-finaaliin. Onnek-
kuin majapaikkaan sauno- si tuli tauko ja hyvä huolto-
maan ja keräämään voimia porukka kerkesi tekemään 
sunnuntaille. remontin. E-finaali lähtö-

viivalle. Hongiston auto 
SUNNUNTAIPÄIVÄ sammui ensimmäisellä kier-
Sunnuntai koitti aurin- roksella ja matkan teko lop-
koisena yöllisen sadekuu- pui siihen. Sijoitus hienosti 
ron jälkeen. Eikä muuta 30.tämän vuoden suomen-

tyivät katsojiksi. Myös kuin ajot käyntiin ja ratko- mestaruuskisoissa.tajamme joutuivat aja-
kisassa oli ajamassa seu- maan tulevaa Suomenmes-maan molemmat lähtönsä. 
ramme kaksi jäsentä Kari taria. Juha Laaksonen ajoi SUOMENMESTARI 2007Heistä jatkopaikan saivat 
Parkkila, joka edusti alku- ja keräilylähdöt ja Suomenmestariksi kaasutti Hongiston lisäksi Laakso-
PuMK/UA:ta ja Janne Vir- sen jälkeen paikka katso- toisen kerran peräkkäin nen ja Ahjoniemi. Muut siir-
tanen joka edustaa K- mossa. Tomi Ahjoniemi Antti Harju P-HUA:sta

Tomi Hongisto JM-SM 2007  sijoitus 30.

Satu Suomela ja Katriina Rantanen SM:n kannustus-
joukoissa
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vuonna kohti Hopeaa Petri Laitinen 
KOTKAA.......missä ratko-PihtUA:sta ja pronssille 
taan 2008 yleisenluokan kaasutti Tapani Kalmukoski 
suomenmestari.EUA:sta. Jäljellä oli vielä 

päivän autonmyynti. Tar-
MUKAVAA SYKSYNJATKOA jouksia tehtiin 1424 kpl 
AUTOURHEILUN PARISSA.119 autosta. Laaksonen sai 

autonsa suojalla kotiin. 
Teksti: Mari HuhtalaHongisto ja Ahjoniemi 
Kuvat: Mari Huhtala, JK-menettivät Fiatinsa. Hon-
Racing.net, Mikael Timo-gisto sai tilalle arvalla toi-
nensen auton ja kisan jälkeen 

osti omansa vielä takaisin. 
Joten autotilanne oli kai-
kin puolin hyvä kotiin läh-
tiessä. Ei muuta kuin ensi 

Juha Laaksosen melkeinpä lommoton Fiat jäi suojalla
omiin nimiin ja odottelemaan ensi vuoden SM-kilpailua

Jos auton moottorin voitelu loppuu, niin kuskin voitelu
alkaa...

Palkinto kolmikko

K
u

va
: 

i
M

k
e

a
l T

mi
o

n
e

n
K

va
: 
J

-R
a

c
n

g
n

e
u

K
i

.
t

K
u

va
: 
J

-R
a

ci
n

g
.n

e
t

K

V8 ja Gti vauhtipäivä AlastarollaV8 ja Gti vauhtipäivä AlastarollaV8 ja Gti vauhtipäivä Alastarolla
Olin siinä katselemassa 
FHRA ry.:n järjestämää 
kiihdytyspäivää 18.8. Oli-
han taas kaikenlaisia katu-
autoja liikenteessä. Ihan 
pakko oli ottaa jokkismie-
hiä varten viereinen kuva. 
Kuvan VW oli kuitenkin 
noista neloskoneista mie-
lestäni hatunnoston arvoi-
sin suoritus. Kun vapaasti 
hengittävällä rykäistään 
tuollaisia aikoja, niin ei 
noita wheeliebarseja ole 
aivan turhaan tuohon 
perään ripustettu.

Teksti ja kuva:
Santtu Miinalainen

Olin Olin siinä siinä katselemassa katselemassa 
FHRA FHRA ry.:n ry.:n järjestämää järjestämää 
kiihdytyspäivää 18.8. Oli-kiihdytyspäivää 18.8. Oli-
han taas kaikenlaisia katu-han taas kaikenlaisia katu-
autoja autoja liikenteessä. liikenteessä. Ihan Ihan 
pakko oli ottaa jokkismie-pakko oli ottaa jokkismie-
hiä varten viereinen kuva. hiä varten viereinen kuva. 
Kuvan Kuvan VW VW oli oli kuitenkin kuitenkin 
noista neloskoneista mie-noista neloskoneista mie-
lestäni hatunnoston arvoi-lestäni hatunnoston arvoi-
sin suoritus. Kun vapaasti sin suoritus. Kun vapaasti 
hengittävällä hengittävällä rykäistään rykäistään 
tuollaisia tuollaisia aikoja, aikoja, niin niin ei ei 
noita wheeliebarseja ole noita wheeliebarseja ole 
aivan aivan turhaan turhaan tuohon tuohon 
perään ripustettu.perään ripustettu.

Teksti ja kuva:Teksti ja kuva:
Santtu MiinalainenSanttu Miinalainen

VW Kupla -51 kiskaisi varttimailin ajaksi 10.487, auton
kuljettaja Juhani Jyränkö
VW Kupla -51 kiskaisi varttimailin ajaksi 10.487, autonVW Kupla -51 kiskaisi varttimailin ajaksi 10.487, auton
kuljettaja Juhani Jyränkökuljettaja Juhani Jyränkö

www.matkaviitala.fi
sivuilta muut matkat
esim. Tallinna ym....

Pyydä tarjous ryhmällesi!

16-50 paikkaiset
bussit tilausajoihinne!

www.matkaviitala.fiwww.matkaviitala.fi
sivuilta muut matkatsivuilta muut matkat
esim. Tallinna ym....esim. Tallinna ym....

Pyydä tarjous ryhmällesi!Pyydä tarjous ryhmällesi!

16-50 paikkaiset16-50 paikkaiset
bussit tilausajoihinne!bussit tilausajoihinne!

02-7669294, 050 3040772
info@matkaviitala.fi

MAKEDONIA
29.4-6.5

patikkateemalla

MAKEDONIAMAKEDONIA
29.4-6.529.4-6.5

patikkateemallapatikkateemalla
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Suomalaisten näytösajo 
viikonloppu Mantorpin fes-
tareilla sujui aurinkoisen 
sään merkeissä.
Paikalle oli saapunut 15-
20000 ihastelijaa katso-
maan tuunattuja kuormu-
reita.

Näytösajon “oheistapah-
tumassa” oli nähtävää ja 
kuultavaa kaiken ikäisille.
Oli monstereita, mootto-
ripyörä esityksiä kiihdy-
tysajoa kuormurilla ja 
rokki soi läpi yön.

Ajoimme kolme ns kilpai-
lua niissä riitti vauhtia ja 
tilanteita. Kuljettaja 
kokouksen tuloksena kaik-
ki ohitukset tuli suorittaa 
pääkatsomon kohdalla 
joten Erik ja Timo kolaroi-
vat myös pääsuoralla. 
Mika ja Petri onnistuivat 
tuomaan kaluston ehjänä 

maaliin. Jokaisessa läh-
dössä isännät olivat tyyty-
väisiä esityksiin.

Mukana suomalaisten 
lisäksi autoja oli Ruotsista 
ja Norjasta. Varikko kes-
kusteluissa väläytettiin 
pohjoismaisesta cup kil-
pailusta, jossa ajettaisiin 
kilpailut Ruotsissa , Suo-
messa ja ehkä Norjassa.

Teksti ja kuvat:
Hannu Manninen

KANSALLINEN KEPPILUOKKA MANTORPISSA

"Rahtarin unelma" avoveturi Suomen teille

Valmistautuminen lähtöön 

Kaunismäki Racing

järjestää tilauksesta
Rallicross ajotilaisuuksia
Alastaron moottoriradalla

esim.
Polttareihin, 

syntymäpäivät,
yrityksille

puh.0505410332

Kaunismäki RacingKaunismäki Racing

järjestää tilauksestajärjestää tilauksesta
Rallicross ajotilaisuuksiaRallicross ajotilaisuuksia
Alastaron moottoriradallaAlastaron moottoriradalla

esim.esim.
Polttareihin, Polttareihin, 

syntymäpäivät,syntymäpäivät,
yrityksilleyrityksille

puh.0505410332puh.0505410332



Syyskuu 2007 n:o 3

Näin vähäisin kolhuin selvittiin, kuvassa Forsströmin
takapuskuri Kallionpään hyväilyn jälkeen

Ruotsalaispojat menevät aina perä edeltä, tosin ajavat
eteenpäin

torstaina 1.11.2007
Kyrön Seudun Osuuspankin kerhohuoneella

Kyrössä klo 19.00

Kokouksessa syyskokousasiat

ja lopuksi vuoden palkintojen jakotilaisuus.

Tervetuloa!!!

SYYSKOKOUS

HALLITUS
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hian sijoitus luokassa ei neeseen on sovitettu Joka vuotuinen Historic G-luokan Marko Ranta-
muuttunut eli luokkavoit- BMW:n tekniikkaa, ajoi Race Finlandin Cup sar- sen laina Mantalla Hau-
to tuli. aika-ajossa luokassaan jaan kuuluva osakilpailu hia ajoi aika-ajossa  
Ilpo Rantalaiho Volvol- yhdeksänneksi. Kilpai-ajettiin Alastarolla. Seu- oman luokkansa ykkö-
laan, jonka on konehuo- lussa sijoitus oli kuudes.rastamme oli kilpaile- seksi ja kilpailussa Hau-

massa 4 kuljettajaa Cup-
pisteistä.

Tommi Hauhia oli aja-
massa kahtakin eri luok-
kaa Historic Formuloita 
sekä Historic G/ ryhmä 
1:stä Mantalla. Toisena 
kuljettajan oli Ilpo Ranta-
laiho Volvo 262:lla 
Roadsport A:ssa. Kol-
mantena kuljettajana oli 
Markus Kutila Ladalla 
Roadsport B:ssä ja nel-
jäntenä Juha Mustonen 
Ford Fiestalla myöskin 
Roadsport C:ssä.

Tommi Hauhian aika-
ajon tuloksena Formula 
luokassa oli toinen lähtö-
ruutu, mutta itse kilpai-
lusta heltisi voitto vajaan 
15 sekunnin erolla paalu-
paikan ajaneeseen 
Jarmo Brandesiin.

Markus Kutilan Ladan sielun elämää Ilpo Rantalaihoa ei vakuuta Volvon moottori, konehuo-
neessa kehrää BMW:n kuutonen M-sarjalaisesta

Juha Mustonen voitti tämän vuoden Gulf Cupissa luokkansa
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Markus Kutilan Lada kiisi 
aika-ajoissa luokka seis-
kaksi ja sunnuntain kil-
pailussa sijoitus kuudes. 
Kutilan Ladan konehuo-
neesta löytyy tupla-
kaasuttimilla höystetty 
Samaran 1500 kuutioi-
nen moottori. Kilpailuja 
ennen tätä on kertynyt 
yksi Jurvasta, mutta Alue-
cuppia Kutila on ajanut 
monena vuotena.

Juha Mustosen kilpailu ei 
mennytkään niin put-
keen, kuin kuljettaja olisi 
halunnut. Aika-ajoista 
irtosi komeasti 2. sija luo-
kassa, mutta kilpailun 
pilasi hajonnut kone, 
jonka seurauksena 
hänet diskattiin kilpailus-
ta savuttamisen takia. 
Silti Mustonen onnistui 
keräämään alkukauden 
kilpailuista tarpeellisen turbo Caprilla, mutta tinan kannella. Musto- Teksti ja kuvat:
pistemäärän ja voitti luok- auto on vaihtunut Ford nen on ajanut tänä vuon- Santtu Miinalainen
kansa Gulf Historic Race Fiestaan, joka on na kaikki Roadsport luo-
Cupissa tänä vuonna. toteutettu Kentin 1.6 kan kilpailut.
Mustonen aloitti 2003 moottoritekniikalla ja Cor-

Tommi Hauhian ajama Manta on Marko Rantasen
omistuksessa

Tällä tavalla toimii oikeaoppinen varikkoväki, huomaa koko varikkoteltan kattava
alustasuoja 

Tässä Tommi Hauhian ajama Historic Formula, Hauhia
kuittasi luokkavoiton
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Tommi Hauhia oli ajamassa Ahvenistolla.
Tässä hänen kisaraporttinsa:

Aika-ajossa olin 
toinen heti Sakselinin 911 Porschen jälkeen, Huttunen 
Alfa GTV:llä puolisekuntia perässä. 
Ensimmäisessä lähdössä olin tarun mutkassa jo 
Porschen rinnalla, mutta suoralla se kulki kuitenkin 
kovempaa Huttusen kanssa oli kova kilpailu koko kisan 
ajan, mutta sain kuitenkin pidettyä Alfan takana ja 
tulin luokassa toiseksi. 
Seuraavassa lähdössä olin alusta asti Sakselinin 
perässä. Porsche kulki suorilla kovempaa, mutta 
mutkissa sain sen helposti kiinni ja olin ajoittain 
rinnallakin. Muutama kierros ennen loppua Porsche 
sylkäisi öljyt pihalle suolta ylös noustessa ja tottakai 
olin niin lähellä, etten kerennyt väistää ja ajoin ulos. 
Pääsin kuitenkin takaisin radalle ja Sakselinin 
keskeytettyä voitin luokan.
Alastarolla ajan samalla autolla ja Votin Formula VMax 
mk 3b:llä. Tavoitteena olisi voittaa myös Porsche 
ajamalla.

Teksti: Tommi Hauhia
Kuva: Historic Race Finland ry.

Auto jolla ajoin on Rantasen Markon Opel manta 
ikäkausi G 66-71 ryhmä 1 eli vakio. 

Historic Grand Race

Ahvenistolla 18-19.8

Hauhia oli Ahveniston ensimmäisessä kilpailussa luok-
ka kakkosena ja toisessa kilpailussa korkeimmalla ko-
rokkeella

Syyskuisena lauantaina kokkolalaiset järjestivät jokkis-
kisansa Vetelissä. Aamulla kun olimme anivarhain perillä 
niin pakkasta -3 astetta ja sankka sumu. Klo 10 aloitti 
kisansa yleinen luokka, jossa starttasi 111 kuljettajaa. 
Tomi oli heti ensimmäisessä lähdössä ja lunasti paikan 
välieriin, vaikka auto jäätyikin välillä. Auton sohlatessa 
ja ajaessa vettä ulos, niin Tomi ajoi välieristä semeihin 
ja sieltä A-finaaliin, jossa tuli kolmas sija. Yleisen voitti 
Vesa Puuskamäki KvanUA:sta ja toiseksi kaasutteli Jani 
Viitala HyMK/UA:sta.
Seuraavaksi naiset ja nuoret ajoivat limittäin. Nuorissa 
Tomin autolla ajoi Pasi Välimäki Kauhajoelta. Pasikin 
lunasti paikan A-Finaaliin, jossa auto sanoi lopullisesti 
sopimuksensa irti ja Pasin keskeytettyä sijoitus kuudes. 
Nuoret voitti Niko Herrala HyMK/US:sta ja naiset voitti 
Taina Salomäki Lappajärveltä.
Viimeisenä vuorossa Etuveto/Kardaani jossa oli 66 kisai-
lijaa. Sen voitti Harri Mäkinen Järvisuomen UA:sta.
Enää odoteltiin palkintojen jakoa ja autojen myyntiä. 
Tarjouksia oli tehty 465 kappaletta kuudestakymmenes-
tä eri autosta. Tomin auto matkasi vieraan kärryssä jon-
nekin päin Suomea, mutta onneksi oli tällä kertaa tuuria 
ja tuli yksi uusi auto. Eikä muuta kuin auto kärrylle ja 
kohti kotia. Olipa mukava päästä kotiin 23 tunnin kisa-
reissun jälkeen, mutta kyllä kannatti, kun matkailu avar-
taa.
Teksti: Mari Huhtala

HONGISTO 3.

JM-KOKKOLASSA

TULE SINÄKIN EDULLISILLE
KAUPOILLE ORIPÄÄHÄN

RAUTAKAUPPA

LINDSTRÖM
Turuntie 6, 32500 ORIPÄÄ
Puh. (02) 766 1243

Vampulan Autohuolto E. Uotila & kumpp.
- Elintarvikkeita, ruokaa, olutta

- Huollot ja tarvikkeet

- Polttoaineet

02-7651102

8 Hengen taksi

Uotilan Taksipalvelu

0500-222889
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Auranmaan Lähivakuutusyhdistys 02 486 4970
Marttilan Lähivakuutusyhdistys 02 484 380

KYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö
Puh/Fax:
02-4862277
Gsm:
040-5496972

KYRÖNTIE 35 AKYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö21800 Kyrö
Puh/Fax:Puh/Fax:
02-486227702-4862277
Gsm:Gsm:
040-5496972040-5496972

kyron.kk@saunalahti.fi
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REISKAN RÄHINÄT 27-28.10.2007 klo 11.00 Alastaron jokkisradalla
Tarvitaan jälleen runsaasti toimitsijoita erilaisiin tehtäviin,jos 

sinulla mahdollisuus auttaa niin ota yhteyttä Mariin 050 5644968

Terveisin kilpailujohtajat Mari ja Jouko

REISKAN RÄHINÄT 27-28.10.2007 klo 11.00 Alastaron jokkisradallaREISKAN RÄHINÄT 27-28.10.2007 klo 11.00 Alastaron jokkisradalla
Tarvitaan jälleen runsaasti toimitsijoita erilaisiin tehtäviin,jos Tarvitaan jälleen runsaasti toimitsijoita erilaisiin tehtäviin,jos 

sinulla mahdollisuus auttaa niin ota yhteyttä Mariin 050 5644968sinulla mahdollisuus auttaa niin ota yhteyttä Mariin 050 5644968

Terveisin kilpailujohtajat Mari ja JoukoTerveisin kilpailujohtajat Mari ja Jouko



Syyskuu 2007 n:o 3

na maaliin kasvattaen pis-SM-Ratakauden päätöskil-
te-eroa hieman Raine Wik-pailu ajettiin Alastaron 
maniin.moottoriurheilukeskuk-

sessa syyskuun puolessa 
Sunnuntaipäivä olikin huo-välissä. Allekirjoittanut 
nompi Mäkisen kohdalle, pääsi seuraamaan kilpai-
koska auto ei kestänyt ja lua ainoastaan lauantai-
keskeytys tuli. Wikmanin päivänä eli ikävä kyllä sun-
ajaessa toiseksi sunnuntai-nuntaipäivän tapahtumat 
na nosti hänet pistetilan-kirjoittelen tuloslistan 
teessa sarjakärkeen. Sar-perusteella.
jan mestaruus ratkeaa vii-
meisissä lähdöissä 29.-30.9 KUORMA-AUTOT
Endurancekilpailun Seuramme kuljettajia oli-
yhteydessä.kin tällä kertaa ainoastaan 

kuorma-autoluokassa, 
MUUT LUOKATjossa mitalitaistelu sai 
Muista luokista sen verran, yllättäviäkin käänteitä sun-
että Minitonni luokassa pis-nuntaipäivänä.

pilähdön takia sai 3:n sijoi- Legends autojen lähdössä 
tin merkille Kimmo Jout-

tuksen aikasakon ja näin lauantaina Pasi Matintupa 
vuon, joka nousi lauantain Kuljettajiamme olivat 

olen putosi neljänneksi. JärvisUA:sta otti voiton 
lähdössä viimeisestä lähtö-Matti Salonen, Petri Krapi 

sekunnin erolla seuraa-
ruudusta kolmanneksi. ja Mika Mäkinen. Petri Kra-

Formula Ford luokan voitti vaan. Sunnuntaipäivän läh-
Minitonneja oli sentään läh-pin autoon tuli teknisiä 

lauantaipäivänä niinkuin dön voitti Petri Lappalai-
dössä 19 kpl, mikä tarkoit-vikoja, eikä hän päässyt 

myös sunnuntainakin Mika nen KeimolaFK:sta.
taa melkeinpä kahta ohi-ollenkaan kumpaankaan 

Vähämäki HyrUA:sta ja 
tusta kierroksella. Todella kilpailulähtöön. Ensimmäi-

samalla hän voitti Suomen Formula 3:en lauantailäh-
kunnioitettava suoritus. sen päivän lähdössä Mika 

mestaruuden luokassaan. dössä oli hieman ongelmia 
Joutvuo voitti sunnuntai-Mäkinen pääsi paalulta läh-

ja lämmityskierroksia tuli 
sessa lähdössä, mutta vilp-temään ja tulikin voittaja-

Petri Krapin kuorma-autoa vaivasivat moottorin tekniik-
ka murheet

Lauantaipäivän kilpailu päättyi seuramme kuljettajan
Mika Mäkisen voittoon

Matti Salosen sijoitus lauantaina oli seitsemäs ja sun-
nuntaina neljäs
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lauantaipäivän kilpailun kaikkiaan kolme ennen 
voitti Indrek Sepp Dodge kuin lähtö saatiin oikein lii-
Viper GT3:lla. Sunnuntai kenteeseen. Anssi Kela 
päivän kilpailun vei Indrek ajoi ulos jo ensimmäisellä 
Sepp myös nimiinsä, mutta kierroksella 5. Ratapis-
ehkä hieman kyseenalai-teen kohdalla ja lauantai-
sen tilanteen seurauksena. päivän kilpailu oli kilpail-
Ohitustilanteessa Sepp tu. Voittoon ajoi molempi-
ajautui Hietamäen ajamaa na päivinä Jesse Krohn 
Audia päin, jonka seurauk-XON:stä. Mutta silti Suo-
sena Hietamäen auto spin-menmestaruuden luokassa 
nasi ja jäi kanttareen pääl-vei Tomi Limmonen.
le jumiin. Näin ollen Hieta-
mäki putosi piikkipaikalta Super Touring-luokassa 
neljänneksi. Hietamäen Olli Haapalainen 
auton turvallinen irroitta-EspoonUA:sta Honda Civic 
minen kanttareen päältä Type R:llä voitti lauantai-
kesti niin kauan, että kär-päivän lähdön parin sekun-
kikolmikko oli jo liian kau-nin erolla seuraavaan. Sun-
kana. Hietamäki Audilla nuntaipäivän voittajaksi sade luo kyllä lisää tilan-
siis neljäs sunnuntaina.selvisi Martin Merisaar teita radalle. Ehkäpä jon-

autonaan myöskin Honda kinmoinen katettu katso-
BMW Extreme-luokan tun-Type R. Super Touring luo- mo-osa toisi yleisölle lisää 
nin kestäneen kilpailun lau-kan Suomenmestaruuden viihtyvyyttä mene ja tie-
antaina voitti pari Matti vei tänä vuonna nimiinsä dä...
Alamäki/ Tommi Järvinen.Pasi Lähteenmäki 

VaToSUA:sta. Teksti ja kuvat:
Kilpailun yleisömäärä tun- Santtu Miinalainen
tui jäävän kovin pieneksi GT-luokassa klpaili ainoas-
säiden takia, mutta pieni taan neljä kuljettajaa ja 

Pasi Matintupa vei voiton Legends-luokan lauantain
lähdössä

Markku Hietamäki toi Audin toisena maaliin GT-luokan
kilpailussa lauantaina

Indrek Seppin työväline Dodge Viper Gt3

...mutta kulkee
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FVWA BOXER SPEED DAY 
luotettavaksi tiedetty jää-Suomen volkkariyhdistys ry 
ratamoottori.järjesti 11.8 Alastaron 

moottoriradalla Boxer 
Speed Day tapahtuman. Ensimmäinen ajovuoro oli 
Tapahtuma oli motorsport Pekan, lähtöpaikat oli 
henkinen, ohjelmana oli arvottu ja saimme paikan 
mm. kiihdytysajoa sekä jostakin puolenvälin hei-
ilmajäähdytteisille Vw kommalta puolelta. Kym-
autoille tarkoitettu kestä- menen kierroksen jälkeen 
vyysajo eli Urhon Ajot. Pekka oli nostanut punai-

sen kuplan kärkipaikalle. 
Urhon ajoa on ajettu jo Koska auton polttoaineen 
useita vuosia kuuden tun- kulutuksesta ei ollut tark-
nin mittaisina Ahvenistolla kaa tietoa, päätettiin ajo-
ja Kemoran radalla. Alas- vuorot jakaa kolmen vartin 
tarolla oli ohjelmassa jaksoihin. Tankkauksen piti 
kolme tuntia kestävä rypis- kestää vähintään 4 
tys, se olikin varmasti hyvä minuuttia.

rien kireyden tarkistus, 2. DWL, Silver Hawk 89 kier-
kiinni tuntuvat olevan. Pie- rosta
ni tankkaus ja huohotin- 3. Kysuan ryhmä, Vw 1302 
letkun korjaus. S 88 kierrosta

Kierroksen päästä kupla Tavoitteet ylittyivät roi-
tulee taas varikolle - mitä masti, saavutettiin kolmos 
nyt? Jaahas STOP AND GO sija. Mukava tapahtuma, 
rangaistus annettu josta- josta kiitokset järjestäjille 
kin väärästä toiminnasta ja muille tiimeille.
varikkokäynnin yhteydes-
sä. Erityiset kiitokset varikko 

miehistöllemme Antti Kylä-
Ruutulipun heilahdettua markula, Henri Nokkala, 
alkaa ankara kierrosmää- Reijo Enberg ja Tomi Salmi-
rien laskenta, tarkistusten nen.
jälkeen tulokset ovat:

Teksti: Esa Jokinen
1. Puhallintehtaan Pojat, Kuvat: Mikko Saari, Esa Seuraava ajovuoro lankesi päätös, sillä lämpömittari VW Type 3 90 kierrosta JokinenEsalle, ohjeeksi annettiin lähenteli 30°c ja helle on 

6000 kierrosta joka vaih-tunnetusti herkkua ilma-
teella ja pyöreitä ajolinjo-jäähdytys koneille.
ja, kierrosluku määräys 
onnistui, mutta ajolinjat Urhon Ajoihin oli ilmaantu-
olivat jotain muuta.nut 13 tiimiä, suurin osa 

kuplia, mutta mukana 
Ankkuriosuus oli Ramin hei-myös Type 3 ja 4 autoja 
niä, toisen tiimin kanssa sekä liukkaan näköisiä lasi-
samalla kierrosmäärällä kuitukorisia autoja.
kärjessä, varikolla pohdit-
tiin riittäisikö bensa lop-KySUA:n kolmikko Pekka 
puun asti ilman tankkaus-Virtanen, Rami Reunanen 
ta.ja Esa Jokinen osallistuivat 
Noin 15 min ennen ajan ensikertalaisina tapahtu-
täyttymistä Rami kaartaa maan Vw 1302 S autolla, 
varikolle, pyörät ravista-koska tavoitteena oli näh-
vat niin että näkökentässä dä ruutulippu niin taka-
näkyy kaksi ajorataa, pyö-luukkuun istutettiin Pekan 

Esa Jokinen, Pekka Virtanen ja Rami Reunanen

Pekka Virtanen valmiina lähtöön

DWL tiimin Silverhawk


