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JULKAISIJA Vastaava toimittaja ja Ilmoitushinnat/lehti:
Kyrön Seudun ilmoitusmyynti: 1/1 sivu 400 €
Urheiluautoilijat ry. Santtu Miinalainen 1/2 sivu 250 €

Gsm. 040-7458846 tai 2x25 mm 50 €
Lehti ilmestyy 4 kertaa sp. 1x50 mm 50 €
vuodessa. santtu.miinalainen@pp.inet. 2x50 mm 65 €

fiSeuraava lehti ilmestyy 
1x100 mm 65 €kesällä 2008 Taitto:
2x100 mm 115 €Lehteen tarkoitettu Santtu Miinalainen

aineisto oltava perillä Painopaikka: Priimus 
KYSY VUOSIMAINOSHINTAAviimeistään 1.6.2007 paino, Loimaa
NELJÄÄN LEHTEEN!mennessä.

Taittajan kärestä
Eipä se kunnon talvea sitten saanut tehtyä ja niinhän 
se meni “plörinäksi” koko talvikausi ainakin kerhokil-
pailujen osalta. Mutta ralli- ja sprintkuljettajat ovat 
silti kiertäneet kilpailuja talvikaudella.

Tässä kevään korvalla alkaa radalla toiminta huhti-
kuussa ja ensimmäinen oma kilpailumme järjestetään 
toukokuun lopussa endurancen tahdittamana. Toivo-
taankin toukokuulle jo aurinkoista ilmaa ja paljon kil-
pailijoita ensimmäiseen koitokseen.

Lehti ilmestyi nyt hieman myöhässä, kun yri-
tin/yritimme keräillä siihen juttuja vielä viime tin-
kaan. Mutta seuraavaan lehteen löytyykin sitten jo 
tuloksia eri malliin ja varmaan juttuakin saa kirjuutel-
tua.

Hyvää alku kevättä ja loppua myös ;)

 Santtu

www.autourheilu.fi

Kaurilantie 81, 21820 KUMILA
• Puh. 040 524 7336

ASIANTUNTEVAA APUA KODIN
ARKEEN JA KUNNOSTUKSEEN
JA-KOTIAPU hoitaa ammattitaidolla ja ajanmukaisin
välinein mm.: Kotien ja kiinteistöjen siivoukset, ulko-
alueiden hoidot ja puhtaanapidot, huoneistosaneeraukset, sisä- ja ulkomaa-
laukset, tapetoinnit yms., keittiö- ja kylpyhuone kalusteasennukset, jne.
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ASIANTUNTEVAA APUA KODIN
ARKEEN JA KUNNOSTUKSEEN

Ekologinen tehopuhdistus
kuivaavalla höyrypuhdistajalla
- Ikkunat, sisältä ja ulkoa
- Mattojen pesu (paikalla)
- Laatoitetut- ja puupinnat
- Huonekalut
- Autot, veneet, asuntovaunut yms.

Uutta!
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Kansallinen lisenssi

Vaatimuksena ajokortti (paitsi nuortenluokassa).  Kan-
sallinen lisenssi on tarkoitettu kaikkiin lajeihin, joissa 
vaaditaan kuljettajatutkinto. Lisenssillä voi omat suori-
tetut tutkinnot huomioiden osallistua kansallisiin kilpai-
luihin rallissa, rata-ajossa, jäärata-ajossa, rallisprintis-
sä, jokamiesluokassa, rallicrossissa, endurancessa ja 
Drag Racessa. Terveysselvitys on toimitettava AKK:n toi-
mistoon.

Peruslisenssi
Vaatimuksena ajokortti (paitsi nuortenluokassa, kartin-
gissa, ja autosuunnistuksen kartanlukijalla).  Perus-
lisenssillä voi osallistua kotimaan kansallisiin kilpailuihin 
autoslalomissa, autosuunnistuksessa, off roadissa, pie-
noisautoilussa, taloudellisuus- ja tasanopeusajossa, drif-
tingissä ja kartingissa. Terveysselvitys on toimitettava 
AKK:n toimistoon.

Karting-rajoitteisella Peruslisenssillä voi osallistua vain 
kotimaan kansallisiin karting-kilpailuihin.  Karting-
lisenssivaatimukset on tarkemmin esitetty karting- sään-
töjen yhteydessä.

Pienoisautoilurajoitteisella Peruslisenssillä voi osallis-
tua vain kotimaan kansallisiin pienoisautoilukilpailuihin.  
Peruslisenssi oikeuttaa osallistumaan FIA:n ulkopuolisis-
sa lajeissa kansallisiin kilpailuihin myös kaikissa EU- ja 
NEZ-maissa. Tällöin kilpailijan tulee tilata erillinen 
lisenssikortti liiton toimistosta.

Kansainvälinen lisenssi/International licence

Vaatimuksena ajokortti (ei kartingissa eikä nuorten-
luokissa).
KV-lisenssissä valokuva on pakollinen.  Lisenssissä voi 
olla lajirajoituksia, jolloin lisenssi on voimassa vain 
rajoituslajissa.

Vaaditaan aina, kun kilpaillaan ulkomailla FIA:n alaisissa 
lajeissa tai kansainvälisten kilpailujen kansainvälisissä 
luokissa. Lisenssi on lisäksi voimassa muiden maiden kan-
sallisissa kilpailuissa. Terveysselvitys on toimitettava 
AKK:n toimistoon.

Lisätietoja
 http://www.autourheilu.fi/lisenssit/default.html
tai soittele Ismolle numeroon 040 5481 383 klo 17.00 jäl-
keen

LISENSSIASIAA
2008

LISENSSIASIAALISENSSIASIAA
20082008

TUTKINNOISTA
2008

5.4.08   JM -Tutkinto, Yleinen, Raisio

12.4.08 JM - Tutkinto, Nuoret, Laitila
 
23.4.08 Rallitutkinto, Nuotitusosa, Turku

10.5.08 Endurance-Tutkinto,Vammala

5.7.08 Rallitutkinto, perusosa, Turku

23.8.08 JM -Tutkinto, Yleinen, Vampula
 
11.10.08 JM - Tutkinto, Nuoret, Somero

22.10.08  Rallitutkinto, Nuotitusosa ,Turku

8.11.08 Endurance-Tutkinto,Pori

8.11.08 JM -Tutkinto, Yleinen, Kankaanpää

8.11.08 Rallitutkinto, perusosa, Vammala

Endurance tutkinto

Endurance tutkinto on voimassa endurance kilpailuissa 
paisti ei nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.

Tutkinto on voimassa myös rallicrossissa ja jääradalla 
juniori tason sekä nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.  

JM-tutkinto

JM-tutkinto on JM-luokan päätutkinto. Tutkinto on voi-
massa myös rallicrossissa ja jääradalla juniori tason 
sekä nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.
Tutkinto on voimassa myös rallisprint kilpailuissa. 
2007 tai aikaisemmin suoritettu JM-tutkinto on voi-
massa myös endurancessa.

Ilmoittautuminen tutkintoon tulee suorittaa 
viimeistään 29.4.2008 mennessä tutkintovastaavalle, 
jolta saat myös lisätietoja.

Tutkintovastaava
Kari Takalo, Finnberginkatu 4 as 18, 20320 TURKU
GSM 040 500 1730, kari.takalo@hotmail.com, tiedus-
telut numerosta, ilmoittautumiset sähköpostilla ja tut-
kinnot maksetaan nykyään etukäteen.
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Ohjelmassa siis Pakkala Oy Autolle oma ruutu varikol-
SM-Rallisprint, joka ajet- ta, ilmoittautuminen, 
tiin Jämijärven Vihus- numeroiden teippaaminen 
sa.Kilpailun järjestäjänä ja reittiin tutustuminen.
toimi Kankaanpään Urhei- Tie olikin pohjaltaan 
luautoilijat ry. melko hyvässä kunnossa. Ei 

ollut huolta, jotta rapa len-
Aamulla ylös vähän ennen täisi niin kuin edellisessä 
heräämistä, ja keula kohti Urjalan osakilpailussa. 
Jämijärveä.Tässä tapauk- Jämijärven pohjoisem-
sessa Ducaton keula, sillä masta sijainnista, oli siis 
oltiin Lentosen Pertin ja apua sen osalta.
Tenkasen Virpin matkassa.
Perillä odottikin vähän tal- Päivän ensimmäiset kaa-
visemmat maisemat, kun dot saatiinkin sitten jo, 
vertasi siihen miltä kotona yllätys yllätys... tutustu-
näytti lähtiessä. miskierroksella.
Lunta..., tässä tapaukses- Muutama vikurimpi polku-
sa karvalakkeja. Tuli vaa- pyörä heitti kuljettajansa 

Kaiken kaikkiaan kilpai- Toisella kierroksella oli sit-kasuoraan, ja oli kaikin selästään. Ja kuulopuhei-
luun oli ilmoittautunut 144 ten Pensikkala ja Jalavik-puolin inha keli. den mukaan, kipeääkin oli 
kuljettajaa. ko, liittyneet myös kes-tehnyt.

keyttäneiden joukkoon. Sanotaan että päivä tuo 
Luonteeltaan reitti oli Ensimmäisen kierroksen yllätyksiä mukanaan. Tutustumiskierroksen jäl-
todella nopea, ja varmasti aika, ei valitettavasti riit-Mutta se että vetoauto jää keisen 'palaverin' perus-
monen kuljettajan mie- tänyt lopputuloksissa kär-trailerialueen peltoon kiin- teella, kutospisteen kurvi 
leen. Myös hyviä katselu- kipäähän.ni, ei varmastikaan ollut olisi sopiva katselupaikka.
paikkoja, oli useita reitin toivottu sellainen. Näin kui- Ei muuta kuis siis töppöstä 
varrella. Kilpailun yleisen luokan tenkin kävi muutamalle toisen eteen, ja kohti kuu-

voitti odotetusti Tomi Hal-epäonniselle, onneksi ei tosta.
Ensimmäinen kierros toi lia. Tapio Laurosen ollessa meille.
jo dramatiikkaa muka- toinen, ja Hannu Mäki-Huonoa tuuria siis heti päi- KySUA:den kuljettajia oli 
naan Ikolan kaasutellessa kol-vän aluksi. Järjestäjältä mukana kilpailussa neljä 

manneksi.löytyi luonnollisesti veto- kappaletta.
Pensikkala ja Jalavikko sel- Huomioitavaa yleisessä luo-apua, ja niin tästäkin sel- Janne Pensikkala, Ari Jala-
visivät ekalta kierrokselta kassa oli se, että kymme-vittiin. Aikaa siinä tieten- vikko, Virpi Tenkanen ja 
maaliin, mutta Tenkasen nen nopeimman kuljetta-kin paloi hetken aikaa. Pertti Lentonen.
Virpille ei päivä ikävä kyllä jan kalustona oli Mitsu-
hymyillyt tällä kertaa. bishi.
Lancia veti väkisin ojaan 
ohjauksen petettyä. Har- Kilpailu oli siis harmitta-
mittavainen keskeytys tek- vaisen synkkä KySUA:den 
niseen vian johdosta. kuljettajille, mutta tätä 
Tämä esti myös Pertin kil- on moottoriurheilu, ja 
pailemisen omassa luokas- hieno laji onkin!!
saan.

Kohti uusia kilpailuja...
Järjestäjän ystävällisellä 
avustuksella auto saatiin Teksti ja kuvat:
trailereille, ja saimmekin Santeri Ampuja
lähteä kotia kohti. Tämä 
auton nosto ojasta, ja vari- Kuvia lisää UA:n net-
kolle siirto... onkin sitten tisivuilta
jo toinen tarina. Se ei tain-
nut olla ihan nappi suoritus www.kysua.net
järjestäjältä, mutta ei 
siitä enempää.

PAKKALA OY SM-RALLISPRINT 24.02.2008

Pensikkalan tyylittelyä

Jalavikon Escort vikuroitsi itsensä kattokerhoon, tässä 
kuvassa auto on vielä suorapeltisenä
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Juha Laaksonen ylilatautuneena

Waltikka- ralliin 2008
Auto osui liikennemerkkiin Lauantaina 8.3.2008 ajet-
ja siitä sitten katon kautta tiin Valkeakosken ympäris-
ympäri. Nostotalkoissa tössä perinteinen Waltikka 
meni yli 3 minuuttia ja kär-hotellin nimeä kantava F-
kikamppailu oli ohi. Puska-cupin ralliosakilpailu. Kil-
kellojen mukaan kyyti oli pailussa oli kuusi erikois-
aivan kilpailun kärkivauh-koetta.
tia ennen ulosajoa, mutta 
minkäs teet.Juha Laaksosen ja Aino Lin-

nakedon kilpailua edeltävä 
Pätkän pohjat ajoi Marko aika oli odottavalla kan-
Mansikkamäki Starletilla. nalla. Keskiviikkona haas-
Loput 5 pätkää kilpailija-tateltu kilpailijamme pur-
parimme vain testasivat sui latausta kilpailuun ja 
autoa koska sijoitus oli sen jopa itsensäkin mielestä 
verran häntäpäässä. Maa-pientä mietintöä tiellä 
lissa luokan tulokseksi tuli pysymisestä oli ilmassa.
20.sija. Luokan voitti juuri 
ekalla pätkällä pohjat aja-Kilpailu alkoikin kovalla 
nut Mansikkamäki.kyydillä. Ensimmäisellä eri-

koiskokeella käytettiin 
Seuraava kilpailu ajetaan Savon tietä, tosin toisia 
vasta kesällä, joten nyt päin kuin Jyväskylässä 
auto maalataan ja loppu-aikoinaan. Pätkä sujui 
jen lopuksi pienet vauriot aggressiivisen hyvin. Pari 
korjataan.läheltä piti tilannetta oli, 

mutta niinhän pitääkin jos 
Teksti: Mika Hannumielii ajaa sijoituksista.
Kuvat: JK-racing.net

Kuitenkin noin 300 metriä 
ennen pätkän maalia 
Corolla lähti jarrutuksesta 
sivuluisuun ja sisäpenk-
kaan mentiin poikittain. 

Hymy irtosi vielä Laaksosen kartturina toimineelta Aino
Linnakedolta, vaikka Corolla hieman pyörähtikin katol-
leen Waltikka-rallissa 8.3.2008

Renkaanvaihtoa Valkealan UA:n Talvirallista 19.1.2008

Lumettomissa maisemissa ajettiin tämän vuoden 
Vanajanlinnaralli

Juha Laaksosen Corollaa joudutaan hieman oikomaan
ennen seuraavaa F-Cupin osakilpailua
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HHHAAA Arolan Höyläämö OyArolan Höyläämö OyArolan Höyläämö Oy
Meiltä löytyy puutavaraa jokaisen tarpeisiin!
Valikoimamme käsittää mm: listat, panelit,
ympärihöylätyt, lattialaudat, ulkovuoret,
sahatavaran, kyllästetyt ja paljon muuta

Vampulantie 117
32610 VAMPULA
www.arolanhoylaamo.fi
arolanhoylaamo@arolanhoylaamo.fi

Puh. 020 742 9940
Fax. 020 742 9949

Myyntimme palvelee:
maanantai-perjantai
07.00-16.00

SAARENMAA RALLI-MATKA  9-12.10 (to-su)
Tämänvuotinen matka on jo kuudes, kun Kyrön seudun 
urheiluautoilijat ja 
muutkin rallista innostuneet tekevät matkan kauniiseen, 
idylliseen 
Saarenmaan pääkaupunkiin Kuressaareen.
Paikanpäällä jää aikaa ostoksiin ja kaupunkiin tutustumiseen.

Hinta 280 e/hlö. ( min 40 hlöä) Matkan hintaan kuuluu:
-bussikuljetukset : Rauma-Virttaa-Loimaa-Hki
-oma bussi mukana koko matkan ajan
-laivamatkat kansipaikoin Eckerön m/s Norlandialla
-tavarahytti laivalla mennen-tullen
-lauttamaksut Virtsu-Kuivastu-Virtsu
-3 x yö hot. Arensburg, 2 h-huoneissa ( keskustassa)
-aamiaiset hotellissa
-2-päivän kisaliput
-kuljetukset kisa-alueelle

Sitovat ilmoittautumiset 15.8 mennessä Matka-Viitalaan  02-7669294, 050 3040772 tai Markku Kaunismäelle. 
Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautumisia otetaan jo vastaan.
Sitovat ilmoittautumiset 15.8 mennessä Matka-Viitalaan  02-7669294, 050 3040772 tai Markku Kaunismäelle. Sitovat ilmoittautumiset 15.8 mennessä Matka-Viitalaan  02-7669294, 050 3040772 tai Markku Kaunismäelle. 
Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautumisia otetaan jo vastaan.Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautumisia otetaan jo vastaan.

Kuka pääsee tänä vuonna ajamaan

podiumille  voittajana?

Kuka pääsee tänä vuonna ajamaanKuka pääsee tänä vuonna ajamaan

podiumille  voittajana?podiumille  voittajana?
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JM-Talvimestaruus Ähtärissä 1-2.3.2008
Kahdentoista hengen 
porukka seurastamme mat-
kasi viikonlopuksi Ähtäriin 
katsomaan jokkista. Siellä 
ratkottiin kahden päivän 
aikana talvimestarit. Rata 
oli täysin saatu tehtyä jääl-
le.

Lauantaina aloittivat urak-
kansa nuoret ja naiset. 
Nuortenluokassa oli muka-
na 36 kilpailijaa ja naisssa 
21 kilpailijaa.
Nuorten luokan mestaruu-
den vei Jimi Åkerström 
Noormarkusta, toiseksi 
kaasutteli Perälän Juha 
Kauhajoelta ja kolmannek-
si Sami Rinta-Koski Kauha-
joelta.
Naisten sarjan voiton vei 
Nina Paananen Puolanan 
Urheiluautoilijoista ja toi-
seksi seurakaveri Marjo 
Lohilahti ja pronssia otti 
Konneveden Tanja Kytöjo-

teeksi myytiin tietysti vuoden yleisenluokan voit- kotimatka, mikä taittui 
ki. Sen jälkeen pääsi vauh-

autot mitkä eivät aja sun- ti Joni-Pekka Rajala Noor- mukavasti ja olimme ajois-
tiin yleinen luokka jossa oli 

nuntaina. Tarjouksia teh- markun UA:sta. Toiseksi sa kotipuolessa. Eipä 
kuljettajia mukana 110. 

tiin 347 kpl 20 eri autosta. kaasutteli Urrilan Kari P- muuta kuin odotellaan seu-
Sitten iltaa viettämään HUA:sta ja pronssille raavia kisoja.

Lauantaina karsittiin osa 
Hotelli Mesikämmeneen. jätettiin Jussi Hannuksela 

kuljettajista katsomoon. 
Sunnuntaina kisat jatkui- PokyUA:sta. Kari Parkkila Teksti: Mari Huhtala

Seuramme jäsen,mutta 
vat mukavassa talvisäässä oli kisan 16. Jälleen tietys- Kuva: Hannu Tamminen 

edustaa Puolangan-MK/-
yleisenluokalla. Monen ti myytiin autoja tarjouk-

UA:ta Kari Parkkila pääsi 
monta lähtöä ajettua oli sia tehtiin 1333 kpl 56 eri 

sunnuntaille. Päivän päät-
Mestarikin selvillä. Tämän autosta. Enää oli jäljellä 

Kari Parkkilan sijoitus oli 16. tämän vuoden talvimestaruusmittelössä

Seuran rataillat 2008
Alastaron moottoriradalla

kello 17-20

Seuran rataillat 2008Seuran rataillat 2008
Alastaron moottoriradallaAlastaron moottoriradalla

kello 17-20kello 17-20
28.4. Maanantai 14.7. Maanantai
20.5. Tiistai 25.8. Maanantai
16.6. Maanantai 15.9. Maanantai

28.4. Maanantai28.4. Maanantai 14.7. Maanantai14.7. Maanantai
20.5. Tiistai20.5. Tiistai 25.8. Maanantai25.8. Maanantai
16.6. Maanantai16.6. Maanantai 15.9. Maanantai15.9. Maanantai
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Pitkästä aikaa Kyrössä jär- Peltopyörityksiä aurattiin koa kisalle ensi vuonna.  
jestettiin Autosuunnistus- ja tampattiin useampia Eiköhän tehdä kisa myös 
kilpailu Cup Kyrön-ajo. kilometrejä ja useasti. Viik- ensi vuonna samaan 

kojen aikana rakennettiin aikaan, samoilla paikoilla 
Suunnittelu alkoi aikaisin ojan ylityksiin siltoja ja mutta toivottavasti 
syksyllä, jolloin aloitettiin rumpuja aseteltiin paikoil- paremmilla säillä 
myös alueitten kartoitus- leen. Alkuperäisistä suun- autosuunnistukseen.
ja maastotyöt, jotka jat- nitelmista jäi lopulta aja-
kuivat kilpailuun saakka. matta paljon peltoalueita Erityiskiitokset tuomaris-
Keliolosuhteista johtuen sekä metsäreittejä. ton puheenjohtaja Ari Uoti-
reittiä, alueita ja reittivii- Onneksi pehmeimmille alu- lalle, ratamestarit Jukka 
vaa muuteltiin vielä vii- eille varattiin useampi Saarenvallalle sekä Juha 
meisellä viikollakin. Kaikki hinauskalusto, koska niitä Sinkkoselle sekä reittitark-
olisi ollut mahtavasti, myös tarvittiin kisan aika- kailija Olavi Laiholle.  
mutta sää ei ollut meidän na.
puolellamme. Vielä kilpai- Markku Kannisto
lupäivänä lämpö ja H-hetken lähestyessä myös Kilpailun johtaja
vesisade tekivät reitistä työtahti kiihtyi entises-
paikoin erittäin pehmeän tään. Kisaa edeltävänä päi-
ja tuskallisen kilpailijoille. vänä työ aloitettiin jo var-
Kartat, reitit ja kilpailun hain aamulla ja sitä jatkui 
jaksotus onnistuivat hyvin. vielä kisoja seuraavaan päi-
Kartat tehtiin suurelta osin vään, jolloin viimeiset reit-
GPS:n avulla, mikä mah- timerkit käytiin poista-
dollisti sen, että kartoissa massa ja maastot siivot-
ja reittiviivassa ei paljon tiin.
heittoja ollut. Juha niitä 
sovitteli muutaman yön tie- Kisa itsessään toimi järjes-
tokoneella kohdilleen. telyjen puolesta hienosti 
Kaikki saatiin kasaan kisa- ja siitä kiitos kaikille tal-
päivään mennessä, mutta koohenkisille toimitsijoille 
sitä ennen oli tehty hirveä ja muille mukana olleille.
määrä työtä ja monta lit-
raa polttoainetta oli kulu- Palkintojen jaossa lupail-
nut. tiin myös mahdollista jat-

AS Kyrön-ajo  9.2.2008

SEURAMME 
PUHELINNUMEROITA JA 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA
KERHOHUONE VAUHTIVINTTI

Esko Koivisto puh. 0400 753518Puh. 050 3426 500, fax 02-7669 921
Jarmo Maunu puh. 0500 537484www.kysua.net

HALLITUS
KilpailuasiamiesPuheenjohtaja
Toni Kaitonen puh. 0400 802 996Markku Kaunismäki  puh. 050 5410 332
Kalustonhoitajam.kaunismaki@pp.inet.fi
Juha Karppinen puh. 0400 862 680Sihteeri
NaistoimikuntaMari Huhtala  puh. 050 5644 968
Mari Huhtala puh. 050 5644 968marihu@luukku.com
marihu@luukku.comJäsenet
RatinvääntäjäHelena Kelkka puh. 050-5983996
Santtu Miinalainen puh. 040 745 8846helena.kelkka@saunalahti.fi
santtu.miinalainen@pp.inet.fiJuha Karppinen  puh. 0400 862 680
JäsenasiatHarri Koivula puh. 0400 615 653
Ismo Vidberg puh. 040 5481 383 klo 17.00 jälkeenhabakoivula@luukku.com
ismo.vidberg@sci.fi

Autojen ja autonosien tuontia
Ruotsista ja Keski-Euroopasta

EL-Osatuonti
ESKO LEHTONEN

Putkikatu 19,
21110 Naantali
Finland

Puh. +358 400 864 404
Puh/Fax + 358 2 438 6479

Kaunismäki Racing

järjestää tilauksesta
Rallicross ajotilaisuuksia
Alastaron moottoriradalla

esim.
Polttareihin, 

syntymäpäivät,
yrityksille

Ruokailu/saunomiset/
yöpymiset

sopimuksen mukaan
tiedustele M.Kaunismäki

050-5410332
sp. m.kaunismaki@pp.inet.fi

Kaunismäki RacingKaunismäki Racing
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Maaliskuu 2008 n:o 1

jotka vaihdettiin autoon mutta ehti niihin jo kuulua Kausihan alko sillain kur- Edessä onneksi oli talvilo-
tolpparemontin yhteydes- vähän tekniikkamurheita, jasti kun kovasti odotetut ma ja ehkä ois aikaa kun-
sä olivat aavistuksen liian aavistuksen verran epäon-kerhosprintit jouduttiin nostaa auto 24.2. mennes-
matalat ainakin talvikisoi- nea ja täysin omia virhei-yksi toisensa jälkeen peru- sä, jolloin olisi Kankaan-
hin... tä. Luotetaan siihen, että maan kehnojen kelien päässä Pakkala Oy SM- 
Lähdössä olleen väen avus- jos taas sujuu joskus vähän vuoksi. sprintti. Kuntoon saatiin ja 
tuksella sitten päästiin vii- luonnikkaammin, niin kisaan lähdettiin. Siellä oli-
valta pois ja ajattelin sit- ehkpä sit tuntuu sitäkin Onneksi 3.2. HuiUA onnis- kin upea, nopee yli 5km 
ten treenimielessä vetäis- paremmalta!tui järkkäämään testi pät- pitkä reitti. joka eka kier-
tä pätkän vielä läpi, vaikka MOTORSPORTTI NY VAAN kän ja sinne silloin sattui- roksella vielä kestikin 
se pilalle jo oli mennytkin. ON VÄLILLÄ TÄMMÖSTÄ!!!kin yksi talven harvoista todella hyvin, sora ei 

lumisista pakkaspäivistä. monessakaan kohdassa 
Taas päästiin puoliväliin Kesäkausi varmaan alkaa Tie oli hyvässä jäässä ja ollut näkyvissä. Eka kierros 
pätkää kun peltoaukealla jokkis painotteisesti, saatiin ajaa n.25km päivän tuli sitten köröteltyä, edel-
ihan helppo risteys vasen, mutta koitetaan siellä muu-aikana. Siinä sai hyvin tun- lisen kisan uhon laannut-
ilmeisesti tulin vaan huoli- tama sprinttikin päästä aja-tumaa  talvikeleihin. tua autoremontissa, liian-
mattomasti ja keula hauk- maan.kin varovasti ja reittiin 
kasi sisään, auto spinnasi 10.2. oli sitten Urjalassa tutustuen. Aika oli todella 
ja kauniisti kierähtäen terv.Ari JalavikkoNuutajärven SM- surkea...
katon kautta peltoon...rallisprint,keli ei mahdot- Toiselle kierrokselle läh-
Vauriot autossa jäivät toman talvinen ollut. dettiin taas kova tsemppi 
lähinnä pelti/lasivaurioi-Oltiin starttaamassa eka päällä, tietenkin...
hin ja ehkäpä tästäkin reis-kierrokselle, kun lähdon Heti tyssäsi meininki jo 
susta jotain tuli opittua. valvojat muutamaa startissa, kun lähtövalon 
Toivottavasti.sekunttia ennen lähtöäni sammuessa auto ei läh-
Taitaa talvenajot olla nyt havaitsivat että autossa on tenytkään mihinkään vaan 
sitten tässä ja odotetaan bensavuoto. Oli päässyt oli etupalkin kannatuksella 
kesä kauden alkua. Vähiin tankinhuohotus letkun kiinni lähtöön kuluneissa 
jäi tämän talven ajamiset, kautta vähän bensaa ulos. urissa. Ilmeisesti jouset, 

Eipä muuta kun peruutte-
lemaan viivalta pois ja vari-
kolle remonttiin.
Tauolla saatiin auto kun-
toon ja sit vaan toista kier-
rosta odottamaan. Sinne 
lähdettiinkin kovalla uhol-
la että nyt sit p..kele men-
näänki, niin jotta sii-
tä"kansa puhuu ja lehdet 
kirjoittaa"!

Pari kilometriä mentiinkin 
ihan hyvin ja pito oli tajut-
toman kova, kun koko rei-
tillä oli jo tullut sora esiin. 
Pitkän vauhdikkaan alamä-
ki suoran jälkeen vasen-
nyppy ja siinä sisäpenkassa 
vaani terävä kivenkulma. 
Siihen napsahti etuvanne 
sillä seurauksella, että pyö-
ränripustukset antoivat 
periksi ja tolppa räsähti 
poikki ja kisa oli sitten sii-
nä.

Ari Jalavikon talvikausi

Jalavikko Urjalassa, kuvassa Escortin rengas taittumassa juuri osuman saatuaan alle.
Ja pyöränripustukset uuteen uskoon.
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Kevätkokous pidettiin tällä kertaa Vauhtivintillä

Kevätkokous

6.3.2008
Tili- ja vastuuvapautta Muissa asioissa oli seu-
viime vuoden hallituksel- raavanlaista asiaa:  
le oli tullut myöntämään HuiUA täyttää 30 vuotta 
reilu kymmenkunta seu- tänä vuonna ja päätettiin 
ramme jäsentä. Kokouk- antaa pienimuotoinen 
sen avasi Mari Huhtala, lahjoitus HuiUA:n tilille.  
jonka jälkeen valittiin Ilpo Peltonen vietti 60-
kokoukselle puheenjoh- vuotis syntymäpäiviään 
tajaksi Esko Koivisto ja 8.3 ja päätettiin myös 
sihteerinä toimi Mari Huh- muistaa Ilpoa pienellä 
tala. Pöytäkirjantarkas- lahjoituksella.
tajiksi valittiin ja samalla 
myös ääntenlaskijoiksi Muissa asioissa päätet-
Juha Kivinen ja Jukka tiin myös Länsi-Suomen  
Saarenvalta. aluekehityskeskusteluti-

laisuuteen osallistuvasta 
Vauhtivintillä pidetyn henkilöstä, tehtävään 
kokouksen aikana valittiin Ismo Vidberg.
hyväksyttiin toimintaker-
tomus vuodelta 2007 ja Teksti + kuvat:
tilit esitteli kokousväelle Santtu
Heli Viitasaari, joka myös 
tällä hetkelläkin hoitaa 
kirjanpitoa seurallemme. 
Tilintarkastuskertomuk-
sen jälkeen myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus vuo-
den 2007 hallitukselle. 

Heli Viitasaari ja Helena Kelkka

Lauantaina 24.5 ajetaan Racing-luokka ja kuorma-autot

Sunnuntaina 25.5 ajetaan Saloon-luokka ja kuorma autot

Ratatuomareita tarvitaan vieläkin... Jos kiinnostaa, niin soita Koivulan

Jaanalle ja ilmoittaudu ratatuomariksi puh. 0400-825920

6 h Endurancekilpailu

24.-25.5 Alastarolla
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Jessicalle ja Antille syntyi 12.11. tyttö, KySUA onnitte-
lee tulevasta EK-päälliköstä!

Emilia ylpeänä isosiskona vauvan vierellä, Heli Tenka-
selle ja Tomi Hongistolle syntyi lisää jälkikasvua
12.3. Strategiset mitat olivat 49 cm 3070 g. Onnittelut!

Oulussa 23.2.2008 autosuunnistuksen

SM-osakilpailu Soranajo

KYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö
KYRÖNTIE 35 AKYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö21800 Kyrö

kyron.kk@saunalahti.fiPuh. 02-486 2277
040-549 6972

Avoinna
ma-pe 8.30-18

la 8.30-13

• kello-ja korukorjaukset • filmirullien ja digikuvien kehityspalvelu

• passikuvat 10,- • pesulapalvelu • toimistotarvikkeet

• kaiverruspalvelu, myös lasermerkkaus • värikopiopalvelu

Seurastamme olivat kilpailemassa Olavi Laiho kartturi-
naan Hannu Kaasalainen TUA, autona Subaru Justy sekä 
Markku Kannisto kartturinaan Jukka Saarenvalta, autona 
Mitsubishi Lancer.

Kilpailutoimisto ja lähtö tapahtuivat Oulun tullin Nes-
teeltä ja pienen siirtymän jälkeen alkoivat peltopyöri-
tykset, joita riitti. Niitä oli aurattu useita kilometrejä ja 
kaikki pellot ajettiin moneen kertaan ja mahtuipa kil-
pailuun myös yksi pieni soramonttukin. Maastot ja kelit 
olivat autosuunnistukseen otolliset, kiristyvä pakkanen 
ja kuutamo taivaalla. Muutaman tunnin pyöritysten jäl-
keen maali sijaitsi Oulun keskustan Hotelli Radisson 
Sasissa.

Tuloksena oli Olaville ja Hannulle keskeytys tekniseen 
vikaan (virranjakaja). Markku ja Jukka saalistivat uransa 
parhaan SM-osakilpailu sijoituksen 20. ja A-luokan 7. 
Yksi asema jäi puuttumaan ja viimeisessä pyörityksessä 
hevosenkenkäjaksolla aikaa kului liian paljon.
Kilpailusta virhepisteitä Markulle ja Jukalle kertyi 6713.
Voittoon ajoi Forssan pari Jari Koivisto ja Toni Koivisto 
autona Toyota Starlet ja heille kertyi 3221 virhepistettä.

Seuraava SM osakilpailu ajetaan Naantalissa 24.5.2008.

Teksti ja kuva:
Markku Kannisto



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 €

Mika Mäkinen vetovastuuseen

Race Trucks Finland ry:en
jana on toiminut Timo Kal-Seuramme pitkäaikainen 
lionpää Huittisista.kuorma-autojen kansallis-

ta keppiluokkaa ajava Mika 
Mäkinen on valittu 
puheenjohtajaksi Race 
Trucks Finland ry:een. 
Aikaisemmin puheenjohta-

Tämän vuoden keppiluo- Tämän vuoden sarjaan odo-
 Mäki- kan kauteen kuuluu 10 kil- tetaan mukavaa osallistuja 

nen voitti viime vuonna pailua, joista Race Trucks määrää, kun radalle saat-
kuorma-autojen kansalli- Finland on sopinut tele- taa ampaista jopa 14 kuor-
sen keppiluokan Suomen- visiossa lähetettäväksi ma-autoa samanaikaisesti. 
mestaruuden. kaksi osakilpailua. Kilpai- Myös naapurimaasta Ruot-

lut lähetetään Urheilu- sista on odotettavissa vie-
kanavalla. railevia kilpakumppaneita 

Suomenmestaruussarjan 
Myös muuta merkittävää kilpailuja vauhdittamaan. 
uudistusta on tullut tämän Ja onpa allekirjoittanut 
vuoden kilpailuihin, kuor- kuullut jo viime vuoden 
ma-autojen kilpailuista puolella huhuja mahdolli-
kaksi järjestetään samaan sesta tulevaisuuteen suun-
aikaan RADALLE.COMin nitellusta Pohjoismaisesta 
ratapäivien yhteydessä. Kuorma-auto Cupista.
Tällä tavoin on haluttu 
tavoitella lisää katsojia ja Teksti: Santtu Miinalainen
kiinnostusta lajinryhmän Kuva: Santeri Ampuja
pariin.

JOUKKOJULKAISU

Rata-autoilu SM-Sarja
salle. Seuramme onkin jälleen järjestämässä Alastarolla Rata-autoilun Suomenmestaruustaisto käynnistyy tou-
Rata-SM kilpailua muiden paikallisten seurojen kanssa kokuussa Ahvenistolla 17.5. Tänä vuonna luokkia on kuu-
yhteistyössä. 14.-15.6 Alastaron moottoriurheilukeskuk-si: Super Touring, Legends, Gt3, Formula 3, Formula 
sessa starttaa kauden toinen osakilpailu, joten ajankoh-Ford ja Formula Renault 2.0 luokat. Eli nähtävää ja kuul-
taa ajatellen tällä kertaa luulisi säänkin olevan kohdal-tavaa riittää kaikelle rata-autoilusta kiinnostuneelle kan-
laan. Viime vuotisten sateiden sijaan.

Vapaaehtoisia työntekijöitä kaivataankin paljon, koska 
onhan kyseessä yksi isoimmista autourheilutapahtumis-
ta tänä kesänä. Seurastamme kilpailun organisaatiossa 
toimivat Markku Kaunismäki 050-5410322 ja Harri Koivu-
la 0400-615653, joille voi ilmoittaa halukkuudestaan toi-
mitsijan tehtäviin.

Tämän hetken tilanne ilmoittautuneiden kuljettajien 
kohdalla on se, että jo 80 kuljettajaa on Akk:n Kitipalve-
luun käynyt pukstaavinsa laittamassa. Eli näillä näkymin 
kilpailussa on ainakin katsottavaa... Jää nähtäväksi 
moniko vielä saa kalustonsa iskuun ennen varsinaisia kil-
pailupäiviä.

Teksti: Santtu Miinalainen

2008


