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Taittajan kärestä
No niin on kilpailukausi avattu oikein monen kisan voi-
min on jokkista, rataa ja rallia... Keväällä jokkiksessa 
oli seuramme edustus niin Asfalttikunkussa kuin Koke-
mäelläkin ja ensimmäisessä seuran omassa kilpailussa 
eli Endurance-kilpailuissa 24.-25.5 tuli Racingkilpai-
lusta seuramme kuljettajien nimiin molempien luok-
kien voitto.

Rata-SM oli kesäkuussa ja kaikki 11 luokkaa saatiin 
ajettua kunnialla läpi. Toivottavasti suuri kilpa-
autojen määrä ja laajalta alueelta Suomenmaata ole-
vat kuljettajat toisivat lisää yleisöä lajin pariin.

Alastaron moottoriradasta sen verran, että täytyy
 kehua uusia tuulia radan parannustoimenpiteis-

tä, jotka ovat vaikuttaneet katsojan näkökulmasta 
parempana näkyvyytenä ympäri rataa sekä yleissiis-
teytenä radan eri toimipisteissä. Toivottavasti vaan, 
näiden parannusten myötä vuokrakustannukset seu-
roille eivät nousisi liian koviksi, koska kattojärjestö 
verottaa jo heti ensimmäiseksi kilpailuiden järjestä-
misestä, saati että kilpailujen pitopaikat kiristäisivät 
vielä hintojaan.

 
kyllä

 Santtu

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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TUTKINNOISTA
2008

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 kilpailuis-
sa paitsi ei nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.

Tutkinto on voimassa myös rallicrossissa ja jääradalla 
juniori tason sekä nuorten luokan ikäisillä kuljettajil-
la.  

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.

Tutkintovastaava
Kari Takalo, Finnberginkatu 4 as 18, 20320 TURKU
GSM 040 500 1730, kari.takalo@hotmail.com, tiedus-
telut numerosta, ilmoittautumiset sähköpostilla ja 
tutkinnot maksetaan nykyään etukäteen.

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 €

KYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö
KYRÖNTIE 35 A
21800 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

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
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Alastaron jokkisvuosi aloi-
tettiin Turun järjestämäl-
lä kisalla. Kisassa ajettiin 
nuoret, naiset ja yleinen 
luokka.

Nuorten luokkaa seuras-
tamme ei ollut ketään 
edustamassa. Naisten luo-
kassa edusti seuramme 
uusi kuljettaja Katri Pyyk-
kö ja yleisessä oli ajamas-
sa Heimo Mäkelä, Mikko 
Huhtala, Tomi Hongisto ja 
Jari Pyykkö, joka on myös 
seuramme uusia jokkiskul-
jettajia.

Nuortenluokan voittoon 
ajoi 46 kuljettajasta 
Vääksyn Mika Virtanen. Vii-
meistä nuortenluokan 
kisaansa ajanut Pasi Väli-
mäki Kauhajoelta sijoittui 
seitsemänneksi ja oli 
kisassa ajamassa Tomi 
Hongiston autolla.

Naisia oli lähtenyt kisaan 
ti Lak:UA:sta Ville Saari-

mukaan 16. Kisan voitti 
nen toiseksi tuli THU-

Someroa edustava Minna 
Teamin Timo Linden ja kol-

Lampinen, joka ajoi Mikko 
mannen sijan vei Someron 

Huhtalan kilpurilla. Katri 
Lauri Laine.

Pyykkö sijoittui seitse-
männeksi.

Lopuksi käytiin 
tavanomainen autokaup-

Sitten päästiin yleiseen 
pa. Tarjouksia oli tehty 

luokkaan, jonka voittoa 
324 kpl. Tomin autosta oli 

lähti tavoittelemaan 81 
tehty 26 tarjousta ja mat-

kuljettajaa. Ennen luokan 
kasi maailmalle. Muut seu-

alkua peruutuksen veivät 
ramme kuljettajat saivat 

Tomi ja Jari, joiden auto-
pitää autonsa.

jen tekniikka oli pettänyt 
edellisissä luokissa. Mikko 

Teksti + kuvat:
ja Heimo eivät yltäneet 

Mari Huhtala
finaaleihin asti. Kisan voit-

JM ALASTAROLLA

13.4.2008

Seuraamme nykyään edustavat Katri ja Jari Pyykkö

Mikko Huhtala ja Minna Lampinen ajoivat Mikon autolla.
Tomi Hongisto ja Pasi Välimäki Tomin autolla
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Kokemäellä juhlakilpailu

Kupla-Kuhmut ajettiin kym-

menennen kerran. Lauan-

taina ajoivat nuoret 49 kul-

jettajaa, naiset 31 kuljet-

tajaa ja papat 41 kuljetta-

jaa.

Papoissa oli seuraamme 

edustamassa Reino Nurmi 

ja seuramme yksi uusista 

kuljettajista Harri Laine. 

Nuorten luokan voitti Äet-

sän Tero Helenius, toiseksi 

tuli Vääksyn Mika Virtanen 

ja kolmanneksi Kauhajoel-

ta Juha Perälä.

ajava Harri Laine ja toista (kaima meidän seuran Naisten voiton vei Some- Kisan voittajakolmikko oli 
kisaansa ajanut Reino edustajalle.) ja kolman-roa edustava Outi Pihala- Kokemäen oma poika 
Nurmi eivät vielä yltäneet neksi Lappajärveltä Hannu Heikkilä perässään Puolan- Janne Aatrakoski, Hausjär-
finaaleihin asti, mutta Kuoppala.gan Marjo Lohilahti ja kol- ven Marko Suikkara ja Rai-
mukavaa oli. Pappaluokan manneksi Luumäen Elina sion Jani Ahlgren.

Viimeiseksi myytiin ne kolmikko oli LMM:ää edus-Ruoppa. Sitten viivalle 
autot, millä ei ajettu sun- Päivän päätteeksi tietysti tava Pasi Pulkkinen, Hyvin-päästettiin pappaluokka.
nuntaina ja niitä ei ollut kova autokauppa. Tarjouk-käätä edustava Harri Laine 
montakaan. Tarjouksia teh-Ensimmäistä  kisaansa sia kertyi 1094 kappaletta 
tiin 65 kpl 12 eri autosta. 99 eri autosta. Villen 

autosta oli tarjouksia 
S u n n u n t a i n a  a l o i t t i  kolme ja sai pitää autonsa 
urakkansa yleinen luokka,  suojalla.
missä oli kilpailijoita lähes 

kaksisataa. Teksti + kuvat:
Mari Huhtala

Seurastamme oli mukana 

Ville Jokela, Mikko Huhtala 

ja Jari Pyykkö. Mikolla ja 

Jarilla oli tekniikkaongel-

mia, joten paikat finaalei-

hin vain haaveena. Ville 

sijoittui lopuksi viidennek-

sitoista.

X KUPLA-KUHMUT KAKSIPÄIVÄISENÄ 

KOKEMÄELLÄ 19-20.4

Pappaluokan kilpailijat Harri Laine ja Reino Nurmi

Emilia Hongisto, ahkera kannustaja Kyrön kuskeille
kisoissa
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lään. Kolmannen lähtöpai-KySUA:n endurancekilpai-
kan vei Roihu Racing.lu järjestettiin 24.-25.5 
Kilpailussa voittajajouk-viikonloppuna Racing-
kue ajoi kuuden tunnin kilpailuun oli ilmoittautu-
aikana 214 kierrosta ja voit-nut 30 joukkuetta ja 
tajana maaliin selvisi Mopo Saloon-kilpailuun 41 jouk-
Team Karkkilasta. Joukku-kuetta. Kummassakin kil-
eessa ajaa myös seuramme pailussa oli seuramme kul-
jäseniä. Ttl-Racing kuittasi jettajia ajamassa.
voiton Racing-kilpailun kak-
kosluokassa. Myös tässä voi-Racing- kilpailun piikkipai-
tokkaassa tiimissä ajaa seu-kan aika-ajoissa lunasti 
ramme kuljettajia, joten itselleen Tekopa Team, 
hyvä päivä KySUA:n kuljet-autonaan Peugeot 205 Gti. 
tajille.Toisena kilpailuun lähti 

Mopo Team Honda Civicil-

ny pää ollenkaan samalla Sunnun ta i na  S a l oon -
tava l l a  ku i n  Rac i ng -kilpailun ykköslähtöruu-
kuljettajilla.” Kyseinen dusta lähti matkaan Quick 
kommentti tuli liputusten Six Racing Bemarillaan ja 
ja stop and go- rangaistus-toiseen lähtöruutuun aset-
ten noudattamatta jättä-tui Joyride Racing Hondal-
misistä. Kilpailun voittoon laan. Kolmannesta ruudus-
ajoi 214 kierrosta ajanee-ta matkaan lähti Eagle 
na Quick Six Racing, toi-Team.
seksi ajoi Joyride Racing 
kierroksen päässä ykköses-Kilpailussa tuntui olevan 
tä. Kolmas kilpailussa oli joko debytantti kuskeja 
Top Sport Racing, joka jäi paljon taikka sitten niskat 
ykköselle myöskin yhden olivat jumissa siteeraten 
kierroksen ja kakkoselle erästä toimitsijaa joka 
ainoastaan puolitoista totesi  että:”Ei  näi l lä 
minuuttia. Eli melkoSaloon-kuljettajilla kään-

XVIII  Endurance Circuit

Mika Mäkinen suoriutui mallikkaasti sunnuntaipäivän
lähdöstä, sijoitus oli toinen

Debyyttikilpailunsa kuuluttajana hoiti mallikkaasti
Oskari Sihvonen

Kuorma-autokilpailun kolme parasta sunnuntaipäivältä
vasemmalta Mika Mäkinen 2., Raine Wikman 1.,
Juha Rinne  3.

Kilpailunjohtajistolla ei tekemisen puutetta ollut aina-
kaan sunnuntaina, mustia lippuja ja stop and go-ran-
gaistuksia tuli Saloonkilpailun alussa kasapäin
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toon ajoi jälleen Raine Wik-lähekkäin kolmikko 214 
man ja Mika Mäkinen nousi  kierroksen jälkeen.
toiseksi vaikka hänen läh-

Kuorma-autot töpaikkansa ei hyvä ollut- ajoivat 
kaan. Kolmas kilpailussa myös omat osakilpailunsa 
o l i  J u h a  R i n n e  samana viikonloppuna.
VaToSUA:sta. Petri Krapi 
kuittasi kuudennen sijan ja Lauantaipäivänä piikki-
Matti Salonen joutui kes-paikkaan aika-ajoissa ajoi 
keyttämään oman kilpai-Erik Forström Mika Mäkisen 
lunsa.edellisvuoden kilpurilla. 

Toiseksi lähtöruutuun jär-
Myös oman debyyttinsä jestäyty i  a ika-ajojen 
autourheilukilpailussa teki perusteella Raine Wikman 
omalla sarallaan eli kuu-ja kolmantena kilpailuun 
luttajana Oskari Sihvonen, lähti Mika Mäkinen. Kaiken 
joka suoriutui tehtäväs-kaikkiaan kilpailijoita oli 
tään mielestäni aivan erin-kymmenen, joista oman 
oma i se s t i .  Ja  to i von  seuramme kuljettajia oli 
mukaan Oskaria nähdään kolme. Muita KySUA:ta oli-
j a  kuu l l aan  ja tkos sa  vat Mäkisen lisäksi Matti 
useammassa meidän kil-Salonen ja Petri Krapi.
pailussamme kuin muiden-
kin seurojen kilpailuissa.Lauantain kilpailussa voi-

ton vei Raine Wikman ja 
Teksti:ensimmäinen KySUA:en kul-
Santtu Miinalainenjettaja löytyi tuloslistalta 

sijalta viisi. Petri Krapi 
Kuvat: Santeri Ampuja ja sijoittui lähdössä  seitse-
Santtu Miinalainenmänneksi. Mika Mäkisen 

kohtaloksi koitui keskeytys 
viiden ajetun kierroksen 
jälkeen.

Sunnuntaipäivän kilpai-
luun lähdettiin lauantain 
tuloslistan mukaan. Voit-

Pienemmät katsojat ke-
räsivät radalta aarrekiviä

Opelix Racing pärjäsi erinomaisesti kierrokselle 117
saakka, jonka jälkeen keskeytys astui kuvioihin  

Eagle Teamin yhtenä kuljettajana toimi uusi seuramme
jäsen Antti Brunila (oik.)

Makkara ja limsa kävivät kaupaksi ja hommahan hoitui hienosti, kun seurallamme
on näin paljon hyviä talkoolaisia kilpailussa
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Rata-autoilun SM-Sarja

2008
ALASTAROALASTARO

en takia 155 osallistui kil-14.-15.6 järjestettiin jäl-
pailuun. Seuraamme olivat leen rata-autoilun Suo-
edustamassa kuorma-menmestaruussarjan osa-
autojen kansallisessa kep-kilpailu Alastaron mootto-
piluokassa Mika Mäkinen, riurheilukeskuksessa. Jär-
Petri Krapi ja Matti Salo-jestävinä seuroina toimi-
nen. Muihin luokkiin ei vat oma seuramme, AUA, 
ollut seuramme kuljettajia EurUA ja SäkylänUA.
ilmoittautunut.

Kilpailuun oli ilmoittautu-
Autoilla ajettiin peräti 11 nut 191 kuljettajaa, joista 
eri luokassa. Ja aivan uute-kumminkin avoimen luo-
na luokkana olikin lähinnä kan SS pois jäämisen takia 
Keski-Euroopassa ajettava sekä muiden peruuttamisi-

Formula Renault 2.0 NEC. LahdFK:sta yli seitsemän 
Muina ajettavina luokkina sekunnin erolla toiseksi tul-
olivat  Super Touring, Gt3, leeseen. 
Formula 3, Formula Ford, 
Trophy Legends, BMW Legendsien 12 kierroksen 
Extreme 1h, Radical, Kuor- kilpailun voitti Pasi Matin-
ma-autot ja Honda Chal- tupa JärvisUA:sta.
lenge. Osa luokista ajettiin 
kansallisella, osa pohjois- GT3-luokan suvereeni voit-
maisella, ja osa Euroopan taja oli Indrek Sepp Dodge 
mestaruus tasolla. Renault Viperillä, melkeinpä 20 
2.0 NEC luokka saapuikin sekunnin erolla toiseksi tul-
jo keskiviikkona radalle tes- leeseen.
taamaan vaikka kilpailu-
päivät olivatkin vasta vii- Super Touring lähdön 
konloppuna. ykkösenä maaliin tuli 

JyvUA:n Mikko Eskelinen,  
Lauantaina aika-ajojen jäl- autonaan BMW 320 Si.
keen ensimmäinen kilpai-
lulähtö toi radalle Formula Seuraavaksi ajettiin For-
3:t, missä voittoon ajoi Vik- mula Renault 2.0 SM/NEZ 
tor Shaytar autonaan Dal- sarjan osakilpailu. Lähdön 
lara F308. voittajana Jesse Krohn.
Toisessa lähdössä Formula 
Fordit ajoivat 12 kierrosta. Päivän toiseksi viimeisestä 
Voittaja lauantaipäivän kil- lähdöstä vastasivat BMW 
pailussa oli Marko Vähämä- Extreme luokan yhden tun-
ki. nin kilpailu, jossa voiton 

vei Petri Mannila PRFC:sta.
Kolmantena lähtönä ajet-
tiin Formula Renault 2.0 Kilpailupäivän viimeinen, 
NEC lähtö ja voittajaksi sel- mutta ei varmasti hevos-
viytyi Valtteri Bottas, voimiltaan vähäisin lähtö 

Petri Krapin auton huoltoa

Renault Sport 2.0 luokan meno oli silminnähden
nopeampaa, kuin muiden Formula-luokkien

Radical-luokan kilpurissa on teho/painosuhde koh-
dallaan n. 0,44 hv/kg 
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 oli kansallisten kuorma- Formula Renault 2.0 NEC 
autojen luokan 10 kierrok- sarjan sunnuntaipäivän 
sen kilpailu. Mika Mäkinen lähtö oli Valtteri Bottasin 
ajoi reilun 11 sekunnin voit- heiniä. Tällä kertaa ero toi-
toon jättäen Raine Wikma- seen oli viiden sekunnin 
nin kakkospallille. Kolman- luokkaa.
neksi kuorma-autojen läh-
dössä tuli Eric Forsström. Legends-luokan kaksi 
Hänellä oli kilpailussa ensimmäistä sijaa olivat 
allaan Mäkisen viimevuoti- toisintoa edelliseltä päi-
nen Mersu. Seuramme vältä Pasi Matintupa 
muut kuljettajat sijoittui- ensimmäinen ja toisena 
vat lähdössä seuraavasti Sami Erkkilä.
Matti Salonen 8., Petri Kra-
pilla oli huonoa onnea ja Super Touringissa kunnos-
kilpailu päättyi neljän aje- tautui Mikko Eskelinen 
tun kierroksen jälkeen. edellistä päivää paremmin 

ja venytti eron yli puoleen 
Sunnuntaina kilpailupäi- minuuttiin toiseksi tullee-
vän aloittivat Formula For- seen Ari Laivolaan. Formula Renault 2.0 GT3-luokan kilpailussa 
dit. Sunnuntain lähdön voit- SM/NEZ sarjan lähdössä Indrek Sepp vei voiton 
ti Jukka Honkavuori. Formula 3:n lähdön voitta- Daniel De Jong vei voiton aivan yhtä helposti kuin 

jaksi tuli Viktor Shaytar, Jesse Krohnin jäädessä lauantainakin. Muut kilpa-
Toisen lähdön täyttivät mutta ainoastaan vajaan ainoastaan kuuden kym- kumppanit jäivät 13 sekun-
Radical-luokan kilpurit, joi- sekunnin erolla Mika Vähä- menyksen päähän voitos- nin päähän.
den voittoon ajoi Viktor mäkeen. ta.
Hallrup.

Matti Salonen oli lauantaina kahdeksas, sunnuntaina
tuli keskeytys

Team Suuniitty hoiti ratapisteille makkarat ja juomat

Lauantaipäivän Super Touring-luokan kilpailu verotti
sunnuntailta kolme kuljettajaa, sunnuntaille  ei päässyt
lähtemään kuin 9 kilpailijaa

Indrek Sepp vei suvereenisti molempien päivien lähdöt



Radical-luokka ajoikin Päivän viimeisenä lähtönä 
saman päivän aikana kaksi kruunasi kuorma-autojen 
kilpailulähtöä ja toisen läh- paksu savu kilpailupäivää. 
dön voittoon ajoi Christian (Ei tietenkään liikaa savua 
Kronegård. :) ) Seuramme kuljettajis-

ta Mika Mäkinen vei voiton 

10 sekunnin erolla Raine kiintoista katsottavaa var-
Wikmanista. Kolmanneksi sinkin, kun Super Saloon 
tuli Juha Rinne jättäen luokan autot ovat olleet 
Erik Forsströmin neljän- aika kauan pois kilpara-
neksi. Petri Krapin sijoitus doilta.
oli yhdeksäs. Salosen kil-  
pailu loppui lyhyeen, hän 
joutui keskeyttämään 
ensimmäisen ajetun kier-  Teksti:
roksen jälkeen. Santtu Miinalainen

Yleisöä olisin toivonut ole- Kuvat:
van enemmän, onhan kum- Santeri Ampuja ja Santtu 
minkin kyse rata-autoilun Miinalainen
huippuluokista. Itseäni 
kyllä harmittaa avoimen 
luokan pois jääminen kil-
pailusta, koska Suomesta 
löytyy niin paljon talleista 
kyseiseen luokkaan sopivia 
autoja ja siihen joukkoon 
mahtuu jos jonkinnäköistä 
menopeliä. Olisi mielen-

Formulatähti Heikki Kovalaisen isä Seppo oli saanut
allensa Legends-kilpurin kuten myös Kimi Räikkösen-
kin isä Matti. Kuvassa Kovalainen

Formula Renault 2.0- sarjan organisaattorit vaativat,
että ratatuomareille näytetään turva-asioita autoista
mm. niskatuen irroitus, ratin irroitus ja päävirran
katkaisu

Näitä kilpureita ei nostellakaan piikeillä

Mäkisen Sisu vei voittoon kumpanakin kilpailupäivänä
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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.

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

Kuka pääsee tänä vuonna ajamaan

podiumille  voittajana?

Kuka pääsee tänä vuonna ajamaan

podiumille  voittajana?

Sitovat ilmoittautumiset 15.8 mennessä Matka-Viitalaan  02-7669294, 050 3040772 tai Markku Kaunismäelle. 
Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sitovat ilmoittautumiset 15.8 mennessä Matka-Viitalaan  02-7669294, 050 3040772 tai Markku Kaunismäelle. 
Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
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PESÄMÄKI JM
Honkajoella Pesämäki JM l i jaa ja voittoon yls i  

25.5.Honkajoella ajettiin HämUA:n Mika Kaasalainen 

jokavuotinen jokkiskisa seurakseen korokkeelle 

toukokuussa.Luokkina oli nousi toiseksi tullut Kul-

etuveto/ kardaani, nuo- laan Petri Peltomäki ja kol-

ret, naiset ja yleinen. manneksi HämUA:n Jari 

Huhdanmäki.
Seurastamme oli yleisessä 

Tomi Hongisto, Mikko Huh- Vi imeisenä urakkansa 

tala ja Jari Pyykkö. Tällä aloitti yleisenluokan 86 kil-

kertaa Tomi oli Lampisen pailijaa. Voiton vei järjes-

Minnan autolla ajamassa,  tävän seuran Marko Ylinen 

omat oli jätetty kotiin tal- perässään Loimaan Marko 

liin. Nuorissa oli 38 kuljet- Talvitie ja kolmantena 

tajaa ja voittoon ajoi Noor- OrSUA:N Petro Koski. Tomi 

markun Henry Djakonows- ylsi Minnan Fiatilla viiden-

ky perässään Äetsä Tero neksi. Mikko ja Jari eivät 

Helenius ja Vammalan olleet kärkikamppailussa. 

Juuso Innanmaa. Tarjouksia tehtiin 515 kap-

paletta. Minna menetti 
Naisten luokkaan lähti voit- autonsa, mutta uusia ei tul-
toa tavoittele 18 kilpaili- lut kotiin.
jaa. Nopein oli Honkajoen 

Nina Vainionpää, toiseksi Teksti: Mari Huhtala

kaasutteli Someron Minna 

Lampinen perässään Kan-

kaanpään Tiina Kulmala.
Etuvetoisissa oli 42 kilpai-

Tämän vuoden naisten ja Mäntän Jonna Leppämä-

nuorten jokkiksen Suo- keä ja kolmanneksi ajoi 

menmestaruudet ratkot- Puolangan Marjo Lohilahti.

tiin Someron Urheiluautoi-
Autokauppa kävi kuumana l ijoiden järjestämänä 
kesän ensimmäisissä jok-Somerolla. Kisa ajettiin 
kiksen Suomenmestaruus-kesäkuun ensimmäisenä 
kisoissa. Tarjouksia tehtiin viikonloppuna kauniissa 
sunnuntaina 1947 kappa-kesäkelissä.
letta. Eniten tarjouksia oli 

Kilpailijoita oli ilmoittau- Leppämäen autosta 166 

tunut vain niukanlaisesti. kappaletta ja Minnan 

Naisissa oli mukana 53 ja autosta 103 kappaletta. 

nuorissa 66 kilpailijaa. Molemmat menettivät 

autonsa.
Lauantaina karsittiin vain 

muutama kilpailija pois. Seuraavat Jokkiksen Suo-

Lauantaina tehtiin 281 tar- menmestaruudet  ratko-

jousta 12 eri autosta. Sun- t a a n  y l e i s e n l u o k a n  

nuntaina jatkettiin kilpai- kilpailuissa heinäkuun alus-

lua. Lomittain ajettujen sa Kotkassa.

lähtöjen jälkeen tiedettiin 
Seurastamme ei ol lut Suomenmestarit molem-
Someron kisoissa ajajia. mista luokista.
Huollossa ja toimitsijoina 

Nuorten mestaruuden vei löytyi muutama Kyröläi-

Suonenjoen Juha Rytkö- nen, joten kiitos heille osal-

nen,  hopealle ajoi Vääk- listumisesta.

syn Mika Virtanen ja kol-
Teksti: Mari Huhtalamanneksi HämUA:N Aleksi 

Pärssinen.

Naisten suomenmestaruu-

den otti Someroa edustava 

Minna Lampinen ennen 

viime vuoden mestaria 

NuNa Somero 2008



JOUKKOJULKAISU

2-4.5 ajettiin Vetelissä 
Asfalttikunkku kolmepäi-
väisenä. Luokkina oli nuo-
ret, naiset, etuveto/ kar-
daani ja yleinen.

Vapunpäivä torstai oli har-
joituspäivä, jolloin suurin 
osa oli jo saapunut paikal-
le. Kisaan oli ilmoittautu-
nut yhteensä 773 kilpaili-
jaa, joista peruutti 151. 
Seuraamme ei ollut edus-
tamassa kuin yleisessä luo-
kassa Tomi Hongisto ja Jari 
Raitanen, joka oli ilmoit-
tautunut myös etuvetoi-
siin.

Naistenluokka aloitti urak-
kansa perjantaina ja kisas-
sa oli mukana 56 kuljetta-
jaa. Kisan ykköseksi tuli 
Pellon Päivi Näkynki, toi- Voittoon ajoi Lappajärven kuljettajaa.  Nuorten tiin hiekalle ja seurak-
seksi Kauhajoen Tanja- Teemu Salomäki toiseksi luokan paras oli Juha seen Vesa Puuskamäen. 
Maarit Viitala ja kolman- päristeli Noormarkun Joni- Rytkönen Suonenjoelta Kaksi kovaa Imppiä joutui 
nelle korokkeelle nousi Pekka Rajala ja kolman- seurakseen hän sai palkin- keskeyttämään. Kisan voit-
Puolangan Nina Paananen. neksi Ylöjärven Rauno Väy- tokolmikkoon Mika Virta- ti Pihtiputaan Petri Laiti-
Finaaleihin ei noussut vaih- rynen. Jari Raitanen ei yltä- sen Vääksystä ja Parkanon nen, toiseksi tuli Honka-
deongelmista kärsinyt Min- nyt finaaliin tekniikkamur- Jussi-Pekka Leppihal- joen Esa Kirsilä ja kolman-
na Lampinen, joka ajoi heineen. Ei muuta ku meen. nelle korokkeelle nousi 
Tomin autolla. autoa laittamaan lauan- Kari Urrila P-HUA:sta.

tain yleisen karsintoihin. Viimeisenä luokkana aloit-
Seuraavaksi viivalle aset- ti lauantaina yleinen kar- Kahdeksan ensimmäistä 
tuivat etuveto/kardaani L a u a n t a i n a  n u o r e t  sinnoilla sunnuntaille. Jari palkintosijaa ajettiin 
miehet, joita oli kunnioi- aloittivat ajonsa. Kisaan Raitanen ei saanut auto- Impeillä, vasta yhdeksäs 
tettavat 235 kuljettajaa. oli tullut mukaan 63 aan kuntoon joten peruu- oli Fiatti. Koko viikonlopun 

tus oli vietävä. Kisaan lähti aikana tehtiin huimat 4954 
mukaan 265 kuljettajaa. tarjousta. Jari sai tuoda 
Tomi Hongisto ajoi suoraan autonsa kotiin. Tomi 
sunnuntaille. Karsintojen menetti omansa, onneksi 
jälkeen autot huollettiin ja Marilla kävi tuuri ja sai 
lähdettiin keräämään voi- Tomin viimevuoden Impin 
mia viimeiseen kisapäi- takaisin.
vään.

Teksti ja kuvat:
Sunnuntaina yleinen luok- Mari Huhtala
ka jatkoi urakointiaan. 
Tomi ajoi ensimmäiset läh-
tönsä hienosti ja pääsi 
välieriin. Välierissä oli 
ensimmäisessä kurvissa 
tungosta ja Tomi työnnet-

sai 

ASFALTTIKUNKKU 2008

Tomin autoon tehtiin välillä vaihdelaatikko remonttia

Jari Raitasen ja Tomi Hongiston kisakalusto


