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ASIANTUNTEVAA APUA KODIN
ARKEEN JA KUNNOSTUKSEEN
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Uutta!

SEURAMME PUHELINNUMEROITA JA 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA
KERHOHUONE VAUHTIVINTTI
Puh. 050 3426 500, fax 02-7669 921
www.kysua.net
HALLITUS
Puheenjohtaja
Markku Kaunismäki  puh. 050 5410 332
m.kaunismaki@pp.inet.fi
Sihteeri
Mari Huhtala  puh. 050 5644 968
marihu@luukku.com
Kilpailuasiamies
Toni Kaitonen puh. 0400 802 996
Kalustonhoitaja
Juha Karppinen puh. 0400 862 680
Naistoimikunta
Mari Huhtala puh. 050 5644 968
marihu@luukku.com
Ratinvääntäjä
Santtu Miinalainen puh. 040 745 8846
santtu.miinalainen@pp.inet.fi
Jäsenasiat
Ismo Vidberg puh. 040 5481 383 klo 17.00 jälkeen
ismo.vidberg@sci.fi

Kilpailukausi alkaa olla jälleen lopuillaan ja onhan niitä kilpai-
luja ollutkin.

MRT ry.:n järjestämässä 12 h endurancekilpailussa elokuun al-
kupuolella seuramme jäsenet menestyivät mukavasti Saloon-
luokassa. Racing- puolella oli hieman epäonnea mukana.

Autosuunnistuksen SM/Cup-kilpailu Loimaan Laatuauto AS jär-
jestettiin syyskuun alkupuolella. Yli 50 autosuunnistusparia 
oli tullut testaamaan Loimaan alueelle suunniteltuja pyöri-
tyksiä.

Euran UA:n anomassa Syysrace-kilpailussa osanottajajoukko 
jäi hieman pieneksi muiden kuin kuorma-autojen osalta. Kuor-
ma-autokuljettajia oli ilmoittautunut kilpailuun 11 ja jälleen 
jo aikaisemmissa kilpailuissa sarjavoittonsa varmistanut seu-
ramme kuljettaja Mika Mäkinen vei kilpailun kaikki lähdöt ni-
miinsä. Juttua kilpailusta laitan seuraavaan lehteen.

Vielä pientä puristusta loppukauteen on luvassa, kun kaksipäi-
väinen Reiskan Rähinät pärähtää käyntiin 24.-25.10 Alastaron 
moottoriradalla. Toivotaan paljon osallistujia kilpailuun. 

Radalla 3.10 olevan Rata tutux- tapahtuman ohessa on seuran 
kuljettajille ja jäsenille annettu mahdollisuus kyydittää yh-
teistyökumppaneitaan aamupäivän aikana, siitäkin lisää tässä 
lehdessä.

Niin ja pikkujoulutkin ovat taas tulossa joulukuussa. Lukekaa-
pa lehti tarkkaan, mutta älkää liian tarkkaan ;)
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TUTKINNOT 2009
18.10.09 Rallitutkinto, nuotitusosa, Turku Tutkintovastaava

14.11.09 Rallitutkinto, perusosa, Vammala Kari Takalo, Finnberginkatu 4 as 18, 20320 TURKU

GSM 040 500 1730, kari.takalo@hotmail.com

Tiedustelut numerosta, ilmoittautumiset sähköpostil-Endurance tutkinto
la ja tutkinnot maksetaan nykyään etukäteen.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.
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KySUA:n pikkujoulu järjestetään jälleen kerran Loimaalla
Ravintola Tornikahvilassa (Satakunnantie 14)
5.12.2009 tilaisuus alkaa klo 18.00 ja jatkuu yksityisti-
laisuutena klo 22.00 saakka, ottakaa mukaan pikkupa-
ketti

Illan tarjontana luvassa: Jouluruokaa, jälkiruoka, kahvit 
ja tietenkin hyvää seuraa, myös 
karaokemikkiin voi tarttua!

Pikkujoulun hinta/jäsen on 15€
Ilmoittautumiset: Mari Huhtalalle puh.050 5644 968 

27.11 mennessä

PIKKUJOULU

TORNI
KAHVILA

7621628 7621628

AVOINNA
Ma-To 7-23
Pe 7-02
La 9-02
Su 9-23

Arkisin lounas 11-14

KARAOKE  pe & la
21.30-02.00
myös keskiviikkoisin

Satakunnantie 14, Loimaa

Lämpimiä talvisäilytyspaikkoja(+3-5°C)
autoille, asuntovaunuille, kilpa-autoille,
moottoripyörille ja veneille

Tiedustelut:
Kaunismäki Racing
050-5410332
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ROMUKAUPPA JM
1.-2.8.2009

Ari Kulmala taiteili Mersullaan kauden avauskilpailussaan
EVK-luokan kolmanneksi

Mäkelän Heimon matka loppui takasuoran jälkeiseen mutkan ulostuloon

Jyrki Suomela ja Markku Kaunismäki ajoivat vasemman
puoleisella Opelilla, oikean puoleinen on Kimmo Luodon
työväline

Loimaan UA järjesti jäl- antaina nuorten, naisten 
leen jokkiskilpailun Alas- ja pappojen luokat. Sun-
taron moottoriradalla. nuntaina taasen ajoivat 
Monena aikaisempana evk- ja yleisen luokan kul-
vuonna Mellilä 4000 JM ni- jettajat. 
meä kantanut kilpailu oli Mukava olikin nähdä kuin-
saanut sponssia tällä ker- ka innokkaimmat kuljetta-
taa Penttilän Rautavaras- jat ajoivat kolmessa eri 
tolta ja nimikin oli sen mu- luokassa kahden päivän 
kainen. aikana.

Kaksipäiväisen kilpailun Seuraamme kilpailuun oli 
ohjelmaan kuuluivat lau- lähtenyt edustamaan Mäke-

län Heimo, Nurmen Reino, telleet väärään tahtiin. 
Kaunismäen Markku, Luo- Siltikin seuramme oli erit-
don Kimmo, Kulmalan Ari, täin hyvin edustettuna pai-
Käänteen Ari, Suomelan kallisessa JM-kisassa.
Jyrki, Hongiston Tomi ja Kaiken kaikkiaan 294 oli 
Huhtalan Mikko. Myös Pyy- ilmoittautunut kilpailuun, 
kön Katri ja Jari olivat il- mutta heistä 59 oli perunut 
moittautuneet kilpailuun tulonsa.
mutta joutuivat jäämään 
pois, koska Volvon mootto- LAUANTAIN LÄHDÖT
rin nokkakapellimestari ei 
ollut osannut johtaa jouk- Lauantai päivän aloittivat 
koa ja venttiilit olivat soi- nuoret, joiden kilpailussa 

pisimmän korren veti Rami 
Lehtonen SatUA:sta Volk-
k a r i l l a .  To i s e k s i  A -
finaalissa saapui maaliin 
Joni Jusi RauUA:sta myös-
kin Volkkarilla ja kolman-
nen sijan vei Ville Törmä 
ÄetUA:sta Fiatilla. 
Naisten luokassa ei siis näh-
ty Katri Pyykön ajosuori-
tusta mutta paikallisväriä 
kilpailussa oli silti. Merja 
Salonen LoiUA:sta ajoi nais-
ten luokan A-finaalin kol-
manneks i  Mörökö l l i -
Fiatilla, toiseksi finaalissa 
tuli ÄetUA:n Sari Suon-
tausta Fiatilla ja voittoon 
ajoi Volkkarilla Essi Korpe-
la KiikoisAS:sta.
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Kääntee osallistui Escortillaan EVK-luokkaan ja
yleiseen luokkaan

Reino Nurmi ajoi samalla Fiatilla Mikko Huhtalan kanssa

Sami Talvitien(AUA) Volkkarissa on nestejäähdytys

Käänteen Escortia piiskaa Fordin 1600 OHV

Papat porhalsivat päivän nappasi Heimo kakkossijan 
päätteeksi. Alkueriä oli nel- ollen samalla kokonaiskil-
jä joista jokaiseen löytyi pailun 8. Pappa-luokan 
KySUA:n pappa. voitti Markku Aatrakoski 
Ensimmäisessä lähdössä Pololla KokeUA:sta, toisek-
Heimo Mäkelä oli neljäs s i  tu l i  Jukka  La ine  
Volvollaan, toisessa läh- NaSU:sta Fiatilla ja kol-
dössä Reino Nurmi ajoi toi- mannen sijan vei Juha Sam-
seksi Fiatilla, kolmannessa po HyUA:sta Volkkarilla.
alkuerälähdössä Markku 
Kaunismäki oli neljäs etu- SUNNUNTAIN LÄHDÖT
veto Kadetilla.
Neljännessä lähdössä Kim- Sunnuntaina sitten ajettiin 
mo Luoto ajoi viidenneksi  etuvetokardaani-luokka ja 
Opel Asconallaan. yleinen.
Eli keräilyjen kautta lähti- Etuvetokardaanien tais-
vät vauhtia ottamaan Hei- telussa lähtölaatalla olivat 
mo, Kimmo ja Markku.  seurastamme Ari Kulmala, 
Välieriin tästä kolmikosta Jyrki Suomela, Ari Kääntee 
selvisi ainoastaan Heimo ja Heimo Mäkelä.
tullen toiseksi omassa läh- Ari Kulmala ajoi ykköseksi 
dössään. Markun ohitusyri- alkuerässään. Jyrki Suo-
tys SomUA:n Hannu Paro- mela sijoittui toiseksi eräs-
sen Volkkarista ei oikein sään. Ari Kääntee viiden-
onnistunut, autot jäivät  neksi. Heimon Volvo kaatui 
kiinni toisiinsa ja näin olen ensimmäisessä alkueräläh-
he jäivät lähtönsä viimei- dössä, mutta miehelle ei 
siksi ja jatkopaikkaa ei hel- käynyt kuinkaan. Volvosta 
linnyt kummallekaan. Luo- sen sijaan Caster-kulmat 
don Kimmon sijoitus oli kol- muuttuivat negatiivisiksi,  
mas omassa erässä ja mat- Camber kulmat positiivi-
ka välieriin katkesi siihen. siksi ja auton perä sai uu-
Välierässä Nurmen Reinon den virtaviivaisemman 
kohtaloksi tuli keskeytys ja muotoilun.
samoin Mäkelän Heimolle, Keräilyihin joutunut
mutta B-finaalipaikalle Hei-
mo silti pääsi. B-Finaalista 
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Tämä kiertokanki lähti kolmospisteellä kesälomille
EVK-luokan menopelistä

Janne Peltonen Päij-HU:sta koetti Saabin lentokykyä,
mutta unohti, että kyseessä oli Saab-auto eikä lentokone

Jyrki Suomelan vetopuoli hyytyi Opelista ja Volvolle tuli
töitä

Vaikkei Pyykön perhe päässytkään ajamaan tällä ker-
ralla, niin silti radan varteen oli tultu katsomaan

Kääntee sijoittui toiseksi myöskin Fordilla.
keräilylähdössä ja pääsi 
välieriin. Yleisessä 
Välierissä Ari Käänteen nel- jä kuljettajaa viivalla. Ari 
jäs sija ei riittänyt enää Kääntee, Ari Kulmala, Tomi 
pidemmälle ja kilpailu lop- Hongisto ja Mikko Huhtala.
pui hänen kohdaltaan sii-
hen. Alkueristä suoraan vä-
Semifinaaleissa Kulmala lieriin ajoivat Kulmala Mer-
ajoi jälleen lähtövoittoon sullaan ja Hongisto Volkka-
ja pääsi  suoraan A- rillaan.
finaaliin. Suomelan Jyrkin Keräilyistä intoa hakivat 
auto hajosi pääsuoran jäl- siis Mikko Huhtala ja Ari 
keiseen mutkaan, kisa Kääntee. Huhtala ajoi eräs-
päättyi keskeytykseen. A- sään kakkoseksi päästen 
finaalissa Kulmala sai Mer- välieriin. Ari Käänteen si-
sun vauhtiin  ja lunasti kol- joitus oli omassa erässä 
mannen sijan kokonaiskil- neljäs ja kilpailu loppui sii-
pailussa. Toiseksi  A- hen.

menossa Mikko ja Tomi. remmin kilpailussa toimi-
Semifinaaleissa Mikko ja misesta, heille ei oltu pi-
Tomi ottivat molemmat detty ennen kilpailua infoa 
neljännen sijan joka joh- radalla toimimisesta. Osas-
datti miehet samaan läh- sa yleisöä kumminkin tun-
töön sijoituserässä. Tomi tui olevan todellista 
Hongisto veti pidemmän ”asiantuntemusta”, kun 
korren ja tuli toiseksi, Mik- he huusivat päät punaisina 
ko Huhtalan jäädessä nel- palomiehille rytmikkäästi 
jänneksi. neuvojaan. Toivottavasti 
C-finaalilähdössä Hongisto kyseiset henkilöt tulevat 
sai mustan lipun pe- myös joskus TEKEMÄÄN kil-
räänajosta ja jäi näin C- pailuja, niin saadaan tämä 
finaalin viimeiseksi. Sijoi- ”asiantuntemus” käyt-
tus kokonaiskilpailussa t öön.
17. 

Teksti+kuvat:
finaalissa ajoi Timo Koivu- Välierissä Ari Kulmala jäi Kilpailun kulku oli aika mu- Santtu Miinalainen
nen SaloUA:sta Fordilla ja viidenneksi, Hongisto toi- kavasti hoidettu, ei turhia 
kirkkaimman EVK-luokan seksi ja Mikko Huhtala ajoi hinausmurheita eikä turhia 
pokaalin vei Joni-Pekka lähtönsä voittoon. Joten taukoja. Palomiehiä olisi 
Rajala NoorUA/MK:sta semifinaaleihin olivat enää voinut informoida ehkä pa-

KysUA:sta oli nel-
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Hausjärven urheiluautoilijat järjestivät jokkiskisat kesä-
kuun lopulla Hyvinkään vauhtipuistossa.
Kilpailu aloitettiin yleisellä luokalla ja kisaan lähti mu-
kaan 91 kilpailijaa. Tomi otti voiton alkuerissä jatkaen 
siitä välierin ja jatkopaikka semeihin.

Semeissä sija kolmas ja paikka sijoituslähtöön josta B-
finaaliin ja sieltä päivän päälähtöön. Monivaiheisen A-
finaalin jälkeen sijoitus oli kolmas.Voittoon ajoi Rau-
man Mika Aalto ja toiseksi Vääksyn Jussi Metsä-Vähälä. 
Tomi kisasi tämän kisan volkkarilla.Volkkari sanoi Tomin 
kisan jälkeen sopimuksen irti,joten Someron Minna Lam-
pinen ja Kyrön Reino Nurmi joutuivat peruuttamaan 
ajonsa. He olisivat ajaneet Tomin autolla. Nuorten luo-
kassa kisaili 17 kuljettajaa ja voiton nappasi Luumäen 
Niko Mannoja. Naistenluokassa 13 leidiä ja voittoon ajoi 
Äetsän Riikka Holma. Viimeiseksi ajoivat papat ja heitä 
oli tulikasteessa 22 kuljettajaa. Voittoon ajoi Vääksyn 
Esa Metsä-Vähälä. Autokaupan jälkeen Tomi sai autonsa 
suojalla kotiin. Eikä muuta kuin valmistautumaan Pel-
lon SM:iin.

Teksti+kuva:
Mari Huhtala                                                                             

Tomi kolmas MVH-JM:ssä

Tomi ajoi hienosti kolmanneksi

Kiitokset kaikille teille, jotka olitte 
edesauttamassa Loimaan Laatuauto 
AS SM/Cup autosuunnistuskilpailun 
tekoa!

Haluamme kiittää maa-alueiden 
omistajia, joiden mailla reitti kiersi, 
yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja 
toimitsijoita.

Saimme tehtyä hienon kilpailun!

Erityisesti haluamme kiittää 
Loimaan Laatuautoa mainioista 
kilpailukeskuksen tiloista!

Loimaan Laatuauto AS-kilpailun
järjestelytoimikunta

KIITOS! JÄSENTEN VÄLISET

JOKKISKILPAILUT JA

MÖKIN SIIVOUSTALKOOT
! !

31.10 lauantaina järjestetään jäsenten väliset 
jokkiskarkelot Alastaron jokkisradalla, kaikki 
jokkisvehkeen omaavat tervetuloa!
Markulta/ 050-5410332 lisäinfoa, jos on jotain 
kysyttävää

Kilpailun päätteeksi on sauna lämpimänä 
seuran mökillä ja samalla jaetaan kilpailun 
palkinnot

Samaisena viikonloppuna on myös mökin 
siivoustalkoot eli 1.11 sunnuntaina, näihin 
karkeloihin toivotaan suurta osallistumista 
myös. Aloitellaan siivoukset jo lauantaina ;)

Terveisin hallitus!
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Momo racing team ry:n jär- Seuramme kuljettajia oli KySUA:sta, Manninen Mika määrä oikeutti heidät kil-
jestämässä endurancekil- niin Racing-luokissa, kuin KySUA:sta ja Kiviranta pailussa sijalle 31.
pailussa ajettiin kaikkien myös Saloon-luokissa. Niko THU-TEAM:stä. Kul-
luokkien yhteislähtö ja kyl- j e t t a j i l l a  on  k i l pa - Racingin 2 luokkaa ajavas-
lähän nuo kaikki autot mah- Racingin 1-luokkaa ajava ajotaustaa jokamiesluo- sa Laskeva aurinko-
tuivat samaan aikaan rataa Mopo-team oli valvonut kasta ja autosuunnistuk- tiimissä seuralaisiamme 
kiertämään. perjantain ja lauantain vä- sesta. Tällä kertaa epäon- ajoi kolme kuljettajaa. 

lisen yön tehden töitä au- nikin oli tullut kilpailuun Jarkko Lehtinen, Antti Lei-
Kilpailuun oli ilmoittautu- tonsa moottorin kanssa. mukaan. Civicin jäähdytin no ja Vesa Halme pyöritti-
nut 47 autoa, joista kum- Kampiakseli oli uusittu ja ja laturi sanoivat sopimuk- vät puolet tiimin ajasta Toy-
minkin peruutuksia tuli kol- kansi tehty ja kone siis ni- sen irti, jonka jälkeen tiimi ota Carina II:sta radalla. 
me. Seuramme oli jälleen putettiin pe-la välisenä yö- ajelikin pois vain vanhoja Kierroksia tiimille kertyi 
hyvin edustettuna, n. 20 nä. Tiimissä ajoivat tällä renkaita. Vaikka epäonnea 277 ja lopullinen sijoitus 
seuramme kuljettajaa osal- kertaa Ahjoniemi Tomi olikin, niin kierroksia ker- kokonaiskilpailussa oli 33.
listui Momo 12h kilpailuun. VihUA:sta, Palmroos Pasi tyi silti 322. Tämä kierros-

Mopo Team tankkaustauollaLaskevan auringon menopelinä oli Toyota Carina II

TTL-racingin ajovuoroon lähdössä Kimmo LuotoOpelix Racingin uusi Astra toimi moitteettomasti

8.8.2009
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Markus Kutila oli kuljetta- jon autoja, että radalle 
jana Helle motorsport tea- katsastettu maksimimäärä 
missä. Heidän Daihatsu oli lähellä täyttyä. No mut-
Applauselle kertyi kierrok- ta kaipa se on lajiryhmissä 
sia 384 kilpailun aikana ja pohdittava asia mihin au-
kokonaiskilpailun 9. sija se- tot ovat jääneet.
kä oman luokan ykköspytty 
matkusti Helle motorsport Seuramme piti järjestää 
teamin palkintokaappiin. 3.10 Racing-luokan endu-

rancekilpailun, mutta ky-
Automessi Teamissä oh- seiselle päivälle on järjes-
jasti Toyota Camry 2.0 Gli:- tetty Rata tutux-päivä, jos-
tä Hannu Uusitalo seuras- ta löydät lehden sivuilta li-
tamme. Tiimille kertyi kier- sää infoa. Sinnekin tarvi-
roksia 351, joka oikeutti si- taan toimitsijoita.
jaan 29.

Teksti + kuvat:
M-Power motorsport tii- Santtu Miinalainen
missä ajoivat seurastam-
me Arto Lindholm, Jukka 
Ylikoski, Markku Repo ja    
Santtu Repo. Autona heillä 
oli BMW 325i. Kierroksia 
kertyi 380 ja sijoitus koko-
naiskilpailussa oli 15.

Luoto Kimmo, Kaunismäki 
Markku, Varjus Matti,  Luo-
to Jarno ja Kulmala Ari 
muodostivat TTL-racing tii-
min suurimman osan. Hei-
dän Hondallaan ajettiin kil-
pailussa 385 kierrosta ja 
lopputuloksissa se riitti 
seitsemänteen sijaan. 

Opelix Racing tiimi oli saa-
nut uuden autonsa kun-
toon ja Astralle kertyi kil-
pailussa kierroksia 392. 
Tämä riitti kokonaiskilpai-
lun toiseen palkintoon. Tii-
missä ajoivat Marko Suomi, 
Tero Ylenius, Martti Koski-
nen, Timo Koivula ja Juha 
Reunanen.

Pahasti näyttää siltä, että 
Racing-puoli on kärsinyt 
osan-ottajakadosta.
Tässäkin kilpailussa oli 
vain 15 Racing-tiimiä osal-
lisena. Kun ottaa vertaus-
kuvaksi Saloonin 29 ilmoit-
tautunutta, niin pistää ih-
metyttämään mihin kaikki 
Racing-autot ovat hävin-
neet. Vielä muutama vuosi 
sitten oli radalla niin pal-

Mopo Teamin kuljettajat ottivat rennosti, peli menetettiin
jo kilpailun alkupuolella laturi- ja jäähdytinremonteissa

Automessi Team ajoi luokkansa seitsemänneksi

Matti Varjus toimitti meno-
vettä TTL-racingin Hon-
daan

Tankkausmatoille syntyi jopa aika-ajoin pientä ruuhkaa
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Loimaan Laatuauto AS
SM/Cup 5.9.2009

Pitkästä aikaa Loimaalla 
ajettiin autosuunnistusta Kilpailun johtajana toimi 
ja kaiken lisäksi kilpailu Markku Kannisto, kilpailun 
käytiin SM- ja Cup-tasolla sihteerin toimessa hääräsi 
ja järjestävänä seurana oli Jukka Salonen, reittitark-
mikäs muukaan kuin kailijana kilpailussa oli Saa-
KySUA. Kilpailu oli jaettu renvalta ja ratamestareina 
kahteen osioon, joissa toi- hääräsivät Juha Sinkkonen 
nen reitti oli Cup-sarjan pa- ja Olavi Laiho. Paljon mui-
reille tarkoitettu hieman takin toimitsijoita kilpai-
lyhyempi reitti ja toinen luun tarvittiin, niin kilpai-
SM-sarjalaisille tarkoitettu lukeskukseen ruokapuolta 
hieman pidempi reitti. ylläpitämään, kuin myös 
Cup-sarjalaisilla oli mah- reitin varrelle asemamie-
dollisuus ajaa myös SM- hiksi/naisiksi. Näistä in-
reitti, jos halusivat. nokkaista toimitsijoista kil-

pailun järjestelytoimikun-
Seuramme AS- puuhamie- ta on ylpeä ja haluaa kiit-
het Markku Kannisto, Juk- tää kaikkia mukana olleita 
ka Saarenvalta, Jukka Salo- aktiivisia jäseniä.
nen, Olavi Laiho ja Juha 
Sinkkonen aloittelivat jo Kilpailukeskuksena toimi 
viime vuoden puolella kil- Loimaan Laatuauto,Lam-
pailun tekoa. minkatu 39:ssä, josta kil-

pailijat lähtivät ja johon 
Kilpailua varten kyseltiin myös saapuivat maaliin. 
käyttöluvat maanomista- Aittamäen Jouko ja Koivis-
jilta sekä yrityksiltä. Ja mu- ton Esko korjasivat innok-
kavastihan lupia saatiin- kaasti lähtölavaa kilpailua 
kin. Reitin raivaamiseen edeltävänä torstaina Laa-
meni jokusia päiviä ennen tuauton katoksessa. Ja ko-
kilpailua ja monia päiviä meahan siitä tuli, kun vielä 
reitin piirtämiseksi kartta- saatiin valkoinen väri
pohjille GPS:n avulla.

Esko Koivisto ja Jouko Aittamäki urakoivat vanhan läh-
tölavan uusiin kuoseihin

Kilpailun johtaja Markku Kannisto ja jaksopäällikkönä
toiminut Juha Kivinen täyttivät kirjekuoria kilpailua
edeltävänä iltana

Tämä oli harvinaista herkkua autosuunnistuskilpailussa
lähtölava
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pintaan. Kilpailijat pääsi-
vätkin lähtemään auto-
suunnistuskilpailuun muka-
vasti lähtölavalta Jorma K. 
Mäkisen kuulutuksen saat-
telemana. Kaiken kaikki-
aan 52 kilpailijaparia 
ilmoittautui kilpailuun. 
Näistä ainoastaan yksi pari 
joutui peruuttamaan osal-
listumisensa. 

Ensimmäinen kilpailija 
lähti liikenteeseen klo 
15.00 ja viimeisen kilpaili-
jan lähtöaika oli klo 17.10. 
Kilpailijoiden lähtöjärjes-
tys oli sarjapistetilantee-
seen verrattuna kääntei-
nen eli SM-sarjan paras 
pari lähti viimeisenä lii- AL-Hki, Ohrankämmen Jari 
kenteeseen. TapUA
Cup-sarjan maali oli jär- 2.Yliniemi Esa FoSUA, 
jestetty Oripään lentoken- Åstrand Stefan UFAK
tälle, jonne ensimmäinen 3.Sjöberg Rolf LohUA, 
pari pääsi klo 19.37, jonka Mamia Kari LohUA
jälkeen he ajoivat sieltä kil-
pailukeskukseen siirtymä-

Cup-sarjan reitti
nä.

1. Koski Jussi TCOF, Koski 
21.01 saapui ensimmäinen 

Eero LaihUA
SM-sarjan kilpailijapari kil-

2. Lindgren Ringo KvanUA, 
pailukeskuksen maaliin. 

Hakola Marko LapUA
Viimeisellä parilla meni rei-

3. Innala Markku TAUK,  tillä huomattavasti pidem-
Komeri Heikki TAUKpään. He olivat maalissa 

vasta klo 23.08. Tuloslas-
Kilpailusta saadun palaut-kennassa Esa Tuokko jatkoi 
teen perusteella voi tode-urakkaansa ja hieman yli 
ta, että kilpailun järjestä-puolenyön olivat tulokset 
minen sujui oikein mallik-selvillä.Palkintojen jaon 
kaasti.suorittivat Markku Kannis-

to ja Jukka Salonen.
Teksti+kuvat:
Santtu MiinalainenTulokset:

SM-sarjan reitti
1. Ohrankämmen Kauko 

Toyotan RAV4 on suosittu malli autosuunnistuksessa

Kalusto oli hyvin pitkälti nelivetoista, kuten tämä Erkki Sinisalon ja Leena Sihvon Audi Quattro

Voittajaparin autoon oli tarttunut muistoja reitin varrelta

Reittitarkkailija Jukka Saa-
renvaltakin sai loppuil-
lasta jo relata

www.autosuunnistus.net Palkintoina oli pokaaleja ja esim. hylsysarjoja
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KULJETTAJAT JA MUUTKIN TIIMIT
Alkakaahan miettiä kiitosilmoitustenne sisältöä ja 
tukijoidenne osoitteita.
Seuraavaan eli viimeiseen tämän vuoden lehteen niitä 
taittelen sitten. Lehti lähetetään jälleen tukijoillenne 
seuran piikkiin, jos osoitteet on toimitettu Marille
Aineisto saisi luvan olla perillä hyvissä ajoin (luetaan 
marraskuun puoleen väliin mennessä), että voin taitella 
lehden rauhassa, kun kiitosilmoitukset on saatu tehtyä jo 
aikaisemmin.

Aineiston voi toimittaa osoitteeseen
santtu.miinalainen@pp.inet.fi
ja tukijoidenne osoitteet
marihu@luukku.com

FHRA SM-Finaalit
Kävin taasen FHRA:n SM- Kilpailun kulku olikin mel-
finaaleita katsahtamassa. ko intensiivistä, kun sade 
Kilpailussa oli mukavasti lakkasi. Yleisöä ei tällä ker-
autoja ja moottoripyöriä taa ilmat suosineet ja tun-
yli 200. Säät vaan pilasivat tui siltä, että moni oli jää-
lauantai päivän aikataulun nyt kotiin sadekelin haista-
ja ajamaan päästiin vasta essaan. Siltikin on totta se, 
kahden aikaan iltapäiväl- että kiihdytys on parasta 
lä. paikan päällä.
Paikallisia kiihdytyskuljet-
tajiakin oli ajamassa SM- Kuvia tuli otettua parin tu-
sarjan viimeisessä kilpai- hannen verran harjoitus-
lussa, Anna Lehto Niini- mielessä, joista ohessa 
joelta Datsunillaan ja naa- pari  jopa onnistunutta.
purit Janne Haapala Chevy 
2:lla ja Kristian Gestranius Teksti + kuvat:
Chevellellään Mellilästä. Santtu Miinalainen
TopFuel-autoja ei tällä ker-
taa ollut testaamassa, mut-
ta pari TopMethanolDrags-
teria kylläkin.

Escortiin saa mukavasti potkua tuollaisella hevosen
pään kokoisella turbolla

Janne Haapalan Chevy meni mukavasti alle 10 sekun-
nin aikoja

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



Palauta osoitteeseen
Ismo Vidberg
Löytänänkatu 1 A 6
20540 Turku
Liittyä voit jäseneksi sähköpos-
titsekin ilmoita kaavakeessa 
kysytyt tiedot osoitteeseen 
ismo.vidberg@sci.fi

JÄSENLOMAKE
Jäsenmaksu on 30 €
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RATA TUTUX 3.10.2009

KySUA:n kuljettajilla ja jäsenillä on mahdollisuus 
ajattaa/ kyydittää yhteistyökumppaneitaan klo 
10.00-13.00 välisenä aikana. Hinta on 20€/auto
Iltapäivällä myös vapaata harjoittelua
klo 16.00 -> radan sulkemiseen asti, hinta myös 
silloin 20€/auto
Lisätietoja Markku Kaunismäeltä/ 050-5410332
Alaravintola Park Fermeestä voi varata tarjoilua
Tiedustelut Johanna Toivonen/ 0400-537484

Tapahtumaan tarvittaisiin toimitsijoita, 
ilmoittautumiset Markulle yllä olevaan 
puhelinnumeroon mieluummin vaikka jopa viikkoa 
ennen.

HUOM! Sinä nuori!
TULE 3.10 KLO 12.00 ALASTARON
MOOTTORIRADALLE TUTUSTUMAAN
RATA-AUTOILUUN
Sinulla on mahdollisuus tulla tutustumaan autourheilun 
maailmaan ja päästä kokemaan rata-ajo joko oman auton 
ratin takaa tai kilpa-auton kyydissä

Paikalla on kilpa-autoja useista eri luokista sekä niiden 
kuljettajia, jotka kertovat lajistaan.

Aikataulu:
10.00 Kahvit ja esittelyt

Ravintola Park Ferme
11.00 Rata-ajoon tutustuminen radalla
13.00 Tilaisuus päättyy

Osallistuminen tilaisuuteen maksaa 10€/ henkilö

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
rata.tutux@luukku.com

Tapahtuman järjestävät : AKK-Motorsport ry
Länsi-Suomen alueen nopeuslajivastaavat

Yhteistyössä:

Ilmoitukset seuralle!!!
Kuljettajat ilmoittakaapa jälleen saavutuksenne seural-
le. Huhtalan Mari laittaa teille postissa tulemaan kaa-
vakkeen, johon voitte täyttää tämän vuoden onnistumi-
senne kilpailuissa. Jos et satu saamaan kaavaketta, niin 
voit pyytää Marilta ko. kaavaketta puh. 050-5644968
Arvovaltaisen juryn on näin helpompi ruotia palkittavien 
nimet esille!

Samaan syssyyn seuraavanlainen pyyntö: Jos osoitetie-
tosi ovat muuttuneet, niin ilmoita siitä Vidbergin Ismolle 
vaikka sähköpostilla ismo.vidberg@sci.fi tai soittamalla 
puh.040 5481 383 klo 17.00 jälkeen.

Seuramme puheenjohtajan Markku Kaunismäen
kesälomareissu, arvatkaapa missä saakka? ;)

Suuniityn Pentin paidan teksti sanoo kaiken tarvittavan,
kuvassa takana Koiviston Esko
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Piipahdin Alastaro Circuit toimintaan ja siihen liitty-
Oy:n toimintaa nykyään ve- viin asioihin esim. pelas-
tävän Tero Tupalan juttu- tussuunnitelmaan.
silla  elokuun alkupäivinä. 
Tarkoitus oli lyhyesti kysel- Näytteitä kankaan maas-
lä ympäristöluvan hakemi- tosta
seen liittyvistä koukeroista 
ja haun eri vaiheista. Cir- Tällä hetkellä valmistelu-
cuit Oy:n nykyistä toimin- vaiheessa ovat maaperä-
taahan pyöritetään vuoden mittaukset, joissa Pöyry 
1987 sijoituspaikkaluvalla Environment Oy on konsul-
ja alun perin sijoituspai- toinut Alastaro Circuit 
kaksi onkin nimenomaan Oy:tä. Ympäristökeskuk-
vähäisen routimisen takia sen määrittelemistä pai-
valittu Virttaankangas. koista kartalta Pöyry on va-
Uutta ympäristölupaa on- linnut rata-alueelta tietyn 
kin valmisteltu jo pitkään, määrän pisteitä maaperä-
koska osa lupaan tulevista mittaukseen, jonka jäl-
rajoituksista ja vaatimuk- keen Lounais-Suomen ym-

ka kerran viidessä vuodes- Meluhaitat vaikeimpiasista sisältyvät samalla ns. päristökeskus päättää hy-
sa, jotta pystyttäisiin tart-pilottihakemukseen, jol- väksytäänkö ko. pisteet 
tumaan ongelmiin ajoissa. Toisena suurena ympäris-laista ehkä tulevaisuudes- mittaukseen ja miltä sy-
"Maaperämittaukset voi- tölupaan vaikuttavana teki-sa voitaisiin käyttää ylei- vyyksiltä mittaukset suori-
daan minun mielestäni ot- jänä ovat meluhaitat. Nii-sessäkin moottoriratojen tetaan. Maaperämittausta 
taa mistä vain.", sanoo den määräysten ja asetus-ympäristölupien anomises- ei ole suoritettu koskaan ai-
Tupala. Hänen toiveenaan ten määritteleminen on sa. kaisemmin rata-alueella. 
ja haaveenaan olisikin maa- vaikeaa. Vaikeuksien takia Tupalan mielestä Alastaro Mittauspisteitä on 10-15, 
perätutkimuksen nopea onkin alettu yhteistyöhön Circuitin ja Lounais- eri puolilla moottoriradan 
eteneminen. muiden ulkomoottorirato-Suomen ympäristökeskuk- aluetta: Varikoilla, paikoi-

jen, Moottoriliiton, suo-sen neuvotteluvälit ovat tusalueilla, varsinaisen ra-
Stabilisointi kaiken pohja malaisen autourheilun kat-hyvät ja hän kehuu samaan dan ympäristössä sekä 

tojärjestön eli AKK Motors-hengen vetoon keskuksen myöskin vanhoilla suori-
Koko radan alueellahan on port ry:n ja ympäristökes-antavan opastusta ja neu- tuspaikoilla, joissa ei ole 
pintakuoren alla ns. stabi- kuksen kanssa. Tarkoituk-vontaa, niin suunnittelus- ajettu pitkiin aikoihin 
lisointikerros, joka ei pääs- sena on pohtia sitä, minkä-sa, kuin myös ongelmata- esim. Tractor Pulling- ra-
tä lävitseen epäpuhtauk- lainen laitteisto olisi tulok-pauksissa. Ympäristökes- dalla. Jatkossa Tupalan 
sia, ainoastaan satunnaisia siltaan ja kustannuksiltaan kus on käynyt tutustumas- mielestä voitaisiin maape-
paikkoja ei ole stabilisoitu luotettava meluhaittojen sa Alastarolla ratayhtiön rämittauksia suorittaa vaik-
esimerkkinä kerran vuo- mittaukseen ja siten hel-
dessa käytettävä paikoi- pottaisi luvan hakemista. 
tusalue. Varikkoalueella ja Melun poistaminen on vai-
radalla ovat öljynerottelu- keampaa, kuin ns. epäpuh-
kaivot, jos jotain öljype- tausongelmat, koska sil-
räistä sadeveden mukana loin sääntömuutoksia la-
irtoaa. Syksyllä ajokauden jeihin täytyisi tulla myös 
rauhoittuessa radalle tul- kansainvälisellä tasolla. 
laan lisäämään erottelu- Alastaron moottoriradan 
kaivoja, jotka ovat jo ensi käyttöaste normaalisti re-
kaudella toiminnassa. Kau- kisteröidyillä ajoneuvoilla 
pungin vesijohdoista  käy- on n. 60 % luokkaa. Loput 
tettävän veden viemäröin- 40% ovat ns. kilpakalustoa, 
ti yhdistetään tämän kuu- joiden melupäästöjä val-
kauden aikana kaupungin vovat lajikohtaiset sään-
viemäriverkostoon. Pohja- nöt.
veden laatua tutkitaan kuu-
kausittain. 

Alastaro Circuit Oy odottelee maaperämittauspisteiden

hyväksyntää

Kilpailuiden kutsuissa määrätään imeytys/suojamaton pi-
tämisestä kilpa-autojen alla

Radalta valuva vesi viemäröidään öljynerottimien kautta 
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Kilpailuissa kunnon tur- Yhteisten asioiden puo- tön ja nesteetön, tällöin saan. Näin heillä on val-
vakalusto lesta ajaminen on turvallista mius käyttää radalla opit-

läpi ajokauden. Lisäksi tuja taitoja, jos yleisessä 
Tupala mainitsee erään tär- liikenteessä tulee eteen Tästä päästäänkin itse kil- Tupalan mielestä tulevassa 
keän seikan, liikennetur- äkillisiä vaaratilanteita. pailu/ harjoittelutilantei- ympäristöluvassa päästään 
vallisuuden, joka ajohar- Ympäristökeskuksen hyö-siin. "Palokalustoa on aina hyvään neuvottelurat-
joittelun muodossa sulje- tyinä ovat tietenkin ympä-paikan päällä kilpailutilan- kaisuun, koska lupa aut-
tulla radalla, poistaa lii- ristönsuojelun valvonnan teissa, jos jotain vahinkoja taa, niin ratayhtiön, kuin 
kenteestä paljon ylimää- helpottuminen ja seuran-sattuu tapahtumaan.", ker- ympäristökeskuksenkin toi-
räistä "kaahaamista". Kul- ta.too Tupala. Kiihdytyksen mintaa. Ratayhtiön etuja 
jettajat myös oppivat Teksti + kuvat:valtakunnallinen kattojär- Tupalan mielestä ovat ra-
oman ajoneuvonsa käyt-jestö FHRA on myös panos- danvuokraajien tietoisuus Santtu Miinalainen
täytymistä radalla ajaes-tanut paljon radan kunnos- siitä, että rata on aina öljy-

sapitoon ja ympäristön suo-
jeluun. Radalta löytyvät 
aina esim. öljynimeytysai-
neen levityskone isompien 
onnettomuuksien varalta 
ratayhtiön puolesta sekä 
kiihdytysradan pesukone 
FHRA:n puolesta kiihdytys-
kilpailupäivinä. Näiden ko-
neiden käyttöaste onkin to-
della olematon, koska nyky-
päivän ratakilpailukalusto 
on yleisesti paremmin ra-
kennettua, kuin siviililii-
kenteessä ajettavat autot.

FHRA on panostanut radan puhdistuskalustoon

SYYSKOKOUS 
HUOMIO HUOMIO JÄSENET!!

5.11.2009

KLO 19.00
Kokous pidetään Kyrön Seudun Osuuspankin

kerhohuoneessa, koputellaan esillä olevat 

sääntömääräiset asiat lukkoon

Ohjelmassa myös jäsenistön palkitseminen 

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!!!
Hallitus



JOUKKOJULKAISU

JOKKIKSEN SUOMENMESTARUUS

AJETTIIN PELLOSSA

Emilia löysi uuden ystävän kisoista

Reino, Vilma ja Eveliina kannustusjoukoissa

Tomi ja Toni edustivat Kyröä ja Mikko ja Hannu antamassa hyviä neuvoja

Jokkiksen tämän vuoden  Toninkin kisa loppui vä-
Suomenmestaruus ajettiin lieriin. Lopulta päästiin A-
heinäkuun alussa Pellossa. Finaaliin ja Suomenmesta-

riksi ajoi Antti Harju P-
Kisassa oli Kyrön Seudun Hua:asta, hopealle Petri 
Urheiluautoilijoita edusta- Laitinen Pihtiputaalta ja 
massa Tomi Hongisto ja pronssia otti OUA:n Kari Pii-
Toni Rask. Kuljettajia kai- ra. Ja lopuksi tietysti jäl-
kenkaikkiaan ajamassa leen autokauppa. Tarjouk-
302. Perjantaina pojat il- sia tehtiin sunnuntaina 

2571 kpl 162 eri autosta. soissa. Olipa ihana päästä 
Tomi menetti autonsa ja illalla 900 kilometrin jäl-
Rask sai suojalla tuoda ko- keen kotiin. Ensi vuonna sit-
tiin. Molemmat pojat ajoi- ten uudet SM:t Kauhajoel-
vat Fiateilla. Vielä vietet- la.
tiin yksi ilta Pellossa ja 
maanantaiaamulla kohti Teksti+kuvat:
etelää. Vilma ja Emiliakin Mari Huhtala
jaksoivat pitkän matkan to-
si hienosti. Olivat tietysti 
kannustamassa iskää ki-

moittautuivat ja katsasti-
vat autonsa.Varsinainen 
koetus alkoi lauantaina ko-
leassa, suorastaan kylmäs-
sä säässä. Tomi ajoi al-
kueristä suoraan sunnun-
taille. Rask joutui ajamaan 
lauantain kaikki kolme eri 
erää, mutta paikka sun-
nuntaille heltisi lopulta.
Lauantaina pudonneet au-
tot tietysti kaupattiin ja 
tarjouksia yhteensä 1737 
kpl 97 eri autosta. Reino 
sai Tomille uuden impin ko-
tiin vietäväksi.

Sunnuntaina alkoi kisa ko-
ventua ja mestaruudesta 
kova ajaminen.Tomi pääsi 
alkueristä suoraan vä-
lieriin, mutta välierissä 
nousi tie vastaa liputusten 
johdosta,joten hänen ki-
sansa oli siinä.
Rask ajoi alkuerien ja ke-
räilyn kautta välieriin. 


