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Taittajan kärestä
HANS siellä ja HANS täällä, siellä HANS täällä HANS joka lajiss 
HANS HANS...

Kyseinen HANS-niskatuki ja FIA standardi taitaa olla tällä het-
kellä aika kuuma puheenaihe lajiryhmissä ja harrastajien kes-
ken. Ajovarusteiden uusi standardi astuu voimaan pikkuhiljaa 
jokaiseen autourheilulajiin. Vuonna 2012 on tarkoitus käyttää 
FIA 8856-2000 standardin mukaisia ajovarusteita. Hintaa har-
rastuksen aloittamiselle siinä vaiheessa alkaa kertymään jo 
melkoisesti. Ihan pienenä laskuesimerkkinä jokamiesluokan 
aloituskustannuksia vuoden 2012 jälkeen:
Auto jonka voi tarjouskilpailulla ostaa, tulee tarjouksen kans-
sa maksamaan 1170 euroa, niillä ehdoilla, että myynti- ja tar-
joushinta eivät nouse kahden vuoden aikana. Sitten kypärä 
HANS-kiinnikkeellä 600 euroa, HANS tuki 839 euroa, vyöt 195 
euroa, ajopuku 499 euroa, alusasusetti 175 euroa, ajokäsineet 
56 euroa, ajokengät 159 euroa ja istuin 250 euroa. Edellä mai-
nitut hinnat eivät välttämättä ole ”tingattuja”, vaan netistä 
surffaamalla haettuja. Niin ja tietysti tutkintomaksu 40 euroa 
ja lisenssimaksu 90 euroa. Aloituskustannukset nousevat aika 
mukavasti 4000 euron paremmalle puolelle.
Tietysti onhan se hyvä, että turvallisuus on kunnossa, mutta 
miten käy alan harrastajien ja autourheilusta kiinnostuneiden 
nuorten. Ei varmasti voida puhua enää JOKAMIESluokan lajista 
yli 4000 euron aloituskustannuksissa, ehkäpä ”Melkeinjoka-
miesluokka” kuulostaisi todellisemmalta.

Asiallahan on tietysti toinenkin puoli eli turvallisuus, josta jo 
mainitsinkin. Ihan knoppitietona Japanin Fuji Speedway moot-
toriradalta: Saloon-luokan autojen kilpailujen onnettomuuk-
sia seurattiin 1996-2000 välisenä aikana ja niissä tapahtuneis-
sa  loukkaantumisista 53,2 % kohdistui niskaan. 

Auton moottoriin voidaan helposti laittaa 1000 euroa, mutta 
turvallisuus ei saa maksaa. No ehkäpä pidempi siirtymäaika 
olisi ollut parempi vaihtoehto ja näin oltaisiin saatu kustan-
nuksia jaettua useammalle vuodelle. Mutta kaikesta huoli-
matta, näillä säännöillä/standardeilla mennään vuonna 2012 
näillä näkymin.

HANSimaista kilpailuvuotta 2010!

 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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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

Kyrön Seudun 
Urheiluautoilijoiden 

jäsenlehti
24. Vuosikerta
ISSN 0784-5804

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.

2x50 mm 65 €Seuraava lehti ilmestyy 
1x100 mm 65 €keväällä 2010 Taitto:
2x100 mm 115 €Lehteen tarkoitettu Santtu Miinalainen

aineisto oltava perillä Painopaikka: Newprint 
KYSY VUOSIMAINOSHINTAAviimeistään 1.3.2010 Oy, Loimaa
NELJÄÄN LEHTEEN!mennessä.

santtu.miinalainen@pp.inet.fi



Endurance tutkinto

Endurance tutkinto on voimassa endurance kilpai-

luissa 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 

voimassa 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.

9.1.10 Rallitutkinto Kankaanpää

23.1.10 JM-tutkinto Kyrö
6.2.10 Endurance Kankaanpää

20.2.10 JM-tutkinto Somero

21.2.10 Rallitutkinto, jatko-osa Turku

20.3.10 Rallitutkinto Turku

10.4.10 Endurance Alastaro

10.4.10 JM-tutkinto Raisio

10.4.10 JM-tutkinto, Nuoret Laitila

24.4.10 Rallitutkinto Kokemäki

21.8.10 JM-tutkinto Pori

11.9.10 JM-tutkinto, nuoret Somero

9.10.10 JM-tutkinto Huittinen

10.10.10 Rallitutkinto, jatko osa avoin

30.10.10 Rallitutkinto Somero

TUTKINNOT 2010
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JOKKISVÄKEÄ VILPPULASSA

JA TAMPEREELLA
Jokkis.net ry. kutsui koolle Vilppulaan yhdistyksensä 
aktiivisia henkilöitä. Kyseessä oli Jokkis.net ry. 
lopettamiskokous, samalla käytiin keskustelua 
ajajayhdistyksen perustamisesta ja tulevasta FIA-
standardista. Paikan päälle oli tullut n.100 
kuljettajaa, AKK:n puolesta lajipäällikkö, HM-
osatuonnin edustaja ja Rokkirallin edustaja Sheikki 
Laakso.
Lajipäällikkö esitteli FIA-standardiin perustuvat 
turvallisuusmuutokset sekä HM-osatuonnin edustaja 
esitteli standardin mukaiset tuotteet. Asia poiki 
paljon keskustelua ja lähinnä negatiivista arvostelua 
AKK:n sääntömuutoksia kohtaan. Arvostelua tuli 
lähinnä viisi vuotta vanhoihin perusteisiin 
vetoamiseen sääntömuutoksissa. Lajipäällikkö sai 
myös kiperiä kysymyksiä lisenssimaksusta ja sen 
hyödyistä. Rokkirallin edustaja Laakso kertoi myös 
oman mielipiteensä jokamiesluokasta ja selvitti 
Rokkirallin tilannetta. Ajajayhdistys päätettiin 
perustaa.

Ajajayhdistyksen perustamiskokous 13.12.2009
TAMPEREELLA
Vilppulan kokouksessa valitut henkilöt pitivät perus-
tavan kokouksen Tampereella 13.12. Mukana oli eri 
autourheiluseurojen edustajia: Ari Virtanen, Teuvo 
Kulmanen, Jarmo Mellin, Mika Heikkilä ja Simo Keski-
kallio. Jokkis.net sivusto toimittaa tiedotuspuolen 
yhdistyksen toiminnasta ja sieltä kautta liittyminen-
kin yhdistykseen tulee mahdolliseksi. Timo Pohja siis 
jatkaa Jokkis.net sivuston ylläpitoa Antti Salmen 
kanssa, vaikka Jokkis.net ry. lopetettiinkin.

Teksti:Santtu Miinalainen
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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 €

SUURKIITOKSET
Talkooväelle, kilpailijoille ja katsojille

erittäin hyvin menneistä Reiskan rähinöistä

Toivoopi kilpailujohtajat
Mari ja Jouko

AS-pari Markku Kannisto & Jukka Saarenvalta kiittää
yhteistyökumppaneitaan kilpailukaudesta 2009!

Ilmatuote Oy
F-Suotimet Oy
Loimaan Laatuauto Oy
Turun LVI-instrumentointi Oy
REF-Team Oy
Intervent Oy

Alastaron moottoriradalla

19.4, 19.5,
15.6, 12.7,
9.8, 23.8,

20.9
klo 17-20

Ratamaksu 15 €/jäsen/ilta, 
30€/muut/ilta

Seuran rataillat 2010

Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

RAUTIAINENHUOLTO- JA PESUPALVELU

Avaamme uudet toimitilamme

Mellilässä Takojantie 5:ssä

Maskun kalustetalon vieressä

lauantaina 2.1.-10

Ovet avoinna avajaispäivänä klo 10-14

Tule tutustumaan palveluihimme
ja tuotteisiimme!
Paikan päältä löydät:
- tuote-edustajia
- avajaistarjouksia
- kahvitarjoilu

www.huoltojapesupalvelu.fi

Auton hoitotuotteet

Moottoripyörätarvikkeet

®

Kendall öljyt,
myös kilpakäyttöön

Aukioloaikamme avajaisista
eteenpäin arkisin 8.00-16.00
tai sopimuksen mukaan

AVAJA
ISET
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PÄIJÄT-HÄMEEN AJO HOLLOLASSA 3-4.10 
Kyseinen kisa ajettiin kak-
sipäiväisenä. Lauantaina 
ajoivat EVK-luokat ylises-
sä, nuorissa ja naisissa. 
Yhteensä lauantaina kil-
pailijoita 102. Yleisen voit-
ti Kari Yrjölä LahUA:sta For-
dilla. Nuorten voittoon 
a j o i  J anne  V i i t i k ko  
JuvanUA:sta Volvolla ja 
naisten voiton vei Päijät-
Hämeen Heidi Lehtonen 
Volvolla.

Sunnuntaina oli vuorossa 
"normaalit jokkisautot". 
Yleisessä oli seurastamme 
ajamassa Mikko Huhtala ja 
Tomi Hongisto. Tomin 
autolla ajoi Someron 
Minna Lampinen naisissa.

Nuorten luokkaan lähti 
voittoa tavoittelemaan 29 
kuljettajaa ja voiton nap-
pasi Hämeen Janne Laakso 
Fiatilla.

seksi vuoroon astuivat ylei- pui siihen, kun perässä aja- auto hajosi, eikä hän pys-
Naisten luokassa oli 21 lei-

sen luokan 131 kuljetta- nut kuljettaja ei lopetta- tynyt ajamaan enää uusin-
diä ajamassa ja voiton vei 

jaa. Mikon toinen lähtö kes- nut kilpailemista vaan ajoi talähtöään. Tomi ajoi 
Tomin autolla ajanut Minna 

keytettiin punaisilla ja Mikon perään muutaman alkuerät, välierät ja finaa-
Lampinen Fiatilla. Viimei-

hänen mahdollisuudet lop- kerran vauhdilla ja Mikon likarsinnasta paikka A-
finaaliin. Finaalin mennes-
sään Tomi huikkasi varikko-
teamille, että vaihteet on 
vähissä. Auton hajotessa 
finaalissa sijoitus oli 7. 
Voittoon ajoi Lempäälän 
Petro Koski. Voittaja sai 
palkinnoksi jokkisauton, 
jonka järjestävä seura oli 
saanut Pellon SM:stä (auto 
oli Kauhajoen Pasi Välimä-
en).

Lopuksi tietysti tuttuun 
tapaan autokauppa. Tar-
jouksia oli 679 kpl 79 eri 
autosta. Mikko sai auton 
kotiin, mutta Tomi menetti 
omansa. Sitten rakenta-
maan uusia autoja Reiskan 
Rähinöihin.

Teksti + kuvat:
 Mari Huhtala

Tomi ja Minna ajoivat samalla autolla. Finalistien helpotusta näkyvillä

Kyrön Mikko Huhtala ja Kauhajoen Pasi Välimäki odottamassa ajovuoroaan
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TUUSNIEMI SPRINT Hieman enemmän ja aikai-
15.8.2009 semmin olisi jossain pitä-

nyt oikeaa nilkkaa suoris-
Future Rallisprint-sarjan taa,sillä Teresa Wiss ja 2. 
viimeinen kisaviikonloppu  sija jäivät tasan 1 sekunnin 
"Tour De´ Savo" alkoi päähän.
Lauantaina Tuusniemen Tuloksena siis luokan 3.
keskustaan rakennetulla M yös junnujen puolella luo-
kisalla. Rata oli viimevuo- kassa 10 sattui ja tapah-
desta jo tuttu reilun 2km tui.Ensimmäisenä startan-
mittainen asuntoalueita nut kilpailija ajoi ulos,kat-
kiertävä rata. Keli kuiva ja koi siinä samalla yhden säh-
suhteellisen lämminkin. kötolpan ja kilpailu luon-
Naistenluokassa kuljetta- nollisesti keskeytettiin.
jia mukana 6kpl,joista sar- Mitään vakavaa ei hurjasta 
jalaisia 3. Voiton korjasi tilanteesta huolimatta käy-
Kaisa Sistonen BMW:llä. nyt,ainoastaan peltivauri- subishi Lancer 2. Pertti Ino- ta,mutta pääpiirteittäin 
Virpi sai ajaa "koko rahan oita. vaara, Mitsubishi Lancer  kuitenkin sama.
edestä",sillä toisella kier- Radan saattaminen kilpai- 4. Pertti Lentonen, Lancia Sääkin oli lähes toisinto 
roksella edellä startannut lukuntoon sen sijaan vei menneeltä vuodelta.Aamu 
kuljettaja oli ajanut ulos reilun tunnin tuon katken- oli harmaa ja kolea.Vettä 
ja toimitsijat päästivät neen tolpan vuoksi. NORDIC SOLUTIONS SPRINT ei kuitenkaan vielä sata-
hänet hieman hätäisesti Ajettua kuitenkin saatiin 16.8.2009 nut..Vaan eipä sitä pitkään 
takaisin reitille ja Virpin ja järjestäjä sai kilpailun tarvinnut odotella.Kilpai-
eteen. pidettyä aikataulussa "tur- Sarjan viimeiset startit lun alkaessa alkoi jo tihku-
Järjestäjä toimi fiksusti, hia taukoja välttämällä". otettiin Kuopiossa teolli- maan.
myönsi  v i rheensä ja 10 luokan tulokset näytti- suusalueelle rakennetulla Seniorit,nuoret,naiset ja 
näinVirpi sai uusia lähtön- vät seuraavilta: radalla. Reittiä oli hieman osa junnuistakin pääsi aja-
sä. 1.Janne Huupponen, Mit- pidennetty viime vuodes- maan vielä kuivahkolla 

radalla. Sade kuitenkin 
yltyi ja hinaustauko vielä 
venytti hommaa, jolloin 
loput ajoivat sitten jo täy-
dessä sadekelissä.
Naistenluokassa kilpailijoi-
ta 5 kpl, samat kuin edel-
lisenäkin päivänä.
Järjestys myöskin sama: 1. 
Kaisa Sistonen 2. Teresa 
Wiss 3. Virpi Tenkanen.
Virpi harmitteli sateen 
myöhäistä saapumista, 
sillä muistissa oli vielä 
aiemmat sadekisat, joissa 
tehokkaat takavetoiset 
BMW:t eivät päässeet 
oikeuksiinsa.
Virpi olikin selvästi 2. kier-
roksen nopein nainen, kun 
vettä tuli reilusti.
Junioreiden puolella siis 
alkupään kuljettajat pää-
sivät ajamaan kuivahkolla 
radalla, joten yleiskilpai-
lun kärkipaikoilla nähtiin-
kin hieman yllätysnimiä.

RALLISPRINTKAUDEN RAPORTTIA

Kuopion kilpailu oli todella vetinen 

Tuusniemellä varikkoparkissa
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Luokassa 10 voittoon ajoi FUTURE RALLISPRINT rakentamisessa ja päivit- Teksti:
Pertti LentonenMitsubishilla Pertti Inovaa- PÄÄTTÄJÄISET/RALLISPRI tämisessä. Lista on pitkä, 
Virpi Tenkanenra varmistaen näin myös NT-LAJIPÄIVÄ 24.10.2009 joten toivottavasti kaikki 
Santtu MiinalainenKausi paketoitiin perintei-junioreiden sarjan yleiskil- saadaan tehtyä. Talvikil-

sesti Ellivuoressa pidetyllä pailun voiton. pailut on päätetty jättää 
Kuvat:Luokassa 2. ajoi Varkauden rallisprint-lajipäivällä. väliin ja näin varmistaa 
Virpi TenkanenPaikalle oli saapunut noin Ua:n Jukka Häyrinen Lan- että auto on kunnossa kun 
Pertti Lentonen100 asioista kiinnostunutta cialla. 4. Pertti Lentonen. asfalttikausi starttaa 25.4 
Toni Ollikainenkuulemaan tulevaisuuden Future-sarjan merkeissä 

Sarja siis saatiin päätök- näkymistä Risto Laineen Tammisaaresta.
seen ja sijoitukset selvi- johdolla. Siihen saakka: "Näihin 
tettyä. Tämän jälkeen Kari Tasan- kuviin ja tunnelmiin" ;)
Loppupisteissä Virpi Ten- ko teki yhteenvedon Futu-
kanen oli naisten luokassa re-sarjasta ja kertoili hie-
3,ja yleiskilpailussa jossa man tulevan vuoden kuvi-
kisasivat naiset/nuoret/ oista.
seniorit Virpin sijoitus 11. Ilta huipentui yökerhossa 
Pisteitä keräsi kaikkiaan 24 sarjan palkintojen jaolla ja 
kuljettajaa. rennolla meiningillä.
Luokassa 10 Pertti Lento- Luokasta 10 tuli palkintoa 
sen sijoitus 2.Junioreiden myös KySua:n kuljettajal-
yleiskilpailussa sijoitus 11. le.2.palkinnon kävi pok-

kaamassa Pertti Lentonen. 
Luokan sekä junioreiden 

TOYOTA PURKUOSAT- yleiskilpailun voitti kai-
ASFALTTISPRINT 23.8.2009 mansa Pertti Inovaara.
Koko kauden viimeisenä 
asfalttikisana ajettiin Poh- Kisat siis ajettu vuodelta 
jankyrön UA:n järjestämä 2009.Talvi 2010 tulee 
rallisprint. parilta Lentonen/ Tenka-
Kyseinen kilpailu kuuluu nen kulumaan auton 
tulevana vuonna Future-
rallisprint sarjaan, joten 
nyt oli hyvä suorittaa 
ennakkotutustuminen.
Rata oli kaduille ja omako-
titaloalueelle rakennettu 
n.2,5km pätkä. Keli kuiva.
Naisten luokkaa saatiin pit-
kästä aikaa "yllätys" voitta-
ja. Marjo-Riitta Lunden 
nimittäin korjasi potin 
vajaan 2 sekunnin erolla 
Kaisa Sistoseen. Syheröi-
nen rata ilmeisesti sopi 
paremmin pienelle ja ket-
terälle Starletille kuin isoh-
kolle BMW:lle.
Kolmanneksi ajoi Virpi Ten-
kanen
Luokassa 10 nelivetojen 
herruuden vei Raahen Ua:n 
Tuomas Ojanlatva Mitsu-
bishilla. 2.Pertti Lento-
nen.

Pohjankyrön UA:n järjestämästä kilpailusta tuli kotiin tuomisina 10 luokan 2. pokaali
ja naistenluokasta Virpille kolmas pytty 

Lancian ”updatekittiin” kuuluvat ”yksilölliset” männät
Italiasta, ainoastaan Sotu-merkintä puuttuu
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REISKAN RÄHINÄT 24.-25.10
Lokakuun viimeistä viikon-
loppua jokkiksen merkeis-
sä oli tullut viettämään yli 
kolmesataa innokasta kul-
jettajaa.

Seuramme kuljettajia oli 
ilmoittautunut mukaan 14. 
Tomi Hongisto, Toni Rask, 
Heimo Mäkelä, Jarno Luo-
to, Jari Pyykkö, Harri Lai-
ne, Heli Tenkanen, Katri 
Pyykkö, Mikko Huhtala, 
Samuli Laaksonen, Ari Jala-
vikko, Ari Kääntee, Jari Rai-
tanen ja Ari Kulmala. Osa 
kuljettajista oli kuitenkin 
joutunut perumaan osallis-
tumisensa.

LAUANTAI
Ilman ollessa melko pilvi-
nen käynnistettiin lauan-
taipäivä nuorten lähdöillä. ja voiton nuorten luokassa alkuerälähdöissään sijoit- vauhtia finaaleihin haet-
Seurastamme ei ollut v e i  O s k a r i  R ö m a n  tuneet seuramme naiskul- tiin sijoituserän kautta. 
ilmoittautunut ketään OrSUA:sta Fiatilla. jettajat Heli Tenkanen ja Katri Pyykön ajo loppui kes-
nuorten luokkaan, joten Katri Pyykkö jatkoivat keytykseen ja Heli Tenka-
kerrataan ainoastaan luo- Naisten luokka jatkoi päi- keräilyeriin, joista kum- sen kolmas sija ei riittänyt 
kan kolme parasta. Kol- vää ja siihen luokkaan oli- mallekin irtosi ykkössijoi- finaalilähtöön.
manneksi ajoi Timo Viita- kin ilmoittautunut kaksi tus. Naisten finaalin voiton vei 
nen NoorUA/MK:sta Fiatil- seuramme kuljettajaa. Semifinaaleissa olikin sit- SomUA:n  Minna Lampi-
la, toiseksi tuli Toni Keto- N e l j ä n n e k s i  o m i s s a  ten jo huonompaa tuuria ja nen. Toiseksi ajoi Suvi 
mäki LapUA:sta Pösöllään Mäkelä HämUA:sta ja kol-

mannen pytyn kuittasi 
L e e n a  V a p a a v u o r i  
LemUA:sta.

EVK-luokka lopetti lauan-
taipäivän 84 ilmoittautu-
neen kuljettajan voimin. 
Seuramme kuljettajia oli 
ilmoittautunut luokkaan 5, 
mutta joista ajamassa oli 
vain neljä.

Alkueristä suoraan semi-
finaaleihin tiensä raivasi-
vat ainoastaan Heimo 
Mäkelä ja Ari Kääntee. Jari 
Raitanen joutui hakemaan 
vauhtia keräilyistä Farma-
ri-Ladallaan ja pääsi lähtö-
voittajana välieriin. Jari 
Pyykkö ilman vauhdin 
ottoa suoraan välieriin. 
Välierälähdössä Raitasen 

Muutama kaatokin kilpailussa nähtiin

Heli Tenkasen lopullinen sijoitus naistenluokassa oli yhdeksäs
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Jari Raitasen Ladan taka-akseli irtosi kiinnityksistä ja
saman tien ”muljautti” auton penkkaan ja kyljelleen Mikko Kosonen veistelemässä Raitasen Ladaa 

Toisilla matka loppui jo ennen alkamista Katri Pyykön epäonneksi auto hajosi, onneksi Rauta-
sänky tiimillä oli lisää kalustoa mukana ja Katrin mies
Jari pääsi ajamaan EVK-luokkaan 

Lada kaatui taka-akselin läisiä. Voiton EVK-luokassa 
tuennan irtauduttua koris- vei LoiUA:n Tero Hakanen 
ta ja kilpailu loppui siihen. JuJa-Team Raketilla, toi-
Pyykölle välierälähdössä seksi ajoi Joni-Pekka Raja-
toinen sija, mikä oikeutti la NoorUA/MK:sta Rasmus 
semifinaalipaikkaan. Volvolla ja kolmannen pal-

kinnon sai Jyrki Suominen 
Semifinaaleissa KySUA:n V-SUA:sta Autoasi Golfilla.
kuljettajia ”rankaistiin” Jari Raitasen ei tarvinnut 
kunnolla. Mäkelän Heimon tietenkään tyhjin käsin läh-
Volvon käsijarruvipu ei teä, koska kilpailussa jaet-
ollut riittävän pitkä ja auto tiin kaikille autonsa kaata-
pääsi liikahtamaan viivalta neille perinteiset kaatoku-
turhan aikaisin ja tulokse- kot.
na vilppilähtö (terveisiä 
Heimolle pistähän vielä SUNNUNTAI
parikytä senttiä jatkoa sii- Sunnuntaille oli ilmoittau-
hen). Jari Pyykölle ja Ari tunut 158 kuljettajaa ylei-
Käänteelle keskeytys seen luokkaan, joista 

18 alkuerää ajettiin hie- Mikko Huhtala. Muut kul-samassa lähdössä ja Pyy- peruuttaneita tuli 33. 
man lauantaita kosteam- jettajat hakivat vauhtia kön rasitteena oli myös KySUA oli myös sunnuntai-
missa merkeissä.  Ja keräilyeristä. Toni Rask vilppilähtö, joten heidän na hyvin edustettuna. 11 
a l k u e r i s t ä  s u o r a a n  onnistui nousemaan keräi-kilpailunsa loppui siihen. seuramme kuljettajaa oli 
välieriin  pääsivät  Ari Kul- lyeristä välieriin. Välieriin ilmoittautunut, mutta vain 
mala, Tomi Hongisto ja matka katkesi Mäkelän Hei-Finaalissa siis ei nähty Kyrö- 10 pääsi ajamaan.

Kuuluttajana toimi Tero Sulkakoski
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molla, muut jatkoivat semi- lannut tiensä A-finaaliin 
finaaleihin. Semifinaaleis- oikein pitkän kaavan 
sa Hongisto ja Rask veivät mukaan.
l ä h t ö v o i t o t  e l i  A - A-finaalissa olivat seuras-
finaalipaikka oli varmistet- tamme ajamassa Hongisto 
tu. Kulmalan Arin tie vei C- ja Rask. Maaliin tultiin seu-
finaaliin ja Huhtalan Mikon raavassa järjestyksessä. 
D-finaaliin. Mikon D- Ensimmäinen Pasi Välimäki 
finaalin sijoitus oli viides. KauhUA Volkkarilla, toisek-
Ari Kulmalan Mersu kiidät- si  Joni-Pekka Rajala 
teli miehen myöskin vii- NoorUA/MK:sta Fiatilla, 
dennelle sijalle C- finaalis- kolmanneksi Toni Rask 
s a .  P a s i  V ä l i m ä e n  KySUA:sta Fiatilla ja nel-
KauhUA:sta tehdessä jänneksi Tomi Hongisto 
kovaa nousua sijoituskar- KySUA:sta Fiatilla.
sintojen ja finaalien kaut-
ta B-finaaliin. Välimäen Pappaluokassa oli myös seu-
napatessa B-finaalinkin ramme hyvin edustettuna. 
ykköstilan oli Välimäki kah- Kolme UA:mme kuljetta-

Huhtalan Mikon Fiat koitti kivuta vallin päälle

Toni Rask veti tällä kertaa pisimmän korren KySUA:n kuljettajista, ollen yleisen luo-
kan kolmas

Hinaukset toimivat jouhevasti koko viikonlopun ajan

Palokunnankin väki joutui välillä avustamaan kellahta-
neita autoja pyörilleen, tässä avustuksen kohteeksi
joutunut Jari Heleniuksen Fiat (ÄetUA)

Toni Rask pokkaamassa
kolmospyttyä
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jaa lähti kisaamaan pappa- Toivotaan, että ensi vuon-
luokan voitosta Heimo na onnistutaan kilpailussa 
Mäkelä, Markku Kaunismä- yhtä hyvin ja saadaan 
ki ja Reino Nurmi. Koko samanmoinen määrä kul-
luokkaan oli ilmoittautu- jettajia ja katsojiakin seu-
nut 43, joista 2 oli joutunut raamaan jokkista.
peruuttamaan.

Teksti:
Alkuerissä seuramme kul- Santtu Miinalainen
jettajat pärjäsivät seuraa-
vanlaisesti. Heimo Mäkelä Kuvat:
oli lähtönsä viides, Reino Santeri Ampuja
Nurmi myöskin lähtönsä vii- Santtu Miinalainen
des ja Markku Kaunismäki 
lähdössään toinen. Eli 
Reino ja Heimo hakemaan 
keräilyistä vauhtia. Reinon 
kohtaloksi koitui keskey-
tys, mutta Heimo meni läh-
t ö v o i t o l l a  j a t k o o n .  
Välierissä Markku joutui 
keskeyttämään, mutta 
Heimo raivasi tiensä B-
finaaliin. B-finaalissa Hei-
mon kolmas sija oikeutti 
pappaluokan kokonaiskil-
pailun sijaan 8. Pappaluo-
kan voiton korjasi Pasi Salo-
ranta HyUA:sta Volkkaril-
laan. Toiseksi ajoi RauUA:n 
Kalevi Virtanen Fiatillaan 
ja kolmannen pokaalin pok-
ka s i  E s ko  Leh tonen  
NaSU:sta Fiatilla.

Vaikka kylmä ilma olikin, 
niin yleisöä oltiin saatu 
silti paikan päälle melko 
mukavasti esim. jokkisra-
dan autokatsomo pää-
suoran päässä oli parkkee-
rattu täyteen katsojien toi-
mesta.

Tomi Hongisto sijoittui A-finaalissa hienosti neljänneksi

Tuomariston puheenjohtajan raportissa kiiteltiin kilpailun varikon selkeyttä

Markku Kaunismäen alla oli laina-auto LoiUA:n Juha
Saloselta

Ari Kulmala taiteili Mersulla yleisen luokan parhaana
EVK-kuljettajana viidenneksitoista 
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Turun Urheiluautoilijat jär- Samassa luokassa Ismo Nii- Luokkaan oli kuskeja läh- hallinnut Kauhavan UA:n 
jestivät perinteistä poike- nin kilpailu Daihatsu Cha- tenyt hyvä määrä, peräti Anssi Pohjus Honda Civic 
ten kilpailunsa soralla. radella päättyi keskeytyk- 11 nuorta . Type R:llä.
Aikaisemminhan seuran kil- seen. Niemisen sijoitus kilpailus- 2. Santeri Jokinen Toyota 
pailu on totuttu näkemään Luokan voittoon ajoi Raa- sa mukavasti 3. Ajokkina Corolla Gti:llä
Turkuhallin ympäristössä hen UA:n Jorre Rantala Cit- Toyota Starlet.
ja asfaltilla. roen AX Sportilla. Nieminen otti samalla Teksti+kuvat:
Kilpailu oli samalla alue- myös Länsi-Suomen alue- Pertti Lentonen
mestaruuskilpailu 7 alueen Kilpailun parhaasta Kyrö- mestaruuden nuorten luo-
kuljettajille. läis-suorituksesta vastasi kassa.
Kilpailurata oli Liedon Ylis- Nuorten luokan kuljettaja Luokan voiton korjasi kau-
kulmalla reilun 5km mit- Niko-Pekka Nieminen. den sprinttejä suvereenisti 
tainen kovapintainen ja 
nopea tie, joka ei päivän 
aikana kulut juuri miksi-
kään.
Olosuhteetkin olivat mitä 
mainioimmat niin katsoji-
en, toimitsijoiden kuin kil-
pailijoidenkin kannalta. 
Aurinko paistoi ja pöly 
lensi ;)

Kyrön Seudun kuljettajia-
kin oli paikalla seuraavas-
ti:
Yleisen puolella luokassa 
4, Janne Pensikkala VW 
Golf GTI 16V:llä sijoitus luo-
kassaan 5.
Luokan voiton korjasi Rai-
sion UA:n Mika Rantasalo 
Opel Kadett GSI:llä.

Junioreissa luokassa 7, 
Jesse Niini ajoi Opel Corsa 
GSI:llä. Sijoitus luokassaan 
6.

TUA-Sprint 13.9.2009

Niko-Pekka Nieminen vei nuortenluokassa kolmannen pokaalin Starletillaan

Jesse Niini oli junioreiden luokka 7:ssä 6.Janne Pensikkala vei Golfiaan yleisen puolella luok-
kansa neloseksi 
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Markun repun seikkailu Saarenmaalla
eli miten suomalaisen rallituristin kapsäkistä Eestissä (melkein) hävisi miljoona euroa

"Perheeni vie asioimassa kaupungin ulko- ottanut varaslähdön - Saa-
puolella. Mutta ne tulee 10 renmaan lokakuisen rallin huumeita Japaniin..."
minuutin kuluttua." starttiin on vielä 24 tuntia, Dingo huutaa soittimessa 

mutta kaasu näyttää poru-Nälkä repii jo Elmarin ja Tii-ja kirkuvanpunainen tur-
kalla olevan pohjassa jo tin suolistoa raavaalla bo-Leon kiitää Saaren-
aamusta asti ja utua on kaa-kädellä, mutta äijät istuu maan maantietä kohti 
dettu putkeen litratolkul-kiltisti aseman portailla - Kuressaaren kaupunkia. 
la...päivän ensimmäinen hyvä Tallinnan lehtitoimittaja 

teko ei saa jäädä tekemät- "Miten me teille sen kaiken Elmar on menossa ystävän-
tä! Tupakkia kuluu, ja 10 korvaamme?" hokee Mark-sä Tiitin synttäreihin. Vuo- oluenkulausten välissä.
minuutin päästä Suomen ku. "On se uskomaton jut-sia Kyproksellä asunut chef "No, se olis ollut sellanen 
lipun väreissä Superb kaar- tu, että kadonnut reppu on palannut kotisaarelle ja 50:60 juttu," analysoi ralli-
taakin pihalle ja raavaat tepastelee noin vain halti-nyt pannaan juhlat pys- turisti hitaasti. "Rahat ja 
konstaapelit Tarmo ja jalle takaisin syliin," tyyn! Elmar ja Tiit juovat kamera pois ja reppu 
Toivo (!) hyppäävät autos- parahtaa äijä melkein nopsasti kahvit ja suunnis- pusikkoon olisi ollut aika 
ta. "No, mitäs nyt?" itkuun.televat kantakaupunkiin todennäköinen skenaa-

kapakkaan. On hirveä näl- Poliisit tutkivat Markun "Emme tehnyt sitä jonkun rio..."
kä! repun  a s i an tuntev in  korvauksen takia," selittä- Sitten herää keskusteluun 

ottein. Ja kas, sieltä löytyy vät eestiläispojat. "Miten Mutta... Tiit: "Ihan rehellisesti 
myös Markun käyntikortit! sä olisit ilman passia pääs-No heti tuli mutka matkaan sanon, että jos sun repussa 

syt Eestistä pois?""Osaako joku teistä suo-- kadunvarrella puiston- olisi ollut miljoona euroa, 
men kieltä? Ehkä äijä on OK, lopulta suostuvat penkillä lojuu lohduton kyllä olisimme sitten miet-
jossain hotellissa ja voim- Elmar & Tiit Markun tarjo-musta reppu! Sen vieressä tinyt ainakin kahdesti..."
me palauttaa repun tuossa amaan illalliseen. Kun syö-vajaa sixpack lonkeroa "MILJOONA EUROA?! Oliko 
tuokiossa?" kysyy konstaa- mään oltiin menossa joka (Olvin lonkeroa) ja pari Markun repussa MILJOONA 
peli hieman avuttomana. tapauksessa. Hotelliravin-sampoopulloa! "Häh, onks EUROA?!" Avaa pöydän 

tolan pöydän viereen kaa-joku ottanu sampoo- ja lon- No ei se nyt niin mutkikas päässä oluttuoppiin otsan-
tuu koko seurue. Kun Mark-ke r ok y l v yn  ke s ke l l ä  juttu ole - napsitaan nume- sa tukenut ja torkahtanut 
ku oli valmis tarjoamaan, katua? ! "  hymähtävät  ro ja kas, joku nappaakin suomalaispoika yhtäkkiä 
niin sitten kaikille!Elmar&Tiit. Kuulaan syysil- luurin. Ainakin puhelin silmät. "Voi, että!!!"

lan lämpöasteita on noin näyttää miehellä olevan Nyrpeä neiti kantaa pöy- Seitsemänpäinen seurue 
10, mutta sittenkin... vielä tallessa... tään oluet ja siiderit, ratkeaa nauruun.

sopat ja porsaankyljykset, Repun taskusta löytyy Mark- "Haloo, oletko Markku? Tie-
ankanfileet, viinit ja muut ku K-n (55) passi, kamera, dätkö, että sun reppu on Teksti:
murkinat. Juhlinta alkoi lääkkeitä, nippu paikallis- kadonnut? Minne voisimme Elmar Ots
nyt!ta currencya... Voi että, sen palauttaa?" Õhtuleht-lehden auto- ja 

pour guy! "Miten sellaisen repun tari-"Höh? Olen hotellissa..."
na olisi mennyt Suomessa?" Elmar&Tiit nappaavat "OK, mutta missä?" Kuva:kysyy Elmar Markulta repun mukaan - onneksi "Hööh, hotellissa," huokaa Santeri Ampujapoliisiasemalle on vaivai- repunomistaja.

nen parisataa metriä. "No saatana, onko sun poru-
Mutta saatana - aseman ovi kassa joku vähän selvempi 
on lukossa! Ikkunassa on kaveri, joka ymmärtäisi, 
pikku kyltti: konstaapelit mistä on nyt puhe?" kirkuu 
ottaa kansalaisia vastaan Elmar. Kun on niin hirveä 
kello 10-16. Muuna aikana nälkä jo, että hermot 
tarvitaan soitto 110- alkaa pettää...
numeroon. Okei, soitetaan Tulihan se vastaus lopulta - 
sitten. "Iltaa! Ollaan Ahrensburg!
Kuressaaren poliisiaseman Hyvästellään konstaapelit 
ovella. Päästäisikö joku ja kiikutetaan reppu omis-
meidät sisään, kun meillä tajalle. Ja sitten juhla-
on tärkeää asiaa - Markun lounaalle, viimeinkin!
reppu nimittäin löytyi Hotellin lobbyssa heiluukin 
kadulta!" jo kadonneen repun vas-
Pikku odotellun jälkeen taanottokomitea.
puhelin kertoo: "Saaren- Äijät ja niiden kaksi neitos-
maan tämän illan ainoat 2 ta on mitä ilmeisemmin 
(KAKSI!) konstaapelia ovat 

Rallit
uris

ti

Jaloittelutauko matkalla Saarenmaalle 
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Jari Turtialla jo 30-vuotinen autourheilutaival
R a i s i o l a i n e n  C N C -
koneistaja Jari Turtia on 
pitkän linjan rallimiehiä ja 
Jarin poika Janne seuraa 
jälkiä tiiviisti perässä.

30-vuotisen innostuksen 
alkujuuret
Jarin innostus autourhei-
luun alkoi jo mopoikäisenä 
Artukaisissa -74, missä hän 
kävi seuraamassa autour-
heilukilpailuja innokkaa-
na. Poltteen kasvaessa ja 
ajokortin saadessaan -79 
vuonna yritettiin osallistua 
jo kilpailuihinkin, mutta sil-
loiset säännöt eivät anta-
neet ”kasikympin lätkä-
läisten” osallistua var-
sinaisiin kilpailuihin eli oli 
tyydyttävä vielä AS-
harjoitusajoihin. Ne eivät 
oikein säväyttäneet Jaria 
ja polte kasvoi rallipolulle. 
Vuonna -81 sitten ensim-
mäinen rallikilpailu kävi 
toteen, kun ”kasikympin koetta ja kilpailuja ajet- kuljettajaa Wartburgilla. 
lätkä” lähti takaikkunalta. tiin öiseenkin aikaan. Eli perinteiden vaalimises-
Vammalan käteisvara- Jarille muistuu Tampereel- takin tässä varmasti on 
osaralli sai uuden ja innok- la järjestetyt Five Star ral- kysymys. Sprintversiosta on kiusattu 
kaan harrastajan ilmoit- lit mieleen, jolloin ajettiin 100 hevosvoimaa mootto-
tautuneiden l i stal le.  jopa kaksipäiväisiä ralleja. Nykyinen kalusto ritehoja.  Syksyn aikana 
Samaisena vuonna ajettiin 80-luvun ralleihin myös kul- Jarin nykyinen kalusto on onkin käyty testaamassa 
vielä kaksi kilpailua ja jettiin hieman eri tavalla. ralliin ja sprinttiin tarkoi- sprintversion toimimista 
sielu oli myyty Suomen Ei ollut huoltoautoja tai tettua. Teknisistä tiedoista Alastarolla.
sorateille. muita ylellisyyksiä kuljet- sen verran, että ralliver- Varaosien saatavuudesta 

tajille. Ralleihin mentiin ja siosta lähtee noin 80 kysyessäni Jari vastaa, 
Mikä kalustoksi? kotiin tultiin ralliautolla. hevosvoimaa koneesta ja että osia on ehtinyt 
Autoksi hankittiin Wart-
burg ja sillä merkillä men- Muutosten aikoja
nään vielä tänäkin päivä- 80-luvun ja 90-luvun luok-
nä. Wartburgin valinnasta kamuutosten myötä Jari 
Jari toteaa, että 70-luvun ajoi kokeeksi myös F-
loppupuolella oli paljon ryhmän Wartburgil la. 
Wartburgeja rallipoluilla Nykyiseen luokkaan eli His-
ja auton aloituskustannuk- toriciin siirryttiin 90-luvun 
set sekä virityskustannuk- loppupuolel la.  2000-
set pysyivät kohtuullisina. luvulla on myös tapahtu-
Senpä takia Wartburg siir- nut luokituksissa paljon 
tyi Turtian talliin. muutoksia ja nykyään 

autolta ei enää vaadita ns. 
Kilpailuja,kilpailuja kilpailuhistoriaa päästäk-
80-luvulla ajettiin kilpailu- seen ajamaan Historic-
ja paljon. Silloisissa ral- kilpailuja. Jarin laskelmi-
leissa saattoi parhaimmil- en mukaan ei Suomessa aja 
laan olla jopa 20 erikois- enää kuin kymmenkunta 

ralliautolla on luokitukse-
na ikäkausi G eli vuosilta -
66-69 olevat autot.

 

Turtioiden Wartburgit rivissä: Vasemmalla Historic peli, keskellä Jannen siviiliauto ja
oikealla sprintversio

Saksalaisessa Eisenachin kaupungissa sijaitsevan
Wartburgin linnan profiili löytyy konepellin merkissä
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kerääntymään nurkkiin kil-
pailu-uran aikana ja Sak-
sasta löytyy osatoimittaja, 
jonka kautta saa vielä 
jotain osia. Jarin auto on 
ensimmäinen ns. Fia-
passitettu Historic Wart-
burg ja museotarkastettu-
kin kaiken lisäksi.

Aikaisem-
pina vuosina Jarin vieressä 
karttureina ovat istuneet 
Jouni Saarinen, Mauri Kor-
tesuo ja Seppo Nummen-
pää.

Saavutuksia
Kauden  saavutuks i in  
lukeutuu luokassa kuuden 
parhaan joukkoon sijoittu-

kuulta sekä Rantarallista misia ja niistä kaksi luok-
lokakuulta. Mutta on kaut-kavoittoakin, Kankaan-
ta varjostaneet pikkuviat-pään Seutu- rallista heinä-
kin, K1-rallissa kaasuvivus-
ton vioittuminen johti kes-
keytykseen ja Lohjalla 
jakajan rikkoutuminen, 
joka pudotti sijoitusta luo-
kassa kakkosesta viiden-
neksi. Siltikin Jari on tyy-
tyväinen kauteen 2009. koko 
Kauden 2010 kilpailut ovat perhettään 
vielä avoinna, mutta 
KySUA:n jäsentenvälisiä 
harjoitusajoja on tarkoitus 
ajaa talvella sprintautolla.

mukana kilpailuissa. Jarin 
poika Janne on nuoresta 
asti toiminut tiimin huol-
lossa ja nykyään istuu isän-
sä kartturina kilpailuissa. 
Kilpailuparina toimiminen 
alkoi vuonna 2008, jolloin 
Janne istui ensimmäisen 
kerran kilpailuun mentäes-
sä Jarin viereen. 

Perhe aina mukana
”Mitenkäs perhe on otta-
nut harrastuksen?”, kysyn 
Jarilta. Jarin vastaus on 
yksinkertainen:”Perhe on 
ollut aina mukana kilpai-
luissa huoltojoukkoina ja 
avustajina. Monesti vaimo 
toimii jopa motivoivana 
”tallipäällikkönä” kysel-

Seppo Virtanen Jämsän-len, että koskas seuraa-
koskelta on ollut suurena vaksi lähdetään kilpai-
apuna auton virittämises-luun?” Myös Jarin tytär on 
sä. Samoin Huoltopiste Sal-
miset  Ruskolta, Helge Koi-
visto Ky Raisiosta, Sami 
Suominen Raistek Oy:stä 
saavat Jarin kiitokset. Ja 
viimeiseksi, mutta ei 
todellakaan vähäisimmäk-
si Jari haluaa kiittää 

menneestä kau-
desta.

Teksti:
Santtu Miinalainen

Avustajia ja tukijoita tar- Kuvat:
vitaan aina Santtu Miinalainen
Jari haluaa kiittää avusta- Jari Turtia
jiaan ja tukijoitaan yhteis-
työstä ja toivottelee rau-
hallista vuoden loppua. 
Koneen tekijä,”viilaaja”, 

Janne(vas.) on toiminut isänsä kakkoskuljettajana
vuodesta 2008

Sprint-Warren kone, kolme sylinterinen, kaksi-
tahtinen bensakone

Viisivuotisleima meni istuimilla juuri umpeen, joten
penkit oli uusittava. Jaria ei myöskään innosta tuleva
FIA-standardi. Huulena heitetty FIA-leimattu snorkkeli
olisikin hänen mielestään tarpeellisempi rallissa kuin
suunnitteilla oleva tulenkestävä alusasuste
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2010 alkuvuodesta UA:lla on tarkoitus järjestää 
kolmet jäsenten väliset harjoitusajot, jos ilmat 
niin sallivat.
Harjoitusaikoja ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta 
tarkoitus olisi, että harjoitukset sijoittuisivat 
tammi-, helmi-, ja maaliskuulle.
Seuran nettisivuille ilmestyy kauden alkaessa 
lisätietoja asiasta. Seurailkaa tiivisti sivuja!!!
HALLITUS

JÄSENTEN VÄLISET

VUODEN 2009 UUDET JÄSENET
Aavasalo Jussi SALO Paju Mikko SALO 
Granqvist Juha UUSIKAUPUNKI Palomäki Tiia LOIMAA 
Haaranen Juha TAMPERE Rantala Juha SASTAMALA 
Hokkanen Jere PIISPANRISTI Rantala Terttu ALASTARO 
Irto Minna TARVASJOKI Saarikko Lauri HUMPPILA 
Jäntti Kaija RAISIO Sallasmaa Matti AURA 
Jääskeläinen Petri TARVASJOKI Saranki Juha TURKU 
Kankaanpää Kirsi LOIMAA Saukola Mika SASTAMALA 
Koskinen Mika SASTAMALA Savonen Harri PAIMIO 
Kraus Ylle KAUTTUA Soppa Janne SASTAMALA 
Kuusiaho Joni KAARINA Stenberg Harri TARVASJOKI 
Laaksonen Markku TURKU Syrjälä Tapio TURKU 
Laaksonen Samuli KUMILA Tamminen Harri SOMERO 
Lehtinen Aleksi NAKKILA Teini Aki VANHALINNA 
Luoto Sari SEINÄJOKI Tuominen Jouko ALASTARO 
Mattila Rami OLLILA Ura Timo PERTTELI 
Myllyniemi Arja SASTAMALA Wahlberg Mika HAVERI 
Männistö Vesa METSÄMAA Vainio Niko KISKO 
Nuotila Timo KOSKI TL Vireä Matti PREITILÄ 
Oksman Kari RIIHIKOSKI Vuorinen Nea KOJONKULMA 
Ollus Rauli HUMPPILA Österlund Kari LITTOINEN 

16

Kevätkokous 4.3.2010
Esillä sääntömääräiset asiat

Kokous pidetään kerhohuoneella alkaen klo 19.00

Pullaa ja kahviakin löytyy

Tervetuloa!!! Hallitus

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

Tiedustelut:
Kaunismäki Racing
050-5410332

www.kysua.net
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KIITOS TUESTA KAUDELLA 2009
-Tuiskulan Kone ja Romu

-Dometal Oy

-Kuljetusliike P. Mäkipää

-Huolto- ja pesupalvelu Rautiainen

-V-Twincity

-Euromaster Loimaa
T: 

3 
X 
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Isokiitos myös taustajoukoille: Karppa, Petu, Terho, Tero, Janne, Sami 

Lehtimäki, Rami Helin, ihanat naiset ja muut ymmärtävät tutut ja sukulaiset

KAUSI PAKETISSA JA ON AIKA KIITOSTEN

Delta Team kiittää:
Konehuolto H.Tenkanen,Alastaro
Huolto Ja Pesupalvelu Rautiainen,Mellilä
Loimaan Kansi Ja Moottorikoneistus,Loimaa
Loimaan Hihna Ja Varaosa,Loimaa
Ricambi Heikka,Raisio

Erityiskiitokset: 
Ismo Nurmi
Mauri Nurmi
Esko Ja Helmi Lentonen
Esko Heikkinen

UA järjestää virkistysmatkan

Helsingin Jäähallille 

lauantaina 16.1

tammikuussa

Tilaisuudessa on nähtävänä kaikenlaista 
autourheiluun liittyvää esim. tiimejä,
kirjallisuutta, moottoriratojen edustajia.
Lisätietoja löydät 
Kyseessä on koko päivän kestävä reissu eli 
aamulla lähdetään ja illalla päästään kotiin.
Varattuna 20 paikkaa
Matkan hinta 30 euroa/jäsen sisältäen pääsylipun 
ja matkan.
Muilta kuin jäseniltä matkan hinta on 35 
euroa/henkilö

Sitovat ilmoittautumiset:
Markku Kaunismäelle puh. 050- 5410332 tai
kaunismaki.markku@gmail.com
1.1 mennessä

www.motorsportshow.fi

Opelix-Racing luokassaan

neljäs Alastarolla

4.10 ajetussa viimeisessä yhdistetyssä enduranceluo-
kan kilpailussa Opelix-racingin  Opel Astra toimi jäl-
leen moitteettomasti. Mopo Team oli myös saanut Civi-
cinsä kulkemaan pokaalivauhtiin.

Kilpailun aika-ajoissa Astra ei päässyt vielä oikeuksiin-
sa ja Opelix Racing pääsi aloittamaan kilpailun vasta 
ruudusta 27. Mutta itse kilpailussa Opelix Racingin 
ajat alkoivat muuttua oleellisesti. Aika-ajojen 
1.53.583 oli helppoa kauraa ja kilpailun paras kierros-
aika olikin 1.33.622. Aika-ajojen huonoa aikaa saattoi 
valjastaa jäinen radan pinta, joka alkoi sulamaan 
vasta puolen päivän paremmalla puolella lopullisesti.

Hienon nousun tehnyt Opelixin joukkue ajoikin Saloon 
luokan neljänneksi 196 kierrosta ajaneina. Lujaa ajoi-
vat myös Racing-luokka 1:n Mopo-Team, joka päätti 
kilpailunsa luokkansa toisena, 199 kierrosta takanaan.

Teksti:
Santtu Miinalainen
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SYYSKOKOUSTELUA 2009
Syyskokous pidettiin perin-
teisesti Kyrön Seudun 
Osuuspankin kokoustilois-
sa marraskuun alkupuolel-
la. Paikalle oli saapunut 
vakiintuneeksi käynyt 
jäsenmäärä n. 40 henkilöä.

Kokouksen avasi Markku 
Kaunismäki toivottamalla 
ka ikk i  te rvetu l le ik s i  
kokoukseen. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Markku ja sihteeriksi Mari 
Huhtala.

Asialistalla oli sääntöjen 
määräämät  as ia t  ja  
kokouksen perusvalintojen 
jälkeen siirryttiin toimin-
tasuunnitelmaan vuodelle 
2010.

Toimintasuunnitelma
Monenlaista kilpailua sii-

4kp l  vuoden  a i kana  hen taas mahtuukin. Ker-
jäsenille ja yhteistyö-hon  ta lv i se t  har jo i-
kumppaneille, Kyrön mark-tusajot,Endurance, Rata 
kinoilla olemme esillä huh-SM, Syysrace, Reiskan 
tikuussa ja porsaanreikänä Rähinät, Aluekuppi, Momo 
on suunnitelmaan jätetty Racing 3h Endurancekil-
mahdolliset muut esillä pailuja 8 kpl. Niinpä niin 
olot tapahtumissa vuoden näihin kun saadaan toimit-
aikana, jotka ajaisivat sijat ja muu organisaatio, 
UA:n etuja.niin täytyy laittaa kyllä iso 

sulka hattuun seuran 
Jäsenille on jälleen luvas-jäsenille. Osassa kilpailuis-
sa ratapäivät, joiden ajan-ta olemme tietysti yksi 
kohdat löydät tästä sekä monista seuroista, jotka 
tulevista lehdistä.kilpailua tekevät, mutta 

silti työtä piisaa ihan var-
Talkoita järjestetään seu-masti.

tiivista merkkiä ensi vuo- mäisenä tehtävänä sihtee-ramme mökillä keväällä ja 
den toiminnalle. Toivo- rin valinta tammikuussa. syksyllä.Virkistystoiminnan puolel-
taan, että positiivisuus säi- Rahastonhoitajaksi valit-la olisi tarkoitus järjestää 
lyy 2011 kevätkokoukses- tiin Heli Viitasaari. Halli-Yleiset kokoukset pidetään matka autonäyttelyyn Hel-
sakin. tukseen jäseniksi valittiin maaliskuussa ja marras-s inki in tammikuussa, 

erovuoroisten tilalle Juha kuussa sekä kuukausipala-perinteeksi muodostunut 
Karppinen, Sauli Rautiai-Henkilövalinnatvereja tarvittaessa. Halli-repun hukkaus rallimatka 
nen, Virpi Tenkanen ja Sant-Henkilövalinnoissa suori-tus kokoontuu ainakin 7 Saarenmaalle, pikkujoulut 
tu Miinalainen. Vanhoina tettiin puheenjohtajan kertaa vuoden aikana.ja mahdollisesti jopa mui-
hallituksen jäseninä toimi-valinta ja Markku Kaunis-takin matkoja, jos tapah-
vat Jarmo Maunu ja Esko mäki valittiin yksimielises-Koulutuksen osalta edellis-tuman teema sattuu liip-
Koivisto. Varajäseniksi ti. Sihteeriä valittaessa ei ten vuosien tapaan osallis-paamaan läheltä UA:n 
valittiin Harri Koivula, ko. tehtävään valittu ollut tutaan AKK:n ja Alue 7:n  sydäntä.
Pentti Suuniitty ja Markku paikalla ja ikäväksemme järjestämiin koulutuksiin.
Kannisto. Tilintarkastajiksi hän perui vakanssin viikko PR-toimintana jälleen toi-
valittiin Henri Valkeapää kokouksen jälkeen. Halli- Talousarviomitetaan Ratinvääntäjää 
ja Tuija Koivisto, heidän tuksella on siis ensim-Talousarviokin antaa posi-

Äänet on laskettu ja kahvit on juotu, kokous voi jatkua

Tutut henkilöt kokouksen toimihenkilöinä, Markku ja Mari
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varallaan ovat Reino Nurmi lin vei Mikko Huhtala.
ja Jukka Saarenvalta. Pappaluokan palkittuja oli-

vat 1. Reino Nurmi ja 2. 
Jäsenmaksu pysyy samana Harri Laine.
eli 30€/henk. ja perhe- Myö s  j okk i k sen  SM -
jäseniltä maksu on 5€. kilpailuissa käyneitä kul-
Ratinvääntäjän päätoimit- jettajia Hongistoa ja Ras-
tajaksi valittiin Santtu Mii- kia muistettiin kilometri-
nalainen ja internetsivus- korvauksilla.
tojen hoitajaksi Santeri 
Ampuja. Endurance tiimit saivat 

myös  osansa palk in-
Muissa asioissa ilmoitettiin tosateesta.
järjestettäväksi yksi yli- Saloon-luokan tiimi TTL-
määräinen rallitutkinto racing palkittiin ja Racing-
KySUA:n kerhotiloissa. luokan tiimi Emilia Racing 

sai myös pokaalin saavu-
Kokouksen lopussa palkit- tuksistaan.
tiin vuoden ansioituneet Kartingpuolella pokaalin 
jäsenet. Kuljettajilta pyy- vei  Jeri Kaitonen.
dettiinkin hieman ennen Aluekupin suorituksista pal-
kokousta ansioluettelo kittiin Henri Nokkala.
tämän vuoden saavutuksis- Vuoden rattimieheksi 
ta. Toimitsijoiden saavu- valittiin Niko Nieminen.
tuksia arvioitsi ”arvoval-
tainen jury” eli toisin Matti-palkinto meni Esko 
sanoen seuramme hallitus Koivistolle.
valitsi aktiivisten toimitsi- Vuoden toimitsija- palkin-
joiden joukosta palkitut. non sai Pentti Suuniitty.

Aina valmis toimitsija- pal-
Autosuunnistuksessa pal- kinnot saivat: Janne Hirvi-
kittiin kuljettaja Markku linna, Jyrki Peltola, Tiia 
Kannisto ja kartturi Jukka Palomäki, Pauli Kainulai-
Saarenvalta, he saivat nen, Mirjami Hongisto, 
myös kiertopalkinnon Tero Tomminen, Petri Kivi-
kotiinsa. nen, Santtu Miinalainen, 

Reino Nurmi ja Mari Huhta-
Rallipuolella palkinnot la.
kävivät pokkaamassa kul-
jettajana Jari Turtia ja Pois lähdettäessä seura 
kartturina Janne Turtia, muisti kokouksessa käynei-
samoin heille lähti kierto- tä muistitikulla.
palkinto ja siihen olikin 
Jarilla jo kolme kiinnitys- Seuraava yleinen kokous 
tä, joten palkinto on ja järjestetäänkin sitten 
pysyy Raisiossa. keväällä 2010 jolloin pää-
Sprint-palkittuja olivat nai- tetään taas tileistä ja vas-
sissa Virpi Tenkanen ja mie- tuuvapaudesta.
hissä Pertti Lentonen

Teksti:
Jokamiesluokassa olikin Santtu Miinalainen
eniten palkittuja.
Naisten pokaalin vei Heli Kuvat:
Tenkanen, hän sai myös Santeri Ampuja
kiertopalkinnon kotiinsa 
vuodeksi.
Yleisen luokan 1. palkinto 
meni Tomi Hongistolle 
kuten myös kiertopalkinto.
 Toisen palkinnon sai Toni 
Rask ja kolmannen pokaa-

Palkittuja vasemmalta: Henri Nokkala, Janne Turtia,
Jari Turtia, Markku Kannisto, Jeri Kaitonen, Pertti Len-
tonen, Virpi Tenkanen ja Harri Laine

Lisää palkittuja: Mari Huhtala, Pentti Suuniitty, Tero
Tomminen, Mirjami Hongisto, Esko Koivisto, Janne
Hirvilinna, Jyrki Peltola, Tiia Palomäki ja Santtu Miina-
lainen

Pallopaita-Team oli myös edustettuna kokouksessa

Kevätkokous 4.3.2010
Esillä sääntömääräiset asiat

Kokous pidetään kerhohuoneella alkaen klo 19.00

Pullaa ja kahviakin löytyy

Tervetuloa!!! Hallitus
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SYYSRACE 12.-13.9
Syyskuussa järjestettiin vii- Toiseen lähtöön Maunu sai 
meinen ratakilpailu. Por- pidemmän vaihteen päälle 
schet, kuorma-autot, For- ja sijoitus oli 9. Liukon 
mula Fordit, Formuloiden Heimo jäi sekunnin päähän 
avoin luokka, Legendsit Turbo Unollaan. Lähdön 
sekä koppiautojen avoi- voittoon ajoi jälleen Toni 
men luokan lähtö olivat kil- Nieminen ja toiseksi tuli 
pailupäivien aikatauluissa. alle sekunnin erolla Jari 

Valtti. Kolmannelle sijalle 
Autojen määrä vain oli Simo P. Kangas.
todella vähäinen ja seuras-
tamme osallistujia oli aino- Kuorma-autot
astaan kuorma-autoissa Mika Mäkinen oli jo varmis-
sekä yksi kuljettaja avoi- tanut sarjavoiton aikai-
messa lähdössä. semmissa kilpailuissa, 

mutta täyttä ykkösten suo-
Jarmo Maunu oli tullut avoi- raa osakilpailuista Mika ei 
meen lähtöön rataleiman ollut vielä saavuttanut. 
säilymisen takia ja alla oli Muita seuramme kuljetta-
laina-autona Niko Niemi- jia kilpailussa olivat Matti 
sen Honda CRX Del Sol. Salonen ja Markus Alkio.
Avoimen luokan ensimmäi-
sessä lähdössä autoja lähti Mäkinen vei liki yhdeksän 
matkaan 14. Mukana läh- sekunnin erolla ensimmäi-
dössä oli kaikenlaisia auto- sen lähdön voiton. Jo 
ja. Locostista Ferrariin. aikaisemmin ajetuissa 
Jarmo Maunu jäi ensim- aika-ajoissa oli Mäkinen 
mäisessä lähdössä 12:ksi, ajanut suvereenisti neljän 
jääden voittajasta kahden sekunnin pohjat. Matti 

leen täydet pisteet kotiin 
kierroksen päähän. Voit- Salosen autosta hajosi 

ja näin päätti kautensa sar-
toon ajoi Toni Nieminen kompressorin siipipyörä, 

jan maksimipisteillä. Matti 
HRF:stä  autonaan BMW mutta turbo saatiin korjat-

Salosen auto kulki jälleen 
850 i.  Toiseksi lähdössä tua toista lähtöä varten val-

paremmin ja parhaimmas-
tuli PRCF:n Simo P. Kangas miiksi. Salosen sijoitus 

ta kierrosajasta lähti 
Gt3 Porschellaan ja kol- ensimmäisessä lähdössä 

ensimmäiseen lähtöön ver-
mannen sijan vei M3 kahdeksas ja Markus Alkion 

rattuna pois  kolme sekun-
BMW:llään Jari Valtti sijoitus yhdeksäs.

tia ja sijoituskin parani seit-
RiiUA:sta. Toisessa kuorma-autojen 

semänneksi. Markus Alkio 
lähdössä Mäkinen vei jäl-

oli toisessa lähdössä 
yhdeksäs.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Tuomariston kokous

Markus Alkio ajaa Salosen Matin vanhalla autolla

Salosen Matin auton turbosta hajosi kompressoripyörän
siivet

Kortesuon Apikin veresti
vanhoja muistoja
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RATA TUTUX 3.10
Momo Racing Team ja puolesta. Erilaisten auto- Tämän tyyppiselle tapah- lajiamme esille ja sitä myö-
KySUA olivat tekemässä jen kyytiinkin oli mahdolli- tumalle tarvitsisi saada pal- ten lisää jäseniä seu-
tutuksi nuorille rata- suus päästä ja kyllähän kyy- jon mainontaa, että se kan- roihimme ja tietenkin 
autoilua Alastaron mootto- ditettäviä riittikin. Allekir- tautuisi nuorten kuljettaji- autourheilun harrastajia. 
riradalla lokakuun alussa. joittaneen ryhmärämäkin en korviin. Ehkäpä vuonna Luulisinpa, että AKK var-

kyyditettiin monessa eri 2010 voitaisiin järjestää masti lähtisi mielellään 
autossa. Paikalla oli rata- samanlainen ”avoimien mukaan tällaiseen rekry-Tapahtuma luotiin melko 
kuorma-auto, monia eri ovien päivä” ratalajeihin, tointiin uudelleen.nopeasti ja osallistuja-
rataluokkien autoja ja kar- mutta laajemmalla mai-määrä jäi pieneksi. Kym-
ting-auto. Ajankohtana nostuksella.menkunta nuorta oli tullut Teksti ja kuvat:
lokakuu oli ehkä hieman kuuntelemaan lajiesitte- Santtu Miinalainen
myöhäinen kuurassa olleen lyä ja testaamaan omia Alastaron radan keskeisen 
radan takia. Rata olikin täy-autojaan radalla. Tapahtu- sijainnin kannalta olisi 
sin sula vasta hieman klo maa tuettiin myös AKK:n hyvä yhteistyössä alueen 
12 jälkeen. seurojen kanssa tuoda 

Esittelyssä oli monen rataluokan autoja

Ossi Pietilä Loimaalta oli myös tullut kokeilemaan
Rata Tutux- tapahtumaan omaa Celicaansa

Jokasyksyiseksi traditioksi muodostunut kypärien luovutustilaisuus Kaulanperän
ekaluokkalaisille. Luovuttamassa KySUA:sta olivat Mari Huhtala ja Markku Kaunismäki

Nuorin rata-autoiluun tu-
tustuja taisi olla Hertta Ali-
korpi, joka hieman alun
arkuuden jälkeen kävi au-
tojen kyydissä useampaan
kertaan
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Tommi Hauhia luokassaan neljäs kaudella 2009
Tommi Hauhia ajaa Histo- 48 kaasuttimia ja ZF:n 5-
ricrace-sarjaa vuoden -69 lovista laatikkoa. Levyjar-
Opel Kadetilla. Kadett kuu- rutkin löytyvät myös joka 
luu erikoisvakioluokkaan kulmasta.
G/A, jossa G-kirjain tar-
koittaa ikäkautta -66-71 ja KAUSI 2009
A-kirjain yli 1300 cc tila- Tommi Hauhian kausi sai 
vuuksista konetta. päätöksen Alastarolla His-

toricrace Finland seuran 
Hauhia kertoo luokan toi- järjestämässä seitsemän-
mivan periaatteessa van- nessä ja sarjan viimeisessä 
han 2-ryhmän sääntöjen osakilpailussa 26.9.
mukaan ja lisävirityksiä voi 
tehdä autoon sitä mukaa Hauhian alkukausi ei kyllä-
sääntömääräysten lisäksi, kään alkanut toivotulla 
kuinka paljon niitä pystyy tavalla ja Botniaringillä jär-
todistamaan. jestetyssä ensimmäisessä 

osakilpailussa kolmosvaih-
Niin kuinka niitä sitten pys- de jumitti ja kilpailu kes-
tyy todistamaan? Tommi keytyi. Toisessa osakilpai-
Hauhialla on tästä asiasta lussa samana viikonloppu-
elävä esimerkki. Hauhia na Botniaringillä irtosi 2. 
sai omaan Kadettiinsa 15 sija neljän sekunnin erolla 
tuumaiset vanteet alle kolmanneksi tulleeseen 
valokuvan ansiosta, jonka Erkki Yrjölään, joka ajaa 
hän löysi vanhasta kalen- uudemman ikäkauden H 
terista. Tämä kuva riitti Ford Escort Rs:ä. Lähtövoi-
todistamaan sen, että 2- ton vei Henry Snabb BMW 
ryhmän autoissa on joskus 2002 Ti:llä. 
käytetty kyseisen koon van-
teita. Toisen kilpailun Kemorassa 

Hauhia jätti väliin, mutta 
Muuten auton tekniikassa Historic Grand Race Ahve-
on käytetty esim. Weberin nistolla sai miehen taas liik-

keelle. Viikonlopun ensim-
mäisestä osakilpailusta 
irtosi 4. sija ja toisessa läh-
dössä kolmas sija jäi aino-
astaan 0,2 sekunnin pää-
hän.
Suomen radoista Hauhia 
kertoo Ahveniston olevan 
hänen suosikkinsa.

Kauden viimeinen kilpailu 
ajettiin siis Alastaron moot-
toriradalla. Aika-ajoissa 
Hauhian aika oikeutti kol-
manteen ruutuun 0,1 
sekunnin erolla neljännek-
si jääneeseen Henry Snab-
biin. Luokassaan Hauhia oli 
toinen.
Itse kilpailussa Hauhia 
putosi neljänneksi, saaden 
silti pidettyä Snabbin taka-
naan ja kuitaten samalla 

Tommi Hauhia ja innokas jälkikasvu

Kadett sai pientä kontaktia kilpailutilanteessa
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luokassaan toisen pytyn 
palkintokaappiinsa.

luokkamestaruudesta. Mel- Teksti: Kuvat:
 Kemo- keinpä samaan hengen Santtu Miinalainen Santtu Miinalainen

ran kilpailun poisjäänti vetoon Hauhia sanoo haa- Mico Wikström
verotti kauden pisteitä ja veilevansa joskus pääse-
sarjan luokkasijoitus oli vänsä ajamaan Nürburin-
neljäs. Silti Hauhia on tyy- gin radalle, jossa h
tyväinen kauteensa.

Kausi 2010 21 kilometrin mittaista 
Kysyessäni Hauhialta ensi rataa olisi mukava päästä 
kauden suunnitelmista hän koittamaan. Siinä alkaa pit-
toteaa, että ensi kaudeksi killä suorilla jo ZF:n väli-
on Kadettiin tulossa uudet tykset ja pitkä perävälitys-
takaiskunvaimentimet ja kin loppumaan, naureske-
uudesta moottorista, joka lee Hauhia.
on rakenteilla, tavoitel-
laan yli 200 hevosvoimaa. 
Ja jos vielä rahatilanne sal-
lii, niin ajetaan tosissaan 

uip-
punopeus nousee jopa 240 
km/h.

Hauhia pitää eniten Ahveniston radasta
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Kyllä se kylmyys sieltä vielä tulee tänäkin talvena!!!

Mikset pukeutuisi KySUA:n talvitakkiin?

Niitä on vielä jokunen myynnissä, hintaa kyseisellä

vaatekappaleella on 70 €

JÄSENET!!! Kuten myös korvaläpällisiä

lippalakkeja á 15 €

Myös UA:n pipoja á 10 €

Ottakaahan Markkuun yhteyttä,

jos alkaa pää paleltaa 050-5410332

Seuramme jäsen Antti Lehtimäki vei Kleinbussilla 
alttarille 15.8.2009

Kyrön Seudun Urheiluautoilijat onnittelevat!!
Jessica Koivukankaan 

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
markku.kaunismaki@alastarocircuit.fi
Jäsenet
Juha Karppinen  puh. 0400 862 680
Sauli Rautiainen puh. 050 306 5505
Virpi Tenkanen
Jarmo Maunu puh. 0500 537484
Santtu Miinalainen puh. 040 7458846
santtu.miinalainen@pp.inet.fi
Esko Koivisto puh. 0400 753518
Varalla
Harri Koivula puh. 0400 615 653
habakoivula@luukku.com
Pentti Suuniitty
Markku Kannisto
Kilpailuasiamies
Toni Kaitonen puh. 0400 802 996
Kalustonhoitaja
Juha Karppinen puh. 0400 862 680
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

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



JOUKKOJULKAISU

Kyrön seudun urheiluautoilijat ry. 

kiittää yhteistyökumppaneitaan 

vuodesta 2009
Alastaro Circuit Oy, Alastaro Intervent Oy, Tampere
Newprint Oy, Loimaa F-Suotimet Oy, Loimaa
Pöytyän kunta Metsätalous, Länsisuomi, Hämeenlinna
K-Supermarket Loimaa Paavo Mäkimattila
Kyrön Kulta-Kello, Kyrö Harri Kreula
Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrö Ismo Nurmi
Kössin tila Ky, Oripää Timo Kreula
Loimaan Hihna ja Varaosa, Loimaa Veli-Matti Raitala
KK-Nurmi Oy, Mellilä Eero Salmi
Kivikylän Palvaamo, Huittinen Pertti Rantanen
Matka-Viitala, Virttaa Matti Salonen
MUT-Palvelu/Asko Linnansuu, Kaarina Oripään kunta
Huolto- ja Pesupalvelu Rautiainen, Mellilä Euran Urheiluautoilijat
Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy Oripää Säkylän Urheiluautoilijat
Hydoring Oy, Pöytyä Alastaron Urheiluautoilijat
Nuutajärven Lasi, Nuutajärvi Naantalin Seudun Urheiluautoilijat
JA Kotiapu, Pöytyä Urjalan Urheiluautoilijat
EL-Osatuonti, Naantali Salon Urheiluautoilijat
Loimaan Laatuauto, Loimaa Kokemäen Urheiluautoilijat
AKR, Loimaa Turun Moottorikerho
Tornikahvila, Loimaa Momo Racing Team
Mellilän Hirsityö, Mellilä Rauman Urheiluautoilijat
Kauniston Sora Oy Huittisten Urheiluautoilijat
Esko Schwartz Punkalaitumen Moottorikerho/UA
Loimaan Kivi, Loimaa Someron Urheiluautoilijat
Domus Yhtiöt Oy, Loimaa Mynämäen Urheiluautoilijat
Lujabetoni, Loimaa Raision Urheiluautoilijat
Läänin Kuljetus Oy, Turku Vakka-Suomen Urheiluautoilijat
Pauli Peiponen Turun Urheiluautoilijat
Nurmen Sora Ky, Aura Loimaan Urheiluautoilijat
Super Asfaltti Oy, Oripää Kari Kössi
Ilmatuote Oy, Rusko Jarkko Hosike
Ref-Team Oy, Raisio Henri Valkeapää
Turun LVI-Instrumentointi Oy,Turku


