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Taittajan kärestä rancekilpailun toukokuussa ja seuraavaksi olemme 
tekemässä Rata-SM:n toista osakilpailua Alastarolla, 
yhteistyössä lähialueen seurojen kanssa. Syyspuolella 

Se on sitten uusi vuosikymmen edessä ja Ratinvääntä- on tulossa ratakilpailu jälleen ja kauden päättää Reis-
jän 25. vuosikerta pyörähtää käymään. Paljon on jut- kan Rähinät.
tuja mahtunut niiden vuosikertojen sisään. Wesannon Toimitsijoita tarvitaan siis paljon ja kaikki kiinnostu-
Eskon ansiokasta työtä tässä jatketaan ja koitetaan neet jäsenet ovat tervetulleita tekemään vuoden 
saada kilpailuista pieniä juttuja kirjuuteltua. Seura 2010 kilpailuja.
kävikin onnittelemassa Eskoa Kyrössä täysien kymme-
nien täyttyessä. Myös muitakin syntymäpäiväsanka- Kuljettajille ja harjoittelijoillekin tiedoksi! Perintei-
reita on käyty onnittelemassa seuran puolesta. Leh- set rataillatkin tullaan järjestämään  kevään ja kesän 
den sivuilta löytyy päivänsankarien kuvia. mittaan. Harjoitusajat ja hinnat löytyvät myös lehden 

sivuilta.
Seuralla on jälleen työntäyteinen vuosi edessä ja kil-
pailuja aiotaan järjestää normaaliin tapaan vaikka kil-
pailujen järjestämiskustannukset tuntuvat nousevan 
vuosi vuodelta. Kaikenlainen turvallisuustoiminta, HYVÄÄ KEVÄÄN LOPPUA!
ratamaksut ja lupamaksut tuntuvat syövän kilpailuis-
ta saatavat ilmoittautumismaksut hyvin pitkälti kaik-
ki. Vaikka seuran toiminta ei perustukaan voittoa 
tavoittelevaan toimintaan, kuten yrityksissä, niin sil-
tikin seuran tulopuolen muuttuminen miinusmerkki-
seksi hyvänkin kilpailun jälkeen aiheuttaa huolta kil-
pailujen järjestämisestä tulevaisuudessa.
Kilpailujen ilmoittautumismaksuja on luultavasti tule-
vaisuudessa jouduttava korottamaan, että kustannuk-
sien ja tulojen tasapainoa saadaan tällä tavoin kallis-
tumaan seuroja vähemmän rasittavaan suuntaan. Silti 
seurana yritämme järjestää kilpailuja siten, etteivät 
kustannukset nousisi pilviin kuljettajille ja autourhei-
luharrastukseen mukaan haluaville.

Autourheiluahan voi harrastaa myös muutenkin kuin 
ajamalla kilpaa. Tästä hyvänä esimerkkinä allekirjoit-
tanut, jolla ei kilpailukokemusta ole, mutta silti näis-
sä kuvioissa olen pyörinyt useamman vuoden. Kilpai-
luista löytyy aivan varmasti toimitsijan rooli jokaiselle 
autourheilusta kiinnostuneelle tekijälle. Talkooväkeä 
tarvitaan aina ja saattaa olla, että juuri sinä saat puhe-
lun kilpailun johtajalta, ratatuomarien päälliköltä tai 
joltain muulta seuran kilpailussa olevalta toimitsijal-
ta.

Kevään ensimmäisenä kilpailuna seura järjestää endu-

 Santtu

SEURAMME PUHELINNUMEROITA JA 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA
KERHOHUONE VAUHTIVINTTI
Puh. 050 3426 500, fax 02-7669 921
www.kysua.net

Puheenjohtaja
Markku Kaunismäki  puh. 050 5410 332
kaunismaki.markku@gmail.com

Sihteeri
Susanna Kallioniemi  puh. 050 5644 968

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
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Endurancetutkinto

Endurancetutkinto on voimassa endurancekilpailuis-

sa paitsi ei nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.

Tutkinto on voimassa myös rallicrossissa ja jääradalla 

junioritason 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.

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

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

Seuramme pitkäaikainen jäsen ja erittäin 

paljon toiminnassa mukana ollut Teuvo 

Valkeapää, nukkui pois keskuudestamme 

2.3.2010

Seuramme toinen senioripassin haltijoista 

oli toimitsijana mukana vielä 2000-luvun 

alkupuolelle asti.

Muistoa kunnioittaen

Kyrön seudun urheiluautoilijat ry.

TORNI
KAHVILA

7621628 7621628

AVOINNA

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

Lounas arkisin 10.30-14

KARAOKE  pe & la
myös kesäkeskiviikkoisin

Satakunnantie 14, Loimaa

Nyt myös majoituspalvelu!!!
Katso www.tornikahvila.fi
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30.1.2010

Urjalan UA:n järjestämä Toni Gardemeister. Kilpai-
Nuutajärven lasiralli ajet- lun varikko oli järjestetty 
tiin Urjalan ympäristössä Lasitehtaan kupeeseen, 
150 kuljettajan voimin. 12 kuten myös lähtöpaikka. 
oli peruuttanut osallistu- Kilpailutoimisto sijaitsi 
misensa. Rallihan oli F- kävelymatkan päässä ala-
ryhmäläisten junioreiden asteen tiloissa.
cup-kilpailu. Reitti sisälsi 
250 km, joista hieman alle Siirryimme pienen varik-
sata oli  EK-kilometrejä. koon tutustumisen jälkeen 

ensimmäisen Ek:n varrel-
nopeimmalle 57 sekuntia. oli mittaa mukavat 30 kilo-Seuraamme edustamassa le. Ensimmäiselle taipa-
Sami Pihlajasaari  B- metriä ja jolla myös otet-olivat Starletillaan Sami leelle jäi useampi yrittäjä 
junioreissa sijalla 52 jää- tiin junioreilta luulot pois.Pihlajasaari kartturinaan jo alkukilometreillä, ehkä-
den pätkän nopeimmalle TeisUA:n Jyrki Nieminen. pä hieman yliyrittämisen 
58 sekuntia. Tästä huomaa 65:stä B-juniorista kakkos-Lada Samarallaan Esa Sand- makua saattoi olla päässyt 
kuinka tiukkaa sekuntipe- pätkän maaliin saapui aino-backa kartturinaan Otto livahtamaan ohjaamoon 
liä B-junioreissa käydään. astaan 48 eli yli neljäsosa Aro PaiUA:sta. Vesa Mäkelä mukaan.

ykkös EK:n maaliin tulleis-piteli tiekirjaa käsissään  Pätkän keskivaiheille kui-
Toisen pätkän maaliin pää- ta jäi joko ensimmäisen ja AUA:n Otso Tavailan Escor- t e n k i n  v i e l ä  k a i k k i  
sikin ainoastaan Esa Sand- toisen EK:n väliselle siirty-tissa. KySUAlaiset pääsivät ja 
backa, jonka sijoitus oli 8. mälle tai toiselle EK:lle. tuloksissa Esa Sandbacka 
Jääden luokan nopeimmal- Kato A-junioreissa ei ollut Kilpailun VIP-autoa oli kul- ensimmäisellä Ek:lla luo-
le 1.58 minuuttia. Pätkällä niin runsasta ja ajovar-jettamassa Junnukummi kassaan 9. jääden luokan 

NUUTA ÄRVI
1793

NUUTAJÄRVEN

Toni Gardemeister ajoi kilpailun VIP-autoa Junnukum-
min ominaisuudessa

Sami Pihlajasaarella oli huonompaa tuuria toisella
EK:lla ja kisa päättyi keskeytykseen, tässä vielä vauhti
päällä EK 1:llä
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Vidbergin Ismokin oli lähtenyt talkoohommiin Lasiral-
liin, kilpailutoimiston kuhina ei tainnut olla Ismolle mi-
tenkään uutta
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muus näkyi ainoastaan 4 kuvaamaan. Mutta kuten 
keskeyttäneen listalta. Toi- alusta luitte, nelospätkäl-
nen EK koitui myös Sami le olikin kato käynyt kun-
Pihlajasaaren kohtaloksi ja nolla oman seuran väelle 
ulosajo johti kilpailun kes- ja kaikista ei ikävä kyllä 
keytykseen. kuvia sitten saatu lehden 

sivuille.
Tavailan Otson matkassa 
olleen Vesa Mäkelän nuo- Kokonaiskilpailun voittoon 
tinluku loppui myöskin EK ajoi Joonas Kolehmainen 
kahdella, kun Escortin TerUA:sta parinaan Mikko 
moottori sanoi sopimuksen Kautto RiiUA:sta Toyota 
irti. Pikkulinnut lauleskeli Starletilla.
tässä kevään korvalla jon-
kinmoisesta kansipahvi- Olihan kilpailussa taas 
viasta toimittajalle. vanha tuttukin ajamassa 

LahUA:n Pasi Laaksomaa. 
Kolmannen Ek:n maaliin Laaksomaa ajoikin kärkiai-
Sandbackakaan ei enää koja koko kilpailun ajan 
Samarallaan päässyt ja luokassaan, mutta kolman-
tuloksena keskeytys ”sisäi- nen EK:n lumipöperöön 
mun” vuoksi. Eli sisäkurvin juuttuminen v i ideks i  
penkka on luultavasti ollut minuutiksi vei luokkavoi-
huonosti aurattu ja Samara ton sivu suun.
on ikään kuin haukannut 
h ieman leveämmältä  Toimitsijana paikan päältä 
ladulta. Tämä on aivan löytyi KySUA:n kilpailuissa-
olettamus, mutta Esa var- kin aktiivisesti mukana 
maan ilmoittaa tarkem- ollut Vähä-Tourun Jamppa, 
man syyn minulle, kun seu- jonka vastuulla oli kilpaili-
raavan kerran nähdään. joiden lähettäminen Lasi-

tehtaan pihasta EK-
Luottavaisesti oman seu- mylleryksiin.
ran kuljettajiin aloimme 
ahnehtia ja ryntäsimme Mukava kilpailupäivä koko-
kesken ykkös EK:n nelosen naisuudessaan ja auto-
varteen katsomaan ja jonoja pätkien varrelle oli 

kuin Nesterallissa konsa-
naan. Yleisökin osasi olla 
ihmisiksi, mutta ykköspät-
kän ”reikäpaikan” toimit-
sijoista ei voi sanoa samaa.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen
 

Sami Sarjula (vas.) oli myös
ajamassa Trophy-luokassa, tässä meneillään kilpailu-
kellon synkronointi

”Salkkareiden Ossi” 

Vähä-Tourun Jamppa lähetteli Lasirallin kilpailijat mat-
kaan, huomatkaa lippalakkisponsori ;)

Ykkös EK:n ”reikäpaikka” keräsi katsojia mukavasti, kuvassa vain murto-osa mutkassa olleista

Tero Silanterän tiimi TUA:sta liimaili kilpailun sponsori-
tarraa pikku pakkasessa Escortin tuulilasiin
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Racetrucks Finlandin

sarja käynnistyy

Kemorasta 14.-15.5
Viisi sa, jossa päätettiin muuta-

mista sarjan teknisistä 
 seu- sääntömuutoksista, mui-

raamme ratakuorma- den sääntömääräisten asi-
autojen sarjassa. Seuras- o iden  l i säks i .  Pako-
tamme ovat a vii- kaasujen poistoaukon suun-
me vuoden mestari ja taukseen tehtiin muutok-
Racetrucks Finlandin pu- sia, koska ratayrittäjiltä 
heenjohtajanakin  toimiva oli tullut pyyntö kyseisestä 
Mika Mäkinen Scania asiasta. Myös muissa rata-
113:lla, Salosen Matti ajaa luokissa sääntöihin tullut-
Sisu SR 340:llä, Markus ta HANS-niskatuki asiaa 
Alkio Volvo NL-10:llä, Petri pohdittiin avoimessa kes-
Krapin ajokkina on Volvo kustelussa. Kokouksessa 
FL-10 ja sarjaan uutena kul- päätettiin myöskin sarjan 
jettajana tulee ajamaan osakilpailuista ja viisi osa-
Aki Teini, joka ajaa Mäki- kilpailua tullaan ajamaan 
sen viime vuotisella Sisul- tänä vuonna, joista yksi 
la. Eli kolmasosa sarjan kul- ulkomailla.
jettajista on KySUA:sta. 

melko tarkkaan seuraillen Teksti ja kuvat:Kemoran Rata-SM toimii 
Rata-SM sarjan osakilpailu- Santtu MiinalainenKäv i n  v i e r a i l emas sa  avauskilpailuna 14.-15.5. 
ja.keväällä Racetrucks Fin- Sarjan muut kilpailut käy-

land ry:n vuosikokoukses- dään Alastarolla ja Virossa,  

Kyrön seudun urheilu-
autoilijoiden kuljettajaa 
edustaa  tänä vuonna

jamassa 

Racetrucks Finland ry:n vuosikokous pidettiin Turussa,
paikalle oli saapunut myös KySUA:n kuljettajia, etualal-
la Matti Salonen ja Markus Alkio, takana uusi kuljettaja
Aki Teini

Kyrön seudun UA järjestää

JM-nuortenluokan koulutusta

Kevään 2010 aikana järjestetään koulutusta 14-18 
vuotiaille jokamiesluokasta kiinnostuneille.
ILMOITTAUDU MUKAAN!

Koulutukseen kuuluvat:

- teoriakoulutusosio
- ajo-opetusta Alastaron JM-radalla joko omalla 

autolla tai UA:n hankkimalla autolla

Autot varsinaiseen tutkintokokeeseen sis. huolto 
ja kuljetus ajokoepaikalle

Kysy lisää!  Jyrki Suomela 0400-785651
Rami Peiponen 040-5255788
Markku Kaunismäki 050-5410332

Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

RAUTIAINENHUOLTO- JA PESUPALVELU

www.huoltojapesupalvelu.fi

Auton hoitotuotteet

Moottoripyörätarvikkeet

®

Kendall öljyt,
myös kilpakäyttöön

Ajokauden aluksi tarjoamme

moottoripyörien tarvikkeet, Kendall-, sekä

Castrol-öljyt kilpailukykyiseen hintaan

Muista myös KILPAÖLJYT meiltä!

Auton maalipintojen VodaX-käsittely
Titanium Armour-kaksikomponenttikäsittely, joka

sinetöi autosi maali- ja lakkapinnan, tehden

pinnoista helppohoitoisia ja kestäviä

pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. 

Takuu 5-vuotta!

alk. 200 €

Meiltä myös kaikki auton pesut,

kiillotukset ja vahaukset

Alastaro
 Loimijoentie 84

p.02-7641480

AVOINNA
ma - la 8.00 - 21.00
su 10.00 - 21.00
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KEVÄTKOKOUSTELUA 4.3.
KYRÖSSÄ KERHOHUONEELLA

Jäsenet kokoontuivat torstaina 4.3. päättämään seuran Teksti: Santtu Miinalainen
tilikaudesta 2009. Paikalle oli tullut kymmenkunta Kuva: Santeri Ampuja
jäsentä päätöksen tekoon. Seuran puheenjohtaja Mark-
ku Kaunismäki avasi kokouksen, jonka jälkeen kokouk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Hongisto ja sihtee-
riksi toimimaan Susanna Kallioniemi. Ensimmäiseksi käy-
tiin läpi viime vuoden toimintakertomus, jonka jälkeen  
tilikauden tulos. Tämän jälkeen kuultiin tilintarkastaji-
en kertomus tilikaudesta. Tilintarkastajilla ei ollut 
mitään erityistä sanottavaa lausunnossaan seuran toi-
minnasta, joten päätettiin antaa vastuuvapaus kauden 
2009 hallitukselle. 

Muissa asioissa päätettiin 14.3. järjestettävästä ajohar-
joittelupäivästä ja mietittiin vuoden 2010 kilpailuja ja 
niiden pitopäiviä.

Kokouksen virallinen osuus loppui puoli kahdeksan nur-
killa, jonka jälkeen inventoitiin ja järjesteltiin tavaroita 
tulevaa ajoharjoittelupäivää varten.

Hieman vähäinen oli kevätkokoukseen osallistuneiden
jäsenten määrä

SAARENMAA RALLI-MATKA  7.-10.10

Sitovat ilmoittautumiset 31.7 mennessä
Markku Kaunismäelle 050-5410332
Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä,
ilmoittautumisia otetaan jo vastaan.

Vuosi vuodelta Saarenmaan kansainväliset rallit vetävät niin yleisöä 
kuin kilpailijoitakin enemmän. Tämänvuotinen matka on jo 
kahdeksas kun Kyrön seudun urheiluautoilijat, Rauman porukka  ja 
muutkin rallista innostuneet tekevät matkan kauniiseen, idylliseen 
Saarenmaan pääkaupunkiin Kuressaareen seuraamaan 
kansainvälistä rallia. Paikanpäällä jää aikaa ostoksiin ja kaupunkiin 
tutustumiseen. Ps. myös tänä vuonna teemme matkan kahdella 
bussilla, kts. bussireitit.

Hinta 265 e/hlö (min 36 hlöä / bussi) hinta sisältää:
- bussikuljetukset alustavien reittien mukaan : 
bussi 1) Säkylä-Eura-Rauma-Turku- Salo-Hki
bussi 2) Yläne-Oripää-Virttaa-Alastaro-Loimaa-Hki
- oma bussi mukana koko matkan ajan
- laivamatkat kansipaikoin Eckerön m/s Nordlandialla
- tavarahytti laivalla mennen-tullen
- lauttamaksut Virtsu-Kuivastu-Virtsu
- 3 x yö hot. Arensburg, 2 h-huoneissa. 

HUOM! Koko Arensburg hotelli varattu Ralliryhmälle! 
Huomioi sitova ilmoittautumisaika matkalle!

- aamiaiset hotellissa
- kisaranneke
- kuljetukset kisa-alueelle (kisapäivät 8-9.10)

”EESTI ON MY MIND” Seuran rataillat 
2010

Alastaron moottoriradalla
19.5. Keskiviikko klo 17-20
15.6. Tiistai klo 17-20
12.7. Maanantai klo 17-20
9.8. Maanantai klo 17-20
23.8. Maanantai klo 17-20
20.9. Maanantai klo 17-20

Ratamaksu15 €/jäsen/ilta, 
30€/muut/ilta

LOIMAAN PESULA OY
•Vesipesut
•Kemiallinen pesu
•Emulsiopesu
•Pöytäliinavuokraus
•Pyykinpesuaineiden myynti

KYSY KULJETUSPALVELUA
Avoinna ma-pe 6.30 - 16.30

Muina aikoina puh. 0400 854058
Puh. (02) 762 1144 Oppipojankatu 5, 32200 LOIMAA

www.loimaanpesula.fi

V 6U 8O 91D A EST
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Nokian talvisprintissä oli lan Golfin alla olivat jää-
neljä KySUA:n kuljettajaa. renkaat ja toiselle kierrok-
I lmo i t tau tune i ta  o l i  selle vaihdettiin kumit nor-
yhteensä 121 kuljettajaa. maaleiksi piikkirenkaiksi.  

Junioreissa ajaneen Samu-Kilpailu alkoi klo 11.00 ja 
li Suomisen sijoitus ensim-ajettiin Nokian UA:n testi-
mäisen kierroksen jälkeen radalla. Lenkin pituus oli 
oli 34. Hän saatteli BMW:n 1700 m ja ratapisteitä 9. 
radan läpi ajassa 2.09,5. Toimitsijoita kilpailuun oli 

saatu n. 100 talkoolaista. 
Nuorissa kuljettajina seu-Sunnuntain sää ei oikein 
rastamme olivat Samuli 11. nuorissa. pudotti vielä yhden sijoi-suosinut katsojia, pakkas-
Vuorisalo Hondalla sekä Toinen kierros starttasi klo tuksen lisää ja Niemisen ta oli julmetusti. Paikan 
Niko Nieminen Toyota Star- 13.00 ja Pensikkala ajoi sijoitus oli 12. Kilpailukau-päällä ollutta toimitsijaa 
letilla. Samuli Vuorisalo Golfilla ajan 1.52,62 nos- s i  jatkuu Niemisel lä siteeraten: "Lopetetaan 
piiskasi Hondansa 1.50,29 taen sijoituksensa yleises- lähiseudun kilpailuissa.vaan tää puhelu, niin mää 
aikaan, joka oikeutti sä melkein kympin sakkiin. Samuli Vuorisalo puristi saan hanskan käteeni.” Ter-
ensimmäisellä kierroksella Sijoitus oli 12 ja omassa Hondastaan vielä hieman veiset Jampalle!
nuorten toiseen sijaan, luokassaan viides. Samuli lisää irti toisella kierrok-
tällä ajalla oltaisiin oltu Suomisen aika ei parantu- sella ja paransi aikaansa Janne Pensikkala ajoi Gol-
y le i ses sä  v i identenä  nut toisessa vedossa ja melkeinpä kahdella sekun-filla ensimmäisen kierrok-
ensimmäisen kierroksen näin ollen sijoitus hieman nilla. Ajan ollessa 1.48,62 sen ajaksi 1.57,41, joka 
jälkeen. Niko Nieminen putosi junioreissa, sijoitus k i r k a s t u i  h o p e i n e n  oikeutti kierroksella ylei-
ajoi Toyotallaan 2.07,43 lopulta 37., luokassaan 27. podiumpaikka kultaiseksi sen 18:en sijaan. Pensikka-
ajan ja sijoitus tällä ajalla nuorten luokassa. Tällä 

ajalla Samuli olisi ollut ylei-Nuorissa Niko-Pekka Nie-
sessä luokassa jälleen vii-misen eteen ilmestyi toi-
dentenä. Samulin kilpailut sella kierroksella  ulos aja-
jatkuivat Hämeenkyrössä nut Honda ja hän sai ottaa 
ja sitten olikin Hausjärven toisen kierroksen vedon 
SM-kilpailun vuoro.uusiksi. Niemisen aika para-

ni kaksi ja puoli sekuntia 
ollen 2.04,99, mutta aika Teksti:
ei riittänyt sijoituksen nos- Santtu Miinalainen
tamiseen. Yhden kuljetta- Kuva:
jan ajan parantaminen Jarmo Vähä-Touru

NOKIAN TALVISPRINT
Ravintola

Park Ferme
avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään

aamupala 8-10
lounas 11-15

A-oikeudet puh. 0400 537484

Alastaron moottoriradan alavarikolla

Koivulan Harri täytti 50 vuotta alkuvuodesta, häntä kä-
vivät onnittelemassa Koiviston Esko, Maunun Jarmo ja
Kaunismäen Markku

Toukokuussa 22.5 lauantaina järjestettävään 
Teijotalo- ralliin tarvittaisiin sulkumiehiä ja 
lähtöpäähän muita toimitsijoita. Olemme siellä 
järjestämässä EK 2 alkupäätä ja apu olisi tarpeen.

Samana viikonloppuna 23.5 järjestetään seuran 
oma endurancekilpailu jonne myös tarvitaan 
innokkaita vapaaehtoisia ratapisteisiin sekä 
kaikkiin muihinkin toimitsijatehtäviin.

Kesäkuussa taasen käydään Rata-SM osakilpailu Alas-
tarolla ja tänä vuonna KySUA on luvan hakevana seu-
rana ko. kilpailussa. Myös muita seuroja tulee osallis-
tumaan kilpailun järjestämiseen, mutta eihän jätetä 
seuramme panostusta kilpailuun vähäisimmäksi!

Markulle 050 541 0332 voi ilmoittaa halukkuutensa 
talkoohommiin

TALKOOLAISIA TARVITAAN

JÄLLEEN

Pensikkalan Golfilla ajettiin luokan viidenneksi
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LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

040 - 779 2214
• Pyörätuolit • Paarikuljetukset lstl.liikenne@seutuposti.fi

INVATAKSIPALVELU
Loimaan

KANSI- JA MOOTTORI-
KONEISTUS OY

Anssi Pihlajasaari

- automaalit
- varaosat
- tarvikkeet

Teollisuuskatu 10
32200 LOIMAA

Puh 02 762 1303

Fax 02 762 4791

GSM 040 553 9149

Valitan tämän kuvan laatua, mutta t
merakuvassa Karppisen Juha ja Kaunismäen Markku
kävivät onnittelemassa Wesannon Eskoa 70-vuotispäi-
vänä. Eskon eläkepäivät ovat menneet mukavasti saa-
ristossa asustellen ja kuulemma on tullut Ratinvääntä-
jäkin luettua. 

ässä kännykkäka-

KySUA järjestää matkan, 
kauden ensimmäiseen SM-
rallicrosskilpailuun Ahvenis-
tolle 8.5.2010

Matkan hinta 20e/ jäsen, 
sisältäen pääsylipun.
Muilta kuin jäseniltä 40e/ henkilö, sisältäen myös pää-
sylipun.

SRC kuljetus liikkuu seuraavanlaisesti:
Lähtö 8.5. seuran mökiltä, klo 10.00
Reittinä Vakkatie -> 10-tie -> Hämeenlinna
Paluu samaa reittiä kilpailun jälkeen.

Ilmoittautumiset Susanna Kallioniemelle 050 364 0049 
Viimeistään 2.5 mennessä.

Paikkoja rajoitetusti!

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

Loimaan Ambulanssi Oy
Kaarnatie 1
32210  LOIMAA
mika.hirvonen@loimaanambulanssi.fi
www.loimaanambulanssi.fi

Hälytykset 112

MÖKKITALKOOT
7.5 perjantaina klo 15.00 alkaen järjestetään 
seuran mökillä siivoustalkoot!!!
Taas olisi se aika vuodesta, että siivotaan ja 
puunataan mökki siistiksi sisältä ja pihan puolelta.
Talkoosaunakin lämpiää illan kuluessa ja kuten 
SRC-ilmoituksesta huomaatte kilpailuun pääsee 
lähtemään vaikka yöpymisen jälkeen suoraan 
mökiltä.
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Sinervön kauppa- sprint- lua ”välikoppa” Escortilla 
tiin oli seurastamme oli Arille tullut ainoastaan 
ilmoittautunut 3 kuljetta- muutamia satoja harjoit-
jaa. Ari Jalavikko uudella telumetrejä. Ari hommasi 
Escortillaan, Niko-Pekka ko. auton, vaihtokaupassa 
Nieminen Starletilla ja omaan Mk1 Escortiin, 
Samuli Vuorisalo Honda Kajaanista. Ensimmäisen 
Type R:llä. kierroksen aika oli siis 2,45 
Kokonaisuudessaan ilmoit- pintaan.
tautuneita oli 79, joista Toisella kierroksella Jala-
peruuttaneita oli 4. vikko oli jo päässyt parem-

min sinuiksi auton kanssa 
Rata oli tehty yleiselle tiel- ja aika parani 10 sekuntia. 
le Mouhijärven läheisyy- Tämä  a i k a  o i k eu t t i  
teen ja pätkän varrelle junioreiden 17. sijaan ja 
pääsi monesta paikasta kat- luokan 12. sijaan. Jalavik-
somaan, siitä iso plussa ko oli tyytyväinen kilpai-
Hämeenkyrön UA:lle. Rata lusuoritukseensa verrattu-
oli mitaltaan 3200 m. Vari- na autolla ajettuihin har-
kon ajoteiden ahtaus oli joittelumetreihin.
ehkä ainoita miinus puolia 
kilpailussa ja tietenkin jär- Samuli Vuorisalon ensim-
jestäjästä riippumaton mäinen kierros ei päätty-
sää. Räntää tuli kilpailun nyt kärkeen, vaan hänen 
ensimmäisellä kierroksella ”pahin” haastajansa Anssi 
tasaiseen tahtiin, mutta Pohjus nykäisi kierroksella 
toiselle kierrokselle sää jo pohja-ajan. Toisen kier-
hieman parani. roksen veto menikin pos-

kelleen edessä ulosajanei-
Ari Jalavikon ensimmäinen den ja muiden hajonnei-
kierros meni aivan auton den autojen takia ja Samu-
käyttäytymisen opette- li pääsi ajamaan toisen 
luun, koska ennen kilpai- kierroksen uusiksi. Toisen 

28.2.2010 Sinervön kauppa-sprint

Sinervön kauppa- sprintissä jaettiin komeat pokaalit

”Välikoppainen” Escort oli ensimmäistä kertaa ”tositoimissa” Ari Jalavikon käsissä

Toimintaa 5.pisteen tuntumassa

KySUA:n kilpailuissakin 
toimitsijana ollut Toijalan 
Päivi ohjaili varikkoliiken-
nettä ammattilaisen 
ottein
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kierroksen uusinnassa aika 
parani roimasti ja ajalla 
2.18,34 hän kuittasi nuor-
ten luokan voiton. Samuli 
oli tyytyväinen tulokseen 
ja auton toimivuuteen. 
Hän myös toteaa, että on 
mukavaa ajaa kun on haas-
tetta kilpakumppanien toi-
mesta.

Niemisen aika oli ensim-
mäisen kierroksen jälkeen 
yhdeksänneksi paras nuor-
ten luokassa. Toisella kier-
roksella häneltä lipesi Star-
let käsistä ja penkka kut-
sui. Keskeytyshän siitä tuli 
ja kun kolme nuorta paran-

set olivat karanneet laitu-si toisella kierroksella 
melta reitille ja palomie-aikaansa oli Niemisen 
het joutuivat ottamaan ne lopullinen sijoitus nuor-
kiinni ennen kilpailun jat-tenluokassa 12.
kumista. Harvemmin näin 
talvisprinteissä.Palkintopytyt olivat kome-

at ja extrakiitosta minun 
Kokonaisuudessaan erit-mielestäni pitäisi antaa tie-
täin hyvä kilpailu, vaikka-huolto porukalle, joka 
kin taukoja oli melkoisesti.tauon aikana sai ajettua 

reitin erinomaiseen kun-
Teksti ja kuvat:toon. Katsojia 5. pisteellä, 
Santtu Miinalainenjossa olin kuvaamassa, oli 

noin kolmisenkymmentä. 
Ensimmäistä kertaa elä-
mässäni olin todistamassa 
eriskummallisinta kilpai-
lun viivytyksen syytä: Hevo-

Niko-Pekka Nieminen ajoi Starletillaan nuorissa sijalle 12.

Toisen kierroksen uusinnan aika vei Samuli Vuorisalon nuorten luokan voittoon

Jalavikon mekaanikkona
toimi Ari Kääntee

Tien auraus toimi erinomaisesti tauolla, auraajille iso
KIITOS!
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Armonlaakson ajo 13.-14.2.2010
Kyrön seudun urheiluau-
toilijat olivat hyvin edus-
tettuna NaSU:n järjestä-
mässä AS-kilpailussa, niin 
kilpailijoiden kuin myös 
toimihenkilön ominaisuu-
dessa. Viikonloppu oli jaet-
tu kahteen kilpailuun  
pidempään ja spr int-
tyyliseen pyöritykseen.

KySUA:n AS-pareina kilpai-
livat: Mitsubishi Lancer 
Evo3:lla Markku Kannisto 
kartturinaan Jukka Saa-
renvalta, toisena parina 
ajoivat Olavi 
Laiho kartturinaan Juha 
Sinkkonen ja kolmantena 
kilpailuparina pyörityksiin 
lähtivät  
Petri Kivinen kartturinaan 
Juha Kivinen.

Kilpailun  lähtö ja maali tin varrelta otetut kuvat 
olivat Alastaron moottori- ovat.
radalla ja kilpailuun oli 
kokonaisuudessaan ilmoit- Kann i s to -Saarenva l ta  
tautunut 62 AS-paria. Kil- parin sijoitus ensimmäisen 
pailuluokkina ajettiin SM- päivän kilpailussa oli 17. 
tason M- ja A-luokat sekä SM luokissa, omassa A-
myö s  k an s a l l i n en  C - luokassa parin sijoitus oli 
luokka. 7. Laiho ja Sinkkonen ajoi-

vat uudella autollaan kil-
Pyöritykset ajettiin hyvin pailussa sijalle 20, ollen A-
pitkälti Oripään lentoken- luokan 10. Kivinen & Kivi-
tän tuntumassa, josta rei- nen parilla oli huonompaa 

Daihatsullaan 

VW Polo Coupella

62 paria osallistui Armonlaakson ajoihin, suosituimpiin suunnistuksessa käytettäviin 
autoihin kuuluvat Subarun eri mallit sekä Toyota Starlet

Kanniston ja Saarenvallan tämän vuoden uusi auto
Mitsubishi Evo3, miesten kahden kuukauden työn tu-
loksena autosta leivottiin vasemmalta puolen ohjattava
täysverinen AS-kilpuri

Petri Kivinen(vas.), Markku Kannisto, Juha Sinkkonen
ja Juha Kivinen lähtölupaa odotellessa

Kivisten Polo ei tällä kertaa kestänyt loppuun asti
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onnea ja tuloksena oli kes- kuviin.
keytys.

Vaikka tänä talvena lunta 
Toisen päivän Sprint- olikin aivan hurjia määriä 
vetoon lähtivätkin Laiho ja joka paikassa, niin silti Ori-
Sinkkonen tavoittelemaan pään lentokentälle oli 
tulosta toiseen malliin, kil- aurattu reittiä kymmeniä 
pailun päätteeksi he löysi- kilometrejä, joista täytyy 
vät itsensä sijalta 6 omassa antaa kiitosta kilpailun jär-
A-luokassaan. Kannisto ja jestäjälle. Sen verta rank-
Saarenvalta taasen olivat kaa reitin teko oli kummin-
kymmenensiä ja Kiviset kin ollut, että lumilinko oli 
eivät osallistuneet Sprint- sanonut sopimuksen irti 
kilpailuun lainkaan. Sää oli heti alkumetreillä. Niin ja 
mitä mainioin, pakkasta oli  ei ollut katsojiakaan unoh-
juuri mukavasti ja hieman dettu reittejä auratessa, 
pilvinen sää eli kuljettaji- varrelle pääsi mukavasti 
en pyörityksissä ei paljon katsomaan.
aurinko silmiin paistanut 
lähtövaiheessakaan. Illan 
pimennyttyä kuvaaminen Teksti ja kuvat:
kävi mahdottomaksi lento- Santtu Miinalainen
kentällä, joten lukijat jou-
tuvat tyytymään alkuillan 

Laihon Olavilla ja Sinkkosen Juhalla on ollut varmaan-
kin tarkkaan maksimireferenssiluku mielessä, kun ovat
Daihatsun valopatteria nokalle asennelleet

000-autoa kuljettamassa Timo Mäkelä NaSU:sta, AT-
pisteessä hääräsi kilpailun tuomarin ominaisuudessa
seurastamme Salosen Jukka

Lentokentän pyörityksiin mahtui myös vauhdikkaam-
paa sprint-tyylistä reittiä

Viime vuotisen Loimaan Laatuauto AS-kilpailun voitta-
jakin oli Hessumobiili Subarulla liikenteessä

C-luokkaa ajava Teemu Stenberg ja kartturina Jani
Mild leimailemassa JATilla

www.autosuunnistus.net
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JÄSENTEN TALVIAJOHARJOITUS 14.3
Tätä tapahtumaa oltiin jettajia oli hieman enem- harmittavasti ajopäivät jäi- sa ja talvisprinteissä aivan 
kyselty jo niin paljon etu- män. vät tähän yhteen kertaan, mainiosti.
käteen, että pakko se oli mutta kyllähän nuo mei-Nuorin kuljettaja taisi olla 
jotenkin saada järjesty- dän seuramme kuljettajat juuri yläasteikäinen. Van- Teksti ja kuvat:
mään jäsenille. Suunnatto- ovat kunnostautuneet hempien käydessä kuutta- Santtu Miinalainen
mat lumimäärät ja rata- ympäri maakuntaa ralleis-kymppiä. Talkooporukkaa 
pohjan totaalinen peh- oli mukavasti paikalla, 
meys vain estivät ajohar- jopa niin paljon, että 
joittelupäivän järjestämi- ajanottaminenkin oli mah-
sen aikaisemmin. dollista. Kuvia en ehtinyt 

ottaa reitin varrelta ollen-
kaan kun tuli seistyä lähtö-Ja kuten niin monena vuon-
päässä porukoita päästä-na aikaisemminkin harjoi-
mässä reitille, mutta vari-tus ajettiin Alastaron moot-
kolta jäi muutama kuva toriradan ympäristöön lin-
plakkariin.gotulla ja tampatulla 

sprintradalla. Vidbergin 
Ismo ja Tupalan Tero saivat Rata ei oikein kestänyt, 
radan ajokuntoon maalis- koska talven lumikerros oli 
kuulle. Radasta oli tehty estänyt maan ja pohjalla 
hieman yli kolme kilomet- olleen lumen kunnollisen 
riä pitkä pyrähdys. jäätymisen. Kolmas kierros 

olikin jo melkoista röy-
kyyttämistä niille jotka Paikan päälle oli autoja tul-
sen ajoivat. Tänä talvena lut kymmenkunta ja kul-

Karppisen Juha(vas.) hoiti kahvin ja makkaran myyn-
nin, Ari Kääntee oli taasen maalipäässä tarkistelemas-
sa, että kaikki pääsivät maaliin

Ari Jalavikko pääsi kuin pääsikin testaamaan Escortiaan
raidetangonpään vaihdon jälkeen

Jari ja Janne Turtiakin saapuivat pelipaikalle, miehet
ajoivat vuorotellen sprint-Wartburgillaan

Nuoresta iästään huolimatta Aleksi Lehtinen 13 v. pisteli hienot ajat vasemman puoleisella BMW:llä. Mahtaako
kartingkokemuksella olla vaikutusta asiaan?
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Susanna Kallioniemi ja Virpi Tenkanen hoitivat harjoi-
tusajon ilmoittautumisen

Mäkelän Heimokin ajoi jokkis-Volvollaan kaikki kolme
kierrosta

no nimi seura auto lk tulos ero 1. kierros 2. kierros 3. kierros
HARJOITUSAJO

4 Kannisto Markku KySUA Mitsu Evo 3 2 03:33,2 03:37,9 03:38,4 03:33,2
56 Jalavikko Ari KySUA Escort 2 03:53,3 00:20,1 03:55,1 03:53,3
9 Esko Olli-Pekka EurUA Opel Astra 2 04:00,0 00:26,8 04:00,0
8 Tukia Niko FoSUA Starlet 2 04:02,5 00:29,3 04:15,0 04:02,5
5 Turtia Jari KySUA Wartburg 2 04:07,5 00:34,3 04:18,9 04:09,0 04:07,5

11 Vierimaa Keijo HuiUA Bravo 2 04:08,4 00:35,2 04:25,5 04:25,5 04:08,4
3 Bragge Tero SatUA BMW 2 04:09,7 00:36,5 04:09,7
7 Siiki Jouni KySUA BMW 2 04:10,0 00:36,8 04:13,6 04:10,0

109 Mäkelä  Heimo KySUA Volvo 2 04:14,2 00:41,0 04:24,5 04:17,4 04:14,2
1 Lehtinen Aleksi KySUA BMW 1 04:18,3 00:45,1 04:37,4 04:18,3
6 Turtia Janne KySUA Wartburg 2 04:21,2 00:48,0 04:21,2 04:25,0 04:23,3
2 Bragge Marko KokUA BMW 2 04:46,5 01:13,3 07:39,3 04:46,5

10 Rantala Tauno KySUA Sierra 2 05:10,6 01:37,4 05:10,6

Harjoitusajon aikoja

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!

Markku Kannisto ja Juk-
ka Saarenvalta toivat uu-
den Evo 3 Mitsun sprint-
radalle testaukseen, eikä
huonommin tuloksin

Lentosen Pertin projekteja
Lentosen Pertillä pukkaa projektia vähän väliä. Mikäs 
siinä tehdessä, tuntuu mies osaavan asiansa. Taannoin 
Pertti pisteli kuvia oman Lanciansa männistä, joita leh-
dessäkin esittelin. Nyt on ollut projektina Pertin erään 
tutun Lancian laatikon ja etuperän fiksaus. Eikä voi taas-
kaan moittia jälkeä.

Teksti: Santtu Miinalainen
Kuva : Pertti Lentonen



JOUKKOJULKAISU

Matka VM Motorsportshow-

messuille 
Ryhmä KySUAlaisia teki kisakalustoista, veneistä 
matkan Helsinkiin VM autoihin. Historiikkipeleis-
Motorsport show-messuille tä uutuuksiin. 
tammikuun 16. päivä myös Kisakaluston lisäksi esitte-
muutama AUA:n jäsen hyp- lyssä olivat kaikenlainen 
päsi samaan matkaan moottorin ohjaus/loggaus 
mukaan. Pikkubussin kul- rautapuoli ja ohjelmistot. 
jettajaksi oli lupautunut Alan kirjallisuutta ja DVD-
Koiviston Esko, joka sit- levyjä oli myös myynnissä.
keästi jaksoi päivän olla 
kipeällä jalallaan meidän Moottoriradat olivat esillä,  
seuranamme. Suuret kii- niin toimivat kuin myös 
tokset Esko! rakennusvaiheessakin ole-

vat. Päivemmällä esiinty-
Kolme hallia oli täytetty mislavan edustan täytti 
siis moottoriurheilulla ja innokas messuyleisö, kun 
ihmisiä valui paikalle ovien luvassa oli Mika Salon ja 
avauduttua aivan tungok- Mika Kallion haastattelut. 
seen asti. Myös muutamia tulevai-
Paikan päälle oli tuotu suuden lupauksia haasta-
koko Suomen repertuaari teltiin lavalla.

Suosittuna messuviihdyk-
keenä oli Simrac-osaston 
rallisimulaattori, johon oli 
mahdollisuus päästä kyy-
tiin kartturin paikalle taik-
ka itse sompailemaan pika-
taipaleen verran. Myös 
muita ajosimulaattoreita 
oli messuilla vaikka kuinka 
moneen makuun.

Messut olivat nopeasti kier-
retty ensimmäisen kerran, 
mutta toisella kiertoker-
ralla tuli esittelykojut käy-

Mukava päivä jälleen moot- Motorsport show- messuti-tyä tarkemmin läpi.
toriurheilun merkeissä. Ja laisuuteen

Iltapäivällä neljän nurkilla 
saattaapa olla, että alle-

alkoi meidän messuporuk-
kirjoittanut voisi lähteä Teksti ja kuvat:ka olla valmis lähtemään 
mukaan seuraavaankin Santtu Miinalainenkotiinpäin ajelemaan. 

Mika Kallio kertoili hieman
menneestä ja tulevasta
kaudestaan

Kuvan kaunis Volvo Amazon keräsi katseita messuhal-
lissa

Messuilla oli myös esillä invalideille rata-autoiluun
suunniteltu auto, kaikki toiminnot löytyvät ratista

Ypäjäläisen Pasi Kasurisen vene komisti Suomen Ve-
neilyliiton osastoa, kuutiotilavuus 400 cm³, huippuno-
peus hieman alle 100 km/h


