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Kolmen sadan kuljettajan kilpailu oli Reiskan rähinät tänä 
vuonna. Hommia oli paljon ennen kilpailua ja kilpailun aikana-
kin. Hienosti meni jälleen, hyvä meidän seura!! Jokkis.netin 
risut ja ruusut on luettu ja kritiikkipalaveri on pidetty jo kil-
pailun kulusta, edessä on vielä toimisto ja ruokapuolen pala-
veri.

Heti vuoden alussa suunnataan jäsenmatka jälleen VM Motor-
show näyttelyyn vai oliko ne Auto Expo- messut?  Hei, eikun 
niihin molempiin pääsee samalla kertaa, joten nyt jäsenet 
ilmoittautukaa runsain määrin ja 1.1 mennessä kevään ensim-
mäiseen autourheilutapahtumaan. Ilmoittautumiset ottaa 
seuramme sihteeri vastaan. Ilmoituksen löydät lehden sivuil-
ta, niin ja sieltä netistä kanssa. Ja ei ole hinnalla pilattu mat-
ka!

Seurailkaa aktiivisesti nettisivuja sieltä löytyy kaikki nopeat 
infot ja uutiset!

Seuramme on hienosti ollut esillä vuonna 2010 myös ulkomail-
la, kun Mika Mäkinen kävi ajamassa FIA:n ratakuorma-autojen 
Euroopan mestaruussarjassa neljä osakilpailua MAN kuorma-
autolla.Ensi kausi kuluu Mikalla myöskin Euroopan radoilla, 
mutta tällä kertaa  koko sarjan verran!

Maaliskuun 2011 lehteen voitte toimittaa materiaalia helmi-
kuun loppupäiviin asti, jos vaikka haluatte kertoa tiiminne 
tulevasta kaudesta tai vaikkapa laitella projektikuvia jäsenien 
ihailtavaksi kalustosta.

Ei muuta kun kourat rasvaan ja kalustoa viilailemaan kaudelle 
2011!

Hyvää Uutta Vuotta!!

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
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Syysracen jälkeen alkoi ti ei riittänyt. samoin kävi ollut vaikuttanut ajosuori- lyerässä hän oli toinen, 
armoton puurtaminen syk- Kimmo Luodolle, jonka tukseen alkuerävoiton j o t e n  m a t k a  j a t k u i  
syn jokkiskilpailua varten.  Opelin vauhti riitti omassa perusteella. Veli Saarisen välieriin.
Ja päätös asfaltilla ajami- välierässä sijaan kuusi. Ari kohtaloksi koitui alkueräs-
sesta aiheutti tietenkin hie- Kulmala ajoi Mersullaan sä keskeytys, mutta keräi- Kimmo Luodon rahkeet 
man lisäjärjestelyjä. Tal- pudotuskaaviossa finaalei-
koohommia oli paljon ja hin asti, mutta kuten 
suurin kiitos kuuluukin jäl- monessa aikaisemmassa-
leen kaikille talkoolaisille kin kilpailussa, kytkimen 
sekä kilpailussa olleille toi- hajoaminen aiheutti Kul-
mitsijoille kilpailun läpi- malalle harmaita hiuksia 
viemisestä. Kilpailuun oli ja C-finaalissa sijoitus oli 
ilmoittautunut 368 kuljet- viides. 
tajaa, joka oli 30 enem-
män kuin edellisvuoden kil- Sunnuntaina Yleinen ja 
pailussa. Papat

Yleisen luokan lähdöissä 
Kilpailu siis ajettiin asfal- oli ajamassa neljä KySUA:n 
tilla ja lähtöalueena toimi kuljettajaa. Ari Jalavikko 
asfalttiradan kiihdytys- ja  Mika Kaitonen pääsivät 
suoran jarrualue. Pienien alkuerälähdöistänsä suo-
alkuvaikeuksien jälkeen raan välieriin. Kaitosen 
homma saatiin toimimaan pitkä tauko jokkiksessa ei 
hyvin, mutta sunnuntaina 
sää ei sitten suosinut kil-
pailun kulkua.

Perjantaina oli kuljettajil-
la mahdollisuus testaami-
seen ja 40 kuljettajaa kävi-
kin koittamassa kaluston 
toimivuutta asfaltilla. Seu-
ramme kuljettajina ajoi-
vat Heimo Mäkelä, Ari Jala-
vikko, Ari Kääntee, Ari Kul-
mala, Kimmo Luoto ja Veli 
Saarinen.

Lauantain EVK-luokka
KySUA:n kuljettajista 
Heimo Mäkelän ajot päät-
tyivät ikävästi jo EVK-
luokan ens immäiseen 
alkuerään, kun Esa Näpärä 
Saabillaan antoi mojovan 
pusun Mäkelän Volvon perä-
päähän ja Volvon runko-
palkitkin joutuivat anta-
maan periksi. 

Ari Käänteen Mitsubishi 
pelasi hienosti ja Kääntee 
o l i k i n  m u k a n a  v i e l ä  
välierissä, mutta semi-
finaaleihin Käänteen vauh-

Katsastus suoritettiin kiihdytyssuoran jarruosalla, homma oli ripeää ja toimi hienosti

REISKAN RÄHINÄT 23.-24.10

TKR-tiimi oli vallannut varikkopaikkansa hyvissä ajoin, jo harjoituspäivänä

Kilpailun järjestäminen asfaltilla oli onnistunut valinta,
varikkomiehet ja naiset pääsivät seuraamaan hyvin
kuljettajien edesottamuksia lähdöissä



Joulukuu 2010 n:o 4

REISKAN RÄHINÄT 23.-24.10
eivät tällä kertaa riittä-
neet keräilyeriä pidem-
mälle. Välieriin loppui 
matka tällä kertaa Ari Jala-
vikolta ja Mika Kaitoselta.  
Veli Saarisen Fiat kulki 
hyvin ja semifinaalipaikka 
aukesi toisen sijan turvin 
välierässä. Semifinaalissa 
Veli Saarisen kolmas sija 
oikeutti C-finaali paik-
kaan, josta hän nousi vielä 
B-finaaliin. B-finaalissa 
sija kuusi varmisti Saarisel-
le 12. sijan yleisessä luo-

pudotti sijan viimeiseksi ja kassa.
lopussa Saarinen joutui Pappojen luokassa olivat-
vielä keskeyttämään kil-kin Veli Saarinen ja Kimmo 
pailun. Sijoitus hänellä oli Luoto ainoat KySUA:n edus-
silti Pappa-luokassa kah-tajat. Kumpikin kuljettaja 
deksas.selvitti tiensä välieriin, 

mutta Kimmo Luodon Opel 
Kilpailu sään armoillaei vi ivalle i lmestynyt 
Kilpailun kulku oli hyvä, välierälähtöön. Veli Saari-
mutta sään aiheuttamat nen jatkoi matkaansa 
ongelmat olivat liikaa sun-välieristä A-finaaliin ja joh-
nuntaina. Sankka herne-t ik in  A-f inaal ia  v ie lä  
rokkasumu nousi radan ylle ensimmäisen kierroksen 
aamupäivällä ja kilpailussa j ä l k e e n ,  m u t t a  l ä h-
jouduttiin pitämään tun-tösuoran jälkeisessä mut-

kassa  pyörähtäminen  

Rautiaisen Saulilla riitti työsarkaa, kuten myös muilla hinauksen porukoilla

Sunnuntaiaamu valkeni
oikeastaan vasta puolen
päivän jälkeen, siihen asti
sumu haittasi kilpailulähtö-
jä niinkin paljon, että jou-
duttiin pitämään tunnin
tauko kilpailussa

Tämän kuvan laitoin todistukseksi siitä, että on se alle-
kirjoittanutkin ollut talkoohommissa (tai ainakin sekoit-
tamassa niitä)

Veli Saarinen sijoittui KySUA:n kuljettajista parhaiten
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nin tauko. Sumun sakeutta sia tekevien toimitsijoiden 
kuvaa hyvin se, että ainut nimet täytyvät löytyä ko. 
lippupiste oli maali, jonka listasta.
näki selvästi sumun aikana Ensi vuoden kilpailu on näil-
kilpailunjohtotornista. lä näkymin samana ajan-

kohtana kuin tänä vuonna. 
Toivottavasti kuljettajia-Toimitsijoita ennätys-
kin riittää AKK:n kilpailui-määrä
hin.Reiskan rähinöissä oli tänä 

vuonna ennätysmäärä toi-
mitsijoita, kun 140 toimit- Teksti:
sijan voimin kilpailu teh- Santtu Miinalainen
tiin. Ensi vuonnahan tulee- Kuvat:
kin sääntömuutosten puit- Santeri Ampuja
te i s sa  to imits i ja l i s ta  Santtu Miinalainen
pakolliseksi. Ostotarjouk-

2010
Ahlfors Miikka SAUVO Kettunen Harri KOSKI TL Raikkonen Mika LOIMAA
Ahola Jouko LOIMAA Korkiakoski Mirva LOIMAA Rantanen Marko MÄRYNUMMI
Anttila Jussi LEMU Kranni Tapio TAMPERE Raunisto Yrjö HÄMEENLINNA
Böckerman Hannu TARVASJOKI Kultanen Teemu LATOVAINIO Saarinen Kari ALASTARO
Hannula Markku KALANTI Kumpumäki Antti UUSIKAUPUNKI Siiki Jouni FORSSA
Heikkinen Timo TURKU Kumpumäki Jussi UUSIKAUPUNKI Siivonen Minna KUIKAINEN
Heinonen Mikko NAANTALI Kärkäinen Ville VAULAMMI Simola Niko TURKU
Helavirta Tuomo NARVA Laine Juha SASTAMALA Sorola Kari TAMPERE
Hurjanen Jouko FORSSA Lantto Matti TURKU Ståhl Tero KALANTI
Hyvönen Teijo LOIMAA Loponen Harri TURKU Toivonen Eija KISKO
Hämäläinen Pekka LOIMAA Mattila Rami OLLILA Vainio Arto KISKO
Hämäläinen Petri ALASTARO Niini Jesse PERTTELI Vatanen Marko NAANTALI
Jalarvo Ossi TAMMELA Niini Timi VASKIO Välilä Pasi TURKU
Kankuri Hannu FORSSA Pihlajasaari Anssi LOIMAA Åfelt Matti TURKU
Kelkka Juha TURKU Pitkänen Esko LOIMAA

Kyrön seudun UA:n uudet jäsenet 2010

Ari Kääntee oli lähtenyt Reiskan Rähinöihin Mitsubishilla

Kulmalan Arin Mersun koneessa riittää potkua, kytkin
vaan ei tällä kertaa kestänyt loppuun asti

Mukava oli nähdä myös V8-moottorilla varustettua ka-
lustoa asfaltilla, tämän ainutlaatuisen auton kuljettaja-
na toimi Mikko Kiviranta LemUA:sta

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

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

Hälytykset 112
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• kello-ja korukorjaukset • filmirullien ja digikuvien kehityspalvelu
• passikuvat 10,- • pesulapalvelu • toimistotarvikkeet
• kaiverruspalvelu, myös lasermerkkaus • värikopiopalvelu
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Ilmatuote Oy
Ref-Team Oy
Turun LVI-Instrumentointi Oy
Intervent Oy 
F-Suotimet Oy
Loimaan Hihna ja Varaosa Oy  
Loimaan Laatuauto Oy

Markku Kannisto ja Jukka Saarenvalta
kiittävät tukijoitaan kaudesta 2010

Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505www.huoltojapesupalvelu.fi

Moottoripyörätarvikkeet

®

Kendall öljyt,
myös kilpakäyttöön

Auton hoitotuotteet

RAUTIAINENHUOLTO- JA PESUPALVELU

Meiltä moottorikelkkojen varaosat,

tarvikkeet sekä ajovarusteet!
Meiltä myös kelkkojen huollot

helposti 9-tien kelkkareitin varrelta!

 

Duell-tuotteiden jälleenmyynti!!

Moottoripyörä, crossi- ja ATV -var

opealla toimituksella!
Muista KILPAÖLJYT meiltä!

Kaikki auton pesut, kiillotukset ja

vahaukset.

Määräaikaishuollot

Korjauspalvelut

usteet

sekä tarvikkeet n

RACING
TRUCK RACING TEAM

MI-KA

KIITTÄÄ TUKIJOITAAN
KAUDESTA 2010!
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Muistakaa jäsenet seurata aktiivisesti seuramme nettisivuja

www.kysua.net
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FRANGINKARI verran kaatamalla vettä 
tuli.RALLISPRINT 7.8
Tuloksina kisa näytti osal-Rallisprint kausi jatkui 7.8 
tamme seuraavanlaiselta:Ikaalisten keskustassa aje-

tulla Future-sarjan osakil- Virpi naistenluokan 5. Voi-
pailulla. ton korjasi Kaisa Sistonen. 

Pertti junnujen nelikoiden Rata ja kilpailu oli kaikille 
4. Luokan voittoon ajoi uusi tuttavuus. Näyttävä ja 
Kari Peura, Mitsulla.haastava reilun 3km mit-

tainen rata sulki käytän-
nössä koko Ikaalisten kes- TEKNISET KONEPISTE
kusta. Hatunnoston arvoi- RALLISPRINT 8.8
nen suoritus taas kerran Rallisprint-karavaani mat-
järjestäjiltä saada tällai- kasi heti seuraavaksi päi-
nen toteutettua. Ei ihme väksi Kouvolan Tykkimä-
siis että kilpailu äänestet- keen. Kyseessä myös Futu-
tiin sarjan parhaaksi kau- re-sarjan osakilpailu.
den päätyttyä. Kilpailureitti 3,8km pitkä, 
Kilpailun ensimmäinen ta mukana 6 kpl,joista 4  niemellä ennen kauden jonka alku oli moottorira-
kierros saatiin ajaa koko- Mitsua ja peräti 2 kpl Lan- päätösviikonloppua.taa  ja loppu teollisuusalu-
naisuudessaan kuivalla cioita. Kilpailuympäristö oli jo een katuja.
kelillä, mutta toisella kier- Luokan voiton korjasi edel- aiemmilta vuosilta tuttu. Ilma oli paahtavan heltei-
roksella tuli sade sotke- lispäivän tapaan Kari Peu- Tosin nyt ei ajettu sarjapis-nen ja silloinhan Tykkimä-
maan hienon kilpailun. ra. Pertin sijoitus 4. sekä teistä, kuten parina aikai-en "kattilassa" tunnetusti 
Virpi pääsi vielä ajamaan "Lancioiden sempana vuonna. Liekö tarkenee! Kilpailu sujui hel-
kuivissa olosuhteissa, tämä myös vaikuttanut hie-mestaruus" ;)teestä huolimatta kuiten-
mutta junnujen nelikoiden man osanottajamäärään, kin ilman ongelmia.
järjestäytyessä lähtöön tai- sillä aiemmista vuosista TUUSNIEMI SPRINT 14.8Naisia mukana kisassa 5. 
vas repesi. Homma oli sitä jäätiin selvästi.Voittoon ajoi taas totutusti Koska autokin jäi ehjäksi 
myöten selvä. Slickseillä Naistenluokan kärkikol-Kaisa Sistonen BMW:llään. edellisestä viikonlopusta 
oli täysi työ päästä reitti mikko muodostui seuraa-2.Jaana Hämäläinen, ja kalenterissa kisat kävi-
läpi. Polkupyörälläkin olisi vista kuljettajista: 3.Virpi Tenkanen. vät vähiin, niin päätimme 
päässyt nopeammin. Sen 1.Kaisa Sistonen, 2.Marjo "piipahtaa" vielä Tuus-Junnujen puolella nelikoi-

Haapakoski, 3. Virpi Tenka-
nen.
Junnujen nelikoita ei ollut 
viivalla kuin 2 kpl.Tosin ker-
rankin saman aikakauden 
ja vieläpä samanmerk-
kisiäkin autoja.
Luokan paremmuus ratkesi 
seuraavanlaisesti:
1.Pertti Lentonen, 2. Pasi 
Vahlroos.

LÄHETTI KYTÖNEN
ASFALTTISPRINT 1   21.8

Future-sarja jatkui Poh-
jankyrön UA:n järjestä-
mällä kilpailulla. Viime-
vuonna kyseinen kisa ajet-
tiin ensimmäisen kerran. 
Silloin ei tosin ollut kysees-
sä sarjakilpailu.
Radan pituus 2,3km, pää-
asiassa asuntoalueiden 
katuja kiertävä baana. 

Delta Teamin kisakuulumisia ja katsaus ensivuoteen

Pohjankyrön UA järjesti  Lähetti Kytönen- asfalttisprintin
Isokyrössä

Ikaalisissa järjestäjät olivat kunnostautuneet kilpailun tekemisessä, osakilpailu ää-
nestettiin kauden parhaimmaksi
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Teksti:Monilla oli siis Vip-katsomo toksia käytiin läpi paikoin niistä tässä sen enempää.
Pertti Lentonentakapihallaan. kiivaassa, mutta asiallises- Palaamme siis näissä mer-
Kuvat:sa hengessä lajipäällikkö Kisa saatiin vietyä läpi kui- keissä jälleen ensi kesänä!
Otto AroHenrik Frankin johdolla.vissa olosuhteissa ilman 
Teija Mattinensen kummempia ongelmia. Eniten keskustelua ja vas-

tustusta muutoksista sai Naistenluokkaa suve-
osakseen kilpapolttoai-reenisti hallinnut Kaisa Sis-
neen kielto ja siirtyminen tonen joutui taipumaan 
yleiseen pumppubensaan. 0,22 sekuntia Marjo-Riitta 
Oikeastaan mikään muu Lundenille.
muutos ei aiheuttanut kes-3.Marjo Haapakoski, 4. 
kustelua.Jaana Hämäläinen, 5. Virpi 
Näillä siis mennään ja sään-Tenkanen
nöt ovat kaikille samat.
Ilta huipentui yökerhossa Luokan 10 ja samalla 
illallisen ja palkintogaalan junioreiden yleiskilpailun 
merkeissä. Jaossa olivat voittoon ajoi Raahen UA:n 
niin SM-sarjan kuin Futu-Markus Siuvatti. Pertin 
renkin palkinnot.sijoitus luokassa 4.
KAUSI 2011

LÄHETTI KYTÖNEN
Delta-teamin osalta kausi ASFALTTISPRINT 2  22.8
2011 tulee olemaan edel-
leen keskittynyt vain Hyvin nukutun yön jäl-
asfaltti-sprintteihin. Alus-keen, kiitos järjestysmies-
tavasti kalenteriin on mer-ten varikon valvonnan, kil-
kitty 13 kilpailua, joten pailu jatkui sarjan viimei-
kesäinen Suomi tulee taas sellä osakilpailulla.
tutuksi.Rata siis sama kuin edel-
Harmillisesti kilpailuja ei lisenäkin päivänä. Yöllisen 
juurikaan ole lähiseuduil-sateen jäljiltä rata oli 
la. Lähin on kauden avaus ensimmäisellä kierroksella 
Tammisaaressa 24.4.paikoitellen vielä hieman 
Tämä näin vinkkinä  vaik-kostea, mutta kuivui 
kapa alue 7:n seuroille ;)ajourilta nopeasti.
Tulemme myös jälleen osal-Tulosten valossa kilpailu 
listumaan Future-sarjaan, sujui osaltamme myös edel-
joka ensi vuodelle on saa-lispäivän kaltaisesti.
nut Cup-arvon. Samalla Naistenluokan voitto Mar-
osakilpailujen määrä on jo-Riitta Lundenille Toyota 
kasvanut aiemmasta 6:sta Starletilla, 2. Kaisa Sisto-
7:n.nen, 5.Virpi Tenkanen.
Autoon on nyt tarkoitus vih-10.-luokkassa edelliseen 
doin saada ne päivitykset, päivään verrattuna pari kil-
jotka jo tälle kaudelle oli pailijaa enemmän.
tarkoitus tehdä. Ensisijai-Voittoon nytkin Markus Siu-
sesti uusi tehokkaampi vatt i ,  2 .Kar i  Peura,  
moottori, sekä myös vasta-3 .Teuvo  Ka l l i okosk i ,  
painoksi jarruja on päivi-4.Pertti Lentonen.
tettävä. Paljon toki muu-
takin on mielessä, mutta ei LAJIPÄIVÄ JA KAUDEN 

PÄÄTTÄJÄISET 30.10

Hotelli Ellivuoreen oli 
kokoontunut noin 100 lajin 
harrastajaa koostamaan 
yhteen kuluneen kauden 
tapahtumia.
SM- ja Future-sarjat käy-
tiin läpi, sekä katsastettiin 
kyseisiin sarjoihin tulevia 
muutoksia. Sääntömuu-
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Pertti oli Isokyrössä luokassaan neljäs

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

Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

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

INVATAKSIPALVELU

Niko Niemiselle Fiesta R2 ensi kaudeksi
Katap Racing tallin kuljettaja Niko Nieminen saa ensi 
vuonna allensa aivan uuden Fiesta R2:n. Katap Racing 
on myös syksyn aikana ostanut osuuden virolaisesta 
MM Motorsport tallista, jossa taustavoimina toimivat  
Markko Märtinin ja hänen rallin MM-sarjan aikainen 
mekaanikko Juss Roden.

Katap Racingin kotisivut ja lisätietoja tallin 
toiminnasta  löytyy osoitteesta
www.katap-racing.fi
Lähde: Katap Racing -tiedote
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Syyskokous 4.11 Kyrön

seudun Osuuspankilla
Marraskuun alussa 45 seu- täkirjan tarkastajina ja 
ramme jäsentä oli lähtenyt ääntenlaskijoina toimivat 
päättämään kerhon asiois- autosuunnistusmiehet 
ta Kyröön. Olavi Laiho ja Markku Kan-
Kokouksen puheenjohta- nisto.
jaksi valittiin Kaunismäen 
Markku ja sihteerinä toimi TOIMINTASUUNNITELMA
Kallioniemen Susanna. Pöy- Paljon on kilpailuja ensi 

vuoden kalenterissakin. 
Toimintasuunnitelmaan 
teht i in  myös  l i säys,  
autosuunnistusporukka jär-
jestää sprint-tyyppisen AS-
kilpailun 5.2. Muut kilpai-
lut suunnitelmassa olivat 
Circuit Endurance 14.5., 
Rata-SM 21.-22.5, kansalli-
nen ratakilpailu 2.10 ja 
Asfaltti-JM 22.-23.10.
Eli työn täyteinen kesä 
tulee olemaan ja talkoolai-
sia tarvitaan paljon. 
Kokouksessa väläyteltiin 
myös jäsenten välistä tal-
viajoharjoittelupäivää tai 
vaikkapa useampaakin, jos 
vain kelit sallivat.

BUDJETTISUUNNITELMA
Tällä kertaa budjettikin 
näytti lupaavalta ensi vuo-
delle. Rahaa taisi jäädä 
Reiskan rähinöistä hieman 

Rallissa kuljettajapalkinnon sai Heikki Kaskinen ja
kartturin palkinnon kaappiinsa sai Janne Turtia. Ral-
lisprintissä palkittuja olivat naisten luokassa Virpi Ten-
kanen, miehissä Pertti Lentonen ja nuorten luokassa
Samuli Vuorisalo

Matti-palkinnon tänä vuonna sai Juha Karppinen, kuor-
ma-autoilijoista palkittiin EM-kuljettaja Mika Mäkinen se-
kä kuorma-autojen Suomen ratasarjan voittanut Aki
Teini, Vuoden Rattimies tittelin ja pokaalin sai Samuli
Vuorisalo

Vuoden toimitsija -palkinnon sai kuvassa vasemmalla Jyri Multanen, Aina valmis -toi-
mitsijapalkinnon saivat Jarmo Vähä-Touru, Santeri Ampuja, Pertti Johansson, Paa-
vo Hongisto, Pekka Kivinen ja Jari Multanen. Lisäksi Aina valmis -toimitsijoina pal-
kittiin Ari Jalavikko, Jouko Ahola, Markku Maunula ja Tero Manner, he eivät pääs-
seet paikan päälle palkintoaan noutamaan
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enemmän kuin viime vuon-
na, vaikkakin radan vuok-
ra/ hoitokustannukset oli-
vat melko suuret verrattu-
na aikaisempien vuosien 
kaksipäiväisiin kisoihin. 
Löyhässä hirressä men-
nään rahoituksen kanssa, 
mutta toimintasuunnitel-
man mukaiset viisi kilpai-
lua aiotaan järjestää.
Kevätkokouksessa 2011 kat-
sotaan sitten miten 2010  

Santeri ja Ratinvääntäjän 
toimittaa Santtu Miinalai-
nen.

PALKITUT
Tunnustuksia toimitsija-
hommista ja kilpailutoi-
minnasta jaettiin myös 
kokouksen lopuksi, joista 
muutama valokuva tässä 
jutun ohessa. Onnittelut 
palkituille!

kilpailutoiminta sekä muu Teksti ja kuvat:
toiminta vastasi budjettia. Santtu Miinalainen

VALINNAT
Kokous valitsi myös ero-
vuoroisten tilalle jälleen 
uudet hallituksen jäsenet 
ja ensi vuoden hallitus 
koostuu seuraavista henki-
löistä: Puheenjohtajana 
toimii Markku Kaunismäki, 
sihteerinä Susanna Kal-
lioniemi, jäseninä hallituk-
sessa ovat Jouko Aittamä-
ki, Jukka Saarenvalta, 
Juha Karppinen, Virpi Ten-
kanen, Sauli Rautiainen ja 
Santtu Miinalainen.
Toiminnantarkastajiksi (en-
tinen nimike tilintarkasta-
ja) valittiin Tuija Koivisto 
ja Henri Valkeapää. Heidän 
varalleen valittiin Jaana 
Koivula ja Helena Kelkka.
Rahastonhoitajana jatkaa 
Heli Viitasaari. Nettisivu-
jen ylläpidon hoitaa edel-
leen vuonna 2011 Ampujan 

Tässä kuvassa vasemmalta palkittuna Henri Nokkala Aluecupissa, Jeri Kaitonen
Kartingissa, Rami Peiponen otti vastaan RP Truck racingin Endurance palkinnon
kuten myös koko Morza Racingin tiimi Matti Lantto, Niko Simula, Matti Åfelt ja Pasi
Välilä. Historic rataluokan pokaalin kävi pokkaamassa Pekka Virtanen

Karppisen Juha ihaili palkinnoksi saatua rannekelloa

Palkinnot odottavat palkittavia

Autosuunnistuksen palkitut vasemmalla Olavi Laiho kul-
jettaja ja Juha Sinkkonen kartturi. Jokamiesluokan pal-
kitut Sini Luoto, Ari Kulmala ja Ari Kääntee, joka ei eh-
tinyt paikan päälle palkintoa noutamaan



Joulukuu 2010 n:o 4

Endurance 3.10 Alastaro Circuit
48 Endurance tiimiä lähti jettajana.
MRT:n järjestämään kestä-
vyysajokilpailuun loka- KUORMA-AUTOJEN
kuun alussa. Tiimit pitkin  FINAALILÄHDÖT
Suomen niemeä olivat tul- Kuorma-autojen viimeinen 
leet kauden toiseksi vii- ja sarjavoiton ratkaiseva 
meiseen puristukseen kilpailu ajettiin myös 
tavoitteena ottaa vii- samaisena päivänä. Seu-
meisetkin huvit ja pääna- ramme kuljettajalla Aki Tei-
hat ratakaudella. nillä oli paljon pelissä 

tässä viimeisessä kisassa. 
Seuramme kuljettajia oli Teinin paluu radoille pit-
jälleen monessa tiimissä kän tauon jälkeen oli 

Kuo rma -au to i h i n  o l i  manteen lähtöruutuun ajoi 
mukana. tapahtunut niin hyvällä syk-

ilmoittautunut kaiken kaik- Aki Teini. Matti Salosen 
Morza Racing ajoi täysin keellä, että hän johti kuor-

kiaan yhdeksän kuljetta- sijoitus oli kuudes.
KySUA:n nimissä, mutta ma-autojen sarjaa tultaes-

jaa, joista kolme ajoi seu-
voi sanoa että kolmasosas- sa Alastaron viimeiseen kil-

rassamme. Mutta seuram- Ensimmäisessä kilpailuläh-
sa joukkueista oli ainakin pailuun.

me kuljettaja Markus Alkio dössä Jarmo Kinnusen 
yksi seuramme jäsen kul-

perui osallistumisen, edel- Sisusta moottori ”leipoi” 
lisen päivän testien perus- kiinni viidennellä kierrok-
teella. sella ja mestaruus karkasi 
Matti Salosen auton moot- hänen käsistään siinä vai-
torilohko oli saatu  hitsail- heessa. Erik Forsströmin 
tua kasaan edellisen kil- Mersu toimi hienosti ja hän 
pailun halkeamisen jäljil- ajoi lähdön voittoon yli vii-
tä, joten Salonen nähtäi- den sekunnin erolla Aki Tei-
siin pistekamppailussa lau- niin, joka ajoi toiseksi. 
antaina. Matti Salosen sijoitus 

ensimmäisessä lähdössä oli 
Kuorma-autojen aika- neljäs.
ajoissa päästiinkin aja-
maan huimia kierrosmää- ENDUJEN
riä. Jarmo Kinnunen kuit- KUUSITUNTINEN
tasi paalupaikan kauden vii- Endurance-kilpailu aloi-
meiseen lähtöön viimeisel- tettiin ajamaan kuorma-
lään eli 17 kierroksellaan. autojen ensimmäisen kil-
Hän ajoi aivan omalle pailun jälkeen. Aika-
sekuntiluvulleen. Erik Fors- ajoissa paalun vei Xo-
ström ajoi toiseksi ja kol- Motorsport tiimi Hondal-

49 tiimiä lähti ajamaan kuuden tunnin urakkaa melkoi-
sessa sumussa MOMO Endurancessa

Markus Alkion auto ei toiminut odotetulla tavalla harjoi-
tuksissa ja hän peruutti osallistumisen, Salosen Matti oli
saanut uuden kuljetuskalustonkin kuntoon viimeiseen
osakilpailuun Opelix Racingin ajovuorot aloitti Tero Ylenius

Jarkko Jauhiaisen tiimille lisätöitä ennen viimeistä läh-
töä teetti haljennut jarrulevy
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Endurance 3.10 Alastaro Circuit
laan, tiimissä ajoivat seu- UA:ta edusti Hannu Uusita-
ramme kuljettajista Kari lo.
Vuorinen ja Antti Niemi-
nen. Toiseen ruutuun aset- KUORMA-AUTOJEN
tui myös XO- Motorsport KAUDEN VIIMEINEN
tiimi  BMW:llä. Kolmannen KOITOS
ruudun lunasti Kotkalainen Ennen viimeistä lähtöä oli 
Silver Racing BMW:llä. teoreettiset mahdollisuu-

det voittoon vielä useam-
Kilpailun voittoon ajoi malla kuljettajalla. Aki Tei-
Mopo Team Racing luokan nin oli tultava vähintään 
Hondallaan ajaen 213 kier- neljänneksi, jos Erik Fors-
rosta kilpailun aikana. Toi- ström voittaisi lähdön.

lähempänäkin jossain vai- pailun kierrokset loppuivat sena maaliviivan ylitti Toiseen lähtöön lähdettiin-
heessa keskellä kierroksia. ja Teini ajoi maaliin kol-Team ITM Opelilla jääden kin Forsströmin johdolla, 
Jos Salonen ja hänen taka- mantena ja samalla sarja-voittajasta neljän kierrok- mutta kierroksella kaksi 
naan tullut Jauhiainen pää- mestarina.sen päähän. Kolmantena Teini kuittasi Forsströmin 
sisivät ohitse veisi Fors-maaliin tuli H.A.N.A tiimi ohi. Teinin selvä johto 
ström sarjamestaruuden. Teksti ja kuvat:joka jäi voittakasta seitse- kariutui kuitenkin kierrok-
Mutta Teinin onneksi kil- Santtu Miinalainenmän kierroksen päähän. sella 7, jolloin Sisun vaih-

dekeppi katkesi. Tämä 
Luokittain palkittiin myös aiheutti sen verran ongel-
KySUA:n kuljettajia, kun mia Teinille, että ainoa 
RP Truck Racing tiimi ajoi vaihde minkä hän sai pääl-
Racing 2 -luokassa toiseksi. le oli 7. Forsström ja Rinne 
KySUA:n kuljettajia tiimis- kuittasivat Teinin ja kilpai-
sä olivat Rami Peiponen ja lu muuttuikin mielenkiin-
Markku Kaunismäki. Auto- toiseksi Teinin osalta, kun 
messi Team palkittiin Salonen oli parhaimmil-
Racing 1 -luokassa kolman- laan ainoastaan sekunnin 
nella palkinnolla tiimissä päässä Teinistä, jopa 

RP Truck Racingille ylimääräistä ohjelmaa kilpailussa
tuotti osuma kilpakumppanin kanssa, joka aiheutti kul-
jettajan lasin hajoamisen. Nascar-verkko oli kiinnitettä-
vä hajonneen lasin tilalle

Tekopa-Teamin Pösö päästi pahanlaatuista savua il-
moille

Aki Teinikin testasi innokkaasti kilpailupäivää edeltävä-
nä iltana

Harjoituksissa mahtuivat niin Endu -autot kuin kuorma-
autotkin samalle radalle. Toinen harjoitus ajettiinkin sit-
ten jo erikseen
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Ravintola

Park Ferme
Siirtokuljetukset

PENKKI
Säätökisko

Pilottilukkovyö

-sin. tai pun.

Leimattomat

140 €
Joululahjavinkki

puh. 040 44 55 655

HYVÄÄ JOULUA!

valokuu.com

Jari ja Janne kiittävät tukijoita vuodesta 2010

Raistek Oy, Raisio
Huoltopiste Salmiset, Masku
H.Koivisto ky, Raisio
Seppo Virtanen, Jämsänkoski
Kyrön Seudun Urheiluautoilijat
Huoltoporukka

TALVIAJOHARJOITTELU

KySUA järjestää heti alkuvuodesta talviajoharjoittelun

Rata tulee olemaan n. 2 km pitkä, ehkä jopa 2,5 km riippuen 
radalle saatavista luvista. Rata sijaitsee Loimaan alueella.

Talkooporukka on aloittanut jo jäädytyshommat ja toivon 
mukaan heti tammikuussa päästään päräyttämään harjoi-
tusajot käyntiin.

Lisätietoja löydätte UA:n nettisivuilta
www.kysua.net, kun rata on valmis ja ajettavassa kunnossa. 
Sivuille päivitetään harjoitusajojen aikataulut.
Muuta tietoa radasta tulee löytymään myös osoitteesta
www.rp-truckracing.fi
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Aki Teinin upea paluu radalle
KySUA oli erittäin hyvin edus- kautensa seitsemäntenä, apuna moninkertainen sarja- taito tuoda kilpuri maaliin 
tettuna Suomen ratakuorma- mutta ensi vuonna näämme voittaja Mäkinen, ainakin jois- vaikka väkisin. Seiska vaih-
autojen sarjassa kaudella varmastikin tämän kulje- sain kilpailuissa. teella ajetut viimeiset kier-
2010. Sarjassa ajoi peräti tusyrittäjän jälleen uusin Kemorasta saalistetut varmat rokset olivatkin hieno taidon 
kolme kuljettajaa seuramme eväin sarjassa. pisteet auttoivat Teiniä heti näyte Teinin kuljettajakyvyis-
nimissä ja tulostakin syntyi. kauden alussa, pahimman kil- tä, jotka kymmenen vuoden 
Kuten edellisessä lehdessä oli Markus Alkionkin kautta var- pakumppanin Erik Forsströ- tauon jälkeen on herätetty 
juttua, myös Euroopan mes- jostivat moottoritekniikka- min taistellessa turbojen tek- henkiin.
taruussarjassa on seuramme puolen viat. Suuttimien hajo- niikkamurheiden kanssa. 
kuljettaja Mika Mäkinen. aminen taisi olla Markuksen Tasaiset tulokset joka kilpai- Teksti:
Mika tuleekin ajamaan koko  ”Akilleen kantapää” ja vii- lussa toivat pisteitä niin pal- Santtu Miinalainen
kauden 2011 EM-sarjassa Joc- meisessä kilpailussa hän ei jon, että Aki oli kiinni mesta-
hen Hahnin tallin autolla. edes lähtenyt viivalle tekniik- ruudessa ennen viimeistä osa- Kuvat:

kamurheiden ilmestyessä kilpailua Momo Endurancea. Mirva Korkiakoski
Kotimaan sarjan tulokset eteen jo harjoituksissa. Santtu Miinalainen
Matti Salosen loppu kautta Viimeisen kilpailun viimeises-
varjosti lohkon hajoaminen Aki Teinin paluu radoille sä lähdössä katkennut Sisun 
toiseksi viimeisessä osakilpai- tapahtui Mika Mäkisen van- vaihdekeppi meinasi viedä 
lussa Syysracessa ei tuonut halla autolla, jolla oli vuoden Akilta mestaruuden, mutta 
toivottua pistesaldoa ja näin 2009 mestaruus napattu täy- jostain syövereistä heräsi 
hän oli auttamatta pois kärki- sin pistein. Teinillä oli siis alla Akin ratakuljettajan tahto ja 
kamppailusta. Matti päättikin voittaja-auto ja tiimissä vielä 

Aki Teinin kelpaa tuuletella palkintojenjakotilaisuudes-
sa laivalla, paluu sarjaan tapahtui parhaimmalla mah-
dollisella tavalla

Alkion Volvon ruiskusuuttimissa esiintyi loppukauden
kilpailuissa muutamaan otteeseen vikaa

Matti Salosen kautta varjostivat tekniikkapuolen mur-
heet, mutta kun auto toimi ajettiin sillä aina viiden par-
haimman joukkoon



Kyrön seudun urheiluautoilijat haluavat kiittää 

kaikkia tukijoitaan, yhteistyöseurojaan sekä 

talkooväkeä kauden 2010 läpiviemisestä

Kiitos!

ps. ensi vuonna jatketaan

KySUA.net

Alastaro Circuit Oy, Alastaro Henri Valkeapää
Newprint Oy, Loimaa Raleka, Mellilä
Pöytyän kunta Mur-Kis
Kyrön Kulta-Kello, Kyrö Kalkkipalvelu Mikkola
Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrö AKR, Loimaa
Kössin tila Ky, Oripää Virttaan Pikku Kievari, Virttaa
Loimaan Hihna ja Varaosa, Loimaa R-Kioski, Alastaro
KK-Nurmi Oy, Mellilä Hau-Nau tuote
Kivikylän Palvaamo, Huittinen Ravintola Park Ferme, Virttaa
Matka-Viitala, Virttaa Teboil, Alastaro
MUT-Palvelu/Asko Linnansuu, Kaarina K-Rautia, Loimaa
Huolto- ja Pesupalvelu Rautiainen, Mellilä Loimaan seudun ympäristöhuolto Oy
Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy, Oripää Hinauspalvelu Forsström
Hydoring Oy, Pöytyä Loimaan pesula Oy
Nuutajärven Lasi, Nuutajärvi Pihlajasaari Racing
JA Kotiapu, Pöytyä
EL-Osatuonti, Naantali
Loimaan Laatuauto, Loimaa
AKR, Loimaa
Tornikahvila, Loimaa
Nurmen Sora Ky, Aura
Euran Urheiluautoilijat
Säkylän Urheiluautoilijat
Alastaron Urheiluautoilijat
Naantalin Seudun Urheiluautoilijat
Urjalan Urheiluautoilijat
Salon Urheiluautoilijat
Kokemäen Urheiluautoilijat
Turun Moottorikerho
Momo Racing Team
Rauman Urheiluautoilijat
Huittisten Urheiluautoilijat
Punkalaitumen Moottorikerho/UA
Someron Urheiluautoilijat
Mynämäen Urheiluautoilijat
Raision Urheiluautoilijat
Vakka-Suomen Urheiluautoilijat
Turun Urheiluautoilijat
Loimaan Urheiluautoilijat
RP-Truck Racing


