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Kiire kiire kiire, ei meinaa ehtiä lehteäkään taittamaan, 
kun kilpailuja ja kokouksia pukkaa syksyn täydeltä. No 
kaipa nuo kiireet hellittää tuossa joulun korvilla viimeis-
tään. 

Truck Race Final saatiin kunnialla ajettua ja kauden 
viimeinen jokkiskilpailukin ajettiin lokakuun lopussa. 
Hienoa, että ihmiset jaksavat tehdä kilpailuja vuodesta 
toiseen. Rata-SM:n tulevaisuus taitaa tällä kertaa ajau-
tua kerhojen huomaan, kun aikaisempina vuosina sitä 
hoitanut yhtiö ei enää ensi vuonna ole sitä hoitamassa. 
Neuvottelut kilpailujen ajankohdista ja vastuualueista 
ovat jo alkaneet.

AKK:n liittokokous ja palkintogaalakin pidetään 26.11. 
60-vuotiasta AKK:ta juhlitaan FInlandia-talossa. Samalla 
kertaa valitaan liiton puheenjohtaja. Seuraamme liitto-
kokoukseen lähtee edustamaan neljä henkilöä.

Pikkujoulua vietettiin Yläneellä jonne paikan päälle 
saapui 25 jäsentä nauttimaan joulupöydän ja monipuoli-
sen saunaosaston tarjonnasta.

Reiskan Rähinät menivät aivan mahtavasti. Vaikka joka-
miesluokka on osittain jakautunut kahden eri järjestön 
kilpailuihin oli Reiskassa siltikin 245 kuljettajaa ajamas-
sa asfaltilla. Toivottavasti jokamiesluokkaa voitaisiin 
ajaa jälleen yhden järjestön alla, etteivät muut autour-
heilulajit kärsisi eri seurojen pitämättä jääneiden kil-
pailujen takia. Alueemme seurojen kilpailut ovat myös 
kärsineet päällekkäisyyksien takia. Kilpailukalenterin 
päällekkäisyyksien valvomiseen otettiin kantaa myös 
lokakuussa järjestetyssä aluekokouksessa.

Seuraavassa lehdessä on sitten syyskokousjuttua, ensi 
vuoden kilpailukalenterista asiaa ja ehkä jotain valoku-
via myös AKK:n Mitaligaalasta ja liittokokouksesta. 

TEBOIL
Alastaro 

Loimijoentie 61
32440 Alastaro

Puh. 02-764 1163
Faksi 02-764 1873
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KULJETTAJAT JA TIIMIT!
Nyt on jälleen se aika vuodesta, että Ratinvääntäjän sivuilla voitte kiittää tukijoitanne, huol-
toporukkaa ja sponsoreitanne. Pistäkää minulle tulemaan kiitoksenne viimeistään 15.12 
mennessä sähköpostilla (tukijoiden osoitteet mukaan) tai soitelkaa, niin saadaan vuoden vii-
meinen lehti postitettua haluamillenne henkilöille tai yrityksille (10-15 kpl)

Valmis ilmoitus tulisi olla tämän ilmoituksen kokoinen eli 196 mm X 65 mm, otan itselleni 
oikeuden muokata kiitosilmoitusten kokoa lehden palstakokojen mukaiseksi.

Ilmoitukset tai materiaalin voi lähettää osoitteeseen santtu.miinalainen@pp.inet.fi
tai soitella 040-7458846

Jukka Saarenvalta
7.6.1966 23.8.2011

Elokuussa poistui keskuudestamme seuramme autosuun-
nistuksen ja talkoohengen aktiivinen ylläpitäjä Jukka 
Saarenvalta. Vielä helmikuussa tänä vuonna hänen kun-
tonsa oli melko hyvä PROF Kyrön ajo AS -kilpailua tehdes-
sä, vaikka selkäkipu jo vaivasi silloinkin. Nopeassa tah-
dissa sairaus vei voimat ja loppukesästä Jukka nukkui  
pois.

Jukka toimi kartturina yli kuudentoista vuoden ajan Kan-
niston Markulle autosuunnistuksen parissa ja pari ajoikin 
aktiivisesti joka vuonna ollen tunnettu myös kaikkien 
autosuunnistajien piirissä. Moni varmasti muistaa Jukan 
huumorintajuisen elämänkatsomuksen eikä se muuttu-
nut edes viimeisinä elinpäivinä, kun Jukka tuotiin seu-
ramme ratailtaan katselemaan harjoituksia tämän vuo-
den elokuussa.

Omaisille jaksamista ja osanottoa suruun
Kyrön seudun urheiluautoilijat

Ravintola

Park Ferme
avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään

aamupala 8-10
lounas 11-15

A-oikeudet puh. 0400 537484

Alastaron moottoriradan alavarikolla

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

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

Hälytykset 112

JÄSENET!
Seura järjestää jälleen virkistysmatkan keväällä!
Tee ehdotus mihin matkamme suuntautuisi, hallitus
miettii ehdotusten perusteella sopivan kohteen.

Ehdotuksia voi lähettää:
kaunismaki.markku@gmail.com tai 
santtu.miinalainen@pp.inet.fi
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Kauden viimeisenä ratakil- kuorma-autojen harjoituk- Kilpailun ensimmäisen läh-
pailuna ajettiin Truck Race seen katsomaan kuljettaji- dön vei nimiinsä Aki Sand-
Final Alastaro Circuitilla en vauhdin. Rami Peipo- berg Dallara F302:lla.
lokakuun alkupuolella. sen, Erik Forsströmin ja Aki 

Teinin autot tuntuivat ole- Koppiautoissa sen sijaan 
Seuramme kilpailijoita oli van hyvässä iskussa. 25:n auton lähtö oli hienoa 
m u k a n a  k i s a a m a s s a  katsottavaa ja vaikka auto-
paremmuudesta koppiau- Kilpailupäivän lähdöt ajet- ja oli monesta eri teholuo-
t o i s s a  s e k ä  k u o r m a - tiin järjestyksessä formu- kasta, niin silti koko ajan 
a u t o i s s a .  K u o r m a - lat, koppiautot ja kuorma- ajettiin kilpaa jostain 
autosarja päätti sarjansa autot. Formuloiden mää- sijoituksista.  Seuramme 
ja sarjan voittajakin selvisi rän ollessa neljä ei kilpai- kuljettajista parhaiten 
vasta tässä viimeisessä kil- lua syntynyt kuin läh- menestyi BMW Extreme luo-
pailussa. Koppiautoihin, tösuoralla. Sen jälkeen nel- kan autolla Markku Hannu-
jotka ajettiin avoimena jän eri teholuokan formu- la ollen ensimmäisessä 
Touring-autojen lähtönä, laa ajoivat ainoastaan kel- avoimessa Touring -auto 
oli ajamaan lähtenyt BMW loa vastaan kilpailun läpi. lähdössä neljäs.  Ari Kul-
Extreme -luokan kalustol-
laan Markku Hannula. 
Honda Civiceillä ajoivat 
Kimmo Luoto, Matti Varjus 
ja Ari Kulmala. Touring-
auto- ja GT-autoluokka 
keräsivät yhteensä 25 kul-
jettajaa viivalle.

Kuorma-autoissa seuram-
me kuljettajia ajamassa 
oli kaikkiaan kuusi kuljet-
tajaa. Markus Alkion edel-
lisen viikonlopun testaami-
nen Momo Endurancessa 
jatkui vielä Truck Race 
Final kilpailussa, kilpailun 
merkeissä kylläkin. Rami 
Peiponen osallistui V10-
moottorisella Mersullaan, 
erik Forsström Cumminsil-
la varustetulla Mersullaan, 
Matti Salonen brasilialais-
valmisteisella nokallisella 
Mersulla, Aki Teini Ivecol-
laan ja Jari Rantanen Volvo 
NL10:llä

Harjoituspäivän nelitunti-
nen rykäisy jaettiin luokki-
en kesken ja itse ehdin 
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Markku Hannulalla oli sen verran kiire aika-ajoissa et-
tei BMW:n molempia eturenkaita ehtinyt edes kulutta-
maan koko ajan

Koppiautoissa ajoi yhteensä 25 GT- ja Touring-luokan autoa
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Teini nappasi ensimmäi- 6., Markus Alkio 7.mala ajoi hienosti Hondal- mäisessä lähdössä paalulle 
sestä lähdöstä voiton. Matti Salosen kilpailu päät-laan sijalle 8. Matti Varjuk- ajanut Erik Forsströmin 
Juha Rinne (RTF) varmisti tyi keskeytykseen kuuden-sen ”Type-R” Honda oli auto kulki hienosti ensim-
sarjamestaruutensa sijoit- nella kierroksella.maalissa 12. ja Kimmo Luo- mäiset kahdeksan kierros-
tumalla toiseksi ensimmäi- Toiseen kilpailulähtöön for-don Honda ylitti maalilipun ta, mutta sitten tekninen 
sessä lähdössä. Kolmante- muloiden kohdalle  ei tul-sijalla 18.  Avoimen GT- vika iski Cummins- konee-
na maaliin tuli Raine Vik- lut mitään muutosta tulok-auto lähdön voittoon ajoi seen ja matka keskeytyi. 
man (IKA-UA) autonaan sissa ja Aki Sandberg kuit-Jari Valtti autonaan BMW Aki Teini paransi koko kau-
Sisu 250 SL. Seuramme tasi lähdön jälleen omiin M3. den ajan tulostaan ja toi-
muut kuljettajat sijoittui- nimiinsä.sesta ruudusta lähtenyt Kuorma-autojen ensim-
vat seuraavasti: Rami Pei-
ponen 4., Jari Rantanen 

Varjuksen Matti yritti pistää Janne Järvelän Fiatille kam-
poihin Hondallaan muutaman kierroksen, mutta joutui 
antautumaan lopulta 

Liukon Heimo toimi maaliliputtajana 

Aki Teinin kausi päättyi hienoon tuplavoittoon Alastaron
finaalikilpailussa

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

LOIMAAN

LAMMINKATU 38 LOIMAA

PUH. 02-762 1339
FAX. 02-762 1360

KYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö

kyron.kk@saunalahti.fiPuh. 02-486 2277
040-549 6972

Avoinna
ma-pe 8.30-17

la 9.00-13

• kello-ja korukorjaukset • filmirullien ja digikuvien kehityspalvelu
• passikuvat 10,- • pesulapalvelu • toimistotarvikkeet
• kaiverruspalvelu, myös lasermerkkaus • värikopiopalvelu
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TRUCK RACE FINAL
2.10. Alastaro Circuit

Koppiautojen toisessa läh- saanut Mersunsa jälleen 
dössä GT-autojen voittoon toimimaan ja sijoitus läh-
ajoi jälleen Jari Valtti. dössä oli kuudes. Jari Ran-

tasella on ensimmäinen 
Touring -autoissa Markku kausi ollut erittäin hyvä sii-
Hannula oli jälleen paras hen nähden, että ratalei-
KySUA:n edustaja. Toisen ma ja ensimmäiset rata-
lähdön tulos hänellä oli nel- kierrokset autolla on tul-
jäs. Ari Kulmalan Honda leet tänä vuonna. Ranta-
kiiti sijalle seitsemän. nen sijoittui toisessa läh-
Matti Varjuksen Honda löy- dössä sijalle 6. Markus 
tyi tuloslistasta sijalta 11. Alkio s i joittui  Volvon 
Kimmo Luoto  petras i  koneella varustetulla Sca-
useammankin sijan, ollen niallaan sijalle 9. 
lopussa sijalla 14. lopputu-
loksissa. Toivotaan että kansalli-

seen ratakilpailuun saatai-
Kuorma-autojen toisessa siin ensi vuonna enemmän 
lähdössä Aki Teini ajoi jäl- kilpailijoita.
leen lähtövoittoon ja Erik 
Forsström toiseksi. Neljän- Teksti ja kuvat:
tenä maaliin tuli Rami Pei- Santtu Miinalainen
ponen. Matti Salonen oli 

Matti Salonen päätti kansallisen kuorma-autosarjan
sijalle 5.

Ari Kulmala oli Touring -lähdöissä 8. ja 7.

Markus Alkiokin on saanut testaamalla Volvo -moottori-
seen Scaniaansa hyvin potkua

Kimmo Luodon Honda löytyi sijoilta 18. ja 14. Touring 
-lähdöissä

Peiposen Ramin Mersun vasemman etujarrun jäähdy-
tys tukkiutui ja tuloksena oli hehkuvan punaiset jarruosat

Erik Forsström ajoi kuorma-autosarjan kolmanneksi
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LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

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

INVATAKSIPALVELU

MOMO ENDURANCE JA KUORMA-AUTOT 24.9.
MOMO Enduranceen osal- ja Aki Teini (KySUA) sekä 
listui jälleen koko joukko Rami Peiponen (KySUA ) 
KySUA:n kul jettaj ia.  pääsivät vielä ohittamaan 
Yhteensä 13 nimeä löytyi Rinteen kilpailun aikana. 
ilmoittautuneiden listalta. Maalissa järjestys siis 1. 
Tiimejä osallistui 45, joista Vikman, 2. Teini, 3. Peipo-
Racing -luokkiin 8 ja loput nen.
Saloon -luokkaan. Kuorma- Muut KySUA:n kuljettajat: 
autojen toiseksi viimeinen 5. Erik Forsström, 7. Matti 
osakilpailu ajettiin myös Salonen, 8. Jari Rantanen 
M O M O  E n d u r a n c e n  ja 10. Markus Alkio.
yhteydessä.  Kuorma-
autoja osallistui kilpailuun Endurance -lähdössä par-
10. KySUA:n kuljettajia haimpaan suoritukseen ylsi 
näistä oli kuusi. TOP SPORT RACING, joka 

ajoi kuuden tunnin aikana 
Kilpailun aika-ajoissa kär- 207 kierrosta. Hieno kilpai- luokassa sijalla 10. seksi tulleeseen Rami Pei-
kipaikalle ajoi A.H-Team. lu tosin, kun viisi parasta Racing- luokan KySUAlais- poseen oli yli viisi sekun-
Märällä radalla ei päästy tiimiä ajoivat 207 kierros- ten paras tulos oli Trellet.- tia. Kolmantena maaliin 
aivan parhaimpiin kier- ta. Toisen ja kolmannen net -tiimin Racing 2 - ajoi Aki Teini. Muiden 
rosaikoihin ja paaluaika oli joukkueen ero oli ainoas- luokan kolmas pokaali. KySUAlaiset sijoitukset oli-
1.48,784. Kuorma-autojen taan 1,4 sekuntia. Parhaa- Ford Sierraa Trellet.netis- vat: 6. Salonen, 7. Ranta-
paalupaikalle ajoi IKA- na KySUA: kuljettajia sisäl- sä olivat luotsaamassa nen, 8. Alkio. Erik Forsströ-
UA:n Raine Vikman. Hän tävänä joukkueena XO Rauno Kokko ja Mikko Paju. min kohtaloksi koitui kes-
kellotti ajan 1.56,171. Motorsport Team Honda  keytys vaihdelaatikon kyt-

oli yleiskilpailun 11. Kari Kuorma-autojen toisessa kinakselin katkeamiseen.
Kuorma-autojen ensim- Vuorinen, Matti Varjus ja lähdössä juhli jälleen 
mäinen kilpailulähtö ajet- Antti Nieminen luotsasivat Raine Vikman, jonka Sisu Teksti ja kuvat:
tiin ennen endulähtöä. Hondaa KySUA osalta. SR 340 sai kyytiä oikein kun- Santtu Miinalainen
Juha Rinne (RTF) tykitti läh- Samalla he olivat Saloon - nolla ja ero maalissa toi-
dössä hienosti kärkeen, 
mutta kierroksen viisi alus-
sa Vikman kuittasi Rinteen 

Trellet.net tiimi kuittasi Racing 2 -luokan kolmospytyt

XO Motorsport Team oli Saloon -luokan 10.

Matka

2012 KEVÄT, NYT MYYNNISSÄ!!!

8-15.4 HOLLANTI TULPPAANIMATKA

18-24.4 MAKEDONIA-SERBIA-ALBANIA
lennot, hotellit, ohjelmaa mm. autotehdas Serbiassa

26.4-7.5 PARIISIIN bussimatka,
keväinen Pariisi!

Em. matkoihin bussiin Virttaa- Loimaa-Turku.
Kysy /katso netistä lisää matkoistamme ja  tilaa 

esitteet! 
Järjestämme vuosittain teemamatkoja: mm. ralli, 
puutarha, käsityö, teatteri, ruskamatkat Lappiin, 

Makedonia, Karjala. 

Tilausajot 19-50 –paikkaisilla busseilla. 
Pyydä tarjous, räätälöimme ryhmällenne 

toiveenne mukaisen matkan kotimaahan tai 
ulkomaille. 

Liity postituslistallemme ja saat 
matkaluettelomme kuukausittain sähköpostiisi 

Heimolinnankatu 8, 32200 Loimaa 
02 – 766 9294, 044 040 5140

info@matkaviitala.fi.

www.matkaviitala.fi
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KYSUA TALKOOLAISET TURKU KARTING

RANTARALLI XXXV:SSÄ 8.10
Kyrön seudun UA oli jälleen kan ja sitten päästiin tup- Harmillista jälleen kerran 
talkoohommissa NASUn jär- lavinkkelin valvontaan. Kol- kun en päässyt kuvaamaan 
jestämässä rallissa loka- men hengen ryhmällä saa- seuramme kuljettajia, kun 
kuun alussa. Paikalle oltiin tiin siimoitukset hoidettua aikasemmat EK:t olivat 
saatu houkuteltua jäseniä hyvin ja kilpailu alkoi. verottaneet heidät pois 
ja myös muitakin autour- tältä pätkältä. Kartturit 
heilusta innostuneita pät- Kilpailuun oli ilmoittautu- kylläkin tulivat kaikki ohi 
kän varrelle valvomaan. nut 159 kuljettajaa, joista meidän valvontapaikan ja 

sitten 8 oli joutunut peru- kameran suljin sai kyytiä 
Erikoiskoe hoidettiin Salon maan osallistumisensa. heidän kohdallaan.
UA:n ja Kyrön seudun UA:n KySUA:n kuljettajia oli 
yhteistyössä. Ralli pyörikin tällä kertaa kaksi Esa Sand- Ennakkomerkitty tupla-
tällä kertaa paljolti Pöy- backa ja Janne Pensikkala. vinkkeli ei näyttänyt aihe-
tyän ja Yläneen kulmilla ja Seuramme karttureita, uttavan kenellekään kul-
meidän pätkän talkoolais- jotka olivat istumassa kyy- jettajalle minkäänlaista 
ten kokoontuminen hoi- dissä olivat Sami Peltonen, päänvaivaa, vaan autot vietettyä Yläneen Kor-
dettiinkin Yläneen Teboi- Heikki Kaskinen, Petri Jääs- ottivat vauhdin pois hyvis- keakoskella.
lilla. keläinen, Kalle Kankaan- sä ajoin ennen mutkaa. Kat-

pää ja Hannu Böckerman. sojatkin käyttäytyivät Teksti ja kuvat:
EK päällikkö ohjeisti poru- oikein hienosti eikä heitä Santtu Miinalainen

tarvinnut ohjailla oikeisiin 
katsomispaikkoihin. Muka-  
va lokakuinen iltapäivä tuli 

Sami Peltonen toimi Mika Peltosen kartturina 1300 GT
Escortin kyydissä, sijoitus luokassa 7.

Heikki Kaskinen istui Seppo Penkkalan kartturina, tu-
loksena luokan viides sija

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

Yksi meidän pisteen hom-
mista oli toimia merkkivah-
tina

Hannu Böckerman luki nuottia Jari Pulliselle Escort 
1600 kyydissä. Luokassa sijoitus 2.
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Petri Jääskeläinen, joka tällä kaudella on istunut seu-
ramme BMW Original -sarjan kuljettajan Jari Piiraisen 
kyydissä, oli tällä kertaa lukijana Ismo Nikkilälle. Luok-
kasijoitus oli 10.

Jyri Multanen, Jarmo Heinonen ja Ari Jalavikko tutkivat 
hoidettavan EK:n reittiä

EK 3 järjestettiin Salon UA:n ja Kyrön seudun UA:n yhteistyönä, Yläneen Teboililla olikin aika kuhinaa hieman 
ennen EK:lle siirtymistä

Kalle Kankaanpää istui kartturina Juha Laaksosen 
Citroen C2 R2:ssa. Luokassa sijoitus oli 7.
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22.-23.10
XIV Reiskoja aloitettiin ilmoittautuneita tuli sen kun he ajoivat kilpaa kaksi 
tänä vuonna tekemään jäl- verran ettei ero lopullises- ratakierrosta. Haastekil-
leen kerran heti syksyn kan- sa osallistujamäärässä pailun voittoon ajoi kuor-
sallisen ratakilpailun jäl- ollut kauhean suuri. ma-auto. Yleisölle järjes-
keen  oikein toden teolla. tettiin myös arvonta kil-
Paljon oli uusia toimitsijoi- Yleisöä varten oltiin yritet- pailun tuloksesta ja yleisön 
ta ja paljon myös vanhoja, ty kehitellä hieman jotain joukossa olikin harvinaisen 
jotka opettivat uusille oppi- erilaistakin katsottavaa asiantuntevaa tietoa, kun 
miaan asioita. kun kaksi Mersua laitettiin laskennallisesti 63% oli vas-

kohtaamaan radalla toi- tannut kuorma-auton voi-
Tein 140 toimitsijakorttia sensa. Haastekilpailussa ton puolesta. Oikein vas-
ja ne juuri ja juuri riittivät Rami Peiposen ratakuor- tanneiden kesken arvottiin 
eli ei jokamiesluokan kak- ma-auto V10 moottorilla KySUA:n pipoja tulevaa tal-
sipäiväinen kilpailu ole varustettu yli 18 litrainen vea varten. nen, Ari Kulmala, Veli Saa-
mikään pikku juttu järjes- kalusto oli  Kulmalan Arin rinen, Niko Vainio, Kimmo 
tää.  Suuri kiitos kaikille rivikutosella varustettua S- Sitten kilpailuun - seuras- Luoto ja Markku Kaunismä-
to imi t s i jo i l l e ,  jo tka  mallin Mersua vastassa, tamme oli ajamassa muka- ki.

va määrä kuljettajia ja 
uutena kuljettajana oli Kai- Lauantain luokat
tosen Jerikin ehtinyt jok- Nuorten luokkaan osallis-
kistutkinnon jo käymään. tui kaksi seuramme kuljet-
Jerille tuli nuorten luokan tajaa. Niko Vainiolla ja Jeri  
ikä täyteen juuri ennen kil- Kaitosella oli huonoa arpa-
pailua ja ensimmäinen jok- onnea, kun molemmat kul-
kiskilpailu oli hienosti juuri jettajat joutuivat samaan 
oman seuran järjestämä. alkuerälähtöön. Niko Vai-
Lauantaina ajettiin nuor- nio ajoi lähdön toiselle 
ten, naisten ja EVK- sijalle Toijan Autohuolto 
luokka. Nuoret ja naiset VW:llä ja Jeri neljännelle 
ajatettiin limittäin ajan sijalle. Jerin autona oli 
säästämiseksi. Emilia Vilma IMP. Mah-

toikohan Jerillä olla hie-
Muita kuljettajiamme kil- man jännitystä ensimmäi-
pailussa olivat: Merja Salo- sessä lähdössä, kun Imppi 

uhrasitte lokakuun viikon-
lopun seuramme kilpailun 
puolesta.

Pieni kutina oli siitä ettei 
jokamiesluokan sääntöasi-
at olisi lohkaisseet ilmoit-
tautuneiden määrästä ja 
määräaikaan mennessä 
ilmoittautuneita oli 285. 
87 vähemmän kuin viime 
vuonna eli loppupeleissä 
aika suuri prosentti eroa 
viime vuotiseen osallistu-
jamäärään. Onneksi jälki-

Niko Vainion VW lähti nuorten A-finaalissa hienosti, mutta keskeytys koitui kohtalok-
si ja samalla sijoitus putosi alun kolmannesta sijasta seitsemänneksi

Merja Salonen oli paras KySUA:n kuljettaja ollen nais-
ten A-finaalissa toinen
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22.-23.10
lopputuloksissa nuorten 
luokan seitsemäs.

Naisten luokassa Merja 
Salonen ajoi Mörökölli -
Honda l l aan  h i eno s t i  
alkuerän lähtövoittoon, 
mutta semeissä liian herk-
kä kytkinjalka tuotti vilp-
pilähdön ja matka jatkui 
sijoituserään. Sijoituserän 
hieno voitto avasi tien A-
finaaliin, jossa Merjalla oli-
kin aikamoista yritystä ja ei meinannut pysyä radalla 
kilpailunjohto rankaisikin ja mustavalkoinen lippu-
Merjaa mustavalkoisella han siitä tulikin. Lyhyt akse-
lipulla oikomisesta. Merja livälinen ja takamoottori-
kuittasi silti toisen sijan nen Imppi oli varmasti 
finaalilähdöstä. myös aivan eri tyyppinen 

ajaa, kuin kesän rataillois-
EVK:n alkueristä Ari Kul-sa autona ollut Honda 
mala kiipesi välieriin, josta Civic.  Jeri jatkoi keräi-
lohkesi toisella sijalla paik-lyerään, josta hän pääsi 
ka semifinaaliin. Semeissä vielä välierä lähtöön mat-
Ari kuittasi jälleen toisen ka  katkesi tämän jälkeen 
sijan ja paikka aukesi EVK -oman lähdön viidennelle 
luokan B-finaaliin. B-sijalle. Niko Vainio jatkoi 
finaalissa tie nousi pystyyn taasen alkuerän kakkossi-
teknisen vian vuoksi. Kuu-jan turvin suoraan sijoitus-
des s ija B-f inaal issa karsintalähtöön. Siitä hän 
oikeutti EVK -luokan lop-nappasi hienosti voiton ja 
putuloksissa sijaan 12.A-finaaliin pääsy varmis-

tui. A-finaalissa sitten tuli-
kin keskeytys ja sijoitus oli 

Jeri ajoi ensimmäisen jokkiskilpailunsa tämän vuoden 
Reiskan Rähinöissä

Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

RAUTIAINENHUOLTO- JA PESUPALVELU

www.huoltojapesupalvelu.fi
®

pesut • vahaukset • korjaustyöt
hinauspalvelu • varaosat

Nyt myös Delphi OBD vikadiagnostiikka 2001-> autoihin

RP-Truckracing 

Järjestämme ajotilaisuuksia
Honda Civiceillä esim.
- synttäreihin
- polttareihin
- kaveriporukoille
HUOM! Tulossa talvella:
Talviendurancea
2-4 hengen joukkueille

Kyselyt/tiedustelut:
Rami Peiponen/ 040-5255788
Markku Kaunismäki/ 050-5410332

www.rp-truckracing.fi
www.hirsiformula.fi

Kaunismäki Racing
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Sunnuntain luokat Välierissä kolmas sija 
Ari Kulmala aloitti KySUA:n oikeutti semifinaaliin, 
kuljettajien urakan sun- jossa Saarinen oli kolmas 
nuntaina. Alkuerälähdöstä ja C-finaalipaikka oli tällä 
hän kuittasi kolmannen kuitattu. Finaaleista ei 
sijan ja radan ulkopuolella päässyt kuin kaksi parasta 
ajelusta myös samalla jatkamaan seuraavaan 
rasitteeksi ensimmäisen finaaliin ja näin ollen C-
mustavalkoisen lipun. finaalissa Saarisen matka 
Välierälähdössä Kulmalan katkesi kuudenteen sijaan. 
TKR-Mersulla päästiin nel- Lopputuloksissa Veli Saari- mäki oli toinen ja Veli Saa- laiselle esittelylähdölle oli 
jänneksi ja samalla semi- nen oli yleisen luokan 18. rinen omassa lähdössään aivan varmasti ”tilaus”. 
finaaleihin. Mersun tek- viides. Markku pääsi vielä Eikä olisi varmastikaan 
niikka oli hieman ilmoitel- Pappa -luokkaan osallistui jatkamaan finaaliin asti, paha asia, jos vaikka jokai-
lut jo ongelmista ja semi kolme KySUAlaista. Kimmo mutta Veli saarisen urakka nen kilpailujen järjestäjä 
finaalissa Ari vielä sinnitte- Luodolla oli allaan Honda oli kilpailuviikonlopulta istuutuisi hetkeksi mietti-
li viidenneksi, mutta silloin Civic ja alkuerissä hän ajoi ohi. A-finaalilähdössä Mark- mään miten yleisö saatai-
alkoivat auton tekniset neljänneksi omassa läh- ku kiipesi alun haparoinnin siin viihtymään vieläkin 
ongelmat olla sitä luokkaa, dössään. Samoin myös jälkeen hienosti neljän- paremmin kilpailuissa.
ettei autolla päästy enää muut seuramme ”papat” neksi, mutta kierrokset Vip-lähtöön oli kutsuttu 
jatkamaan tässä kilpailus- olivat alkuerien neljänsiä - pääsivät loppumaan eikä Kati Uusitalo Loimaan leh-
sa vaikka sijoituseräpaikka Markku Kaunismäki Naapu- podiumpaikka auennut. destä, viranomaispuolta 
olikin tarjolla. Ari joutui rin Hondalla ja Veli Saari- edustamassa olivat Jarmo 
ilmoittamaan keskeytyk- nen Toijan Autohuolto Haastelähtö ja VIP-lähtö Heikkinen poliisilaitoksel-
sestä, mutta onneksi rivak- VW:llä. Kaunismäki ja Mersu vs. Mersu lähtö saa- ta, Timo Reiman pelastus-
ka huoltoporukka sai par- Luoto olivat samassa keräi- tiin siis Kulmalan Arin tii- laitokselta. Lisäksi muita 
sittua auton kasaan haas- lyerässä, jossa Markku veti min vikkelien mekaanikko- kuljettajia olivat seuram-
telähtöä varten. pidemmän korren ottaen jen avulla ajetuksi. Leikki- me perustajajäsen Esko 

lähtövoiton. Luodon Kim- mielinen haaste, jossa Wesanto, kilpailun tuoma-
Veli Saarinen ajoi Toijan mon matka katkesi neljän- molemmilla autoilla on riston puheenjohtaja Pert-
Autohuolto VW:llä alku- nen sijan vuoksi. Veli Saari- ajettu 1.38 aikoja mootto- ti Savolainen sekä 60 -
erässä viidenneksi ja tämä nen vei oman eränsä voi- riradan pitkällä lenkillä, vuotta edellisenä päivänä 
tarkoitti sitä, että keräi- ton, joten kaksi seuramme oli yksi uutuus jota halut- täyttänyt Erik Forsström. 
lyerälähtö oli ajettava. Toi- kuljettajaa jatkoi välieriin tiin testata kilpailun Kilpailun voiton vei melko 
nen sija keräilystä ja tie h i e n o i l l a  a j o i l l a a n .  yhteydessä. Sivusta kuun- odotetusti Erik Forsström, 
aukesi välierälähtöön. Välierälähdöissä Kaunis- telijana yleisön joukosta  mutta hänen jälkeensä 

korviini kantautui, että täl- tuloslista oli tällainen: 2. 

Reiskan rähinöissä oli myös Grande Final, joka ajettiin 12 auton lähtönä

Ari ”Atte” Kulmala palkittiin EVK -luokassa, sijoitus oli 12.
Veli Saarisen Fiat kulki hienosti, mutta A-finaalipaikka ei 
auennut
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 Jarmo Heikkinen, 3. Pertti ensi vuoden kilpailu ole 
Savolainen, 4. Timo Rei- yhtään huonompi niin osal-
man, 5. Esko Wesanto ja 6. listujamäärän, kuin yleisö-
Kati Uusitalo. Eikä lähtö määränkin osalta.
ollut normaalia jokkisläh-
töä erilaisempi, kun Timo Teksti ja kuvat:
Reiman saalisti itselleen  Santtu Miinalainen
mustan lipun radan ulko-
puolella ajosta. 

Kilpailu oli kaikin puolin 
onnistunut ja kilpailun tun-
nelma oli hyvinkin leppoi-
sa. Vaikka lokakuu onkin jo 
kylmä kuukausi, ei se tällä 
kertaa aiheuttanut aina-
kaan meille, kilpailun jär-
jestäjille, ylimääräisiä jär-
jestelytoimia kuten viime 
vuonna. Toivotaan ettei 

Reiskan rähinöissä oli myös Grande Final, joka ajettiin 12 auton lähtönä

Kilpailun palkitut ylimmästä alimpaan: Yleinen, papat, 
naiset, EVK ja nuoret

VIP-lähdön voittokolmikko vasemmalta Jarmo Heikki-
nen, Erik Forsström ja Pertti Savolainen
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MIKA RACING TEAMin mukana Belgian Zolderissa
Mäkisen Mika ajoi koko kau-
den EM-kuorma-autojen 
sarjaa ja tuloksena tällä 
kaudella oli 15. sija EM-
sarjassa.

Mika pyysi mukaan kauden 
kolmanneksi viimeiseen 
osakilpailuun Zolderiin ja 
sieltähän Zolderista Miina-
laisen poika löytyi syys-
kuun puolen välin paikkeil-
la.

Matkaan lähdettiin jo tors-
taina lentämällä Saksan 
puolelle ja sieltä autolla 
Belgiaan. Hienoja maise-
mia jälleen Saksan puolel-
la, mutta Belgian puolella 

kilpailuja, mutta vuoden päällä oli Pertti Kuismanen Park Ferme- ajan kuluessa maisemat muuttuivatkin 
1984  kilpailu oli viimei- autonaan Ford GT. jarrulevyjä ja -paloja sitten  jo aivan erilaiseksi. 
nen, jonka jälkeen Belgian oikeille kohdille vaihtami-Paikan päälle kun saavut-
osakilpailu on ajettu Spa- sen nopeuttamiseksi. Lauantain vapaat harjoi-t i i n  o l i  M ikan  t i im in  
Francorchampsin radalla. tukset näyttivät Mikalle mekaanikko Thomas jo saa-
Suomalaisista aikojen perusteella sijaa punut radalle. Pienen odot-

Keke Rosberg ja 16. Lauantain aika-ajoihin telun jälkeen päästiinkin 
Leo Kinnunen ovat siis aino- taasen tehtiin hieman muu-rata-alueelle sisään ja 
at, jotka ovat ajaneet toksia autoon. Aika-ajoissa ”ison maailman” meinin-
kyseistä sarjaa Zolderissa. tulos parani sen verran, gin pystyi aistimaan heti 
Näistäkin kuljettajista Leo että sijoitus lähtöruudu-varikolle tullessa.
Kinnunen ei päässyt itse kossa oli 11.
kilpailuun ajamaan.

Torstai-ilta meni varikko-
Päivän ensimmäisessä kil-pilttuun pystytyksessä, 
pailulähdössä Mikan autoa mutta perjantaina olikin 

Zolderin pysäköintivarikko vaivasivat jarruongelmat aikaa pyöriä varikolla ja 
oli aivan tupaten täynnä ja sijoitus lähdössä oli 14.  lehdistötiloissa tsekkaile-
kuorma-autoja ja samaan Varikkopilttuussa oli aika-massa paikkoja.
aikaan ajettu GT-autojen m o i n e n  s ä p i n ä ,  k u n  
sekä Lotus Europe Cupin mekaanikot jakoivat jo Zolderin rata on avattu 
lähtöjen autot täyttivät 

1963, mutta radan historia 
varikkosuoran pilttuut 

lähtee oikeasti jo 50-
kokonaan. Suomalaisista 

luvulta. Zolderin radalla 
GT -kuljettajista paikan 

on ajettu Formula 1 sarjan 

Toi-
seen lähtöön siis vaihdet-

formulakul- tiin jarrulevyt sekä -palat.
jettajista Thomas Keppleriltä, Pasi 

Koivusaarelta ja Tino Hyö-
kiltä kului tähän aikaa n. 
20 minuuttia, jolloin joka 
kulmassa oli uudet levyt ja 
palat. Hienoa ja nopeaa 
varikkotoimintaa.

Lauantain toinen kilpailu 
ajettiin päivän viimeisenä 
lähtönä. Tässä vaiheessa 
yleisölle oli esitelty tauoil-
la  h i s tor i ikk ikuorma-
autoja ajattamalla niitä 

Renaultin varikkoteltta on kolmen auton huoltopaikka-
na todella massiivisen näköinen

Varikkosuoralla ei enää mitään isompia säätöjä päästä
tekemään

Lähtösuoran päässä on ruuhkaisaa
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ympäri rataa muutaman 
kierroksen. Tässä väliai-
kaohjelman suunnittelussa 
sekä muussa oheistoimin-
nassa kilpailun aikana 
olemme jääneet Suomen 
kilpailuissa auttamatta jäl-
keen.
Mikan toisen lähdön tulos 
oli tällä kertaa 12. Nopeus 
alkoi löytymään ja kuten 
niin monet kerrat on nähty, 
Mika on parhaimmillaan 
itse kilpailussa ei niinkään 
aika-ajoissa tai vapaissa 
harjoituksissa. Paremman 
tuloksen turvin olikin muka-
vampi lähteä odottele-
maan sunnuntain kilpailu-
ja.
Lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä kulki sitten 
sellainen myrsky Zolderin 
radan yli, että Renaultin lisää kiinnitysliinoja varik- koalue oli veden peitossa. olikin Mikan paras tulos Zol-
pystyttämä telttakin lähti koteltan tukemiseksi. Puo- Saimme kuin saimmekin derista. Toiseen ja viikon-
tuulen mukana. Olimme len tunnin aikana tuli niin teltan ankkuroitua parem- lopun viimeiseen kilpailu-
painuneet jo yöpuulle, kun paljon vettä etteivät kai- min ja pääsimme jo kah- lähtöön Mika lähti siis ruu-
myrsky aloitti ja pakkohan vot pystyneet vetämään den maissa yöllä uudelleen dusta 11. Mika sai pidettyä 
sitä oli nousta laittamaan edes kaikkea ja koko varik- motorhomeen yrittämään paikkansa maalilipulle asti 

nukkumista. ja toinen 11. sija oli tosi 
asia.Sunnuntaiaamuna oli sit-

ten kaivot vetäneet veden Kilpailun yhteydessä oli jär-
varikolta ja päästiin aloit- jestetty myös kuorma-
telemaan aamupalalla. autonäyttely, jossa oli yli 
Lämmittelyajossa Mika oli sata kuorma-autoa näytil-
parhaimmillaan, kun rata lä. Mitä erikoisempia maa-
oli vielä märkä. Mikan lauksia oli tarjolla katsoji-
sijoitus oli 8. Aika-ajoissa en nähtäväksi.
sitten alkoi rata kuivu- Yhteenvetona voisi tode-
maan ja kuljettajat, jotka ta, että EM-sarjan kuorma-
ajoivat aivan lopussa pää- autokilpailuissa on tunnel-
sivät hyötymään kuivan ma aivan erilainen kuin mis-
radan pidosta.  Aivan vii- sään muissa kilpailuissa 
meisillä kierroksilla Mika joissa olen ollut. Varikko 
oli menossa vielä kympin on mitä mainioin paikka 
sakkiin kahdella ensimmäi- esitellä tiimin toimintaa 
sellä sektorilla, mutta vii- sen takia, koska yleisöllä 
meinen sektori ei mennyt on mahdollisuus seurata 
ihan putkeen ja Mikan tiimien toimintaa aivan vie-
tulos aika-ajoissa oli 14. restä. Tulihan sitä itsekin 
Tuo yhden sektorin epäon- muutama MIKA RACING -
nistuminen kertoo paljon fanipaita myytyä Zolderin 
siitä, että aika-ajoissa täy- reissulla.
sin ehjä kierros on erittäin 
tärkeä. Teksti ja kuvat:
Sunnuntain ensimmäisessä Santtu Miinalainen
kilpailulähdössä Mika nousi 
hienosti sijalle 11. Tämä 

MIKA RACING TEAMin mukana Belgian Zolderissa

Myrsky repi Renaultin teltan aivan alkutekijöihinsä

Tänä vuonna Euroopan mestaruuden voittaneen Jochen Hahnin autoon vaihdettiin
moottori sunnuntain kilpalähtöjen välissä, aikaa meni 1 tunti ja 15 minuuttia kunnes 
auto kävi jälleen

Tässä murto-osa Zolderin varikosta



Rataillat 2012
17.4. ti klo 17.00-20.00
2.5. ke klo 17.00-20.00
15.5. ti klo 17.00-20.00
18.6. ma klo 17.00-20.00
16.7. ma klo 17.00-20.00
30.7. ma klo 17.00-20.00
13.8. ma klo 17.00-20.00
3.9. ma klo 17.00-20.00
17.9. ma klo 17.00-20.00 

P Ö Y T Y Ä

LOIMAA

Kalevalankatu 11 • 32200 Loimaa
puh. 02 763 2271

fixusloimaa@fixus.fi www.fixus.fi 

VARAOSAPÖRSSI
Loimaan

Plus Katsastus Ralli
21.1.2012

Pistäkäähän jäsenet päivämäärä ylös 
talkookalenteriin, rallissa KySUA toimii 
avustajana Raision UA:lle jollakin EK:lla.

Kilpailukeskus on niinkin lähellä kuin yllätys 
yllätys Elisenvaaran koulukeskuksessa 
Kyrössä, joten hoidettavalle EK:lle meno ei 
varmasti tule olemaan ylitse pääsemätön 
este jäsenistölle.
Halukkaat voivat jo ilmoittautua hallituksen 
jäsenille, niin päästään suunnittelemaan 
tarkemmin hommia.

www.loimaanlaatuauto.fi

Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17

Lamminkatu 7,
Myynti

040 450 7001
Huolto

040 450 7002

Lamminkatu 39,
Myynti

040 450 7011
Huolto

040 450 7012

13.890

32.990

19.990

24.990
Ostamme, myymme vaihdamme halvempaan myös 

as.autot/vaunut ja moottoripyörät ym. Uusiin autoihin kaikki 
kampanjat ja tarjoukset. Joustava rahoitus. 

Alfa romeo 147 2,0 T.S 5D
74tkm-08

Jaguar X-type 2,0D Classic Estate
141tkm-06

M-B Clk 320 Coupe A Avantgarde
144tkm -02

Renault Laguna Coupè Dynamique 2,0
dCi 150hv 21tkm -09


