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Katseet kääntyvät jälleen tulevaan kilpailukauteen ja 
ainakin viisi kilpailua tulee olemaan seuramme talkoo-
laisten kalenterissa, monella seuramme jäsenistä ja 
kuljettajista niitä on huomattavasti enemmänkin. Tam-
mikuussa 21. päivä järjestää Raision UA Plus Katsastus 
rallin, jonka kilpailukeskuksena on Kyrön Elisenvaaran 
koulukeskus. Lähtö tapahtuu Kyrön torilta ja ensimmäi-
nen auto starttaa reitille 10.01. Ralli on F-Cupin ensim-
mäinen osakilpailu.Seuramme on tekemässä tätäkin 
kilpailua yhdellä pätkällä.

Tulevan kauden ratakilpailuja on luultavammin tulossa 
kolme eli perinteeksi muodostunut Circuit Endurance, 
ratasarjan SM-osakilpailu sekä kansallinen ratakilpailu. 
Jokkista ajetaan jälleen syksyllä.

Olimme todistamassa myös melko historiallista tapahtu-
maa AKK:n liittokokouksessa marraskuun lopulla. Kol-
menkymmenen vuoden ajan AKK:n hallituksessa pu-
heenjohtajan nuijaa käyttänyt Kari O. Sohlberg vaihtui 
äänestyksen tuloksena uuteen nuijan kopauttajaan 
Juhani Pakariin. Sirenin Irman (NaSU) kanssa toimimme 
ko. kokouksessa ääntenlaskijoina ja historiallinen ää-
nestystulos oli 248 Pakarin puolesta ja 130 Sohlbergin 
puolesta. Onnittelen uutta puheenjohtajaa ja haluan 
kiittää edellistä puheenjohtajaa kolmenkymmenen 
vuoden ajan tehdystä hyvästä työstä. Myös hallituksessa 
vaihtui suuri osa jäsenistä ja toivonkin, että uudet toimi-
henkilöt saavat nyt työrauhan AKK:n eteenpäin viemi-
sessä.

Seuramme palkitsi jälleen syyskokouksessa ansioitunei-
ta kuljettajia ja toimitsijoita. Itsekin sain kunnian olla 
yksi palkituista. Hienoa että seurastamme löytyy niinkin 
paljon vapaaehtoisia tekijöitä, mutta lisääkin mahtuu 
porukkaan!

Hyvää uutta vuotta kaikille ja nähdään taas kilpailuissa 
tulevalla kaudella!

TEBOIL
Alastaro 

Loimijoentie 61
32440 Alastaro

Puh. 02-764 1163
Faksi 02-764 1873
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Jari & Janne Turtia kiittävät
tukijoitaan vuodesta 2011

H. Koivisto Ky, Raisio 
Raistek Oy Sami Suominen, Raisio 
Huoltopiste, Masku
Seppo Virtanen, Jämsänkoski 
Huoltojoukot: Anne & Janina JX-Foto

PlusF-Cup alkaa ensimmäisen osakilpailun järjestäjä on Raision UA. Ralli ajetaan 
Pöytyä-Yläne sektorilla.  Ja kun on kyse F-Cuppilaisista, niin vauhtia ja vaarallisia tilanteita 
ei tule puuttumaan. Seuramme on tekemässä kyseisessä rallissa ykköspätkää, joten ei 
muuta kuin lähde tekemään hienoa avauskilpailua Pöytyän maisemiin. Talkoolaiset voivat 
ilmoittautua Jyri Multaselle 044-3569787 tai Markku Kaunismäelle 050-5410332

Talkooporukkaa tarvitaan ainakin kolmisenkymmentä henkilöä ja niistä ainakin yhdellä 
tarvitsisi olla järjestyksenvalvojakortti. Hommia on tarjolla laidasta laitaan, joten 
ilmoitelkaahan ajoissa Jyrille halukkuutenne toimitsijaksi. Kahta viikkoa ennen kilpailua 
viimeistään!

tammikuussa, 

MI-KA
RACING
TRUCK RACING TEAM

Kiitämme kuluneesta kaudesta
yhteistyökumppaneitamme

Vauhdikasta uutta vuotta 2012 

Maarakennus M. Mäkinen,
MAD-CROC Energy Drink, 
JPV-Engineering Oy, TK-Service Ab,
A-Tiilikate Oy, Knorr Bremse,
Tekmep Oy, Serilog Ky, 
Maanrakennus Pauli Peiponen Oy, 
Taksi- ja kuriiripalvelu Matti Suojanen, 
Suomen verkostourakointi Oy

 

Auraosa Oy,

Plus Katsastus -ralli 21.1.2012
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Jari Piiraisen ja Petri Jääskeläisen kausi 2011
BMW Original -sarjan kah- kein sillan pieleen jäänyt 
deksas sija oli tänä vuonna peili kertoi siitä, että nyt 
rallipari Piirainen- Jääske- mentiin limitillä + 10%.  
läinen tuloksena, kun sar- Kolme viimeistä EK:ta ajet-
jan viisi osakilpailua oli tiin lisävalojen avulla ja 
ajettu. Piirainen ja Jääske- lopussa kilpailun tuloksena 
läinen eivät osallistuneet kuuden pätkän jälkeen luo-
kahteen viimeiseen kilpai- kan neljäs sija.
luun, joten kahdeksas sija 
tuli kolmen ensimmäisen Kolmas osakilpailu toi Pii-
kilpailun tuloksena. raisen ja Jääskeläisen 

Hämeeseen, kun Urjalan 
Kauden aloituskilpailussa UA:n järjestämässä Nuuta-
Mäntsälässä BMW toimi järven lasirallissa oli BMW 
moitteettomasti ja vaikka Original luokka myös yhte-
osalla erikoiskokeista pie- nä ajettavista luokista. Kol-
net tiet veivät BMW:n par- men pätkän ralli olikin 

putuloksena Nuutajärveltä olisi sarjapisteissä ollut hainta vauhtia pois, niin lyhyt ja nopeatempoinen 
luokan kahdeksas sija. mahdollisuutta kolmen par-tuloksena oli luokan kuu- eikä huoltoja ollut välillä. 

haan joukkoon. Joten kau-des sija. Piiraisen oli nyt vietävä 
BMW:n tehot olivat pudon- den neljäs kilpailu ei sitten BMW:tä siten, että tilanne 
neet 10:llä hevosvoimalla enää kuulunutkaan BMW Kauden toiseen kilpailuun sarjapisteissä muuttuisi 
aikaisemmista lukemista Original -sarjan kilpailui-pari lähti uusilla eväillä ja parempaan suuntaan. Auto 
ja Heinolan osakilpailun hin, vaan pari osallistui riskin ottoa oli kasvatettu toimikin ensimmäisellä pät-
kallis hinta vaikutti parin Länsi-Rannikon ralliin.hieman eli vähemmän källä hienosti, mutta jon-
päätökseen jäädä pois sar-pumppaamista ja sitä myö- kinlaista tehon puutetta 
jan neljännestä osakilpai- Rallin lähtö tapahtui hie-ten parempia tuloksia. Toi- suorien aluissa tuntui ole-
lusta. Heinolan rallin jäl- noissa puitteissa Turun kes-nen osakilpailu ajettiin van. Samaa laiskuutta 
keen sarjapistetilanteen kustasta ja ihmisiä oli pal-Mänttä 200 -rallin merkeis- koneessa huomattiin vielä 
selvittyä pari päätti samal- jon seuraamassa lähtöta-sä. Kovempi yritys näkyi kakkos- ja kolmospätkällä-
la olla osallistumatta vii- pahtumaa. Tauolle asti myös läheltä piti - tilantei- kin. Tämä aiheutti turhaa 
meiseen osakilpailuun, auto toimi melko hyvin d e n  l i s ä ä n t y m i s e n ä .  vaihteen kelaamista ja 
kun voitollakaan parilla ei vaikka tiestö tuntuikin liuk-Ensimmäisellä EK:lla mel- näkyi myös EK-ajoissa. Lop-

kaalta. Huollon jälkeen nel-
jäs pätkä toikin ongelmia, 
kun rengassavua alkoi tun-
keutumaan ohjaamoon ja 
takapään renkaat ottivat 
kiinni johonkin pitkissä kiih-
dytyksissä. Ikkunoiden 
availulla pari sai auton tuu-
letettua ja meno saattoi 
jatkua entiseen malliin. 
Rajoitinta päin ajettiin 
moneen otteeseen tässä 
rallissa ja silloin viisari on 
lukemassa 184 km/h. Huol-
to tarkasti vielä ennen vii-
meisiä pätkiä auton, mutta 
mitään vikaa ei auton taka-
pään tuennasta löytynyt. 
Samoilla säädöillä pari jat-
koi loppuun asti ja lopussa 
luokan seitsemäs sija mui-
den viilattujen autojen jou-
kossa oli onnistunut suori-

Kummastakohan lasista katsotaan eniten, sivu- vai tuulilasista?

Isokorista Bemaria pitää viedä myös isosti
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Jari Piiraisen ja Petri Jääskeläisen kausi 2011

Isokorista Bemaria pitää viedä myös isosti

vaikka PLUS! katsastus - Teksti:
ralliin päästäisiin jo koitta- Santtu Miinalainen
maan, tuumailee Jari. Tam- Kuvat:
mikuun loppupuolella näh- JM-Motormedia
dään onko BMW saatu Markku Laukka
iskuun tulevaa kautta var-
ten.

 

tus BMW Original -sarjan 
autolla.

Tulevan kauden mietteistä 
Piirainen ei aivan varmasti 
osaa vielä sanoa. - Tarkoi-
tuksena olisi ajaa Original 
sarjaa, mutta rengassään-
töihin on tullut hieman 
muutoksia ja tämä aiheut-
taisi muutoksia autoon. Tar-
vittavat osat olisi kyllä jo 
suurin piirtein kasassa, 
mutta asennusta vaille, 
kertoo Jari.  Toisena vaih-
toehtona olisi F-Cupin kil-
pailuissa ajaminen, mutta 
”vakioautolla” ei välttä-
mättä sijoituksilla juhlita 
päätyyn viritettyjen ”äffä-
läisten” joukossa. -Jos F-
Cupin kilpailuja aletaan 
ajamaan, niin tehoja on 
pakko saada lisää ulos 
koneesta. Katsotaan, jos 
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Piikkirenkaat ovat aika lailla kulutustavaraa ja talvella piikkien kunto vaikuttaa oleel-
lisesti EK-aikoihin

Kiitos kaudesta 2011 yhteistyökumppaneille:
Tarvasjoen Metalli ja Teräsromu, IK-Steel, 
Seriässä, Tarvasrengas, Taksi Frantti,
V-Wauhtipiste, Tapper`s inn
Steel Master Finland, STL-Works,
salmi.net, Tarvaskuljetus

sekä huollossa toimineille:
Henri Lehto
Rauno Vuorinen
Ari Laaksonen
Janne Salminen
Reijo Mäki
Janne Laine

Jari Piirainen & Petri Jääskeläinen JAM Racing Team
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SYYSKOKOUS 3.11. KYRÖSSÄ
Kyröön kokoontui mukava ei varsinaista toimin-
määrä jäseniä päättämään tasuunnitelmaa ollut kuin 
tulevan vuoden hallituk- ainoastaan Saarenmaan ral-
sesta ja samalla seuraa- lin osalta. Rallimatka on-
maan palkintojen jakoa. kin kasvattanut vuosi vuo-
Saattoipa joku myös olla delta suosiotaan ja tänäkin 
noutamassa palkintoa vuo- vuonna jo kaksi linja-
den 2011 saavutuksista. autollista autourheiluhen-

kistä porukkaa kävi katsas-
tamassa Saarenmaan pika-Puheenjohtajana kokouk-
taipaleita. Muita virkistys-sessa toimi seuramme pu-
matkoja suunnitellaan tar-heenjohtaja Markku Kau-
peen ja tarjonnan mukaan.nismäki. Kokouksen sih-

teerin hommia hoiti seuran 
sihteerinäkin toimiva Budjettikin ensi vuodelle 
Susanna Kallioniemi. tuli hyväksytyksi. Suurim-

pina kustannuserinä ratail-
lat, endurance-kilpailu ja Tulevaa kautta käytiin läpi 

saan, alkoi palkintojen ja- taan vuoden aikana saavu-jokkiskilpailu. Ratinvään-ja vuodelle 2012 on suunni-
ko. Joka vuosihan seura pal- tetuista suorituksista.täjä on myös kustannuksis-telmissa Circuit Endurance 
kitsee kuljettajiaan, kart-sa yksi suuri talouspuolta kilpailu, rata-ajon SM- osa-
tureitaan ja toimitsijoi- Ensimmäisenä palkintoja rasittava menoerä.kilpailu, mahdollisesti kan-

sallinen ratakilpailu ja kau- Mutta ainakin näin halli-
den päätteeksi Reiskan tuksesta käsin seurattuna 
Rähinät jokkiskilpailu. on KySUA:n talous hyvällä 

mallilla lähdettäessä teke-
mään kauden 2012 kilpai-Seuran toimintaa päästään 
luja ja ratailtoja.esittelemään Kyrön mark-

kinoilla huhtikuussa, kun 
markkinoiden teemaksi on Hallitukseen erovuorois-
valittu vuonna 2012 moot- ten tilalle tulivat valituiksi 
toriurheilu. Seuramme kul- Virpi Tenkanen, Juha Karp-
jettajilla ja jäsenistöllä on pinen ja Sauli Rautiainen. 
mahdollisuus saada yh- Jukka Saarenvallan halli-
teensä 15-20 autoa näytil- tuspaikan täyttää vuoden 
le Kyrön markkinoille. Kävi- ajan Helena Kelkka. 
jöitä tapahtumassa on 
4000-5000 vuosittain. PALKINTOJEN JAKO

Kun kokouksen virallinen 
Virkistystoimintapuolella osuus oli saatu nuijittua ka-

Rallissa palkitut: Niko-Pekka Nieminen, Jari Piirainen,
Esa Sandbacka ja Petri Jääskeläinen

Jokamiesluokan palkitut: Niko Vainio, Ari Kulmala ja 
Merja Salonen

Autosuunnistuksen kuljettajapalkinnon pokkasi Olavi
Laiho
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noutamaan saapuivat ralli- Aki Teini, Erik Forsström ja 
kuljettajat. Kuljettajat oli- Matti Salonen. Euroopan ra-
vat tänä vuonna aika vä- toja koko kauden ajanut 
häisesti laittaneet ajamis- Mika Mäkinen palkittiin 
taan kilpailuista infoa, mut- kansainvälisistä saavutuk-
ta kumminkin saimme pal- sista.
kittua rallin puolelta seu-
raavat kuljettajat: Niko- BMW Extreme -sarjan pal-
Pekka Nieminen, Jari Pii- kittuja olivat Markku Han-
rainen ja Esa Sandbacka. nula ja Tero Ståhl.
Karttureista palkittiin Pet- Legends -kuljettajien pal-
ri Jääskeläinen. kinnon sai Risto Ahrikkala.

Rallisprint- lajin kuljetta- Aluekuppia sinnikkäästi 
japalkinnon sai Janne Pen- ajaneet Ari Kulmala ja Hen-
sikkala. ri Nokkala palkittiin myös 

pokaalilla.
Jokamiesluokan palkittuja Hytönen. Vuoden Matti -
olivat: Merja Salonen nais- Vuoden Rattimies titteli palkinto meni tällä kertaa 
ten luokassa, Ari Kulmala muuttui tänä vuonna vuo- Susanna Kallioniemelle. Teksti:
yleisessä luokassa ja Niko den Rattinainen titteliksi, Santtu Miinalainen
Vainio nuorten luokan puo- kun palkinnon kävi nouta-
lelta. massa Salme Kulmala. Kuvat:

Santeri Ampuja
Autosuunnistuksessa pal- Viimeiseksi palkittiin kau-
kittiin kuljettaja Olavi Lai- den toimitsijat. Vuoden toi-
ho ja kartturi Juha Sinkko- mitsija tittelin sai tänä 
nen. vuonna allekirjoittanut it-

se. Tämä oli hieno tunnus-
Seuraavana palkittiin rata- tus vuoden aikana tehdys-
puolen kuljettajat, joista tä työstä, jatketaan ensi 
kuorma-autokuljettajat vuonna samaan tahtiin. 
palkittiin ensimmäisenä. Aina valmis toimitsija -
Tänä vuonna olikin aika eri- palkinnot menivät tänä 
koinen sarja kuorma- vuonna seuraaville henki-
autojen suhteen, kun 13:n löille: Ylle Kraus, Mirva Kor-
ajaneen kuljettajan sar- kiakoski,Tanja Palomäki,  
jassa 7 kuljettajaa ajoi Saila Suuniitty, Jani Perho-
KySUA:n lisenssillä. nen, Jeri Kaitonen, Heimo 
Palkitut kuorma-autosar- Liuko, Sauli Rautiainen, 
jan kuljettajat olivat: Santeri Saarenvalta ja Ville 

Kuorma-autokuljettajien palkittuja: Erik Forsström, Aki 
Teini ja Mika Mäkinen

BMW Extreme -kuljettajapari Tero Ståhl ja Markku 
Hannula, Aluekuppipalkitut Henri Nokkala ja Ari Kulmala

Matti -palkittu Susanna Kallioniemi, vuoden toimitsija 
Santtu Miinalainen ja vuoden Rattinainen Salme Kul-
mala

Paikalla olleet Aina valmis toimitsija -patsailla palkitut
Ville Hytönen, Santeri Saarenvalta, Jeri Kaitonen Saila 
Suuniitty, Sauli Rautiainen, Mirva Korkiakoski ja Jani 
Perhonen
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2011
Kyrön seudun UA:n uudet jäsenet 2011

Kevätkokous 

Ravintola

Park Ferme
avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään

aamupala 8-10
lounas 11-15

A-oikeudet puh. 0400 537484

Alastaron moottoriradan alavarikolla

Ahrikkala Antti TAMPERE Lehtimäki Heikki AURA Rosenblad Marko LITTOINEN
Ahrikkala Risto TAMPERE Lehtimäki Sami VIRTTAA Ruokonen Jani SALO
Forsström Erik PAIMIO Miinalainen Roni LOIMAA Saarenvalta Santeri KYRÖ
Granqvist Erno PAIMIO Mustonen Hannu OSARA Saksa Artem TURKU
Hartikka Henrik KYRÖ Mäkelä Arttu VANTAA Salonen Juha LOIMAA
Heilala Teemu VIRTTAA Nieminen Jani VAMPULA Salonen Merja LOIMAA
Henriksson Tuomas RAISIO Nieminen Pekka TURKU Schwartz Tero LOIMAA
Huhtala Hannes ALASTARO Ollikainen Jukka-Pekka LOIMAA Suhonen Kari SASTAMALA
Hytönen Ville KUMILA Peippo Matias PAIMIO Suominen Mikko LOIMAA
Hyvärinen Liisa TARVASJOKI Peltonen Joni TURKU Suvanto Laura ASKAINEN
Jaakkola Jan KIIKALA Peltonen Jonne SALO Toivonen Timo RAISIO
Koivisto Ossi KAARINA Perhonen Jani MELLILÄ Vehviläinen Juha AURA
Kokko Rauno HAJALA Pärssinen Juho TURKU Visuri Olli RAISIO
Kulmala Salme VIRTTAA Rantanen Jari LOIMAA

1.3.2012
Kyrön seudun UA:n mökillä

Mikankuja 21, Virttaa

klo 19.00
Esillä: Sääntömääräiset asiat

Kahvetta ja bullaa tarjolla
Tervetuloa!

Hallitus
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TÄNÄKIN VUONNA SAIN LEIKKIÄ RALLIKUSKIA! 
ISO KIITOS KAIKILLE JOTKA MAHDOLLISTIVAT SEN!

Kierrokset korkeella uuteen vuoteen:Ari Jalavikko

Euromaster Loimaa

KysUa

Ymmärtäväiset kotijoukot

Thomas ja muut sukulaiset

V-M Esko/Säkylän Huoltopiste

Dometal Oy

Tuiskulan Kone ja Romu

TKR-Tiimi

Erik Forsström kiittää kaikkia 

tukijoitaan sekä tietenkin 

huoltojoukkoja kaudesta 2011

Transport Forsström
Tivoli Sariola
VJL-Tuote

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

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

Hälytykset 112

www.kysua.netwww.kysua.net
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26.11.2011 oli melko histo- Lauantain ensimmäisenä heräsi keskustelut lähinnä hin kokeiluihin.
riallinen päivä AKK:n toi- tapahtumana osaltamme yleisön houkuttelemisesta 
minnassa, kun kolmekym- oli lajifoorumi, johon osal- kilpailuihin. Rata-ajon Crosskart sai osakseen mel-
mentä vuotta puheenjoh- listui n. 100 jäsentä eri seu- tekeminen houkuttelevak- koisesti arvostelua yksi-
tajuutta luotsannut Kari O. roista. Ralli ja nopeuslajit  si myös nuorille harrasta- tyyppirunko-  ja tehdas-
Sohlberg sai seuraajan. veivät melko suuren osan jille oli yhtenä puheenai- moottorisäännön tiimoil-
Uudeksi puheenjohtajaksi kaksituntisesta foorumis- heena. Ympäristöasiat- ta. Puheenvuoroja käytet-
valittiin Juhani Pakari. ta. kaan eivät jääneet keskus- tiin juurikin talleissa 
Samalla kertaa juhlistet- telujen ulkopuolelle, kun makaavista saman tyyppis-
tiin kansallisen keskusjär- Rallipuolella keskustelua polttoaineista kyseltiin. ten moottorien hyötykäy-
jestömme 60-vuotista tai- käytiin luokituksista ja Ympäristöystävällisem- töstä ja halvempien runko-
paletta autourheilun saral- lähinnä siitä jatketaanko pien polttoaineiden käy- mallien käytöistä. Itsekin 
la. kansainvälisillä luokituk- töstä oltiinkin monessa olen pistänyt merkille aloi-

silla vaiko onko tarvetta puheenvuorossa samaa tushinnasta, että eipä alle-
Olimme nelihenkisen ryh- tehdä Suomen kilpailuja mieltä. kirjoittaneen pojalla tule 
män kanssa seuraamassa varten joku oma luokitus- ainakaan koskaan olemaan 
mitaligaalaa sekä edusta- systeemi. Katsastus myös Rallicrossin osalta käytiin mahdollisuutta lähteä 
massa seuraa liittokokouk- herätti keskustelua ralli- keskustelua siitä, että joka- mukaan Crosskartilla aja-
sessa. Kävin myös liiton jär- puolella sekä samalla sii- miesluokan kilpailuissa on maan. Valmiin auton hinta 
jestämässä lajifoorumissa hen liittyvä pumppuben- tänä vuonna kokeiltu ral- kun kohoaa 12 000 euroon 
kuuntelemassa hieman laji- san käytön valvonta. licross-lähtöjä. Ja oikeas- ja käsittääkseni siihen hin-
en tulevaisuudesta. taan AKK:n puolelta oltiin taan ei tallissa olisi vielä 

Nopeuslajin keskusteluissa hyvinkin myötämielisiä näi- mitään varaosia. Melko kal-
lista, tä?

Jokamiesluokan kohdalla 
hiljaisuus tuli saliin kukaan 
ei oikeastaan kysynyt 
mitään. Lajipäällikkö Timo 
Lampinen piti puheenvuo-
ron ja myös muutama 
asiantuntijapuheenvuoro 
käytettiin lajin tulevaisuu-
desta. Tarkoituksenahan 
on siirtyä jossain vaiheessa 
(2015-2020) vanhemman 
tyyppisistä kaasutinmoot-

1951 2011

Liittokokouksessa palkittiin kultaisen ansiomerkin arvoiset seurojen jäsenet
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toreista uudempiin ruisku- ei sitten ollutkaan ihan sel-
tustekniikalla toteutettui- lainen kun itse olin odotta-
hin moottoreihin. Samalla nut. Illalliskorttien se-
myös korit tulisivat uusiu- kaannukset ja jonottami-
tumaan ja turvallisuus pa- nen tulivat tutuksi ainakin 
ranisi tätä kautta. Kaunismäen Markulle ja 

monelle muullekin. Finlan-
Lajifoorumin jälkeen oli- dia-talo oli varattu ainoas-
kin melkein heti liittoko- taan neljäksi tunniksi ilta-
kouksen vuoro. ohjelmaa varten ja tänä ai-
Liittokokouksessa valittiin kana hoidettiin yli 900 vie-
AKK:lle uusi puheenjohta- raan buffet-illallinen ja mi-
ja Juhani Pakari. Liittoko- talien jakotilaisuus. Kiiret-
kous valitsi myös uuden liit- tä piti. Ruoka oli hyvää, 
tovaltuuston. Edellisenä ruokajuomana vesi. Kaikki 
päivänä ollut liittovaltuus- muu sitten olikin hinnoitel-
ton kokous valitsi tulevan tua. No mutta onpahan mi-
hallituksen ja vaihtoon taligaalakin sitten nähty. keskustelleet edes hieman ja liittokokouksesta.
meni suuri osa hallituksen- Melkoisia mielipiteitä sai pienemmällä voluumilla, 
kin jäsenistä. Liittoko- kuulla Cup-sarjojen voitta- mutta lyhyt AKK:n histo-
kouksen anti muuten oli jien palkinnoista, jotka oli- riikki jäi kuitenkin kaiken Teksti ja kuvat:
melko suppea ja lajifooru- vat pieniä Aalto- maljakko- yleisön hälinän taakse. Santtu Miinalainen
mi ehdottomasti tarpeelli- ja.
nen. Palkintojen jako oli kyllä 

Olisin kyllä toivonut Kari juhlava, mutta aikataulu 
Sitten olikin mitaligaalan O. Sohlbergin puheen aika- oli aivan liian tiukka. Ohes-
vuoro iltaohjelmana. Sepä na, että vieraat olisivat sa muutama kuva gaalasta 

Ennen kokousta tarkistettiin kokousedustajien valtakirjat

Jokkiksen liigakolmikko ja heidän seuralaisensa juhlivat ainakin äänekkäästi podiumpaikkoja
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Matka

LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

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

INVATAKSIPALVELU

MÖKKITALKOOT
Mökkitalkoot pidettiin mar- investoinneista on tehty 
raskuun puolessa välissä. tälle vuodelle. Mökin 
Mökki saatiin jälleen siis- terassille kulkua muute-
tittyä ja sauna pestyä. Mak- taan hieman ja muutama 
kara maistui  talkoolaisille turha ovi poistetaan. 
ja samalla mietittiin myös Samoin tänä vuonna täy-
mökin kuntoa ja korjauksia dennettiin mökin astias-
mitä pitäisi mökin toimi- toa.
vuuden kannalta tehdä.

Teksti ja kuva:
Hallitus on investoinut Santtu Miinalainen
mökin remonttiin hieman 
ensi vuodeksi sekä osa 

Kallioniemen Susanna, Karppisen Juha ja Aittamäen 
Jokke pitämässä pientä taukoa siivoilun lomassa

PIKKUJOULUT YLÄNEELLÄ
Hieman alle kolmekym-
mentä jäsentä oli nautti-
massa pikkujouluantimista 
Yläneellä Suvirannassa. 
Saunoissa oli varaa valita, 
kun tavallinen sauna sekä 
savusauna olivat lämpimi-
nä. Saunareissun kruunasi 
vielä lämminvesipalju, 
jossa sai rentoutua ennen 
jouluruokailua.

Teksti: Santtu Miinalainen
Kuva:  Santeri Ampuja

Suvirannassa on viihtyisät tilat 

SM-ratasarjan toimintakonsepti muuttuu 2012
Vuoden 2012 kilpailukonsepti tulee muuttumaan jonkin verran aikaisempiin vuosiin näh-
den. Tulevassa konseptissa seurat jotka ovat järjestäneet kilpailuja aikaisemmin, tulevat 
järjestämään kilpailut myös tulevaisuudessa. Ainoastaan rahoituspuolelle tulee hieman 
muutoksia.  AKK:ön valittu ratalajiryhmä tulee hoitamaan sarjasääntöjen suunnittelun 
sekä markkinoinnin valtakunnallisella tasolla. Tätä varten AKK lunastaa sarjamaksut ko. 
toimintaa varten. Järjestävät seurat taasen saavat osakilpailukohtaiset osallistumismak-
sut, joilla saadaan kustannettua kilpailut.
Ratalajityöryhmä kokoontuu 10.1 päättämään kilpailusäännöistä, ajettavista luokista sekä 
sarjasäännöistä. Ratakuljettajat seurailkaa AKK:n sivustolta homman etenemistä.

PS. Uutena luokkana tullaan sisäänajamaan FinRace -luokkaa jo kaudella 2012. Luokan 
autot perustuvat turboahdettuihin 1,2-1,4 litraisiin 2008 tai uudempiin autoihin.
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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

KOULUTTAJAKSI?
Länsi-Suomen alueella on tarvetta uusille kouluttajille.
Nyt sinulla koulutustehtävistä kiinnostunut henkilö on hyvä mahdollisuus kehittää omia 
taitoja kouluttajana. 
Voit toimittaa hakemuksen vielä ennen Loppiaista henkilöille:
Jyri Ahonen sp.  tai gsm. 050 325 7647
Turo Kallio sp.  tai gsm. 0400 120 244

AKK:n lehdessä ja nettisivulla on julkaistu avoin haku koulutustehtäviin 
(www.autourheilu.fi/31858.aspx).
AKK:n koulutustyöryhmä etsii toimitsijakouluttajia autourheilun valtakunnallisiin 
toimitsijakouluttajatehtäviin.

Kouluttajia etsitään seuraaville osa-alueille:
Tekniikka (perus- ja päätoimitsijakouluttajia)
Nopeus (päätoimitsijakouluttajia kaikkiin nopeuslajeihin)
Ralli (perustoimitsijakouluttajia sekä syventävä perustoimitsijakoulutus kouluttajia)
Lisäksi Länsi-Suomen alueella on tarvetta myös uusille tutkintokouluttajille. Kaikki, jotka 
ovat kiinnostuneita tutkintokoulutuksista, voisivat ottaa yhteyttä Turoon tai 
tutkintovastaavaan Kari Takaloon puh. 040 500 1730

jyri.ahonen@autourheilu.fi
turoset@dnainternet.net

mailto:jyri.ahonen@autourheilu.fi
mailto:turoset@dnainternet.net
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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
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

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

KYRÖN MARKKINAT 21.4
Kuten syyskokouksessa ilmoitettiin, niin keväällä Kyrön markkinoilla on n. 4000-5000 kävijää joka 
on mahdollisuus tuoda kilpa- ja harrastekalustoa vuosi, joten tiimit pääsevät esittelemään kalustoa 
näytille Kyrön markkinoille. aika isolle ryhmälle.

Jo 27:n vuoden ajan on Kyrössä järjestetty kevät- Soitelkaa ensisijaisesti joko 
markkinat ja vuonna 2012 teemana tulee olemaan tai , jos teillä on aikaa ja 
moottoriurheilu. Noin 15-20 autoa on mahdollista halukkuutta tuoda autonne näytille. Hallitus varaa 
saada esille niille tarkoitetulle alueelle.  Aikaa on oikeuden karsia autoja, jos näyttää siltä ettei tilaa 
vielä runsaasti, mutta tiedotamme tästä nyt hyvis- kaikille halukkaille ole.
sä ajoin ettei satu mitään päällekkäisyyksiä ko.  
tapahtuman kanssa.

Markulle 050-5410332 
Santulle 040-7458846

Circuit
Endurance
29.4.2012

Kevään ensimmäisenä seuramme kilpailuna on 
jälleen Circuit Endurance. Kestävyysajotiimit 
ja saman kilpailun yhteydessä  myös kuorma-
autot aloittavat kilpailukautensa. Kilpailuun 
tarvitaan paljon talkoolaisia, joten 
pistäkäähän korvan taakse päivämäärä.

Kilpailu ajetaan rataleimaviikonlopun 
jatkeena sunnuntaina, joten uusilla 
kuljettajilla on hyvä mahdollisuus näyttää 
kyntensä heti sunnuntaina.
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RATAKUORMA-AUTOSARJAN PALKINTOJEN JAKO 9.12.
Tämän vuoden ratakuor- KySUA:n palkittu sarjassa 
ma-autojen sarjassa ajoi oli Erik Forsström, jonka lu-
monta kuljettajaa seuram- paava alkukausi taasen sot-
me nimissä. Joulukuun al- keentui teknisiin murhei-
kupuolella järjestetyssä siin loppukaudella. Erikin 
sarjan palkintojen jaossa sijoitus oli sarjan kolmas. 
kolme seuramme kuljetta- Kolmas kuuden palkitun 
jaa kävi pokkaamassa po- joukkoon päässyt KySUA:n 
kaalin. kuljettaja oli Matti Salo-

nen, joka tasaisilla sijoi-
Alkukaudella auton teknii- tuksilla nappasi itselleen 
kan kanssa taistellut Aki viidennen sijan sarjassa.  
Teini sai loppukauteen hy- Laivalla suoritettuun pal-
vän draivin päälle ja vii- kintojen jakoon eivät tällä 
meisessä kilpailussa tupla- kertaa kaikki kuljettajam-
voiton viikonlopun kilpai- me päässeet.
lulähdöissä napannut Aki 
tuli sarjapisteissä toiseksi. 
Sarjan voittoon ajoi RTF:n Teksti: Santtu Miinalainen
Juha Rinne. Seuraava Kuva: Kalle Lindgren

Palkittujen tuuletusta

www.racetrucksfinland.fi

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

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

LOIMAAN

LAMMINKATU 38 LOIMAA

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



Kyrön seudun urheiluautoilijat haluavat 
kiittää yhteistyökumppaneitaan, 

yhteistyöseuroja ja vapaaehtoisia 

toimitsijoita kauden 2011 panoksesta
Kiitos!

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

KySUA.net


