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Ravintola

Park Ferme
avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään

lounas 11-15
A-oikeudet 

puh. 0400 537484

Alastaron moottoriradan alavarikolla

Vuoden viimeisen numeron, jos sitä nyt sellaiseksi voi 
sanoa, ilmestyminen venähti uuden vuoden puolelle. 
Joulukiireet ja muutkin kiireet sattuivat samaan ai-
kaan lehden teon kanssa, joten harrastus sai nyt luvan 
odottaa.
Rallille kävi nyt niin, että alkuperäinen kilpailupäivä-
määrä oli siirrettävä kuukaudella eteenpäin.  Uusi 
kilpailupäivämäärä on 9.3. ja ralli ajetaan hieman 
kauempana Kyröstä, kuin alunperin oli ajateltu. 
Tekijöitä silti tarvitaan kilpailuun. Joten jos päivä on 
vapaana, pistä se ylös kalenteriin ja lähde pätkälle 
hommiin.
Viranomaislupien hakemisessa olisi AKK:lla ja viran-
omaisverkostolla hyvä aika yhdenmukaistaa haku-
prosessit. Kilpailujen virallinen puoli eli hakuajat, jär-
kevä ja reaalinen järjestyksenvalvontatarve ym. kil-
pailuihin liittyvä lupaviidakko on jossain mielessä ehkä 
yliampuvaakin, kun ohjeistus on tehty monesti festi-
vaalityylisen tapahtuman mukaan. Edistystä on jo osit-
tain tälläkin saralla tehty, kun esim. elintarvikkeen 
väliaikaista myynti-ilmoitusta ei tarvitse yhden ja kah-
den päivän tapahtumista tehdä.

AKK Sports Oy sai uuden toimitusjohtajan Mahosen 
tilalle. Tiina Lehmonen sai hallituksen luottamuksen 
Jyväskylässä pidetyssä kokouksessa. Pyrin haastattele-
maan uutta toimitusjohtajaa lehteemme, niin jäsenet-
kin saavat hieman tietoa uudesta AKK:n markkinoin-
tiyhtiön luotsaajasta.

Salossa pidettävä huhtikuun autonäyttelykin tulee 
olemaan varmasti seuran kuljettajille hyvä tapahtu-
ma. Lähtekääpä viemään autoja näytille Auto Saloon -
tapahtumaan, ilmoittautumiset tapahtuvat minulle.

Seuramme ainoa Euroopan mestaruussarjaa ajava kul-
jettaja Mika Mäkinen nimettiin Turun Urheilu-
toimittajien kerhon puolesta maakunnan parhaaksi 
autourheilijaksi. Samalla linjalla jatkoi Suomen par-
haat ratakuskit top 20 raati, joka rankkasi Mäkisen 
sijalle 13. valtakunnallisesti.
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Kiitämme kuluneesta kaudesta
yhteistyökumppaneitamme

Vauhdikasta uutta vuotta 2013 

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

 

Auraosa Oy,

KOLMEN KIMPPA
talvipienoisrallisarja

26.1.
Järjestäjä
KiikoisAS

9.3.
Järjestäjä

KySUA

23.2.
Järjestäjä

HuiUA
Lisätietoja:
Jari Parto

040 4113 325

Lisätietoja:
Markku Kaunismäki

050 5410 332

Lisätietoja:
Harto Lujala

0400 779 191

www.facebook.com/Kolmenkimppa

HYVÄT PALKINNOT!

Huomio huomio rallin päi-
vämäärää jouduttiin muut-
tamaan kuukaudella eteen-
päin!

Nyt vapaaehtoiset ilmoit-
tautumaan talkoohommiin!
Ottakaa yhteys Markkuun tai 
Helenaan  050 5983 996

Voittaja Team kiittää ja toivottaa

Hyvää Uutta Vuotta 2013

kaikille tukijoille

Matka-Niinimäki Koneurakointi Eino Markula
ADR-Koulutus.com mokkiloma.fi
Koskinen-Yhtiöt Kuljetusliike Kuosmanen&Palmula
Loimaan Ammatti- Moto-Tapsa
instituutti Markku Kaunismäki
Taksi Hannu Sankari SV-Siivouspalvelut
Taksi Lasse Vähätalo VS-Kuljetus ja hevospalvelu
Yläneen Kestihovi Kärrilän Tila
T:mi Juha Lehtonen Aution Luomu mansikka
Autokorjaamo Vehanen

Sekä muut jotka ovat projektissa avustaneet
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15.4 TUA-JM, Laitila
Ekaan kisaan lähdettiin il-
man minkäänlaisia odotuk-
sia talviharjoittelun jäätyä 
turhan vähille mutta kisat 
alkoivat hyvin kun alkuerä 
voitolla tuli paikka nuorten 
A-finaaliin jota Jeri johti-
kin jonkun aikaa kunnes 
törmäily kanssakilpailijan 
kanssa hieman pudotti si-
joitusta joka oli maaliin tul-
lessa kolmas joten kisa-
kausi alkoi mukavasti.

22.4 JM-Pori
Viikon päästä oli vuorossa 
Porin kilpailu Hangassuon 
radalla melko kosteissa olo-
suhteissa,  paikka a-
finaaliin irtosi myös Porissa 
jossa sijoitus oli viides.
28.4 Kuplakuhmut Koke-
mäellä jonne olikin jo il-
moittautunut vähän rei-
lummin kilpailijoita perin- Finaalin lähtökiihdytykses- Koillis-Savon UA:n järjes- maailma musteni, kun kil-
teiseen tapaan nuorten sä Sunbeamin vaihteensiir- tämä Nuorten SM alkoi pailun lähtötuomari oli 
luokkaankin reilut neljä- rin petti, jonka seuraukse- Jeriltä hyvin. Voitto lauan- päättänyt järjestellä tu-
kymmentä kilpailijaa. Jeri na oli harmittava keskey- tain karsinnassa ja paikka losluettelon itselleen sopi-
saavutti finaali- karsin- tys ja sijoitus täten kuu- sunnuntaille. Myös sun- vaan järjestykseen ja antoi 
noissa paikan B-finaaliin des, joka tietysti pienen al- nuntaina vauhti riitti hyvin Jerille mustan lipun ”hait-
jossa lähtö oli vähän liian- ku harmituksen jälkeen on ja finaalikarsinnoista tuli taavasta kaistanvaihdos-
kin hätäinen joten  tuo- isosta kilpailusta hyvinkin paikka B-finaaliin, josta ta” ? Täten oli tyydyttävä 
miona  vilppilähtö ja koko- tyydyttävä. selkeä voitto ja paikka päi- kurvaamaan varikolle ja 
naissijoitus neljästoista. vän päälähtöön. A-finaalin tyydyttävä kahdeksanteen 

lähtö onnistui hyvin ja en- sijaan, joka toki sekin on 25.5 Jäähdys-JM, Virrat
4-6.5 Asfalttikunkku, simmäisen kierroksen päät- SM:stä hyvä sijoitus mutta Kilpailu Virroilla oli vuoros-
Veteli teeksi Jeri oli kolmannella silti. Kisasta jäi hieman har-sa seuraavaksi, Pohjois-
Pohjanmaalle lähdettiin- paikalla ja kiinni SM prons- mittava jälkimaku, kun mo-Hämeeseen lähdettiin taas 
kin hyvissä ajoin jo torstai- simitalissa, mutta sitten nessa kohtaa tuntui ettei Hongiston Tomin kanssa sa-
na jolloin oli mahdollisuus malla autolla. Kilpailu su-
päästä tutustumaan Kemo- jui hyvin aina nuorten fi-
ran asfalttirataan Hongis- naaliin asti, jossa tuli kes-
ton Tomin laina-Sumpilla. keytys. Sijoitus kuitenkin 
Perjantaina olikin Naisten mukavasti kuudes.
ja Evk-luokkien ajovuoro, 
joten silloin päivä sujui kil- 3.6 Kukonkoivu-JM, Hol-
pailua seuraten. Lauantai- lola
seen nuorten luokkaan oli Hollolassa päättyi osal-
ilmoittautunut 100 nuor- tamme finaalikarsinnan 
ten luokan kuljettajaa, jo- kärkipaikalta kilpakump-
ten jännitystä tulisi riittä- panin ajettua Fiatin taka-
mään sateen kastelemalla kulmaan, joka aiheutti pyö-
asfaltilla. Jerin kilpailu su- rähdyksen ja auton vauri-
jui mukavasti, voitot alku- oitumisen.
, väli- ja finaalikarsinta-
eristä, joten paikka A- 8-9.6 JM-SM Nuoret / Nai-
finaalissa oli ansaittu. set,Tuusniemi

Jeri Kaitosen ensimmäinen kausi Jokkiksen nuortenluokassa

Jeri pääsi Loimaan UA:n järjestämässä kilpailussa nuorten luokan sijoituskarsinta-
lähtöön 

Jerillä oli perustyökaluihin kuuluva korinoikaisulaitekin 
mukana Loimaan UA:n kilpailussa 
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järjestäjä ollut ihan tehtä- JM, Eurajoki lierissä, joten kisa oli pää- ruus -kilpailulla, joten ei 
viensä tasalla, mutta ehkä tettävä pettynein mielin. muuta kuin odottelemaan Eurajoella oli myös nuor-
sitten ensi vuonna parem- kunnollista talvea ja järvi-ten aluemestaruuskilpailu. 
malla onnella. en jäätymistä.Kisa ajettiin naisten ja 4.11   3. Romukauppa-JM 
17.6 Someron Säästö- nuorten luokka yhdistetty- Alastaro
pankki-JM nä. Jerin sijoitus finaalissa Lopuksi suuri kiitos avusta Moottoriradan hiekkara-

oli neljäs ja nuorista kol-Kilpailuun päästiin aja- Hongiston Tomille, Huhtala dalla oli kauden päätöskil-
manneksi nopein, joten maan  Raskin Tonin autol- Mikolle, Laaksosen Samu-pailu ja samalla radan jää-
aluemestaruuspronssi oli la, joka tosin hieman vau- lille, Raskin Tonille, Virta-hyväiskilpailu. Kilpailussa 
saavutuksena nuorten luo-rioitui ensin ajetussa ylei- sen Jannelle, Kaunismäen tutulla radalla ei mikään oi-
kasta.sessä luokassa. Joten Some- Markulle, Peltolan Tommil-kein onnistunut, joten kau-

rolta ei tulosta tullut, mut- le ja Kaitsulle sekä Kaito-den päätös ei ollut aivan 
ta taas lisää kokemusta. sen Mikalle ynnä muille mo-29.9  Päijät-Hämeen ajo odotusten mukainen. Mut-

nin tavoin apunamme ol-Hollola ta muuten ensimmäisestä 
leille !kaudesta jäi hyvä maku ja 13.7 Poikkinainti-ajot, Kilpailu Kukonkoivussa su-

tästä on hyvä jatkaa monta Pello jui mukavasti. Paikka fi-
kokemusta rikkaampana naalin tuli ansaittua kar- Terv. Jeri Ja ToniPerinteiseen pohjoisen ar-
ensi kauteen.sinnoista. Finaalin lähtö su-vokilpailuun lähdettiin aja- Kuvat:

jui hyvin, mutta pienet tör-maan Huhtalan Mikon au- Santeri Ampuja
mäilyt matkan varrella hie-tolla ja samalla viettä- Kausi 2013 alkaa Helmi- Santtu Miinalainen
man  pudottivat sijoitusta. mään kesälomaa pidenne- kuussa Ähtärin talvimesta-
Maalissa sijoitus oli viides. tyn viikonlopun merkeissä. 
Samalla autolla yleisen Pellon viikonlopuksi saim-
puolella Kaitosen Mika otti me majoittua Ylitorniolai-
voiton 160:nen ilmoittau-sen Teuvo Juuson mökille 
tuneen kilpailijan joukos-radan lähettyville, joka oli-
ta.kin todella hienossa pai-

kassa pienen järven ran-
nalla. Iso kiitos hänelle. Kil- 6.10 JM-Asfalttimestari, 
pailu sujui mallikkaasti, al- Jurva
kueristä kakkossija ja paik- Kilpailu ajettiin Botniarin-
ka semifinaaliin, jossa voit- gin moottoriradalla, jossa 
to ja paikka nuorten finaa- ajetaan myös ensi vuoden 
liin. Lähtö onnistui hyvin ja JM-SM kilpailu nuorten ja 
ajokin sujui, joten maaliin naisten osalta, joten sinne 
tullessa Jeri oli toisena. lähdettiin samalla  tutus-
Paikka palkintokorokkeel- tumaan rataan. Kilpailuun 
le oli varmistettu. Pellos- osallistuttiin Hongiston 
sahan on perinteisesti hy- Tomin laina Sunbeamilla. 
vät palkinnot, joten kotiin Kilpailu sujui hyvin finaa-
tuomisina oli pokaalin li- liin asti, jossa alkukiihdy-
säksi ei ihan perinteisen ko- tyksen jälkeen auton vaih-
koinen öljypurkki ( 207L). delaatikko hajosi ja kärki 
Näin ollen Pohjoisen kisas- paikka vaihtui viidenteen 
ta jäi hyvät muistot ja pää- sijaan.
tettiin, että ensi vuonna 
uudelleen vaikka matkaa 20.10 Reiskan Rähinät 
vähän onkin. Alastaro

Viikonloppu oli osaltamme 
26.8 Kokemäen kuhmut paljon odotettu kilpailu on-
Kilpailuun päästiin aja- han rata selvästi tutuin aje-
maan Laaksosen Samulin tuista. Kilpailuun Jeri sai al-
kanssa samalla autolla, ki- leen Huhtalan Mikon kasi-
sa meni ihan mukavasti fi- puolikkaan Fiatin, jolla 
naalipaikka irtosi ja finaa- ajettiin jo Poikkinainti- 
lin sijoitus oli neljäs. ajoissa, joten kalustokin 

oli kunnossa. Mutta har-
16.9 Koivuniemen Syys- mittava vilppilähtö vä-

Jeri Kaitosen ensimmäinen kausi Jokkiksen nuortenluokassa

Alastaron hiekkaradan pinta puhkesi päivän ajoissa ja 
urat olivat melkoiset päivän lopussa



SYYSKOKOUS 1.11. KYRÖSSÄ
Syyskokous pidettiin jo pe- malla pöytäkirjantarkasta-
rinteiseksi muodostunees- Tällä kertaa sain kunnian jina toimivat Jari Piirainen 
sa paikassa Kyrön Seudun toimia kokouksen puheen- ja Jeri Kaitonen.
OP:n kokoustiloissa. Pai- johtajana, kun Kaunismä-
kalle oli saapunut nelisen en Markku ei työkiireiden Hallituksessa oli kolme jä-
kymmentä seuran jäsentä takia ehtinyt aivan ko- sentä jälleen erovuorossa. 
päättämään tulevan vuo- kouksen alkuun. Käänteen Ja äänestyksen jälkeen sa-
den budjetista ja toimin- Susanna toimi sihteerinä ja mat nimet löytyvät halli-
tasuunnitelmasta. ääntenlaskijoina sekä sa- tuksesta eli vuoden 2013 

hallitus on seuraavanlai-
nen: Markku Kaunismäki, 
Susanna Kääntee, Juha 
Karppinen, Helena Kelkka, 
Jouko Aittamäki, Virpi Ten-
kanen, Sauli Rautiainen ja 

man takapakkia on tullut Santtu Miinalainen
rallin suhteen, mutta yri-
tetään saada jonkinmoi-Ensi vuonna on jälleen tar-
nen ralli järjestettyä.koitus järjestää ainakin jo 

vakioksi tulleet kilpailut 
Circuit Endurancen ajan-eli Circuit Endurance, Fin-
kohta on tällä hetkellä huh-race Alastaro sekä Reiskan 
tikuun lopussa ja tarkoi-Rähinät. Yhtenä kilpailuna 
tuksena on ajattaa kuor-olemme suunnitelleet ral-
ma-autojen osakilpailu sa-lia, joka järjestettäisiin 
massa yhteydessä.kahden muun seuran kans-

sa yhteistyössä. Ralli tulisi 
FinRace Alastaro on tällä kuulumaan kolmen pie-
kertaa siirtynyt syksyyn. noisrallin talvisarjaan. Hie-
Kilpailun formaatti pysyy 
vuoden 2012 tapaisena, jos-
sa kerhot järjestävät kil-
pailutapahtuman ja valta-
kunnallista toimintaa pyö-
rittää AKK ja ratasarjatyö-
ryhmä. FinRace Alastaro - 
kilpailun edustajana sarja-
työryhmässä on Juho Vuori 
Euran UA:sta.

Reiskan Rähinätkin ovat jäl-
leen 2013 toimintasuunni-
telmassa ja hyvän suosion 
saaneena kilpailuna tul-
laan se järjestämään myös 
ensi vuonna. Kuluja pitää 
kilpailusta karsia, joten sii-
nä tulee olemaan yksi jär-
jestelytoimikunnan haas-
teista.

Salossa järjestetään 2013 
huhtikuun puolessa välissä 
jälleen autonäyttely, jo-
hon UA:n kuljettajille on 
tulossa näyttelytilaa. Kan-
nattaa olla yhteydessä alle-
kirjoittaneeseen näyttelyn 
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Jokamiesluokan palkitut Jeri Kaitonen, Ari Kääntee, Sari Luoto ja Markku Kaunis-
mäki, autosuunnistuksessa palkittiin Santeri Saarenvalta ja Ville Hytönen.

Ratakuorma-autokuljettajista palkittiin Erik Forsström, 
Matti Salonen, Aki Teini ja John Hemming

Jäseniä oli paikan päälle saapunut hieman yli neljäkymmentä



Joulukuu 2012 n:o 4

jälleen palkita vuoden aika-
na ansioituneet kuljetta-
jat ja toimitsijat.

Jokamiesluokka: Sari Luo-
to, Jeri Kaitonen, Ari Kul-
mala,Ari Kääntee ja Mark-
ku Kaunismäki.
Autosuunnistus: Santeri 
Saarenvalta ja Ville Hytö-
nen
Ralli: Niko-Pekka Niemi-
nen, Samuli Vuorisalo, 
Sami Muntila, Jari Piirai-
nen ja Veijo Tapanainen.
Rata-ajo: Erik Forsström, 
Matti Salonen, Aki Teini, 
John Hemming, Mika Mäki-
nen, Markku Hannula, Tero 

osalta. Auto Saloon - Ståhl, Ari Kulmala, Henri 
näyttelystä löytyy lisää leh- Nokkala, Jeri Kaitonen ja 
den sivuilta. Jukka-Pekka Ollikainen.
Pöytyän kunnalta on pyy- Toimitsijat: Kirsi Kankaan-
detty myös vanhalta Kyrön pää, Janika Peiponen, Liisa 
kaatopaikan alueelta pien- Hyvärinen, Susanna Kään-
tä aluetta käyttöön RC- tee, Helena Kelkka, Timo 
rataa varten. Kyröläinen Hartikka, Pentti Suuniitty, 
Kenneth Moisio on luvan- Juha Karppinen, Janne Hir-
nut olla mukana pie- vilinna ja Santtu Miinalai-
noisautoiluradan tekemi- nen.
sessä ja Karppisen Juha on Vuoden toimitsija oli tänä 
hallituksen puolesta muka- vuonna Sauli Rautiainen.
na ratahankkeessa. Matti-palkinnon sai tänä 
Vuodelle 2013 web-sivujen vuonna Mirva Korkiakoski.
ylläpitäjäksi valittiin San-
teri Ampuja ja minä jatkan Teksti: Santtu Miinalainen
Ratinvääntäjän tekemistä. Kuvat:  Santeri Ampuja
Kokouksen lopuksi oli aika 

Palkittuja toimitsijoita Timo Hartikka, Juha Karppinen, Liisa Hyvärinen, Matti-palkinnon saaja Mirva Korkiakoski,
Kirsi Kankaanpää, Janika Peiponen, Pentti Suuniitty, Helena Kelkka, Susanna Kääntee, Santtu Miinalainen ja
Janne Hirvilinna, 

Rallissa palkitut Niko-Pekka Nieminen, Samuli Vuori-
salo, Sami Muntila, Jari Piirainen ja Veijo Tapanainen

Rata-ajossa palkitut olivat Markku Hannula, Tero Ståhl, 
Henri Nokkala ja Jeri Kaitonen

Jäseniä oli paikan päälle saapunut hieman yli neljäkymmentä



2011
Kyrön seudun UA:n uudet jäsenet 2011

Kevätkokous 
7.3.2013 

Kyrön seudun UA:n mökillä Mikankuja 21, Virttaa

Esillä: Sääntömääräiset asiat

Kahvetta ja bullaa tarjolla

Tervetuloa!

klo 19.00

Hallitus
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Ahtiainen Aimo TURKU Lindgren Kalle MELLILÄ 
Ahtola Tero FORSSA Moks Katrin VIRTTAA 
Berg Jan TURKU Muntila Sami KÖYLIÖ 
Dahl Timo HUITTINEN Nurmi Jyri MELLILÄ 
Granfors Janne SAUVO Palo Heli LOIMAA 
Haapasaari Jenny MARTTILA Pehk Ylo VIRTTAA 
Hakala Mikko AURA Peiponen Janika MELLILÄ 
Hartikka Markus KYRÖ Peltola Niko TURKU 
Helenius Jami VIRTTAA Rantanen Benjamin SALO 
Hemming John LIETO Rantanen Santtu MÄRYNUMMI 
Häkänen Ville VEHMAA Rautakoura Hannu LIVONSAARI 
Höglund Pauli PERNAJAN VANHAKYLÄ Suikkanen Jarmo LOIMAA 
Ihalin Rami HEVONPÄÄ Talvitie Marko AURA 
Jytilä Timo YLÄNE Tapanainen Veijo TARVASJOKI 
Kangasniemi Pertti AUVAINEN Tenhunen Lauri RAISIO 
Koskinen Martti LOIMAA Toivonen Tero YLÄNE 
Laitinen Tero TURKU Virtanen Mika PARAINEN 
Lammela Jari AURA Vuorinen Pasi MELLILÄ 
Leppäkorpi Matti PORI Ylösmäki Petri LOIMAA 
Lertola Tatu PARAINEN 

VUODEN 2012 UUDET JÄSENET

Transport Forsström

   
+358 400 908 609

RATAKULJETTAJILLE TIEDOKSI!!!

KANSALLINEN RATASARJA AJETAAN ENSI 

VUONNA VIIDEN KILPAILUN VOIMIN 

11-12.5.2013 HISTORIC/ AVOIN RACE, BOTNIARING
1.6.2013 AVOIN RACE, KEMORA
27-28.7.2013 VAUHTIAJOT, SEINÄJOKI
14-15.9.2013 HISTORIC/ AVOIN RACE, BOTNIARING
22.9.2013 MOMO Motorsport Weekend, ALASTARO CIRCUIT
Laitan luokista lisää tietoa seuraavaan lehteen!
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RP-TRUCKRACING KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN
JA TIIMIN HUOLTOPORUKKAA KAUDESTA 2012

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
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Huhtikuussa toista kertaa Salossa järjestettävät Auto 
Saloon -automessut tulee esittelemään 
monipuolisesti harrasteajoneuvoja, autokerhoja, 
alan harrastajia ja yrityksiä.

Auto Saloon 2013 -automessut järjestetään 13.-14. 
huhtikuuta Salon Astrum-keskuksessa (Entinen 
Saloran Tehdas) ja tapahtuma levittäytyy uusiin 
halleihin ja ulkoalueelle tarjoten taas hieman 
enemmän. Tilat ovat remontoitu messukäyttöä 
silmällä pitäen vastikään ja sopivatkin erinomaisesti 
Varsinais-Suomen ainoiden automessujen 
näyttämöksi.

AUTO SALOON 2013

KULJETTAJAT HUOMIO SEURALLEMME TULLAAN VARAAMAAN NÄYTTELYSTÄ TILAA!
OTA YHTEYTTÄ SANTTUUN 040-7458846, JOS HALUAT AUTOSI/TIIMISI NÄYTILLE SALOON

AKK:n valtuuston syyskokous 

Jyväskylässä 30.11
Marraskuussa oli aika hallitukseen. Myös aikai-
valita AKK:n hallitukseen semmin päivällä tehtiin 
uusia henkilöitä ja histori- historiaa , kun AKK Sports 
aa kirjoitettiin jälleen Oy:n toimitusjohtajaksi 
uu s i k s i  J yvä sky lä s sä  valittiin Tiina Lehmonen.
käydy s sä  va l tuu s ton  
syyskokouksessa. Lauantaina oli lajifoorumi, 

joka oikeastaan käsitti 
Perjantaiksi järjestetty ainoastaan hallituksen ja 
kokous starttasi klo 16.00 laj iryhmien jäsenten 
ja liittovaltuuston puheen- esittelyn. Suurin osa 
johtaja Markku Muilu avasi lajiryhmistä olikin paikalla 
kokouksen, jonka jälkeen esittäytymässä. Illalla olisi 
Juhani Pakari piti lyhyen vielä ollut mahdollisuus 
puheen kokoukselle. mennä vuotuiseen mitali-

gaalaan, mutta seuramme 
Ko k o u s t a  j a t k e t t i i n  pikkujoulu sattui samalle 
normaalilla syyskokouksen päivälle, joten matka 
asialistalla - toimintasuun- kotiinpäin alkoi lajifooru-
nitelma ja talousarvio min jälkeen.
hyväksyttiin keskustelujen 
ja muutosten jälkeen. Teksti ja kuvat:
Henkilövalinnoissa saatiin Santtu Miinalainen
AKK:n hallitukseen ensim-
mäistä kertaa nainen. Nina 
Suvanto Turun UA:sta 
valittiin Markku Pietilän 
(HRF) ja Lasse Kosken 
(LaihUA) kanssa seuraa-
vaksi kahdeksi vuodeksi 

Hallitukseen valitut Lasse Koski (LaihUA), Turun UA:ta 
edustava Nina Suvanto on ensimmäisen nainen, joka 
on valittu AKK:n hallitukseen ja Markku Pietilä (HRF)
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PIKKUJOULUT LOIMAAN KEILAHALLILLA
Parisenkymmentä pikku- Keilaustuloksia ei kirjattu 
joulujuhlijaa oli lähtenyt mihinkään ylös, mutta mei-
koittamaan kuulan viskaus dän radalla jäin varmasti-
taitojaan uudelle keilahal- kin häntäpään keilaajaksi. 
lille. Lauantai-illan ratoksi Mukavaa hommaa siltikin, 
oli luvassa keilaamista ja suosittelen!
jouluruokaa Loimaan kei-
lahallin tiloissa. Teksti ja kuvat:

Santtu Miinalainen
Kahden tunnin keilausses-
sio oli mieleinen kokemus 
jäsenille ja taisi olla 
samalla myös sopivan mit-
tainenkin. Maunun Johan-
na oli tehnyt maittavan jou-
luaterian, jonka Jarmo 
kävi tuomassa tarjolle. Kii-
tokset heille!

Sami Muntilan tyylinäyteSalme Kulmala ja Tero Tomminen keilausvuorossa

Keilahallin tilat ovat viihtyisät ja kyllähän jäsenet viihtyivätkin keilasalin puolella, osa porukasta kylläkin katseli 
muiden peliä ns. after-bowling tilassa 
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www.kysua.netwww.kysua.net

Maanrakennus- ja

maansiirtotyöt
Puh. 040 727 3381

Fax: 02 488 6548
Kupparinkuja 95

21380 Aura

Circuit Endurance XXII 28.4
Kevään ensimmäinen kilpailu radalla on Circuit 
Endurance, joka tällä kertaa anottiin CUP-kilpailuksi. 
Viime vuoden ”Esikisa” -titteli ei lyönyt leiville. Ja jos 
kuorma-autot eivät olisi ajaneet kilpailussa omaa 
osakilpailua, niin olisi takkiin tullut oikein urakalla.

Tänä vuonna on paremmin, kun kilpailu on virallisesti 
cup-sarjassa. Kauden ensimmäiseen kilpailuun 
toivotaankin suurta osallistumista myös oman seuran 
endurance-tiimeiltä! Muistakaa ilmoittautua keväällä.
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Alastaro Circuit sai alue- Vaasan hallinto-oikeu-
hallintovirastolta toimen- dessa valituskierroksella 
pideluvan pohjatöiden oleva ympäristölupa ei ole 
aloittamiselle uuden radan tullut vielä lain voimaisek-
osalle. Radan toimitusjoh- si, joten radan toiminta jat-
taja Tero Tupala on kom- kuu vuonna 1987 saadun si-
mentoinut aloitusluvasta, joituspaikkaluvan mukai-
että pohjatyöt tehdään silla määräyksillä. Vaikka-
radan henkilökunnan voi- kin valituskierroksella ole-
min. van luvan mukaisesti suu-

rin osa radan toiminnasta 
jo hoidetaankin.

Ohessa kuva mahdollisesta 
uudesta radan osasta.

Teksti:
 Santtu Miinalainen

Lähde:
Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston päätös
136-2012-2012-09-10

ALASTARON MOOTTORIRADALLE TOIMENPIDELUPA

Vanha rata

Uusi lisäosa

LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

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

INVATAKSIPALVELUL O I M A A

Tarvasjoen Metalli ja Teräsromu

Marttilan Maanrakennus

Seriässä

Auran Metalli ja Kuljetus

Taksi Frantti

Solupak

IK-Steel

STL-Works

Tarvasrengas

V-Wauhtipiste

salmi.net

JM-Motormedia

Steel Master Finland

Kiitos kaudesta 2012

Jari Piirainen ja 
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Matti Salonen ratakuorma-autojen sarjan mestariksi

Sarjan palkittujen tuuletusta 

FINLANDFINLAND

Valkoinen Brassi-Mersu  Myös ratakuorma-autojen 
kiiti tänä vuonna niin var- urheilusääntöihin on tulos-
matoimisesti ja joka kil- sa muutoksia.
pailussa aina kolmen par-
haan joukkoon, ettei muil- Teksti:
le kuljettajille jäänyt mah-  Santtu Miinalainen
do l l i s uu t t a  kuo rma - Kuvat:
autojen ratasarjassa. Arttu Salonen

Kyrön seudun UA:ta edus-
tava Matti Salonen pokkasi 
sarjan ykköspokaalin 20 pis-
teen erolla seuraavaan eli 
E r i k  F o r s s t r ö m i i n .  
(KySUA). Muutenkin Kyrön 
seudun UA:n kuljettajilla 
meni kausi hyvin, kun sar-
jassa kuuden palkitun jou-
kosta viisi oli KySUA:n kul-
jettajia.

Ensi vuodeksi ratakuorma-
autojen tekniset säännöt 
muuttuvat siten, että 
melusaaste vähenee ja  
öljy-   sekä polttoaineput-
kistot muuttuvat turvalli-
semmiksi. Muutenkin auto-
jen turvallisuustekijöitä 
parannetaan, osittain jopa 
Euroopan mestaruussarjan 
teknisiä sääntöjä  tiukem-
miksi.

Rataillat 2013
15.4. ma klo 17.00-20.00
29.4. ma klo 17.00-20.00
13.5. ma klo 17.00-20.00
17.6. ma klo 17.00-20.00
8.7. ma klo 17.00-20.00
22.7. ma klo 17.00-20.00
5.8. ma klo 17.00-20.00
19.8. ma klo 17.00-20.00
2.9. ma klo 17.00-20.00
16.9. ma klo 17.00-20.00

Alastaron moottoriradalla

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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Suomen pitää kiirettätallilla 
Marko Suomi toi uudesta kertoo Marko projektis- Marko Suomen uudelle reilusti, kun ensimmäinen 
rataluokasta FinR1400T t aan. FinRace-tiimille tulee Finrace osakilpailu on 
i nno s tuneena  F i a t i n  Runko on valmiiksi jo nimeksi Finde motorsport. kalenterissa vasta touko-
Loimaalle omaan talliin. vahv i s te l tu  mones ta  - I sän i  k i lpa-auto i lun  kuun loppupuolella.
Aihiona uuteen sarjaan kohdasta ja lopullisen i n n o i t t a m a n a  t ä m ä  
käytetään Fiat Grande jäykistyksen runkoon minunkin kilpa-autoilu on Teksti ja kuvat:
Punto Abarthia, jonka tekee kaaret. -Tässä lähtenyt liikenteeseen, Santtu Miinalainen
Jukka Pellinen hommasi säästää  pa l jon,  kun joten hänen lempinimestä Piirroskuva:
Markolle Italiasta. Autossa vakiona on Brembon jarrut  myös tiimin nimikin syntyi. Heikki Valve
on Abarthilla ollut hyvin 315 mm halkaisijalla Tiimiin kuuluvat kuljetta-
paljon sormet pelissä. olevalla levyjarrulla, jan Marko Suomen lisäksi 
Fiatia on nyt laitettu toteaa Marko. A leks i  M i i kku la inen,  
luokan sääntöjen mukai- Reippaasti yli kaksisataa Juhani Kokkonen, Heikki 
seksi viimeisten kahden hevosvo imaa tu levat  Valve, Pasi Lempinen ja 
kuukauden aikana. Nyt on viemään tätä turbo-Fiatia Tero Ylenius. Markolla on 
odotuslistalla kaaret, melko mukavaa kyytiä. toiveena, että sarjaan 
jotka tulevat Italiasta asti. Auton pitäisi olla valmis i lmoittautuis i  paljon 
- Ei tähän autoon ihan maa l i s kuun  l oppuun  kuljettajia vaikka luokan 
helposti osia saa. Kaikki mennessä, joten tallilla ei tekniset säännöt tulivatkin 
osat ovat hieman erikoi- työn äänet varmastikaan syyskuussa 2012 vasta 
sempia muihin Punton lopu. virallisesti jakeluun. Aikaa 
malleihin verrattuna, auton tekemiseen on vielä 

-Brembon jarrut ovat jo vakiovarusteena Grande Pun-
tossa, kertoo Marko SuomiHeikki Valve suunnitteli Fiatin ulkoasun

Italiasta tuodun auton purkaminen ja kokoaminen on 
siistimpää puuhaa, kun Suomessa ajetun auton. Tie-
suola ei ole päässyt ruostuttamaan osia.



Kyrön seudun urheiluautoilijat kiittävät 
yhteistyökumppaneitaan, yhteistyöseuroja ja 

vapaaehtoisia toimitsijoita menneen kauden panoksesta
Kiitos!

Alastaro Circuit Oy, Virttaa 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 Hau-Nau tuote, Loimaa
MUT-Palvelu/Asko Linnansuu, Kaarina Ravintola Park Ferme, Alastaro
Huolto- ja Pesupalvelu Rautiainen, Mellilä Teboil, Alastaro
Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy K-Rautia, Loimaa
Hydoring Oy, Kyrö Loimaan seudun ympäristöhuolto Oy
JA Kotiapu, Loimaa Hinauspalvelu Forsström,Paimio
Loimaan Laatuauto Loimaan pesula Oy
Nurmen Sora Ky, Mellilä Maarakennus M. Mäkinen Oy
Euran Urheiluautoilijat Pihlajasaari Racing, Loimaa
Säkylän Urheiluautoilijat Loimaan kansi- ja moottorikoneistus
Alastaron Urheiluautoilijat Pihaportti, Loimaa
Naantalin Seudun Urheiluautoilijat Loimaan seudun tilausliikenne
Urjalan Urheiluautoilijat Loimaan autovaraosa
Salon Urheiluautoilijat Tero Sulkakoski
Kokemäen Urheiluautoilijat Euromaster, Loimaa
Turun Moottorikerho Loimaan rengas
Momo Racing Team Multiva Oy, Loimaa
Rauman Urheiluautoilijat Sitronen Oy, Virttaa
Huittisten Urheiluautoilijat
Punkalaitumen Moottorikerho/UA
Someron Urheiluautoilijat
Mynämäen Urheiluautoilijat
Raision Urheiluautoilijat
Vakka-Suomen Urheiluautoilijat
Turun Urheiluautoilijat


