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Kiirettä pitää kilpailujen kanssa eikä lehteä ehdi oikein 
”vääntämään”, nyt kumminkin kilpailukausi rauhoittui 
sen verran, että sain tämän lehden postiin jäsenille.

Tosiaankin tänä kesänä on tullut kierrettyä melko monta 
kilpailua ja oman talon remonttikin on hieman pitänyt 
kiireisenä. Seuramme jäsenet ovat pärjänneet hienosti 
rallissa, radalla ja jokkiksessakin. Syyskokouksessa sit-
ten taas palkitaan menestyneet kuljettajat ja parit.

Viimeistä viedään eli Reiskan Rähinät jokkiskilpailu aje-
taan lokakuun puolen välin jälkeen 19.-20. päivä. Toivo-
taan, että säät ovat suotuisat. Reiska itse oli muuten kat-
selemassa Finrace-kilpailussa, hienoa että vieläkin veri 
vetää autourheilun pariin.

Tuleva kausi onkin seurallemme aika haastellinen. Ral-
lia, rataa, historicia ja jokkista on tarjolla innokkaille 
harrastajille ja toimitsijoille. 
AKK:n ensivuoden kilpailukalenteriakin on jonkun ver-
ran työstetty aluetasolla ja nähtäväksi jää onko alueelli-
sella toiminnalla ollut vaikutusta kilpailukalenteria suun-
niteltaessa.

Näin lehden tekijän toivomuksena pyytäisin seuramme 
kuljettajia ja tiimejä pistämään omia juttujaan kauden 
aikana minulle, niin saadaan lehteen monipuolisempaa 
tarjontaa kuin mitä meikäläinen ehtii kilpailuissa käy-
mään ja kirjoittamaan.
Seuraavia jäsenlehtiä yritän pistää taasen hieman 
nopeammalla tahdilla loppuvuodesta tulemaan, kunhan 
kausi rauhoittuu. Niihin lehtiin jäikin vielä muutama kil-
pailu, joita tähän lehteen en alkanut sovittamaan.

Ja muistutuksena vielä Reiskan Rähinöihin tarvitaan toi-
mitsijoita aivan yhtä paljon kuin viime vuonna eli jos ko. 
viikonloppusi on vapaana, niin ilmoittaudu minulle tai 
Käänteen Susannalle tehtäviin.

Hyvää loppusyksyä kaikille jäsenille ja nähdään rähinöis-
sä!

Ravintola

Park Ferme
avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään

lounas 11-15
A-oikeudet 

puh. 0400 537484

Alastaron moottoriradan alavarikolla
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LÄHDE TOIMITSIJAKSI!

REISKAN

RÄHINÄT
JOKAMIESLUOKAN KILPAILU

19.-20.10.2013
AJETTAVAT LUOKAT
NUORET
NAISET
EVK

YLEINEN
PAPAT
CROSSKART

ALASTARON MOOTTORIRADALLA ASFALTILLAALASTARON MOOTTORIRADALLA ASFALTILLA

Susanna ja Ari Käänteelle 12.5.2013
3060g painava ja 48cm pitkä tyttö
30.6. hän sai nimekseen Maija Taimi Maria Kääntee
Onnittelut seuran puolesta koko perheelle!

syntyi Oikaisu
Edellisessä lehdessä Huittisten rallin jutussa oli vir-
he. Sami Pihlajasaari sijoittui luokassaan ykköseksi 
eikä toiseksi kuten jutusta kävi ilmi.

Ratinvääntäjään voi toimittaa aineistoa 

sähköpostiosoitteeseen

santtu.miinalainen@pp.inet.fi

www.loimaanlaatuauto.fi

Myynti
040 450 7011

Huolto
040 450 7012

Myynti
040 450 7001

Huolto
040 450 7002Lamminkatu 7 Lamminkatu 39

Meiltä uusiin Ford, Skoda ja Nissan -autoihin myös kaikki kampanjatarjoukset!

Tee hyvä kauppa Loimaalla!

Meiltä yli 350:n valikoimasta henkilö-, paketti- ja asuntoautoja sekä 
vaunuja ja moottoripyöriä. Reilut hyvitykset, alennukset ja 

joustava rahoitus jopa ilman käsirahaa ja korkoa. 

Myös ostamme ja vaihdamme halvempaan.

Skoda Octavia
Combi 1,2 TSI Ambiente
2 tkm -12

Nissan Juke 1,6L Pure 
Drive Acenta2WD 5MT 
Elegance IMS
35 tkm
-12

Ford Focus

Wagon
40 tkm 
-12

Palvelemme

Ma 9-18, ti-pe 9-17,  la 10-14

21.990

Dethleffs Eighty

-12

59.99022.99017.990

-12

    

Wagon
40 tkm 

gg

-12

21 99 021 99 0

1,6 105 hv Titanium M5
Dethleffs Eighty
t6901 2,3 36 tkm 
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Kevään ensimmäinen Endu- luokka, joka ei kuitenkaan pailunjohtotornista käsin lussa sanktioida.
rance Cup-sarjan osakil- innostanut kuin yhden tii- paperille. Ensinnäkin kaik-
pailu oli seuramme järjes- min verran kuljettajia lii- ki kilpailijat ajoivat aivan Oman seuran jäseniä oli jäl-
tämä. Kilpailuun saatiin kekannalle. suunnattoman mallikkaas- leen mukavasti osallistuja-
lopulta yhteensä 41 osal- ti. Kilpaa ajettiin, mutta listalla ja kaiken kaikkiaan 
listunutta tiimiä. Erikoi- Itselle tuo kilpailu olikin suuremmilta kolhuilta väl- kolmetoista KySUA:n kul-
suutena viime vuoteen oli ensimmäinen ”johtotehtä- tyttiin. Sitä myöten myös jettajaa kuului kilpailija-
ensimmäistä kertaa Circuit vissä” ratapuolella. Niinpä mustasävyisillä lipuilla ei tiimeihin.
Endurancessa ollut V1600 tämä juttu on vedetty kil- juurikaan tarvinnut kilpai-

28
.4
.

2013

Kilpakuorma-autot aloittivat kautensa Circuit Endurance -kilpailussa
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MRT:n Mersukin kesti maaliin asti

XO Motorsport Honda -tiimi starttasi kahdeksannesta 
ruudusta

Saloon-luokan tiimejä jois- aankaan tuomita koko kil-
ta löytyi seuramme kuljet- pailun aikana. Ehkä eniten 
taja olivat Team Scuderia mieleen jäi Momo Racing 
Kantolehto, Bemu Team, Teamin pari kertaa Alasta-
Mopo Team, XO- Motors- ron radan ylävarikon kaut-
port Honda ja Automessi ta kiertäminen, kun jarrut 
Salon Team. Racing puolel- alkoivat Mersusta olla 
la oli tiimi täynnä KySUA:n finaalissa  ja lähtösuoran 
kuljettajia Kaunismäki jarrutukset menivät pit-
Racingissa. käksi.

Aika-ajoissa Metaline Paljon tuli kuuden tunnin 
Sport nappasi paalupaikan aikana kierroksia laskuriin, 
Bemarilla yli puolen sekun- voittaja kiersi 217 kierros-
nin erolla seuraavaan. ta. Voittoon ajoi Round run-
Bemari tuntui olevan iskus- ners Hondallaan, toiseksi 
sa. Kolmen kärki koostui tuli maaliviivan yli AR-
BMW-merkillä varustetuis- Team ja kolmannen pokaa-
ta autoista ja neljänteen lin kuittasi Mopo Team. 
ruutuun kipusi Roundrun- Metaline Sport kirjasi myös 
ners Hondallaan. uuden Saloon -luokan rata-

ennätyksen 1.30,838 kil-
Kilpailun lähtö tapahtui pailun aikana.
liikkuvalla lähdöllä ja 
ilman keltaisia lippuja Teksti:
päästiinkin liikenteeseen. Santtu Miinalainen
Erittäin siistiä kilvanajoa 
alusta loppuun ei voi Kuvat:
muuta sanoa. Kuljettajien Santeri Ampuja
vaihdon jälkeen sai hieman 
olla tarkempana tornissa, 
mutta eipä montaa varoi-
tuslippua tarvinnut tosi-
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Neste Oil Rally Finland MM- TORSTAI pitkien erikoiskokeiden päi- LAUANTAI
ralli oli Samuli Vuorisalon Samulin torstai alkoi vä, jossa saattoi hävitä Lauantaina Surkee 1 avasi 
taidonnäytettä läpi rallin Himoksen avaus EK:lla, jol- monia sekunteja pienien kilpailupäivän, jolla Fies-
elokuun alussa. Seuramme la sijoitus oli maalissa 61.  virheiden takia. –Urani ran- taansa Samuli piiskasi 
kuljettaja pesi tämän het- –Kauheeta röykytystä, ker- kin rallipäivä, kuten Samu- yleiskilpailun 42. sijaan  
ken Junior WRC –kuljetta- too Samuli maali AT:llä. li on perjantaita kuvaillut. oikeuttavalla ajalla. Ajo-
jakaartin mennen tullen ja Himoksen pätkä sai osak- Jukojärvi 1:n yleiskilpailun tuntuma taisi löytyä par-
voitti oman luokkansa sel- seen aikamoista arvoste- 45. sija ja luokassaan sija haimmilleen sitten päivän 
vällä melkeinpä kolmen lua juurikin tien pehmey- 3. antoi varmastikin pot- kolmannella erikoisko-
minuutin erolla seuraa- den takia, kun vuorelta kua päivän lopuille EK- keella, legendaarisella 
vaan saman luokan kuljet- alas tuleva huoltotie oli kilometreille. Andreas Ouninpohjalla. Hyppyriä 
tajaan. Kalustolle armoton todella pehmeä pohjas- Ambergin kanssa käyty tiuk- toisensa perään sisältäväl-
NORF –ralli ajettiin tällä taan ja toisella ajokerralla ka sekuntikamppailu alkoi lä EK:lla Samuli kuittasi 
kertaa pienemmällä alu- urat olivat monen kymme- kääntyä Samulin voitoksi luokkansa kolmanneksi par-
eella kuin viime vuonna ja nen sentin syvyiset. Samu- Jukojärv i  2: l la,  kun haan ajan ja luokan johto 
moni EK vieläpä kahteen lin torstai oli seuraavilla Amberg jäi Samulin kyydis- säilyi. Rallin viimeisellä eri-
kertaan. Tien hoitokustan- pätkillä nousujohteista tä 7,5 sekuntia. Luokan kär- koiskokeella Painaa 2:lla. 
nukset ovat varmasti lei- parempien teiden ansios- ki muuttui Jaro Kinnusen Samuli ajoi yleiskilpailun 
kanneet myös rallin EK- ta. Torstaipäivän  saldona johtaessa siten, että Vuo- 33:ksi parhaan ajan ja ajoi 
kilometrien monipuolisuu- Vuorisalo ja kartturi Eetu risalo siirtyi kakkospaikalle samalla luokan 6 voittoon 
desta. Tämä näkyi myös Hellsten löytyvät yleiskil- ja Amberg putosi kolman- tämän vuoden Suomen 
kuljettajien arvosteluna pailun sijalta 43. nelle sijalle. Päivän lopus- MM-rallista. Yleiskilpailus-
teiden kunnosta, kun EK:t sa Samulin sijoitus yleiskil- sa Samuli sijoittui hienosti 
ajettiin toiseen kertaan PERJANTAI pailussa oli 31. ja luokas- sijalle 27. Tämä on hurja 
läpi. Perjantai olikin sitten jo saan hienosti ykkösenä. sijoitus, Samulin taakse jäi 

Vuorisalolta pesee ja linkoaa

Himoksen pätkä oli melkoista röykyytystä, kertoo Samuli Vuorisalo. Kartturina hänellä on Eetu-Pekka Hellsten
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seitsemän WRC-luokkien ennen seuraavaa SM-rallia. paa lähteä ajamaan tule- Lähteet:
kuljettajaa. - Kyllä nyt Turussa sitten koitetaan viin koitoksiin, kertoo www.samulivuorisalo.com
aika menee pitkälti tallissa taistella voitosta, kun meil- Samuli rallin päätyttyä. www.wrc.com
autoa huoltaen. Sen verran lä on vielä mahdollisuus 
raskas kisa se oli autolle- ajaa myös SM-kullasta. Teksti ja kuva:
kin, että aika paljon saa Uskon, että tämän kisan Santtu Miinalainen
laittaa uutta osaa kiinni jäljiltä on paljon helpom-

Mökkiperän EK:lla kärsi moni kuljettaja rengasrikoista

Maanrakennus- ja

maansiirtotyöt
Puh. 040 727 3381

m.makinen.oy@wippies.fi

Kupparinkuja 95

21380 Aura
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RATAILTA II 29.4
Kylmästä ensimmäisestä Mikan tyttären, Emman, 
rataillasta innostuneena joka pääsi koittamaan 
toiseen ratailtaan olikin jo  ensimmäistä kertaa radal-
lähtenyt enemmän kuljet- le endurance racing -
tajia koittamaan uudelle autolla. Polte on kova 
kaudelle tehtyä tekniik- radalle ja aika näyttää 
kaa. millä autolla ja missä luo-

kassa Emma vielä näh-
Hauhian Tommi oli jälleen däänkään.
testaamassa Vauxhalliaan 
ja Hokkanen päästeli jäl- Teksti ja kuvat:
leen tutut turbon suhinat Santtu Miinalainen
ilmoille Mitsubishi Lancer Roni Miinalainen
Evolla. Muutkin kuljettajat 
olivat heränneet talviunil-
taan kun toukokuun alku 
lähestyi.

Uusista kuljettajista voisi 
mainita myös Mäkisen 

Mäkisen Emma testasi radalla kilpa-autoa, homma su-
jui mallikkaasti ensikertalaiselta

Tämä nätti Lancia Integrale oli myös testaamassa ra-
taillassa, kulku oli kohdallaan

Lamborghinikin oli varikolla, mutta radalla sillä ei illan 
aikana ajettu

Hokkasen Mitsu kiersi rataa vaihtelevalla menestyksel-
lä, turbo sanoi sopimuksen lopulta irti
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MÖKKITALKOOT TOUKOKUUSSA
Ryhmä seuralaisia oli mök- ten.
kitalkoissa Virttaankan-
kaan mökkikylässä. Seuran Paikalla olivat Anne ja 
mökillä hoidettiin porukal- Jouko Aittamäki, Mirva Kor-
la pienimuotoinen kevät- kiakoski, Juha Karppinen, 
siivous jälleen kerran. Ikku- Tero Rantala, Markku Kau-
noiden pesua, saunan pe- nismäki ja Santtu Miinalai-
sua ja rakennuksen huolto- nen.
työt hoidettiin melko pie-
nellä, mutta tehokkaalla Teksti ja kuvat:
joukolla pois päiväjärjes-  Santtu Miinalainen
tyksestä. Grillikatoksen si-
säseinät saivat suojauksen 
tulevia kosteita kelejä var-

Anne ja Jouko työn touhussa
Rantalan Tero suojaili gril-
likatosta sisältä

Karppisen Juhalla oli urak-
kaa haravointihommissa

Koulutusta tarjolla!
16.10. Nopeuden päätoimitsijakoulutus Padasjoki
16.11. Nopeuden päätoimitsija koulutus Turku
23.11. Nopeuden päätoimitsijakoulutus Kuopio
7.12. Nopeuden päätoimitsijakoulutus Avoin (Pohjanmaa)
14.12. Tekniikan päätoimitsijoiden kertauskoulutus Tuusniemi

kertaus

Tutkinto-, seura- ja koulutusvastaava
Toimitsija- ja seurakoulutukset, koulutuksiin ilmoittautuminen
Irma Sirén
sähköposti: irma.siren@osuuspankki.fi

Tutkinnot
14.12. Rallin perustutkintoTurku

MUISTA KOTISIVUOSOITE, AJANKOHTAISET ASIAT LÖYDÄT HELPOITEN SIELTÄ

www.kysua.net
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Kansallista ratasarjaa on Enempiä spekuloimatta, 
yritetty pitää yllä monta Kemorassa ajettiin Avoin 
vuotta, mutta SM-sarja tun- Race, jossa oli ajettavina 
tuu kiinnostavan niin pal- luokkina avoin touring car, 
jon kuljettajia ettei kan- avoin Gt ja kuorma-
sallinen arvo kiehdo osal- autoluokka. Lauantaina 
listumaan pienempiin kil- ajettu kilpailu kokosi 
pailuihin. Tämä on tietysti yhteensä 20 osallistujaa. 
valitettavaa, koska monel- Sunnuntaina oli enduran-
la enemmänkin harraste- ce-kilpailun vuoro.
pohjalla olevalla kuljetta-
jalla rataleiman ylläpitä- S e u r a m m e  k u o r m a -
minen käy vaikeammaksi. autokuljettajat olivat 

hyvin edustettuna paikan 
Onneksi jotkut seurat päällä, kun k-a luokan 
uskaltavat lähteä teke- ilmoittautuneista 5 kuljet-
mään jo ennalta tiedettä- tajaa ajoi seuramme 
vää tappiollista kilpailua, nimissä. Eli toisin sanoen 
mutta luokkia ja lajeja koko avoimen kilpailun 
yhdistelemällä voi päästä osallistujista 25 % oli Kyrön 
jopa  plusmiinusnolla - seudun UA:sta.
tulokseenkin.

Aki Teinin viikonloppu oli 
murheellinen, kun turbo-
jen rikkoutuminen vei kai-
ken ajan korjauksien mer-
keissä. Tiimin mekaanikot 
tekivätkin hommia oikein 
urakalla, mutta ainoastaan 
yksi kierros tuli Kemoran 
kilpailun saldoksi tällä ker-
taa.
Matti Salosella taasen oli 
hyvä viikonloppu, auto 
toimi ja ensimmäisen läh-
dön voitto ja toisessa toi-
seksi tuleminen toivat 
melko kasan pisteitä plak-
kariin.
Erik Forsström oli paikalla 
Volvo Whitella ja sijoituk-
sena ensimmäisestä läh-
döstä kuudes sija ja toises-
ta lähdöstä viides sija.
Markus Alkion Volvon moot-

AVOIN RACE
KEMORA 1.6.

Kuorma-autojen ensimmäisen lähdön palkitut 1. Matti 
Salonen, 2. Jarkko Jauhiainen ja 3. John Hemming

Aki Teinin Ivecosta meni useampi turbo viikonlopun aikana
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torilla varustettu Scania sä Hemmingillä oli ongel-
toimi myös hyvin, vaikka mia ja kierrosajat putosi-
Markus hieman taisteli uusi- vat ensimmäisestä lähdös-
en ruiskutuspuolen osien tä 2 sekuntia. Tuloksena toi-
ja moottorinohjauksen sen lähdön kuudes sija.
kanssa viikonloppuna. 
Ensimmäisessä lähdössä vii- Itseäkin harmitti kilpaili-
des sija ja toisessa lähdös- joiden vähäisyys, kun seu-
sä ruutulipulle tulo neljän- rat kuitenkin joutuvat teke-
tenä oli hyvä suoritus. mään aikamoisen työn kan-
John Hemmingillä, joka sallisenkin kilpailun aikaan 
osti Erik Forsströmin van- saamiseksi. Mutta maailma 
han Mersun ja laittoi sen muuttuu ja yhdistelmäkil-
uusiin kuoseihin, oli juhla- pailut taitavat tehdä tulo-
viikonloppu, kun hän aan ratapuolelle kustan-
ensimmäisessä lähdössä nusten noustessa.
sai kilpa-ajouransa ensim-
mäisen pokaalin. Kolmas Teksti ja kuvat:
sija toi myös hyvät pisteet  Santtu Miinalainen
kuorma-autojen sarjaa 
ajattelen. Toisessa lähdös-

Erik Forsströmin Volvo Whitessa on ruutia koneessa 
vaikka millä mitalla

Markus Alkion ja Matti Salosen varikkopilttuut
Mikähän auto mahtaa
olla kyseessä?

Mersun nokkaan on tehty hieman muutoksia
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Aluekuppi I 6.5
Aluekuppi aloitettiin tou- osalta sillä erolla, ettei 
kokuun alkupuolella. Kol- Kutila valitettavasti saa-
men osakilpailun alueelli- nut autoaan toimimaan ja 
nen ratasarja keräsi  ei näin ollen ilmestynyt läh-
ensimmäiseen kilpailuun töviivalle.
17 kuljettajaa.

Kuorma-autojen toisessa 
Seurastamme ajamassa oli- lähdössä John Hemming 
vat Niko Nieminen, Ari Kul- aiheutti sydämen tykytys-
mala, Kimmo Luoto, Henri tä, kun olimme Palmasissa 
Nokkala, Jukka Pietilä, liputtelemassa kilpailua. 
Pasi Pykäläinen, Markus Hemmingin etupään jousi-
Alkio ja John Hemming. tus petti ennen takasuoral-

le tuloa nopeassa oikeassa, 
Alle 1600 -luokassa voit- jolloin ohjaus ei toiminut 
toon ajoi Ford Fiesta R2:lla kunnolla ja jopa auton 
Niko Nieminen. Toisena kaato oli lähellä. Onneksi 
maalissa oli Ari Kulmala Hemming selvisi säikäh-
Honda Civicillä. Kolman- dyksellä, mutta kilpailu 
neksi eniten pisteitä Alkion Markuksen kanssa 
mukaan nappasi Kimmo oli ohi rikkoutuneen jou-
Luoto. Kolmoisvoitto siis sen takia.
a l l e  1600  - l uokas sa  
KySUA:lle. Markus Kutilan Ensimmäisen lähdön kuor-
Lada ei tällä kertaa pelit- ma-autoissa voitti Hem-
tänyt kunnolla ja keskey- ming ja toisessa parhaat 
tys tapahtui heti lähdössä. pisteet keräsi Alkio. 

Henri Nokkala voitti Cor- Teksti ja kuvat:
tinallaan avoimen yli 2000 Santtu Miinalainen
-luokan. Jukka Pietilä Fia-
tillaan oman luokkansa. Ja 
Pasi Pykäläinen ajoi Locost 
-luokassa ykköspisteet 
kotiin.

Toinen lähtö olikin ensim-
mäisen uusinta tulosten 

Ohjaajakokous ennen kilpailulähtöjä

Markus Alkio nro 80 ja John Hemming nro 87

Pasi Pykäläinen kilpaili Locostillaan

Jukka Pietilän Fiat sai hieman kolhua etupuskuriin 
ensimmäisessä lähdössä, mutta eipä tuo menoa 
haitannut
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HEMA-SHOW, Loimaa
Hema-show esittäytyi ihmisten tietoisuuteen, 
ensimmäistä kertaa maail- välillä suuremmalle ihmis-
mankartalla Loimaalla määrälle ja välillä yksittäi-
kesäkuun alussa. Seuram- sille kiinnostuneille.
me jäsenen Marko Suomen 
perustaman Hema styling - Hema stylingin puheenjoh-
kerhon ja yhteistyötaho- tajan  He ikk i  Va lven   
jen ponnistuksena Loi- mukaan katsojia ensi ker-
maalle kokoontui n. 100 taa järjestetyssä näytte-
a u t o a  s e k ä  m u u t a  lyssä kävi n. 1200 henkeä, 
tuning/racing kalustoa. joten hyvin yleisö otti vas-

taan uuden autonäyttelyn 
Myös Kyrön seudun urhei- Loimaan kaupungissa.
luautoilijat esittäytyivät 
näyttelyssä omalla kalus- Kiitokset myös Hema sty-
tollaan. Kiitokset vaan esit- lingille mahdollisuudesta 
telyyn autonsa tuoneille, tuoda seuramme osasto 
kun näyttelyosasto tuli näytille!
melko nopealla aikataulul-  
la pystytettäväksi. Autour- Teksti ja kuvat:
heilua vietiin jälleen Santtu Miinalainen

Seuramme oli kolmen auton voimin esillä Hema Show:ssa Loimaalla

Fisker Karma oli yksi näyttelyn kuvatuimmista autoista

Tässä -70 Challengerissa oli kromin loistetta kylliksi
Marko Leppäsen Funny Bike -ryhmän kiihdytys-MP, eri-
koisuutena V2-moottori 
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Pesämäen Juhannus
Tuli vietettyä hieman eri- luokkaan jolloin ilmoittau- kilpailut kiertänyt vanha 
lainen juhannus tänä vuon- tuneiden määrä oli noussut Mosse osui kaiteeseen ja 
na. Monelle muulle tällai- suureksi. Tämä lupasi koki ainakin meikäläisen 
nen jokkis -Juhannus näyt- myös monta lähtöä viikon- silmissä totaalisen tuhon. 
ti olevan jokavuotinen lopun ajaksi ja yli 140 läh- Myös kaidetta jouduttiin 
tapahtuma, johon lähde- töä näistä ilmoittautuneis- korjailemaan, mistä voi 
tään koko perheen voimin. ta kertyikin. päätellä auton saamaa 

iskun voimaa. Onneksi kul-
Honkajoen rata tarjosi jäl- KySUA:n edustajina oli jettajalle Mikael Rajalalle 
leen tänä vuonna hienot tällä kertaa kaksi kuljetta- ei käynyt pahemmin.
puitteet jokamiesluokan jaa, Mika ja Jeri Kaitonen. 
kansalliselle kilpailulle. Molempien kuljettajien  
Ilmoittautuneita oli 361 kil- luokat ajettiin sunnuntai-
pailuun, jossa ajettavina na, joten paikan päälle Kai-
luokkina olivat yleinen, toset tulivat vasta lauan-
evk, nuoret, naiset, papat taina.
ja erillinen etuvetoluokka. Perjantaina ajetuissa luo-

kissa oli vauhtia ja olihan 
Moni kuljettaja oli tietysti silloin myös hieman vaaral-
osallistunut kahteen eri lisia tilanteitakin. Monet 

lä AL-Härmästä ja kolman-EVK:n voittoon ajoi Mika 
nen pokaalin etuvetoisissa Kaasalainen HämUA:sta, 
pokkasi Toni Ketomäki toiseksi tuli Teemu Lehto-
LapUA:sta. Naisten luokas-nen V-SUA:sta ja kolman-
sa voittoon ajoi Nita Simo-tena maaliin A-finaalissa 
nen LemUA:sta, kakkosek-tuli Joni-Pekka Rajala 
si ajoi Heini Mäkelä NoorUA/MK:sta.
PukMU:sta ja kolmanneksi 
Anilla Perälä KauhUA:sta.Etuvetoluokan voitti Esa 

Ketomäki LApUA:sta , toi-
Lauantaina oli sitten seksi tuli Hermanni Heikki-

Mikael Rajalan ohjastama Mosse meni EVK-semifinaa-
lissa huonoon kuntoon, tässä vielä runko on kuosissa

Nuorten luokan finaalilähtö alkoi jo näyttää lopun merk-
kejä Fiatin koneessa Jeri ajoi nuorten luokan voittoon
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KySUA:n edustaji- v a -
en vuoro. Jeri Kaitonen rovasti täytyi ajamista miel-aloitti hienosti alkuerässä jatkaa finaalien puolella. tä, että kyllä seuran täy-ykköspaikalla ja pääsy toeh-

Moottori alkoi olla C- tyy saada itse päättää osal-välierään aukesi helposti. tona vaikkapa perintei-
finaalin lähdössä jo niin listumismaksusta omaan selle mökkijuhannukselle!Väl ierästäk in  helpon kuuma ettei vedet pysy- kilpailuunsa.ykkössijan napannut Jeri neet oikein lähtölaatalla-

oli tyytyväinen tulokseen Teksti ja kuvat:kaan koneessa ja ikävästi Hieno tapahtuma tuo Pesä-ja pääsystä A-finaaliin, Santtu Miinalainentuloksena oli keskeytys mäen Juhannus kaiken vaikkakin auto ei tuntunut moottorin porsiessa ja kaikkiaan. Kannattaa läh-enää olevan parhaimmassa tehojen hävitessä. Kuudes teä käymään joskus, vaih-iskussa. A-finaalissa Jerillä sija C-finaalista ja yleisen 
oli vastassa viisi Fiatia ja luokan sijoitus 16.
yksi VW Kupla. Jeri ajoi hie-
nosti A-finaalin voittoon 

Pesämäen Juhannuksessa 
keräten mm. NU/NA SM:n 

kokoontui myös muutama 
A-finalistin ”päänahan”.

seuran päättäjä keskuste-
Fiat alkoi olla kyllä jo mel- lemaan jokkiksen sääntö-
koisen ”kypsä” koneel- muutosasioista. Aika lailla 
taan, mutta Mika osallistui samoilla ajatuksilla oli 
silti yleisen luokan lähtöi- moni seura liikkeellä.  
hin. Mitään varsinaisia suuria 
Mika ajoi alkuerälähdössä päätöksiä/linjanvetoja ei 
ykköseksi ja auto sai hen- tehty vaan asioita pohdit-
gähtää keräilyerien yli. tiin hieman joka kannalta. 
Välierässä irtosi kakkossi- Kiinteään kilpailukohtai-
ja. Semifinaalissa napsahti seen ilmoittautumismak-
sanktio kaistanvaihtami- suun otettiin kantaa voi-
sesta vaikkakin sijoitus makkaasti ja oikeastaan 
lopussa oli kolmas, joten kaikki seurat olivat sitä 

Jerin kelpasi tuuletella podiumilla ykköspokaaliaan, taakse jäi kovia nuorten luokan kuljettajia

Jarno Filppulan (NoorUA/MK) Polo ei pysynyt pyöril-
lään yleisen välierälähdössä
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Aluekuppi II 24.6.
Kovin jäi laihaksi aluekupin Formula Fordillaan. Kuor-
toinen osakilpailu tällä ker- ma-autoja ei tällä kertaa 
taa. Liputtelemaan läh- ollut kuin yksi ja John Hem-
dettiin Säkylän UA:n avuksi ming ajoi yhden aluekuppi-
ja tutulta Palmasin kutos- pisteen tililleen.
pisteeltä taas itsemme löy-
simme. Kilpailijoita oli täl- Teksti ja kuvat:
lä kertaa tullut ajamaan Santtu Miinalainen
ainoastaan 14. KySUA oli 
edustettuna seitsemän kul-
jettajan voimin.

Alle 1600 -luokassa kak-
s o i s v o i t o n  n a p p a s i  
KySUA:n kuljettajat.  
Ensimmäisenä maalissa oli 
Ari Kulmala ja toisena Kim-
mo Luoto. Yli 1600 -
luokassa voiton otti Henri 
Nokkala Cortinallaan. 
Mäkelän Heimo ajoi Endu-
rance Racing luokassa Vol-
volla ja voitti luokkansa. 
Samoin KySUAlaiset ajoi-
vat luokkavoitot Locost ja 
Formula Ford luokassa. 
Pasi Pykäläinen ajoi Locos-
tillaan ja Riku Lehmussaari 

John Hemming ajoi varman pisteen aluekupissa

Riku Lehmussaari ajoi Formula Fordillaan Locostia vastaan samassa lähdössä

Ari Kulmala ajoi alle 1600 -luokan voittoon Civicillä

Juha Mustonen ajoi Roadsport Fiestalla koppiautojen 
yleiskilpailun voittoon

Tämä Imppi on tainnut olla hieman liekeissä jossain 
vaiheessa
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Mellilä -päivä 6.7.
Tämän vuoden aikana seu- jäsenistöä jälleen esittele-
ramme on ollut näkyvillä mässä kalustoaan ja seu-
monessa tapahtumassa. ran toimintaa. Pertti Len-
Autourheilua on viety maa- tosen rallisprint Lancia 
ilmankartalle esittelyosas- Delta Integrale ja Ari Kul-
tojen kanssa ja kiinnostu- malan rata Honda.
neita on ollut jokaisessa 
tapahtumassa. Melliläläiset jäsenemme 

Sauli Rautiainen, Virpi Ten-
Mell i lä -päivässä ol i  kanen ja Pertti Lentonen 

esittelivät kalustoa. Ylei-
söä paikan päällä oli aina-
kin kolmensadan henkilön 
verran.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Osastolla olivat esillä Pertti Lentosen ja Virpi Tenkasen ohjastama Lancia ja Ari Kul-
malan Honda Civic

RC-autokuljettajatkin olivat driftailemassa

TILAUSAJOT KOTI- JA ULKOMAILLE

Kts netistä : www.matkaviitala.fi 

SAARENMAA RALLIMATKAT lokakuussa

22-26.12 TALLINNA KALEV SPA kylpylä

SOITA    02 766 9294,  LOIMAA 

Matka

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 18,- • pesulapalvelu • toimistotarvikkeet
• kaiverruspalvelu, myös lasermerkkaus • värikopiopalvelu
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Ratailta III
Kolmannessa rataillassa 
o l i k i n  m o n i p u o l i s t a  
kalustoa. Perinteisten 
kuljettajien lisäksi Säkylän 
UA:n Peltolan Jyrki oli 
saanut Corvettensa iskuun 
viiden vuoden uurastuksen 
jä lkeen.  GT3- luokan  
sääntöjä mukaillen tehty 
Corvette kulki mukavasti 
ja kierrosajat olivat 1.22 
luokkaa.

Muutama roadsport  -
luokan autokin oli paikan 
päällä. Virtasen Pekan Sko-
dassa oli ainakin kulku koh-
dallaan, kuten myös Kuti-
lan Markuksen  Ladassa.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Kutilan Markus Ladallaan ja Virtasen Pekka Skodallaan

Mäkelän Heimo roikkui endurance -luokan Volvolla 
S4 Audin puskurissa

Peltolan Jyrkin Corvette oli iskukunnossa

Tätä Pontiac Fieroakin käytiin koittamassa radallaJ-P Ollikainenkin oli testaamassa Legendsiäjälleen 
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Transport Forsström

   
+358 400 908 609Takojantie 5

32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

RAUTIAINENHUOLTO- JA PESUPALVELU

www.huoltojapesupalvelu.fi

pesut • vahaukset • korjaustyöt
hinauspalvelu • varaosat

®
0600 02200
040 4166 112

HINAUSPALVELU

Kokouksen aika:

klo 19.00

Kokouspaikka:

Kyrön seudun OP:n kokoustiloissa

Kyröntie 31

21800 Kyrö

L O I M A A

Asialistalla:
-sääntömääräiset asiat
-palkitaan vuoden aikana ansioituneet 
kuljettajat ja toimitsijat

SYYSKOKOUS 7.11

MÖKKITALKOOT
26.10.2013 klo 11.00 alkaen

Syksy saapuu vääjäämättä ja on 
aika taas talkoilla seuran mökillä.
Laitetaan pihapiiri ja mökki siistiksi. 
Niin kuin aina... tarjolla on raitista ilmaa, hyvää seuraa ja 
tietenkin pullakahvit.
Tervetuloa syystalkoisiin mökille !!



Syyskuu 2013 n:o 2

RATAILLAT 2014
Ma 21.4.
Ma 12.5.
Ma 26.5.
Ma 16.6.
Ma 7.7.
Ma 21.7.
Ma 4.8.
Ti 26.8.
Ma 1.9.
Ma 15.9

kaikki illat klo 17-20

Seura järjesti matkan Ral- keen oli vuorossa kuljetta-
licross EM -kisoihin Kouvo- jien nimikirjoitussessiot 
laan. Lähdimme lauantai johon jonoa riitti niin että 
a amuna  kukon l au l un  enpä muista missä olisin 
aikaan pikku porukalla mat- ihan äsken samanlaista 
kaan Kaunismäen Markun jonotusta nähnyt. Ilta-
asuntoautolla. Mukana oli- päivällä alkoi sitten varsi-
vat myös Ylle Kaunismäki, naiset finaalilähdöt joista 
Jouko Aittamäki, Jouko ei vauhtia ja vaaratilantei-
Ahola, Esko Kurppa ja minä ta puuttunut. Renkaita 
eli Korkiakosken Mirva. irtoili ja peltiä kolisi mutta 

täysillä mentiin siitä huoli-
Perille päästyä pienen lip- matta, pahoja onnetto-
pusekaannuksen jälkeen muuksia ei onneksi sattu-
pääsimme vihdoin seuraa- nut. Säätilakin oli enim-
maan vapaita harjoituksia mäkseen helteistä, ukkos-
Tykkimäen radalla. Helle- kuuro kävi finaalilähtöjen 
keli helli koko lauantaipäi- aikana hätistelemässä 
vän ja kyllähän siinä taas porukkaa mutta kesähän 
naamanahka punotti, aina- kuivaa minkä kastelee ja 
kin meikäläisellä, kuten aurinkorasvakin oli veden-
tavallista. Lauantaipäivä- kestävää joten eipä paljoa 
nä ajettiin vapaat harjoi- häirinnyt.
tukset ja ykkös ja kakkos 
alkuerät. Kun alkuerätkin Kaiken kaikkiaan mukava 
oli ajettu, siirryimme maja- reissu oli se ja tässäkin 
paikkaamme Karijärven pätee tuo vanha totuus eli 
kauni is i in  maisemiin.  moottoriurheilu on parasta 
Sauna teki kyllä hyvää ja paikan päällä.
pitihän sitä järvessäkin 
pulahtaa huuhtomassa hie- Teksti ja kuvat:
kanpölyt pois kropasta. Mirva Korkiakoski

Sunnuntaina sitten taas 
aamusta takaisin Tykkimä-
elle seuraamaan alkueriä 
numerot 3 ja 4. Tämän jäl-

RalliCrossturistina Kouvolassa 8.-9.6.

Rallicross-turistit Jouko Ahola (vas.), Markku Kaunis-
mäki, Esko Kurppa, Jouko Aittamäki ja Ylle Kaunismäki

Nimikirjoitustilaisuudessa oli tunkua
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AKK:n valtuusto Himoksella NORFissa
Joka vuotinen perinne on ihan korkealle hattua nos-
ollut se että AKK:n liitto- taa. Kyllä suomalainen 
valtuutetut ovat olleet hoi- Viestiradiotiimin ajanotto 
tamassa yhtä Neste Oil on vielä PRO-sarjassa 
Rally Finlandin erikois- espanjalaiseen järjestel-
koetta. Tämäkään vuosi ei mään verrattuna.
tehnyt poikkeusta kun val-
tuutetut olivat Himos 1:n Kiitokset muuten Helille ja 
ja 2:n hoitajina toimitsi- Pasille, mukava päivä 
joina ja järjestyksenvalvo- mukavien toimitsijakave-
jina. reiden kanssa!

Itsekin tuli oltua tänä vuon- Teksti ja kuvat:
na hommissa, kun viime Santtu Miinalainen
vuonna ralli jäi ikävä kyllä 
väli in. Torstaiaamulla 
lähtö Loimaalta Jyskälään 
ja Himoksen laskettelukes-
kusta kohti. Paikan päällä 
oltiinkin paremman puolis-
kon kanssa ensimmäisten 
joukoissa.  Valtuuston 
puheenjohtaja Markku 
Muilu ja Klemolan Sakke 
jakoivat porukalle rallipas-
sit ja toimipisteet joihin 
vapaaehtoiset oli sijoitet-
tu.

Meidän työpaikkamme löy-
tyi EK:n maali AT:lta, jonne 
myös Lahti-Salorannan 
Heli ja Salorannan Pasi 
ohjattiin. Himos 1:n hoi-
dossa ei ollut mitään vai-
keutta, kun autot lähetet-
tiin tasaisin välein. Mutta 
Himos 2:n lähtöjärjestys 
tuotti jo sitten harmaita 
hiuksia meille maalipään 
porukalle, kun autoja lähe-
tettiin kahden minuutin 
välein neljän ryppäissä puo-
lenminuutin välein. Maali 
päässä oli välillä niin pal-
jon autoja ettei alue mei-
nannut riittää. Eikä hom-
maa helpottanut yhtään se 
että radiopuhelimen akku 
loppui kesken kaiken. Lop-
pujen lopuksi selvittiin 
kuin selvittiinkin tuosta 
pioneeriharjoituksesta. 
Espanjalaiselle ajanotto 
järjestelmälle ei kyllä voi 

Toimihenkilöille jaettiin tarvittava varustus aivan lähdön tuntumassa

Keskeytyksiäkin nähtiin Himoksen maalissa

Maalin AT valmiina ottamaan kilpailijat vastaan
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KEMORA
10.-11.8

Kemorassa ajettu neljäs kainen ajoi ruutuun 15 ja 
Finrace -osakilpailu keräsi Ahrikkala ruutuun 28. Kil-
95 osallistujaa Veteliin. pailijoita oli tällä kertaa 

l ä h t e n y t  L e g e n d s  -
Seuramme kuljettajiakin luokkaan hieman yli kol-
oli mukana kilpailemassa. mekymmentä eli hyvä kil-
Erno Granqvist ajoi Formu- pailulähtö oli tulossa.
la Ford -luokassa, J-P Olli-
kainen ja Risto Ahrikkala Xtreme Race -luokassa ai-
osallistuivat Legends- ka-ajoissa määritellään 
luokkaan, Xtreme Race - kahden eri lähdön lähtö-
luokassa kilpaili kuljetta- ruutu. Hannula ja Ståhl 
japari Markku Hannula ja ajoivat ruutuihin 7 ja 10. 
Tero Ståhl sekä yksin koko Kari Aarnio taasen ajoi ruu-
kilpailun ajanut Kari Aar- tuihin 10 ja 9.
nio. Lisäluokkana ajetussa 
kuorma-autojen kilpailus- Kuorma-autojen aika-
sa olivat mukana Matti Salo- ajoissa paalupaikka-ajan 
nen, Erik Forsström ja Mar- ajoi Matti Salonen, muut 
kus Alkio. KySUA:n kuljettajat olivat 

sijoilla 4. Markus Alkio ja 5. 
AIKA-AJOT Erik Forsström.
Formula Fordien aika-
ajoissa Erno ajoi ruutuun Hyvä keli oli oikeastaan ko-
10. Ernon autossa on pie- ko kilpailuviikonlopun. Hie-
nempi tehoinen Zetec- man vettä sateli, mutta ei 
moottori, joten hanskalla niin paljon että se olisi kil-
täytyy korjata kolmen- pailua haitannut.
kymmenen hevosvoiman 
häviötä kilpailulähdöissä. LAUANTAIN LÄHDÖT

Lauan ta i n  l ähdö i s s ä  
Legends aika-ajoissa Olli- KySUA:n kuljettajat sijoit- Risto Ahrikkala nousi hienosti toisena päivänä sijalle 19

Xtreme Race kuljettajapari Hannula ja Ståhl, tässä ajo-
vuorossa Tero Ståhl 

Legendsien lähdöissä on pörinää
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tuivat seuraavasti. sun kone antautui jo har-
Erno Granqvist ajoi Formu- joituksissa eikä hän osallis-
la Fordeissa sijalle 9. tunut kilpailuun.
Legendseissä J-P Ollikai-
nen löytyi lopputuloksista KILPAILUTAPAHTUMA
sijalta 8. Risto Ahrikkalan Mikäköhän mahtaa olla, 
tulos ensimmäisestä läh- kun suurta yleisöä ei kiin-
döstä oli sama kuin aika- nosta SM-ratasarja tämän 
ajoissa eli 28. enempää? Kilpailuluokat 
Xtreme Race -kuljettajat ovat melko hyvin kohdal-
Hannula ja Ståhl päättivät laan ja eikä kilpailullisesti 
ensimmäisen lähtönsä si- voisi tiukempia lähtöjä pyy-
jalle 7 ja Kari Aarnio ajoi si- tää kuin esim. Legendsien 
jalle 8. lähdöt ovat. Kilpailutapah-
Kuorma-autolähdössä Mat- tumana aivan erinomaista 
ti Salonen ajoi toiseksi Mar- katsottavaa ja radan nä-
kus Alkion ollessa neljäs ja kee isosta katetusta katso-
Erik Forsströmin tullessa mosta melkeinpä jokai-
viidentenä maaliin. seen kilpailutilanteeseen, 

mutta vain kolme -
neljäsataa katsojaa. No sii-SUNNUNTAIN LÄHDÖT
näpä on pohdittavaa jäl-Formula Fordien lähdössä 
leen ensi vuodeksi.Erno ajoi sijalle 10 ja ajoi 

samalla viikonlopun par-
haan aikansa 1.13,173. PS. Kiitokset Jutin Kristalle 

meidän majoittamisesta!Legends -luokassa J-P Olli-
kainen ajoi toisessa läh-
dössä sijalle 15. Risto Teksti ja kuvat:
Ahrikkala taasen nosti si- Santtu Miinalainen
joitustaan ja oli kilpailussa 
19.
Xtreme Race -luokassa Han-
nula ja Ståhl ajoivat sijalle 
10. Kari Aarnion kohtalona 
oli tällä kertaa keskeytys 
14:llä kierroksella.
Kuorma-autojen lähdössä 
Matti Salonen nappasi täy-
det pisteet, Erik Forsström 
tuli maaliin sijalla neljä ja 
Markus Alkio päätti kilpai-
lu-urakan sijalle viisi. John 
Hemming oli yhtenä osal-
l i s t u j a n a  k u o r m a -
autoluokassa, mutta Mer-

Erno Granqvistin kalustona oli Formula Ford Zetecin 
moottoritekniikalla

Kari Aarnio ajoi lauantain lähdössä sijalle 8, mutta sun-
nuntai päättyi keskeytykseen

J-P Ollikainen ajoi lauantaina seitsemänneksi, mutta 
sunnuntain 15:een sijaan hän ei ollut tyytyväinen

Porsche Gt3 Cup -luokka ajoi lauantaina kaksi lähtöä

Matti Salonen voitti kuorma-autojen toisen lähdön



Belgiassa Zolderin radan lähtösuora kävi hieman ahtaaksi

Mika Mäkisen EM-kausi tekniikkamurheiden saattelema
Mikan erinomainen kauden kanssa on myös painittu. Seuraavana kilpailuna on- hen Hahn on nyt Antonio 
alku ei ole saanut toivot- Kallistuskulman muutos ei kin järjestyksessään yh- Albaceten perässä 21 pis-
tua jatkoa, kun pitkään vai- tuonut parannusta aina- deksäs osakilpailu, joka tettä eli mitään ei ole vielä 
vannut tehon puutteen ai- kaan ohjattavuuteen ja ajetaan Jaraman radalla ratkaistu ennen kahta vii-
heuttaja huomattiin  hie- Mika ei ollut saanut edes tii- Espanjassa 5.-6.10. meistä kilpailua.
man liian myöhään. Jo Nür- min mekaanikoilta tietoa 
burgringin kilpailusta asti kallistuskulman muutok- Tällä hetkellä Mika on sar- Teksti:
temppuillut auto saatiin oi- sesta. Kulmaa muutettiin japistetilanteessa kahdek- Santtu Miinalainen
keastaan moottoripuolelta uudestaan ja ajettavuus pa- santena, 17 pisteen päässä Kuva:
kuntoon vasta nyt Belgian rani. Seuraavana olivat jar- Sveitsiläisestä Markus Bösi- MAD CROC Truck Racing 
Zolderin kilpailuun. Ahto- rupaineongelmat, kun pai- geristä. Pisteitähän maksi- Dustin Schaber
puolella ollut vuoto vaikut- nemittarin väärä arvo hui- missaan kilpailuviikonlo-
ti paljon tehoihin. jasi Mäkistä vaikka todelli- pusta voi saada 60, joten  
- Saksassa myös taka- nen arvo olikin jotain muu- neljän parhaan joukkoon-
akselin kanssa oli ongel- ta. kin Mikalla on vielä teo-
mia. Mutkasta lähtiessä ei - Sitten kun auto toimii reettiset mahdollisuudet.
uskaltanut kiihdyttää yh- moitteettomasti, niin sillä 
tään ennen kuin auto oli ai- on tosi hienoa ja helppoa Kauden viimeinen osakil-
van suorassa, muuten lähti ajaa, mutta nyt on kyllä ol- pailu huipentuu Ranskaan 
perä alta, kertoo Mäkinen. lut vastoinkäymisiä aika Le Mansiin. Siellä ratkais-

lailla tämän kauden aika- taan EM-sarjan voittaja. 
Etuakseliston ongelmien na. Viime vuoden mestari Joc-


