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Takkiin tuli aika roimasti. Niin taisi tulla monelle muulle-
kin seuralle, jotka yrittivät talvirallia järjestää. Viivoja 
oli vedelty kilpailujen päälle oikein urakalla kilpailuka-
lenterissa.

Mutta eipä lannistuta, vaan järjestetään endurance-
kilpailu toukokuussa. 17.5 pyörähtää käyntiin 23. Circuit 
Endurance Alastarolla ja tätä kirjoittaessa kilpailu näem-
mä järjestetään kansallisena kilpailuna, koska 25 tiimin 
CUP-sarjailmoittautumisehdon raja ei tullut täyteen.

RC-radan projekti jatkuu Kyrössä ja talkoolaisia kaiva-
taan radalle hommiin. Tarkoituksena on ajaa tänä vuon-
na ainakin yksi kilpailu uudella radalla. Suuri kiitos myös 
Kyrön Lions-klubin porukoille lahjoituksesta sekä talkoo-
porukan haalimisesta radalle. Kenneth Moisio on häärän-
nyt RC-radalla useana päivänä kevään aikana ja tulihan 
siellä itsekin pyörähdettyä yhtenä talkoopäivänä pojan 
kanssa.

Liikennevakuutusasia on ollut kaikkien huulilla vuoden 
alusta asti ja nyt jokamiesluokan puolelle on neuvoteltu 
mielestäni hyvä päänavaus vakuutuksen osalta. Joka-
miesluokan kilpa-autojen suureen omistajan vaihtuvuu-
teen kauden aikana on tarjolla henkilökohtainen vakuu-
tus, jolla varmistetaan se että kilpailussa sillä hetkellä 
ajettavassa autossa on liikennevakuutus voimassa vaik-
ka auto vaihtuisikin kesken kilpailuviikonlopun.

Finrace-ratakilpailun tekeminenkin on aloitettu ja val-
takunnallisia palavereja on käyty jo kaksi kertaa. For-
mula Fordien SM-sarja ei toteutunut ja Fordit ajavat 
tänä vuonna Cup-sarjana osakilpailuissa. V1600 -luokka 
taasen on kerännyt ison joukon kuljettajia ja luokka aje-
taan SM-arvoisena. Alastaron osakilpailuun ollaan neu-
vottelemassa Virosta BMW-luokkaa sekä Formula 
Renault-luokkaa lisäluokiksi ja nähtäväksi jää minkä 
kokoisella kuljettajakaartilla virolaiset Alastarolle osal-
listuvat.

Hyvää kevään jatkoa kaikille jäsenille,
nähdään kilpailuissa!

Toimitsijaksi?
17.5. tarvitaan jälleen seuran
jäseniä tekemään kilpailua

Ota yhteyttä!
Jouko 040 5247 336
Santtu 040 7458 846

CIRCUIT
ENDURANCE

2014
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Koulutukset

5.7.14 Ralli jatkotutkinto (nuotti) Paikka vielä auki
26.7.14 Ralli perustutkinto  Salo
13.8.14 JM-tutkinto   Turku
6.9.14 Ralli perustutkinto  Rauma
10.9.14 Endurance tutkinto  Turku 
25.10.14 JM-tutkinto   Kankaanpää
13.12.14 Ralli perustutkinto  Naantali

3.5.14 Tekniikkakoulutusta   Turku
24.5.14 Nopeuden päätoimitsijakoulutus Huittinen
20.9.14 Nopeuden päätoimitsijakoulutus Lahti
15.11.14 Nopeuden päätoimitsijakoulutus Salo
15.11.14 Nopeuden päätoimitsijakoulutus Riihimäki ABC

Tutkinnot

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

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

www.kysua.net

KILPAILUKALENTERI
AKK LÄNSI-SUOMI

Lisätietoja koulutuksista saat AKK:n sivuilta koulutuskalenterista 
sekä alueen koulutusvastaava Irma Siréniltä

19.-20.4.14 16. KUPLA-KUHMUT, Kokemäki JM K

26.-27.4.14 Kevätpäräys, Pori FK K, NEAFP

27.4.14 Kevät-JM JM K

3.-4.5.14 Alueleiri, Länsi-Suomi FK harj.k.

3.5.14 FDO AllStar Pesämäki drifting K, NEAFP

10.5.14 Armonlaakson Ajo, Naantali AS Cup, K

10.5.14 Huittisten Laatupalvelu JM JM K

17.5.14 Circuit Endurance, Virttaa EN Cup

17.5.14 Pesämäki JM, Honkajoki JM K

17.5.14 TeijoTalot Ralli, Perniö Ralli HRT

18.5.14 Naantali JM JM K

24.5.14 Crosskart SJM, Honkajoki crosskart SM

24.5.14 Rallicross SM, Honkajoki RC SM

25.5.14 Raskaskalustohuolto Sataservice JM, Eurajoki JM K

31.5.-1.6.14 Tuplakisa, Monako FK K

7.6.14 Nilfisk Ralli, Raisio Ralli F-Cup

7.-8.6.14 Pori SM FK SM

8.6.14 IV ROMUKAUPPA JM JM K

14.-15.6.14 JM SM Nuoret ja Naiset, Kokemäki JM SM

20.-21.6.14 Kassun Juhannus-JM, Noormarkku JM K

28.-29.6.14 FHRA Drag Race Week, Virttaa DR Cup, SM, K

* 29.6.14 Ässä XXIX JM, Somerniemi JM K

3.-6.7.14 FHRA Nitro Nationals, Virttaa DR KV, EM, SM, K

12.-13.7.14 FINRace 4 Alastaro, Virttaa Rata SM

* 26.7.14 II Drive In JM, Huittinen JM K

2.8.14 Karviapäivä JM JM K

3.8.14 Someron Säästöpankki JM JM K

10.8.14 JOKAMIEHEN KIEKAUS, Laitila JM K

17.8.14 19. Raisio JM JM K, AM

17.8.14 Ulvilanpäivänkisa 2014 FK K

23.-24.8.14 Järilänvuori 30v. race / Raket SMJ FK SM

24.8.14 KOKEMÄEN KUHMUT JM K

29.-30.8.14 SM Ralli Turku Ralli SM

30.-31.8.14 Aluemestaruuskilpailu, Länsi-Suomi FK AM

6.-7.9.14 Historic Race Alastaro Rata K

6.9.14 Uusikaupunki-Ralli Ralli RSJM

* 14.9.14 Äetsä JM, Huittinen JM K

14.9.14 Syyskisa, Monako FK FK K

20.-21.9.14 Momo Motorsport Weekend EN Cup, K

21.9.14 Maanrakennus JM, Kokemäki JM K

27.9.14 Karvia JM JM K

27.9.14 Rantaralli, Naantali Ralli HRT, RSJM

27.-28.9.14 Syyspäräys, Pori FK K, NEAFP

28.9.14 Syys-JM, Pori JM K

5.10.14 Huittisten Rallisprint RS K

* 5.10.14 SoMuRa JM, Somerniemi JM K

* 12.10.14 MONAKO GP, Sastamala JM K

18.-19.10.14 Reiskan Rähinät, Virttaa JM K

26.10.14 Pesämäki Syys JM, Honkajoki JM K
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Helmikuussa vielä kokoonnuttiin rallin tiimoilta aivan täysillä, mutta sää ei sitten suosinut ollenkaan koko rallia. 
Järjestelytoimikunnassa olivat Jyri Multanen (vas.), Jouko Aittamäki, Sauli Rautiainen, Helena Kelkka, Mirva 
Korkiakoski, Juha Karppinen, Asko Linnansuu, Markku Kaunismäki ja allekirjoittanut.

SÄÄ EI SUOSINUT TALVIRALLIA
Yritys järjestää talvirallia 
oli kova koko alkuvuoden. 
Alunperin tammikuulle aja-
teltu ralli koki ensimmäi-
sen takaiskun sään puoles-
ta heti joulukuun puolella, 
kun kunnon pakkasia ja 
lumisadetta ei sitten syn-
tynytkään toivottuun mal-
liin.

Tammikuun kilpailupäivää 
siirrettiin helmikuulle ja 
toiveita takatalvesta elä-
teltiin sääennusteiden 
tukemana. Tietysti siirrol-
le tuli hintaa kuulutusil-
moitusten perumisen ja 
uudelleen ilmoittamisen 
takia, mutta järjestelytoi-
mikunnan halu järjestää 
pitkästä aikaa ralli oli voi-

makkaasti esillä kokouksis-
sa ja hommaa jatkettiin 
täysillä.
Mutta kun ilmoittautumis-
aika meni umpeen, oli aino-
astaan reilu 30 kuljettajaa 
ilmoittautuneiden listalla. 
Melko pikaisen laskutoimi-
tuksen jälkeen huomattiin 
ettei edellytyksiä ole jär-
jestää rallia näin pienelle 
kuljettajamääräl le ja 
peruutus oli pakko tehdä.

Kiitos kumminkin niille kul-
jettajille, jotka olivat 
innolla tulossa ajamaan 
Kyrö-ralliin. Kiitos omalle 
j ä s e n i s t ö l l e  j a  m y ö s 
yhteistyöseuroille, joilla 
oli jo sulkumiehet ja kalus-
to hommattuna erikoisko-

keille. Rallin peruutusta 
hieman venytettiin mah-
dollisten ”matti myöhäis-
ten” ja aikaisempiin Kiti 
kokemuksiin perustuen ja 
peruutusta ei heti ilmoit-
tautumisajan loppumisen  
j ä l k e e n  l a i t e t t u  E K -
vastaaville tiedoksi. Tästä 
saimme hieman kritiikkiä-

kin. Toivottavasti tämä rei-
lun vuorokauden odotus ei 
kumminkaan p i lannut 
kenenkään aikataulua.

Teksti ja kuva:
Santtu Miinalainen

TILAUSAJOT KOTI- JA ULKOMAILLE

Kts netistä : www.matkaviitala.fi 

TURKU-KROATIA SUORAT LENNOT

3-10.9 MAKEDONIA, 1249 €/hlö.

SOITA    02 766 9294,  LOIMAA 

Matka
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TAKSI PAJULA TAPIO
• taksiajot Oripään alueella kahdella hyvin    
varustellulla tila-autolla
• myös tilausajot esim. lentokenttäkuljetukset,
 teatterimatkat 
• invataksi

Tilaa taksi numerosta!
050 558 2558

KERHOHUONE VAUHTIVINTTI
KYRÖSSÄ TYHJENNETTY
Kyrössä ollut kerhohuone Vauhtivintti jouduttiin luovut-
tamaan pois kevään korvalla. Pöytyän kunta myi Kyrössä 
olleen rakennuksen yksityiselle, joten Vauhtivintillä 
olleet tavarat jouduttiin siirtämään uuteen varastoon. 
Kuukausipalavereiden poisjäädessä ei Vauhtivintillä 
toimintaa juuri ollut kuin kilpailuissa tarvittavia tavaroi-
ta haettaessa. Kiitokset kunnalle tästä kerhotilasta, jota 
kumminkin käytettiin aktiivisesti seuramme tilaisuuksis-
sa menneinä vuosina!

Olimme tyhjentämässä Karppisen Juhan, Kaunismäen 
Markun ja Korkiakosken Mirvan kanssa kerhohuonetta ja 
varastotiloja maaliskuussa. Kaikenlaista  materiaalia 
vanhoista kilpailuista löytyikin ja osa niistä säästettiin 
muistoiksi jatkossakin. Osa oli kumminkin poisheitettä-
viä vanhoja asiakirjoja, mutta ohessa muutama kuva 
mitä Vauhtivintin muutossa löytyi ja jotka korjasin 
talteen.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Vanhoja liikennekilpailujen merkkejä löytyi varastosta.
Suomi-ajot olivat suosittuja 60- ja 70-luvuilla.

Juhan Mersu oli ääriään myöten täynnä, eivätkä ihan 
kaikki tavarat edes mahtuneet yhteen kuormaan

Hungaroringin muistokin löytyi kortin muodossa kerho-
huoneen seinältä

Joskus on näemmä saanut jollain radalla tehdä oikein 
grillaustuletkin
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SEURAN JÄSSÄRIT 23.2.
Vaikka ralli jäikin ajamatta 
he ikon  lumi t i l anteen 
takia,  saatiin kumminkin 
järjestettyä vielä jässäri-
harjoitus Oripäässä talven 
viimeisillä lumilla.

Lauantaipäivänä kerääntyi 
Oripäähän Valtosen pellol-
le n. 20 kuljettajaa testaa-
maan peltorataa. Linnan-
suun Asko oli ottamassa 
aikaa harjoittelijoille ja 
uusiakin kuljettajia näh-

tiin peltoradan koukerois-
sa.

Harjoituksen parhaasta 
ajasta vastas i  spr int-
Skodallaan Matias Peippo. 
Sää oli vetinen eikä ollen-
kaan sellainen kuin helmi-
kuussa luulisi olevan. Pel-
toradan pohja kesti yllät-
tävän hyvin, vaikka kuraa 
alkoikin lentämään parin 
ajetun kierroksen jälkeen 
oikein kunnolla.

Grillivaunukin hinattiin pai-
kalle, jotta kaikki nälkäi-
set saivat makkaraa ja 
palan painikkeeksi kahvia. 
Hyvät tilat Valtonen tarjosi 
jässärien järjestämiseksi, 
kun jässäreihin ilmoittau-
tuminenkin onnistui lämpi-
missä sisätiloissa.

Tarkoitus oli järjestää 
vielä useammatkin harjoi-
tusajot, mutta sää ei vain 
suosinut ja pellon pohja 
suli ajamattomaan kun-
toon seuraavan viikon aika-
na, se siitä talvesta.

Grillissä oli kahvia ja makkaraa tarjolla

Turtian Wartburgin vetoakseli napsahti ennen maalilip-
pua, joten ajettu aika ei kertonut menohalujen totuutta. 
Kyseinen Wartburg on jälleen iskussa ja myynnissä uu-
den H-ikäluokan Wartburgin tieltä. Jos kaksitahtinen ja
100 hevosvoimainen sprint-Warre kiinnostaa, niin otta-
kaahan Jariin yhteyttä!

Jalavikon Arikin kävi pyyhkäisemässä välikoppaisella 
Escortilla radan läpi kolmeen kertaan. Paras aika oli 
3.41,6
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Yhdyn kyllä Hanaa-lehden 
pääto imi t ta jan  Asp in 
Karen mielipiteeseen siitä, 
että ikävää on ollut katsel-
la Kitistä talven kilpailujen 
perumista sääolosuhtei-
den takia.
Mutta rataillat alkavat ja 
harjoittelemaan pääsee 
jälleen asfalttiradalle. Kat-
sotaan saataisiinko jotain 
muutak in  har jo i tus ta 
aikaiseksi sorakaudelle.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Santtu Miinalainen

Niko-Petri Valtosella oli kotikenttäetu, kun hän antoi Citroenille kyytiä peltoradalla

Käänteen Arin Daihatsu Charmant kulki myös hyvin, 
vaikka Ari valitteli bensansyöttöongelmista

Kulmalan Ari se vaan on melkoinen rattimies, melkein 
vakio Hondalla Ari ajoi 8 sekunnin päähän F-ryhmän 
Escorteista

Hartikan Reijokin kävi koittamassa Kadetin kulkua Sierralla mentiin isoa ”sladia”

Tällä Civicillä ajettiin ainakin kolmen kuljettajan voimin Calibrakin sai kyytiä kolmen kuljettajan voimin
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KYSUA YHTEISTYÖHÖN AUTOSUUNNISTUSTAPAHTUMAAN
AURANMAAN NUORKAUPPAKAMARIN KANSSA
Kevään korvalla Auran-
maan nuorkauppakamarin 
edustajat ottivat yhteyttä 
seuraan ja kysyivät mah-
dollisuutta autosuunnis-
tustapahtuman järjestä-
miseen. Tapahtuman pai-
kaksi oli valittu Auran Nuor-
tentalo, josta tapahtuman 
lähtö ja maaliin tulo tultai-
siin suorittamaan.
Sinkkosen Juha innostui 
sen verran asiasta, että 
toukokuun tapahtumaan 
on tulossa hänen ja Laihon 
Olavin tekemä hieman au-
tosuunnistuksen sääntöjä 
mukaileva reitti. Rasteilla 
on pieniä kysymyksiä ja nor-
maalia autosuunnistukses-
sa käytettävää taulujen ha-
kemista. Onpa Juha tehnyt 
jotain pyörityksiäkin kil-
pailijoiden eksyttämisek-
si.
Kilpailuhan otetaan aina 

yleensä tosissaan, mutta 
A m a z i n g  A u r a n m a a  -
tapahtumaan ei ole tarkoi-
tus lähteä välttämättä ”ve-
ren maku suussa” metsäs-
tämään ihanne aikaa vaan 
tapahtumasta tehdään ko-
ko perheen juttu. Nuorten-
talon pihapiirissä on au-
ranmaalaisia yrityksiä esit-
telemässä palvelujaan ja 
perheen lapsillekin on lu-
vassa toimintaa.

Tapahtumapäällikkönä toi-
mii Anna-Mari Alkio Auran-
maan nuorkauppakamaris-
ta. - Tapahtuma on tarkoi-
tettu koko perheelle. Tar-
k o i t u k s e n a  o n  t u o d a 
Auranmaan seutu positiivi-
sella tavalla näkyviin ja au-
tosuunnistuksen avulla 
näyttää alueen hienoja 
puolia sekä kehittää alu-
een vetovoimaa. Tapahtu-

massa on varikkomark-
kinat, jossa on paljon näh-
tävää koko perheelle. Pai-
kalle on tulossa mm. Kyrön 
seudun Urheiluautoilijoi-
den kalustoa kilpakuorma-
autoista driftingautoihin. 
Lapsille on oma polkuauto-
kaupunk i n s a . I t s e  au-
tosuunnistuskilpailu on tar-
koitettu kenelle tahansa ja 
millä laillisella ajoneuvolla 
tahansa (pariskunnat, työ- 
ja kaveriporukat, perheet, 
vanhempi ja teini).
Mukaan tarvitaan vain au-
to, kuljettaja, kartanluki-
ja, kello, kynä (kartanluki-
jalla ei ole ikä- ja ajokort-
tivaatimuksia). Lyhyesti sa-
nottuna tavoitteena on py-
syä reitillä ja bongata ras-
teja  sekä pysyä ihan-
neajassa. Osallistuja ei siis 
tarvitse minkäänlaista ai-
kaisempaa autosuunnistus-

kokemusta, vaan kaikki ha-
lukkaat pääsevät nyt ko-
keilemaan tätä aivan ta-
vallisella autolla. Reitin 
tavoiteaika on noin kaksi 
tuntia ja reitti kulkee läpi 
Auranmaan hienojen mai-
semien. Coolein ajoneuvo 
palkitaan! Myös mopoau-
toille on oma sarjansa, jos-
sa on lyhempi reitti.
Kiitokset koko KySUA:n 
väelle positiivisesta suh-
tautumisesta projektiin 
ja erityiskiitokset Sinkko-
sen Juhalle ja kumppaneil-
le panostuksesta reittiin. 
Reitistä on tulossa kerras-
saan mahtava! Muistahan 
myös itse osallistua!

Teksti:
Santtu Miinalainen
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ALUEKUPPI 2014
Aluekuppi ajetaan jälleen kolmen 
osakilpailun voimin ratakauden aikana
Kilpailut ajetaan klo 17.00-20.00
Ensimmäinen kilpailu on varmastikin jo
ajettu  ennen tämän lehden ilmestymistä, 
mutta tässä ovat silti kilpailupäivät:

Maanantai 5.5. 

Maanantai 23.6.

Maanantai 25.8.

TAKAKONTTIKIRPPIS
CIRCUIT

17.5.2014
ALASTARON MOOTTORIRADALLA

KLO 10-15
PAIKKAMAKSU 10�

TOISEN ROJU ON TOISEN AARRE...
Onko sinulla jotain ylimääräistä tavaraa, josta 
haluat päästä eroon?

RATKAISU ON TAKAKONTTIKIRPPIS!
Nyt on mahdollisuus Alastaron moottoriradalla 
päästä rojusta eroon ja tienata hieman! Samalla 
voit vaikka seurata endurance-kilpailua ja 
kuorma-autojen kilpailulähtöjä

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Susanna Kääntee
Puh.0503640049 

Email: suska85(a)suomi24.fi

Vuosi vuodelta Saarenmaan kansainväliset rallit vetävät niin yleisöä kuin 
kilpailijoitakin enemmän. Tämänvuotinen matka on kahdestoista  kun 
Kyrön seudun urheiluautoilijat, Rauman porukka  ja muutkin rallista 
innostuneet tekevät matkan kauniiseen, idylliseen Saarenmaan 
pääkaupunkiin Kuressaareen seuraamaan kansainvälistä rallia. Paikanpäällä 
jää aikaa ostoksiin ja kaupunkiin tutustumiseen. Matka tehdään yhdellä 
bussilla.  Majoitus on joko Arensburg hotellissa TAI Ruutli kylpylässä. 
Majoituspaikat menevät  ilmoittautumisjärjestyksessä(sitovat 
ilmoittautumiset). Ensimmäiset pääsevät valitsemaan, toimi siis pian!
Tule mukaan  nauttimaan Saarenmaasta ja rallin tunnelmasta!

Hinta  367  e/hlö  kun majoitus H2 Arensburg hotellissa
Hinta  317 e/ hlö, kun majoitus H2  Ruutli kylpylässä
Hinta sisältää: ( min 38 hlöä), matka tehdään yhdellä bussilla kuljetukset alustavan 
reitin mukaan: Rauma-Eura-Säkylä-Virttaa-Alastaro-Loimaa-Forssa-
oma bussi mukana koko matkan ajan, laivamatkat kansipaikoin Eckerön m/s 
Finlandialla meno/ Tallink Star/Superstar paluu, lauttamaksut Virtsu-Kuivastu-Virtsu
3 x yö  Hotelli Arensburg (vanha puoli) os. Lossi 15, pääkadun varrella TAI  Rüutli  
kylpylä , os. Pargi 12 ( www.saaremaaspahotels.eu)
(kylpylä  sijaitsee hyvällä ja kauniilla paikalla meren äärellä, Piispanlinnan lähellä. 
Aamiaiset majapaikoissa, kylpylässä saunat, kuntosali, uima-allas  käytössä  
aukioloaikoina, kisaranneke ja kuljetukset kisa-alueelle (kisapäivät 10-11.10)
Lisämaksusta H1 + 80 e/hlö Ruutli / + 105 e/hlö Arensburg. Laiva-aamiainen + 
13e/hlö. Lisämaksusta on mahdollisuus osallistua opastettuun kiertoajeluun 
aiempien vuosien tapaan oppaan kanssa perjantai aamupäivällä  ( retkikohde ja hinta 
vahvistuvat menomatkalla).

 Sitovat ilmoittautumiset 31.7. mennessä Matka-Viitalaan 02 7669294 
Ilmoittaudu matkanjärjestäjälle: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero 
ja autoontulopaikka.
Yhteyshenkilöt joilta voit myös kysyä Rallimatkasta: Vesa Haanpää ja 
Markku Kaunismäki. 

Lisätietoja ja tarkemmat matkan ehdot:
Matka-Viitala
Heimolinnankatu 8 32200 Loimaa  puh: 02 7669294
Virttaanraitti 239 32560 Virttaa  gsm: 050 3040772 
email: info@matkaviitala.fi
Tervetuloa rallimatkalle mukaan ja kerro matkasta myös ystävillesi!

SAARENMAALLE RALLIMATKALLE 9.-12.10.2014 (to-su)
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SARI LUOTO FINRACE-SARJAN V1600 -LUOKKAAN
Koskelta kotoisin oleva 
ja tällä hetkellä Salossa 
avopuo l ison  kanssa 
asuva seuramme kuljet-
taja Sari Luoto lähtee 
tällä kaudella ajamaan 
läpi Finrace-sarjaa.

Sar in  i sä  K immo on 
mukana taustajoukoissa 
ja Sarin kanssa yhdessä 
he ovat ajaneet enduran-
cea jo vuodesta 2012..
- Sari ajoi jo nyt parem-
man kierrosajan kuin 
minä, joten täytyy kai sitä 
y r i t tää   paremmal la 
kalustolla, kertoo Kim-
mo.
Sarilla on allaan Pasi Läh-
t e e n m ä e l t ä  o s t e t t u 
Honda Civic,  joka on 
V1600-luokan kilpuri. 
Moottori on 1.6 litrainen 
ja yhdellä nokka-akselilla 
varustettu. Autossa on 

Hestecin moottoriohjaus 
ja säädettävä alusta. 
Viime kaudella autolla 
ajoi Karoliina Leppihal-
me. Autoa pidetään Kos-
kella säilytyksessä ja 
ennen kauden alkua se 
käydään läpi kokonaan 
huoltojen osalta.

Sarin autourheilutausta 
lähtee jokamiesluokasta, 
jota hän jo pienenä tyttö-
nä kävi seuraamassa 
isänsä kilpailureissulla. 
Ja kun 15-vuotta tuli täy-
teen, niin Sari hyppäsi 
itse puikkoihin ja ajoi siitä 
eteenpäin jokkista niin 
nuorten luokassa kuin 
myös naisten luokassa 
ennen ra takärpäsen 
p u r e m a a .  M u u t a m a 
pokaali on kertynyt niiltä-
kin ajoilta vitriiniin ja 
pokaalien metsästys jat-

kuu tänä vuonna SM-
arvon saaneessa rata-
luokassa. - Rata-ajo on 
hieman rauhallisempi 
tempoista ja siksi pidän 
siitä enemmän kuin jok-
kiksesta, kertoo Sari. 

Sarin kunto-ohjelmasta 
huoleht i i  perheen 4-
vuotias saksanpaimen-
koira Igi, jonka kanssa 
Sari lenkkeilee vapaa-
ajalla.

Tiimin nimi on Sari´s 
Racing Team, jossa pää-
mekaanikkona on isä 
Kimmo. Jami Helenius 
on luvannut myös toimia 
tiimissä mekaanikkona 
tällä kaudella.

Kauden  tavo i t t e i s ta 
kysyttäessä Sari vastaa: 
- Koitetaan tuoda auto 

ehjänä maaliin ja ajaa 
kymmenen joukkoon 
ainakin. 

Kausi käynnistyy Bot-
niaringiltä 17.-18.5., jol-
loin Sari pääsee ensim-
mäistä kertaa testaa-
maan uuden Hondan kul-
kemista uusitulla radalla.  
Sarin kotiradalla Alasta-
rolla on varmasti tiukkaa 
vääntöä jopa kärjessä, 
mutta Kemoran rata ei 
Sarille ole tuttu kuin aino-
astaan puolikkaalta len-
kiltä. Viron Pärnun radal-
lakin Sari on ajanut jo 
e n d u r a n c e a ,  j o t e n 
sekään ei tule yllätykse-
nä kilpailukalenterissa 
vastaan.  Ahveniston 
radalla Sari ei ole kilpai-
lut eli siellä täytyy var-
mastikin päästä harjoit-
telemaan ennen kilpai-
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lua. Viiden kilpailun sarja 
vaati i  myös tukijoita, 
koska matkat kilpailupai-
koille sekä auton renkaat 
ja varaosat eivät ole niin 
halpoja kuin endurance-
autoissa. - Ollaan saatu 
ihan mukavasti yhteis-
työkumppaneita tiimille, 
mutta aina niitä mahtuu 
lisää mukaan, kertoo 
Sari.

Finrace -sarja ajetaan 
s i i s  J u r v a s s a  ( B o t-
niaring), Hämeenlinnas-
sa(Ahvenisto), Virossa 
(Audruring, Pärnu), Loi-
maalla (Alastaro Circuit) 
ja Vetelissä (Kemora Cir-
cuit). V1600 -luokkaan 
on ilmoittautunut 19 kul-
jettajaa sarjaan, joten 
todella tiukkoja lähtöjä 

tullaan näkemään tämän 
luokan osalta.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen
Sari Luoto

Sari ja Kimmo ovat ajaneet endurancea yhdessä vuodesta 2012

V1600-luokan kilpuri on iskussa tulevaa kautta varten

Transport Forsström

   
+358 400 908 609
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ALUEEN PIKKUKALENTEREITA

ON MARKULLA
Tänä vuonna pikkukalenterin saavat kaikki ketkä sen 
haluavat. Kaunismäen Markulle tai Käänteen 
Susannalle sähköpostia tai soitto, niin saat kalenterin 
postissa, kalentereita on myös seuran kilpailuissa/ 
tilaisuuksissa mukana. Yhteystiedot löydät sivulta 2
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RC-RATA VALMISTUMASSA KYRÖÖN

Pöytyän kunta lahjoitti 
viime vuonna Kyröstä ton-
tin seuramme käyttöön,  
vanhan maankaatopaikan 
vierestä.

Maankaatopaikalle alun-
perin  ajateltu rata muutti 
paikkaansa ja uusi kaava 
piirrettiin nimenomaista 
rataa varten maankaato-
paikan viereiselle tontille.

Kenneth Moisio ja Juha 
Karppinen ovat anomuk-
sesta lähtien hoitaneet RC-
r a d a n  v a l m i s t u m i s t a 

Kyröön ja talkoita on jär-
jestetty aika ajoin radan 
kuntoon saattamiseksi. 
Itse kävin poikani kanssa 
maaliskuun alkupuolella 
keräämässä kaadettujen 
puiden risuja pois rata-
alueelta ja tulevan huolto-
tien pohjasta. Meitä oli pai-
kalla vajaa kymmenen 
innokasta talkoolaista. 
Kyrön Lions-klubilaisiakin 
on ollut innolla mukana 
tekemässä rataa. Seura sai 
myös Lions-klubilta lahjoi-
tuksen rataa varten ja tar-
peeseen tuo avustus on tul-

lut. Nyt radan pohja alkaa 
pikkuhiljaa olla valmis. Jal-
kapallostadionilta hankit-
tu tekonurmi pistetään 
kierrätykseen ja tullaan 
asentamaan lähiaikoina 
rataprofiiliin. Värrin Pentti 
on myös ollut suurena 
apuna kaivinkoneensa kans-
sa ratatyömaalla eli kiitok-
set myös Pentille!

Rata tulee olemaan n. 200 
metriä pitkä ja n. 4 metriä 
leveä. Radalla pystytään 
ajamaan jopa 1/5 suhtees-
sa rakennetuilla poltto-
moottoriautoilla ja tieten-
kin myös pienemmällä off-
road kalustol la  radan 
muunneltavuuden takia.
Syksyllä olisi tarkoitus jär-
jestää avauskilpailu epävi-
rallisena SM-mittelönä.
Vaikka RC-autojen toimin-

ta ei ole vielä AKK:n alais-
ta, tuo tämän radan raken-
taminen harrastavan nuo-
ren lähemmäs järjestäy-
tynyttä autourheilua. Ehkä-
pä joku päivä myös näitä 
kilpailuja ajetaan viralli-
sissa SM-kilpailuissa ja sar-
joissa. Jo nyt nuoria on  
innostunut jonkun verran 
mukaan ja keväällä perus-
tettu RC-kerho toimii tällä 
hetkellä jo Kyrössä.

Mukaan toimintaan pääsee 
esimerkiksi Kenneth Moisi-
on kautta, jos satuit innos-
tumaan RC-autoista.
Kennethin tavoittaa sähkö-
postitse osoitteesta
kena80@live.com

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Hartikan Timppa hääräsi myös moottorisahan kanssa 
ratatyömaalla

Moottorisahojen juottotauko
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EMMA SEURAA MIKAN JALANJÄLKIÄ
KySUA:n ratailloissa endu-
rance-autoa testaamaan 
innostunut Emma Mäkinen 
lähtee tänä vuonna aja-
m a a n  k i l p a a  V 1 6 0 0 -
luokkaan. Emma seuraa 
isänsä Mikan jalanjälkiä, 
vaikka kuorma-auton rat-
tiin ei kai niin kova hinku 
vielä ole. Rataleiman teo-
riaosa on jo plakkarissa ja 
ajo-osan hyväksytty suori-
tus vain puuttuu.

Emmaan iski viime kesänä 
halu päästä testaamaan 
koppiautoa radalle ja Kau-
nismäen Markun avulla se 
onn i s tu i  rata i l lo i s sa.  
Emma ajoikin melkein kai-
kissa ratailloissa kauden 
aikana ja jo syksyllä Mika 
alkoi kysellä mahdollista 
auton vuokraamista Läh-
teenmäen tiimistä. Talven 
taittuessa sopimus varmis-
tui ja Emma ajaa Lähteen-
mäen tiimin Honda Civicil-

lä V1600-sarjan kaudella 
2015.
Miksi sitten V1600-luokka 
eikä esim. Formula Ford?
-Koppiautot kiinnostaa 
enemmän, kertoo Emma. 
Mika vastaa myös samaan 
kysymykseen. -V1600-
luokka on sopivan hintai-
nen aloitusluokka.

Testiä Emma on päässyt 
ajamaan tulevalla autol-
laan tähän mennessä kaksi 
kertaa Alastarolla. Kauden 
2014 kilpailuihin Emma 
kertoo lähtevänsä kilpai-
lun ohella myös harjoitte-
lemaan ja uutta oppimaan. 
- Mennään kilpailupaikalle 
pari päivää ennen itse kil-
pailua harjoittelemaan.  
Toivotaan, että Alastarolla 
ainakin riittäisi nopeus ja 
maaliin pitäisi päästä kyllä 
jokaisessa lähdössä, ker-
too Emma. Karoliina Lep-
pihalmeen ja Tuomas Haa-

palaisen kanssa on pystytty 
jo vertaamaan kierrosaiko-
jakin ja tulevaisuudessa 
tällainen tulee olemaan 
tiimissä etuna, kun hae-
taan sekunnin kymmenyk-
siä mutkista.
Vielä ei koko tiimi ole tuttu 
Emmalle, mutta varmasti 
kauden aikana kaikki tule-

vat tutuiksi.
Yhteistyökumppaneitakin 
on Emmalle jo saatu kiitet-
tävästi, mikä helpottaa 
kauden läpiviemistä.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Emma esittelee auton tekniikkaa, Hondaan on asennettu 
Hestecin 32-bittinen moottorinohjaus. V1600-luokan auton
moottorin tekniikkaa ei saa juuri enempää muuttaa
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Salossa järjestettiin jäl-
leen Varsinais-Suomen ai-
noa motorsport- messuta-
pahtuma. Seuramme jäsen 
Niko Peltola oli jälleen ta-
pahtumapäällikönä tilai-
suudessa. KySUA:lle oli  
varattu ulkoalue johon 
saimme viedä kalustoa esit-
teille.

Messuille oli jälleen buu-
kattu melkoinen määrä 
näyttelyautoja ja myös kak-
sipyöräisiä näytille. Salon 
Astrum -keskuksen alaker-
taan oli myös tuotu näytil-
le erikoinen auto, saman-
laista autoa käytettiin elo-
kuvassa Back to the future. 
Näyttelyssä olleesta De 
Loreanista puuttui ainoas-

taan elokuvan flux capaci-
tor, joten aikamatkustus ei 
ollut tällä autolla mahdol-
lista.

Päivän aikataulussa oli pal-

jon ohjelmaa ja yhtenä niis-
tä oli Salo Free Style Bike 
show, jossa salolaiset moot-
toripyöräkuljettajat näyt-
tivät osaamistaan. Mukaan 
näytökseen tuli myös muu-

Salo Free Style Bike-tiimin show sisälsi kunnon stunt-
hyppyjä

Elokuvaklassikko DeLorean oli esillä Astrum-keskuk-
sen alakerrassa

Marko Rantasen hankkima Lamborghini Gallardo Sähkökäyttöinen KTM oli koeajettavissa kaikille haluk-
kaille

Tämä hieman harvinaisempi VW Kleinbus aurinkokatol-
la oli laitettu hienoon kuntoon
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tama drifting-auto, ettei 
vain kumin käryä olisi jää-
nyt puuttumaan esitykses-
tä.

Seurastamme auton pai-
kan päälle toivat Sari 
Luoto, Erno Granqvist, 
Emma Mäkinen ja Jari 
Tu r t i a .  J a r i  Tu r t i a n 
Wartburg oli niin ”kuumaa 
kamaa”, että Salon histo-
ric osasto pyysi autoa hei-
dän osastolleen näytille, 
jonne se lauantaiaamupäi-
vällä sitten siirtyi.

Ikinä ei taida ilma olla suo-
tuisa autonäyttelyitä koh-
taan, kun lauantain aurin-
koista päivää varjosti ai-
van hurja tuuli. Ulkokatos 
meinasi karata tuulen-
puuskien ansiosta aivan 
toiselle puolelle pihaa. 
Sunnuntaina taasen koko 
päivän kestänyt pieni ve-
sisade verotti varmasti 
messukävijöiden määrää. 
O l imme myös  l i i ken-
teenohjaajina osan sun-
nuntaipäivästä, kun osa 
hommiin luvanneista ei ol-
lutkaan saapunut paikan 
päälle. Niko Peltolan mu-

kaan viikonlopun kävi-
jäsaldo oli n. 4500. Ensi 
vuonna messutapahtuma 
on tarkoitus pitää Turussa.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Roni Miinalainen
Fanni Miinalainen

Tämä Audi Quattro oli entisöity myös viimeisen päälle ja keräsi kuvaajia ympärilleen

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

Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

RAUTIAINENHUOLTO- JA PESUPALVELU

www.huoltojapesupalvelu.fi

pesut • vahaukset • korjaustyöt
hinauspalvelu • varaosat

®
0600 02200
040 4166 112

HINAUSPALVELU

FINRACE ALASTARO
12.-13.7.2014

Toimitsijaksi?
Ota yhteyttä!

Markku 050 5410 332
Helena 050 5983 996
Mirva 040 3590 540
Santtu 040 7458 846



Maanrakennus- ja

maansiirtotyöt
Puh. 040 727 3381

m.makinen.oy@wippies.fi

Kupparinkuja 95

21380 Aura

RATAILLAT 2014

Ma 12.5.
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, hinta 20 €/jäsen, 40€/muut
Alastaron moottoriradalla


