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Niinhän se taas kävi, että kilpailukausi vei kaiken ajan 
kesällä. Toimitsijahommia siunaantui vähän joka kilpai-
luun ja lehden teko meni taas tänne syksyyn. Ensi vuon-
na täytyy varmaan hieman rauhoittaa tuota kilpailupuol-
ta, että ehtii tekemään lehden edes hieman aikaisem-
min. Ensi vuosi onkin Ratinvääntäjän 30. vuosi eli juhla-
vuotta vietetään ja olenkin päättänyt keskittyä sen hoi-
tamiseen. 

Circuit Endurance ajettiin siis toukokuussa ja autoja tuli 
kuin tulikin  ihan mukavasti. Todella siistiä ajoa koko kil-
pailun ajan, vaikka kyseessä oli endujen ensimmäinen 
virallinen kansallisen sarjan lähtö.

Finrace rata-ajon SM-kilpailu kilpailtiin Alastarolla poik-
keuksellisesti heinäkuussa ja huomiona tästä tehtiin 
ettei ns. lomakausi syönyt katselijoiden määrää aikai-
sempiin vuosiin verrattuna. Ensi vuonna onkin uudet tuu-
let jälleen rata-ajon SM-sarjassa, joista varmastikin kir-
joittelen jo seuraavaaan lehteen.

Pitkästä aikaa ajettiin myös Historic Race Finlandin 
kalenterikilpailu Alastarolla. N. 150 kuljettajaa osallis-
tui kilpailuun ja palautteesta päätellen se taisi olla 
onnistunut kaikin puolin. Katsotaan miten ensi vuonna 
homma saadaan toimimaan ja onko HRF:n kuljettajilla 
halua tulla ajamaan Alastarolle.

Reiskan Rähinät jatkoivat vielä kiireisen vuoden kilpailu-
kalenteria, joten tekemistä seuralaisilta ei puuttunut.  
Nuoret, naiset, EVK, yleinen ja seniorit olivat viikonlo-
pun luokkina eli kaikki halukkaat jokkiskuljettajat pääsi-
vät koittamaan taitojaan asfaltilla. Reiskan rähinät oli 
myös aluekilpailu, joten paikallisia kuljettajia oli oikein 
mukavasti paikalla. Reiskoista ja Historic Racesta tulee 
lisää seuraavaan lehteen. Samoin hieman ratailtojen 
kuvasatoa.

Transport Forsström

   
+358 400 908 609

Transport Forsström
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Vidbergin Ismokin tuli miehen ikään ja 
seuran delegaatio onnitteli ja luovutti seu-
ran viirin Ismolle.
ONNITTELUT VIELÄ NÄIN LEHDENKIN 
VÄLITYKSELLÄ!!!

SYYSKOKOUS
Aika: 6.11.2014 klo 19.00
Paikka:Alastaron moottorirata, 
              ravintola Paddock

Esillä sääntömääräiset asiat ja kauden palkittavat

Samalla juhlitaan kuljettajiemme kahta 
Suomenmestaruutta kakkukahvien kera

Tervetuloa!

Tutkinnot ja koulutukset
1.11.14 Nopeuden päätoimitsijoiden kertauskoulutus
 Lempäälä  AKK-Motorsport / Häme
8.11.14 Nopeuden Päätoimitsijakoulutus
 Ylivieska  AKK-Motorsport Alue 2 Pohjanmaa
8.11.14 Rallin päätoimitsijoiden jatkokoulutus, Jyväskylä
 Jyväskylä  AKK-Motorsport ry
8.11.14 Katsastuspäällikköpäivä Tampere
 Tampere  AKK-Motorsport ry
15.11.14 NOPEUDEN Päätoimitsija Jatko
 Laukaa  AKK Motorsport ry / Keski-Suomi
15.11.14 Nopeuden päätoimitsijakoulutus
 Riihimäki ABC AKK-Motorsport / Etelä-Suomi
15.11.14 Nopeuden päätoimitsijakoulutus
 Salo  AKK-Motorsport / Länsi-Suomi
22.11.14 Pienoisautoilun koulutuspäivä, Tampere, Holiday Inn
 Tampere  AKK-Motorsport ry
22.-23.11.14 Rallin päätoimitsijakoulutus, Hämeenlinna
 Hämeenlinna AKK-Motorsport ry
22.11.14 Tekniikan perus- ja päätoimitsijakoulutus
 Hyvinkää  AKK-Motorsport / Etelä-Suomi
29.11.14 Rallin Päätoimitsijakoulutus
 Seinäjoki  AKK-Motorsport Alue 2 Pohjanmaa
29.11.14 TEKNIIKKA Päätoimitsija Ralli/Rallisprint
 Jyväskylä  AKK Motorsport ry / Keski-Suomi
13.12.14 Katsastuspäälliköiden keskustelutilaisuus
 Tuusniemi  AKK Motorsport ry

1.11.14 Rallin perustutkinto Urjala
 AKK-Motorsport / Häme
2.11.14 JM-tutkinto Parkano
 AKK-Motorsport / Häme
16.11.14 Enduranca tutkinto Riihimäki ABC
 AKK-Motorsport / Etelä-Suomi
22.11.14 Rallin jatkotutkinto Tampere
 AKK-Motorsport / Häme
22.11.14 Rallin perustutkinto Oulu
 AKK-Motorsport / Pohjois-Suomi
23.11.14 JM-tutkinto Riihimäki ABC
 AKK-Motorsport / Etelä-Suomi
29.11.14 Rallin perustutkinto Kankaanpää
 AKK-Motorsport / Länsi-Suomi
13.12.14 RALLI perustutkinto Jämsä
 AKK Motorsport ry / Keski-Suomi
13.12.14 Rallin perustutkinto Riihimäki ABC
 AKK-Motorsport / Etelä-Suomi
14.12.14 Rallin jatkotutkinto (nuotitus) Riihimäki
 AKK-Motorsport / Etelä-Suomi

WWW.KYSUA.NET

Kotisivuilta löytyvät ajankohtaisim-
mat tiedotteet nopeasti
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CIRCUIT ENDURANCE + KUORMA-AUTOT
ALASTARO 17.5.2014
Endurance CUP-sarja ei läh-
tenytkän ihan ongelmitta 
käyntiin keväällä. Tarvitta-
vaa määrää tiimejä ei tul-
lut sarjailmoittautumisen 
takarajaan mennessä lis-
toille. Tämän takia CUP-
sarja muuttuikin kansalli-
seksi sarjaksi.Kilpailujen 
järjestäjien kesken sovit-
tiin tietyt pelisäännöt ja 
kansallinen sarja saatiin 
käynnistymään. Myös eri 
rengasmerkin vaihtoehtoi-
nen käyttö muutti ilmoit-
tautumista sen verran, 
että Saloon luokassa ajet-
tiin Federal- rengasluokas-
sa sekä Hankook- rengas-
luokassa.

Kyrön seudun UA:n Circuit 
Endurance avasi jälleen 
kauden ja 32 tiimiä kilpaili 
Alastarolla sarjan avauk-
sessa. Seuramme kuljetta-
jia oli jälleen monessa tii-
missä, mutta kilpailunjoh-
tajan virka aiheutti sen,  
etten jä l leen päässyt 
oikein kiertelemään vari-
kolla ja radan varressa 
haastattelemassa kuskeja. 
Onneksi Ampujan Santeri 
oli uskollisesti ratapisteel-
lä tuomaroimassa ja kame-
rakin oli taas Santerin 
mukana.

10 KySUA:n kuljettajaa 
ajoi eri tiimeissä. Ilmoit-
tautuneiden kuljettajien 
kokonaismäärä oli 120. 
Kuuden kuljettajan tiimit 
olivat suurimpia eli n. tunti 
ajoaikaa jokaiselle.

Kuljettajakokous pidettiin 
tällä kertaa ratavarikolla, 
kun aikataulu antoi periksi 

ja kaikkien tiimipäällikkö-
jen ei tarvinnut tällöin siir-
tyä ylävarikolle kuulemaan 
kilpailijainfon läpikäymis-
tä.

Ennen enduranceaika-ajoa 
oli kuorma-autojen harjoi-
tusten ja aika-ajojen vuo-
ro.
Kuorma-autojen avauskil-
pailuun oli ilmoittautunut 
6 kuljettajaa. Aika-ajoissa 
paalupaikan vei Jarmo Kin-
nunen (LemUA). Toiseen 
ruutuun ajoi Markus Alkio 
(KySUA) ja kolmanteen ruu-
tuun viime vuoden mestari 
J a r k k o  J a u h i a i n e n . 
KySUA:n kuljettajia oli läh-
töluettelossa kolme, joten 
seura oli hyvin edustettu-
na.
Endujen aika-ajot jatkoi-
vat päivää ja kärkiajan ajoi 
MMR-Team. Toisen ja kol-

mannen ruudun valloitti-
vat Roundrunners ja Mopo 
Team.

Ennen enduracekilpailua  
oli ensimmäisen kuorma-
autolähdön vuoro ja kaikki 
meni hyvin siihen asti kun-

2014

Rautiaisen Saulikin oli saanut Hondansa radalle Circuit Enduranceen

Kaikilla ei ihan putkeen mennyt
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CIRCUIT ENDURANCE + KUORMA-AUTOT
ALASTARO 17.5.2014 nes mustan lipun saanut 

varikkotielle tulossa ollut 
Aki Teini käänsi Lemmin-
käisen mutkassa sisäkur-
viin ja Alkion Markus ei ehti-
nyt jarruttamaan ohitusti-
lanteessa. Tämän seurauk-
sena kuorma-autot ajau-
tuivat kolariin ja Alkion 
kuo rma-au to  kään ty i 
katolleen Lemminkäisen 
mutkaan.
Siivoustauon jälkeen jat-
kettiin uusintalähdöllä, jos-
sa voittoon ajoi Jarkko Jau-
hiainen. Toiseksi tuli Jar-
mo Kinnunen ja kolmannen 
sijan lunasti John Hem-
ming (KySUA). 

Endurance lähtö starttasi 
hieman aikataulusta myö-
hässä, mutta silti päästiin 
ajamaan täysi aika.

Kilpailun voitti Roundrun-
ners yhdellä kierroksella. 
Toiseksi ajoi MMR Team ja 
kolmanneksi Mopo Team. 
Kuudella ensimmäisellä oli 
alla Federal renkaat, joi-
den tiedettiin jo kilpailun 
a lussa  o levan h ieman 
paremmat kuin Hankookin 
renkaiden. Loppuvuoden 
kilpailuissa on ollut koe-
käytössä kolmen eri val-
mistajan renkaita, joista 
lajiryhmä luultavasti tulee valitsemaan uusiin sään-

töihin tulevan renkaan.

Kuorma-autojen toista kil-
pailua jouduimme lyhen-
tämään lisämääräyksellä 
hieman, koska moottorira-
dan ympäristöluvan melu-
aika alkoi uhkaavasti täyt-
tymään. Kahdeksan kier-
roksen lähtönä ajetun kil-
pailun voittoon ajoi Jarkko 
Jauhiainen, toiseksi John 
Hemming ja kolmannelle 
sijalle ajoi Jarmo Kinnu-
nen.

Tiukka päivä aikataululli-

sesti ja kilpailullisestikin, 
mutta palkintoja päästiin 
jakamaan kumminkin jo 
hieman jälkeen ilta seitse-
män. Toivottavasti ensi 
vuonna tulee enemmän tii-
mejä viivalle, siitä saa-
daan varmastikin esima-
kua Jyväskylässä järjestet-
tävillä nopeuden lajipäivil-
lä.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

XO Motorsport Honda tiimin auto kesti 86 kierrosta, jos 
auto olisi kestänyt loppuun asti olisi kympin sakkiin ol-
lut oikein hyvät saumat

Toisessa kuorma-autojen lähdössä oli enää viisi autoa ajamassa

Roundrunners ajoi voittoon, kierroksia voittajalle kertyi 
218 kuuden tunnin aikana
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NILFISK RALLI 7.6.
Nilfisk ralli ajettiin 7.6. ja 
tutussa ympäristössä. 
Orpään lentokenttä oli 
k i lpai lukeskuksena ja 
erikoiskokeet kiersivät 
Pöytyällä, Säkylässä ja 
Oripäässä.

Kuljettajia kilpailuun oli 
ilmoittautunut 169 eli toi-
sin sanoen erittäin paljon. 
Kilpailu oli F-Cupin ja ilma-
jäähdytteisten Volkkarien 
sarjan osakilpailu. Seu-
ramme oli tekemässä yhtä 
EK:ta ja olihan rallissa 
myös KySUA:n kuljettajia-
kin raapimassa tien pohjaa 
uuteen uskoon.

Jari Piirainen ja Henri 
L e h t o  o s a l l i s t u i v a t 
BMW:llä, Sami Muntila oli 
kartturina Jouni Ruohosel-
le Escortin kyydissä, Reijo 
Hartikka ja Jouni Pihtilä 
osallistuivat GTE Kadetil-
la, Sami Pihlajasaari Star-
letillaan, Esa Sandbacka 
Samarallaan, Niko-Pekka 
Nieminen R2 Fiestallaan, 
Esa Lahtinen oli antamassa 
nuottineuvoja Harri Sten-
bergin kyydissä ja Jani Nie-
minen oli liikkeellä Opel 
Mantallaan.

Tutuksi tulleella EK:lla oli 

seuralaisia hommissa hie-
man vajaa kolmekymmetä 
henkilöä. Pätkä meni Pöy-
tyällä Rannanmäentiellä, 
joten sulkupaikat olivat 
aikalailla samat mitä on 
ollut aikasempinakin vuo-
sina.

Jari Piiraisen ja Henri Leh-
don kilpailu päättyi ikävä 
kyllä jo EK 1:llä, jossa päät-
tyi monen muunkin matka. 
Valton merkein varoitetus-
sa kurvissa ulkoili ainakin 
kymmenkunta autoa ja Pii-
raisen BMW kärsi kieputuk-
sesta sen verran paljon 
ettei matkaa pystytty jat-
kamaan.
Sami Muntila taasen antoi 

sen verran hyvät ohjeet 
Jouni Ruohoselle, että hei-
dän sijoituksensa maalissa 
oli luokassa toinen.
Reijo Hartikka ja Jouni Pih-

tilä pistelivät GTE:llä 
menemään siten, että luo-
kasta irtosi kuudes sija.
Sami Pihlajasaari vei Star-
lettia sen verta kovalla 

Sami Muntila oli Jouni Ruohosen kartturina

Reijo Hartikka ja Jouni Pihtilä ajoivat luokassaan kuu-
densiksi

Jani Nieminen ajoi luokkansa toiseksi kartturinaan Ti-
mo Lehtimäki

Kaikilla ei mennyt putkeen kutospätkällä
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Melkoiseen kuntoon meni myös tämä Escort, samassa 
paikassa missä Heikki Kaskinen kävi ulkona viime tal-
ven historic-rallissa

Kun homma sujuu, niin ehtii morjenstelemaan. Tässä
Jani Kjelinin (LopUA) tyylillä

Niko-Pekka Nieminen ajoi luokkansa toiseksi kartturina Janne Mäkilä

vauhdilla, ettei vaihdelaa-
tikko pysynyt vauhdissa 
mukana ja antautui kolmos 
EK:lla ja tuloksena oli kes-
keytys.
Esa Sandbackan Trophy-
luokan Samara lipesi EK:lla 
4 ulos ja keskeytyshän siitä 
tuli.
Niko-Pekka Nieminen ajoi 
Fiestallaan luokassaan toi-
seksi.
Esa Lahtinen luki nuottia 
Stenbergille, mutta nelos-
pätkän EK:n maksimit 
pudottivat parin luokassa 
kolmanneksi.
Jani Nieminen ajoi hyvin 
Mantallaan, hän jäi luok-
kassa ainoastaan 17 sekun-
tia Janne Juhannusvuoren 
M3 Bemarille ja tuli luok-
kansa toiseksi.

Kiitokset talkoolaisille, hie-
nosti meni pätkän järjes-
telyt jälleen kerran!

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Ilmajäähdytteisiä Volkkareitakin oli toista kymmentä, 
tässä NaSU:n Jukka Laineen menoa

Kutospätkän loppupäässä 
oli hyvä vinkkelipaikka

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

Tilaa taksi numerosta!
050 558 2558



Lokakuu 2014 n:o 2

IV ROMUKAUPPA JM 8.6.
Alastaron hiekkaradalla 
ajettiin neljäs Romukauppa 
JM kesäkuussa. Hiekkara-
dan lupa-asiahan on veny-
nyt ympäristöluvan valitus-
kierrosten takia ja voimassa 
olevalla 1987 vuonna tul-
leella sijoituspaikkaluvalla 
saa radalla vielä ajaa. Tällä 
hetkellä korkeimmassa 
oikeudessa olevan ympäris-
tölupakäsittelyn tulos mää-
rää hiekkaradan tulevaisuu-
den.

Mutta itse kilpailuun, luok-
kia ajettiin päivän mittai-
sessa mittelyssä neljä. Nuo-
ret, naiset, yleinen ja 
seniorit. Osallistujia oli 

yhteensä 122:n kuljettajan 
verran.

KySUA:n edustajia oli aino-
astaan nuorten luokassa 
Kari Saarinen Multiva maa-
talouskoneet  Escortilla.
Karin alkuerälähtö päättyi 
sijalle 4. Tämä tarkoitti 
keräilyeräpaikkaa. Keräi-
lyerässä Kari ajoi neljän-
neksi ja kilpailu oli hänen 
osaltaan ohi. Nuorten luo-
kan voittoon ajoi LoiUA:n 
Roope Järvi Alfafiatilla.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Kari Saarinen ajoi nuorten luokassa ainoana KySUA:n 
edustajana

Ihan aina ei latu ollut tarpeeksi leveää

Alfafiat herätti mielenkiintoa, tällä autolla Järven Roo-
pe voitti nuorten luokan, mutta pappojen A-finaalissa 
Jarkko Järvi kippasi auton
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Puh. 040 727 3381

m.makinen.oy@wippies.fi

Kupparinkuja 95

21380 Aura

Maanrakennus- ja

maansiirtotyöt

JYSKÄLÄSSÄ HOMMISSA
Neste Oil Rally Finland oli-
kin tänä vuonna suomalais-
juhlan veroinen. Jälleen 
olimme paremman puolis-
kon kanssa töissä Himok-
sen pätkällä, kuten viime 
vuonnakin. AKK:n valtuus-
ton jäseniä oli reilu pari-
kymmentä hoitamassa pät-
kän väliviestejä, lähtöä, 
maalia ja muita toimitsija-
tehtäviä. Onneksi tällä ker-
taa ei pätkää ajettu kuten 
viime vuonna, vaan kilpai-
lijat päästettiin aivan nor-
maalisti minuutin välein 

Himoksen rinteeseen myl-
läämään. Paikkana oli 
tuttu Himoksen maalipään 
AT-asema. KySUA:n kuljet-
tajien edustajana oli tällä 
kertaa ainoastaan Niko-
Pekka Nieminen, jonka 
kartturina toimi Janne 
Mäkilä LoiUA:sta. Heidän 
rallinsa meni erittäin hyvin 
ja lopputuloksissa pari 
sijoittui luokassaan sijalle 
3. Onnittelut hienosta suo-
rituksesta molemmille!
Kokonaiskilpailun kruunasi 
pitkästä aikaa suomalais-

kuskin voitto ja Jari-Matti 
Latvala saikin suihkutella 
voittokuplivat korkeim-
malta korokkeelta tänä 
vuonna.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Niko ja Janne ajoivat luokkansa kolmanneksi
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AHVENISTO 14.-15.6.

Kesäkuun rata-ajon SM-
kilpailussa Ahvenistolla oli 
110 ilmoittautunutta kul-
jettajaa. Seurasta oli myös 
toimitsijoita ”vaihdossa” 
heinäkuista Alastaron kil-
pailua silmällä pitäen.

KySUA:n kuljettajiakin oli 
ajamassa monessa luokas-
sa. V1600-luokassa ajoivat 
Sari Luoto, Emma Mäkinen 
ja Toni Vilen. BMW Extre-
me luokassa ajoivat Kari 
Aarnio, Riku Lehmussaari 
ja pari Markku Hannula/ 
Tero Ståhl. Formula Ford 
Zetec luokassa ajoi Erno 
Granqvist. Legends luokas-
sa Jukka-Pekka Ollikainen 
ja avoimessa touring car 
luokassa Jukka Pietilä.

Lauantain ensimmäinen 
KySUAlaisten lähtö oli For-
mula Fordien aika-ajo. 
Erno ajoi ruutuun 7. For-
mula Fordien Zetecin kone-
han on hieman Duratecin 
tekemää konetta heikko-
tehoisempi ja tämän takia 

Zetec sarjalaiset kilpaile-
vat omassa luokassa. 

Seuraavassa aika-ajossa oli 
BMW Extreme luokan vuo-
ro. Kari Aarnio ajoi sijalle 
8. Hannula/Ståhl ajoivat 
sijalle 9. Riku Lehmussaari 
oli sijalla 12.

Legendsien aika-ajossa 
Ollikainen oli 12 ja ongel-
mia alkoi olla tässä vai-
heessa moottorin käynnin 
kanssa.

V1600 luokan aika-ajossa 
Toni Vilen kellotti KySUA:n 
kuljettajista nopeimman 
kierrosajan ollen luokan 
16. Emma Mäkinen oli 18. 

ja Sari Luoto 19. 

Touring Cars luokassa Pieti-
lä vei Fiatia neljänteen ruu-
tuun oikeuttavalla ajalla.

Lauantain ensimmäinen kil-
pailulähtö oli BMW Extre-
me luokalla lyhyt sprint- 
lähtö. Kari Aarnio taisteli 
kaksi pykälää ylöspäin läh-
töruudusta ja sijoittui kuu-
denneksi. Lehmussaaren 
tiimi nousi myös yhdellä 
pykälällä ollen 11. maali-
viivalla. Hannulan ja Ståh-
lin kilpailu ei luonnistunut 
alkuunkaan, kun auton tek-
niikka petti ja lähtöviiva 
jäi haaveeksi.

Legendsien lähdössä oli 
säpinää, mutta Ollikaisen 
kilpailu jäi tällä kertaa 
yhteen kierrokseen ja 
tämän myötä keskeytyk-
seen.

V1600 luokan lähdössä 
Vilen nousi kolme sijaa 
ollen maalissa 13. Emma 
Mäkinenkin paranteli sijoi-
tustaan ja löytyi lopputu-
loksissa sijalta 15. Sari 
Luoto ajoi sijalle 16. Kär-
jen taistelu oli kovaa, kun 
maalissa ensimmäisen ja 
toisen ero oli ainoastaan 
0,144 sekuntia.

J-P Ollikaisen viikonloppu oli tekniikkamurheiden valjastama

Emma Mäkinen ajoi V1600 luokassa sijoille 15. ja 12.
Erno Granqvistin Formula Fordin bensaletku irtosi ja 
matka katkesi
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Kari Aarnio pärjäsi parhaiten BMW Extreme luokan pit-
kässä lähdössä ollen neljäs maalissa

Legendsit ajoivat kaksi läh-
töä lauantaina ja toiseen 
lähtöön Ollikainen ei pääs-
syt edes lähtöviivalle, 
joten tekniikkamurhe vei 
suuren määrän sarjapistei-
tä lauantaina.

V1600 luokan lauantain toi-
nen lähtö oli päivän kol-
manneksi viimeinen lähtö. 
Tällä kertaa paras KySUA:n 
kuljettaja oli Emma Mäki-
nen, joka maaliviivalla oli 
12. Toni Vilen oli sijalla 14 
ja sijalle 15 ajoi Sari Luoto.

Formula Fordien lähdössä 
Granqvistin Formula kärsi 
tekniikkamurheista, kun 
bensaletku  irtosi ja kilpai-
lu keskeytyi suolenkille.

BMW Extremen toisessa 
sprint- lähdössä Kari Aar-
nio ajoi seitsemänneksi ja 
Lehmussaaren tiimi sijalle 
11. 

Sunnuntai jatkui lämmit-
telyajoilla, jonka jälkeen 
päivän aloitti Touring cars.
Touring cars luokan lähdös-
sä Pietilä haastoi Gustav 
Kortellin Hondaa, mutta 
lopussa Kortell vei toisen 
sijan kolmen sekunnin erol-
la Pietilään. Pietilä siis läh-
dön kolmas.

Formula Fordeissa Erno oli 
saanut bensaletkuvian kor-
jattua, mutta keskeytys-

putki oli päällä ja toisesta-
kaan lähdöstä ei Ernolle 
sarjapisteitä tullut.

Legendsien kolmannessa 
lähdössä Ollikainen pääsi 
ajamaan, mutta poltto-
ainepuolen ongelma hait-
tasi menoa. Lähdön alussa 
kaikki vielä toimi, mutta 
puolen välin jälkeen moot-
tori alkoi yläkierroksilla 
käymään huonosti. Ollikai-
nen oli lähdössä sijalla 15.

BMW Extremen pitkässä 
lähdössä Kari Aarnio näytti 
kyntensä ja ajoi neljän-
neksi. Hannula /Ståhl oli 
lähdössä kahdeksas ja Riku 
Lehmussaaren tiimi oli 
kymmenes. Kärjen taistelu  
oli tiukka, kun palkintokol-
mikko oli maalissa alle 1,5 
sekunnin sisällä.

Touring car luokan toisessa 
lähdössä Jukka Pietilä oli 
Fiatillaan jälleen kolmas. 
Gustav Kortellista Pietilä 
jäi tällä kertaa vain 1,5 
sekuntia maalissa.

Seuran talkooväen kanssa 
saatiin hoidettua kolme 
ratatuomaripistettä vii-
konlopun aikana. Kiitokset 
mukana olleille!

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Toni Vilen osallistui V1600 luokan lähtöihin Alfa Romeo 
147:llä

Markku Hannulan ja Tero Ståhlin tekniikkamurheet  oli-
vat ohi sunnuntaina ja tuloksena oli 8. sija

Jukka Pietilä osallistui Touring car luokkaan turbo Unolla

Sari Luoto oli V1600 luokassa 16. ja 15.
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Mellilä-päivät 5.7.
Rautiaisen Sauli oli hom-
mannut jäsenistön kalus-
toa esille Mellilä-päiville 
ja samalla mainostettiin 
Finrace Alastaro kilpailua. 
Kävijöitä on joka vuosi hie-
man enemmän ja autoja 
sekä traktoreita yms. kone-
puolen esittelylaitteita on 
paikalla ollut joka vuosi 
myös enemmän. Alkaa jo 
t i la  käymään h ieman 
ahtaaksi kaikelle tavaralle 

ja esittelykalustolle.
Ihmisiä kävi osastolla kyse-
lemässä ja katselemassa, 
joten ei turhaan ollut tämä-
kään näyttelyosasto pysty-
tetty. Kiitokset Saulille 
homman järjestämisestä!

Teksti ja kuvat:
 Santtu Miinalainen

Mökkipäivä Kalikassa 19.7.
Seuralla oli virkistyspäivä 
Kalikassa heinäkuussa. 
Sauna oli lämpimänä ja 
pihagrilli kuumana. Kylmä 
kevät oli pitänyt Pyhäjär-
venkin hyvässä kunnossa 
eikä sinilevästä ollut tieto-
akaan. Lapset pääsivät 
uimaan ja taisi järvessä 
pulahtaa vähän vanhem-
matkin. Kelkan Helena toi 
mukanaan  ”cateringin” ja 

Karppisen Juha toimi isän-
tänä. Mukavasti siinä muu-
tama tunti meni Pyhäjär-
ven rannalla kesäpäivää 
viettäessä. Harmi kun ei 
enempää jäsenistöä ehti-
nyt paikalle. Kesälomat 
varmaankin painoivat 
monella päälle. 

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Kurpan Esko oli yksi Kalikan vieraista
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KYSUA:N KULJETTAJILLE KAKSI 

SUOMENMESTARUUTTA
Tämä vuosi on ollut mel-
koista juhlaa seuramme 
kahdelle kuljettajalle. 
Molemmat voittivat Suo-
menmestaruuden tämän 
vuoden aikana. Tämä on 
aikamoinen saavutus, jota 
ei ole varmastikaan koko 
KySUA:n historiassa aikai-
semmin tapahtunut.

15 -vuotiaana jokamies-
luokassa aloittaneella Jeri 
Kaitosella oli tämä vuosi 
vielä aikaa ajaa nuorten 
luokan Suomenmestaruu-
teen. Jeri rutisti Suomen-
mestaruuteen hienosti 
Kokemäe l l ä  a j e tu s s a 
NU/NA JM-SM kilpailussa.
Alkuerässä Jeri oli lähtön-
sä toinen. Sitten välierä-
lähtöihin siirryttäessä Jeri 
paranteli vielä tulostaan ja 
nappasi välierälähdön piik-
kipaikan. Semifinaalista-
kin napsahti ykkössija, 
joten latu o l i  auki  A-
finaaliin.
A-finaalissa olivat vastassa 
Jere Kalliokoski, Tuomas 

Sepänmäki, Vertti Pakari-
nen, Manu Juhola, Saku 
Stenberg ja Eero Laurila. 
Tapahtumarikkaassa A-
finaalin lähdössä Saku Sten-
berg kaatoi autonsa todel-
la railakkaasti, lisäksi Jere 
Kal l iokoski  ja Tuomas 
Sepänmäki joutuivat kes-
keyttämään lähtönsä. Kol-
mannella kierroksella Juho-
lan viimeinen ohitusyritys 
ei tuottanut tulosta ja Jeri 
sai ajella rauhassa nuorten 
luokan voittoon. Nuorten 
luokan SM-kulta on siinä 
mielessä kunnioitettava 
suoritus, koska siitä ei 
pääse ajamaan kuin kol-
mena vuotena. Onnittelut 
vielä Jerille!

Toinen Suomenmestaruus 
tuli seuraamme Samuli Vuo-
risalon ansiosta. Tiukka 
SM-ral l isarjan t i lanne 
ennen viimeistä osakilpai-
lua povasi normaaleilla 
ajosuorituksilla Samulille 
mahdollisuutta kolmen 
joukkoon. Mutta toisin 

kävi, Pirelli-ralli Tampe-
reella ratkaisi SM-sarjan 
SM3-luokan Samulin hyväk-

si.  Kolmella EK:lla pohja-
aika luokassa ja muillakin 
EK:illa aika viiden parhaan 
joukossa toi voiton luokas-
sa ja samalla Suomenmes-
taruuden. Joonas Lindroo-
sin melko varmaltakin näyt-
tänyt Suomenmestaruus 
valui ulos viimeisen EK:n 
vi imeisessä mutkassa. 
Lopultakaan hän ei ylittä-
nyt maaliviivaa ja katkais-
sut valokennojen sädettä. 
Tuomaristo hylkäsi Lin-
droosin kilpailusuorituk-
sen. Samulin sitkeä yrittä-
minen loppuun asti palkit-
tiin ja ensimmäinen Suo-
menmestaruus rallissa on 
nyt tosi asia Samulilla! 
Onnittelut myös Samulille 
vielä kerran!

Samuli Vuorisalo (oik.) ja Eetu-Pekka Hellsten voittivat SM3/R2-luokan Suomenmes-
taruuden

Jeri Kaitosen Pesämäen Juhannuksessa ajama nuor-
ten luokan voitto viime vuonna lupaili hyvää suoritusta 
kaudelle 2014

Jeri & Samuli
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ALASTARO 12.-13.7.

Tänä vuonna oli Kyrön seu-
dun UA:n vuoro anoa Finra-
ce -ratakilpailu. 2013 laji-
päivillä olikin ”ota tai 
jätä” meininki, kun päivä-
määrää mietittiin. Onneksi 
saimme Tupalan Teron kans-
sa sovittua tämän kyseisen 
viikonlopun kilpailun ajan-
kohdaksi.

Finrace-sarja aloitti Bot-
niaringiltä, jonka jälkeen 
Ahvenisto toimi näyttämö-
nä ratasarjalle. Seuraava-
na oli vuorossa uutena 
tulokkaana Viron Audrurin-
gin rata ja tämän jälkeen 
oli Alastaron kilpailun vuo-
ro. Finaalikilpailu ajettai-
siin Kemorassa.

Finrace Alastaro-kilpailuun 
ilmoittautui 119 kuljetta-
jaa. Kilpailupäivät olivat 
rytmitetty siten, että ns. 
prime-time aika lähdöissä 
oli 13.00-17.00. Porschet 
ajoivat molemmat lähtön-
sä lauantaina ja lähtivät 
pois jo samana päivänä. 
Tämä ei välttämättä ollut 

yleisön mieleen. Samoin 
V1600-luokka ajoi lauan-
taina molemmat lähtönsä.
Muutenkin suurin osa läh-
döistä ajettiin lauantaina.

KySUA:n edustus oli jäl-
leen melkoisen runsas, kun 
lasketaan prosentteja 
koko kuljettajamäärästä.

V1600 luokassa ajoivat 
Emma Mäkinen, Toni Vilen 
ja Sari Luoto. Formula For-
deissa Erno Granqvist. 
Legendseissä Jukka-Pekka 
Ollikainen. BMW Extreme 
luokassa Kari Aarnio, Mark-
ku Hannula ja Tero Ståhl. 
Avoin touring cars- luokas-
sa Kimmo Luoto ja Jukka 
Pietilä. Kuorma-autoissa 
Erik Forsström ja Mika Mäki-
nen. Eli noin kymmenes 
osa kilpailijoista oli seu-
ramme edustajia.

LAUANTAI
Lauantaina aika-ajot aloit-
tivat päivän. Bemarit 
aloittivat ja Kari Aarnio oli 
kymmenes ja kahdeksas, 

Hannula ja Ståhl ajoivat 
sijoille 14 ja 10. Vierailijoi-
na Bemareissa olivat Viron 
BMW Cupin kilpailijat, 8:n 
tiimin vahvuudella.
V1600 luokan aika-ajossa 
parhaan  lähtöruudun 
KySUA:n kuljettajista ajoi 
Emma Mäkinen. Hän ajoi 
ruutuun 7. Toni Vilen ajoi 
ruutuun 20 ja Sari Luoto 
ruutuun 21. 
Legendsien aika-ajossa Juk-

ka-Pekka Ollikainen ajoi 
ruutuun 8.

Lauantain kilpailulähdöt 
aloitettiin BMW-luokalla. 
Ensimmäisessä sprint-
lähdössä Tero Ståhl ajoi 
itsensä kahdeksanneksi. 
Kari Aarnion sijoitus läh-
dössä oli 5. Lähtö olikin 
ihan hienoa katseltavaa, 
virolaisten tiimien tuoma 
automäärä teki lähdöstä 

A UA

Tero Ståhlilla renkaidenvaihto meneillään perjantaihar-
joituspäivänä

Harjoituspäivänä ei ilman hinauksiakaan selvitty, Karp-
pisen Juha hoitelee tässä yhtä Formula Fordia omaan 
varikkopiltuuseen

Virosta oli ajamassa vajaa kymmenkunta tiimiä Xtreme 
race -luokan lähdöissä, saapa nähdä tullaanko virolai-
sia näkemään jatkossa jopa useammin Suomen radoilla
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katsojaystävällisemmän.

V1600 luokan lähdössäkin 
oli säpinää, niinkin paljon 
että kilpailunjohto puhut-
teli koko kuljettajakaartin 
ensimmäisen kilpailuläh-
dön jälkeen. Emma Mäki-
nen ajoi lähdössä kahdek-
sanneksi Toni Vilen nousi 
sijalle 18 ja Sari Luoto 
sijalle 19.

Legendsien lähdössä Olli-
kaisella taisi olla kotikent-
täetua hieman, kun hän 
nousi kahdeksannesta ruu-
dusta viidenneksi ensim-
mäisessä lähdössä. Auto 
toimi nyt moottorin puo-
lesta kunnolla, mutta JP 
valitteli suoranopeutta.
Formula Fordeissa Ernon 
Formulassa ei  kulkua 
oikein löytynyt, kun kier-
rosajat olivat kolme sekun-
tia muita huonompia. 
Tuloksena ensimmäisestä 
lähdöstä sija 7.
V1600 luokan toinen lähtö 
olikin jo sitten hieman 
vähemmän kolistelua. 
Emma Mäkisen sijoitus läh-
dössä oli kuudes ja samalla 
kauden paras. Toni Vilen 
ajoi sijalle 19 ja Sari Luoto 
sijalle 20.
Legendsien toisessa läh-
dössä Ollikainen jatkoi 
samaan malliin kuin ensim-
mäisessä. Sijoitus toisessa 
lähdössäkin oli viides.
Bemarien toisessa lähdös-
sä ja samalla lauantain vii-
meisessä lähdössä Kari Aar-

nion sijoitus oli 11. Markku 
Hannula ajoi toisessa läh-
dössä seitsemänneksi.

SUNNUNTAI
Sunnuntaina olikin sitten 
tiettyjen luokkien kolman-
sien lähtöjen vuoro sekä 
kansallisten luokkien vuo-
ro.
Avoin GT ja touring car 
luokka aloitti aika-ajonsa 
klo 11.00 nurkilla ja kuor-
ma-autot jatkoivat niiden 
jälkeen.
Touring car luokassa Jukka 
Pietilä ajoi ruutuun kolme 
ja Kimmo Luoto ruutuun 
neljä.
Kuorma-autojen aika-
ajossa Erik Forsström ajoi 
paalupaikalle ja Mika Mäki-
nen ruutuun neljä.
Tour ing  car s -  luokan 
ensimmäisessä lähdössä 
Kimmo Luoto ajoi toiseksi 
ja Jukka Pietilä tuli maali-
viivan yli kolmantena. 
Kuorma-autojen ensim-
mäisessä lähdössä Erik Fors-
ström ajoi voittoon ja Mika 
Mäkinen joutui keskeyttä-
mään turbo-ongelmien 
vuoksi.
Bemarien pitkässä lähdös-
sä Aarnio ajoi sijalle 6. Han-
nulan ja Ståhlin sijoitus oli 
9.
Formula Fordien toisessa 
kilpailulähdössä Erno Gran-
qvist paransi kierrosaiko-
jaan edellisestä lähdöstä 
ja oli maalissa sijalla 8.
Legendsien kolmannessa 
lähdössä Ollikainen oli 9. 

Touring car -luokan toises-
sa lähdössä Juha Siinto-
vaara sai Samaransa kulke-
maan ja jätti Kimmo Luo-
don kolmanneksi. Jukka 
Pietilä ajoi lähdön neljän-
neksi.
Päivän viimeisenä lähtönä 
ajettiin kuorma-autojen 
toinen lähtö, jonka Erik 
Forsström vei nimiinsä. 
Mika Mäkinen ajoi neljän-
neksi.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Roni Miinalainen
Santtu Miinalainen

Mediaakin oli paikalla pal-
jon, 23 henkilöä kirjoitti tai 
kuvasi Finrace Alastaroa 
viikonlopun aikana

Emma Mäkinen ajoi uransa tähän mennessä parhaan 
sijoituksen Alastarolla

Toni Vilenin sijoitukset olivat 18. ja 19.



SUURET KIITOKSET KAIKILLE SEURAN KILPAILUISSA TOIMINEILLE 
TOIMIHENKILÖILLE!
Tämä kausi on ollut vastoinkäymisten ja onnistumisten summa ja hienoa on ollut huomata, että 
aina ollaan selvitty omista kilpailuista sekä muille seuroille tehdyistä avunannoista tällä porukal-
la. Uudet haasteet tulevat kaudella 2015, mutta tällä hetkellä seuran kilpailut ovat vielä mietin-
tämyssyssä.
Toivotaan, että saadaan jälleen aktiivista porukkaa kasaan ensi vuoden kilpailujen tekemiseen.
Ota ihmeessä yhteyttä, jos kiinnostaa tulla tekemään jotain. Tarjolla on hommia lipunmyynnistä 
kilpailunjohtamiseen. Varmasti löydetään joku toimitsijatehtävä, johon Sinunkin taitosi ovat juu-
ri passelit!

Reilun kolmen vuoden tauon jälkeen ollaan taas 
kisapoluilla Sinkkosen Juhan houkuttelemana. 
Luokkamuutos tuli tehtyä B-luokkaan. Alkuvuonna piti 
ajaa jo talvikilpailu, mutta talvi peruuntui  ja samalla 
kauden aloitus siirtyi keväälle NaSU:n kisaan. Autosta 
oltiin vaihdettu kytkin, vesipumppu, laturi ja laitettiin 
ohjaustehostin tuohon Daihatsuun. Siinä sitä oli 
mennyt muutama ilta ja jarrut oli laittamatta, mutta 
tuntuivat toimivan. Naantalin kisapäivänä oli tietysti 
alkupäivä Amazing Auranmaa tapahtumassa, josta 
siirryimme viimetinkaan Raisioon, mistä oli kisan 
lähtö. Ehdittiin paikalle ja tuntui pitkästä aikaa 
jännältä.

Eka pyöritys meni hyvin ja siirtymällä huomattiin, että 
auto liikkuu vaivalloisesti. No joo, etujarru jumissa ja 
sauhua riitti. Hakattiin jarru auki ja jatkettiin kisaa 

ilman kunnon jarruja eli kässärillä loppu kisa lävitse, 
josta syntyi kyllä jänniä tilanteita.
Maalissa huomattiin että debyytissä Kannisto-
Sinkkonen oli kisan viides ja päästiin pokkaamaan 
palkintopyttykin. Paremmalla tuurilla olisi sijoitus 
voinut olla parempikin, mutta tyytyväisiä oltiin, 
vauhtia kohdillaan (kun ei ollut jarruja) ja pari taulua 
jäi puuttumaan.
Viikko tuosta NaSU:n kilpailusta ja Forssaan mentiin 
taas kisailemaan ja hiomaan yhteistyötä kabinetissä. 
Forssassa oli autossa jo jarrutkin. Vauhtia riitti ja 
tarkkuuskin oli kohdillaan eli ilman tauluvirheitä kisan 
reiluun voittoon!

Teksti:
Markku Kannisto

KANNISTO JA SINKKONEN AUTOSUUNNISTUSPOLULLA

NAANTALISSA JA FORSSASSA

FIA on hyväksynyt uuden 
F4-sarjan SMP F4 Cham-
pionship, jonka osakilpai-
luja ajettaisiin mahdolli-
sesti Venäjällä, Virossa  ja 
Suomessa. Koiranen GP 
toimii sarjan operaattori-
na yhdessä AKK Motors-

portsin kanssa. Sarjan for-
mulat tehdään Tatuus 
merkkisellä valmistajalla 
ja formulat on varustettu 
Abarthin moottoreilla. Sar-
jan voittaja saa 350 000 € 
stipendin, jolla hän voi 
ilmoittautua FIA:n F3-

euroseries sarjaan. Toi-
seksi tullut saa paikan Koi-
ranen GP tallissa joko F4 
tai FR 2.0-sarjassa. Sarjan 
kolmaskin saa vielä Italian 
F4-sarjan ilmoittautumis-
maksun tulevaisuutta yllä-
pitämään. Suomessa ajet-

tavia kilpailuja tulee ole-
maan kaksi. Lisäksi Viros-
sa ajettaisiin yksi kilpailu.

Teksti:
Santtu Miinalainen

F4 NEZ-SARJA SUOMEEN


