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Taittajan kärestä
Onhan ollut kaikenlaista kiirettä ettei ole ehtinyt lehteä 
tekemään. Jos jollain halukkaalla on ylimääräistä 
vapaa-aikaa, niin lehteä voisi alkaa joku muukin vääntä-
mään avuksi. Mutta koitetaan nyt saada tämä tuleva juh-
lavuosi hoidettua kunnolla. En aio ottaa ainakaan 
mitään ylimääräisiä toimitsijahommia tänä vuonna, 
joten aikaa pitäisi riittää myös lehden tekoon.

Tuleva kausi onkin aika mielenkiintoinen kaiken kaikki-
aan. Endurance-kilpailu jää tänä vuonna tekemättä, 
rata-ajon SM-sarjan kilpailu olisi tulossa elokuussa, 
mutta siitä ei ole vielä sovittu mitään paperilla. Jokkis-
kilpailu ajetaan lokakuussa.

Telakone rallispecial tärähtää käyntiin 15.2. ja ajettavia 
luokkia onkin reilut 20, joten pitäisi olla jokaiselle 
halukkaalle kuljettajalle joku mahdollinen luokka. Yli 20 
kilometriä on yhteensä specialia tarjolla ja kilpailu 
tapahtuu Säkylässä.

Tämä vuosi 2015 onkin Ratinvääntäjän juhlavuosi ja kai-
kenlaiset muistelujutut yms. otetaan ilomielin vastaan 
seuran historian ajalta. Ratinvääntäjän tuleva vuosi 
onkin jo 30. ilmestymisvuosi ja Wesannon Eskon alulle 
laittamaa lehteä on julkaistu säännöllisesti vuosittain 
vuodesta 1985 lähtien. Tulen kaivelemaan vanhoja jut-
tuja ja katsotaan, jos vaikka saisin muutaman haastatte-
lunkin aikaiseksi tuleviin juhlavuoden numeroihin.

AKK:n mestarien illassa palkittiin KySUA:n kuljettajia 
Suomenmestaruuspalkinnoin oikein kahteen kertaan. 
Juhlavassa tilaisuudessa oli paikan päällä 1300 henkeä ja 
juhlavaa meininkiä oli valokuvien perusteella oikein kun-
nolla. Katsotaan tänä vuonna löytyykö KySUA:n kuljetta-
jia lisää podiumilta seuraavassa juhlassa.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille seuralaisille ja nähdään 
kilpailupaikoilla!
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Koulutukset 2015
17.1.15 Nopeuden Päätoimitsijakoulutus  Seinäjoki 
17.1.15 Nopeuden päätoimitsijakoulutus  Somero 
24.1.15 Nopeuden päätoimitsijakoulutus  Kuopio 
31.1.15 Tekniikan perustoimitsijakoulutus  Ähtäri 
14.2.15 KARTING Päätoimitsijakoulutus  Laukaa 
14.2.15 KARTING Päätoimitsijakoulutus  Laukaa 
21.3.15 TEKNIIKKA Perustoimitsijakoulutus  JÄMSÄ 
28.3.15 NOPEUDEN Päätoimitsija ( UUDET )  Laukaa 
28.3.15 Nopeuden päätoimitsijakoulutus  Kouvola 
28.3.15 Nopeuden päätoimitsijakoulutus,   Riihimäki 
11.4.15 Nopeuden Päätoimitsijakoulutus  Kokkola 
11.4.15 Tekniikan päätoimitsijakoulutus  Kokkola 
12.9.15 Tekniikan perustoimitsijakoulutus  Seinäjoki 
19.9.15 Nopeuden päätoimitsijakoulutus  Lahti 
17.10.15 Tekniikan päätoimitsijakoulutus  Härmä 
24.10.15 Nopeuden Päätoimitsijakoulutus  Oulainen 
24.10.15 Nopeuden Päätoimitsijakoulutus  Ähtäri 
7.11.15 Nopeuden Päätoimitsijakoulutus  Veteli 
14.11.15 NOPEUDEN Päätoimitsija (JATKO)  LAUKAA 
14.11.15 Nopeuden päätoimitsijakoulutus (Jatko) Kuopio 
14.11.15 Nopeuden päätoimitsijakoulutus  Riihimäki 
21.11.15 Tekniikan päätoimitsijakoulutus  Avoin 
21.11.15 Tekniikan perustoimitsijakoulutus  Avoin 
21.11.15 TEKNIIKKA Päätoimitsijakoulutus  Jyväskylä 
22.11.15 Tekniikan perus- ja päätoimitsijakoulutus  Hyvinkää 
13.12.15 Tekniikan päätoimitsijakoulutus (jatko) Tuusniemi

Alueen tutkinnot 2015

Tutkinto-, seura- ja koulutusvastaava
Toimitsija- ja seurakoulutukset, koulutuksiin ilmoittautuminen toimii nykyään KITIn kautta. Lisätietoja 
saa http://www.autourheilu.fi/koulutus/koulutuskalenteri
tai koulutusvastaavalta Irma Sirén sähköposti: irma.siren@uusikaupunki.fi

Lisätietoja koulutuksista saat AKK:n sivuilta 
http://www.autourheilu.fi/alueet/lansisuomi/tutkinnot/ 
tai Irma Siréniltä

14.2.15 JM-Tutkinto  Laitila 
21.2.15 Rallin perustutkinto Rauma 
4.3.15  Endurance -tutkinto Huittinen 
7.3.15  JM-Tutkinto  Huittinen 
28.3.15 JM-Tutkinto  Raisio 
12.8.15 JM-Tutkinto  Turku 
9.9.15  Endurance -tutkinto Turku 
31.10.15 JM-Tutkinto  Kankaanpää 
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Reiskan rähinöihin ilmoit-
tautui yli kolmesataa kul-
jettajaa lokakuiseen jok-
kiksen asfalttikilpailuun.

Oman seuran edustusta oli 
joka luokassa. Ari Kulmala, 
Markku Kaunismäki, Sari 
Luoto, Matias Säteri, Matti 
Varjus ja Kimmo Luoto oli-
vat ajamassa pokaaleista 
KySUA:n nimissä.

Kilpailunjohtajana toimi 
tällä kertaa omasta seu-
rasta Jyri Multanen ja vie-
railevana ja samalla vihel-
tävänä johtajana oli Sakari 
Klemola VetUA:sta.

Lauantain aloittivat nuor-
ten ja naisten luokat limit-
täin. Tämä on huomattu 
toimivaksi ratkaisuksi syk-
syn kilpailuun, kun valoisa 
aika on hieman kortilla.
Naisten luokassa Sari Luoto 
avasi alkuerälähtönsä kak-
kossijalla. Välierässä kuu-
des sija ei riittänyt kuin 
sijoituskarsintalähtöön. 
Sijoituskarsintalähdössä 
Sari oli kolmas ja kun kaksi 
parasta pääsi A-finaaliin 
Sarin tulokseksi tuli nais-
ten luokan sija 9.

Nuorten luokassa Matias 
Säteri ajoi alkuerässä sijal-
le 3. Kari Saarisen sijoitus 

alkuerässä oli 4. Välierä-
paikka siis Säterille, mutta 
Saarinen joutui hakemaan 
vauhtia keräilystä. Keräi-

lyerässä Kari ajoi kolman-
neksi, mutta tämä ei tällä 
kertaa riittänyt välierä-
paikkaan. Säteri  ajoi 

Katsastustoimintaa lauantaiaamulta

Jyri Ahosen (KRRMK/UA) semifinaalilähtö meni hiek-
kakilpailun puolelle

Markku Kaunismäki ajoi ratailloissakin tutuksi tulleella
Honda Civicillään

Tässä EVK-luokan A-finaali, voittajakaksikko vielä kum-
minkin väärässä järjestyksessä. V-SUA Samu Lehto-
nen numerolla 119 vei EVK:n voiton

Kulmalan Arin Volvo oli iskussa, EVK:n kolmas ja ylei-
sen luokan 11.



Joulukuu 2014 n:o 3&4

välierälähdössään sijalle 
kuusi ja sijoituskarsinta-
lähtöön matka.Sijoituskar-
sinnassa finaalipaikka jäi 
yhdestä sijasta kiinni, kun 
Matias oli ruutulipulla läh-
dössä kolmas. Matiaksen 
sijoitus oli nuortenluokan 
tuloksissa 9.

EVK-luokassa oli hurjasti 
osallistujia. Yli sata kuljet-
tajaa osallistui luokkaan, 
mahtoiko olla jo pientä tes-
tiä ensi kesänä ajettavaa 
EVK-luokan SM-kilpailua 
varten.

KySUA:n  ku l jettaj ien 
alkuerälähtö ei oikein osu-
nut kohdalleen kun kolme 
kuljettajaa joutui samaan 
lähtöön. Tässä lähdössä Ari 
Kulmala nappasi alkuerä-
voiton ja välieräpaikan tie-
tysti myös samalla. Luodon 

Sari saalisti kolmannen 
sijan ja välieräpaikan 
myös. Kaunismäen Markku 
joutui samassa lähdössä 
keräilylähtöihin viidennel-
lä sijallaan. Niko Vainio 
ajoi Pösöllään kolmanneksi 
omassa alkuerälähdössä. 
Kaunismäen taival jatkui  
keräilyerästä, kun maaliin 
tullessa sijoitus oli neljäs.
Välierästä eteenpäin pää-
sivät Ari ja Sari. Semifinaa-
lissa alkoi sitten kovalla 
kädellä putoamaan kuljet-
tajia. Sarin viides sija semi-
finaalilähdössä ei riittänyt 
tällä kertaa sijoituskarsin-
toihin. Kulmala ajoi Volvol-
laan semifinaalissa voit-
toon ja A-finaalipaikka 
aukesi. Tiukan A-finaalin 
voittoon ajoi Samu Lehto-
nen V-SUA:sta. Toiseksi tuli 
Kimmo Lampinen PunMK/ 
UA:sta  ja  ko lmannen 

pokaalin pokkasi Ari Kul-
mala.

Sunnuntaina aloitettiin 
yleisen luokan kilpailulla. 
Paljon tuli peruutuksia lau-
antain takia ja aika ennä-
tyksellisen peruutusten 
suma lopulta olikin, kun kil-

pailuviikonlopun aikana 
niitä jätettiin viitisenkym-
mentä.

Yleisessä luokassa seu-
raamme edustamassa oli-
vat Ari Kulmala ja Markku 
Kaunismäki.
Alkuerälähtö osui taas 

Hinaus toimi hienosti koko viikonlopun ajanIllon VPK:n henkilökunnallekin oli välillä hommia

A-finaalin kolmikko yleisessä oli Joni-Pekka Rajala, Pasi 
Välimäki ja Tomi Helenius

Kari Saarinen ajoi Fordilla nuorten luokassa

Sari Luoto ajoi hyvin niin naisten- kuin myös EVK-luo-
kan lähdöissä. Ratailloissa ajaminen on varmastikin ol-
lut hyvää harjoitusta Reiskoihin
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siten, että molemmat kul-
jettajat olivat samassa läh-
dössä. Ari jatkoi voitolla 
suoraan välierään, Mark-
kukin pääsi välieriin olles-
saan neljäs alkuerälähdös-
sä.
Välierässä karsittiin taas 
jyvät akanoista. Ari Kulma-
la ajoi hienosti lähtövoit-
toon, Markku oli lähtönsä 
neljäs.
Semifinaalissa Markun 
matka katkesi seitsemän-
teen sijaan, mutta Ari Kul-
mala jatkoi matkaansa C-
finaaliin kolmannella sijal-
laan.
C-finaali olikin sitten taas 
Arin näytöstä ja nousu-
paikka B-finaaliin tuli läh-
tövoitolla. B-finaalissa sit-
ten olikin jo mustia lippuja 
jaossa urakalla. Ari ajoi B-
finaalissa viidenneksi ja 
samalla kokonaiskilpailus-
sa sijalle 11.

Kilpailupäivät saatiin koko-
naisuudessaan menemään 
läpi valoisaan aikaan eikä 
suurempia katkoja tullut 
muutenkaan kilpailussa. 
Mustasävyisten lippujen 
määrä taisi kumminkin olla 
aika lailla viime vuoden 

tasolla. Asfalttikilpailuissa 
lippuja vaan taitaa tulla 
enemmän, kun lajin perus-
luonne kumminkin perus-
tuu pitkälti hiekkapohjai-
siin ratoihin ja radan ulko-
puolella ajamisia tulee nor-
maaleja nopeuskilpailuja 
enemmän.

Kiitokset osallistujille, toi-
mitsijoil le ja kaikil le 

yhteistyökumppaneille kil-
pailun onnistuneesta jär-
jestämisestä.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Sunnuntaina oli asfaltti paljon liukkaampi kuin lauantaina
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Aalto Arto  LEMU
Ajanko Mika  URJALA AS
Arte Henri  LITTOINEN
Grönlund Antamo NAANTALI
Jokipalo Joonatan LIETO
Juti Krista  PORI
Jääskeläinen Janne TURKU
Ketola Pentti  LOIMAA
Koski Jasmina ORIPÄÄ
Lahtinen Esa  TARVASJOKI
Laine Eetu  SALO
Lassila Jani  KOSKI TL
Lehtonen Hannu HIETAMÄKI
Louhi Jaakko  RAISIO
Luotonen Kimmo TURKU
Luotonen Joni VAHTO
Mutila Jussi  TURKU

Palo Heli  FORSSA
Peltonen Jonne SALO
Peräalho Ismo YLÄNE
Ryhtinen Taija SALO
Saari Ville  FORSSA
Saarinen Jarkko ALASTARO
Selinummi Janne TURKU
Simola Roni  YLÄNE
Simola Vesa  YLÄNE
Soini Pekka  LOIMAA
Sorola Kari  TAMPERE
Säteri Matias  YLÄNE
Tuominen Veikko YLÄNE
Uusitalo Matti LITTOINEN
Valonen Riku  KODISJOKI
Väre Ville  RUSKO

UUDET JÄSENET 2014

TELAKONE RALLISPECIAL
15.2.2015

Järjestämme rallispeciaalin helmikuun puolessa välissä Säkylän kunnan alueella.
Kilpailussa on yli kaksikymmentä ajettavaa luokkaa, joten melkeinpä millä tahansa ral-
liluokituksella varustetulla autolla pääsee ajamaan specialiin.
Kilpailunjohtajana toimii Jouko Aittamäki.

Kilpailussa on yli 20 EK-kilometriä. Kilpailuun otetaan maksimissaan 80 kuljettajaa.

Jos Sinulla on halukkuutta lähteä tekemään kilpailua, ota yhteyttä hallituksen jäseniin 
tai Joukoon 040 524 7336
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Pitkästä aikaa ajettiin Alas-
taron moottoriradalla His-
toric Race Finlandin sarja-
k i lpai lu.  Ki lpai l i jo ita 
ilmoittautui n. 140 syksyn 
finaalikilpailuun. Roads-
port -luokissa oli monta 
KySUA:n kuljettajaa edus-
tamassa. Lähdöt täyttivät 
viikonlopun melko tiukasti 
ja Minit ajoivat yhden läh-
dön muita luokkia enem-
män viikonlopun aikana.

Henri Nokkala Cortinalla, 
Jouni Mänttäri VW  Kuplal-
la, Markus Kutila Ladalla, 
Rami Reunanen VW Kuplal-
la ja Heikki Lehtimäki BMW 
325:llä olivat Roadsport B-

, 2B- ja C- luokan lähdöissä 
mukana. Roadsport A-, 2A-  
ja V8-luokassa ajoivat 

Jukka Lehtovaara M3 Bema-
rilla, Kari Aarnio 325i Bema-
rilla, Markku Hannula  325i 
Bemarilla ja Pasi Mäkelä 
Ford Mustangilla.

Lauantaina aika-ajoissa 
Roadsport-luokissa ajettiin 
seuraavasti. A-, 2A- ja V8- 
luokassa Jukka Lehtovaara 
ajoi kuudenteen ruutuun 
ja oli luokkansa paras, Kari 
Aarnio ajoi seitsemänteen 
ruutuun ja oli luokassaan 
toinen, Markku Hannula oli 

Pasi Mäkelän Mustang liikkui mukavasti, autoon on 
vaihdettu edellisen Cobran koneen tilalle entistäkin 
ehompi voimanlähde

Markku Hannula saalisti viikonlopulta yhden kolmos-
pokaalin

Safety Car -kuljettajana oli 
moottoriradalta tuttu tyyppi

Jukka Lehtovaara ajoi toisessa lähdössä hienosti luok-
kavoittoon BMW M3:lla
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Henri Nokkala Cortinallaan ja Jouni Mänttäri VW Kuplalla lähtivät neljännestä rivistä ensimmäiseen lähtöön

11. luokassaan neljäs ja 
Pasi Mäkelä ajoi ruutuun 14 
ja oli luokassaan kolmas.

B-, 2B ja C-luokkien aika-
ajoissa Jouni Mänttäri ajoi 
Kuplansa ruutuun 7, luok-
kansa kuudes. Henri Nok-
kalan Ford löytyi ruudusta 
8 aika-ajon jälkeen, luok-
kansa seitsemäntenä. Mar-
kus Kutila oli aika-ajon 11 
ja samalla luokkansa kol-
mas. Heikki Lehtimäki 
aloitti kilpailunsa ruudusta 
23 ja oli luokkansa 15. 
Rami Reunanen ei päässyt 
aika-ajoihin osallistu-
maan, joten lähtöruutu 
asettui jonon hännille.

Itse kilpailulähdöissä A-, 
2A- ja V8-luokkien parasta 
vauhtia seurastamme piti 
Kari Aarnio ollen lähdössä 
viides ja omassa luokas-
saan ykkönen. Markku Han-
nula ajoi lähdön kahdek-
sanneksi ja luokassaan hän 
oli kolmas. Pasi Mäkelä oli 
lähdössä 16. ja tällä lunas-
tettiin luokassa neljäs sija. 
Lehtovaaralla ei kulkenut 
ja kilpailu päättyi yhdek-
sännelle kierrokselle. Näi-
den luokkien molemmat 
lähdöt ajettiin sunnuntai-
na.

B-, 2B- ja C-luokkien läh-
dössä paras KySUA:n kul-
jettaja oli Jouni Mänttäri 
joka ajoi lähdössä ja 
samalla luokassaan sijalle 
5. Henri Nokkala ohitti 
maalilipun sijalla 7, sijoi-
tus luokassa oli kuudes. 
Markus Kutila oli lähdössä 
14. Tällä suoriutui luokassa 
neljänneksi. Rami Reuna-
nen ajoi lähdössä sijalle 16 
ja luokassaan sijalle kuusi.  
Heikki Lehtimäki oli läh-
dön 21. ja luokassaan 13.

Sunnuntaina A-, 2A-, ja V8- 
luokkien toisessa lähdössä 
parhaiten KySUA:n kuljet-
tajista pärjäsi Jukka Leh-
tovaara. Hän oli lähdössä 
neljäs ja samalla voitti 
luokkansa. Kari Aarnio ajoi 
lähdössä viidenneksi ja 
luokkansa toiseksi. Markku 
Hannula oli lähdön 9. Tällä 
suorituksella luokasta irto-
si sija 4. Pasi Mäkelän Mus-
tang ylitti maaliviivan 
sijalla 14. Tällä lohkesi luo-
kasta kolmospytty palkin-
tojenjaossa.

B-,2B-, C-luokkien toisessa 
lähdössä paras KySUA:n kul-
jettaja oli Markus Kutila 
Ladallaan. Hän oli lähdössä 

7. Luokkasijoitus oli toi-
nen. Rami Reunanen ajoi 
lähdössä sijalle 15. Luo-
kassaan hän oli seitsemäs. 
Heikki Lehtimäki oli läh-
dössä 11 ja luokassaan 
sijalla 10. Henri Nokkalan 
Cortina ei oikein pelittänyt 
toisessa lähdössä ja kilpai-
lu keskeytyi kierroksella 
kahdeksan, mutta silti hän 
sai tuloksiin sijoituksen 11.
Jouni Mänttärin toinen 
lähtö ei onnistunut, kun 
lähtövalojen sammuessa 
hän nosti kytkintä ja Kupla 
antautui. Tuloksena siis kes-
keytys.

Hyviä sijoituksia seuram-
me kuljettajille ja hyviä kil-

pailulähtöjä kaikenkaikki-
aan. Ainut johon toivottiin 
suurempaa osanottoa oli 
historic-formuloiden luok-
ka, jossa ajoi ainoastaan 
kolme formulaa.
Alastaron kilpailu toimi 
mielestäni hyvänä finaali-
na Historic -sarjalle eikä 
negatiivisia palautteita ole 
jälkeenpäin tullut aina-
kaan minun korviini. Toivo-
taan, että jonakin vuonna 
vielä sarjan kuljettajat 
innostuvat ajamaan Alas-
tarolla kilpaa. Kiitoksia jäl-
leen kaikille kilpailijoille, 
toimitsijoille ja yleisölle!

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Kari Aarniolla oli hyvä viikonloppu, luokkasijoitukset 
lähdöistä olivat 1. ja 2.
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SYYSKOKOUS VIRTTAALLA

Jäsenistöä oli paikan päällä kiitettävästi 

Ratapuolen palkittuja Erik Forsström, Kari Aarnio, Juk-
ka-Pekka Ollikainen, Emma Mäkinen ja Erno Granqvist

Autosuunnistajista palkittiin Juha Sinkkonen ja Markku 
Kannisto. Rallisprintissä nuortenluokan SM-kolmoseksi 
ajanut Matias Peippokin palkittiin

Syyskokous järjestettiin 
vaihteeksi ei niin perintei-
sessä paikassa. Syyskokous 
ja palkintojenjako pidet-
tiin tällä kertaa Alastaron 
moottoriradalla Paddock-
ravintolassa. Paikalle oli 
saapunut noin nelisenkym-
mentä jäsentä.

Ensivuodelle on varaudut-
tu  k i lpa i lu jen  osa l ta 
yhteen rallispecialiin, 
endurancekilpailuun, ja 
jokamiesluokan kilpai-
luun. Mukana ollaan myös 
näillä näkymin SMP F4 
Championship- sarjan osa-
kilpailussa yhtenä järjes-
tävistä seuroista. Kilpailu 
ajetaan siis rata-SM sarjan 
osakilpailun yhteydessä. 
Budjettien ja muiden asi-
oiden osalta mennään aika-
lailla vanhojen vuosien kaa-
valla. Hallituksen kokoon-
pano on ens i  vuonna 
puheenjohtaja Markku Kau-
nismäki, jäseninä Mirva 
Korkiakoski, Sauli Rautiai-
nen, Juha Karppinen, Hele-
na Kelkka, Jyri Multanen, 
Santtu Miinalainen. Sih-
teerinä jatkaa Susanna 
Kääntee.

Syyskokouksen sääntö-

määräisten asioiden jäl-
keen oli aika palkita vuo-
den aikana ansioituneet 
tekijät ja kuljettajat. 
Heitä olikin aikamoinen 
määrä yli 20 pokaalia jaet-
tiin illan aikana.
Ensimmäisenä palkittiin 
rata-ajon puolelta ansioi-
t u n e e t  k u l j e t t a j a t . 
Autosuunnistajatkin saivat 
pokaalit, kun Kannisto ja 
Sinkkonen ovat saaneet 

uutta tuulta purjeisiin. Hie-
noja sijoituksia kauden kil-
pailuissa. Rallisprintissä 
palkittiin Matias Peippo. 
Rallikuljettajat ja karttu-
rit olivat aktiivisia tänäkin 
vuonna. Niin historic -
sarjassa kuin myös SM-
tasolla ajettiin ja pärjät-
tiin hyvin tänä vuonna. Ral-
lin R2-luokan Suomenmes-
taruuteen ajoi Samuli Vuo-

risalo. Jokamiesluokassa 
palkittiin myös kuljettajia. 
Nuorten luokan Suomen-
mestaruuteen ajanut Jeri 
Kaitonen palkittiin myös 
stipendillä kuten rallikul-
jettaja Samuli Vuorisalo-
kin. Seura halusi muistaa 
näitä kahta nuorta kuljet-
tajaa erittäin hyvistä suo-
rituksista. Puheenjohtaja 
Kaunismäkeä siteeraten: 
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”Erittäin harvoin osuu seu-
raan Suomenmestaruus ja 
tänä vuonna niitä tuli kak-
si,onnittelut näille nuorille 
kuskeille!”
Historic-puolella Roads-
port-luokassa ajaneet kul-
jettajat palkittiin yös 
Henri Nokkala, Markus Kuti-
la ja Pasi Mäkelä olivat saa-
puneet paikalle palkinto-
aan noutamaan. Seuraa-
vaksi olivat vuorossa Vuo-
den toimitsija, Matti-
palkinnon ja Vuoden Ratti-
mies pystin luovuttami-
nen. Vuoden toimitsijaksi 
valittiin Jouko Ahola, joka 
on ollut vuoden aikana 
jokaisessa ki lpai lussa 
mukana missä vain seu-
ramme on ollut mukana 
tekemässä. Matti-palkinto 
meni tänä vuonna Pekka 
Kiviselle, joka on toiminut 
ennen kilpailua ja kilpailu-

Palkittuja rallikarttureita, Veijo Tapanainen, Jouni Pih-
tilä, Sami Muntila, Kari Mäkelä, Janne Turtia

Aina valmiit toimitsijat rivissä: Tero Ståhl, Helena Kelkka, Jami Helenius, Roni Mii-
nalainen, Jari Lammela, Jari Multanen, Jyri Multanen, Jani Perhonen ja Sauli Rau-
tiainen

Rallikuljettajat pokaaleja noutamassa: Samuli Vuorisa-
lo, Jari Piirainen, Reijo Hartikka ja Jari Turtia

Suomenmestarikuljettajat saivat stipendit seuraltaKakkukahvit maistuivat kokousväelle
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Vuoden toimitsija Jouko Ahola, Matti-palkinnon saaja 
Pekka Kivinen ja Vuoden rattimies Matias Peippo

Roadsport kuljettajat: Henri Nokkala, Markus Kutila ja 
Pasi Mäkelä

pailujen jälkeen paljon etu-
käteishommissa kilpailu-
paikoilla. Vuoden rattimies 
titteli meni tänä vuonna 
Matias Peipolle, joka on 
pärjännyt erinomaisesti 
nuorten SM-rallisprint -
sarjassa. Kauden aina val-
miit toimitsijat palkittiin 
viimeiseksi.

Kokouksessa juotiin myös 
Suomenmestaruuksien kun-
niaksi oikein kakkukahvit. 
Hieman vajaa kahden tun-

nin kokoustamisen jälkeen 
oli asiat käyty läpi ja pal-
kinnot jaettu. 

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Kokouksen veti läpi Markku Kaunismäki ja sihteerinä 
toimi Susanna Kääntee
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PIKKUJOULU
21.2.2015 klo 14.00 alkaen
Seura järjestää jälleen näin jälkikäteen pikkujoulun.
Ohjelmassa on Valtosen peltoradalla (Oripäässä) talviharjoitteluajoa alkulämmittelyiksi, 
jonka jälkeen siirrymme ruokailemaan Kaidanojan kartanoon maittavan päivällisen. 
Peltoradan osoite viereisessä ilmoituksessa. Autoina Kaunismäki Racingin Hondat, omallakin 
saa tulla.
Aikataulu
Peltoradalla ajo klo 14.00
Ruokailu Kaidanojan Kartanolla ajon jälkeen, 
siirtyminen omilla kuljetuksilla
Kartanon osoite: Vanhainkodintie 12, Uusikartano

Ilmoittautumiset Susanna Käänteelle 16.2.2015 mennessä
puh.  050 364 0049

Hinta jäseniltä 15€, muilta 25€

Tervetuloa!

TALVIJÄSSÄRIT
Tänä talvena ajetaan kolmen talviajoharjoituksen sarja.
Harjoitukset ajetaan Valtosen peltoradalla Oripäässä, joka on n. 1,8 km mittainen.
Harjoituspaikan osoite: Toiviontie, Oripää
Harjoitukset ajetaan klo 11.00 alkaen
  1.2.2015  
  21.2.2015 
  8.3.2015 
Paikalla on ajanotto, joten eri harjoitusten tuloksia pääsee vertailemaan hyvin.
Harjoitusmaksu 20 €/jäsen, 30 €/muut
LISÄTIEDOT: Markku Kaunismäki 050 541 0332
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NILFISK-RALLI, Oripää 7.6.-14
Kilpailuun valmistautuminen 
oli helppoa kun Teijo-Talo ral-
lin jäljiltä auto oli hyvin toi-
mivassa kunnossa. Perushuol-
to tehtiin ennen F-Cupin 
kesän avausta koko huolto-
ryhmän voimin joten se oli 
ripeästi suoritettu.
Tapanaisen Veijo oli estynyt 
kartanlukijaksi tähän kilpai-
luun mutta onneksi omasta 
ryhmästämme löytyi Henri 
Lehto joka lupautui Veijon 
tuuraajaksi. Henkka kävi suo-
rittamassa rallitutkinnon 
hyväksytysti ja lisenssin osta-
misen jälkeen paperit oli kun-
nossa kilpailua varten. Huol-
toon lähti koko muu ”rem-
mi”, Rauno Vuorinen, Toni 
Saarinen ja Petteri Tetri.
Kilpailukeskus sijaitsi Ori-
pään lentokentällä jossa tilaa 
oli runsaasti tarjolla. Samas-
sa paikassa oli traileri parkki, 
ilmoittautuminen ja katsas-
tus. Kaksi uutta rengasta saa-
tiin vasta paikan päällä koska 
ne olivat saapuneet maahan 
vasta perjantaina! Renkaat 
saimme kuitenkin vanteille 
paikallisen Shellin avustuk-
sella!!! Kiitos heille! Kilpailu-
päivänä alkoi sataa vettä run-
saasti mutta sade loppui 
e n n e n  s t a r t t i  h e t k e ä ! 
Kilpailureitin kokonaispituus 
oli 195 km sisältäen 6 erikois-
koetta, joiden yhteispituus 
7 6  k m .

Kaikki oli valmiina joten 
hyvillä fiiliksillä lähdimme 
Henrin kanssa kohti ensim-
mäistä erikoiskoetta!

EK1
Tie tuntui liukkaalta sateen 
jäljiltä mutta matka eteni pel-
toaukean jälkeiselle nyppy 
oikeaan joka oli kova vauhti-
nen paikka. Siinä ei meillä 
ollut ongelmia, sen aavisti, 
ettei suoraan mene. Sen jäl-
keen tuli valtionmerkillä 
varustettu oikea joka oli pal-
jon tiukempi miltä näytti! Yri-

timme saada auton käänty-
mään, mutta hetkellinen 
”puskeminen” aiheutti sen, 
ettei tien leveys enää riittä-
nyt…. � Lopputuloksena oli 
kaato noin 1,6 km lähdöstä!!  
Miehistölle kaadosta ei tullut 
vammoja muuta kuin henki-
siä.
Huoltomme saapui paikalle 
kävellen, kun kilpailu oli vielä 
käynnissä ja pääsivät hekin 
katselemaan suorituksia! 
Lopulta autot saatiin traile-
reille yhteisvoimin muiden 
keskeyttäneiden kanssa.

KAAKKOIS-RALLI, Kotka  
23.8.-14
Autossa riitti siis töitä ennen 
Kaakkois-rallia. Auton kun-
nostus aloitettiin heti Nilfisk-
rallin jälkeen. Vaihtoon meni 
mm. oikea etuovi, etulo-
kasuojat, konepelti, maski ja 
aluspelti, tuulilasi, takalasi, 
oik sivulasit, moottorin vent-
tiilikoppa, vilkkua ja ajovaloa 
ym…! Peltiosat ym saatiin 
hommattua Oili Jaloselta ja 
maalauksen suoritti ammatti-
taidolla Paimion Monikorjaus 
sekä vaativat teippaukset 

hoiti upeasti Seriässä!! Todel-
la iso kiitos kaikilla apuna ja 
avuksi olleille!!!! 
Auto saatiin ajoissa valmiiksi 
mutta testejä ei saatu tehtyä 
joten kylmiltään kaadon jäl-
keen lähdimme kilpailuun Vei-
jon palaessa jälleen kartturin 
paikalle. 
Kilpailupaikalle Kotkaan läh-
dimme perjantaina auton las-
tauksen jälkeen noin klo 15. 
Huoltoryhmä pääsi lähte-
mään kokonaisuudessaan 
mukaan. Hienosti kaikki ”elä-
vät” mukana kilpailusta toi-
seen!
Majoituimme Hotelli Leikaris-
sa jonne saavuimme illalla 
noin 19.30. Siitä suoraan 
pesulle ja pienen palaverin 
jälkeen valmistauduimme 
leväten odottaen lauantain 
kilpailua. 
Lauantai käynnistyi aamupa-
lalla, jonka jälkeen suoritim-
me ilmoittautumisen. Kilpai-
lukeskus, lähtö ja maali 
sijaitsivat Hotelli Leikarissa 
joten ol imme valmi iks i 
tapahtuman keskipisteessä. 
Kilpailun kokonaispituus oli 
215,7 km sisältäen 5 erikois-

PIIRAINEN/TAPANAINEN
KAUSI 2014

Nilfisk -ralli päättyi kaatoon 1,6 km EK1:n lähdöstä

Kaakkois-rallissa oli peltivauriot jo korjattu, viimeiste-
lyä ennen kilpailun alkua
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koetta, joiden yhteispituus 
73,6 km.

EK 1, Vauhti-vaunu, pituus 
9,2 km
Liikkeelle lähdettiin ja heti 
oltiin tarkkana mitä edestä 
löytyy sillä tarkoitus oli pääs-
tä maaliin. Ajon aikana huo-
masin että varovaisuutta aja-
misessa tosiaan oli ja ehkä 
kaato Nilfisk-rallissa oli myös 
takaraivossa. Yksi maukas 
hyppy mahtui erikoiskokeelle 
1 sekä nyppy vasen joka 
verotti kilpailijoita. Meillekin 
tilanne paikka tuli ns. silmille 
mutta paikka selvitettiin! 
Maalissa todettiin loppuajan 
olleen tunteen kanssa linjas-
sa, eli kovempaa pitäisi men-
nä!!  Ikätasoituksista johtuen 
piti ajaa kaikki ek:t jonka jäl-
keen vasta voi nähdä todelli-
sen tilanteen. 
Tauko aikaa oli reilut 40 min., 
joten aikaa jäi myös ihan ole-
miseen. Tauon jälkeen oli 
välittömästi myös tankkaus 
alue jossa myös huoltomme 
tankkasi automme seuraavaa 
lenkkiä varten! Vuorossa siis 
huoltotauko joka oli aivan EK 
2 maalin läheisyydessä. 
Ongelmia autossa ei ollut mut-
ta huolto tarkasti alustan ja 
moottoritilan. Renkaat vaih-
dettiin myös tässä vaiheessa.

EK 5, Öljy-Hetki, pituus 28,12 
km
Lyhyt siirtymä huollosta 2,6 
km niin olimme ek:n lähdös-
sä! Nyt keskityttiin hyvään 
suoritukseen ja yritetään 
pitää vauhti päällä loppuun 
asti! Nyt oli meiniki kohdal-
laan alusta asti ja auto taittui 
kauniisti mutkasta toiseen. 
Tällä ek:lla risteyksiä oli kaik-
kiaan 10 kpl joten tie vaihtui 
useasti. Ensimmäinen ns 
tilanne paikka oli noin 2,3 km 
kohdalla jossa nypyn jälkeen 

tie taittui yllättävästi alas 
oikealle! Selvitettiin mutta 
monen kilpakumppanin koh-
taloksi kyseinen paikka koi-
tui. 3,55 km kohdalla oleva 
vasen ahtaalle sillalle meni 
aavistuksen pitkäksi. Yksi hyp-
py oli sellainen että saatiin 
ilmaa Bemarin alle ja tuntuu 
se mukavalta meistäkin! 
Lukuisat risteykset onnistui-
vat muuten koko rallin aikana 
kohtuullisen hyvin, ainahan 
parannettavaa jää. 20,55 km 
ysikymppi oikean jälkeen oli 
nyppy vasen joka oli yllättää 
meidätkin mutta saatiin 
pidettyä auto tiellä!! Tässä 
paikassa yleisö näki myös usei-
ta suistumisia. Sitten 25 km 
kohdalla oli huomiolla varoi-
tettu paikka ”putoava vasen, 
teräskaide” joka otettiin var-
masti ja sen jälkeen taas kyy-
ti ns päälle. Tästä ei päästy 
kuitenkaan kuin noin 300m, 
kun oli vastaavanlainen paik-
ka, mutta vaan pahempi!! Kai-
de oli tulossa linjavikaisessa 
paikassa ihan kohti meitä jon-
ka jälkeen oli risteys vasen! 
Jäljistä päätellen siinä pai-
kassa oli jo ollut täpäriä tilan-
teita!! Todellinen vaaran paik-
ka, josta olisi ollut hyvä 
varoittaa… kyseinen paikka 
aiheutti keskustelua kilpaili-
joiden kesken kilpailun jäl-
keen.  Loppumatka selvittiin 
ilman liki tilanteita ja voimat 
riitti loppuun asti yrittämi-
seen! Tuloksena täältä päivän 
paras sijoitus, seitsemäs!  
Lopputuloksissa nousimme 
sijalle 11!

Jari-Pekka ralli, Heinola
BMW oli huollettu ja ryhmäm-
me koko komeudessaan val-
miina kauden päättävään Jari 
Pekka Ralliin. Varikkoalue 
ennen kilpailun käynnistymis-
tä oli Heinolan motocross 
radan tuntumassa jossa oli 

myös traileriparkki. Lähdim-
me Veijon kanssa suoritta-
maan ilmoittautumisen, jon-
ka jälkeen huollon liimattua 
kilpailunumerot kylkiin oli 
vuorossa katsastus. Se oli 
toteutettu täl lä kertaa 
minuuttiaikataulun mukaan 
joten sen ansiosta kaikki sujui 
joutuisasti.

EK 1
Edessä ilmeisen vaativa ja 
”huonokuntoinen” erikoiskoe 
koska maakivistä varoiteltiin 
jo ennen lähtöä ja osa kilpa-
kumppaneista varautui otta-
maan vararenkaan mukaan. 
Tämä erikoiskoe oli heti rank-
ka aloitus kilpailulle sillä 
kokoajan tie taittui johonkin 
päin eikä suoria juuri ollut! 
Otti jopa jonkin verran kun-
non päälle!

EK 6
Kauden viimeinen erikoiskoe 
oli edessämme. Nyt hoide-
taan tämä ”kunnialla” maa-
liin! Tällä ek:lla meillä oli 
alusta asti hyvä ”maitti” pääl-
lä ja yritystäkin sopivasti. Tie 
sopi myös meille kun ei oltu lii-
an nopealla taipaleella koska 
silloin ei M3 Bemarien kyytiin 
ehditä. Tieltä vaihdossa 6,1 
km kohdalla oli meidän kan-
nustus ryhmä sekä huolto kat-
somassa kilpailua molemmin 
puolin tietä joten oli kyllä hie-
no fiilis tyrkätä menemään 
Veijon huudellessa tiekirja 
merkintöjä! EK:n jälkeen 
maaliin rullatessa tuli Veijon 
kanssa yhtä aikaa sanottua 
että ”se oli siinä”!! Aivan mah-
tava päivä takana josta ei 
t i lanteita puuttunut ja 
samalla tunne että tämä oli 
muutenkin hyvä kilpailu mei-
dän ryhmälle! Tällä erikosko-
keella meidän sijoitus 5/15 ja 
Vuoren takomista pohjista 
jäimme 14,8 sekuntia. Olim-

me kuitenkin ison luokan toi-
seksi nopeimpia 0,3 sekunnin 
erolla kolmanneksi ajanee-
seen Hirvijärveen, joten saim-
me tää l tä  ex t rana  1 ,5 
powerstage pistettä!!!!!  
Siirtymä 26 km kohti Heinolan 
toria sujui hyvin jossa kilpai-
lun maali sijaitsi. Tuloksista 
emme tienneet vielä Veijon 
kanssa mitään eikä haluttu-
kaan koska kyllä huoltomme 
sen kertoo kun heidät näh-
dään! He ovat seuranneet 
tilanteen kehittymistä pitkin 
päivää! Heinolan tori saavu-
tettiin josta jatkettiin kohti 
traileri parkkia ja odotta-
maan huoltoamme! Veijolle 
sateli puhelimeen onnittelu-
ja kisasta ja huolto kertoi nais-
ten hakevan kuohuvaa joten 
pieni aavistus hyvin mennees-
tä kisasta hiipi ajopukujen 
sisään!
Lopulta se sitten selvisi! Olim-
me lopputuloksissa yleiskil-
pailun sijalla 5 ja luokan kol-
mansia! Jes, aivan mahtava 
kauden päätös kisa! Palkinto-
jen jakoon mentiin ja kaiken 
lisäksi Powerstagen toisesta 
sijasta saadut pisteet nosti 
meidät sarjatilanteen sijalta 
13 sijalle 8 josta oli myös pal-
kinto tulossa!

Teksti:
Jari Piirainen

Kuvat:
Mauri Helle
JAMRACING.net

Lisää kuvia
jamracing.net

YHTEISTYÖKUMPPANIT
TARVASJOEN METALLI JA TERÄSROMU
MARTTILAN MAANRAKENNUS
SERIÄSSÄ
SOLUPAK
JOSTEC         
IK-STEEL
METAPLAN
KAUNISTON KONEISTAMO
TONI SPONSSAA
V-WAUHTIPISTE
SALMI.NET/JAM RACING
PAIMION MONIKORJAUS
JUHA SPONSSAA

KOKOONPANO KAUDELLA 2014:                                                                                                                                                        
DRIVER: JARI PIIRAINEN                                                                                                                         

CO-DRIVER: VEIJO TAPANAINEN

RALLY SERVICE: HENRI LEHTO, 
RAUNO VUORINEN,  TONI SAARINEN, 
PETTERI TETRI                                                                                                                                                                                                                                        
SERVICE 2:  KAARINA TAPANAINEN, 
MARIA PIIRAINEN, HEIDI SAARINEN, 
MARJA VAAHTERA, ANNASTINA TETRI
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KAKSITAHTIKAUSI
2014 TULI 

JA MENI

KIITOKSET YHTEISTYÖSTÄ!
Seppo Virtanen
H.Koivisto Ky
Huoltopiste Salmiset
Raistek Oy, Sami ja Marko
Huoltoporukat
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2015
T: J&J TURTIA

Kiitämme kuluneesta kaudesta
yhteistyökumppaneitamme

Vauhdikasta uutta vuotta 2015 

Maarakennus M. Mäkinen, 
MAD-CROC Energy Drink, 
Tekmep Oy, 
Auraosa Oy, 
Maanrakennus Pauli Peiponen Oy, 
Taksi- ja kuriiripalvelu Matti Suojanen, 
Suomen verkostourakointi Oy,
Vesirakennus Ojanen Oy,
Oili Jalonen Oy, 
Dynaset,
Auran fysioterapia

Erno Granqvist kiittää tukijoitaan ja huoltoa kaudesta 2014

2014
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KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous järjestetään Kyrön seudun UA:n mökillä Virttaalla, 

osoite Mikankuja 12
5.3.2015 klo 19.00 alkaen

Asialistalla sääntömääräiset asiat

KAHVITARJOILU

TERVETULOA!

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

Tilaa taksi numerosta!
050 558 2558

ALUEKUPPI
Kilpailut:  27.4.2015 klo 17 - 20
   22.6.2015 klo 17 - 20
   24.8.2015 klo 17 - 20
Ilmoittautuminen kilpailuihin 16.00-17.00
Säännöt ja lisätiedot:
Jarmo Kyllönen 0440 223 160
Mukaan pääsee melkeinpä minkä luokan autolla 
tahansa, kysy Jarmolta!!

KIITOS KAUDESTA 2015
MAD-CROC Energy Drink
Vesirakennus Ojanen Oy
Tekmep Oy
Auraosa Oy
Maanrakennus Pauli Peiponen Oy
Suomen verkostourakointi Oy
TK-Service Ab
Timo Rantanen Oy
Oili Jalonen Oy
Dynaset
Pöytyän Osuuspankki
Karri Räikkä
AN-Mainos
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MOTOPARKISSA 

RATATUOMAROIMASSA
Varkauden UA järjesti Vir-
tasalmella Motoparkissa 
syksyn viimeisen enduran-
ce-kilpailun. Kilpailu ajet-
tiin lokakuun alussa ja YYA-
sopimus Varkauden UA:n 
kanssa saikin tuulta purjei-
siin sen verran, että bussi-
lastillinen KySUA:n toimit-
sijoita lähti perjantaina 
iltapäivällä suuntaamaan 
kohti Virtasalmea ja Moto-
parkin moottorirataa. Jär-
visen Esa-Pekka oli järjes-
tänyt majoitukset porukal-
le ja aamulla alkoi kuuden 
tunnin urakka pisteellä vii-
si.

Kilpailuun oli ilmoittautu-
nut 32 tiimiä, joista 14 tii-
miä ajoi Federal renkailla 
ja 18 tiimiä Hankook ren-
kailla. KySUA:n kuljettajia 
oli ajamassa Hakka Racing 
teamissa Juha Laine ja XO 
Motorsport Honda tiimissä 
Matti Varjus. Hakka Racin-
gin kilpailu ei päässyt edes 
alkamaan ja yhtään kier-

rosta ei tiimille kertynyt. 
XO Motorsport Honda tiimi 
kiersi rataa 119 kierrosta, 
mutta kilpailu keskeytyi. 
Motoparkin kunkku oli tällä 
kertaa MMR Team, joka 
kiersi rataa 186 kierrosta 
ja voitti kakkoseksi tullut-
ta Limousine Drivers tiimiä 
40 sekuntia. Federal ren-
gas oli tällä kertaa puoli-
toista minuuttia Hankoo-

kia nopeampi. Hankook luo-
kan voitti GRT-tiimi hie-
man vajaalla kierroksella 
Team JP-Autotuning tii-
miä.

Paljon kävi safety car 
radalla ja kokosi porukkaa 
jonoon, mutta muuten kil-
pailu sujui mukavasti ja 
ruutulipun jälkeen pääs-
tiinkin mökille viettämään 

lauantai-iltaa. Esa-Pekka 
oli vielä hoitanut meille 
sunnuntaiksi vapaapääsyn 
jokkiskilpailuun Paltasen 
autourheilukeskukseen. 
Pääsimme sisään oikein 
paraatipaikalle, jossa seu-
rasimme parin tunnin ajan 
pieksämäkeläistä soran-
pöllytystä. Kilpailijoita ei 
ollut kauheasti ja EVK-
luokan lähdöt oli nopeasti 

Viidentoista toimitsijan ryhmä kävi talkoohommissa Varkauden UA:n kilpailussa. Vaikka kilpailupäivä oli aamusta 
sumuinen saatiin suurin osa kilpailusta liputtaa aurinkoisessa kelissä. Kiitokset mukana olleille!

Palkintokoroke oli täynnä kuljettajia
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Puh. 040 727 3381

m.makinen.oy@wippies.fi

Kupparinkuja 95

21380 Aura

Maanrakennus- ja

maansiirtotyöt

taputeltu kasaan. Emme 
ehtineet yleistä luokkaa 
seuraamaan ollenkaan, 
koska ”ryhmä rämän” 
jäsenillä oli kiire viettä-
mään sunnuntaita kotiin ja 
lähdimmekin heti EVK-
luokan lähtöjen jälkeen. 
Mukava reissu radan var-
ressa jälleen, kiitokset 
matkaseuralle!

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Paltasen jokkisradan profiili

Paltasen radalla on katso-
mo erittäin hyvällä paikalla XO Motorsport Honda tiimin auto ei kestänyt loppuun 

asti

MMR Team ajoi voittoon Motopark Endurancessa



KYRÖN SEUDUN URHEILUAUTOILIJAT 
KIITTÄVÄT KAIKKIA 
YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN, 
TUKIJOITAAN JA KAIKKIA 
AUTOURHEILUSEUROJA, JOTKA OVAT 
OLLEET TEKEMÄSSÄ KILPAILUJAMME!

Alastaro Circuit Oy, Virttaa
Newprint Oy, Turku
Pöytyän kunta
Kyrön Kulta-Kello, Kyrö
Kyrön Seudun Osuuspankki
KK-Nurmi Oy, Mellilä
Kivikylän Palvaamo, Huittinen
Matka-Viitala, Virttaa
MUT-Palvelu/Asko Linnansuu, Kaarina
Huolto- ja Pesupalvelu Rautiainen, Mellilä
Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy
Hydoring Oy, Kyrö
JA Kotiapu, Loimaa
Loimaan Laatuauto
Euran Urheiluautoilijat
Säkylän Urheiluautoilijat
Alastaron Urheiluautoilijat
Naantalin Seudun Urheiluautoilijat
Urjalan Urheiluautoilijat
Kokemäen Urheiluautoilijat
Turun Moottorikerho
Momo Racing Team
Rauman Urheiluautoilijat

Huittisten Urheiluautoilijat
Punkalaitumen Moottorikerho/UA
Someron Urheiluautoilijat
Mynämäen Urheiluautoilijat
Raision Urheiluautoilijat
Vakka-Suomen Urheiluautoilijat
Turun Urheiluautoilijat
Loimaan Urheiluautoilijat
Varkauden UA
AAU
RP-Truck Racing, Niinijoki
Henri Valkeapää
Hau-Nau tuote, Loimaa
Kuljetus Forsström,Paimio
Loimaan pesula Oy
Maarakennus M. Mäkinen Oy
Multiva Oy, Loimaa
Alastaron Osuuspankki
Topmec Oy, Alastaro
Maankaivuu P.Wärri
Auranmaan nuorkauppakamari
Lions Club Karinainen/Kyrö


