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Se on juhlavuosi ny! Ratinvääntäjän 30. julkaisuvuosi on tänä 
vuonna ja sen verran voin historiaa tässä jo avata, että vuonna 
1985 Wesannon Esko aloitti jäsenlehden tekemisen Kyrössä. 
Tällöin hän oli vielä Auranmaan viikkolehden hommissa.

Eskon ansiokkaiden 19 vuoden jälkeen siirtyi lehden teko mei-
käläisen harteille, ensin yhteistyössä Aittamäen Joukon kans-
sa ja sen jälkeen olen tehnyt lehden Ampujan Santerin ja kul-
jettajien kirjoittamien juttujen avulla. Santerin panos on 
ollut enemmänkin valokuvien puolella, mutta on hän myös 
muutaman jutunkin kirjoittanut näiden 11 vuoden aikana. 
Samoin aikanaan hieman aikaa pidetty Linkkivinkit-osio oli 
myös Santerin käsialaa. En tiedä aivan tarkkaan tällä hetkellä 
onko näin pitkäaikaista jäsenlehteä autourheiluseuroissa muu-
alla kuin Kyrön seudun urheiluautoilijoilla, mutta Ratinvään-
täjä on varmasti pitkäaikaisimpien lehtien joukossa.

Rallispecial onnistui hienosti! Talven ensimmäisenä rallina Län-
si-Suomen alueella ajettu Telakone rallispecial onnistui 
paremmin kuin hyvin, vaikka seuramme rallin tekemisestä 
onkin tosi pitkä aika. Järjestelykoneiston viilaaminen vaati 
tällä kertaa ehkä hieman vähemmän paukkuja, kun viime vuo-
tisesta rallin teosta oli vielä toimihenkilöt jokseenkin hyvin 
plakkarissa. Katsojilta ja kuljettajilta saatu positiivinen 
palaute oli myös mukavaa kuultavaa, josta voi päätellä että 
rallispecialillekin  näyttäisi olevan tilaus autourheilukilpailu-
jen saralla. Katsotaan miten ensi vuonna tekijöillä on innos-
tusta rallin tekemiseen.

Ahvenistolla ajettiin Rata-SM avaus, jossa oli seurastamme toi-
mitsijoita katsomassa miten Koiranen GP:n promotoiman F4-
sarjan osalta kilpailu toimi. Itse pidin ehdottomasti hyvästä 
videoinnista ja sen ohjauksesta, jonka pystyi katsomaan live-
nä kotisohvalta. Ohjaajalla oli erittäin hyvä pelisilmä ja F4-
kilpailusta löytyi juuri niitä F1-sarjamaisia taistelutilanteita, 
joita ihmiset haluavat nähdä. Vielä kun Suomen radoille saa-
taisiin väliaikasilmukoita ajanottoon, jolloin seuraamisesta 
saataisiin vieläkin jännittävämpää.

Hyvää juhlavuoden jatkoa kaikille jäsenille,
nähdään kilpailuissa ja ratailloissa!
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RATAILLAT @ Alastaro Circuit
15.6.   
6.7.  
20.7.  
3.8.  
31.8.  
31.8.

Kaikki illat klo 17-20
Hinta 25 €/ jäsen
 40 €/ muut
Makkaraa, limsaa ja 
kahvia  myynnissä 
puffetissa 

Lisätietoja:
Markku Kaunismäki
Santtu Miinalainen
yhteystiedot ko. alla



Koulutukset 2015
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 Tekniikan 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

12.8.15 JM-Tutkinto  Turku 
9.9.15  Endurance -tutkinto Turku 
31.10.15 JM-Tutkinto  Kankaanpää
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Tuhkosen Reino 80 vuotta
Seuran pitkäaikainen jäsen 
ja tällä hetkellä kunniajä-
sen Reino Tuhkonen täytti 
kunnioitettavat 80 vuotta 
toukokuussa. Seuran poru-
kasta kävi neljän hengen 
ryhmä onnittelemassa Reis-
kaa. Kun paikalla oli myös 
muita Kyrön seudun urhei-
luautoilijoiden toiminnas-
sa mukana olleita, niin 
bensa tuoksui ja kilpailui-
den jälkeisiä saunailtajut-
tuja kuultiin ja pohdittiin 
oikein kunnolla syntymä-
päivillä. Autokilpailuja 
muisteltiin Suomi-Ajoista 
lähtien ja jatkettiin ihan 
tämän päivän kilpailuiden 
tekemiseen.

Kuten kaikki pitkäaikaiset 
seuran tekijät tietävät 

Reiska oli aina tarkka seu-
ran kassasta, kun seuran 
varat olivat hänen vastuul-
laan 25 vuotta rahaston-
hoitajan ominaisuudessa. 
Ei niin pientä rahasummaa 
ollutkaan etteikö tarkalla 
rahastonhoitajalla ollut 
jotain paperia mukana, 
johon kuitattiin tarvitta-
vat asiat. Reiskan mukaan 
nimettiin myös tänä päi-
vänäkin ajettava Reiskan 
Rähinät jokamiesluokan 
kilpailu.

Seuran puolesta toivotan  
Reiskalle vauhdikkaita vuo-
sia tästäkin eteenpäin!

Teksti ja kuva:
Santtu Miinalainen
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TALVINEN HARJOITUSAJO 1.2.
Järjestimme talvisen har-
joitusajon Valtosen Pasin 
pellolle tehdyllä radalla 
Oripäässä. 
Keli oli vielä siedettävä 
eikä rata kulunut pahasti 
ajokertojen välissä. Itse 
a s i a s sa  a ja t  a l ko i va t 
parantua, kun radalta oli 
hieman irtolunta poistu-
nut. Monien yhteensattu-
mien summana ei montaa 
kuljettajaa päässyt tällä 
kertaa paikalle, mutta 
ratakierroksia kumminkin 
kertyi kohtuullinen määrä. 
1,8 kilometrin mittainen 

rata sisälsi vinkkeleitä ja 
ja suoria sopivasti vuoro-
tellen, ettei nopeus pääs-
syt kasvamaan turhan 
kovaksi. Parhaan ajan pisti 
tauluun tällä kertaa Tauno 
Rantanen, joka taittoi 
radan ajassa 2.01,3.

Paikalle oli tuotu myös ker-
hon grillivaunu, jossa oli 
makkaraa ja kahvia läm-
mikkeeksi. Seuraavat har-
joitusajot menivät sitten 
mönkään, kun ilma lämpe-
ni ja peltorata suli silmis-
sä.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Ari Jalavikko oli ajamassa Escortillaan ja Mäkelän Hei-
molla oli allaan farkku-Volvo

Tauno Rantala pisteli Escortillaan parhaan ajan tauluun

Ilman hinauksiakaan ei selvitty. Tässä tuodaan Jalavikon Aria reitiltä, vaihdelaatikko ei halunnut olla yhteistyössä 
kuljettajan kanssa

Valtosen isäntäkin kävi ajamassa omalla radalla kelloa 
vastaan

Toukokuu 2015 n:o 1
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HÄMEEN RALLISSA SULKUHENKILÖINÄ
Olimme pienellä KySUA:n 
porukalla auttamassa Säky-
län UA:ta Hämeen rallin EK 
2:lla helmikuun alussa. Täy-
tyy sanoa etten ikinä ole 
ollut niin oudolla erikois-
kokeella hommissa, kun 
nyt olimme. Murheellisella 
EK:lla tapahtui kaksi kuo-
leman tapausta, joista 
molemmat henkilöt olivat 
katsojia. Kumpikaan hen-
kilö ei ollut osallisena mis-
sään onnettomuudessa, 
vaan tapaukset olivat sai-
rauskohtauksia. Iltapäivä-
lehdet tosin jälleen repi-
vät aikamoiset otsikot ko. 
tapauksista. 

Itse ralliin oli ilmoittaut-
nut suhteellisen mukava 
määrä pareja. 177 paria, 
joista 6 peruutti. Joten 
171 paria oli virallinen rei-
tille lähtevien määrä.

KySUAlaisia oli tasan yksi 
pari ajamassa: Jari Piirai-
nen ja Veijo Tapanainen, 
joiden autona oli BMW 
325i.

Sami Muntila oli kartturin 
paikalla SäkUA:n Juhana 
Raitasen Bemarissa ja Heik-
ki Kaskinen oli Seppo Penk-
kalalle kartturina.

Sulkuaika alkoi klo 11.00 
meille merkatussa sulku-
paikassa, joka oli 20 met-
riä ennen putoavaa vasu-
ria. Paikan päälle kerään-
tyi suuri joukko katsojia. 
Täytyy sanoa, että tälläkin 
kertaa oli rallikansa hyvin-
kin asiallista ja yhteistoi-

minta katselupaikalla 
toimi mainiosti.
Muutaman roikun ja yhden 
ulosajon lisäksi ei vasem-
malle putoavassa mutkas-
sa tapahtunut mitään eri-
koista ja suuremmilta nos-
tohommilta säästyttiin. EK 
hieman venähti pidem-
mäksi kuin oli kuviteltu, 
mutta pääsimme lähte-
mään kotiin päin kummin-
kin hyvissä ajoin puoli vii-
den maissa.

Piirainen ja Tapanainen oli-
vat tällä kertaa luokassaan 
sijalla 7.
Sami Muntila kartturoi sii-
hen malliin, että Bemari 
tuotiin luokassa toisena 
maaliin.
Penkkalan ja Kaskisen 
matka katkesi keskeytyk-
seen tuulettajan hihnan 
antauduttua Mantasta.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Yhden ulosajon verran vaivattiin yleisön innokkaimpia nostomiehiä

Honda ei kestänyt rallia loppuun asti Piiraisella ja Tapanaisella oli vauhti päällä

Maankaivuu
P. WÄRRI

Kirkkotie 323
21880 Pöytyä

Puh. 4867 083
0500 222 459

Metsän-
parannustyöt

Maan-
rakennustyöt
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TELAKONE RALLISPECIAL
15.2.2015

Pitkästä aikaa seuramme 
järjesti rallin. Veitsen 
terällä mentiin taas kelien 
suhteen, mutta onneksi 
kaksi päivää ennen kilpai-
lua saatiin hieman yöpak-
kasia. Tämä auttoi siihen, 
että tie oli hyvässä kunnos-
sa kilpailupäivänä eikä kär-
sinyt juurikaan neljään ker-
taan läpiajamisesta.

Kilpailunjohtajana toimi 
Jouko Aittamäki. Kaikki 
muutkin kilpailun päätoi-
mihenkilöiden vakanssit 
o l i  j a e t t u  s eu r amme 
jäsenistölle.

Kilpailukeskuksena toimi 
Sydänmaan kyläkeskus, 
joka vanhana kouluna toi-
mitti paremmin kuin hyvin 
kilpailukeskuksen virkaa. 

Jos kilpailijamäärä olisi 
ollut suurempi, niin pienil-
lä muutoksilla oltaisiin 
saatu myös isompi määrä 
osallistujia soviteltua kylä-
keskuksen pihapiiriin.

Ilmoittautuneita oli tällä 
kertaa 44 kuljettajaa. Ralli 
toimi samalla myös alue-
kilpailuna. Rallispecialia 
lähdettiin tekemään sen 
takia tänä vuonna, koska 
viime vuonna tuli takkiin 
kunnolla peruutetuista kil-
pailuista sääolosuhteiden 
takia. Tämän takia hallitus 
ei halunnut ottaa suurta 
riskiä.

Ki lpa i lupä ivänä  a lko i 
Sydänmaan kyläkeskus 
täyttyä autoista seitsemän 
aikaan aamulla. Keskuksen 

Kuljettajat odottelemassa tutustumisvideon julkaisua, kahviossa oli muutenkin aika-
moinen sutina koko päivän

Janne ja Outi Pensikkala ajoivat luokkavoittoon 

Toukokuu 2015 n:o 1
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Jari ja Janne Turtia ajoivat reitin läpi 000-autona

läheisyyteen pellolle oli 
aurattu varikkoalue ja 
ilmoittautuminen tapahtui 
koulun tiloissa. Samaan 
aikaan kun reittiin tutustu-
minen alkoi, alettiin pyö-
rittämään myös tutustu-
misvideotta sisätiloissa. 
Linnansuun Asko oli käynyt 
kuvaamassa videon aikai-
semmin kilpailuviikolla. 
Rallispecialin tiestö olikin 
vaihtelevaa, jossa sai 
mukavasti vauhtia ja aika-
ajoin tie muuttui hieman 
kimurantiksi ja pienem-
mäksi. Kilpailijoiden ylei-
nen mielipide oli positiivi-
nen reitistä, joka ajettiin 
kaksi kertaa vastapäivään, 
jonka jälkeen suunta muu-
tettiin kolmos- ja nelos-
pätkille toisin päin. Tie 
kesti hyvin ja lukuunotta-
matta muutamaa pehmeää 
ja urautunutta paikkaa reit-
ti pysyi erittäin hyvänä kil-
pailun loppuun asti.

Seurastamme ajamassa oli-
vat Janne Pensikkala Ford 
Escortilla, Matias Peippo 
Skoda Fabialla,Matti Lep-
päkorpi Citroen C2:lla, 
Ismo ja Jarno Niini Lada 
Samaralla. Karttureina oli-
vat Heikki Kaskinen, joka 
istui Seppo Penkkalan Man-
tan kyydissä. Timi Niini, 
joka antoi ohjeita Pasi Nii-
nille Opel Astran kyydissä 
ja Sami Muntila , joka opas-
ti Juhana Raitasta BMW 
325 i:n kajuutassa.

Kilpailussa ei käytetty aika-
korttia, koska ajat tulivat 
langattomien transponde-
reiden kautta suoraan 
tulospalveluun, jossa hoi-
det t i in  tu los la skenta 
saman tien. Siirtymiäkään 
ei ollut ollenkaan, kun 
koko kilpailutapahtuma 
saatiin hoidettua suljetul-
la alueella.

Janne Pensikkalalla oli epä-
onnea heti ensimmäisen 
EK:n jälkeen, kun Escortis-

ta antautui vetoakseli ja 
loput EK:t hän joutui aja-
maan yhden akselin avulla.
Pensikkala silti luokkavoit-
toon.

Matias Peipolla oli vääntöä 
luokkavoitosta Arttu Läh-
deniemen kanssa. Ek:lle 4 
lähdettäessä Matiaksella 
oli 9 sekunnin kaula, johon 
Lähdeniemi yritti vastata, 
mutta yritys epäonnistui 
kun nelospätkällä Läh-
deniemi ajoi ulos ja joutui 
keskeyttämään. Matias siis 

Matti Leppäkorpi ja Jouni Salonen joutuivat keskeyttämään kilpailun toisen EK:n jäl-
keen

Pasi ja Timi Niinin autona oli Opel Astra Gsi 16V
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nuorten luokan voittoon.

Pasi ja Timi Niini ajoivat A-
junioreiden yli 1600 kuuti-
oisten luokassa neljännek-
si jääden 21,7 sekuntia luo-
kan voittajalle.

Ismo ja Jarmo Niini toivat 
Samaraa neljä pätkää 
siten, että lopussa olivat 
luokan kahdeksansia.
Matti Leppäkorven ralli lop-
pui tällä kertaa tauolle kes-
keytykseen sijalta 7.

Heikki Kaskisen kartturin 
neuvot eivät tällä kertaa 
auttaneet, kun Seppo Penk-
kalan Mantan kone antau-
tui ja pari joutui keskeyt-
tämään ensimmäisen EK:n 
jälkeen.

Juhana Raitasen ja Sami 
Muntilan yhteistyö parani 
loppua kohden, mutta kiri 
ei aivan riittänyt ja pari 
ajoi luokkansa kakkoseksi. 
Ykköspytty jäi ainoastaan 
11,7 sekunnin päähän.

Kilpailupäivä onnistui erin-
omaisesti. Aurinko paistoi 
koko päivän eikä aamun 
kirpakka pakkanen haitan-

nu t  pä i vän  va l j e t tua 
yhtään, kun kilpailun aika-
na ei enää ollut kuin muu-
tama aste pakkasta. Toi-
vottavasti ensi vuonnakin 
pystytään järjestämään 
jonkinmoinen ralli ja ilmat 
suosivat myös silloin. 

Kiitokset kaikille jäsenille, 
yhteistyöseuroi l le,  0-
autojen kuljettajille ja 
Sydänmaan kyläyhteisölle 
avusta. Ilman teitä tämä ei 
olisi toteutunut!

Teksti:
Santtu Miinalainen

Kuvat:
Santeri Ampuja

TELAKONE RALLISPECIAL
15.2.2015

Heikki Kaskinen oli kartturina Seppo Penkkalalle, mutta 
Mantan moottori antautui lopulta ja tuloksena keskeytys

Ismo ja Jarno Niini ajoivat V1600/Trophy-luokassa 
Lada Samaralla

Sami Muntilan ja Juhana Raitasen vauhti BMW:llä pa-
rani loppua kohden ja tällä ajolla napattiin luokan 
2. pytty 
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Rallisprint OP Marttila 
Marttilassa järjestettiin 
helmikuun lopussa sprint. 
Rata oli jäädytetty hyvin 
ennen ki lpailupäivää. 
Tämä auttoi siihen, että 
rata kesti plussakelillä aje-
tun kilpailun. Talviralleille 
ja muille talvikilpailuille 
turmiollinen suojakeli aihe-
utti varmasti kovia tappi-
oita muille seuroille läpi 
talven. AKK:n kalenterissa 
oli lähemmäs kaksikym-
mentä kilpailua peruttu tal-
vikaudelta.

Erkka Korpiaho ja muut 
sprintin tekijät olivat teh-
neet radan eteen paljon 
töitä ja 79 kuljettajaa oli 
ilmoittautunut ajamaan 
Marttilaan Niittysuontiel-
le.
KySUA:n edustajia oli 
mukana monta, Matias 
Peippo osallistui Skoda 
Fabialla, Janne Pensikkala 
Toyota Starletilla, Timi 
Niini Opel Astralla, Matti 
Sallasmaa Suzuki Swiftillä 
ja Ismo Niini Lada Samaral-
la.

Ensimmäisellä kierroksella 
nuorten luokassa Matias 
Peippo ajoi ajan 3.16,49. 
Toisella kierroksella ei aika 
enää parantunut ja tuolla 
ajalla Matias sijoittui nuo-
rissa luokan 23 ykköseksi.

Janne Pensikkala ajoi ylei-
sessä luokassa. Starlet kiiti 
ensimmäisellä kierroksella 
3.05,49 ja tämä jäi myös 
voimaan parhaana vetona 
Jannelle. Sillä irtosi ylei-
sessä luokan 3 ykköspokaa-
li.

Timi Niini ajoi Opel Astralla 
ajan 3.12,44. Hyvin harva 
paransi aikaansa toisella 
kierroksella ja näin kävi 
myös Timille. Ykköskier-
roksen ajal la hän ol i 
junioreissa luokan 9 viides.

Matti Sallasmaa ajoi toisel-
la kierroksella parhaim-
man aikansa 3.50,12. Tällä 
a j a l l a  S a l l a smaa  o l i 
senioreissa luokan 19 seit-
semäs.

Ismo Niinikin oli yksi niistä 
joka paransi aikaansa toi-
sella kierroksella. Ismo 
pisti tauluun ajan 3.35,71 
tällä ajalla hän oli luokan 
16 seitsemäs.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Timi Niini Opel Astralla oli luokkansa viides

Janne Pensikkala ajoi luokkavoiton

Matias Peippo ajoi Skodalla luokkavoiton
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Alastaron moottoriradan avauksessa oli myös 
Ratinvääntäjä jo mukana. Jyrki Järvilehto avasi 
virallisella kierroksella radan ja samalla lanseerattiin 
Keke Rosbergin toimesta Subaru Sport -luokka, joilla 
nykyään ajetaan Historic-ratakilpailuiden yhteydessä. 

Kuvassa ensimmäisen  Ratinvääntäjä-lehden 
kansi. Esko Wesanto toteutti haaveensa 
jäsenlehdestä, kun vuonna 1985 hän tarttui 
puheenjohtajan nuijaan

Kyrön seudun urheiluautoilijoiden perustajajäsenet. 
20.1.1966 perustettu seura on kasvanut tuosta ajasta jo 
melkoisesti 

Vuonna 1985 oli vielä Yläneellä oma 
autourheiluseura, mutta ajan saatossa 
Yläneen seura yhdistyi Kyrön seudun UA:hin. 
Karppisen Juha toimi monta vuotta Yläneen 
seuran puheenjohtajana
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Värrin Jukka oli aikaansa edellä jo 80-luvulla. Nykyään Crosskartit ovat 
suosittu nuorten kuljettajien laji. Autot tosin ovat muuttuneet hieman 
turvallisemmiksi ja ehkä jopa tehokkaammiksi

Kyrön torilla ajettiin näytösajoja, 
nykyään ei Kyrön markkinoilla 
taida olla tilaa esittelyajoille. 
Tänä vuonna markkinaväkeä oli 
tuhansia.

Kaunismäen Markusta tuli 
puheenjohtaja vuonna 
1988. Markulla alkaa olla 
kohta 30 vuotta seuratoi-
mintaa hallituksen johdos-
sa takana.

Mellilän maastoradalla ehdittiin ajaa monet kilpailut. Mellilä 4000 
ja Mellilän maastoajot olivat kilpailukalenterissa monen vuoden 
ajan. Kyseiseltä radalta allekirjoittanutkin sai ensimmäiset näytöt 
seuran toiminnasta. Radalta jouduttiin siirtymään Alastaron 
moottoriradan jokkisradalle, kun ympäristövaateet kiristyivät 
Mellilän montun pohjavesialueeksi määrittelyn takia.

Toukokuu 2015 n:o 1
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ALUEKUPPI 27.4.
Olipas hienoa kilvanajoa 
tällä kertaa aluekupin 
avauksessa. 17 kuljettajaa 
oli ajamassa aluekupin 
avausta huhtikuun loppu-
puolella.

Melkoinen vääntö oli Burin 
Ant i l la  ja  Nummiston 
Mikolla. Nummisto pisti 
kunnolla kampoihin Roads-
port-luokan Escortillaan, 
kun Buri taasen ajoi Seat 
Ibiza-merkkiluokan autol-
la. Ensimmäisessä lähdössä 
Nummisto vei voiton 0,7 
sekunnin erolla, mutta 
Buri kuittasi toisessa läh-
dössä voiton 4,3 sekunnin 
erolla. Seatin jarrut kesti-
vät paremmin tiukkoja jar-
rutuksia, kun taas Escort 
veti suoralla kaulaa Sea-
tiin. Hienoa katseltavaa!

Samanlaista vääntöä tarjo-
sivat Matias Peippo ja Arto 
Kumpumäki. Peipon Honda 
Type-R antoi Kumpumäen 
Fiestalle haastetta ja tiu-
kan kamppailun ensimmäi-
sessä lähdössä voitti Kum-
pumäki, mutta toisessa läh-
dössä Peippo jätti Fiestan 
taakseen.

Nousujohteista ajamista 
oli myös Jaakko Louhella, 
joka oli saanut Alfa Rome-
on iskuun tulevaa V1600 
SM-sarjaa varten. Toista 
kertaa Alfalla radalla ollut 
Jaakko paransi parasta 
kierrosaikaansa viidellä 
sekunnilla toisen lähdön 
aikana verrattuna ensim-
mäiseen lähtöön.

Ar i  Suominen  va s ta s i 
komeimmasta nelipyörä-
luistosta Alastaron radan 
nopeassa oikeassa välikop-
paisella Escortillaan. Mah-
toiko olla ihan rata-alusta 

alla?
Pietilän Jukalla ei sitten 
ollutkaan niin hyvää tuuri, 
kun pakoputki hajosi ja 
kuuma putki sulatti poltto-
aineletkuun reiän. Auto syt-

Vuorisalon Samulikin oli ajamassa aluekupissa. Tällä 
kertaa autona oli BMW

Pietilän Jukan Fiat ei juuri kärsinyt vaikka ottikin hieman tulta allensa

Antti Buri osallistui aluekuppiin Seat Ibizalla, paras 
kierrosaika oli 1.25,627

Niko Kankkunen oli kilpailemassa Aluekupissa 
LMS-Racingin Corrdola
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ALUEKUPPI 27.4.

Matias Peipon Honda Type-R oli iskussa

Saksan Nurburgringillakin kilpaillulla Asconalla oli liik-
keellä MynUA:n Ossi Lehtimäki 

tyi palamaan, kun kata-
lysaattori osui maahan ja 
aiheutti kipinän. Onneksi 
auto saatiin melko nopeas-
ti sammumaan eikä tulipa-
lo  päässyt  lev iämään 
autossa pitkälle. Ja mikä 
tärkeintä, henkilövahinko-
jakaan ei sattunut.
Ratatuomareitakin ol i 

mukavasti saatu paikan 
päälle alueen eri seurois-
ta, kiitokset vaan kaikille 
mukana olleille!

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Mirva Korkiakoski
Santtu Miinalainen

Jaakko Louhi oli toista kertaa Alfan kanssa radalla, 
kierrosajat paranivat kierros kierrokselta

SEURAAVA ALUEKUPPI

22.6. klo 17.00

Oli huikean hieno keli ja hyvä vaihteleva tiestö. Olimme 
etuoikeutettuja saadessamme olla 000-autona toimitsi-
jatehtävissä vuoden ainoana pakkaskilpailupäivänä.

T. Jari ja Janne Turtia

Turtiat rallissa ja sprintissä

Janne Turtia käskytti varpustaan Pohjoisjärvi sprintissä 
21.2.2015 Keuruulla. Entuudestaan tutuissa maastoissa 
on kilpaa ajettu jo 2011 alkaen. Keli lauantaina ei ollut 
mieluisa. Loskakelistä johtuen eka kierros ajettiin täysin 
sohjossa. Toinen kierros edelleen n. 5 km soralla, urien 
ollessa jo tosi syvällä. Kilpailuun oli ilmoittautunut 113 
kuljettajaa ja järjestelyt toimivat erinomaisesti. Klo 11 
alkanut kilpailu saatiin päätökseen klo 16.30 palkintojen 
jaolla. Jannen Warre toimi moitteettomasti ja enint. 
1050 cm klassik-luokan voitto oli kiva hakea Raisioon.
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80-luvulla Ratinvääntäjän 
”isä” Esko Wesanto oli jo pi-
demmän aikaa suunnitel-
lut seuran oman jäsenleh-
den painamista, mutta aja-
tusta ei vielä oltu to-
teutettu. Vuonna 1985 
Esko valittiin seuran pu-
heenjohtajaksi ja niinpä sa-
mana vuonna tehtiin en-
simmäinen Ratinvääntäjä.

Ei Esko aivan yksin joutu-
nut lehteä tekemään, kun 
viikkolehden (nyk. Auran-
maan viikkolehti) naiset 
auttoivat kilpailujuttujen 
tekemisessä. Raija Leppä-
nen oli innokas avusta-
maan juttujen kirjoittami-
sessa. Raija joutui valitet-
tavasti lopettamaan juttu-
jen kirjoittamisen työpai-
kan ja asuinpaikan muu-
tosten myötä. Alunperin 4-
sivuiseksi lehdeksi suunni-
teltu lehti paisui kahdek-
san ja jopa 16-sivuiseksi 
julkaisuksi. ISSN numero 
lehdelle haettiin 4:nneksi 
vuosikerraksi, halvemman 
postituksen toivossa.

Ensimmäiset lehdet olivat 
mustavalkoisia sisäsivuil-
taan ja kannessakin oli 
vain yksi lisäväri vuosittain 
valittuna. Painatus tapah-
tui alussa Kyrössä Viikko-
lehden tiloissa. Esko tait-
toi lehden ulkoasun ja kir-
joitteli osan jutuista sii-
hen. Lehtien fyysinen tait-
taminen ja nitominen (stif-
taus) tehtiin talkoohommi-
na seuran hallituksen ja 
muiden jäsenten kanssa. 
Eskon vaimo Terttu  ja Tuh-
kosen Reinokin olivat näis-
sä talkoissa erittäin aktii-
visia tekijöitä.

”Ennen oli aineiston teke-
minen aika paljon vai-
keampaa. Kuvat piti ottaa, 
kehittää ja skannata, että 
ne olisivat valmiina tait-
toon.”, kertoo Esko lehden 
tekemisestä 80-luvulla.
Kameralla napattiin 24 tai 
36 kuvaa kilpailusta ja niis-
tä piti kuvat lehteen vali-
ta. Nykyään kilpailuista 
pystyy digikameralla nap-

saisemaan useita satoja ku-
via, joten valinta on hie-
man helpompaa nykyään.

Esko jäi puheenjohtajan 
pois, mutta Ratinvääntä-
jän tekeminen seurasi silti 
Eskoa. Tässä vaiheessa 
Esko sitten tekikin kaiken 
jo itse. Loimaalle Ratin-
vääntäjän paino siirtyi 
2002 ja siinä vaiheessa leik-
kaus, taittaminen ja stif-
taus automatisoitui eikä 
talkoolaisia tähän hom-
maan  enää  ta r v i t tu . 
Samalla lehteen lisättiin 
neliväriset kannet.

Esko kiersi jokkiksen kaikki 
SM-kilpailut läpi lehdente-
kovuosien aikana. Tällöin 
rata-autoilu ei vielä ollut 
niin voimakkaasti seuran 
jäsenille verissä.

Eskon Ratinvääntäjän teke-
minen loppui vuoden 2004 
lehtiin, kun ansaittu eläke 
koitti Viikkolehdestä. 19 
vuotta Esko ehti jäsenleh-
teä tekemään, jonka jäl-

keen allekirjoittanut astui 
näihin isoihin saappaisiin.

2005 vuonna Ratinvääntä-
jää uudistettiin jälleen ja 
lehti sai nelivärisen ulko-
asun. Lehden sivumäärä on 
pysynyt aikalailla samois-
sa. Välillä on tullut hieman 
paksumpia lehtiä ja 16-
sivua on vakiintunut leh-
den kooksi. Itse olen pyrki-
nyt toimittamaan seuran 
jäsenistä kertovana, mut-
ta joskus myös muistakin 
seuroista on kuljettajia 
päässyt kuviin. Laittakaa-
han jäsenet juttuja tule-
maan, niin saadaan kansal-
le luettavaa!

Teksti:
Santtu Miinalainen

Kuvat:
Ratinvääntäjät vuosien var-
silta

ESKO SEN ALOITTI
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RC-ratatalkoot 14.5.
Olimme pienen mutta 
tehokkaan porukan kanssa 
Kyrössä rakentamassa RC-
rataa toukokuun puolivälin 
paikkeilla. Kenneth Moisio, 
Juha Karppinen, Marko Hei-
nonen ja minä olimme klo 
12.00 paikan päällä ja tar-
koituksena oli saada ajaja-
koroke asennettua paikal-
lensa.

Alkuviikon sateet olivat 

kastelleet radan alueen 
täysin ja ensimmäisenä lai-
toimmekin ojitusta kun-
toon. Yllättävän nopeasti  
isot lätäköt saatiin pie-
nenemään ja Moisio aloit-
teli murskekuorman levit-
tämisen ajajakorokkeelle 
tulevalle tielle. Kolmen 
aikoihin Karppisen Juha 
lähti lainaamaan Korhosen 
Pasilta vaihtolavakuorma-

autoa ja toi samalla sata-
makontin radalle. Onneksi 
maa oli ehtinyt edes vähän 
kuivumaan ja saimme las-
kettua kontin melkeinpä 
oikeaan kohtaan. Kontin 
pudottamisen jälkeen 
aloimme rakentaa ohjaa-
ja-aitiota kontin katolle ja 
iltakahdeksan maissa oli 
aitio valmis. Vielä on 
radalla hommia, esimer-

kiksi merikontin muuta-
man metrin siirto ja rap-
pusten teko aitioon sekä 
radan täryttäminen hiek-
katäryllä tiukaksi. 

Marko kävi myös läpi radan 
mattojen limityksen jol-
loin autoilla pääsee aja-
maan hyvin eivätkä autot 
törmäile mattojen limitys-
kohtiin.

Seurailkaa nettisivuilta tal-
koopäivien ilmoittelua, 
niin saadaan rata tänä 
vuonna jo ajettavaan kun-
toon. Niin ja kiitokset Kor-
hosen Pasille kuorma-
auton lainasta!!!

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Karppisen Juha hautaamassa ojarumpua radan 
alitukseen RC-radalle komeilee nyt ajajakoroke ja turvallinen aitio

Kenneth tasoitteli murskekuormaa tielle
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ESKO WESANTO
Vaikka Esko on paljon kir-
joittanut ja kuvannut 
Ratinvääntäjään, niin ei 
autourheiluharrastus ole 
jäänyt ainoastaan siihen.

HALLITUKSESSA
Seuran sihteerinä Esko ehti 
toimia 11 vuotta ennen 
k u i n  h ä n e t  v a l i t t i i n 
puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajana hän toi-
mi useamman vuoden ja 
tuolloin toiminnassa ollut 
SVUL:n autourheilujaosto 
toimi melkolailla samalla 
periaatteella kuin nykyi-
nen aluevaltuusto. Esko 
kuului myös tähän osas-
toon.

Valvojanakin (nyk. tuoma-
riston puheenjohtaja) Esko 
ehti toimimaan jokkiskil-
pailuissa. AS-kilpailuja, 
jokkista ja jäärataa sitä oli-
vat sen aikakauden kilpai-
lut Kyrön seudun UA:ssa. 

KILPAILIJA
Jokkista Esko harrasti 

myös kauan ja palkintopyt-
tyjäkin on jokunen kerty-
nyt. 
”Vuonna 2000 tuli kaadet-
tua Laitilassa oikein vauh-
dikkaasti ja niska sai kipe-
ää. Kauluria joutui pitä-
mään monta viikkoa. Mut-
ta kun kaulurin sai pois, 
niin pitihän sitä vielä ajaa 
muutama kilpailu”, kertoo 
Esko.

Vuonna 2002 Esko ajoi sit-
ten viimeisen jokkiskilpai-
lun ja sekin tapahtui Laiti-
lassa. 
Kun ajot oli ajettu, niin 
Esko myi kaiken jokkiska-
luston pois varaosia myö-
den. ”Siinä vaiheessa Tert-
tu toi konjakkipullon pöy-
tään, kun piha saatiin ”puh-
taaksi. Hieman harmittaa 
kun tuli kaikki osatkin myy-
tyä samaan hintaan, kun 
niitä sitten jälkeen päin 
joku vielä kyseli ja olisi 
halunnut ostaa”, Esko muis-
telee.

HARRASTUKSET
MUUTTUNEET
Jotain sitä aina pitää har-
rastaa ja tällä hetkellä 
Eskolla on puutyöt lähellä 
sydäntä. Kotona on pieni 
paja missä pääsee teke-
mään puutöitä. Esko viet-
tää myös paljon aikaa Vel-
kualla, jossa sijaitsee oma 
mökki. Kalastus on myös 
Eskolla yksi mökkielämän 
mukana tuomista harras-
tuksista. 

Hyvää kesää Eskolle!
Ja toivottavasti nähdään 
jossain kilpailussa vielä 
tämän kauden aikana!

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Ratinvääntäjä 1989/3

Eskolla oli kuvanottohetkellä työn alla peuransarvien 
kiinnitys puiseen taustaan Onhan Eskolla kokemusta myös rallista


