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ja nähtäväksi jää päästäänkö äänestämään kuinka 
moneen kertaan hallituspaikoista.

Ensi vuosi näyttää hyvältä kilpailujen suhteen. Ralli jär-
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MOMO ENDURANCE 17.5.
Toukokuussa ajettiin endu-
rance-sarjan Alastarolla 
mukana oli myös lisäluok-
kana kuorma-autot.

KySUA:n kilpailuna alun 
perin aiottuun kilpailuun 
ei seuralla jäänyt aikaa, 
kun talven ralliin meni sen 
verran tehokkaasti aikaa 
eikä paukkuja toukokuun 
e n d u r a n c e - k i l p a i l u n 
tekoon löytynyt.

Kilpailuun ilmoittautui 34 
joukkuetta ja kuorma-
autoja radalla nähtiin 5:n 
kuljettajan voimin.

Seuramme kuljettajia ajoi 
seuraavissa tiimeissä: Hak-
ka-racing, Markku Kaunis-
mäen tiimi, Team Scuderia 
Kantolehto ry. ja Sari´s 
Racing Team.

Uuden rengassäännön 
myötä Bridgestonen uusi 
Adrenalin re002 pääsi tuli-
kokeeseen ja osalla rengas 
toimi hyvin ja osalla hie-
man huonommin. Lähinnä 
renkaan kestävyydestä tuli 
sanomista ei  ni inkään 
muusta toimivuudesta.

Hakka racingin Corrado 
kulki hyvin ja kilpailussa 
sijoitus oli 11. Luokkasijoi-
tus oli 2. Sari´s racing tea-
milla ei ollut niin hyvää tuu-
ria 106:n kierroksen jäl-
keen tuli keskeytys ja  
tiimi ei päässyt tuloslistal-
le tällä kertaa. Kaunismä-
en tiimin Honda kesti 144 
kierrosta ja hieman reilun 
neljän tunnin ajon jälkeen 
kilpailu oli ohitse heidän 

kohdaltaan. Team Scuderia 
Kantolehdon BMW kiisi lop-
puun asti jääden 8 kierros-
ta voittajajoukkueelle. 
Lopussa tiimin sijoitus 
tuloslistalla oli 16. Luok-
kasijoitus oli 12.

Kuorma-autojen määrä ei 
ollut suuri mutta hyvää kil-
pailua silti saatiin aikai-
seksi. Seuraamme edusti-
vat Erik Forsström ja Mika 

Mäkinen. Molemmissa läh-
döissä voittoon ajoi Erik 
Forsström ja toisena maa-
lissa oli Mika Mäkinen. 
KySUA:n kaksikolle siis 
hieno kilpailuviikonloppu.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

KySUA:n tiimit vierekkäin Sari´s racing team ja Hau Nau -team

Team Scuderia Kantolehto ry. ajoi luokassaan sijalle 12
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ALUEKUPPI II
Aluekupin toinen osakil-
pailu ajettiin 22. kesäkuu-
ta. Paikalle oli tullut muka-
va määrä seuramme kul-
jettajia ja tietenkin myös 
muista seuroista.

Matti Varjus oli ajamassa 
endurance saloon luokan  
Honda Civicilla alle 1600 
luokassa. Erno Graqvis-
tin alla oli Hau-Nau tii-
min Honda CRX. Jaakko 
Louhi osallistui V1600-
luokan Alfa Romeolla. 
Matias Peippo oli tullut 
Type-R Civicillä radalle. 
Vesa Mäkelä kilpailii 
roadsport-luokan Ford 
Escortillaan.

Ensimmäisessä lähdössä 
Peippo antoi hyvää haas-
tetta Varjukselle. Kel-
lottaen myös parhaan 
kierrosajan lähdössä. 
Peipon vauhti ei kuiten-
kaan aivan riittänyt ja 
Varjus otti lähtövoiton. 
Vesa Mäkelällä oli vään-
töä Hannu Lindforsin 
kanssa, mutta Lindfors 
vei luokan kakkossijan 
Mäkelän nenän edestä 
kolmen sekunnin erolla 
maaliviivalla. Jaakko 
Louhi voitti V1600 luo-
kan ja Endurance Saloon 
luokassa Hau-Nau tiimi 
ajoi kolmanneksi.

Toisessa lähdössä Maias 
Peippo kilpaili jälleen 
Varjuksen kanssa kellot-
t a e n  p a r h a a n  k i e r-
rosajan, mutta jälleen 
Varjus kuittasi kilpailu-
lähdön nimiinsä. Matias 
Peippo ajoi luokkavoiton 
yli 1600 kuutioisissa. 
Vesa Mäkelä oli luokassa 

kolmas. V1600 luokan 
voittoon ajoi Jaakko Lou-
hi. Hau Nau tiimi oli 
Endurance Saloon luo-
kassa kolmas.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Matias Peippo ajoi molemmissa lähdöissä luokkavoit-
toon, autona hänellä oli Honda Type-R

Mäkelän Vesan Escort taittuu Lemminkäisen mutkaan

Erno Granqvist oli Hau-Nau tiimin Hondan puikoissa
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RATAILTA II 15.6.
Kauden toinen ratailta oli-
kin tosi suosittu. Tuleva 
Pärnun ratakilpailu keräsi 
harjoittelijoita ja testaa-
jia. Myös ei kilpailevat har-
ras ta jajäsenet  o l i vat 
innokkaasti mukana kesä-
kuisessa lämpimässä illas-
sa.

Olihan illan aikana useam-
pi hinauskin, mutta rata oli 
muuten siistissä kunnossa 
illan jälkeen.
PS. Jäsenet voisivat avata 
sanaisen arkkunsa siitä 
onko ratailtojen määrä 
sopiva ja ovatko ne järjes-
tetty oikeaan aikaan.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Superkart porukalla oli huonoa tuuria, kun moottori
leikkasi kiinni harjoituksessa

Historian havinaakin oli ilmassa, kun Keke Rosbergin 
aikanaan Suomeen lanseeraaman luokan kilpuri 
Subaru Sport oli ajamassa 

Locostin turvakaaren tarroista huomaa, että rataillat 
ovat tulleet tutuiksi

Säterin Matiaksen matka loppui pyörän irtoamiseen 
Lemminkäisen suoran alkupäässä, Renun pyöränpultit
antautuivat suunnattoman tehon vaikutuksesta ja pa-
luukyyti varikolle oli varattu hinurin kyydissä.
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Jukka Pietilä testasi Fiat Abarth Assetto Corsea. Tällaisilla Fiateilla ajetaan kilpaa
omassa sarjassa esim. Italiassa.

Jaakko Louhi testasi V1600 luokan Alfaansa 

Matias Peipon TypeR lauloi myös iloisesti
Kutilakin oli paikan päällä Roadsport C -luokan Ladal-
laan

Varjuksen Matti ehti morjenstelemaan ajon lomassa

Vaikka Supra olikin siviili-
auto, niin kulku oli silti 
kohdillaan

Sakari Mäkilä (vas.) oli myös harjoittelemassa rataillassa
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Loimaan UA anoi jokkiksen 
etuveto-kardaaniluokan  
SM-kilpailun kesäkuulle. 
Paikkana toimi Alastaron 
moottorirata.

Kilpailuun ilmoittautui 183 
kuljettajaa, joka on viime 
vuotista EVK SM-kilpailua 
parempi saavutus.

Seurastamme kilpailuun 
osallistui Sari Luoto, Mika 
Vierusalo, Janne Pensikka-
la, Ari Kulmala, Ari Kään-
tee ja Markku Kaunismäki.

Lauantain alkuerissä seu-
ran kuljettajilla ei ollut 
oikein kaasarin kurkut kun-
nolla auki, kun kukaan ei 

päässyt jatkoon ensimmäi-
sessä lähdössä. Vai halusi-
vatko kaikki ajaa pitkän 
kaavan mukaan? Alkuerien 
jälkeen oli keräilyerien 
vuoro. Mika Vierusalo ajoi 
omassa keräilylähdössä kol-
manneksi. Luodon Sarin 
sijoitus oli neljäs omassa 
lähdössä. Sarin huoltopo-
rukka oli vaihtanut edel-

lisenä yönä koneen Hon-
daan, kun harjoituksessa 
vanha kone sanoi sopimuk-
sen irti. Markku Kaunismä-
ki ajoi toiseksi lähdössään. 
Ari Kääntee ei saanut For-
diansa kuntoon ja kilpailu 
jäi tällä kertaa yhden läh-
dön vedoksi. Ari Kulmala 

ajoi lähtövoittoon ”Valkoi-
seksi valaaksi” nimetyllä 
Volvollaan. Toisissa keräi-
lyerissä oli mahdollisuus 
vielä paikata ensimmäisen 
keräilyn sijoitusta siten 
että pääsisi jatkoon. Mika 
Vierusalolla lähtö päättyi 
keskeytykseen ja Sari Luo-

Lähtölaatta oli samassa paikassa kuin JM-SM 2005 kilpailussa

Romukauppa JM SM EVK

Janne Pensikkalan autona oli Toyota

Luodon huoltoporukalla riitti hommia jo ennen kilpailua,
moottori jouduttiin vaihtamaan vielä kilpailun vastaise-
na yönä



juhlavuosi
30v.

Lokakuu 2015 n:o 2

Lähtölaatta oli samassa paikassa kuin JM-SM 2005 kilpailussa

don Hondaa ei viivalla näh-
t y,  k o n e e n  v a i h d o n 
yhteydessä oli laturin joh-
dot jääneet auki ja akku 
tyhjeni eikä kone lähtenyt 
käymään. Markku latasi 
Renulla siihen malliin, että 
lähdössä sijoitus oli toi-
nen. Tällä päästiin seuraa-
valle päivälle mukaan. Kul-
malan Arin ”Moby Dickis-
sä” ei ruuti oikein riittänyt 
ja tällä kertaa EVK SM-
tuloksena oli keräilyläh-
döstä viides sija. Janne 
Pensikkala riipaisi Toyotal-
laan neljännen sijan, jolla 
päästiin myös sunnuntail-
le.
Sunnuntaina aloitettiin jäl-
leen alkuerillä. Janne Pen-
sikkala oli lähdössään seit-
semäs ja Markku Kaunis-
mäki lähdössään viides. 
Keräilyerissä Kaunismäki 
ajoi sijan neljä ja Pensik-
kala sijan viisi. Pensikkalan 
sijoitus ei riittänyt toisiin 

keräilyerälähtöihin, mutta 
Kaunismäki pääsi koitta-
maan vielä yhden lähdön. 
Tästä lähdöstä Markulle 
sija 6 eikä tällä kertaa 
enää jatkoon pääsyä. Mark-
ku siis tällä kertaa KySUA:n 
paras kuljettaja EVK SM-
kilpailussa.

SM-kullan pokkasi Juha 
Salonen pitkän kaavan 
mukaan Hondallaan. Salo-
sen ratakokemus Alastarol-
ta oli kyllä kullanarvoista 
kardaanivehkeiden läh-
tiessä viivasta etuvetoisia 
kiukkuisemmin, ollen 20-
30 metriä  jo ensim-edellä
mäisessä mutkassa. Juha 
pesi kardaaniautojen kul-
jettajat pyöreillä ajolin-
joilla suoritetuilla ohituk-
silla.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Markku Kaunismäki ajoi parhaan tuloksen seuramme 
kuljettajista Romukauppa JM SM EVK-kilpailusta

Kulmalan Arin ”Moby Dick”

Seuran uusi digitaalinen 
lähdönkeräilytaulu oli lai-
nassa EVK SM:ssä

Käänteen Arin Ford nro 152 lähti hyvin viivasta, mutta 
auton tekniikka ei kestänyt loppuun asti

ALASTARO CIRCUIT@
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MOMO ENDURANCE KEMORA 18.7.
Kemoran radalla ajettuun 
endurance kilpailuun osal-
listui seurastamme muuta-
ma kuljettaja. Hau Nau -
tiimi eli Markku Kaunismä-
ki, Sauli Rautiainen ja Erno 
Granqvist osallistuivat Hon-
dalla Vetelissä ajettuun 
endurance-sarjan osakil-
p a i l u u n .  K i l p a i l u n 
yhteydessä ajettiin myös 
kuorma-autojen 2. osakil-
pailu. KySUA:n kuljettajia 
kilpailussa olivat Matti Salo-
nen, Mika Mäkinen ja Erik 
Forsström. Kilpailun har-
joituksissa Erikin Sisu ei 
kestänyt ja Mäkinen jätti 
tällä kertaa kilpailun väliin 
ja vuokrasi Iveconsa Fors-
strömille.

Aika-ajotuloksena paalu-
paikalta pääsi lähtemään 
Matti Salonen. Erikin aika 
oikeutti neljänteen ruu-
tuun. Erik ei ehtinyt paljoa 
harjoittelemaan ja aika-
ajoon hän lähti kylmiltään 
Ivecon rattiin. Normaalisti 
ykkösrivistä lähtemään tot-
tuneelle Erikille saattoi Ive-
con vääntävä kone olla eri-
laisempi ajaa kuin Sisun 
korkeammalle kiertävä 
Cummins.  Kilpailulähdös-
sä maaliintulo järjestys oli 
seuraava Matti Salonen, 
Jarkko Savijärvi, Erik Fors-
ström.. Mutta Matti Salo-
sen ylinopeus aiheutti 
h äne l l e  10  s ekunn i n 
a ikasakon ja  samal la 
hänen sijoitus putosi nel-
jänneksi. 

Endurance -lähdössä Hau 
Nau -tiimi ajoi hienosti ja 
oranssi Civic toimi kaikkien 
alkukauden murheiden jäl-
keen hyvin. Taakse jäi 
monta sijoituksensa kärki-
päähän jo vakiinnuttanut-
ta tiimiä. Erno Granqvist 
vastasi tiimin parhaasta 
kierrosajasta 1.25,112. 
Tämä oli samalla kilpailun 

viidenneksi paras kierros-
aika. Hau Nau -tiimi saapui 
maaliviivalle sijalla 15.
Kuorma-autojen toisessa 
lähdössä Erik Forsström 
alkoi päästä Ivecon kanssa 
sinuiksi, mutta Savijärvi 
vei voiton ja Erik Forsström 
ajoi toisena maaliviivalle. 
Matti Salosen urakka kes-
keytyi viidennellä kierrok-
sella.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
 Santeri Ampuja

Erikin Sisu ei kestänyt harjoituksissa, mutta Mika Mä-
kinen vuokrasi Ivecon Erikille kilpailun ajaksi

Hau Nau -tiimin Hondassa oli kulku kohdallaan. Tässä kuvassa puikoissa on Mark-
ku Kaunismäki

Jarkko Savijärvi, Raine Vikman ja Matti Salonen Kemoran varikolla  



juhlavuosi
30v.

Lokakuu 2015 n:o 2

Puh. 040 727 3381

m.makinen.oy@wippies.fi

Kupparinkuja 95

21380 Aura

Maanrakennus- ja

maansiirtotyöt

Yläneen säpinät 27.6. 

Katoksen ja tavaroiden järjestelyä aamutuimaan, sä-
pinäporukkaa oli paikan päällä ihan mukavasti

Karppisen Juha oli saanut 
puhuttua meille paikan Ylä-
neen säpinöistä. Säterin 
Matias toi paikalle jok-
kisautonsa. Esillä oli myös 
lyhyt diaesitys seuran toi-
minnasta ja lajeista kuvien 
kera television ruudulta. 
Säpinöillä oli myös melkoi-
nen kavalkadi vanhoja 
autoja, mopoja, moottori-
pyöriä ja traktoreita. 

Kavalkadin ohiajoa hieman 
varjosti vesisade, mutta 
innokas Säpinä-porukka ei 
siitä paljon välittänyt. Ja 
iso hatunnosto tanssiesi-
tyksen juuri pahimmassa 
sadekuurossa esittäneelle 
tanssiryhmälle!

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Janne Ilola omistaa melko harvinaisen Opel Ascona B:n Säterin Matiaksen jokkis-Renu oli näytillä
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PIKAINEN VISIITTI MONZASSA

Avautuipa tänä kesänä 
hieno tilaisuus piipahtaa 
legendaarisella Monzan 
moottoriradalla. Majapai-
kastamme oli matkaa n. 35 
km radalle, joten eihän 
tuossa pitäisi kauaa mennä 
kun siellä piipahtaa. No 
tämä luulo oli minulla 
ennen kuin näin tämän lii-
kenneympyröiden luvatun 
maan.

Tämä tuhansien liiken-
neympyröiden luvattu maa 
siis kaipaisi surkeasti jon-
kinlaista kertausta liiken-
nesääntöjen noudattami-
seen, esimerkiksi Turvassa 

tiellä-kampanjan vetämi-
sen iiisolla mittakaavalla. 
Vaikkapa suomalaisen vetä-
mänä DVD:lle ja dupattuna 
Italiaksi, kuten Italiassa 
kaikki ulkomaiset ohjel-
mat halutaan muutenkin. 
Siinä alkoi Bruce Willisin 
katu-uskottavuus karista, 
kun satuin ohi mennen vil-
kaisemaan illalla hotelli-
huoneessa televisiota ja 
sieltä tuli juuri Die Hard 2 
italiaksi dupattuna.

MONZAAN
Lähdimme Legnanosta 
läheltä Malpensaa ajele-
m a a n  A u t o d r o m o 

Nazionale Monzaa kohti ja 
tähän vajaan 40 km:n mat-
kaan upposi reilu 2 tuntia 
aikaa. No tietysti meillä ei 
tällä kertaa ollut hirveä kii-
re, mutta ihmetystä herät-
tivät silti nuo satojen lii-
kenneympyröiden sadat vil-
kuttomat autot, joilla ei 
ollut minkäänlaista aiko-
musta ilmoittaa mihin päin 
olivat menossa. Vilkutto-
man liikenteen sai huoma-
ta myös visuaalisesti park-
kipaikoilla, kun alkoi etsi-
mään suorapeltisiä autoja. 
Niitä ei ollut.

Monzaan saavuttuamme 

kävi niin sanotusti munkki, 
kun kyseisenä päivänä oli 
Monzan Historic Race -
ratakilpailun vapaaharjoi-
tuspäivä. Autoja oli paljon 
ja monesta luokasta. His-
toric GT autoista kaikista 
pienimpiin luokkiin. Kilpai-
lu näytti olevan suosittu, 
koska autoja oli yli 200. Esi-
merkkinä pisti silmään A-
ryhmäläinen 240 rata-
Volvo, jolla Andrew Bever-
ley ajoi nyt Monzassa. 
Tämä Volvo on 1984 vuo-
delta ruotsalaisen kuljet-
tajan Ulf Granbergin enti-
nen.  Ko. Volvolla on ajettu 
joskus Monza 500 kilpailus-
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Alfa Romeo T33/2

Tutumpaa Escortiakin oli paikan päällä monta

sa, mutta eipä ole päästy 
maaliin. Tälläisia histo-
riapläjäyksiä oli siis kym-
meniä tuolla radalla eikä 
aika riittänyt harmittavas-
ti muuhun kuin ottamaan 
muutamia kuvia näistä his-
toric-laitteista.

GT-autoja oli vaikka mihin 
lähtöön ja Monzan pää-
suoralla näki kyllä eri GT-
luokkien autojen tehoerot-
kin selvästi. Tässä muuta-
ma esimerkki malleista, 
joita löytyi Proto/GT läh-
töluettelosta: Ferrari 512 
S,Lola T70 MKIII,Chevron B 
19 FVC, Ligier JS 3 DFV,Por-
sche 911 Carrera RSR 

3L,Lotus 30, De Tomaso 
Pantera.

Hieno oli nähdä taas yksi 
isoimmista ja klassikko-
maineen saavuttaneista 
radoista.

Teksti ja kuvat:
 Santtu Miinalainen

 

Lola T70 Mk3B Coupe
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ALASTARO 15.-16.8.
Elokuussa Alastarolla ajet-
tu Rata-SM kilpailu oli jäl-
leen aikamoinen koetin kivi 
koko järjestäneelle organi-
saatiolle. Kilpailun yh-
teydessä ajettiin SMP F4 
Championship sarjan osa-
kilpailu. Kilpailussa tehtiin 
myös ennätyksiä, mutta ei 
radalla. Kilpailussa tehtiin 
11 vastalausetta ja kaksi ve-
toomusta. Joskus ei ole 
edes koko rata-ajon SM-
kautena ollut noin paljon 
vastalauseita ja vetoomuk-
sia, mutta nämä kerääntyi-
vät tähän yhteen kilpai-
luun. Jee, joku ennätys 
meilläkin!!!

Tänä vuonna anontavuo-
rossa oli Säkylän UA ja 
muut organisaation seurat 
Alastaron UA, Euran UA ja 
Kyrön seudun UA olivat 
avustamassa. Ajettavia 
luokkia oli seitsemän. 
Legends, V1600, Formula 
Ford, BMW Xtreme, V8 
Thundercars, SMP F4 ja  
kuorma-autot.

KySUA:n kuljettajista Juk-
ka-Pekka Ollikainen ja Saka-
r i  M ä k i l ä  L e g e n d s  -
luokassa, Emma Mäkinen ja 
Jaakko Louhi V1600 -
luokassa, BMW Xtreme luo-
kassa Kari Aarnio, kuorma-
auto -luokassa ajoivat Erik 
Forsström, Rami Peiponen 
ja Matti Salonen.

BMW -luokka aloitti aika-
ajolla ja Kari Aarnio kiritti 
vauhtinsa paalulle. Toises-
sa aika-ajossa Aarnio oli 
myös paalulla.

Legendsien aika-ajossa Juk-
ka-Pekka Ollikainen oli seit-
semäs, Sakari Mäkilä ajoi 
ruutuun 26.

V1600 -luokan aika-ajossa 
Emma Mäkinen vei Miniään 
sijalle 11. Jaakko Louhen 

Alfa löytyi aika-ajon jäl-
keen ruudusta 20.

Kuorma-autot ajoivat vii-
meisenä aika-ajonsa. Erik 
Forsström antoi Sisulle löy-
lyä, mutta Matti Salosen 
Mersussa oli puhtia vieläkin 

Emma Mäkisen sijoitukset olivat 14. ja 15. V1600 -luo-
kassa

Jukka-Pekka Ollikaisen Legendan moottori kun saatiin iskuun, niin sunnuntaina 
napsahti jo kolmas sija lähdöstä plakkariin

AKK Motorsportin toimitusjohtaja Jani Backman toimi 
SMP F4 Championship -sarjan kilpailuissa tuomaris-
ton puheenjohtajana

ALASTARO
RACE
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enemmän. Matti siis paa-
lulle ja viiden sadasosan 
erolla toiseen ruutuun ajoi 
Erik. Rami Peiponen ajoi 
neljänteen ruutuun Mika 
Mäkiseltä vuokralla olleella 
Iveco Straliksella.

Lauantain Legendsien kil-
pailulähdössä Ollikainen 
ajoi hienosti, mutta vauhti 
ei koneessa oikein riittänyt 
ja kone menikin vaihtoon 
lähdön jälkeen. Ollikaisen 
tulos lähdön kahdeksas. 
Sakari Mäkilä ajoi lähdössä 
hyvin nousten 3 sijaa aika-
ajoruudusta ollen 23.

V1600 -luokan lähdössä 
Emma Mäkisen sijoitus ei 
parantunut ja pienten kol-
hujen saattelemana Emma 
oli maaliviivalla 14. Jaakko 
Louhi ajoi Alfallaan samal-
le sijalle mikä oli aika-

ajossa eli 20.

 BMW -luokan pitkässä läh-
dössä Aarnio ajoi voittoon 
yli kuuden sekunnin kaulal-
la seuraavaan.

Kuorma-autojen lauantain 
kähdössä oli tiukkaa kamp-
pailua Salosen ja Forsströ-
min välillä. Salonen veti 
maalissa pidemmän orren 
ja Erik tuli lähdön toiseksi 
0,5 sekunnin erolla Salo-
seen.Rami Peiponen ko-
henteli aika-ajossa ajettua  
sijoitustaan ja tuli maaliin 
kolmantena. Kyröläisille 
kolmoisvoitto!!

Sunnuntain kilpailulähdöt 
warm-upin jälkeen aloitti 
BMW Xtreme -luokka. Kari 
Aarnio voitti lähdön 1,9 se-
kunnin turvin.

Legendsien lähdössä Olli-
kaisen autossa oli jo toinen 
meininki. Uuden koneen 
asennus toi iskukykyä aja-
miseen ja J-P ajoi hienosti 
podiumille ollen kolmas 
maaliviivalla. Luokan to-
della tiukka vääntö ei aino-
astaan ole kymmenen par-
haan kärjessä, vaan tulos-
liuskan keskivaiheillakin 
taistellaan aivan sekunnin 
kymmenyksistä maaliviiva-
la. Sakari Mäkilä ajoi sijalle 
23., mutta 1,1 sekunnin 
päässä olisi ollut mahdolli-
suus jo sijaan 20. Vääntöä 
on siis luokassa jokaisesta 
sijasta.

V1600 -luokan toisessa läh-
dössä Emma oli sijalla 15.  
Jaakko Louhi paranteli si-
joitustaan edelliseen läh-
töön verrattuna ja päätti 
toisen lähdön sijalla 17.

BMW -luokassa Kari Aarnio 
ajoi toisessa lyhyessä läh-
dössä voittoon reilun kah-
den sekunnin erolla, mutta 
aikasakon myötä sijoitus 
putosi viidenneksi.

Kuorma-autojen toisessa 
lähdössä oli Erikille jäänyt 
sen verran hampaanko-
loon, että Sisu tuotiin 15 se-
kunnin erolla piikkipaikalla 
maaliin. Matti Salonen oli 
toinen ja Rami Peiponen oli 
kolmas. Eli tupla kolmois-
voitto KySUA:n kuljettajil-
le kuorma-autoluokasta.

Teksti:
Santtu Miinalainen

Kuvat:
Santeri Ampuja
Santtu Miinalainen

Päivän saalis ratatuomaripiste 3:lla  

Matti Salonen, Erik Forsström ja Rami Peiponen toivat 
kaikki pokaalit seuran nimiin molemmissa kuorma-au-
tojen lähdöissä

Jaakko Louhi paransi vauhtiaan lähtö lähdöltä

Kari Aarnio ajoi hienosti kaikista kolmesta lähdöistä 
voittoon, kolmannessa lähdössä aikasakko pudotti 
Aarnion sijalle 5



Aluekuppi 24.8. 
Aluekupin viimeinen osa-
kilpailu ajettiin elokuun 
loppupuolella. Osallistujia 
oli jälleen useasta alueen 
seurasta. Olimme liputte-
lemassa kilpailijoille Pal-
mas -kurvissa.

Ensimmäisessä lähdössä oli 
tiukkaa kamppailua parilla 
ensimmäisellä kierroksella 
Varjuksen Matin ja Mänttä-
rin Jounin välillä. Varjuk-
sella alla oli jälleen XO 
motorsportin Honda ja 
Mänttärillä Roadsport-
luokan VW Kupla. Ensin 
näytti siltä, että Varjus pys-
tyy laittamaan oikein kun-
nolla kampoihin Mänttäril-
le. Mutta kilpailun loppua 

kohden mentäessä Mänttä-
ri raapaisi Kuplallaan sen 
verran rivakasti, että maa-
liviivalla parin ero oli 1,4 
sekuntia. Jukka Pietilä oli 
Turbo Unolla lähdössä vii-
des ja Jaakko Louhi ajoi 
seitsemänneksi  V1600 
Alfallaan.

Toinen lähtö oli edellisen 
kaltainen. Mänttäri ylitti 
maaliviivan ensimmäisenä 
Kuplallaan ja Varjus tuli toi-
seksi 1,7 sekunnin erolla. 
Jukka Pietilä oli lähdön vii-
des ja Jaakko Louhi ajoi 
maaliin yhdeksäntenä.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Linnansuun Asko hoiteli ajanoton ja tulospalvelun

Mänttärin Kuplassa oli kyyti kohdillaan XO Motorsportin Hondan puskurissa oli jälkiä tiukoista 
tilanteista

X-Racen BMW:n takaosaa komisti #eikiusita  -kam-
panjan tarra Pietilän Jukka oli molemmissa lähdöissä viides


