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Taittajan kärestä
Kilpailukausi on ohi ja uutta suunnitellaan jo kovaa vauh-
tia. Kaikenlaista tapahtumaa on ollut vuonna 2015 ja 
2016 vuosi tuo uusia haasteita seuralle. Helmikuussa aje-
taan pienoisralli, toukokuussa endurancea, Rata-SM kil-
pailu heinäkuussa ja Reiskan Rähinät lokakuussa. Teke-
mistä riittää.

Seuramme kuljettajat ovat ajaneet monessa eri luokas-
sa ja on myös tullut menestystä.

Erik Forsström ajoi tänä vuonna hienosti kansallisen kuor-
ma-autosarjan voittoon. Pitkään mestaruutta saalista-
neella Erikillä natsasi tänä vuonna kilpailuissa ja voitto 
tuli plakkariin toiseksi viimeisessä kilpailulähdössä.

Samuli Vuorisalon vuosi on myös ollut uskomaton. Saksa-
laislehdistön arviointi Samulin sijoituksesta sarjassa 
meni täysin pieleen, kun haastajana sarjaan astunut suo-
malainen nappasi sarjan toisen sijan tulokaskaudella. 
Toivotaan ensi vuoden neuvotteluihin hyviä tuulia ja 
päättäjien järkeviä valintoja uusiin haasteisiin.

Autosuunnistajat olivat myös tänä vuonna positiivisesti 
nousussa ja Hanaa-sarjan voitto napsahti Markku Kannis-
tolle ja Juha Sinkkoselle. Taitaa parille tulla nousupistei-
tä sen verran ettei B-luokka enää ensi vuonna haasta tar-
peeksi. Nähtäväksi jää mitä luokkaa pari ajaa ensi vuon-
na.

Timo Rintanen ja Harri Pettersson ajoivat rallin SM-
sarjassa V1600 -luokassa kolmanneksi BMW:llä ja kävivät 
myös koittamassa Vetomies-kilpailussa Neste Oil Rally 
Finlandin yhteydessä.

Niin ja juhlavuosi ensi vuonna tulossa! 16.1.2016 järjes-
tetään 50-vuotisjuhlat Yläneen Luontokapinetissa. 
Olkaahan jäsenet aktiivisia ja lähtekää juhlistamaan 50 
vuotista autourheilutaivalta kanssamme!!
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50
KYRÖN SEUDUN UA 50 VUOTTA

Seuramme täyttää 50 vuotta 

ensi vuonna!

On siis juhlan aika.

50-vuotisjuhlat järjestetään 16.1.2016

Laita ajankohta kalenteriin jo nyt!

Paikkana toimii Yläneen Luontokapinetti

Huomionosoitukset klo 16.30 -17.30

Juhlat alkavat klo 18.00

Illan ohjelma ja illalliskortin hinta löytyvät

jäsenille postitettavasta kutsusta 

Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

®

- pesut 
- vahaukset
- pikahuollot

HINAUSPALVELU 24h

0600 02200

040 4166 112

www.huoltojapesupalvelu.fi
Haikara on vieraillut jälleen Susanna ja Ari 
Käänteen talossa. Potran pojan strategiset 
mitat olivat 3750g ja 51,5cm
Seura onnittelee Käänteen perhettä!
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RALLI SM-TURKU 29.8.
Turku toimi SM-rallin osa-
kilpailun pääpaikkana elo-
kuun lopulla. SM-luokkien 
lisäksi rallissa oli lisäluok-
kia, joihin myös seuramme 
kuljettajia osallistui.

Luokassa 16 ajoi Sami Pih-
lajasaari Starletillaan ja 
Matias Peippo Honda Civic 
TypeR:llä. Samassa luokas-
sa kartturin paikalla istui 
Heikki Kaskinen, joka opas-
ti Seppo Penkkalaa erikois-
kokeiden läpi. Luokassa 14 
ajoi Esa Sandbacka Lada 
Samaralla.

Lisäluokat eivät ajaneet 
aivan kaikkia samoja EK:ta 
kuin SM-sarjalaiset. Per-
jantain pimeät pätkät oli-
vat jääneet lisäluokilta 
pois. Tinki alkoi siis lauan-

taiaamuna.
Ensimmäisellä EK:lla Sami 
Pihlajasaari ajoi pohja-
ajan luokkaan 16. Seppo 
Penkka la  o l i  t o inen .  
Matias Peippo otti heti löy-
sät pois ja ulkoili ensim-
mäisellä pätkällä. Yleisö 
nosti auton ylös ojasta ja  
pari jatkoi erikoiskokeen 
loppuun. Tässä vaiheessa 
oli eroa jo yli 5 minuuttia 
Pihlajasaareen.
Luokassa 14 Esa Sandbacka 
avasi ensimmäisellä pät-
källä luokan toiseksi par-
haalla ajalla. Samarassa 
tuntuu olevan nyt kulkua 
verrattuna aikaisempiin 
vuosiin.

Toisella pätkällä Peippo rii-
paisi sitten yli puolen 
minuutin pohja-ajan luok-

kaan. Pihlasaari oli toinen 
ja Kaskinen luotsasi Penk-
kalaa sijalle 3. 
Sandbacka ajoi kakkospät-
k än  j ä l l e en  t o i s e k s i 
nopeimmin ja luokan kak-
kospaikka säilyi, mutta ero 
ykköseen kasvoi hieman yli 
puoleen minuuttiin.

Kolmas pätkä oli jälleen 
Peipon heiniä 20 sekunnin 
erolla Pihlajasaareen. 
Penkkala seurasi kolman-
tena jääden 12 sekuntia 
Pihlajasaaresta.

Sandbacka ajoi kolmosella 

Sandbackan tiimi odottelee kilpailukeskuksessa lähtöä

Kurkistus Sami Pihlajasaaren Starletin kabiniin

Pensikkalat olivat tällä kertaa yleisössä kannustamas-
sa kilpailijoita, Escort on kumminkin tallissa odottamas-
sa uusia koitoksia

Peipon tiimi kilpailukeskuksessa
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jälleen toiseksi ja ero tällä 
kertaa ykköseen oli vain 
8,5 sekuntia. Parempaan 
suuntaan vauhti oli menos-
sa. Kokonaistilanteessa 
ero oli kumminkin 42,4 
ykköseen.

Nelosella, joka oli ykkös-
pätkä uusintana, Peippo 
paikkasi eroa kärkeen jäl-
leen 40 sekunnilla. Pihla-
jasaari jälleen toinen ja 
Penkkala kolmas.

Luokassa 14 Sandbacka jat-
koi kakkosena ja eroa tällä 
hetkellä neljän ajetun pät-
kän jälkeen ykköseen oli 
1.59,1. 

Vitospätkä oli kakkosen 
uusinta ja Peippo ajoi jäl-
leen pohjat pätkälle. Ero 
ykköseen eli Pihlajasaa-
reen oli vielä reilu 3 
minuuttia.

Sandbacka jatkoi varmaa 
ajoa ja luokassa jälleen toi-
seksi paras aika. Ennakosta 
tullut minuuttin rangaistus 
kylläkään ei parantanut 
asemia tulosluettelossa 
vaan ero ykköseen kasvoi 
entisestään.

Kutosella Peippoa ei sitten 
nähty enää koska ulosajos-
sa auto oli saanut sen ver-
ran siipeensä ettei sitä kan-
nattanut ehdoin tahdoin 
rikkoa. Sami Pihlajasaari 

ajoi pohjat ja Penkkala seu-
rasi perässä.

Kutosella Sandbacka oli jo 
lähellä pohja-aikaa eikä 
jäänyt luokkaykkösestä 
kuin 4,4 sekuntia.

Seitsemännellä erikoisko-
keella Pihlasaari ajoi poh-
jat ja samalla myös luokka-
voittoon. Heikki Kaskinen 
kuittasi kartturin pokaalin 
Seppo Penkkalan ajaessa 
luokkakakkoseksi.

Esa Sandbacka päätti kil-
pailun luokassaan toisena.
Matias Peipon ajosta voi 
sanoa, että lukuunotta-
matta ykköspätkän epäon-
nista ulosajoa, olisi mui-
den pätkien ajoilla oltu 
SUPER 2 -luokassa kuuden 
parhaan joukossa monella 

pätkällä. Hienoa ajoa nuo-
relta tulokkaalta.

Teksti ja kuvat:
 Santtu Miinalainen 

Jussi Vainionpää kuittasi yleiskilpailun voiton

Sandbackan ja  Rautasen menoa ykköspätkältä

Sami Pihlajasaari ja Erno Pihlajamäki ajamassa luok-
kapohjia ykköselle

Matias Peipon autossa oli muistona ykköspätkältä vasemman etukulman Gorilla-
teipillä tehty korjaus
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KEMORA 5.-6.9.
Tällä kertaa Rata-SM Kemo-
ra menikin hieman eri 
tavalla meikäläisen osalta. 
Mäkisen Emman ”me-
kaanikko” taisi olla epävi-
rallinen titteli, kun saavut-
tiin motorhomen kanssa 
Kemoran moottoriradan 
pysäköintivarikolle ja alet-
tiin kasaamaan varikko-
pilttuuta pystyyn.

Mäkisen Mika tarjosi mah-
dollisuuden tutustua hie-
man eri kantilta kilpailu-
toimintaan ja mukavahan 
se on nähdä miltä homma 
näyttää kuljettajan ja tii-
min suunnasta katsottuna.

Tosiaan, matka alkoi kil-
pailuviikon torstai- iltapäi-
vällä kohti Kemoraa ja n. 
350 kilometrin reissun jäl-
keen saavuimme illalla n. 
22.00 moottoriradalle. Ilta-
puhteena oli vuorossa 
varikkopilttuun pystytys, 
että tavarat olisivat val-
miina aamulla harjoitus-
päivää varten.
Hyvin nukutun yön jälkeen 

aamupala nautittiin pilt-
tuussa ja harjoitusaikatau-
lu käytiin hakemassa kil-
pailutoimistolta. Luvassa 
oli neljä harjoitusajoaikaa 
perjantaipäivälle.
Mäkisen Emma ajaa Minillä 
V1600-luokassa yli kahden-
kymmenen muun kuljetta-
jan kanssa. Ennen ensim-
mäistä harjoitusta vaih-
dettiin harjoitusta varten 
hieman kuluneemmat ren-
kaat ja  tarkisteltiin ilman-
paineet. Mini tuntui aina-
kin tällaisen ”rookien” mie-
lestä helppo hoitoiselta 
autolta, johon ei mitään 
sen kummempia poppa-
konsteja tarvitse tehdä. 
Varsinaisina huoltomiehinä 
Emmalla toimivat Erkka ja 
Ilkka Lindstedt. Ilkalla ja 
Erkalla on Minin säädöt tul-
leet tutuksi aikaisemmalta 
kaudelta, kun Erkka voitti 
V1600-luokan mestaruu-
den 2014.

Ensimmäisessä harjoituk-
sessa Emma ajoi seitsem-
m ä n n e k s i .  M u i t a k i n  

KySUA:n kuljettajia osal-
listui kilpailuun. Jaakko 
Louhi ei ehtinyt Alfa Rome-
ollaan ensimmäiseen har-
joitukseen, mutta päivän 
muissa harjoituksissa hän 
ajoi. Toisessa harjoitukses-
sa auki jäänyt konepelti 
kääntyi väärinpäin ja pien-
tä suorimisoperaatiota jou-
duttiin tekemään. J-P Olli-
kainen ajoi Legendsillään 
ensimmäisessä harjoituk-
sessa viidenneksi. Harjoi-
tuspäivän lopullisena sal-
dona oli hyvät lähtökohdat 
seuramme kuljettajille. 
Emma ajoi parhaimmillaan 
neljänneksi harjoituksissa. 
Jaakko Louhi oli kym-
menes. Oll ikainen oli 
legendsien harjoituksissa-
parhaimmillaan neljänte-
nä.

Lauantaiaamuna aloitet-
tiin lämmittelyajoilla. 
Emma ajoi luokkansa kol-
manneksi. Jaakko Louhi oli 
viidestoista. Ollikainen 
legendseissä oli sijalla nel-
jä. 

Aika-ajoissa Emma jatkoi 
hyvällä meiningillä ja kuit-
tasi hienosti paikan kol-
manteen riviin ollen kuu-
des jääden ykkösestä 1,3 
sekuntia. Jaakko Louhi 
ajoi Alfalla ruutuun 18. J-P 
Ollikainen ajoi aika-ajoissa 
sijat 10, 11, ja 12. Legend-
sit ajoivat Kemorassa siis 
kolme lähtöä.

V1600 luokan ensimmäi-
sessä lähdössä sattui ja 
tapahtui, kuten aina. 
Emman hyvä lähtöpaikka 
tuhraantui heti lähdössä 
tapahtuneeseen kolariti-
lanteeseen, jossa Minin 
eturengas sai siipeensä ja 
lopulta tyhjeni. Jos rata-
tuomarit olisivat olleet 
tarkkoja olisi kilpakump-
panille tuomittu tilantees-
ta painamisesta mustaval-
koinen lippu, joka ei tie-
tysti tässä tilanteessa olisi 
a u t t a n u t  m i t e n k ä ä n 

Emman Minin oikea etu-
rengas sai aikalailla sii-
peensä heti ensimmäi-
sellä kierroksella ja kes-
keytyshän siitä tuli

Jaakko Louhi ajoi V1600 luokassa sijoille 13 ja 11
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Emmaa. Keskeytys ensim-
mäisellä kierroksella ei var-
masti ollut odotettu tulos 
noinkin hyvältä lähtöpai-
kalta lähtiessä, sen kyllä 
huomasi park fermessä kil-
pailun jälkeen. Jaakko 
Louhi toi autonsa maalivii-
valle sijalla 13. 

J-P Ollikainen taasen ajoi 
lähtönsä kuudentena maa-
liin. Kulku oli kohdallaan ja 
varmoilla kierrosajoilla 
Ollikainen taisteli loppuun 
asti Markku Yliahon kanssa 
maaliviivalle. Yliaho jäi 
Ollikaisesta ainoastaan hie-
man alle 0,2 sekuntia eli 
tiukkaa kamppailua lop-
puun asti. 

Sunnuntaina olikin sitten 
jo sateen uhka ilmassa. 
Aamun lämmittely päästiin 
ajamaan kuivalla kelillä ja 
Emma ajoi seitsemännek-
si. Ollikaisen legenda löy-
tyi lämmittelyn kakkossi-
jalta. Tämä lupasi hyvää 
tuleviin lähtöihin.

Emma ajoi toisessa lähdös-
sä vaikeuksista huolimatta  
yhdeksänneksi. Jälleen 
kol is i  Kemoran radan 
ensimmäisessä mutkassa 
ja Mini sai ohjaukseen sen 
verran tärskyä ettei ohjaus 
ollut enää samanlainen 
kuin lämmittelyajossa. 
Aurauskulmat kärsivät ja 
ohjauspyörä oli väärässä 
asennossa koko loppuläh-
dön ajan. Kausi päättyi 
V1600 luokan sijaan 14. 
Louhen Jaakko paransi 
sijoitustaan edellisestä läh-
döstä ja kuittasi sijan 11 
toisesta V1600 lähdöstä. 
Kausi 2015 päättyi Louhel-
ta sarjapisteissä sijalle 17. 
Hienoa nousua loppukau-
teen mennessä.

Sade kastelikin radan sit-
ten sopivasti juuri ennen 
Legendsien lähtöä ja kaik-
kien alustasäädöt menivät 
uusiin kuosiin. Kaikki eivät 
välttämättä ehtineet aivan 
laittamaan alustaa kun-
toon, joten semisäädöillä 
mentiin kevyesti kastu-

neelle radalle. Ollikainen 
pääsi kuittaamaan lähtö-
ruudustaan muutaman kil-
pakumppanin ja oli maalis-
sa yhdeksäs.
Kolmannessa Legends -
lähdössä ei ollutkaan sel-
laista menoa kuin toisessa. 
Sade haittasi osaa kuljet-
tajista ja sadekelisäätöi-
hin asetetut autot pelasi-
vat ja kulkivat huomatta-
vasti muita paremmin kier-
roksella. Ollikainen ajoi 
kolmannessa lähdössä 
sijalle viisitoista. Ollikai-
nen  pää t t i  k au ten sa 
Legends Trophy sarjassa 
kuudentena.

Oli hienoa nähdä kilpailua 
tiimin silmin ja monessa 
kohtaa huomasi mitkä 
asiat ovat tärkeitä kuljet-
tajille ja tiimin jäsenille. 
Tiedotus kilpailupaikalla 
ja etukäteen tehtävät kul-
jettajainfot ja tiedotteet 
ovat tiimeille erittäin tär-
keitä. Toisaalta kilpailuai-
kataulun myöhästymiset ja 
muut erityismääräykset 
täytyy kilpailun järjestä-
jän saada hyvin tiimeille 
tiedoksi ettei mitään epä-
tietoisuutta tule turhaan 
kilpailupaikalla.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Emma valmistautumassa warm-upiin

Ensimmäisen lähdön lämmittelykierros

J-P Racingin lyhyt kisapalaveri pokaalin pokkaamisen 
jälkeen
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REISKAN RÄHINÄT 24.-25.10. @ ALASTARO CIRCUIT
Lokakuun loppupuolella 
ajettiin Reiskan Rähinät 
jälleen asfaltilla. Kilpai-
luun ilmoittautui yli 350 
kuljettajaa. Kilpailuahan 
siirrettiin alueella olleiden 
päällekkäisten kilpailujen 
takia viikolla eteenpäin. 
Ainahan se on riski siirtää 
myöhäisempään ajankoh-
taan, kun yöpakkaset lähe-
nee. Tällä kertaa siirto ei 
aiheuttanut päänvaivaa 
jään liukastamalla radalla, 
kun plussan puolella oltiin 
koko viikonloppu.

EVK-luokka jatkaa kasva-
mistaan ja pienellä otan-
nalla lähtöluettelosta n. 
60-70 prosenttia kuljetta-
jista ajoikin EVK-autolla. 
Seuramme kuljettajiakin 
oli mukavasti osallistuja-
luettelossa. EVK-luokassa 
ajoivat Sari Luoto Teräs-
tuote Luoto Hondalla, Niko 
Vainio Toijan Autohuolto 
Citroenilla, Ari Kääntee 
Okmatek Fordilla, Ari Kul-
mala V-Twin city Volvolla  
ja Mika Vierusalo Komeet-
ta  Hondal la .   Pappa-
luokassa ajoivat Kimmo 
Luoto TTL Hondalla, Mika 
Kaitonen VW:lla ja Markku 
K a u n i s m ä k i  H a u - N a u 
Renaultilla. Nuorten luok-

kaan osallistui Matias Säte-
ri KHW Racing Renulla ja 
Roni Simola Hörhöjen laa-
tuskalla. Sari Luoto osallis-
tui myös naisten luokkaan. 
Yleisessä luokassa ajoivat 
Kimmo Luoto, Niko Vainio, 
Jeri Kaitonen VW:lla, Ari 
Kääntee, Ari Kulmala ja 
Vesa Simola Hörhöjen laa-
tuskalla.

Lauantai
Perinteiset luokat lauan-
taina olivat nuorten-, nais-
tenluokka ja EVK.

Nuorten luokassa Matias 
Säter i  a jo i  Renul laan 
alkuerässä sijalle 7. Keräi-
lyerä siis kutsui. Samoin 
kävi Roni Simolalle ja 
Ladalle alkuerän kahdek-
sas sija ei riittänyt suoraan 
jatkoon.
Keräilyerälähdössä Roni ja 
Matias olivat samassa läh-
dössä Matias veti pidem-
män korren ja oli lähdössä 
kolmas. Roni oli viides ja 
matka katkesi tällä kertaa 
siihen.
Välierässä Matias alkoi pet-
raamaan ja nosti itsensä A-
f inaal i in.  A-f inaal issa 
Renua kiidätettiin siihen 
malliin, että finaalista irto-
si kuudes sija.

Naisten luokkaan osallistui 
26 kuljettajaa. Sari Luoto 
ajoi alkuerälähdössä sijal-
le 3. Tällä tuloksella kii-
vettiin suoraan välierään. 
Välierässä sija kuusi tar-
koitti sijoituskarsinta paik-
kaa. Sijoituskarsintalähtö 
ei mennyt putkeen ja Sari 
joutui keskeyttämään läh-
dön ja sijoitus lopussa oli 
seitsemäs.

EVK-luokka rykäisi omat 
lähtönsä päivän lopuksi. 
Osallistujia oli 115.

Alkueristä eteenpäin pää-
sivät ilman keräilyä Niko 
Vainio, Ari Kääntee, Ari Kul-
mala. Loput hakivat vauh-
tia keräilyeristä. Sieltä jat-
koon ajoivat molemmat 
Sari Luoto ja Mika Vie-
rusalo. Mikalle kyllä nap-
sahti ensimmäinen musta-
valkoinen radanulkopuo-
lella ajosta jo keräilyeräs-
sä.

Välierät alkoivat jo karsi-
maan isommalla kädellä ja 
Sari Luodon matka loppui 
omassa lähdössä viiden-

Ari Kulmala ajoi EVK-luokassa sijalle 15. Mika Vierusalo ajoi Komeetta-Hondalla välieriin asti
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teen sijaan. Vierusalon kil-
p a i l u  k a t k e s i  m y ö s 
välierään. Toinen musta-
valkoinen radan ulkopuo-
lella ajamisesta katkaisi 
päivän. Ari Kääntee selvitti 
kolmannella sijalla paik-
kansa jatkossa ja samoin 
teki Ari Kulmala. Kulmala 
oli välierälähdössään toi-
nen.

Semifinaalit käynnistyivät 
ja Vainion sekä Käänteen 
epäonneksi kaavio näytti 
heille samaa lähtöä. Kään-
tee selvitti semifinaalin 
ajaen itsensä B-finaaliin. 
Vainion Citroen löytyi sijal-
ta viisi ja sijoituskarsinta-
paikka varmistui. Kulmala 
toi Volvon omassa lähdös-
sään kolmantena maaliin 
ja samalla C-finaaliin.

Sijoituskarsinta-lähdössä  
Vainio ajoi kolmanneksi ja 
oli samalla ensimmäinen 
finaalipaikan menettä-
neistä. C- finaalissa Kulma-

la sitkeästi yritti päästä jat-
kopaikalle, mutta kolmas 
paikka oli lopussa tulokse-
na sekä kaiken kukkuraksi 
mustavalkoinen lippu. Ari 
Käänteen tie ei jatkunut B- 
finaalista eteenpäin ja hän 
sijoittui lähdössä sijalle 7.  
EVK:n lopputuloksissa 
Kääntee oli hienosti par-
haana KySUA:n kuljettajan 
13.

SUNNUNTAI
Yleinen luokka aloitti sun-
nuntain lähdöt. Osallistu-
jia luokassa oli 110. Alkue-
ristä suoraan jatkoon ajoi-
vat Kimmo Luoto, Ari Kul-
mala, Niko Vainio ja Ari 
Kääntee.
Keräilyerissä Vesa Simola 
ol i  lähdössä v i ides  ja 
matka katkesi siihen. Jeri 
Kaitonen ajoi lähdön toi-
seksi ja nousi välieriin.
Välieristä semeihin nousi-
vat Jeri Kaitonen, Ari Kul-
mala ja Niko Vainio. Ari 
Käänteen viides sija ei riit-

Mika ja Jeri Kaitonen osallistuivat Reiskoihin kupla-
volkkarilla, Mika Kaitonen saalisti parhaimman 
KySUA:n kuljettajan sijoituksen pappaluokassa.
Mika ajoi A-finaalissa sijalle 5. Roni ja Vesa Simolan käsissä oli Lada. 

Roni ajoi nuorten luokassa ja Vesa yleisessä

Niko Vainio ajoi hienosti Toijan Autohuolto Citikalla, EVK-luokassa sijoituserään sekä yleisessä D-finaaliin

REISKAN RÄHINÄT 24.-25.10. @ ALASTARO CIRCUIT
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Ari Kääntee ajoi EVK-luokassa Okmatek-Fordillaan 
KySUA:n parhaan tuloksen ollen sijalla 13.

Crosskartit ajoivat 8  jäsenten välistä lähtöä

tänyt jatkoon tällä kertaa, 
kuten ei myöskään Kimmo 
Luodon kuudes sija.
Semifinaalissa alkoi jo kar-
sinta olla kovaa. Ari Kulma-
la selvitti tiensä kolmannel-
la sijalla C-finaaliin. Niko 
Vainio oli semifinaalissa nel-
jäs. Tällä tuloksella päästiin 
D-finaaliin. Jeri Kaitonen oli 
samassa lähdössä kuudes 
ja kilpailu katkesi siihen.
D-finaalissa Vainion vauhti 
piisasi kuudenteen sijaan 
ja jatkopaikka ei auennut 
tällä kertaa. Kulmalan C-
finaalipaikka muuttui maali-
viivalla sijaksi 5. Samalla 
Kulmala kuittasi KySUA:n 
kuljettajista parhaan sijoi-
tuksen yleisessä luokassa 
ollen luokan 17.

Papat olivat vuorossa sun-
nuntain iltapäivässä. Kil-
pailijoita oli 48. Alkueristä 
suoraan jatkoon ajoivat 

Mika Kaitonen semeihin ja 
M a r k k u  K a u n i s m ä k i 
välieriin. Kimmo Luoto jou-
tui keräilyeriin ja sieltä sijal-
la kaksi ,  Kimmo nousi 
myös välieriin.
Välierälähdöissä jatkoon 
pääsi vain Kaunismäki, 
Kimmo Luodon viides sija 
ei riittänyt jatkoon.
Semifinaaleissa Mika Kai-
tonen ja Markku ajoivat läh-
döissään neljänneksi ja 
pääsivät B-finaaliin. B-
finaalista A-finaaliin pääsi 
ainoastaan Kaitonen ja 
Kaunismäki kuittasi B-
finaalista sijan 5.
A-finaalissa Mika Kaitonen 
oli viides ja samalla koko 
Reiskan Rähinät kilpailun 
paras KySUAlainen.

Kiitokset jälleen kaikille kil-
pailijoille, kilpailua teke-
mässä olleille ja katsojille!

Sari Luoto ajoi naisten luokassa sijoituskarsintaläh-
töön asti

Markku Kaunismäki ja Matias Säteri luottivat Renun 
voimaan. Tässä Markku ajamassa sateisessa sunnun-
taissa pappaluokan semilähdössä. Mustavalkoinen lip-
pu napsahti radan ulkopuolella ajamisesta
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Aika kiittää jälleen yhteistyökumppaneita?
Toimitamme jälleen jäsenlehden yhteistyökumppaneillesi, jos haluat lähettää kiitoksen vuodesta.
Lähetä aineisto 200mm X 65mm 300dpi tai teksti ja kuva jolla haluat kiittää tukijoitasi minulle 
sähköpostilla osoitteeseen santtu.miinalainen@pp.inet.fi 
Jokunen on jo näin tehnyt, julkaisen ne vuoden viimeisessä numerossa.
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AUTOSUUNNISTAJAT VOITTOON HANAA-SARJASSA
K y r ö n  s e u d u n  U A : n 
autosuunnistajat Markku 
Kannisto ja Juha Sinkkonen 
ajoivat Hanaa-sarjan voit-
toon tänä vuonna.

Neljästä osakilpailusta kol-
men parhaan tulos otettiin 
huomioon ja kahdesta kil-
pailusta jopa suvereenit 
voitot ajanut pari kuittasi 
Hanaa-sarjan kirkkaimman 
pokaalin.

Ensimmäisessä kilpailussa 
pari ajoi neljänneksi B-
luokassa. Seuraaviin kil-
pailuihin pari petrasikin 
komeasti. Rapakeli ST -
kilpailussa ykköseksi aja-
nut pari suoritti murska-
voiton voittaen yli 1500 pis-
teellä toiseksi tulleen 
parin. Täydet sarjapinnat 
tästä kilpailusta plakka-
riin.

Kolmannessa kilpailussa 
pari oli luokassaan toinen 
ja 96 pistettä napsahti jäl-
leen sarjapistetilille. Nel-
jännessä kilpailussa April 
ST:ssä pari oli jälleen 
kovassa vedossa ja 1500 pis-
teen erolla kirkkain pokaa-
li tuli miesten palkinto-
kaappiin.

Sarjapisteissä kolmen par-
haan tuloksen ynnäilyn jäl-
keen Kannisto ja Sinkko-

nen kuittasivat sarjavoiton 
B-luokassa 296 pisteen voi-
min. Toiseksi sarjassa ajoi 
pari Ari Karjalainen ja Mika 
Pulkkinen 282 pistettä ja 
kolmannen sijan sarjassa 
kuittasi pari Hannu Putila 
ja Risto Suomela 276 pis-
tettä.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Juhani Valkonen

Rapakeli AS toi parille tykkössijan luokassa

UFAK-lenkillä pari oli toinen luokassaan

TALVIJÄSSÄRIT
10.1.2016

7.2.2016

28.2.2016

Kaikki jässärit ajetaan Valtosen 

peltoradalla Oripäässä

...varikolla kuiskitaan, että rataan on  

tullut lisää pituutta. 
Otetaan aikoja  harjoituksista, että voidaan vertailla 
kehittymistä talven aikana

Harjoituksen hinnat tulevat nettisivuille ja 
seuraavaan lehteen. 

kaikki jässärit klo 12.00 ->
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HUOM! SÄÄVARAUS



Puh. 040 727 3381

m.makinen.oy@wippies.fi

Kupparinkuja 95

21380 Aura

Maanrakennus- ja

maansiirtotyöt

LIITTOKOKOUKSESSA
Olimme Multasen Jyrin kanssa edustamassa 
KySUA:ta joka toinen vuosi järjestettävässä liit-
tokokouksessa. Paikan päällä oli aika vähänlai-
sesti seuroja. Juhani Pakari valittiin jatkamaan 
AKK Motorsport ry:n puheenjohtajan tehtävää. 
Samalla käytiin läpi liittokokoukselle esitetty 
budjetti, jonka liittovaltuusto oli käynyt läpi 
edellisenä päivänä.
Paavo Aaltonen olosuhdetyöryhmästä piti myös 
pienen luennon liittokokousväelle ympäristö-
asioista, keskittyen melusaasteen torjumisen 
mallintamisen esittelyyn. Luennon lopussa oli 
myös kattava linkki- ja yhteystietopläjäys, jos-
ta uusia suorituspaikkoja tekeville löytyy tieto-
ja ympäristöasioista. Hyvä luento!

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuva:
Timo Kutila

Länsi-Suomen alueen seurat olivat hyvin edustettuina


