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Tulipa tänä vuonna siinä
taas vierailtua FHRA:n järjestämässä
EM-kiihdytyskilpailussa heinäkuussa
ja poltettua nahka oikein
huolella jälleen kerran.

Ohessa muutama kuva
Nitro Nationals kilpailusta.

Niin ja muuten syyskokous
on jälleen marraskuussa
Kyrön Osuuspankin kerhohuoneella eli sankoin jouPaikan päälle oli kokoontu- koin sinnekin paikalle
nut aivan uskomaton
jäsenet!!!
määrä immeisiä, joka puolelta Eurooppaa. Tuntui
Santtu
jotenkin epätodelliselta
pysähtyä ensimmäisen kerran yleisön autojonon
takia jo ennen Kantatie
41:n ylittämistä Loimaan
nurkilta tultaessa lauantaina. Ei ole meikäläisen
tarvinnut jonottaa jo 7 kilometriä ennen rata-aluetta
yleisömäärien takia - ei ikinä. Eli taas oli FHRA:n henkilökunta onnistunut kilpailun markkinoinnissa
mainiosti ja eikä varmaan
turhaan oltu iltarukouksia
lausuttu, koska sää oli Jokkismiehen kokokauaivan mahtava koko viikon- den budjetti
lopun.
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TUTKINNOISTA
2008
22.10.08

Rallitutkinto, Nuotitusosa ,Turku

8.11.08

Endurance-Tutkinto,Pori

8.11.08

JM -Tutkinto, Yleinen, Kankaanpää

8.11.08

Rallitutkinto, perusosa, Vammala

Endurance tutkinto
Endurance tutkinto on voimassa endurance kilpailuissa paitsi ei nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.
Tutkinto on voimassa myös rallicrossissa ja jääradalla
juniori tason sekä nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.

JM-tutkinto
JM-tutkinto on JM-luokan päätutkinto. Tutkinto on voimassa myös rallicrossissa ja jääradalla juniori tason
sekä nuorten luokan ikäisillä kuljettajilla.
Tutkinto on voimassa myös rallisprint kilpailuissa.
2007 tai aikaisemmin suoritettu JM-tutkinto on voimassa myös endurancessa.
Tutkintovastaava
Kari Takalo, Finnberginkatu 4 as 18, 20320 TURKU
GSM 040 500 1730, kari.takalo@hotmail.com, tiedustelut numerosta, ilmoittautumiset sähköpostilla ja
tutkinnot maksetaan nykyään etukäteen.

• kello-ja korukorjaukset • filmirullien ja digikuvien kehityspalvelu
• passikuvat 10,- • pesulapalvelu • toimistotarvikkeet
• kaiverruspalvelu, myös lasermerkkaus • värikopiopalvelu

Puh. 02-486 2277
040-549 6972

Autojen ja autonosien tuontia
Ruotsista ja Keski-Euroopasta

Kaunismäki Racing

EL-Osatuonti

järjestää tilauksesta
Rallicross ajotilaisuuksia
Alastaron moottoriradalla
esim.
Polttareihin,
syntymäpäivät,
yrityksille

ESKO LEHTONEN

Putkikatu 19,
21110 Naantali
Finland

Uutta!
Ekologinen tehopuhdistus
kuivaavalla höyrypuhdistajalla
- Ikkunat, sisältä ja ulkoa
- Mattojen pesu (paikalla)
- Laatoitetut- ja puupinnat
- Huonekalut
- Autot, veneet, asuntovaunut yms.

Kaurilantie 81, 21820 KUMILA
• Puh. 040 524 7336

HYÖDYNNÄ KOTITALOUSVÄHENNYS VEROTUKSESSASI!

ASIANTUNTEVAA APUA KODIN
ARKEEN JA KUNNOSTUKSEEN
JA-KOTIAPU hoitaa ammattitaidolla ja ajanmukaisin
välinein mm.: Kotien ja kiinteistöjen siivoukset, ulkoalueiden hoidot ja puhtaanapidot, huoneistosaneeraukset, sisä- ja ulkomaalaukset, tapetoinnit yms., keittiö- ja kylpyhuone kalusteasennukset, jne.

Avoinna
KYRÖNTIE 35 A
ma-pe 8.30-18
21800 Kyrö
la 8.30-13 kyron.kk@saunalahti.fi

Ruokailu/saunomiset/
yöpymiset
sopimuksen mukaan
tiedustele M.Kaunismäki
050-5410332
sp. m.kaunismaki@pp.inet.fi

Puh. +358 400 864 404
Puh/Fax + 358 2 438 6479

JÄSENLOMAKE
Jäsenmaksu on 30 €

Palauta osoitteeseen
Ismo Vidberg
Löytänänkatu 1 A 6
20540 Turku
Liittyä voit jäseneksi sähköpostitsekin ilmoita kaavakeessa kysytyt tiedot osoitteeseen ismo.vidberg@sci.fi
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Kuljettajat ja tiimit huomio!!!

Santtu Miinalainen
Pietilänkatu 19
32200 Loimaa
puh: 040-745 8846
sp: santtu.miinalainen@pp.inet.fi

Pistäkää mulle kiitosilmoitusmateriaalit ja jonkunlainen
“layout” ilmoituksesta tulemaan hyvissä ajoin eli
joulukuun alkuun mennessä, niin saadaan tukijoillenne
lehdet postitettua joulukuussa, mieluummin sähköpostilla ja soittelua perään

JM-SM yleinen 5-6.2008
Kotkan moottoriurheilukeskuksessa
Anjalankosken,Haminan
Seudun,Kotkan ja Luumäen Urheiluautoilijat järjestivät tänä vuonna yhdessä
jokkiksen SM:t.
Kisaan lähti 217 kuljettajaa. Seurastamme oli
kisassa ajamassa Pasi Palmroos ja Reino Nurmi, joka
ajoi ensimmäistä kertaa
yleisessä, muuten ajettuaan aina pappaluokassa.
Molemmat ajoivat hyvin
lauantaina, mutta jatkopaikkaa ei hellinnyt sunnuntaille.
Lauantaina pudonneet
autot tietysti myytiin.
Ostotarjouksia oli lauantaina 1531 kpl/56 autosta.
Konneveden kuljettajan
Antti Mannisen autosta teh- Aleksi, Markku ja Reino sunnuntaina sateisessa katsomossa
tiin huikeat 332 tarjousta.

Reino Nurmi lähdössä 1. Lähtöönsä yleisen JM SM:ssa

kpl/128 autosta. Eniten
tehtiin sunnuntaina tarjouksia viime vuoden mestarin Antti Harjun autosta
153 kappaletta. Jälleen
ajettu yksi Suomenmestaruus. Ensi vuonna kyseinen
kisa ajetaan

Sunnuntaina jatkettiin
kisaa ja lähdöt koveni loppua kohti. Päivän päätteeksi Suomenmestaruuden voitti Noormarkun
Joni-Pekka Rajala toiseksi
kaasutteli Kai Uusi-Äijö
Kauhavalta ja kolmanneksi Teksti + kuvat:
Esa Kirsilä Honkajoen
Mari Huhtala
MK/UA:sta.Kaikki tietysti
Fiatilla. A-finaalissa oli
kyllä myös yksi Volkkarikin. Lopuksi jälleen autokauppaa. Tarjouksia 3844
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MÄKINEN JÄLLEEN
KUORMA-AUTOJEN MESTARIKSI
Mika Mäkinen ajoi jälleen
tänä vuonna mestariksi
kuorma-autojen kansallisessa keppiluokassa. Mestaruus on Mäkisen neljäs ja
alkaa lähennellä Kari Isotalon kuuden mestaruuden
ennätystä.
Mäkisen kilpailu-ura alkoi
jo 14 vuotta sitten ja heti
kuorma-auton ratissa. Seuramme jäsenenä Mika on
ajanut jo kymmenkunta
vuotta. Kuorma-autokilpailujen lisäksi Mäkisellä
on kokemusta Endurancekilpailuista TTL-Racing tiimissä.

kin järjestetyssä näytöslähdössä. Ruotsissa järjestettävästä kilpailusta Mäkisellä olisi haave, mutta kilpailuluvan saaminen Mantorpiin ei ole mahdollista
ainakaan ensi vuonna
joten näytöslähtötyyppisesti joudutaan Ruotsissa
ajamaan.

lussa ollut tuplaturbon
käyttömahdollisuus tulee
luultavasti jatkumaan ensikaudella.
Heräsikö kiinnostus?
Jos jollakin kuljettajalla
heräsi kiinnostus lajia kohtaan, niin lisätietoja/ apua
saa varmasti. Lisätietoja,
kuorma-autojen teknilliset
määräykset ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.racetrucksfnland.fi

Puheenjohtaja 2008
Mäkinen on toiminut tänä
vuonna puheenjohtajana
Race Trucks Finland ry.:ssä
ja luottamustehtävä on hoi- Kiitokset
Mäkinen pokkasi 9 pokaatunut erinomaisesti. SarMika Mäkinen haluaa kiitlia kymmenessä lähdössä
jalle on saatu tunnettatää Iskaa, Pasia, Jania, tänä vuonna
vuutta Urheilukanavalla kil- Seppoa, Kakea sekä yhteispailukoosteiden muodossa työkumppaneitaan Taksi
sekä nuoremmille autour- Pentti Kallio, Auranmaan
Kilpailukausi 2008
Teksti:
harrastaville
Tämän vuoden autona heilua
tavarakuljetus, Sinisalon Santtu Miinalainen
Mikalla oli Sisu 250, joka on RADALLE.COMin yhteis- konepaja, Nurmen sora, Kuvat:
alunperin suomalaisen Die- työn kautta.
Maanrakennus P.Peiponen Santeri Ampuja
Lajin sääntömuutoksista Oy, Tekmep Oy, Rauman
sel Racing Teamin aikaan
Santtu Miinalainen
saannos Tsekkoslovakiaan. sen verran, että niihin ei
kalustetalo, Maanrakennus
Mika osti auton “melkein” tulla mitenkään kovalla M.Mäkinen,
Volvo CErullaavana eli kori, hytti ja kädellä puuttumaan, aino- Finland.
etuakseli olivat paikoil- astaan tänä vuonna kokeilaan, kaikki muu on asennettu Mäkisen tiimin toimesta. Auton moottoritekniikka perustuu Cumminsin
koneeseen, jota on painojakauman vuoksi siirretty
jotakuinkin metrin verran
taaksepäin. -Ongelmia ei
tämän kilpailukauden aikana ollut juuri ollenkaan,
ainoastaan ensimmäisessä
kilpailussa turbon letku
irtosi lähdön aikana, kertoo Mäkinen kauden kilpailuista. Ja ongelmattomuus
näkyy myös tuloksissa, 6
lähtövoittoa, 3 kakkossijaa
ja ainoastaan yksi keskeytys. Myös ulkomailla on
nähty kuorma-autoa nro
80, niin Ruotsissa Mantorpissa järjestetyssä Power
Truck tapahtumassa näySaakohan Cumminsiin jonkinmoisen antilag-systeemin, kun tunkee Sisun putkesta
töslähdössä, kuin Virossatulta??? ;-)
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PIKKUJOULU

JAGUAR- sprint 20.7
RADALLE.COM
järjesti
JAGUAR-sprintsarjan osakilpailun Alastaron moottoriradalla
heinäkuun
loppu puolella. Kilpailuun
osallistui myös seuramme
kuljettajia.

tui jälki-ilmoittautuneiden
joukossa Hondalla junioriluokkaan.

Yleisessä luokassa Pensikkala sijoitus Mitsulla oli 16.
Virpi Tenkanen sijoittui toiseksi naistenluokassa. PertYleisessä luokassa ajoi ti Lentonen päihitti juniJanne Pensikkala, jonka oreissa Kaunismäen 2,6
kalusto on muuttunut tänä sekunnin erolla ollen
vuonna Toyota Starletista
junioreiden 17. Kaunismä- Myös kansallinen kuorma-autojen keppiluokka esittäyMitsubishin Evo-malliin. en tullessa sijalle 18. Nuor- tyi JAGUAR-sprintissä omilla osakilpailuillaan
Naisten luokassa ajoi Virpi ten luokassa Niko NiemiTenkanen Lancia Delta HF nen Hondallaan oli 3.
Integralella. Pertti Lentonen samalla Lancialla Teksti:
junioreissa ja Niko Niemi- Santtu Miinalainen
nen nuortenluokassa. Myös Kuvat:
seuramme puheenjohtaja Santeri Ampuja
Markku Kaunismäki osallis-

Virpin vauhtia Lancian puikoissa

Janne Pensikkala siirtyi nelivedon ohjaimiin tänä vuonna

Nuorten luokan kolmas Niko Nieminen
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Kyrön Seudun Urheiluautoilijat ry:n

SYYSKOKOUS
torstaina 6.11.2008 alkaen klo 19.00
Kyrön Seudun Osuuspankin kerhohuoneella
(HUOM! Aluekalenterissa väärä päivämäärä)
Valitaan toimihenkilöt sekä esillä muut sääntömääräiset asiat
Kokouksen jälkeen
kauden palkintojenjako
Tervetuloa!!!

HALLITUS

KySUA: ratapäivän kuvasatoa
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Aluekuppi 1.9
Aluekupin osakilpailu ajettiin sateisissa merkeissä ja
aika vähäisellä osallistuja
määrällä, no olihan sentään jo syyskuun ensimmäinen päivä.
Kilpailijoita oli ilmoittautunut osakilpailuun 14,
kaksi kuorma-autoihin ja
loput ns. Koppiautoluokkiin.
Seurastamme ajamassa olivat Punttala Racing Volvolla kuskina Heimo Mäkelä,
Niko Nieminen Honda
CRX:llä ja Jukka Pietilä
Turbo Unolla.
Punttala
Racing ajoi
molemmissa lähdöissä kol-

manneksi ollen luokassaan
toisia. Niko Nieminen Hondalla oli ensimmäisessä lähdössä kuudes ja ainoa nuorten luokan kuljettaja. Toisen lähdön sijoitus oli neljäs. Jukka Pietilä Fiatillaan
oli ensimmäisessä lähdössä
yhdeksäs ja oman luokkansa toinen. Toisessa lähdössä hän oli kahdeksas ja luokassaan toinen.
Niin kuorma-autojen, kuin
koppiautojen lähdöt näyttivät välillä paremminkin
drifting-kilpailulta,
kun
sade teki tepposensa
radalle.

Jari Paasikiven Fiat kiersi mukavan puhtaasti pääsuoralla, kuljettaja vain ei ollut tyytyväinen sisätilan puhaltimeen ikkunoiden mennessä huuruun lähdön aikana
Teksti + kuvat: Santtu Miinalainen

Heimo Mäkelä ajoi Punttala Racingin Volvolla kummassakin lähdössä kolmanneksi

Kuorma-autoja osallistui ainoastaan kaksi tähän Aluekupin kilpailuun, Kari Suhonen sekä Erik Forström

Jukka Pietilän Fiat Uno Turbo

Kuljettajakokouksen odottelua
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Mellilä 4000 JM Alastarolla
Loimaan Urheiluautoilijat
järjestivät elokuun sunnuntaina kisat Alastarolla.
Seurastamme oli ajamassa
naisissa Virpi Tenkanen,
joka ajoi Mikon autolla.
Yleisessä oli seurastamme
Mikko Huhtala, Jari Pyykkö, Ari Kulmala, Ari Kääntee, Heimo Mäkelä ja Ville
Jokela. Kisa aloitettiin naistenluokalla. Kilpailijoita
oli vain 11. Voiton vei Kiikoisten Essi Korpela, toiseksi Nokian Katja Partanen ja kolmantena
V_SUA:n Miia Pere. Virpi
ajoi seitsemänneksi. Nuorten luokassa kaasutteli 27
kilpailijaa. Voittoon ajoi
Vääksyn Mika Virtanen
perässään Vammalan Kalle
Innanmaa
ja V-SUA:n
Teemu Lehtonen. Lopuksi
päästettiin yleinen luokka
irti 90 kuljettajan voimin.
Voiton vei Kokemäen
Janne Aatrakoski, toiseksi
tuli Honkajoen JaakkoNiko Santahuhta kolmanneksi Loimaan Marko Talvi-

tie. Seurastamme Ville
Jokela oli 13. Ari Kulmala
19. Ari Kääntee 21. ja
Heimo Mäkelä 22. Mikko ja

Jari putosivat
ennen
finaaleja. Mikko vilppilähtöön ja Jari tekniikkaongelmiin. Tarjouksia tehtiin

405 kpl/44 autosta.
Teksti+kuva:
Mari Huhtala

Mikko Huhtala lähdössä alkuerälähtöönsä

Seuramme lahjoitti Kaulanperän koulun ekaluokkalaisille uudet pyöräilykypärät. Kypäriä olivat luovuttamassa Markku Kaunismäki ja Mari Huhtala.

Tulevaisuuden jokkiskuski harjoittelemassa seuran rata-ajalla. Kilpauran alkuun enää 8 vuotta
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Kansallinen ratakilpailu
14.9 Alastarolla
Syyskuun puolessa välissä
järjestettiin ratakilpailu
Euran, Alastaron, Kyrön
Seudun ja Säkylän Urheiluautoilijoiden toimesta. Eri
kilpailuluokkia oli neljä,
joissa kilpaili yhteensä 42
kuljettajaa.
Seurastamme olivat ajamassa Avoimessa luokassa
Jarmo Maunu Honda Civicillä sekä Ilpo Rantalaiho
Volvollaan.
Kuormaautoissa ajoivat Mika Mäkinen, Petri Krapi ja Matti
Salonen.

FORMULAT
Yhdistetyissä Renaultien ja
Formula 3:n lähdöissä kummankin lähdön voitti
TUAlainen Juha-Pekka Wikman Renault 2.0 luokan
autolla. Jari Koiviston ajaessa myös kummassakin
lähdössä sijalle kaksi
nopeimpana Formula 3 kul- Forströmin auto toimi mainiosti ensimmäisessä lähdössä
jettajana.
Formula
Ford luokan
ensimmäisen lähdön voitti
Jukka Honkavuori
Roi
UA:sta autonaan Van Diemen RF 97. Toisen lähdön
voitti Janne Knuutinen
KiuUA:sta autonaan Van
Diemen RF 03.

AVOIN LUOKKA
Avoimen luokan lähdössä
oli Ilpo Rantalaiholla huonoa tuuria, kun Volvolla ei
päästykkään starttaamaan
varsinaiseen lähtöön. Mau- Teksti+kuvat:
nulla sen sijaan Honda Santtu Miinalainen
toimi ja sijoitus avoimen
luokan ensimmäisessä lähdössä olikin 11. Ilpo Rantalaihon jäädessä pois toisestakin avoimen luokan
lähdöstä, niin Maunu oli
ainoa seuramme edustaja
lähdössä. Sijoitus toisessa
lähdössä Maunulla sama
kuin ensimmäisessä.

Juha Rinne oli toisen lähdön toinen

KUORMA-AUTOT
Kuorma-autojen
ensimmäinen lähtö olikin toista
tiukempi, kun voittajan
Erik Forströmin ja toiseksi
tulleen Mika Mäkisen erotti
vain noin puoli sekuntia.
Toisen lähdön Mäkinen sitten voitti ja ero oli toiseksi
tulleeseen Juha Rinteeseen 27 sekunnin luokkaa.
Forström kärsi toisessa lähdössä jonkinlaisista teknisistä murheista, koska kierrosajat olivat ensimmäisen
lähdön kierrosaikoja kahta
Matti Salonen oli ensimmäisessä lähdössä 4., toisen lähdön sijoitus oli 6.
sekuntia huonompia.
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Ari Jalavikko
Ari Jalavikko, 33, on tällä
kaudella saanut kokea
moottoriurheilun
“hienoudet” oikein useampaan
otteeseen. Jalavikko asuu
nykyään Kiukaisissa, mutta
kuten omin sanoin kuvailee juuret ovat syvällä Virttaan kankaassa, moottoriradan kupeessa.

Tämä kausi on nyt pulkassa
ja uutta kautta varten laitetaan autoa iskuun. Kotona onkin kolmen vanha
Eemeli poika, joka jo
innokkaana seuraa autourheilua ja on työkalut
kädessä, aina kun siihen
vaan mahdollisuus tulee.

Kankaanpäässä kellahti Ford nurin
MUUTAKIN KUIN SPRINTTIÄ
KAUDEN SPRINTIT
Ari Jalavikon laji siis on ralKevään rallisprinteissä tuli lisprint ja autonaan hänelvaurioita autoihin oikein lä on MK1 koppainen Ford
urakalla.
Nuutajärven
Escort 2000. Auton Jalaviklasisprintissä ensimmäisel- ko on ostanut vuonna -95,
le kierrokselle ei edes pääs- jolloin auton luokitus oli
tetty lähtemään bensatan- vielä F-ryhmäläinen.
kin huohotinputkesta valu- Yhtään rallia Escortillaan
neen bensan takia. Toiselle Jalavikko ei ajanut vaan
kierrokselle startattuaan alkoi ajamaan sprinttejä ja
Ari kertoo yritystä olleen
parantamaan auton tekhieman liikaa ja renkaan
niikkaa. Tällä hetkellä Forosuessa sisäkurvissa ollee- din luokitus on SS eli speseen kiveen pyöräntuenta cial saloon. Arilla on myös
ikään kuin irtosi autosta.
muita lajiryhmiä, missä
Kankaanpäässä ensimmäi- hän on kunnostautunut
Huittisissa Jalavikko oli luokassaan 10.
nen kierros tuli ajettua elikkä endurancekilpailut,
liian varovasti ja toisella
joissa hän on ollut yhtenä aika vaikea lähteä kilpailu- Teksti:
sitten niin paljon vauhdil- Multiva-tiimin kuljettaja- ja ajamaan, myös muita tiiSanttu Miinalainen
la, että ei Ford pysynyt
na muutaman kerran sekä miläisiä Ari haluaa kiittää
enää tassuillaan, vaan kel- myös tällä hetkellä omis- suuresta avusta. Ja tieten- Kuvat:
lahti kumoon. Eli pientä
taa jokamiesluokan autoja kin perheellisenä kuljetta- Santeri Ampuja
Toni Ruotsalainen
peltihommaa oli tiedossa. kaksi. Jokkikseen innostus jana suurin kiitos menee
Huittisten
SM-rallilöytyi vuonna 2004, kun
ymmärtäväiselle emännälsprintissä sitten olikin toi- hän pääsi ensimmäisen ker- le!!!
nen meno ja sijoitus oli hie- ran kokeilemaan Tuiskulan
nosti luokassa 10.,kun kil- Koneen ja Romun Mersua
pailijoita luokassa oli 19.
jokkiskilpailuun.
Ari kuvailee ajoaan Huitti- Jokamiesluokan autoina
sissa parhaimmakseen:”Jo Arilla on tällä hetkellä takaeka kierros sujui ihan muka- vetoinen
Mitsubishi
vasti ja ilman isompia ajo- Galant, mikä on varustettu
mokia. Muutamia turhia hil- Volvon tekniikalla sekä
jentelyjä tietysti tuli teh- myös uusimpana hankintatyä rataan tuntumaa
na Mk2 koppainen Escort,
hakiessa. Seuraavalle kier- mikä myöskin on Volvon
rokselle olikin sitten hyvä tekniikalla.
lähteä kovalla tsempillä
aikaa parantamaan. Muka- KIITOKSET
vasti onnistuikin ja muuta- Ari haluaa välittää suuret
man sekunnin sain ajasta
kiitoksensa Dometallille ja
pois, suoritus oli aika on tyytyväinen työpaiklähelle niin hyvä, kuin kansa myönteisestä suhmihin minä tuolla kalustol- tautumisesta ja tukemila kykenen. Kilpailusta sai sesta hänen harrastukselnyt sitä, mitä motorsporleen. Myös Nortula Tuiskutista parhaimmillaan saa: lan Koneesta ja Romusta
Mielettömän mukavan mie- saa suuret kiitokset, koska
l
e
n
!
” ilman huoltoporukkaa on

JOUKKOJULKAISU

Jokkiksen Poikkinainnit
Pellossa 18-20.7.2008
Pellossa ajettiin jokkista
kolme päivää. Kisat olivat
samalla ensivuoden SMkisojen esikisat. Seurastamme oli ajamassa yleisessä Tomi Hongisto ja pappaluokassa Reino Nurmi.
Samalla autolla ajoi naisissa Mäntän Miia Koski. Perjantaina kisan aloitti nuortenluokka. Kisassa oli 46
kuljettajaa. Voiton vei
Jimi Åkerström Noormarkusta, toiseksi tuli Mika Virtanen Vääksystä ja kolmanneksi Jussi Ruuttula
KMK:sta. Sitten vuoroon
etuveto-kardaani luokka,
jossa kisailijoita 101. Voiton nappasi Rauno Väyrynen Ylöjärveltä, toiseksi
tuli Eino Härö AL-Roi:sta ja
kolmanneksi
Oulaisten
Timo Isokangas. Perjantaina tehtiin vain 81 tarjousta/8 autosta, kun suurin
osa autoista jatkoi muissa
luokissa. Lauantaina oli
aloitus vuorossa naisten
luokka. Osallistujia 42 leidiä. Voiton nappasi Pellon
oma tyttö Päivi Näkynki,

toiseksi Kauhajoen Anilla
Perälä ja kolmanneksi Punkalaitumen Nina Paananen. Tomin autolla ajanut
Miia Koski oli 14. Seuraavaksi rupesi yleinen karsimaan sunnuntaille. Yleiseen oli lähtenyt kisaan
mukaan 222 kuljettajaa.
Tomi lunasti paikan sunnuntaille. Jälleen myytiin
autoja, jotka eivät ole
enää sunnuntaina ajossa.
Tarjouksia tehtiin 1064
kpl/66 autosta. Jälleen
yksi kisapäivä pulkassa ja
voimia keräämään sunnuntaille. Sunnuntaina jatkoi
yleinen luokka. Tomi ei
päässyt finaaleihin asti,
mutta rata tuli testattua
ensivuotta varten. Yleisen
luokan voitti Antti Harju PHUA:sta ja toiseksi Kauhajoen Pasi Perälä ja kolmanneksi Koillis-Savon Ahti Salmela. Lopuksi päästettiin
papat viivalle. Papoissa oli
52 kuljettajaa tavoittelemassa kultaa ja kunniaa.
Reino ajoi peräjälkeen
neljä lähtöä, mutta finaa-

Vilma ja Emilia tietysti kannustamassa isää ja muita
seuran kuljettajia.

lipaikka jäi vähästä kiinni,mutta ajaa sai kahdeksan
kierrosta yhteensä. Pappa
luokan voiton vei Pasi Pulkkinen LMM:stä, toiseksi tuli
Nokian Jorma Kuusela
perässään Taito Tommila
Noormarkusta. Jäljellä oli
enää viimeinen autokauppa. Tarjouksia tehtiin 2876
kpl/122 autosta. Tomi sai
autonsa suojalla kotiin.
Mikko päätti jo perjantai-

na että ostaa Kosken Miian
SM:n auton. Auto oli sunnuntaina myynnissä ja siitä
oli 15 tarjousta ja Mikko sai
sen. Joten luja usko auttoi
saamaan auton kerrankin.
Enää oli edessä 900 km:n
kotimatka.
Teksti+ kuvat:
Mari Huhtala

Miia Koski, Reino Nurmi ja Tomi Hongisto ajoivat samalla autolla.

Emilia, Eve ja Heli kannustamassa, Vilma väsähti rattaisiinsa

