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Taittajan kärestä
Tervehdys jäsenille näin kevään korvalla! Ensimmäinen kilpailu ajetaan 12.4 TUA-JM:n merkeissä ja tätä
kirjoittaessa on ilma ku morsian, toivottavasti hyvät
kilpailusäät jatkuvat koko kauden ajan.
Seuramme järjestää taasen monta jäsenille tarkoitettua ratailtaa Alastaro Circuitilla ja ko. iltoihin toivotaan tietysti suurta osallistujamäärää. Jäseniltähän
illan ajotunnit maksavat vain 15 € ja ei jäseniltä 30 €.
Joten Ojalan laskuopin mukaan, jäsenmaksulle saa
mukavasti vastineen jo kahden illan ajon jälkeen.
Käyttäkää jäsenet ihmeessä näitä iltoja testaukseen.
XVIII Circuit Endurance pörähtää käyntiin 23.5 ja kilpailu on kaksi päiväinen, kuten aikaisempinakin vuosina. Ajojärjestys tulee olemaan myös sama kuin aikaisemmin eli Racing-luokka ajetaan lauantaina ja
Saloon-luokka sunnuntaina. Koitan saapua kilpailuun,
jos vaikka saataisiin jonkinmoista jutun tynkää tehtyä
kesällä ilmestyvään lehteen.

SEURAMME PUHELINNUMEROITA JA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA
KERHOHUONE VAUHTIVINTTI
Puh. 050 3426 500, fax 02-7669 921
www.kysua.net
HALLITUS
Puheenjohtaja
Markku Kaunismäki puh. 050 5410 332
m.kaunismaki@pp.inet.fi
Sihteeri
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marihu@luukku.com
Kilpailuasiamies
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Kalustonhoitaja
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santtu.miinalainen@pp.inet.fi
Jäsenasiat
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ismo.vidberg@sci.fi

Ei muuta, kuin koneet nippuun ja radalle. Ja tietenkin
menestystä kaudelle 2009.
Santtu
PS.
Niin ja puheenjohtajaltakin terveisiä. Seurailkaa nettisivuilta ilmoittelua eri kilpailuista, kun tämä lehti ei
kumminkaan ilmesty tarpeeksi tiheästi, että voitaisiin
kaikki mahdolliset asiat ilmoittaa tämän avulla.
www.kysua.net
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AUTOGLYM- rallisprint
Tampereen UA:n järjestämä AutoGlym-rallisprint ajettiin vauhdikkaalla Kärjenniemen yksitystiellä, jota ovat
käyttäneet mm. Jyskälän kävijät testipätkänä.
Mittaa reitillä 3,5km,hyppyä ja nyppyä oli vaikka muille
jakaa! Keli oli mitä parhain, samoin tien kunto. Aiemmin
olleet suojakelit olivat vain tehneet hyvää tien pinnalle.
Lunta ja valleja tuntui olevan myös enemmän kuin
kotinurkilla. Kilpailuun starttasi neljä Kyröläiskuljettajaa.
Luokassa 6,naiset, mukana Virpi Tenkanen Lancia Delta
Integralella. Ilmoittautuneita luokkaan ainoastaan kolme, joista vielä yksi peruutti.
Luokan voiton korjasi kauden ralleja ja sprinttejä suvereenisti hallinnut Hämeenkyrön UA:n Marjo-Riitta Lunden Toyota Starletilla. Virpi Tenkanen siis 2.

Aika ei kuitenkaan parantunut kuin reilun sekunnin,
joten yleiskilpailun 11 sija vaihtuikin 16:sta.
Luokassa sijoitus 3. Voittoon luokassa ja yleiskilpailussa
Henrik Liukkonen.
Historic-luokan kilpureita ja kuskeja oli mukana 15kpl.
Luokassa 13, ei KySUA:n Jari Turtia säälinyt Wartburg
353:staan,vaan hypytti sen hienosti luokassa 2:ksi.Luokan voiton korjatessa Oriveden seudun UA:n Arto Malinen Ford Anglia 1200:lla.
Yleiskilpailussa Turtian sijoitus 11. Voittoon kaasutteli
Kuortaneen UA:n Jouni Leppälahti, Ford Escort
1300GT:llä.
Teksti: Pertti Lentonen
Kuvateksti: Santtu Miinalainen
Kuva: Sami Partanen

Luokassa 9, kuljettajia peräti 21. Mukana myös Ari Jalavikko Ford Escort RS 2000:lla.
Ensimmäinen kierros varman päälle ja vieraaseen reittiin tutustuen. Toisella kierroksella aika parani 4 sekuntia. Luokassa tämä tiesi sijoitusta 10. Voittoon ajoi Kurikan UA:n Juha Mäkelä Ford Escortilla.
Junioreiden yleiskilpailussa Jalavikko sijalla 18.
Luokassa 10, mukana kolme nelikkoa. RiiUA:n Henrik
Liukkonen Subaru Imprezalla, AUK J-Äijiä edusti Asko
Mäkinen Mitsubishi Lancer Evo 6,5:lla, sekä KySUA:n Pertti Lentonen Lancia Delta Integralella.
Ensimmäisellä kierroksella pari virhettä, joten toisen
kierroksen ajasta oli lupa odottaa paljon parempaa.

Ilmavaa menoa, lentokapteenina Pertti Lentonen

TUTKINNOT 2009
27.6.09
29.8.09
12.9.09
18.10.09
14.11.09

Rallitutkinto, perusosa, Turku
JM-Tutkinto, nuoret, Somero
JM-Tutkinto, yleinen, Turku
Rallitutkinto, nuotitusosa, Turku
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.
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14.2 suunnistettiin Raisioon aikuiskoulutuskeskukselle katsomaan Historicsarjan toisen osakilpailun
lähtöä. Seurastamme osallistui neljä kuljettajaa kilpailuun. Ek 5 Pöytyän Korkeakoskella oli seuramme
järjestämä.

Jari Turtia osallistui luokka
1:en Wartburgillaan. Jarilla Raision K1-ralli toimii
ensimmäisenä 2009 vuoden kilpailuna. Tänä vuonna heillä on aikomus ajaa
mahdollisimman monta kilpailua, 6 kpl ralleja on tähtäimessä. Viime vuodesta
autoon ei ole kovinkaan
paljon muutoksia tehty.

Esa Sandbackalla(vas.) K1-ralli oli viides koko ajohistoriassa

Jari Turtialla oli todella huonoa onnea matkassa,
kaasuvivuston hajoaminen keskeytti kilpailun

Skoda toimi ”kolmena nollana”.

Tämän auton kuljettaja on osasyyllinen allekirjoittaneen
autourheiluun sekoamiselle Pasi Laaksomaa, LahUA

”Seoksia ollaan hieman säädelty”, vastaa Jari uteluihin. Kartturina Jarilla on
Janne Turtia ja kilpailussa
on tavoite päästä viiden
sakkiin luokassa.
Kari Mäkelällä K1-ralli on
myös ensimmäinen kilpailu
tänä vuonna. Kari ajaa viitosluokassa Ford Cortina
1600 GT:llä. Viime vuonna
Sonkajärvellä auton kone
koki täystuhon, mutta
tähän kilpailuun on kone
saatu jälleen iskuun. Kartturina Karilla toimii Tony
Kaisla. Kilpailun sijoituksista kysyttäessä Kari vastailee vaan: ”Kunhan päästään maaliin ja auto pysyy
ehjänä.”

Esa Sandbackalla on tämä
kilpailu myös vuoden 2009
ensimmäinen. Ja kaiken
kaikkiaan Esalla on takana
vasta neljä kilpailua.
Viime vuotisia kilpailuja
välitetty vaihdelaatikko ei
kestänyt ja tähän kilpailuun on jouduttu lähtemään Samaran vakiolaatikolla. Samarassa on muutenkin käytössä oma tekniikkapuoli. Sponsoreita
kyseltäessä Sandbacka
toteaa, että: ”Omaan piikkiin ajellaan.”
Heikki Kaskisella on ollut
20:n vuoden tauko rallista
ja nyt paluu rallipolulle
tapahtuu Porsche 911
T:lla. 1. kilpailu tällä
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autolla. Luokkana heillä
Seppo Penkkalan kanssa on
4. Tavoitteista Kaskinen
sanoo, että maaliin nyt
ensimmäiseksi, sitten katsotaan tuloksia.
Ensimmäisellä Ek:lla Jari
Turtian matka päättyi ikävään kaasuvivuston irtoamiseen ja keskeytys Ek 1:n
jälkeen oli väistämätön.
Heikki Kaskisen aika
oikeutti ykkösellä luokan
viidenneksi. Kari Mäkelä
taasen ykkösen jälkeen
luokkansa kuudentena. Esa
Sandbacka ajoi luokan 12
kahdeksanneksi.
Kakkos Ek olikin sitten jo
kolme kertaa ykköstä
pidempi ja saatiin varmaan
kunnon hiki pintaan kuljettajille. Esa Sandbackan
sijoitus luokka seitsemäs
tällä pätkällä. Heikki Kaskinen luokassaan viides.
Kari Mäkelä omassa luokassaan viides.
Kolmos Ek ei paljon kakkoselle hävennyt mitassaan,
15 kilometriä kertyi mittariin tällä lenkillä. Kari
Mäkelän luokkasijoitus jälleen viides tällä pätkällä.
Heikki Kaskisen sijoitus
myöskin viides. Esa Sandbacka seitsemäs.
Nelos Ek olikin järjestetty
Alastaron moottoriradalle,
jossa ajettiin jäädytetyllä
sprintradalla 4,12 km, Virttaankankaan mäntyjen
väleissä. Samoin tauko oli
järjestetty moottoriradan
alueella. Sandbacka Ek
4:llä seitsemäs. Mäkelän
sijoitus kuudes luokassaan. Kaskinen viides.
Viitos Ek tarjosi isompaa ja
pienempää tietä 10,22
km:n verran. Pätkä olikin
ammattitaidolla järjestetty, kun seuramme jäsenistö oli kutsuttu sulkumiehiksi ja muihin Ek:n tehtä-

viin. Kaskinen ajoi viidenneksi luokassaan. Mäkelän
sijoitus oli viides. Sandbacka seitsemäs.
Kuutos Ek:n mitta oli 5,72
km. Sandbackan sijoitus
seitsemäs. Kaskinen Porschella ajoi viidenneksi.
Mäkelä Fordillaan myöskin
viides.
Päätös Ek:lla eli seiskalla
oli mittaa 8,63 km. Heikki
Kaskisen sijoitus viimeisellä pätkällä oli luokan viides. Mäkelän Cortina kiiti
viidenneksi ja Sandbacka
luokassaan seitsemäs.
Lopullisissa tuloksissa Kari
Mäkelä ajoi luokassaan viidenneksi, Heikki Kaskinen
joutui keskeyttämään seiskapätkän jälkeen kytkinrikon vuoksi. Esa Sandbackan sijoitus ajohistoriansa viidennessä kilpailussa luokassaan seitsemäs.
Kilpailupäivä oli mitä
komein ja hienosti olivat
kilpailun Raisiossa järjestäneet, no ehkä hieman
ahtaaksi joissain paikoissa
olivat pysäköintitilat ralliautoille käyneet, mutta
kokonaisuudessaan asiallisesti järjestetty kilpailu.
Niin ja makkarakin oli inhimillisen hintaista ;)

Kaskisen toive ei toteutunut, Porschen kytkin sanoi sopimuksen irti loppumetreillä

Juniorit ja seniori tutkimassa lähtöluetteloa, Korkeakosken pikataipaleella.
Pasille terveiset, suoristit
sen jalan sitten vitospätkälle aivan kuten kehoitinkin, luokkapohjat!!! ;)

Teksti: Santtu Miinalainen
Kuvat: Santeri Ampuja ja
Santtu Miinalainen

Historic-sarjan kalustoa, ei niin tehokasta, mutta nostalgiaa monelta valmistajalta
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NUUTA ÄRVI
1793
NUUTAJÄRVEN LASI

SM-RALLISPRINT
Rallisprintin SM-kausi käynnistyi Urjalan UA:n isännöimällä Nuutajärven Lasisprintillä..
Kilpailijoita ilmoittautui
taas mukaan niin paljon
että järjestäjän oli pudotettava nuoret sekä seniorit pois.
Reittinä sama, hyväksi havaittu reilun 3km mittainen kylätie, kuten edellisenä vuonnakin.
Jos reitti olikin mitä parhain, niin samaa ei voitu sanoa kilpailupäivän säästä.
Jo aamusta alkanut vesisade ei suosinut sen
enempää katsojia, toimitsijoita, kuin kuljettajiakaan. Kohtalaisen vahvalta
tuntunut jää- ja lumikerros pehmeni melko nopeasti ja muuttui sohjon ja
hiekan sekaiseksi puuroksi. Ajourissa oli siis pysyttävä.

pääyhteistyökumppanin
mukaan K1-sarjaksi.
Nuutajärven kisassa mukana kaksi Kyröläistä.
Luokassa 9 Ari Jalavikko oli
matkassa Ford Escort

RS2000:lla. Sijoitus runsaslukuisessa luokassa ensimmäisen kierroksen jälkeen mukavasti 6. Toisella
kierroksella 7 sek. ajan parannus antoi seuraavat tulokset: Sijoitus luokassa
8., sekä yleiskilpailussa 23.
Luokkavoiton korjasi Nokian UA:n Sami Matikainen
Ford Escortilla.
Luokassa 10 Pertti Lentonen, Lancia Delta Integralella. Ensimmäisellä kierroksella hieman myös ohjelmaa. Toisella kierroksella aika parani 6 sek.
Tuloksissa sijoitus seuraa-

Jalavikko oli luokassaan 8.

Yleisen SM-sarjan puolella
starttasi luokassa 5 Mitsubishi Lancer Evo 3:lla Janne Pensikkala.
Ensimmäisellä kierroksella
hieman ylimääräistä ohjelmaa, toisella kierroksella
reilun 15sek. ajan parannus toivat seuraavanlaiset
sijoitukset:
Sijoitus luokassa 16. Yleiskilpailusijoituksen ollessa
28. Luokan voiton ja samalla yleiskilpailun voiton
vei, pienten jälkiselvittelyjenkin jälkeen Mäntyharjun Moottorikerhon Jarkko
Särkkä, Mitsubishi Lancer
E6:lla.
Juniorit ajavat oman arvosarjan, joka on nimetty

Pensikkalalla sekosi pasmat ensimmäisellä kierroksella

vanlainen: Sijoitus luokassa 9., sekä yleiskilpailussa
14. Luokka- sekä myös
yleiskilpailuvoittoon ajoi
Lopen UA:n Pertti Inovaara, Mitsubishi Lancer
E4:lla.
Kyröläistä talkooväkeä näkyi myös olevan runsaasti
toteuttamassa tätäKIN kilpailua.
Teksti: Pertti Lentonen
Kuvatekstit: Santtu Miinalainen
Kuvat: Santeri Ampuja
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KEVÄTKOKOUS 5.3
KERHOHUONEELLA
Kevätkokoukseen osallistui kymmenkunta jäsentämme.
Kokouksessa käsiteltiin viime vuoden tilinpäätös sekä
toimintakertomus, toimintaa oli ollut mukavasti vuonna
2008. Osallistuttiin Aluekuppi kisoihin, seuramme
autosuunnistajat järjestivät helmikuussa Cup-kilpailun. Nyt
jo perinteiseksi muodostunut endurancekilpailu järjestettiin
toukokuussa. Rata-SM kilpailussa oltiin osallistumassa
järjestelyihin yhtenä seurana monien muiden lisäksi sekä
järjestettiin kansallinen ratakilpailu syyskuussa. Niin ja
tietenkin seuran jäsenten rataillat kuutena iltana vuoden
aikana. Jokkispuolella Reiskan Rähinät järjestettiin
lokakuussa. Rallipuolella ei omaa kilpailua ollut, mutta
auttamassa seurastamme jäseniä oli Vanajanlinna rallissa,
Neste-Häijää- rallissa, Valtikka- rallissa, Tampere- rallissa,
Rantarallissa ja Nuutajärven Lasirallissa.

Seuran rataillat
2009
Alastaron moottoriradalla
27.4. klo 16- 20
18.5, 15.6, 13.7,
10.8, 24.8, 14.9
klo 17-20
Ratamaksu 15 €/jäsen/ilta,
30€/muut/ilta

Virkistystoiminnan puolella oltiin myös oltu aktiivisia, JMTalvimestaruusmatka Ähtäriin järjestettiin maaliskuussa,
virkistys/toimitsijamatka Virtasalmelle endurancekilpailuun
heinäkuussa, Saarenmaanrallia kävi osa jäsenistä
seuraamassa lokakuussa ja tietenkin pikkujoulut Säkylässä
marraskuussa.
Mökillä järjestettiin talkoot kaksi kertaa keväällä ja syksyllä.
Muita merkillepantavista asioista voisi ehkä mainita
jäsenmäärämme, joka oli 420 henkilöä vuoden 2008 lopussa.
Toimitsijalisenssejä seurastamme löytyy 31 kpl,
kuljettajalisenssejä 104 kpl, huoltaja/ mekaanikkolisenssejä 1
kpl ja kartinglisenssejä 1 kpl. Ratinvääntäjä-lehti ilmestyi 4
kertaa. Ja jälleen kerran lahjoitettiin polkupyöräkypärät
Kaulanperän koulun ekaluokkalaisille.
Kokous päästi hallituksen ”piinasta” ja myönsi jälleen
vastuuvapauden vuoden 2008 toiminnasta.
Teksti: Santtu Miinalainen
Kuvat: Santeri Ampuja

Katri ja Jari Pyykölle syntyi poika 20.12.08.
Mitoiksi oli kertynyt 51,5 cm ja 3670 g
Nimekseen tämä tuleva jokkiskuski sai Jami Veikko
Johannes Pyykkö
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Jääsprintin harjoituspäivät 15.2. ja 1.3
Vihdoinkin sprintrata oli
saatu jäädytetyksi, kiitos
pikku pakkasten. Ehdin käymään parina harjoituspäivänä katsomassa sprinttivehkeiden kulkua, mutta
yksi harjoituspäivä jäi
menojen takia väliin.
!15.2 oli paikan päälle
kerääntynyt parisen kymmentä kuljettajaa testaamaan ajokkejaan jäädytetylle n. neljän kilometrin
mittaiselle radalle. Edellisenä päivänä ajettu K1rallin EK 4 samaisella pätkällä ei ollut kohdellut
radan pintaa mitenkään

kaltoin, vaikka toista sataa
autoa oli koetellut jo
sprint-radan jäätä. Joissakin paikoissa ei edes huomannut, että rataa olisi
käytetty 14. päivä. Kalustona kuljettajilla oli niin
Historic-autoja, kuin Mitsun Evo nelikkojakin.
Radan varteen pääsi mukavasti kiertämällä ”vanhan”
sprintlenkin kautta ja
auton sai parkkiin aivan
jokkisradan kupeeseen.
Jokkisrata toimikin noin
600 metrin verran sprintratana. Takavetoisten luisuttelu jokkisradan pääsuoran

Jokkisradan pääsuoran jälkeisessä kurvissa, moni jokkista ajava sai pari kolme sekuntia etua ajolinjojen
tietämyksellään, kuvassa Kulmalan Arin tyylittelyä

Ari Käänteen MK1:n epäonneksi koitui luultavasti perävälityksen irtisanoutuminen

jälkeiseen kurviin oli muka- lut eri malliin kuin edellivaa katseltavaa.
sessä harjoituksessa, sen
verran, että sain Yariksen
Vauhtia piisasi, mutta jumiutumaan pohjastaan
ensimmäisellä kierroksella jokkiksen takakatsomon
melkein kaikki tulivat hie- valliin. Onneksi paikalla oli
man varovaisemmin. Neli- hinauskalustoa ja työntövedoilla tietysti oli vauhti apua, niin saatiin Yaris
parhaimmin kohdillaan, työnnettyä hangesta. Kiimutta ei parhaimmat kak- tokset äijille avusta!
sivedotkaan montaa
sekuntia nelikoista jää- Tällä kertaa tulivat kuljetneet. Toisella kierroksella tajat jo ensimmäiselle kiervauhtia olikin jo eri malliin roksella jalka suorana. Joilja pienien ulosajojen seu- lakin oli jopa ehkä ”pienrauksesta harjoitus hie- tä” yliyrittämistä, terveiman venyi.
set Jalavikolle ;)
Nelikot menivät taas omaa
1.3 olikin sitten lunta tul- vauhtiaan, kun taas sitten

Pensikkalan Mitsu on ostettu Rovaniemeltä asti, Juhani Elkin entinen Evo 3 on saanut kodin Jannen tallista.
Pensikkalan tämän vuoden kuvioihin kuuluu sprinttiä ja
rallia ja Hankirallissa Janne ajoi yleiskilpailun 27:lle
sijalle

Jari Pyykkö oli saanut virikkeitä ensimmäisestä harjoituksesta katselijana, toiseen sprintharjoitukseen tultiin
sitten jo Volvolla
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takavetoisia kiusasi ”lumipöpperö”, jota oli kerääntynyt mutkiin ja mutkasta
pois pääseminen oli hankalaa.
Ensimmäinen kierros olikin
melkoisilla tauoilla viivästynyt ja koko kuljettajakaartin läpimeno venyi
aika pitkäksi. Joten toisen
kierroksen suoritukset jäivät näkemättä, kun lähdimme radalta kotiin ajelemaan.
Ihan mukavan aurinkoinen

keli ja lämmin oli niin kauan, kun aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Ja
varmasti kuljettajat saivat
lumikelistä jonkinmoista
tuntua.
Harjoituspäivien kuljettajat muuten voivat tutkia
numeraalisesti suorituksiaan seuramme nettisivuilta.
Teksti: Santtu Miinalainen
Kuvat: Santeri Ampuja ja
Santtu Miinalainen

Silanterä tuli Escortille ominaista pitkää luistoa

Harjoituksissa pidettiin kuljettajille info esim. siitä, miten harjoituksen lähtöön järjestäydytään

RANTA-KIVI
TALVIMESTARUUS
Ranta-Kivi Jokkiksen Talvimestaruus ajettiin Saarijärvellä 28.2-1.3 Seuraamme oli sielläkin edustamassa Tomi Hongisto. Hän ajoi
jälleen Välimäiltä lainatulla Volkkarilla. Lauantaina
ajettiin nuortenluokka 50
kuljettajaa, Naisten luokka 44 kuljettajaa ja etuveto/kardaani luokka 87 kuljettajaa. Nuortenluokan

voittoon ajoi THU-teamin
Joni Wiman. Naistenluokan mestaruuden vei
PuMK/UA:n Marjo Lohilahti. Samalla autolla Tomin
kanssa ajanut TohUA:n
Mari Korkiakangas sijoittui
kymmenenneksi. Etuvetoisten voiton vei LMM:n
Veini Siekkinen. Lauantain
lopuksi myytiin ne autot,
millä ei ajeta sunnuntaina

yleisessä. Tarjouksia tehtiin 117 kpl 12 eri autosta.
Sunnuntaina aloitti yleinen
urakkansa. Tomi sai odotella lähes viimeisiin
alkueriin vuoroaan ja
lopulta viivalle päästyään
lunasti paikan välieriin. Jälleen välierissä oli huono
tuuri päällä ja toisen auton
avustuksella kohti penkkaa
ja siihen loppui unelma
semeistä. Tulipa kokeiltua
talvista ajoa volkkarilla.
Yleisen luokan mestaruuden vei tänä vuonna
OrSUA:n Sami Jokinen seurakseen sai palkintopallille

Ähtärin Esa Huutoniemen
ja HAU:n Mikko Lehdon.
Päivän päätteeksi tehtiin
1169 tarjousta 92 eri
autosta. Tomi sai tuoda
kotiin laina-autonsa ja
vielä lisäksi arpaonni suosi
ja sai uudenkin auton tulevaisuutta varten. Vielä kerr a n S U U R K I I TO K S E T
VÄLIMÄILLE KAUHAJOELLE
VOLKKARIN JA RENKAIDEN
LAINASTA. Kisakausi on tullut avattua ja kesäkisoja
jäädään odottelemaan.
Teksti: Mari Huhtala
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Huittisten Laatuauto

Volkswagen-ralli

Häijää, lauantai,
28.2.2009, klo 7.00 aamulla, heräilin siinä ystävien
luota aamukahville ja valmistelin eväitä päivän tulevaan sulkumieskoitokseen,
kiitokset muuten Saaralle
ja Jukalle yökyläpaikasta,
ei tarvinnut Loimaalta lähteä ennen kukonlaulua. Se
lauantai oli päivä, kun
lupauduin Suuniityn Pentille tulemaan sulkumieheksi
seuramme järjestämälle
p ä t k ä l l e Vo l k s w a g e n ralliin. Aamu olikin hieno
ja kilpailutoimiston avauduttua, piipahdin siellä katsahtamassa toimihenkilöiden kiireistä aamua. Kilpailutoimistoksi oli järjestetty Häijään koulu, joka
toimi siihen tarkoitukseen
todella hyvin. Samaisen

paikan liikuntasalissa jaettiin myös ko. kilpailun palkinnot. Pientä kaupassa
käymistä vielä ennen pätkän varteen soluttautumista ja 9.30 siirtyminen EK
2:n varteen.
Kuinkas ollakaan, saavuin
juuri samaan aikaan (epäautourheilijamaisesti vastakarvaan pätkää) sulkupisteellemme, kun muutkin sulkumieheksi ja tässä
tapauksessa sulkunaiseksi
lupautuneet olivat saapuneet pisteelle. Kulmalan
Ari oli ottanut paremman
puoliskonsa eli Salmen
kaverikseen sulkuun, niin
ja olihan Aten ja Salmen
nelijalkainen ihmisen
paras ystäväkin tullut heidän mukaansa. Sulkuai-

Tämä Opel koki kohtalonsa Mäkelän Heimon pisteellä
ulosajossa, jonka seurauksena etupäästä hajosi tekniikkaa niin, ettei matkaa voinut jatkaa

Yleiskilpailun voittopystin nouti NilUA:n Jukka Korhonen, kartturinaan Matti Pitkänen
kaan oli saapumisestamme
vielä tunnin verran aikaa,
joten ehdimme Salmen ja
Aten kanssa kävellä hieman katselemassa tien
luonnetta ja moikkaamassa muita seuran jäseniä
muilla sulkupisteillä. Mäkelän Heimokin oli tullut sulkuun Kirstin kanssa ja oli
saanut aikaisempina vuosina kuulopuheiden mukaan
olleen "reikäpaikan" valvottavakseen. No onneksi
pahimmilta ulosajoilta vältyttiin ja ainoastaan yksi
auto jäi tienposkeen tällä
kertaa. Luultavasti paikka
on ollut pahempi aikaisempina vuosina, kun kyseinen
pätkä on ajettu toiseen

suuntaan. Meitä Kysualaisia olikin yli 30 henkilöä lähtenyt mukaan tekemään
turvallista pätkää Kiikoisten Autosuunnistajien järjestämään ralliin.
Volkswagen-rallihan on
yksi F-Cupin osakilpailuista, eli luvassa oli vauhdikasta menoa, niin etuvedolla, kuin takavetoisillakin. Jotenkin sain sellaisen
tuntuman, että F-Cupin
kuljettajilla on sellainen
itsesuojeluvaiston kytkin,
mikä on jonkinmoisella
hyppylangalla ohitettu
siinä vaiheessa, kun lähtö
lippu heilahtaa. Kuljettajista näki melkeinpä heti,

Astrasta hävisi vetopuoli kokonaan ja keskeytyshän
siitä tuli, tässä nypitään kilpailun jälkeen autoa tiensivusta hinaukseen
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kun olivat sulkupisteemme
ohittaneet, että kuka löytyy tuloslistan alkupäästä.
Ja muutamasta tietenkin
sen, että jos seisoo kokoajan jarrupedaalin päällä,
niin tulosta ei synny. Sulkupaikkamme oli nypyn päällä, josta tie taittui "pimeään" alas vasemmalle melko jyrkästi, jonka jälkeen
tie nousi melkoisen jyrkästi mäen päälle ja taittui oikealle. Näytti ihan kohtuulliselta paikalta katso-

jan kannalta, mutta ei
osoittautunut kumminkaan pahaksi paikaksi kuljettajille. Kuljettajat ottivat vauhdin pois hyvissä
ajoin nyppyä ja pudotus vasemmalle ei aiheuttanut
kuin muutamille "tynnyrinpesijän" kädenliikkeitä.
Ainut toimintaa aiheuttanut auto sulkupisteellämme olikin vetopuolensa hävittänyt Opel Astra, jonka
matka keskeytyi meidän

toiminta-alueella. Normaali toimenpiteenä varoittamaan seuraavia autoja ja keskeyttänyt auto sivutielle parkkiin, ettei muiden kuljettajien ajosuoritus häiriinny. Mukavastihan siinä päivä kului ulkona, kun aurinko paistoi ja
autoja meni tasaiseen tahtiin. Viimeinenkin auto tuli
oikeaan aikaan, eikä aikataulu muutenkaan mättänyt miltään osin. Noh,
ehkä hieman sitten, kun
olimme pois lähdössä pätkän varrelta. Pientä epäselvyyttä oli järjestysmiesten ja sulkumiesten liiveistä, jotka kokivat määrällisesti pienen leikkauksen
rallin aikana. Mutta seuraavana päivänä, oli jo suurin osa kadonneista palautettu kilpailun järjestä-

jälle.
Erikoiskokeita oli siis viisi
kipaletta ja siirtymät pätkien välillä oli saatu todella lyhyiksi, kaipa monen
vuoden kokemus ja hyvät
tiestöt olivat auttaneet asiassa. Palkintojen jako oli
määrä alkaa 17.30, mutta
paikalla kuulutettiin sen
siirtyneen kymmenellä minuutilla. Todellisuudessa
palkintojen jako myöhästyi aikataulussa ilmoitetusta ajasta 40 minuuttia.
Ehkäpä siinä oli ainut negatiivinen asia, minkä järjestelyistä löysin. Ai niin, makkaran hinnan/ maun unohdin testata ;)
Teksti ja kuvat: Santtu Miinalainen

Sulkuvahdit pisteellä

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

Puh. 02-486 2277
040-549 6972

Ek:n Turvana toimi Juha Karppinen, hän keräili rallin loputtua järjestysmiesten/sulkumiesten varusteet talteen

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

JOUKKOJULKAISU

KIITÄMME!!!
KySUA:n väkeä Volkswagen-rallin
EK-järjestelystä.
Ilman osaavaa porukkaa olisi
rallien järjestäminen vaikeaa jollei
mahdotonta.
Kiittäen ja kumartaen toivoo
Kiikoisten Autosuunnistajat RY.

V Endurance Race
Motopark 11.7.09
Seura neuvottelee tällä hetkellä samanlaisesta
Motoparkiin järjestettävästä toimitsija/
virkistysmatkasta, kuin viime vuonna.
Jos tarpeeksi monelta jäseneltä löytyy
kalenterista aikaa ja halukkuutta, niin matka
saattaisi olla mahdollinen.
Ilmoitelkaahan Markulle tai Marille, jos löytyy
aikaa ja innostusta pieneen Virtasalmi-touringiin!
Yhteystiedot löytyvät sivulta 3

ALUEKUPPI
4.5. Maanantai
29.6. Maanantai
31.8. Maanantai
Aluekuppi kilpailut ajetaan klo 17-20

Tomi JM-Jäärata-ajoissa
Ähtärissä
Seuramme JM-kuljettaja Tomi Hongisto oli monen vuoden jälkeen kokeilemassa talvikisojen ajoa jäällä.

JÄSENLOMAKE

Ajomahdollisuuksista suur kiitos ensimmäiseksi Välimäille Kauhajoelle. Tomi sai heiltä auton ja renkaat lainaksi. Uskollinen Fiat-kuljettaja lähti kokeilemaan volkkarin ominaisuuksia. Kisaa lähti ajamaan 75 yleisenluokan,18 naistenluokan, 25 nuortenluokan ja 15 etuveto/kardaaniluokan kuljettajaa.

Jäsenmaksu on 30 €
Tomi pääsi alkueristä suoraan välieriin. Välierissä oli jatkopaikka tulossa, kunnes takaa tuleva pökkäsi Tomin penkanpäälle katselemaan maisemia ja kisa loppui siihen.

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

Yleisen luokan voittoon ajoi HyUA:n Ari Ikäheimo. Naisten luokan voitti Konneveden Tanja Kytöjoki, nuortenluokan voittaja oli OrSUA:n Oskari Röman ja etuveto/kardaanin voitti Konneveden Tenho Lehtonotko.
Kisan jälkeen oli autokaupan vuoro ja Tomin laina-auto
tuli kotiin, niin seuraavia kisoja miettimään.
Teksti: Mari Huhtala

