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Taittajan kärestä
Tulihan se kesä ja kärpäsetkin siinä samalla. Tätä kirjoittaessa alkaa lomakin jo painaa päälle, mutta lehti tarvitsee saada jäsenille vielä ennen oikein lomailun alkamista.
Seuramme jäsenet ovat ryhdistäytyneet tässä keväällä
ja alkukesästä, niin jokkiksessa, kuin rallissakin. Jokkismiehet ja -naiset ovat urakoineet kilpailuissa ympäri Suomea ja rallipuolellakin on tullut menestystä seuramme
kuljettajille, jopa maamme ulkopuolella.
Sain sitten luvan toimia kuuluttajana Endurancekilpailussa toukokuun lopulla ja kuten kuulutuksen laadusta voitiin todeta, vastuu siirtyi siinä vaiheessa kuulijalle. No onpahan tullut sekin koettua. :)
Endurancen Racing-luokkaan on tainnut lama puraista
kaikista pahimmin, koska kevään XIX Endurance Circuit
jouduttiin typistämään yhdeksi lähdöksi sunnuntaipäivälle. Ja myös aluekuppikin on hieman menettänyt kuljettajia viime vuosiin nähden. Ehkä olisi jonkunlaisen
uudistuksen aika kilpailutyypeille tai jotenkin kuljettajaa palkitsevampi kilpailumuoto, mene ja tiedä?
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Seuran rataillat
2009
Alastaron moottoriradalla
10.8, 24.8, 14.9
klo 17-20
Ratamaksu 15 €/jäsen/ilta,
30€/muut/ilta

Korjaus numeroon 2009/1
Jokaisessa Talvisprintharjoituksessa tosiaankin ajettiin etuvetoisella N-ryhmän Hondalla nopeimmat
ajat harjoituslenkillä, eikä nelivetoisilla kuten
jutusta saattoi käydä ilmi.
Santtu Miinalainen

Sauli Rautiainen ja Suvi Heinonen starttasivat 4.7.2009 Avioliiton EK:lle KantaLoimaan AT-aseman kautta.
Paljon onnea tuoreelle avioparille!

JM-SM Liigajoukkueet julkaistiin
2.7 julkaistiin jokamiesluokan liigajoukkueet ja niiden
kuljettajat. Tiedot löytyvät AKK:n nettisivuilta ja onpa
kovia joukkueita kilpailemassa. Piätoimittajalle silmiin
pisti eritoten Lempäälän joukkue, jossa ajavat esim.
Antti Harju, Joni-Pekka Rajala ja Mika Virtanen. Kaikki
nämä kolme rankattu Jokkis.netin sivustolla Top 10
listalle yleisessä.

TUTKINNOT 2009
29.8.09
12.9.09
18.10.09
14.11.09

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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ASFALTTIKUNKKU
KEMORASSA
Vappuna Kemorassa ajettiin 20. Asfalttikunkku.
Seurastamme oli lähtenyt
kisaan mukaan vain Tomi
Hongisto. Tomin autolla
ajoi Someron Minna Lampinen naisissa ja Puolangan
Juha Rytkönen nuorissa.
Tomin autona oli Emilia &
Vilma Imppi.

Someron Minna Lampinen.
Hyvin nukutun yön jälkeen
kisaa jatkettiin nuortenluokalla (69 kilp.) Kisan voiton vei SuonUA:n Juha Rytkönen, toiseksi KauhUA:n
Juha Perälä ja kolmantena
PeMK:n Joni Lieppola.

Tomin autolla ajanut Ville
Lötjönen sijoittui kahdekPerjantaina ajettiin ensin sanneksi. Seuraavaksi oli
etuveto/kardaaniluokka vuorossa yleisen luokan
(kilp.271). Luokan voiton alku- ja keräilyerät. Alkuenappasi rallikuski Mikko Hir- rissä kaksi ensimmäistä sunvonen perässään SuonUA:n nuntaille heti. KilpaileMatias Sutinen ja kolman- maan lähti 316 kuljettatena Noormarkun Joni- jaa.
Pekka Rajala.
Tomin alkuerän vihdoin
Seuraavaksi viivalle aset- ollessa vuorossa jännitys
tui naistenluokka (kilp.74 oli korkealla. Autossa tie). Voiton vei Mäntän Jonna dettiin olevan ongelmia ja
Leppämäki perässään Puo- jännitettiin sitä, että keslangan Marjo Lohilahti ja tääkö alkuerän ja lisäksi

Ville Lötjönen, Minna Lampinen ja Tomi Hongisto ajoivat samalla autolla Vetelissä
sitä, että pääseekö heti
sunnuntaille ja ehtii tekemään remonttia autolle.
Tomi alkuerän toinen ja
paikka sunnuntaille.

finaalissa auto alkoi jälleen hyytyä ja sijoitus
kisassa 16.
ONNEA HIENOSTA KISASTA
TOMILLE.

Loppu päivä tehtiin
remonttia ja auto saatiin
jälleen kuntoon. Sunnuntaina oli vuorossa noin 70
lähtöä. Tomi ajoi kärkipaikoilla erä erältä ja sai paikan C-finaaliin. C-

Kisan voiton vei P-HUA:n
Antti Harju toiseksi Noormarkun Joni-Pekka Rajala
perässään KauhUA:n Pasi
Perälä. Kolme päivää pulkassa ajon osuudelta, ostotarjoukset edessä.
Kolmena päivänä tehtiin
yhteensä 4643 tarjousta.
Joista sunnuntain osuus oli
3054 kpl. Tomin autosta 27
tarjousta ja auto meni tietysti vieraalle ja koska uuttakaan ei saatu tilalle, niin
kotimatkalle lähdettiin tyhjän kärryn kanssa. Olihan
tuomisina sentään Tomin
palkinnoksi saama pylväsporakone.
Teksti+ kuvat:
Mari Huhtala

Jälleen kerran Asfalttikunkussa remonttia. Mikko ja Tomi remonttimiehinä ja Hannu
ja Reino antavat ohjeita
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Kupla-Kuhmut 18-19.4.09 Risteen radalla Kokemäellä
Kokemäen UA:järjestämä
kisa ajettiin kaksipäiväisenä ja kuljettajia oli mukana runsaasti. Lauantaina
ajettiin naiset (33 kuljettajaa),Nuoret (38 ),Kuplaluokka (132 kuljettajaa).

Tomi Hongisto ja Jari Raitanen.Tomi hommasi volkkarin Talvimestaruuskisoista itselleen, vaikka onkin
hengeen ja vereen Fiattimies, mutta Kuplaluokassa
tarvitaan tietysti Volkkari.
Jarin kisa loppui kahden
Nuorten luokan voiton vei lähdön jälkeen välieriin.
Rauman Jere Lehtinen Tomi ajoi alkuerät,välierät
perässään Oriveden Oskari ja semit kaikki voittoon ja
Röman ja kolmantena Kau- lunasti paikan päivän päähajoen Jani Välimäki.
lähtöön. A-finaalissa rupesi vaihdelaatikko sohlaaNaisten luokan voiton nap- maan, mutta Tomi otti toipasi Jurvan Janika Mattila, sen tilan Satakunnan Harri
toiseksi Hongiston autolla Sengströmin jälkeen. Kolajanut Someron Minna Lam- manneksi ajoi Oriveden
pinen perässään Lakeudun Mika Palonen. Lauantaina
UA:n Miia Rautio.
myytiin ne autot, mitkä
eivät ajaneet sunnuntaina.
Päivän päätteeksi aloitti Tarjouksia oli 84 kpl 13
kisailunsa Volkkarit. Luo- autosta.
kassa kilpaili seurastamme

Sunnuntaina kisailivat pappaluokka ja yleinen.
Papoissa seuraamme edusti Reino Nurmi joka ajoi
Tomin kuplalla ja Harri Laine. Aamu oli aloitettu
remontilla, että Reinokin
pääsee viivalle. Harrilla ei
tällä kertaa tarpeeksi vauhtia ja kahden lähdön jälkeen kisa loppui siihen.
Reino tahkosi neljä lähtöä
ja oli sijoituslähdössä. Jatkopaikka oli saamanteilla,
mutta keskeytys tuli takarenkaan lentäessä vallien
yli lammikkoon. Onneksi
hinurikuskit kävivät kalastamassa renkaan ylös. Viimeiseksi viivalle laitettiin
yleinen luokka. Osallistujia oli 166 kpl ja seuraamme edustivat Tomi Hongisto ja Jari Raitanen. Jari

pääsi ajamaan kolme lähtöä ja putosi 2.välierissä
pois. Tomi laittoi volkkarin
laulamaan ja alku 1.välierät ja 2.välierät hän
ajoi toiseksi. Semeisä sijoitus kolmas ja paikka Cfinaaliin. C-finaalissa auto
rupesi jälleen sohlaamaan
ja Tomi ajoi neljänneksi,
kun kaksi nousi B-finaaliin.
Tomin sijoitus oli 16.
Jälleen käytiin autokauppaa.Tarjouksia 1079 kpl 96
autosta. Tomikin sai suojalla auton kotiin.Kyllä
Fiattikuskikin saa Volkkarin kulkemaan näemmä.
Teksti:
Mari Huhtala

Naisten ja nuorten JM-SM 2009

Na/Nu jokkiksen Suomenmestaruus ja lisäluokkana
papat ratkottiin kesäkuun
ensinmäisenä viikonloppuna Vilppulassa koleassa
säässä.

Nuoria oli 72 kilpailijaa,
naisia 84 ja pappaluokassa
40 kilpailijaa. Lauantaina
karsittiin ensin naiset ja
nuoret sunnuntaille. Papat
pääsivät sitten ajamaan
luokkansa, joka ajettiin
kokonaan valmiiksi.
Seurastamme oli koko viikonlopun kisassa vain
Reino Nurmi Pappaluokassa. Reino ajoi kaksi lähtöä
ja auton hajotessa hänen
kisansa jäi kesken. Papat
voitti LMM:n Pasi Pulkkinen
ja seuraaviksi Hyvinkää
Harri Laine ja Nokian
Jorma Kuusela.
Sunnuntaina ratkottiin sitten Suomenmestareita.
Kaksi autoa oli seuramme
jäsenten käsialaa. Someron Minna Lampisen auton
oli tehnyt Mikko Kosonen
ja Vilppulan Miia Kosken

auton Tomi Hongisto.
Nuorten luokan voiton vei
Hämeen UA:N Janne Laakso, toiseksi OrSUA:N Oskari
Röman perässään Kauhajoen Juha Perälä.
Naisten mestaruuden otti
Mäntän Jonna Leppämäki
perässään Punkalaitumen
Nina Paananen ja kolmantena viime vuoden mestari
Minna Lampinen Someron
UA:sta. Viikonloppuna tehtiin ostotarjouksia yhteensä 3203 kappaletta. Niin
Minnan,Miian ja Reinon
autot matkasivat uusille
omistajille. Reino sai sentään uuden auton Huhtalan Mikolle. Seuraavat jokkiksen Suomenmestaruudet ajetaan heinäkuun alussa Pellossa, jossa ratkotaan yleisen luokan herruus. Sinne lähtee ajamaan seurastamme ainakin Mikko Huhtala ja Tomi
Hongisto suuren kannatusjoukon saattelemana.

Teksti ja kuva:
Mari Huhtala

Naisten ja nuorten SM:ssä lisänä Pappaluokka. Reino
Nurmi oli seuramme ainoa edustaja täällä
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XIX Circuit Endurance
Alastarolla 24.5
Toukokuun loppupuolella
24.5 ajettiin jälleen Circuit Endurance aurinkoisena sunnuntaipäivänä.
Samana päivänä ajettiin
kuorma-autojen osakilpailu, josta juttua sivulla 8.
Tällä kertaa jouduttiinkin
ajamaan kilpailut yksipäiväisenä Racing-luokan tii-

41:n tiimin verran..
Seuramme jäsenistöä oli
ajamassa monessa tiimissä: TTL-racing, Opelix
Racing,Emilia Racing, Red
Five Racing, Jello Racing,
Mopo Team, Eagle Saloon
ja Kahjo. Täysin KySUA:n
jäsenistä koostuvia tiimejä
olivat Opelix Racing, Emi-

Esko Koivisto hoiti epäkuntoiset kilpurit radalta varikolle tarpeen vaatiessa
mien vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi. Elikkä
Saloon-luokan kilpailupäivänä radalle koottiin, niin
Saloon-luokan autot, kuin
myös Racing-luokan autot.
Autoja radalla oli täten

lia Racing ja Red Five
Racing.
TTL-Racing aloitti kauden
Jurvassa uudella autollaan, kun vanha auto oli
päässyt huilaamaan edelli-

Red Five Racing- tiimiä vaivasi Hondan huono ajettavuus

Opelix- racing ajoi kilpailussa kolmanneksi parhaan
kierrosajan
sen kauden koitosten jälkeen. TTL jatkoi kauttaan
12.5 Momo-iltaendurance
kilpailussa ja tämä kilpailu
olikin kohtalokkaampi Hondan vaihdelaatikolle, joka
hajosi kilpailussa ja
remonttia oli luvassa.
TTL-racing tiimihän on ajanut myös racing-luokkaa
toisella autolla, mutta
tänä vuonna ei tiimi
Racing-luokkaan osallistukaan. Alastaron kilpailun
jälkeen luvassa on Jurvan
kilpailu ja Virtasalmelle
tiimi on menossa heinäkuussa. Tähän kilpailuun
saatiin vaihdelaatikko kuntoon ja kuljettajina toimivat Kimmo Luoto, Jarno
Luoto, Matti Varjus, Lasse
Rinko ja Petri Heinonen.
Opelix-racing tiimi on
myös aloittanut kautensa
tätä kilpailua aikaisemmin
2.5 Momo-endurance
Saloonissa. Kilpailusta lohkesi 2. sijoitus. Opelix tiimin Kadetissa on kone kunnossa ja sitä ei ole avattu
edes talven aikana, ainoastaan pyöränlaakerit ovat
vaihtuneet uusiin. Tiimi
kertoo, että tulevat ajamaan tämän kauden kilpailunsa ainoastaan Alastarolla. Kuljettajina tiimissä toimivat Marko Suomi, Tero
Ylenius, Martti Koskinen ja
Timo Koivula.

Emilia-racing tiimin autolla ajetaan Racing-luokkaa
ja XIX Circuit Endurance
onkin tiimin ensimmäinen
kilpailu tänä vuonna ja
tiimi ei aio lähteä kauemmas kilpailemaan. Momon
3 h kilpailuun on ehkä tarkoitus osallistua. Auton tekniikasta sen verran, että
kone on avattu viimeksi
neljä vuotta sitten, mutta
öljyt on vaihdettu tähän kilpailuun. Tiimi ajaa kilpaa
neljän kuskin voimin ja
ihan vain harrastuspohjalta. Kuljettajina tässä kilpailussa Reino Nurmi, Tomi
Hongisto, Jari Raitanen ja
Pekka Virtanen.
Kilpailun aika-ajoissa
ykköspaikan lunasti Joyride Racing team Saloonluokan autollaan, Opelix

Erään tiimin huoltokohde,
Bemarin perä meni vaihtoon kesken kilpailun
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racing jäi tällä kertaa neljänteen lähtöruutuun. Red
Five Racing asettui lähdössä loppupäähän teknisten
murheiden vuoksi, koska
aika-ajoon tarvittavaa kierrosmäärää ei oltu saavutettu. Emilia Racing ei
rasittanut Volvoaan aikaajoissa, joten lähtö siis
heillä tapahtui viimeisestä
ruudusta. TTL-racingin
sijoitus aika-ajoissa oli 10.
Itse kilpailu sujui kohtalaisen vähäisillä Safety-Car

ajoilla. Varoituksia ja stop
and go rangaistuksia
annettiin kumminkin jonkun verran ja yleisempiä
syitä olivat keltaisen lipun
alueella ohittaminen ja
ratavarikkotoiminnasta
aiheutuneet rangaistukset. Yhtä rangaistuksen
arvoista asiaa jopa todistin
vierestä katsoen, kun eräs
tiimi puhdisteli vanteitaan
tankkausmatolla, joka on
ainoastaan tarkoitettu
tankkaamiseen. Tietysti
säännöt antavat luvan
Mopo Team oli Racing-luokan paras tiimi, sijoitus yleiskilpailussa 3.
kiristää renkaiden pulttejakin matolla ja tarkistaa
ilmanpaineet, mutta ei
mattoa ole tarkoitettu
huoltotoimintaan. Enpä
tiedä mahtoiko kyseinen
tiimi saada jotain sanktioita ko. asiasta...

Emilia-racingin ensimmäisenä kuljettajana aloitti Reino
Nurmi

Kilpailussa 6 tuntia sai täyteen 28 tiimiä ja seuramme tiimeistä ainoastaan
kaksi ylitti kuuden tunnin
rajapyykin. Emilia Racing
ja kaikkien ongelmien jäl-

keen Red Five Racing. Opelix tiimin Akilleen kantapääksi muodostui toisen tiimin liukastelu radalla, kun
Opelixin edellä ajaneen tiimin autosta irtosi pito tiestä ja auto liukui Opelixin
ajolinjalle. Törmäyksessä
Kadetin etupää meni
kasaan ja nesteet alkoivat
hävitä samalla koneesta.
Opelix joutui keskeyttämään johtopaikalta. Harmi
koska tiimillä oli kaikki
mahdollisuudet voittoon.
Voittoon yleiskilpailussa
ajoi aika-ajojenkin paras
tiimi eli Joyride Racing, toiseksi tuli Top Spot Racing
ja kolmanneksi Mopo
team, jossa ajoi myös yksi
KySUA:n kuljettaja Tomi
Johansson. Mopo team oli
myös paras Racing-luokan
autoista heidän luokkanaan Racing 2. Saloonluokan kolmas oli yleiskilpailussa neljänneksi tullut
Jawa team. Racing-luokka
2:n tulokset olivat seuraavanlaiset 1. Mopo team, 2.
Helle Motorsport, 3. Best
Pak sports. Racing-luokka
1:n tulokset: 1. Automessi
team, 2. Crazy racing, 3. 2
Smoke

KySUA:n toimitsijoina tankkausvalvonnassa mm. Anne Aittamäki, Jouko Aittamäki,
Juha Karppinen ja Paavo Hongisto

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja ja Santtu
Miinalainen
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KUORMA-AUTOJEN TOINEN OSAKILPAILU
XIX Circuit Endurancen
yhteydessä 24.5. kuormaautot ajoivat myös oman
osakilpailunsa.
Lauantai päivänä oli tarkoitus ajaa ensimmäinen
osakilpailu kahdesta viikonlopulle suunnitellusta
kilpailusta. Mutta toisin
kävi, onnettomuus varikolla aiheutti kilpailun
peruuntumisen, joten kilpailuviikonloppu muuttui
yhden osakilpailun tynkäkisaksi.

minkaan Mäkinen antanut
Kinnusen ajaa ykkösenä,
vaan jo kolmannella kierroksella Mäkinen kuittasi
piikkipaikan itselleen Lemminkäisen suoran jälkeisessä jarrutuksessa. Ohituksen jälkeen Mäkinen
jätti Kinnusta heti kolme
sekuntia, jonka jälkeen
pikku hiljaa ero venyi yli
kymmeneen sekuntiin
ollen maalissa 12 sekunnin
luokkaa.

Matti Salosen kilpailu sujui
siten, että hän sai alusta
Sunnuntaina ajettiinkin sit- asti pidettyä aika-ajossa
ten aika-ajot ja melkein saavuttamansa paikan,
heti perään jatkettiin kil- Jarkko Jauhiaisen pysyessä
pailulla.
vähintään sekunnin Mattia
perässä. Neljäs paikka SaloAika-ajoissa paalupaikan selle heltisi n. 3,5 sekunnin
lentävään lähtöön nappasi erolla Jauhiaiseen.
seuramme kuljettaja Mika
Mäkinen ja kakkospaikalle Kilpailuun oli ilmoittautuMika sai kilpakumppanik- nut 11 kuljettajaa, mutta
seen Jarmo Kinnusen Erik Forströmin auton
LemUA:sta. Seuramme toi- hajottua, hän ajoi tiiminsä
nen kuljettaja Matti Salo- toisen kuljettajan autolla Tämä todella siisti Renault oli tämän kauden uuden tunen sai Volvonsa kulke- ja koska Raine Wikmanin lokkaan Jouni Töllin ajokkina
maan neljänteen lähtöruu- autokin oli hajalla, niin kilnäkyvän melko selvästi Teksti: Santtu Miinalainen
tuun oikeuttavaan aikaan. pailussa ajoi ainoastaan 9
niin aika-ajoissa, kuin Kuvat: Santeri Ampuja ja
kuljettajaa.
myös kilpailuissakin.
Santtu Miinalainen
Lähdössä Mäkinen tietysti
johti, mutta ensimmäisel- Ehkä hieman tasaväkisyytlä kierroksella Jarmo Kin- tä saisi kilpailuissa olla
nunen kuittasi piikkipaikan enemmän, koska kuormaMäkiseltä. Kauan ei kum- autojen tehoerot tuntuvat

Jarmo Kinnunen sai nauttia ykköspaikasta ainoastaan
kolmen kierroksen ajan, ennen kuin Mäkinen kuittasi
piikkipaikan itselleen

Tätä vetopöydän näköistä levyä tehdessä on kyllä
sääntökirja varmasti luettu tarkkaan, ei löydy varmastikaan yhtään ylimääräistä painoa :)
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Samuli Laaksonen aloitti jokkisuransa Laitilassa 17.5
Naantali JM:ssä
Seuramme uusin jokkiskuski 20 vuotias Samuli Laaksonen aloitti kilpailemisen
Laitilassa.
Vuosikausia Mikko Huhtalan mukana kisoissa kulkenut ja illat tallilla viettänyt aikansa, aloitti lopulta
itsekin ajamaan.
Samulin lisäksi kisoissa oli
seuraamme edustamassa
Heimo Mäkelä, Jyrki Suomela, Toni Rask, Jari Raitanen ja kahdeksan vuotta
taukoa pitänyt Heli Tenkanen ajoi toista kisaansa
tauon jälkeen.
EVK aloitti ja 37 kuljettajaa lähti kisaamaan. Jyrki
ja Heimo oli kisassa mukana. Jyrkin tie katkesi
ennen finaaleja. Heimo

sijoittui kolmanneksi voittoon ajoi NaSU:n Kari Suomela ja V-SUA:n Jyrki Suominen. Vuorossa naiset (11
kilp.) ja nuoret (19 kilp.)
jotka ajoivat limittäin.
Naisissa Heli pääsi
välieriin, missä teki näyttävän kaadon ja matka katkesi siihen. Oli muuten
Helin ensimmäinen kaato
koko kisauran aikana. Naisten voittoon ajoi Minna
Lampinen, joka ajoi samalla volkkarilla Jari Raitasen
kanssa. Toiseksi Essi Korpela ja kolmanneksi Miia
Pere.

Heli Tenkanen jatkoi jokkisuraansa kahdeksan vuoden
jälkeen ja Samuli Laaksonen aloitti uransa.

Nuorten voittoon ajoi Äetsän Ville Törmä toiseksi Loimaan Ville Rekola ja kolmanneksi Sami Karhunen

Heli teki elämänsä ensimmäisen kaadon ja auto muutti
muotonsa coupeksi
THU-Teamista.

Heimo Mäkelä oli paras KySUA:n kuljettaja Naantalin
JM:ssä yleisessä sijoitus 10., EVK:ssa 3.

Lopulta oli vuorossa 55
yleisenluokan kilpailijaa.
Heimo, Toni, Jari, Jyrki ja
Samuli lähtivät hakemaan
voittoa ja kokemusta. Jari
ja Toni voittivat alkueränsä
ja suoraan semeihin. Muut
hakivat vauhtia muista eristä. Jyrkin ja Samulin vauhti ei riittänyt finaaleihin.
Jari sijoituserään, Heimo
ja Toni B-finaaliin. Ketään
ei noussut eristään ylöspäin. Heimo oli 10., TONI
12. ja JARI 13. Kisan voiton
vei V-SUA:n Martti Ylismäki
perässään Rauman Kalevi

Virtanen ja L-H:een Janne
Markkula.
Lopuksi tavanomainen
autokauppa. Tarjouksia
119 kpl 20 eri autosta.
Kolme autoa vaihtoi omistajaa.
Teksti:
Mari Huhtala
Kuvat:
Mari Huhtala ja Santtu Miinalainen
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SPRINT-RAPORTTIA SIELTÄ JA VÄHÄN TÄÄLTÄKIN
AUTO-SERVICE SPRINT,
TAMMISAARI
26.04.2009
Rallisprintin asfalttikausi
käynnistyi 26.4 Tammisaaressa ajetulla E-TMK/UA:n
järjestämällä Auto-Service
Sprintillä.
Kilpailuun ilmoittautui 76
kuljettajaa. Rata oli teollisuusalueen kaduille rakennettu 2km mittainen "pyrähdys".Keli kuiva ja ilmakin keväisen aurinkoinen.
KySUA:n kuljettajia mukana neljä.
Yleisen puolella luokassa
16,Ralliautot ryhmä N,A,F,
2-vetoiset, ajoi VW Golf
GTI:llä Janne Pensikkala
hienosti luokkavoittoon
ajalla 1,36,15.Luokassa 2.
sijoittui HyUa:n Petri Reinikainen MB 190E:llä
vajaat kaksi sekuntia jääneenä ja kolmanneksi ajoi
järjestävän seuran Leif
Österholm Toyota Starletilla, eroa Pensikkalaan 2,4
sekuntia. Tasaista siis oli.
Junioreissa luokassa 10,
nelivetoiset, käytiin luokkavoitosta
myös tiukka
taistelu. Luokan kolmanneksi ajoi ajalla 1,33,78
TUA:n Petri Karrila Mitsubishi Lancerilla. Kakkoseksi kaasutteli ajalla 1,31,54
Mäntyharjun Mk:n Jari Putkinen niin ikään Mitsubishi
Lancerilla. Luokkavoitto

KySUA:n Pertti Lentoselle
ja Lancialle ajalla 1,31,04,
jolla irtosi myös yleiskilpailun 3. sija. Eroa yleiskilpailun voittaja Kimmo
Wimaniin jäi 2,61 sekuntia.
Luokassa 6,Naiset mukana
vain kaksi kuljettajaa.
ESRC:n Kaisa Sistonen
tutulla BMW M3:lla, sekä
KySUA:n Virpi Tenkanen
Lancialla. Järjestys: 1. Sistonen ajalla 1,28,92, jolla
olisi Yleisen puolellakin
oltu sijalla 8! Luokan kakkoseksi siis Tenkanen Lancialla.
Luokassa 11,Nuoret,starttasi kuusi kuljettajaa.
Mukana myös KySUA:n
Niko-Pekka Nieminen Honda Civicillä. Luokan kärkeä
hallitsivat hieman odotetustikin KauhUA:n Anssi
Pohjus Type R:llä,sekä
THU-TEAM:n Joni Wiman
m y ö s Ty p e R : l l ä .
1.Pohjus,2.Wiman. Nieminen mukavasti 4.
RAAHEN XII
ASFALTTISPRINT
09.05.2009
Future-Asfalttisarja starttasi tutusti Raahesta.Sarjassa mukana myös viimevuoden tapaan Tenkanen/Lentonen Lancialla.
Suosittu sarja oli Raaheen
houkutellut koleasta ja

Pertti Lentosen ja Virpi Tenkasen kotiintuomisia Tammisaaren kilpailusta
sateisesta säästä huolimatta 150 kilpailijaa.
Luokassa 6,Naiset mukana
kolme kuljettajaa, jotka
kaikki sarjalaisia: Sistonen, Tenkanen sekä "kansainvälisyyttä" mukaan tuonut Teresa Wiss Ruotsista.
Kylmä ja märkä asfaltti ei
suonut täyttä etua tehokkaille takavetoisille Bemareille. Voittoon kuitenkin
Sistonen, mutta vain reilun
2 sekunnin erolla Virpiin.
Kolmanneksi myös BMW
M3:n luottanut Wiss.
Luokassa 10 mukana 8 kuljettajaa, joista sarjalaisia
4.
Luokan ja samalla myös
yleiskilpailun voiton otti
LopenUA:n Pertti Inovaara
Mitsubishi Lancerilla. Lentonen Lancialla luokan 6,ja
sarjalaisten 4.
ASFALTTISPRINT
10.05.2009

Virpi Tenkasen menoa Pakkauspojat Rallisprintistä

Future-Sarjan toinen osakilpailu ajettiin heti seuraavana päivänä Kokkolassa. Sää oli nyt täysin erilainen kuin edeltäneenä päivänä. Aurinkoinen,kuiva ja
jopa lämmin. Lähestulkoon sama karavaani oli
matkassa kuin edellisenä-

kin päivänä.
Luokassa 6,Naiset tutut
nimet: 1.Sistonen, 2.Wiss,
4.Tenkanen.
Luokassa 10 mukana nyt 6
kuljettajaa. Voittajan nimi
oli edellisen päivän tapaan
Pertti. Sukunimeltään kuitenkin Tapojärvi. Ajokkinaan Mitsubishi Lancer E6.
Lentosen sijoitus luokassa
4,ja sarjalaisista 3.
PAKKAUSPOJAT
RALLISPRINT
17.05.2009
Sprint-kausi jatkui kaksikon Tenkanen/Lentonen
osalta jo seuraavana viikonloppuna Nurmijärvellä
ajetulla kilpailulla, pienten teknisten murheiden
saattelemana. Kytkin kärsi
pitovaikeuksista ja täysiä
tehoja ei näin ollen voitu
moottorista ottaa. Kumpikin ajoi kuitenkin molemmat lähtönsä.
Luokassa 6,Naiset taas tuttuja nimiä: Voittoon Kaisa
Sistonen BMW M3:lla, 2.
Marjo-Riitta Lunden, reilut
4 sekuntia jääneenä,
3.Virpi Tenkanen.
Luokassa 10 voittoon
TUA:n Petri Karrila Mitsubishi Lancer E7:lla, 2. Pert
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ti Lentonen Lancialla -1,91
sek. jääneenä ja
3.
HyUA:n Matti Häkkilä Mitsubishi Lancer E3:lla.
Luokassa 11,Nuoret mukana myös KySUA:n NikoPekka Nieminen, ajokkinaan tällä kertaa Toyota
Starlet. Voiton korjasi "Hondamies" Anssi Pohjus niukasti ennen Mikael Vuotaria. Niemisen sijoitus luokassa 4.

radalla ja samana päivänä
ajettiin siis kaksi osakilpailua! Isoja remontteja ei
siis ollut mahdollista tehdä. Onneksi kaikki pelasi ja
sääkin oli jälleen kerran
suotuisa.
Ensimmäisessä kisassa
Luokassa 6,Naiset, mukana 4 kuljettaja, jotka kaikki sarjalaisia. Voiton korjasi Sistonen selvällä erolla
ennen Teresa Wissiä. 3.
Sari Lääti Opel Asconalla,
KONEPISTE
4. Virpi Tenkanen, Lancia.
ASFALTTIRALLISPRINT 1. Luokassa 10, Nelikot, 7 kulja 2. 24.05.2009
jettajaa. Voittoon Pertti
Inovaara, 5.Pertti LentoFuture-sarja sai jatkoa Kou- nen, sijoitus sarjalaisista
volan Tykkimäessä ajetulla 3.
"tuplakisalla". Samalla

Toisessa kisassa Luokassa
6 matkassa 5 naista, jotka
kaikki sarjalaisia. Järjestys sama, kuin edellisessäkin kisassa: 1.Sistonen,
2.Wiss,3.Lääti, 4. Tenkanen
Luokassa 10 myös samat
nimet, järjestys vain hieman eri. Voittoon Pertti
Tapojärvi, 6.Pertti Lentonen, sarjalaisista 3.
Neljän ajetun osakilpailun
jälkeen löytyvät KySUA:n
kuljettajat sarjataulukosta seuraavilta sijoilta:
SARJA NAISET/ NUORET/
SENIORIT:
11. Virpi Tenkanen, pisteitä 32.

Sarjan kärkipaikalla nuortenluokan Anssi Pohjus
maksimipistein, 48.
Pisteitä sarjassa kerännyt
24 kuljettajaa.
SARJA JUNIORIT:
13.Pertti Lentonen 34 pistettä. Kärjessä Pertti Inovaara maksimipistein,48.
Pisteitä sarjassa kerännyt
34 kuljettajaa.
Sarja jatkuu 15. ja 16.8
ajettavilla Tuusniemen ja
Kuopion osakilpailuilla.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Pertti Lentonen

Jaanimäe Rallisprint voitto Naantaliin
Viikonloppuna 13.-14.6 Virossa ajetussa Jaanimäe
rallisprint kilpailussa voitto tuli Suomeen ja Naantaliin.
Samuli Vuorisalo oli täysin omaa luokkaansa kolmenkierroksen kilpailussa olen yhteisajassa koko kilpailun
nopein.
Jaanimäen Rallisprint kisan varikolla heräsi viikonloppuna melkoista median- ym tahojen kiinnostusta, kun Naantalin Samuli Vuorisalo oli nuortenluokan kuljettajana
Honda Civicillään koko kilpailun nopein kuljettaja, jättäen taakseen siis myös yleisen luokan kuljettajat.
Taakse jäi yhteisajassa mm, Jaan Ollino Renault R3:lla,
mies joka tunnetaan mm, Nesterallin kävijänä sekä muista kovatasoisista ralleista.

kin kuljettajille, kun Samu pääsee ikänsä puolesta
mukaan kilpailemaan rallisprint kilpailuihin.
Vuorisalo kilpailee koko kauden 2009 Virossa niin Rallisprintissä kuin rallissa. Rallin ajaminen alaikäisenä on
Virossa mahdollista, kun mukana on ajokortin omaava
kakkoskuljettaja joka ajaa siirtymät, joten lisää hyviä
tuloksia sekä tiedotusta Samusta on luvassa lähiaikoina.
Teksti:
Olli Kulmala
Kuva+ kuvateksti:
Santtu Miinalainen

Nuorten luokkaa ajetaan Virossa neljässä eri luokassa, ja
vaikka Vuorisalon pitäisi ajaa V16 luokassa, alle 1600 kuutioissa, ajaa hän iästään huolimatta V18 luokassa, koska
kilpailee N-ryhmän kaksilitraisella autolla.
Taakse jäi myös nuortenluokassa kilpaileva Allan Popov,
joka ajaa tehtaan tekemällä Citroen Saxo s1600, joten
tällä autolla pitäisi pärjätä joka tilanteessa Civicille.
Samu Vuorisalo on ajanut aivan nuoresta pojasta alkaen
säännölliselllä treenausohjelmalla sekä tunnettujen kuljettajien valmentamana. Samuli on vuosien aikana ajanut kymmeniä tuhansia kilometrejä asfaltilla, soralla ja
lumella, joten Suomalainen autourheilu saa varmasti
todellisen lupauksen mukaan aivan lähivuosina.
Vuorisalo on ollut mukana useissa eri testeissä Suomessa, joissa on hän on herättänyt hämmästystä vauhdillaan.
Suomessa ajattavissa nuortenluokan kilpailuissa tulee
vielä kiire monille nuoremmille ja vähän vanhemmille-

Samuli Vuorisalo Jaanimäe ajoi rallisprintkilpailun voittoon Virossa
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Aluekuppi 29.6 Alastarolla
Hieman alle 20 autoa oli
ilmoittautunut Aluekupin
toiseen osakilpailuun kesäkuun lopulla.

Marko Rantanen Historicluokan Manta A:llansa.
KySUA:sta nopeimmin ajoi
Henri Nokkala ja oli neljäs.
Heti Nokkalan peesissä tuli
Seurastamme oli kilpaile- maaliin Vesa Mäkelä ainomassa 6 kuljettajaa ns. kop- astaan alle sekunnin
piautoluokissa.
hitaammin. Seuraavana
maaliin saapui Artturi EskoHenri Nokkala Ford Cor- la. Yhdeksänneksi tuli Multinalla ja Vesa Mäkelä Ford tiva Racing, Volvolla. Rami
Escortilla ajoivat avoimes- Peiponen ja Tomi Hauhia
sa yli 1600 luokassa. Multi- keskeyttivät.
va Racing Enduranceluokassa Volvolla kuin Toisessa lähdössä voiton
myös Peiposen Rami Honda vei Juhapekka Hietanen
Civicillä. Lisäksi Historic- Escort Mk2:lla. KySUA:n
luokan autoa oli ajamassa kuljettajat sijoittuivat seuTomi Hauhia allaan Ford raavanlaisesti: Henri NokCortina. Artturi Eskola ajoi kala 3., Vesa Mäkelä 5. ja
Mitsun Evo 5:llä Roadsport Multiva Racing 9. Toisessa
luokassa.
lähdössä ei nähty radalla
enää Artturi Eskolaa, Tomi
Ensimmäisen lähdön voitti Hauhiaa ja Rami Peiposta.

Multiva Racingin Volvo toimii kuin kello

Tomi Hauhian Cortinaa ei nähty toisessa lähdössä

Kuorma-autokuljettajia
ajoi omassa kilpailussaan
ainoastaan kaksi, Kari Suhonen ja Erik Forsström, joista Kari Suhonen vei pidemmän korren kummassakin
lähdössä. Ensimmäisessä
lähdössä Suhonen ajoi
kuusi kierrosta - 38 sekuntia nopeammin kuin Fors-

ström. Toinen lähtö oli tiukempi ja Forsström jäi ainoastaan 8,1 sekuntia Suhosesta.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Rami Peiponen ajoi Endurance-luokan Hondalla

Henri Nokkalan Cortina on saanut hopealiekit kylkiin
viime vuoden jälkeen

Artturi Eskola ajoi parhaimman kierrosajan 1.28,464
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Tomi 8. JM-Porissa ja Heli Tenkanen aloitti kilpailemisen
kahdeksan vuoden tauon jälkeen
Porissa kisailtiin huhtikuun
lopulla neljän luokan kilpailulla. Naiset nuoret yleinen ja etuveto/kardaani
keräsi kilpailijoita yhteensä lähes 140.
Seuraamme oli edustamassa kyseisessä kilpailussa
Heli Tenkanen, Katri Pyykkö, Tomi Hongisto, Mikko
Huhtala ja Harri Laine.
Heli aloitti kilpailemisen
uudestaan pidettyään kah-

deksan vuotta taukoa ja
Katri aloitti kilpailemisen
vuoden vauvaloman jälkeen. Molempien ajo loppui ennen finaaleja naistenluokassa. Heli ajautui
ensimmäisessä lähdössä
täydestä vauhdista kaiteeseen ja matka toppasi siihen, mutta siitä on hyvä
jatkaa seuraaviin kisoihin.
Naisten luokan voitti Someroa edustava Minna Lampinen, joka ajoi Huhtalan
Mikon Fiatilla.

JÄSENLOMAKE

Nuorten voitto meni Rauman Jere Lehtiselle. Laineen Harrin lähdöt eivät
riittäneet etuvetoisissa
finaaleihin asti jonka sarjan voitti Vakka-Suomen
Jyrki Suominen.
Viimeisenä vuorossa yleinen luokka mihin Tomin
auto oli saatu kuntoon naisten luokan jälkeen. Tomi ja
Mikko ajoivat lähtö lähdöltä kohti finaaleja. Tomi
lunasti A-finaali paikan
semeissä. Mikon auto päätti lopettaa kulkemisen
semeissä ja kisa loppui siihen. A-finaalin käynnistyessä Tomi oli toisena ja

Lopuksi tietysti käytiin
autokauppa, tarjouksia oli
171 kpl 28:sta eri autosta.
Kaikki seuramme kuskit saivat oman autonsa tuoda
kotiin.
Teksti:
Mari Huhtala

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

Jäsenmaksu on 30 €
Puh. 02-486 2277
040-549 6972

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

haukkasi penkasta lisää
vauhtia ja kierrätti autonsa muutaman kerran ympäri. Pahan näköisestä kaadosta Tomi selvisi mustelmilla ja autokin uusien
ovien jälkeen nähdään tulevissa kisoissa. Sijoitukseksi
tuli 8.

Avoinna
KYRÖNTIE 35 A
ma-pe 8.30-18
21800 Kyrö
la 8.30-13 kyron.kk@saunalahti.fi
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KySUA vahvasti mukana Alastaro
Rata-SM kilpailusarjan toinen osakilpailu ajettiin
Alastaron moottoriradalla
13.-14.6. Vaikka Kyrön Seudun Urheiluautoilijat eivät
olleet kovinkaan monella
kuljettajalla kilpailussa
mukana, niin silti voi
sanoa, että KySUA hallitsi
kilpailua kahden päivän
ajan. Toimitsijoita oli
saatu paikan päälle oikein
mukavasti.

Kilpailun apulaisjohtajana
toimi seurastamme Jari
Saarinen, kilpailusihteerinä Helena Kelkka, katsastuspäällikkönä Harri Koivula, viestipäällikkönä Jyri
Multanen ja ratamestarina
Esko Koivisto. Tottakai toimitsijoiden ruokapuolesta
huolehtivat myös useat seuramme jäsenet ja kuten
niin monena aikaisempanakin vuonna, monella
ratapisteellä heiluttelivat
Ratapisteiden vakioporukkaa Reino Tuhkonen ja Pertti
Johansson
lippuja seuramme jäsenet.

Nurmen Reino ajeli suu messingillä makkaraa ja kahvia ratapisteisiin kilpailun aikana

Itse kilpailuun oli ilmoittautunut 132 kuljettaOlihan muitakin seuroja jaa/autokuntaa, joista 13
tietysti yhteistyössä muka- peruutti ennen kilpailua.
na ja Euran UA:n anoma kil- Seurastamme radalle lähpailu olikin kyseessä. t i v ä t a j a m a a n B M W Muina yhteistyöseuroina Extreme luokkaan kuljettoimivat Säkylän UA, Alas- tajapari Lasse Kantolataron UA ja tietenkin muka- Jukka Lehtovaara. Kuorna oli myös Pole Position ma-autoissa oli myös seuOy, joka toimii Rata-SM sar- rastamme kaksi kuljettajan promoottorina.
jaa: Mika Mäkinen ja Matti
Salonen. Kaiken kaikkiaan
ajettuja luokkia oli 11 For-

Onnettomuustilanteita varten annettiin ratapisteiden väelle koulutusta ennen kilpailupäivän alkamista

Viestipäällikkönä kilpailussa toimi Jyri Multanen
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olla Rata-SM kilpailua tekemässä
muloista Kuorma-autoihin
asti.
Jukka Lehtovaaran ja
Lasse Kantolan BMW kulki
ensimmäisissä aika-ajoissa
seitsemännelle sijalle ja
toisessa sijoitus muuttui
yhdeksänneksi. Itse kilpailussa lauantaina sijoitus oli
kahdeksas.
Sunnuntain kilpailussa
BMW:n sijoitus oli vasta 11.
Kuorma-autoissa aikaajojen paras lauantaina oli
Mika Mäkinen ja Matti Salosen sijoitus oli 5. jääden
Mäkiselle 4,6 sekuntia parhaassa kierrosajassa.
Kilpailussa Mika Mäkinen
otti voiton vajaan neljän
sekunnin erolla kakkoseksi
tulleeseen Jarmo Kinnuseen. Matti Salonen joutui
keskeyttämään viidennellä
kierroksella.

Seuramme jäsenet hoitivat myös toimitsijoiden kahvituspuolta

KySUA:n kaartia lisää Jarmo Maunu (vas.), Juha Karppinen, Esko Koivisto ja Reino Nurmi
Sunnuntai päivän kilpailuunhan lähdetään kuorma-autoissa edellisen kilpailupäivän tuloksen
mukaan eli piikki paikalta
lähti Mika Mäkinen ja Matti
Saloselle lankesi edellisen
päivän keskeytyksen takia
huono lähtöpaikka ja Salonen jätti kisan kesken
yhden kierroksen jälkeen.

Mäkinen kuittasi jälleen
ykköspalkinnon ja johtaa
melko suvereenisti sarjaa
25 pisteen erolla Jarmo Kinnuseen. Pieni spekulointi
tähän, seuraavan kilpailuviikonlopun täydellä pistesaaliilla Mäkinen on sarjan voittaja myös kaudella
2009 vaikka ei osallistuisi
viimeiseen kilpailuun

Gt3-luokkaa Ferrarilla ajanut Henri Toivonen pääsi
Sauli Rautiaisen hinaukseen
ollenkaan.
Kuvaajamme Santeri Ampuja oli taas radan varressa
toimitsijana ja ehti myöskin tauolla varikolla pyöri- Teksti:
mään kameransa kanssa, Santtu Miinalainen
tässä jutussa hieman kuvasatoa kilpailusta.
Kuvat:
Santeri Ampuja

JOUKKOJULKAISU

Opelix Racing ei lannistunut
Opelix Racingin Kadett kerännyt Astra sai siis
koki kovia kevään XIX Endu- uuden kodin Marko Suorance Circuit kilpailussa.
men tallista ja Astraa
onkin riisuttu pikku hiljaa
Kilpailun puolivälin paik- kisapainoon ja maalaamon
keilla edellä ajavan tiimin ovet jo häämöttävät
auto luisti poikittain Kade- Astralle.
tin eteen ja kolaria oli mahdoton välttää. Piikkipai- Törmäyksessä Kadetin etukalta keskeyttäminen ei pää sai sen verran mittavia
mitenkään parantanut tii- vahinkoja, ettei sitä kanmin itsetuntoa sillä hetkel- nattanut enää alkaa vetelä, mutta nyt puhaltavat jo lemään suoraksi, mutta
uudet tuulet ja tallissa muu tekniikka tulee siirtyniputetaan parasta aikaa mään Astraan kaikilta niiltulevaa Saloon-luokan kil- tä osin, mitä vain pystypuria Opel Astraa kovaa tään hyödyntämään, kervauhtia.
tovat Marko ja Tero.
Eli Kadetin moottori siirtyy
Vuoden -93 ja jo yli 500 000 Astraan, kuten myös alusta
kilometriä mittariinsa etuakselistoa lukuun otta-

Kadetin etupää sai kilpailutilanteessa siipeensä
XIX Endurance Circuitissa

Pistehitsisaumoja on vahvisteltu Esabilla

Kaarien hitsaus on jo voitonpuolella ja maalaamoon
kori siirtyy aivan näinä päivinä.
matta, myös vaihdelaatikko uusitaan.

Uuden auton kaaret ovat
Huittisista ja itse hitsattu
paikoilleen. Kaarien hitsaus onkin jo loppusuoralla, kuten kuvista voi päätellä.

Työtä on jo tähän mennessä kertynyt paljon, mutta
kun auto saadaan maalauksesta, työtunteja uppoaa vielä kymmeniä, ennen Ensimmäinen kilpailu olisi
kuin Astra on valmis radal- tarkoitus ajaa
Astralla
le koitoksiin.
Alastarolla Momon 12 h kilpailu, jos vain kaikki osat
Moottorista sen verran, menevät suosiolla nipettä tehot ovat riittäneet puun.
mukavasti, ainakin tulos- Opelix Racing tiimissä ajaten perusteella. Alustan vat tällä hetkellä: Marko
valmistaja on Bilstein ja Suomi, Tero Ylenius, Juha
jarrulevyt ovat muutaman Reunanen, Timo Koivula ja
kymmenen milliä isommat Martti Koskinen.
kuin vakioautossa.
Teksti+kuvat:
Santtu Miinalainen

Tämäkö se uusi kone on?

