Heinäkuu 2010

No 2

Heinäkuu 2010 n:o 2
SEURAMME PUHELINNUMEROITA JA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA

Taittajan kärestä
Tämän kertaisesta lehdestä tulikin monisivuinen ja juttua on saanut kirjoittaa ihan urakalla. Toivottavasti
miellyttää lukijoitansa.
Helteet on kärsitty pikkuhiljaa, ei parane valittaa hienoa keliä on pitänyt. Rata-SM osakilpailun aikaan ei vielä
saatu nauttia muusta kuin vesisateesta, mutta heinäkuu
on ollut mitä mainiointa ratakeliä.
Syksyn kilpailujen puserruksista sen verran, että lokakuun jokkiskilpailuun tarvitaan taas hurja määrä toimitsijoita. Eli haku on jo päällä. Ja ei sovi unohtaa tulevaa
Syysrace ratakilpailua, toivottavasti osanottajamäärä ei
romahda.
Hyvää kilpailukauden jatkoa kaikille!

Santtu

KERHOHUONE VAUHTIVINTTI
Puh. 050 3426 500, fax 02-7669 921
www.kysua.net
Puheenjohtaja
Markku Kaunismäki puh. 050 5410 332
kaunismaki.markku@gmail.com
Sihteeri
Susanna Kallioniemi puh. 050 364 0049
Kilpailuasiamies
Toni Kaitonen puh. 0400 802 996
Kalustonhoitaja
Juha Karppinen puh. 0400 862 680
Ratinvääntäjä
Santtu Miinalainen puh. 040 745 8846
santtu.miinalainen@pp.inet.fi
Jäsenasiat
Ismo Vidberg puh. 040 5481 383 klo 17.00 jälkeen
ismo.vidberg@sci.fi

Seuran rataillat
2010
Alastaron moottoriradalla
9.8. Maanantai klo 17-20
23.8. Maanantai klo 17-20
20.9. Maanantai klo 17-20

Alastaro

Ratamaksu 15 €/jäsen/ilta,
30€/muut/ilta

Loimijoentie 84

p.02-7641480

AVOINNA
ma - la 8.00 - 21.00
su
10.00 - 21.00

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.

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

JULKAISIJA
Kyrön Seudun
Urheiluautoilijat ry.
Kyrön Seudun
Urheiluautoilijoiden
jäsenlehti
25. Vuosikerta
ISSN 0784-5804
Kansikuva:
Santtu Miinalainen

Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.
Seuraava lehti ilmestyy
syksyllä 2010
Lehteen tarkoitettu
aineisto oltava perillä
viimeistään 15.9.2010
mennessä.

Vastaava toimittaja ja
ilmoitusmyynti:
Santtu Miinalainen
Gsm
040-7458846
sp.
santtu.miinalainen@pp.inet.fi

Ilmoitushinnat/lehti:
1/1 sivu
400 €
½ sivu
250 €
2x25 mm
50 €
1x50 mm
50 €
2x50 mm
65 €
1x100 mm
65 €
2x100 mm
115 €

Taitto/ulkoasu:
Santtu Miinalainen
Painopaikka: Newprint Oy,
Loimaa

KYSY VUOSIMAINOSHINTAA
NELJÄÄN LEHTEEN!

Heinäkuu 2010 n:o 2

Ratailta I 19.4
Huhtikuussa ne alkoivat.
Ensimmäinen ratailta keräsikin monenmoista kulkupeliä näytille heti kevään korvalla. Rata oli liukas ja moottoripyörät hieman liukastelivat radalla,
muuten ilta sujuikin hyvään tahtiin.
Niinhän se yleisesti menee
kuten kaikki ratailloissa
olleet tietävät.
Kaksikymmentä minuuttia
aikaa moottoripyörille,
jonka jälkeen vuoroon pääsevät autot kahdeksikymmeneksi minuutiksi. Ja
näin jatketaan koko varattu rata-aika. Formulasta
kuorma-autoihin oli autojen skaala. Moottoripyöriä
oli enduron ja turbotetun
mönkijän väliltä, jossa kuu-

lemma pikkulintujen mukaan on tehopainosuhde
kohdallaan.
Ratailtaa oli seuraamassa
myös siivekkäät kaksijalkaiset, jotka löydät otsikon alla olevasta kuvasta.
Ihmetyttää vaan se, että
jos rata-autojen melu ei
häiritse soitimella olevia
luonnonkappaleita, niin
ketä se sitten ihan oikeasti
häiritsee.

Samuli Vuorisalo oli vaihtanut sorarenkaat slickseihin

Sivulla muutama kuva illan
autoista. KySUA:n kotisivuilta löytyy lisää kuvia,
jotka Ampujan Santeri on
ottanut radan varresta ja
varikoltakin.
Teksti + kuvat:
Santtu Miinalainen

Nämäkin Mustangit nähtiin radalla

Tämä Formula-V on tuttu näky KySUA:n ratailloissa

Tähän mönkijään oli istutettu turbo, välijäähdytin näkyy
etupäässä

Tämän BMW:n takapyöristä oli kadonnut pito, vai oliko
alustan säätäminen vielä kesken?

Näitä oli varmaan tultu testaamaan XXI Asfalttikunkkua varten

Heinäkuu 2010 n:o 2

14.-15.5.201
Kyrön seudun urheiluautoilijat olivat aika niukasti
edustettuna Kemoran
Rata-SM:n avauskilpailuviikonloppuna autojen ratissa.
Toimitsijoina KySUAlaisia
olikin sitten joka lähtöön.
Bmw-luokka Xtreme raceen oli ilmoittautunut
Markku Hannula ajoparinaan Tero Ståhl. Ståhlille
kilpailu olikin debytanttikilpailu, josta leimaa lähdettiin korttiin hakemaan.
Hannulalla sen sijaan on
paljon ratakierroksia takana Bmw:llä. Hannulan kilpailutaustasta sen verran,
että endurancea Saloonluokassa monena vuonna

ajaneena, Xtreme raceluokan Bmw tottelee jo mukavasti Markun käsittelyssä.
Perjantaina lämmittelyajossa Hannulan tiimi ajoi
ajan 1.29,7 jolla oltiin sijalla 18. Aika-ajo ajettiin
tauon jälkeen ja Hannulan
tiimin aika oli tällä kertaa
1.31,474. Tiimin ongelmana oli bensan syöttö.
Bensatankissa tapahtunut
loiskinta pisti bensapumpun haukkaamaan ilmaa ja
meno oikealle taittuvissa
kurveissa sai auton hyytymään todella pahasti.
Hätäratkaisuksi kytketty
toinen pumppukaan ei auttanut vaivaan.

Hannulan ja Ståhlin aika-ajoja teknisten ongelmien lisäksi vaikeutti myös kuurosade

Aki Teinin Sisuun jouduttiin lauantaiaamuna vaihtamaan uusi vaihdelaatikko
Kilpailulähdössä tiimi joutui keskeyttämään kilpailun jo kuuden kierroksen
jälkeen sähkötekniseen vikaan. Tähän asti ajetuista
kierroksista parhaalla ajalla oltaisiin pyöritty sijalla
18, jos auto olisi kestänyt.

Salosen Matin Sisun Cumminsin suuttimen runko halkesi ja remonttiinhan siinä sitten joutuivat Vesa Syrjälä
(vas.) ja Raine Wikman

Lauantaipäivän kilpailuun
auto oli saatu jo kuntoon ja
kilpailulähtö aloitettiin
14.15. Kierrosaikojen ollessa 1.27 ja 1.28 välissä
parin sijoitus oli puoliväliin
asti 20 tietämissä.

Kemorassa oli paljon seuramme jäseniä toimitsijoina, tuomariston puheenjohtajan roolista löytyi
Petri Kivinen
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10 Kemora

Kemoran kilpailussa valittiin myös Fat Pipe- kisan finaaliin Ahvenistolle menevä grid girl
Kuljettajan vaihdos suorittettiin tarkalleen puolessa
välissä. Ja sijoitus nousi tämän jälkeen jopa 17.
Kierrosajat pysyivät tasaisena 24 kierrokselle,
mutta tämän jälkeen bensan vähentyminen tankissa
alkoi jälleen aiheuttaa harmia ja kierrosajat putosivat loppua kohden moottorin ruokapuolen hyytyessä
mutkissa. Kilpailussa sijoitus 19 ja tiimi oli tyytyväinen tähän kauden ensimmäiseen kilpailuun
Vetelissä.

KUORMA-AUTOT
Rata-SM:n osakilpailussa
ajettiin myös kansallisen
ratakuorma-autojen sarjan ensimmäinen osakilpailu. Matti Salonen ja Aki
Teini olivat lähteneet
Veteliin koittamaan omien
autojensa vauhtia ja kestävyyttä Veteliin. Salosen
alla oli Raine Wikmanin
Sisu ja Aki Teinillä taasen
alla oli Mika Mäkisen viime
vuotinen ”täysien sarjapisteiden” Sisu.
Torstaina kummatkin pää-

Leif Keskevaari ajoi avauskilpailussa Markus Alkion
autolla
sivät harjoittelemaan puolisen tuntia ja Saloselle
murhetta tuotti suutinrungon halkeaminen. Aki
Teinin Sisu toimi moitteetomasti ja Mäkisen Mikan
avulla alkoi vauhtikin löytymään harjoituksissa.
Aikataulumuutosten takia
kuorma-autojen kilpailuista toinen siirrettiin lauantaipäivältä perjantaille.
Näin ollen jos aika-ajoissa
sattuisi tapahtumaan jotain isompaa, aikaa korjaamiseen olisi 5 tuntia.

Erik Forsströmin turbo ahtoi hieman turhan paljon ja
ahtimen kompressoripuolen kuori hajosi

Aika-ajoissa KySUA:n kuljettajilla oli vauhti päällä
ja eturivin paikat olivat varattu heille. Teinin lähtöpaikka paalulta ja Salonen
toisesta ruudusta.

Kilpailulähdössä sitten
alun kiihdytyksessä Jarmo
Kinnunen repäisi kärkeen
ja Teini sekä Salonen jäivät ensimmäisellä kierroksella paljon kärjen vauhdista. Salonen kolmantena
j a Te i n i v i i d e n t e n ä .
Salosen käydessä toisesta
sijasta kamppailua Jarkko
Jauhiaisen kanssa, Teinin
Sisun vaihdelaatikko hajosi
ja kierrosajat alkoivat tippumaan. Teinin oli pakko
hiljentää vauhtia moottoria suojellakseen, koska
suurinta vaihdetta ei saanut kytkettyä ja kone meni
pienemmällä vaihteella ylikierroksille pidemmillä suorilla. Salosen lopputulos kilpailussa oli kahdeksas, koska hänen autostaan hävisivät öljynpaineet ja moottorin totaalisen hajoami-
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14.-15.5.2010 Kemora
sen estämiseksi hän joutui
keskeyttämään yhdeksännellä kierroksella.
Teini lopussa viides, vaikka
laatikko olikin rikki.

le, mutta silti Teini ja
Salonen aloittivat kamppailun sarjapisteistä tiukalla otteella.
Ensimmäisen kierroksen
jälkeen Salonen oli jo kuuHUOLTOHOMMIA
dentena. Teini oli saanut jo
Kilpailun loputtua alkoi ku- yhden päänahan otettua
hina Teinin pilttuussa ja ensimmäisellä kierroksella
yön aikana oltiin uusi laa- ja teki nousua kärjen tuntikko autoon käyty hake- tumaan.
massa ja neljän tunnin unil- Salosella ei ongelmat ottala jatkettiin ”reippaana” neet loppuakseen ja polttoiseen kilpailupäivään.
toainesuuttimen hajoamiSalosen onneksi öljynpai- nen pudotti hänen kierneet eivät olleetkaan ka- rosaikojaan jopa neljällä
ranneet moottorista vaan sekunnilla ja niinpä aivan
laturin hihna oli katkennut kärkikamppailuun ei hyvän
kesken lähdön. Virrat oli- alun jälkeen ollut asiaa.
vat pikku hiljaa hävinneet Salonen nappasi neljännen
kierrosten aikana ja öljyn- sijan ja tärkeät kahdeksan
painemittari meni mykäk- pistettä sarjaa ajatellen.
si. Hihnan vaihdolla saatiin Aki Teinin kilpailu ratkesi
siis öljynpaineet nouse- ohittamiseen etukäteen
maan ;)
sovitulla ohituskielto alueella. Tästä seurasi Stop
TOINEN KILPAILULÄHTÖ
and go- rangaistus ja kilTeinin autoon siis haettiin pailun kärki pääsi karkuun
yön aikana vaihdelaatikko Teiniltä. Lopussa Teini kumja sitä päästiin asenta- minkin kiristi niin paljon
maan heti lauantaiaamu- vauhtiaan, että ylsi nousena. Laatikkoa ei oltu modi- maan viidenneksi, ohi Leif
foitu siten kuin hajonnut Keskevaarin, hienon maaoli, joten vaihteiden vaih- lisuoran kamppailun jältaminen tulisi olemaan tar- keen.
kempaa tulevassa kilpailussa.
E N S I M M Ä I N E N K E R TA
Salosen keskeytys ensim- KEMORASSA
mäisessä kilpailussa aihe- Olin ensimmäistä kertaa
utti sen, että lähtöruutu Kemoran radalla ja hyvät
lauantain kilpailuun oli vas- fiilikset jäi viikonlopusta.
ta kahdeksas. Sähköt oli Askelmittariin olisi tullut
saatu kuntoon ja mies itse- jokunen tuhat askelta katkin odotti päivältä hyvää somon ollessa yllättävän
suoritusta.
kaukana parkkipaikoista ja
Teinin autoon laatikko varikolta.
asentui ilman suurempia Katsomosta kylläkin näkee
murheita ja pieni testi- erinomaisesti melkeinpä
lenkkikin autolla ehdittiin koko radan, niin ja kastuvarikolla pyörähtämään en- matta.
nen lähtöä.
Teksti ja kuvat:
Lähdön piikistä Jarmo Santtu Miinalainen
Kinnunen pääsi karkuteil-

X-treme Race- luokkaa ajanut pari Rantanen&Rantanen ajoi kummassakin kilpailussa sijalle 16.

KySUA:n kuljettajilla oli hyvät lähtöpaikat ensimmäisessä lähdössä, Matti Salonen (vas.) ruudusta kaksi
ja Aki Teini paalupaikalta

Markku ja Yllekin pääsivät katsastuksen päätyttyä
seuraamaan kilpailua varikon katsomoon
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Kulmala keräsi kolhuja Porin JM:ssä
25.4.ajettiin Hangassuon
radalla Porin JM. Kyrön seudun UA:n kuski Ari Kulmala
osallistui kisoissa Mersullaan EVK:hon ja yleiseen
luokkaan.
EVK:n alkuerässä Kulmala
kaasutteli upeasti lähtövoittoon ja lunasti suoraan
paikan semeihin. Semifinaalissa erinäisten sattumien ja tapahtumien jälkeen ja viimeisen kaarteen
komealla sisältä ohituksella Kulmala sijoittui kol-

manneksi ja ansaitsi paikan A-finaaliin.
Liekö sitten kilpailunumero 13 ollut enne, mutta
finaalissa Mersu päätyikin
penkkaan kyljelleen ja
lopullinen sijoitus oli 7.
Mersu ei pahoja vaurioita
saanut ja se saatiinkin kuntoon yleisen kisaan. Yleisen alkuerästä tuli toinen
sija ja paikka semifinaaleihin. Semissä sijoitus oli kolmas ja sillä pääsi sijoi-

Mersun tyylinäyte
tuserä lähtöön. Sijoituserässä sitten taas sattui
ja tapahtui, Mersu sai kolhua etupäähän, jonka seurauksena etupyörän ripustukset pettivät ja vauhti
hyytyi. Tuloksena yleisen
luokan sija 21.

Teksti:
Minna Siivonen
Kuvat:
Minna Siivonen
Kari Saarinen

Toim.
PS. Ari haluaa kiittää huoltoporukkaansa ripeästä
Mersulla (ja kuskilla) meno- Mersun korjaamisesta.
haluja olisi riittänyt enemmänkin, mutta olikohan
kuitenkin kilpailunumeron
vika, että huono onni seurasi kisassa mukana.... :)
Turvallisesti varikolle

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

Puh. 02-486 2277
040-549 6972

Avoinna
KYRÖNTIE 35 A
ma-pe 8.30-18
21800 Kyrö
la 8.30-13 kyron.kk@saunalahti.fi
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ENDURANCE
2010

CIRCUIT
Endurancen Saloon-luokka
on kasvattanut suosiotaan
viimeisten vuosien aikana,
toisin on käynyt Racingluokalle. Tällä kertaa Circuit Endurance keräsi
Saloon-luokan tiimejä 40
kpl, Racing-luokkien osallistujamäärän jäädessä 15
tiimiin. Näistä seitsemän
ajoi ns. slicksiluokassa eli
luokassa 1 ja kahdeksan
kuviorengasluokassa eli
luokassa 2.
Kyrön seudun urheiluautoilijat olivat hyvin edustettuna jokaisessa luokassa.
Racing 1 luokassa Kriivari
Racing- tiimissä ajoivat
Marko Alifrosti ja Risto Päivälinna. Morza Racingin
kuljettajina ajoivat Matti

Lantto, Pasi Välilä, Simo
Nikola ja Matti Åfelt. Laskeva Aurinko-tiimin kuljettajista KySUA:n lisenssin
omaavia olivat Jarkko Lehtinen ja Antti Leino.
Racing 2 luokassa Emilia
Racing-tiimissä kuljettajana oli Pekka Virtanen. RPTruck Racing 1 tiimissä Hondaa ajoivat Rami Peiponen, Markku Kaunismäki ja
Ari Kulmala.

Saloon-luokkaankin oli Kriivari Racing lähtenyt tiimin
kanssa, jossa ajoivat Ville
Entonen, Harri Savonen
Matti Vireä, Santtu Entonen ja Rami Mattila. MPowermotorsport tiimissä
BMW:tä käskivät Arto Lindholm ja Jukka Ylikoski. Koskelaisessa TTL-racingissä

23

5

Obelix-racing oli luokassaan 12. vaikka joutui keskeyttämään viime minuuteilla
ajoivat Kimmo Luoto ja
M a t t i Va r j u s . X O Motorsport team Hondassa
kuskeina olivat Antti Nieminen ja Kari Vuorinen.
Obelix-tiimin kuskeina
Astraa käskivät Marko Suomi, Tero Ylenius ja Timo
Koivula KySUA:sta.
Aika paljon seuramme kuljettajia vai mitä?
Aika-ajoissa Obelix-tiimi
ajoi viidenneksi parhaan
ajan jääden paalupaikasta
noin sekunnin päähän. XOmotorsport oli aivan Obelix Racingin kannoilla jääden heistä vain 0,05 sekunnin päähän.

Laskevan auringon Toyota hävitti takarenkaan ja matka
keskeytyi

Kilpailun varikkona toimi
tällä kertaa Alastaron
moottoriradan ylävarikko,

joka aiheutti hieman erikoisjärjestelyjä. Tankkauslenkki muodostuikin
hyvin ratkaisevaksi kilpailussa samoin kuin Stop and
go- rangaistukset. Välillä
tuntui siltä ettei moottoriradalla oleva STOP-merkki
tarkoita ollenkaan samaa
kuin siviililiikenteessä. :D
Itse olin myös toimistossa
hommissa ja muuallakin kilpailualueella missä tarvetta oli, joten itse kisan
kulku jäi hieman vähemmälle huomiolle tällä kertaa.
Kilpailussa oli tällä kertaa
erittäin paljon myös uusia
toimitsijoita, mutta silti
homma toimi erittäin
hyvin. Siteeraten endurance-racing.netin foorumin

Hinauspäällikkönä toiminut Rautiaisen Sauli joutui hinaamaan Kriivari Racingin Hondaa jo aikaisessa vaiheessa
kilpailua jo 17 kierroksen jälkeen
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mielipidettä:”Kilpailu vaikutti ammattimaisimmalta
endurance- kisalta ikinä.”
Tottakai uusia toimitsijoita
jännittää uudet tehtävät
ja pientä epävarmuutta
saattaa esiintyä, mutta hienosti niistä suoriuduttiin,
itse kukin.

Racingilla tuli keskeytys jo
17 kierroksen jälkeen.
Racing 2 luokassa Helle
Motorsport vei luokkavoiton, toiseksi ajoi Mitä mitä
Racing ja kolmanneksi RPTruck Racing 1. Emilia
racing kuittasi neljännen
sijan.

Kilpailussa Saloon-luokan
kolme parasta tiimiä olivat: 1. H.A.N.A, 2. Evotec
motorsport ja 3. TOP Sport
Racing. TTL-racingin sijoitus oli luokassa viides. Obelix-tiimin sijoitus 12. Kriivari Racing Mazdalla 18. Mpower motorsport ajoi
ainoastaan vajaa viisi tuntia ja sijoitus näin ollen 26.
XO Motorsport Team Honda
ei päässyt myöskään kilpailua loppuun hieman yli
neljän tunnin jälkeen kilpailu loppui. Sijoitus heillä
oli 31.

Vesisade hieman sekoitti
kilpailua ja teki siitä mielenkiintoisen katsella, sen
verran mitä hommilta ehti.
Yleisenä mielipiteenä tuntui ylävarikon käyttö varikkona saavan hyväksyntää,
ehkä hieman jotain viilailuja voisi tankkauspaikan
osalta tehdä.

Racing 1 luokan loppu
tulokset olivat tämän
näköiset: 1. Mopo Team, 2.
Tekopa team ja 3. 2 Smoke. Morza racingin Opelilla
ajettiin neljänneksi kierroksia kertyi 164. Kriivari

Tankkauspaikan normaali hässäkkää

Todella hienoa oli, kun tuli
todistettua etteivät alusvaatehankinnat ole tappaneet endurance lajia aivan
täysin. Katsotaan miten
paljon ensi vuonna on osallistujia.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Roni Miinalainen
Santtu Miinalainen

TTL-racingin Honda oli iskussa, Saloon luokassa viides sija

Ensimmäisen kierroksen pyörityksessä Roundrunners

Kriivari Racingin Mazda kesti koko kuuden tunnin kilpailun, sijoitus Saloon luokassa 18.

Morza Racing jäi ainoastaan yhden sijan verran luokan
podiumpaikasta, sijoitus Racing 1-luokan neljäs
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DELTA-TEAMIN KAUSI AVATTU
Lentosen ja Tenkasen Delta.Teamin kausi on saatu
vihdoin käyntiin.
Alunperin autoa piti kovastikin päivittää talven aikana. Aina kaikki ei mene niinkuin etukäteen suunnitellaan ja erinäiset projektit
talven aikana siirsivät päivityspakettia tuonnemmas. Uutta tehokkaampaa
moottoria ei siis vielä saatu nokalle.
Toisaalta vanha on toiminut todella luotettavasti,
joten turha hätäillä uuden
kanssa. Alusta,ohjaus,sekä
rengas/vanne-puolelle sensijaan tuli mitä pitikin.
Kisakausi piti alkuperäisen
kalenterin mukaan startata 25.4 Tammisaaresta,
mutta viimehetkellä ilmaantuneet vaihteistovaivat estivät osallistumisen.
13.5. Fenno Rallisprint,
Parkano
n.2,5km mittainen teollisuusaluetta kiertävä lenkin oli uusi tuttavuus, sillä
kyseinen kisa järjestettiin
nyt ensimmäistä kertaa.
Virpi ei päässyt kisaan työesteiden vuoksi. Mukana
reissussa avustajana ja
matkaseurana "salamakuvaaja Santeri".
Auto tuntui nyt teknisesti
pelittävän ja käsiteltävyys
oli huomattavasti helpompaa sillä uusitun ohjauksen
myötä ratissa oli kierroksia
entisen 2,8 sijaan nyt 1,8.
Lievää puskemista kuitenkin oli havaittavissa. Syyksi
osoittautui uusien isompien renkaiden vuoksi virheelliset paineet.
Tuloksena Parkanosta oli
luokan 2., sekä yleiskilpailun 11.sija. Luokka- ja
yleiskilpailuvoiton vei Kokkolan Ua:n Toni Läspä Mitsubishi Lancer E6:lla.

Lapinlahdella oli panostettu palkintoihin, Virpi sai komean ja kuulemma painavankin
metson palkinnoksi naisten luokan voitosta
1 6 . 5 . A l i t u s t e k n i i k ka
Asfalttisprint, Kokkola
Kisat jatkuivat jo saman viikon sunnuntaina Kokkolassa Future-sarjan toisella
osakilpailulla. Samainen kisa äänestettiin 2009 kauden päättäjäisissä Futuresarjan parhaaksi osakilpailuksi. Matkaan lähdettiin
jo hyvissä ajoin edellisenä
päivänä. Kiitos taas kerran
Konehuolto H.Tenkaselle
pyörillä kulkevasta majapaikasta. Kokkolan rata on
nopea teollisuusalueen katuja ja pihoja kiertävä lenkki.
Kisapäivänä sää oli helteinen pitoa ei siis tullut puuttumaan.
Naisten luokkaan starttasi
kilpailijoita melko mukava
määrä, kaikkiaan seitsemän.
Kärki oli tuttuakin tutumpi: 1.Marjo-Riitta Lunden
ajoi voittoon lopulta varsin
selvällä vajaan 3 sekunnin

erolla. 2.Jaana Hämäläinen, 3.Kaisa Sistonen
,5.Virpi Tenkanen.
Junioreiden puolella nelivetoisissa mukana 11 kuljettajaa.
Voittoon luokassa Pertti
Tapojärvi 2.Kari Peura,
3.Hannu Siekkinen,
7.Pertti Lentonen. Sijat 16 miehitettiin Mitsubishi
Lancereilla.
Tapojärvi kuittasi myös
yleiskilpailun voiton. Lentosen sijoitus 52:n lähtijän
joukossa 25.

syivät kokopäivän kaikille
tasapuolisina; yhtä märkä
rata koko ajan.
Vettä siis tuli reilusti koko
päivän ja se tietysti toi
myös oman haasteensa ajamiseen, kuten myös järjestäjälle. Kilpailualue sijaitsi Lapinlahden urheilukeskuksen ympäristössä. Paikka joka on tuttu mm. Eliittikisoista.
Hienosti siis pystytään auto- ja yleisurheilua järjestämään samallakin alueella, kun yhteistyö toimii.
Ennen starttia jo päätim12.6.A-Katsastus Rallis- me että ensimmäinen kierprint,Lapinlahti
ros otetaan varman päälle
Jos oli Kokkolassa heltei- ja hieman tunnustellen. Viinen ja kuiva keli, niin sa- mekertaisesta sadekisasta
maa ei voinut sanoa olo- kun oli jo aikaa. Parannelsuhteista Lapinlahdella.
laan sitten toisella yrittäVesisade alkoi kisapäivänä mällä tulosta.
jo aamuyön tunteina ja lop- Virpin ensimmäinen kierpui, kuinkas muuten kuin ros vei kuitenkin kärkeen
aika pian kilpailun päätyt- reilun 9 sekunnin erolla entyä.
nen paikallisen seuran MitNo olosuhteet ainakin py- su-kuskia Minna Lipposta.
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Toisella kierroksella oli siis
tarkoitus parannella aikoja
ihan reilusti, mutta autoon
iski Virpin ajovuorolla jokin käyntihäiriö. Kone alkoi röpöttämään yläkierroksilla kun ahdot oli maksimissa.
Ilmeisesti yksi anturi oli
vaurioitunut, eikä tykännyt kosteudesta.
Virpin aika ei siis parantunut, mutta siitä huolimatta ykköspaikka piti 3,9 sekunnin turvin.
2.Minna Lipponen, 3.Marjo
Haapakoski.
Kilpailun järjestäjä oli panostanut palkintoihin, vaikka ilmoittautumismaksu
olikin maltillinen. Kaikille
yleiskilpailu voittajille oli
tarjolla perinteisen pokaalin lisäksi paikallisen moottorisahataiteilijan luomuksia, sekä kilpailun pääsponsorin, A- katsastuksen
lahjakortit.

Junioreiden puolella nelikko-luokassa mukaan lähti 8
kuljettajaa.
Pertin ensimmäinen veto
myös omasta mielestä varmanpäälle. Aika riitti kuitenkin yleiskilpailun 6. sijaan, eikä luokassa podiumikaan ollut kovin kaukana. Odotukset toiselle
kierrokselle olivat siis korkealla.

Mutta kuten edellä tuli
mainittua, käyntihäiriö
pilaisi kummankin toiset yritykset ja tyytyminen oli lopulta luokassa
5. sijaan, sekä yleiskilpailussa 46 kuljettajan
joukossa sijaan 7. Se podium jäi lopulta vajaan
2 sekunnin päähän.
Luokan sijat 1-4 miehitettiin taas Mitsubishi
Lancereilla. Luokka ja
yleiskilpailu voittoon

ajoi Kokkolan Ua:n Toni
Läspä.
Sade tuntuu mukavasti
tasoittavan peliä, eikä
150 hv:n tehotasoituksella ole niin suurta vaikutusta kuin kuivalla kelillä ajettaessa. Toivomme sadekisoja siis jatkossakin!
Nyt rallisprint- rinta-

malla on pienoinen tauko ja kilpailut jatkuvat
vasta 7.8 Ikaalisissa
Future-sarjalla.
Teksti:
Pertti Lentonen
Kuvat:
Pertti Lentonen
Niko Pöntinen

Lapinlahden kilpailu ajettiin vesisateessa

JOKKISKOULUTUS NUORILLE
Vielä on hieman aikaa ilmoittautua seuran järjestämään
Jokkiskoulutukseen, joten kaikki kiinnostuneet nuoret
soitelkaahan Markulle ja kyselkää asiasta.
Markun numero löytyy lehden sivulta 2
Muistin virkistämiseksi hommahan on tarkoitettu 14-18
vuotiaille nuorille, joita kiinnostaisi lähteä jokamiesluokkaan mukaan.

Ravintola

Park Ferme

Markulle on ilmoittautunut muutama nuori koulutukseen ja se tullaan järjestämään ennen Someron nuorten
jokkistutkinnon päivämäärää eli ennen 11.9.2010. Tällöin koulutuksen jälkeen nuorilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto Somerolla, jos haluavat.

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

Alastaron moottoriradan alavarikolla

avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään
puh. 0400 537484

aamupala 8-10
lounas 11-15
A-oikeudet

Hälytykset 112

Loimaan Ambulanssi Oy
Kaarnatie 1
32210 LOIMAA
mika.hirvonen@loimaanambulanssi.fi
www.loimaanambulanssi.fi

Loimaan
KANSI- JA MOOTTORIKONEISTUS OY
Anssi Pihlajasaari
- automaalit
- varaosat
- tarvikkeet
Teollisuuskatu 10
32200 LOIMAA

Puh

02 762 1303

Fax

02 762 4791

GSM 040 553 9149
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Teijotalo-ralli 22.5
Salon urheiluautoilijoiden joka vuotuinen Teijotalo-ralli keräsi 240 kuljettajaa kokeilemaan
menoa Salon lähialueilla.

Tavailan Escortin kartturinpaikalla. Riihikoskelaisen Janne Pensikkalan Vw
Golf Gti löytyi yleiskilpailun osallistujaluettelosta.
Kettusen Harri oli hypänKySUA:n kuljettajia ja kart- nyt kartturiksi Niinin Pasin
tureita joukkoon mahtui Astran kyytiin. Jesse Niinin
mukavanlaisesti kaikkiaan
16. Ismo Niini ja Timo Ura
osallistuivat Historiikkeihin Ford Anglialla, kuten
myös pari Jari ja Janne Turtia. Heillä menopelinä oli
Wartburg. Heikki Kaskinenkin oli jälleen lähtenyt Porschen puikkoihin
Historic-luokkaan ja Sami
Peltonen istui Mika Peltosen vierellä kakkoskuljettajan ominaisuudessa. Kari
Mäkelä oli myös lähtenyt
Cortinansa kanssa katsomaan miltä Salon seutu
”pienellä” sadekelillä näyttää.
Esa Sandbackan Lada Samara löytyi lähtöluettelosta
Trophy-sarjassa. Hannu
Böckerman istui Jari Pullisen vieressä pelkääjän paiTalkooporukka kokoontui Somerolla, josta siirryttiin EK4:n alkuun toimitsijapalaveriin
kalla 1600 Escortissa.
Bmw:llä oli lähtenyt Teijotalo-rallia katsastamaan
pari Jari Piirainen ja Petri
Jääskeläinen. Vesa Mäkelän penkki oli kiinni Otso

käskytettävänä oli Opel
Corsa 1300. Niko-Pekka Nieminen osallistui Bjunioreihin Toyota Starletillaan.

Heikki Kaskinen oli luokassaan 4.

KySUAlaista talkooporukkaa
Talkooporukkaan nelospätkälle lähti UA:sta Jyri Mul-

tanen, Ari Jalavikko, Pekka
Kivinen, Jouko Ahola ja
allekirjoittanut pesueineen. Alunperin tarkoituksena oli ns. vaihtotalkoot

Ismo Niini ja Timo Ura tyylittelivät Angliallaan
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Mika Lehtosen menoa, kartturinaan hänellä oli
KySUA:sta Sami Peltonen
eli vastaava määrä talkoolaisia piti tulla Circuit Enduranceen puuhastelemaan
vastapalveluksi, mutta
suunnitelmat muuttuivat.
Niinpä niin, niinhän ne
suunnitelmat muuttuivat
erikoiskokeellakin. Seuramme talkoolaisille määrättiin väliviestipiste hoidettavaksi eli melko simppeli piti homman olla, piti
ja piti. Kun olimme porukalla pisteeseen päässeet,
niin 15 minuutin päästä
Jyri sai soiton, että maalipään talkoolaiset (luetaan
toisen seuran porukka)
eivät olleet tulleet ja
eikun siitä paikasta neljä
meidän kaveria maalipäähän hoitamaan puskakelloa yms. maalipään hommia ihan kylmiltään tietysti. Jäimme sitten paremman puoliskon ja muksujeni kanssa hoitamaan väliviestiä. Hienosti hoitivat
Bertta ja Fanni, Roni ja
Mirva väliviestin kirjanpidon, kun valokuvailin väliviestin ysikymppi kurvissa
autoja.
Maalipäähän lähteneillä
miehillä ei sitten ollut niin
hyvä tuuri ainakaan ilmojen suhteen. Vettä alkoi
sataa aivan kaatamalla
maalipäässä ja tie oli aivan
kauheaa velliä, mutta sitkeästi äijät hoiti homman
kotiin erittäin lyhyen koulutuksen jälkeen ja kiitosta on ”hätämiehitykselle”
tullut kovasti sen jälkeen,
hieno homma! Jos KySUA ei

olisi maalipäätä hoitanut,
olisi pätkä jouduttu perumaan.
Kilpailun kulku
Seuramme kuljettajia ei
kyllä heitetty tuurilla tässä
kisassa.
Historic-luokassa Jari Turtian matka päättyi jo
ensimmäisellä erikoiskokeella tekniseen vikaan.
Heikki Kaskisen sijoitus
EK1:n lopussa oli luokassaan neljäs ja hän myös
päätti kilpailunsa luokan
neljäntenä jääden Ek6:n
maalissa vajaa puoli
minuuttia luokan kolmannesta. Kari Mäkelä toi Cortinansa luokkansa seitsemänneksi kovimmalla ajalla EK1:n maaliin, mutta
Cortinan vaihdekeppi ei
pysynyt paikallaan kakkos-

Esa Sandbackan autosta hajosi moottori, vaikka tässä
nelospätkän ysikympissä vauhti vielä onkin kohdillaan
pätkällä ja keskeytyshän
siitä tuli Mäkelällekin.
Ismo Niini ja Timo Ura saivat luokassa sijoituksen 10
ensimmäisellä EK:lla ja
kutosen lopussa luokkasijoitus oli Anglialla
yhdeksäs. Sami Peltonen
opasti Mika Peltosta siihen
malliin, että Historiikkien
luokkasijoitus ensimmäisen pätkän jälkeen oli 8.
Lopullinen sijoitus oli 7 luokassa.
Trophy-sarjassa Sandbackan Samaralla päästiin
ykköspätkällä sijalle 17.
Mutta vitospätkä oli Ladan
moottorille liikaa ja se
hajosi, yksi keskeyttänyt
KySUAlainen lisää.
Jari Pullinen ja Hannu Böckerman luotsasi ykköspät-

källä Escortin luokassaan
sijalle 26. Lopputuloksista
pari löytyi luokkansa sijalta 18. Jari Piirainen ja
Petri Jääskeläinen olivat
BMW original- luokassa
ykköspätkällä sijalla 5. Kilpailun lopussa pari jäi 14,1
sekunnin päähän kolmannesta sijasta ja sijoitus siis
luokan neljäs.
Vesa Mäkelä opasti yleisessä Otso Tavailaa ensimmäisellä EK:lla sijalle 16.
Kutospätkän jälkeen lopullinen sijoitus oli luokassa
11.
Janne Pensikkala ajoi hienosti alussa yleisessä kahdeksanneksi, mutta nelospätkä koitui Pensikkalan
auton kohtaloksi ja keskeytys tekniseen vikaan
tapahtui hieman väliviestipisteemme jälkeen.

Veli Kukkosen ojanperkaamishomma kannatti, näillä ajolinjoilla oltiin luokan kärjessä tällä pätkällä
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Teijotalo-ralli 22.5

Pasi Niini ja Harri Kettunen
ajoivat A-junioreissa sijalle 12. EK1:llä. Astra löytyi
lopussa luokkansa sijalta
11.
Niko-Pekka Niemisen Starlet kulki myös hienosti kilpailun ensimmäisellä erikoiskokeella luokan sija 5.
ennakoi hyvää tulosta kilpailusta. Mutta kuten niin
moni KySUAlainen, joutui
Niko-Pekka Nieminenkin
keskeyttämään kilpailunsa
kisan viimeisellä pätkällä
tekniseen vikaan luokan
kolmannelta sijalta. Jesse
Niini ajoi EK1:n luokkansa
12 nopeimman ajan ja lop-

Välipisteen kirjanpitäjä

Jesse Niini ajoi Corsallaan luokkansa kuudenneksi

putuloksissa tasaisella ajolla sijoittui B-junnujen kuudenneksi ja luokkansa viidenneksi Corsallaan.
Kilpailun saldoksi siis
KySUAlaisilta ikävästi muutama keskeytys, neljä märkää toimitsijaa ja viisi hieman vähemmän märkää toimitsijaa eli normaali ralli
siis :D
Teksti ja kuvat :
Santtu Miinalainen

Niko-Pekka Nieminen oli tässä kohtaa kilpailua vielä
hienosti luokan kolmannessa sijassa kiinni

MynUA:n Jari Pullista ohjeisti Hannu Böckerman
KySUA:sta

Otso Tavailan kartturina toimi Vesa Mäkelä KySUA:sta

Janne Pensikkalan hieno yleisen luokan yhdeksäs sija
muuttui keskeytykseen hieman tämän ysikympin jälkeen

Jari Piirainen ja Petri Jääskeläinen ajoivat BMW
Original -luokassa neljänneksi
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Rata Tutux II
Alueen puuhamiehet järjestivät Alastaron moottoriradalla jälleen Rata tutux- tapahtuman kevään
korvalla. Paikalle oli saapunut kymmenkunta nuorta katsomaan ja tutustumaan rata-ajotoimintaan.
Alavarikon ravintolassa järjestettiin koulutus/ infotilaisuus, jossa kerrottiin eri

rataluokista sekä esiteltiin
AKK:n toimintaa. Infon jälkeen kyyditettiin nuoria rata-autoissa tai nuoret pääsivät ottamaan omilla autoillaan tuntumaan moottoriradalle.
Teksti + kuvat:
Santtu Miinalainen

Ossi Pietilä kävi tutkailemassa ajolinjoja kakkoskuljettajan paikalta

Rami Peiponen toimi yhtenä radan esittelykuljettajista

Kamasa-TOOLS Nats
Käväisin taas FHRA:n järjestämässä ensimmäisissä
kansallisissa kiihdytyskilpailuissa.
Yhteensä moottoripyöriä
ja autoja oli paikan päälle
tullut kilpailemaan toista
sataa.

Kilpailu oli jälleen järjestetty ammattitaidolla ja se
näkyi kilpailun kulussakin.
Liimapinta ei tietenkään
vielä ollut parhaimmassa
mahdollisessa kunnossa,
mutta EM-kisoihin mennessä oli kitkakerroin saatu
kohdilleen.

Loimaalaisväriä kilpailuun oli tuomassa Anna Lehto
pinkillä Datsunillaan, luokkana SET eli Sportsman ET

Kiihdytys ei ole juurikaan
kärsinyt lamasta, kilpailijoita riittää mukavasti jokaiseen kilpailuun.
Yleisössä on hieman katoa
käynyt, ainakin omana huomiona tehty väen määrä
rinteessä tuntui pienemmältä kuin viime vuotisissa

kisoissa. Nitro Nationalskilpailuviikonloppu (EM)
sen sijaan on tainnut vakiinnuttaa yleisönsä siihen
20-25 000 nurkille.
Teksti + kuvat:
Santtu Miinalainen

Autobild-lehden päätoimittaja Jarmo Markkanen lämmittelee Novansa kumeja
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11.-12.6.201
Rata-autoilun SM-sarja jatkui Kemoran kilpailun jälkeen Alastarolla. Kyrön seudun urheiluautoilijat olivat
tällä kertaa kilpailun anomisvuorossa, neljän seuran yhteistyönä tehtävään
SM-kilpailuun kerättiin yli
100 toimitsijaa näistä neljästä seurasta sekä muista
lähiseuroista. Töitä oli
tehty muille seuroille ja
vastapalveluksina pyydeltiin muiden seurojen
jäseniä töihin omaan kil-

pailuun.
Kilpailijoita oli ilmoittautunut hieman yli 10 prosenttia enemmän tänä
vuonna, kuin verrattuna
viime vuoteen. Kaikkiaan
135 kilpailijaa löytyi Kitin
listalta ilmoittautumisajan
päätyttyä.
Seuramme kuljettajia oli
ainoastaan Xtreme-race
luokassa sekä tietysti kuorma-autojen luokassa. Bmw
Xtreme race luokkaan oli-

vat lähteneet ajamaan
Markku Hannula ja Tero
Ståhl. Kuorma-autoissa sen
sijaan olivat ajamassa
Matti Salonen ja Aki Teini.

kilpailuun muodostui aikaajoissa ruutu 8. Kelin ollessa kostea ja märkäkin kilpailun puolessa välissä kierroksella 12 oli Hannula/Ståhl parin sijoitus
XTREME-RACE
pudonnut pari pykälää.
Jo torstaina alkaneet har- Vaihdon tapahtuessa ehti
joitusajat mahdollistivat muutama auto rynniä parin
hyvän testaamisen ennen ohi ja kilpailua jatkettiin
kilpailua. Perjantaina Xtre- sijalta 15. Muiden parien
me race- luokassa Hannula v a r i k k o p y s ä h d y s t e n
ja Ståhl ajoivat lämmitte- ansiosta parin todellinen
lyissä 10 parhaan jouk- sijoitus asettui vaihdon jälkoon. Lähtöpaikaksi illan keen sijalle 13.

Petri Lappalainen pisti kunnolla kampoihin MM-sarjaa
ajavalle Kuismaselle
KySUA:lla oli yhdenmiehen ylivoima voittokuohareiden
suihkuttamisessa, vaikka kilpailun piikissä ei oltukaan

Meinasi ajokelikin äityä oikein vetiseksi

Metropolia Formula Engineering Team esitteli omia
tuotteitaan ylävarikolla, kaikki osat ovat itse suunniteltuja ja valmistettuja > www.metropolia-motorsport.fi

Heinäkuu 2010 n:o 2

10 Alastaro
Parin ollessa kierroksella
16 kaksi kilpailijaa pääsi
o h i t t a m a a n H a n n ula/Ståhlin, mutta kierroksella 21 toinen menetetyistä sijoista saatiin kuitattua. Hannula/ Ståhl lopputuloksissa kilpailun 14.
KUORMA-AUTOT
Perjantain aika-ajo ajettiin klo 13.00. Ensimmäisen ruudun kilpailuun
lunasti Juha Rinne. Hän oli
ainut, joka pääsi alle 1.40
aikaan. Toiseen ruutuun
ajoi Aki Teini. Kolmanteen
ruutuun ajoi Erik Forsström.
Perjantaina ajettiin lisäksi
kilpailulähtö, kuten Xtreme race- luokassakin.
Vettä tuli ja kierrosajat
putosivat reilusti 1.50 huonommalle puolelle. Juha
Rinne johti kilpailua alusta
loppuun ja näin saavutti
kaikkien alkukauden vastoinkäymisten jälkeen
ensimmäisen ykkössijan
kauden kilpailuissa. Toisena maaliin ajoi KySUA:n Aki
Teini, joka kuittasi myös

Etsi yksi virhe MAN-kuormurista? Tämä ei ollut mikään MANin arvostelukysymys
Scania- tai Volvo-miehille
lähdön nopeimman kierrosajan nimiinsä. Kolmantena maaliviivan ylitti Erik
Forsström. Alkukautena
kyntensä näyttäneen
Jarmo Kinnusen ajo jäi
tällä kertaa vaisuksi, hän
ajoi vasta sijalle 7. Markus
Alkio keskeytti kilpailun
kuudennella kierroksella.
LAUANTAIN LÄHDÖT
Xtreme race- luokan kilpurit järjestäytyivät lähtökuoppiinsa ja Hannula/Ståhl parilla oli erilai-

Rata-alueella oli 20 km/h nopeusrajoitus, nopeuksia
valvottiin kokoajan

jatkuu seuraavalla sivulla

Liukas keli koitui myös Per-Erik Axelhultin kohtaloksi,
Camaro ulkoili ja sillä ei kilpailuun päästy

Aku Pellinen vei kummassakin V1600-luokan lähdössä voiton
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nen kipinä tultaessa tämän
päivän lähtöön. Alussa
sijoituksen pyöriessä 18
nurkilla vaihto tehtiin jälleen kierroksen 12 jälkeen. Siitä alkoi radan kuivumisen myötä hurja
nousu ylöspäin ja 27 kilpailukierroksen jälkeen Xtreme race- pari Hannula/
Ståhl ylitti maalilinjan
sijalla 11. Kauden paras
tulos Kemoran vastoinkäymisten jälkeen.

TOIMITSIJOILLE KIITOS
Hienosti työskentelivät toimitsijat jälleen kerran ja
suurin kiitos kilpailun
kulusta kuuluu tietysti heille. Ikinä ei toimitsijoita ole
liikaa vaan varamiehen
varamieskin tulee yleensä
aina tarpeeseen.
Aikataulu toimi ja vaikka
kilpailuissamme tehtyä
minuuttiaikataulua on
monesti ihmeteltykin, niin
sepä tuntuu toimivan joka
kerta.

Kuorma-autojen lähtöjärjestys oli Rinne, Teini ja
Forsström kärkikolmikon Teksti ja kuvat:
osalta. Tiukkaa kilpailua Santtu Miinalainen
koko lähdön verran ajettiin. Lähdön kovimman
kierrosajan kellotti Forsström 1.39,452. Teknisen
vian vuoksi keskeyttämään
joutunut Juha Rinne kellotti ajan 1.39,564. Kolmanneksi parhaan ajan kellotti toiseksi tullut Aki Teini, jonka aika oli 1.39,787.
Matti Salosen rahkeet riittivät kolmanteen sijaan.
Markus Alkio jäi yhdeksänneksi, mutta tällä suorituksella sai kolme pistettä
plakkariin. Hienosti siis
kaksi Kyrön seudun UA:n
kuljettajaa palkinnoilla ja
kaikki sarjapisteillä.
ILTABILEET
Tomi Tuomisen vokalisoima
bändi Fidel Bistro vauhditti
alavarikon ravintola Park
Fermen iltaa ja yllättävän
paljon oli paikan päälle
ihmisiä kokoontunut.
Ulkoilmasoiton musersi
lopullisesti vesisade, joten
keikka soitettiinkin ravintolan sisätiloissa.

Fidel Bistro pisteli parastaan Rata-SM:n iltabileissä

Mutterinavaajalle oli kovaa käyttöä kuorma-autotiimeissä

Markus Alkion vauhti petraantui loppua kohden, viimeisellä kierroksella vauhti sitten
hidastui ja syyksi osoittautui viallinen suutin
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Ratailta II 19.5
Ennen kuin päästiin radalle
UA:n jäsenten kalustolla,
niin Eagle Racingin järjestämässä tilaisuudessa
ajettiin ”sutimisautolla”
ja ”Amerikkalaisella
soikionajo autolla”. Näin
olisi ehkä eräs toimittaja,
jonka tiedän, kirjoittanut.
Ampujan Santerikin
saattaa tunnistaa ko.
toimittajan, taisi olla
jotain juttua hänestä. Eli
Drifting- ja Nascar- auto
olivat radalla kyyditsemässä porukkaa hieman ennen
rata-aikamme alkua.
Sitten päästiin asiaan,
moottoripyöriä oli ajamaan tullut reilusti yli

kaksikymmentä, niiden
joukossa myös vanhempia
RR-pyöriä reippaasti ja
autojakin oli ajamassa
myös yli kaksi kymmentä.
Mukava oli nähdä, että
diesel-Mersullakin oli
lähdetty koittamaan
radalle. Enduranceen
aivan varmasti käypä peli.
Näistä riennoista ei tällä
kertaa ole seuramme
nettisivuilla omaa kuvakansiota, mutta tässä
jälleen muutama lehtemme sivulla.
Teksti + kuvat:
Santtu Miinalainen

Rantasten BMW pääsi myös testiin, mahtoiko jo siintää Alastaron Rata-SM osakilpailu mielessä

Henri Nokkalan Historic B-ikäluokan Cortinassa on hieno ja hyvällä maulla tehty maalaus

Tämä Fiat tuntui olevan jonkinmoisessa nousukiidossa
se siis yritti irroittaa renkaansä maasta, mutta kahden
renkaan noston jälkeen nousukiito katkesi ja matka jatkui jälleen kaikilla neljällä renkaalla

Lähtösuoralle tulo on hieman erilainen moottoripyörillä,
pidemmän lenkin ajaminen pudottaa mutkasta lähtönopeuden hieman pienemmäksi

Tämän turbotetun Audin konehuoneessa tuntui olevan
hyvä syke ja yläpaine kohdillaan
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Seuran virkistysmatka SM-rallicrossin
osakilpailuun Ahvenistolle 8.5
Seura teki äitienpäiväviikonloppuna matkan Ahvenistolle. Mukana oli n. 20
seuran jäsentä ja kuskina
pikkubussissa toimi jälleen
Koiviston Esko, kiitosta
vaan Eskolle.

Vw oli finaaliin päästetty.
ParkUA:n Jussi-Petteri Leppihalme vei Toyota MR2:lla
voiton, mutta Vw 1500
S:llä AL-Härmän Jarno Kukkola nappasi muiden Mr2
kuljettajien edestä toisen
sijan. Kolmanneksi AItselleni ensimmäinen finaalissa ajoi Santeri Fjält
kerta legendaarisella Ahve- ValUA:sta.
niston radalla oli kyllä hieno, vaikkakaan sää ei juu- SRC-luokan A-finaalissa oli
rikaan katsojia suosinut. tuttu nimi jokamiesluokasEdellisiltaisessa mökkital- ta. Joni-Pekka Rajala
koosaunassakin oli var- N o o r M K / U A : s t a p ä ä s i Joni-Pekka Rajala ajoi hienosti A-finaalin neljänneksi
maan ollut hieman häkää alkuerien pisteiden perus- C- ja B-finaalien kautta
ilmassa, joten menomat- teella C-finaaliin ja siitä
kalla oli melko hiljaista
väkeä. Jokusen välietapin
jälkeen saavuimme
Hämeenlinnaan Ahveniston mäen juurelle ja häkäkin oli alkanut osalla jo
poistumaan verestä.
Kaunismäki oli sopinut seuramme linja-autolle parkkipaikan mäen päälle ja
pääsimmekin hyvin pienellä kävelymatkalla aivan
pelipaikalle, osa porukasta
jäi katsomaan kilpailua bussista.

Rinne ei ollut täynnä kuten 80-luvulla, mutta paljon oli silti katsojia

ITSE KILPAILU
Ensimmäisenä aloittivat
autokrossimiehet ajamaan
alkueriä, jonka jälkeen
SRC-luokka jatkoi omilla
alkuerillään ja viimeisenä
tietenkin turbotetut Divisioona 1:n kuljettajat pääsivät kilpailemaan finaalipaikkojen järjestyksestä.
Seuramme kuljettajia ei
rallicrossin lähtölistoilta
löydä, vaikkakin jokamiesluokassa seuramme kuljettajia onkin kiitettävästi.
Autokrossin kuuden auton
A-finaali oli melko Toyota
Mr2 voittoinen, yksi ainut

Sami Pakkala Hondallaan näyttää hieman erilaista ajotyyliä verrattuna vieressä ajavaan Martti Simoseen, harmillisesti Pakkalan ajot päättyivät A-finaalissa rengasvalliin
Simosen tulos A-finaalin toinen
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pitkän kaavan kautta Afinaaliin. Kuuden auton Afinaalissa olikin automerkkeinä edustettuna jo BMW,
Ford ja Volvo. Rajalan alla
oli Volvo S40. Lähdön voittoon ajoi Jari Kokko
LemUA:sta autonaan Volvo
S40 , toiseksi ajoi Jukka Peltokangas KvanUA:sta Ford
Escort WRC:llä. Kolmanneksi ajoi Markku Koirikivi
AnkUA:sta autonaan Volvo
S40. Rajala jätettiin tällä
kertaa neljännelle sijalle
vaikka lopputuloksissa ero
kolmanteen oli vain 0,4
sekuntia.
Divisioona 1:n A-finaali
starttasi myöskin kuuden
auton voimin, mutta heti
lähdön jälkeisessä kurvissa
hienon nousun B-finaalista
tehneen NoorMK/UA:n
Sami Pakkalan ja
OuMK/UA:n Janne Taskilan

kolarointi keskeytti Sami
Pakkalan kilpailun. Taskila
pääsi vielä jatkamaan ja
ajoi sijalle neljä Afinaalissa. Finaalin voittoon ajoi JoeUA:n Toomas
Heikkinen Saabillaan. Toiseksi maaliin tuli Martti
Simonen Fiestallaan ja kolmannen sijan vei Ari Perkiönmaa RaaUA:sta autonaan myös Fiesta.
KemUA:n Anssi Rytkösen
Mitsubishin tekninen vika
vei häneltä piikkipaikan ja
johti keskeytykseen.
Savun hälvettyä Mitsusta
hän löysi itsensä tuloslistan viidenneltä sijalta.

Alastarollakin testaamassa käyneen Tuomas Venäläisen Corollan potku ei riittänyt finaaleihin asti
kilpailuun menoa. Ja kyllähän Hyvinkään kilpailuakin
lähti seuraamaan melkeinpä parikymmentä seuran
jäsentä jälleen.

POISLÄHTÖ
Poislähtö moottoriradaltaosoittautuikin melko helpoksi ja suurempia ruuhkia
ei oikeastaan ollut. Mat- Teksti ja kuvat:
kalla osa porukasta alkoi jo Santtu Miinalainen
suunnitella seuraavaan osa-

Toiset jäivät katsomaan kilpailua autosta aitiopaikalle
mäen päälle

Juha Sillanpää tarjoili hienoja etupyörän nostoja melkeinpä joka kierroksella

Autokrossiluokan finaali oli Toyota voittoinen

Peltokangas polttelee ”podiumpaarumia” päätykurvissa
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Aluekuppi osakilpailu I
Jarmo Kyllösen vetämä
Aluekuppi aloitti toukokuun alussa ensimmäisellä
osakilpailulla. Seurastamme ajamassa olivat Samuli
Vuorisalo, Antti Kumpumäki, Henri Nokkala, NikoPekka Nieminen, Rami Peiponen, Heimo Mäkelä,
Markku Kaunismäki ja Markku Matikkala. Nämä kaikki
ajoivat koppiautoluokissa.
Kuorma-autoihin oli ilmoittautunut Salosen Matti.
Aluekupin osakilpailuun oli
ilmoittautunut yhteensä
24 kuljettajaa, joten
KySUA oli jälleen hyvin
edustettuna.

Ensimmäisen lähdön voittoon ja samalla myös nuorten luokan voittoon ajoi
Samuli Vuorisalo Honda
Type R:llä. Lähdön toiseksi
ajoi Jussi Kumpumäki Ford
Fiesta R2:lla. Kumpumäelle tämän johdosta avoimen
alle 1600 luokan voitto. Kolmanneksi
lähdössä tuli
Henri Nokkala HistoricCortinallaan, jolla päästiin
avoimessa yli 1600 luokassa voittoon.
Toisen lähdön voiton nappasi Jussi Kumpumäki, neljän sekunnin erolla seuraavaan. Samalla tuli myös
voitto alle 1600 luokassa
toiseen kertaan. Toiseksi

Kuljettajakokouksessa selvitettiin perusjutut kilpailun
kulusta

Jussi Kumpumäen R2 tuli suoraan soratesteistä radalle, joten numerotarroja ei ollut, mutta kuraan oli piirretty maaginen numero, jolla lohkesi voitto toisessa lähdössä

Markku Kaunismäki oli koittamassa diesel-Fiestalla menoa radalla, kierrosajat olivat kylläkin yli kaksikymmentä sekuntia huonompia kuin kärkipään kuljettajilla
Radalle lähdettiin järjestäytymään tornin edestä
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lähdössä tuli Samuli Vuorisalo ja nuorten luokan
tuplavoitto kuitattiin samalla ensimmäisestä kilpailusta. Kolmantena maalissa oli Henri Nokkala, joka myös oli samalla luokkansa ykkönen.

Markku Matikkala Hondallaan ei päässyt maaliin, keskeytys toisella kierroksella

Mäkelän Heimo ajoi Multiva Racingin Volvolla luokassa neljänneksi molemmissa lähdöissä

Matti Salonen oli ajamassa vanhalla Volvollaan tällä
kertaa

Kuorma-autojen ensimmäisessä lähdössä oli ainoastaan kaksi kuljettajaa.
Matti Salonen voitti lähdön, koska pääsi ajamaan
sitä neljä kierrosta ennen
jarrurummun rikkoutumis-

ta. Erik Forsströmin testauksessa ollut tuplaturbo
ei ottanut toimiakseen ja
polttoaineen syöttöön ilmaantui ongelmia. Lähtö
oli hänen osaltaan ohi kahden kierroksen jälkeen.
Toista kuorma-autolähtöä
ei ajettu kilpailijoiden viallisten autojen takia.
Teksti + kuvat:
Santtu Miinalainen

Vuorisalon sprint-alusta tuntui toimivan asfaltillakin

Niko-Pekka Nieminen oli luokassaan toinen molemmissa lähdöissä, kuvassa myös Kyllönen hoitamassa lähdönjärjestelyä

JOUKKOJULKAISU

Rähinät asfaltilla

Hallituksessa on päätetty,
että jokamiesluokan kilpailu Reiskan Rähinät tullaan järjestämään tänä
vuonna asfaltilla. Kilpailuun tarvitaan paljon toimitsijoita. Joten jos sinulla on vapaana 23.-24.10 viikonloppu, niin pistä korvan
taakse nämä päivämäärät
seura tarvitsee paljon tekijöitä tähän kilpailuun.
Kilpailun nimi tulee luultavasti muuttumaan riippuen kilpailun tukijoista.
Reiskalta on lupa kysytty
nimen vaihtoon ja Reiska
näytti vihreätä valoa sponsoripohjaiselle nimelle.
Koitetaan tehdä tästä kilpailusta sellainen normaali
KySUA:n kilpailu eli hommat toimii!
Kaunismäen Markulle voit
ilmoittaa tulostasi vaikka
jo nyt, tarkempia tietoja
tulee nettisivuille lähempänä ajankohtana. Yhteystiedot löydät lehden sivulta 2!

Kuva: Santeri Ampuja

LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

040 - 779 2214
lstl.liikenne@seutuposti.fi

• Pyörätuolit • Paarikuljetukset

INVATAKSIPALVELU

LOIMAAN PESULA OY

VUODESTA 1986

•Vesipesut
•Kemiallinen pesu
•Emulsiopesu
•Pöytäliinavuokraus
•Pyykinpesuaineiden myynti
KYSY KULJETUSPALVELUA

Avoinna ma-pe 6.30 - 16.30
Muina aikoina puh. 0400 854058
Puh. (02) 762 1144 Oppipojankatu 5, 32200 LOIMAA

R AUTIAINEN
HUOLTO- JA PESUPALVELU

Meillä jälleenmyynnissä Duell-tuotteet !!!
Varusteita ja tarvikkeita: Moottoripyöriin,
kelkkoihin, myös crossi- ja ATV valikoimat.
Nopealla toimituksella!

Auton hoitotuotteet

Muista myös KILPAÖLJYT meiltä!

www.loimaanpesula.fi

Auton maalipintojen VodaX-käsittely

®

Kendall öljyt,

Titanium Armour-kaksikomponenttikäsittely, joka myös kilpakäyttöön
sinetöi autosi maali- ja lakkapinnan, tehden
pinnoista helppohoitoisia ja kestäviä
pohjoisen vaativiin olosuhteisiin.
Takuu 5-vuotta!
alk. 200 €
Moottoripyörätarvikkeet

Meiltä myös kaikki auton pesut,
Takojantie 5
kiillotukset ja vahaukset
www.huoltojapesupalvelu.fi

32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

