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Taittajan kärestä
Rataillat ovat olleet hurjassa suosiossa tänä vuonna.
Hallitus päättikin rohkeasti ottaa hoitaakseen 9 ratailtaa vuonna 2011. Kevään ratailtoihin ei vielä oikein
herätty 2010, olisiko ehkä kalusto ollut vielä sen verran
vaiheessa mene ja tiedä, mutta syksyllä järjestettyihin
iltoihin kuljettajia kerääntyi todella hienosti testaamaan. Ensi vuoden ratailloista löydät infoa lehden sivuilta ja muistakaa käyttää jo keväällä 2011 harjoitusillat
hyväksenne.
Seuran pikkujoulutkin olisi tarkoitus jälleen järjestää ja
paikaksi on valittu tällä kertaa aikaisempinakin vuosina
ollut Tornikahvila Loimaalla. Pikkujoulut ovat 20.11 ja
ilmoituksen löydät lehden sivuilta, josta saat tarkempia
tietoja ilmoittautumisesta.
Reiskan rähinät lähestyvät ja saattavat olla ajettu tämän lehden ilmestymisen aikaan, mutta hommia on
tullut sitäkin varten tehtyä kiitettävästi.
Syysrace oli tällä kertaa seuramme anottavana kilpailukalenterissa ja senkin takia osittain Reiskan järjestelyt
menivät melko viime tinkaan.
Ensi vuoden kilpailukalenteriin seurallemme on merkitty
kaksi omaa ja pari muuta kilpailua, joissa olemme mukana. Joten innokkaita talkoolaisia kaivataan myös vuonna
2011 jälleen.
Ja lopuksi vielä, kirjoitelkaa jäsenet ihmeessä Ratinvääntäjään juttuja, niin kilpailijat kuin myös toimitsijahommissa olleet. Olisi mukava saada hieman vaihtelua
näkökulmiin eri kilpailuista. Yhteystiedot löytyvät lehdestä ja kilpailuissa voi tulla kiskaisemaan meikäläistä
hihasta, jos satutte niissä allekirjoittanutta näkemään.
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Ratailta IV
Eipä ehtinyt meikäläinen
kolmanteen ratailtaan
tällä kertaa, mutta neljännessä oltiin taasen mukana.
Vetovuoro illasta sattui
myös samaisen henkilön
kohdalle ja taisi samalla
iskeä se meikäläisen perus
”huonon tuurin”- syndrooma myös muillekin.
Autoja oli paljon ja homma
toimi jälleen 20/20 min
suhteella autojen ja moottoripyörien osalta. Paikalla
oli myös paljon sellaista
kalustoa, jota ei oltu aikaisemmissa ratailloissa nähty.
Tällä kertaa eniten toimintaa tarjosi yksi kappale
palavia autoja ja 23 kpl:ta
tyhjennettyjä sammuttimia. Siviiliauton palamaan
syttyminen aiheutti lievää
juoksentelua/ajamista ylävarikon ja radan välillä.
Eipä auttanut vaikka kuinka sammutimme liekkejä,
kun auto paloi jo niin kuumana, että sammutuksen
jälkeen se syttyi itsestään

uudelleen.
Kuuman ja kuivan kauden
takia jouduimme suojelemaan sammuttimilla myös
rata-alueen nurmikkoa liekeiltä ettei tuli päässyt
leviämään kauemmas palokohteesta. Mutta auto
ikävä kyllä paloi korjauskelvottomaksi.
Tästä viisastuneina seuraavassa rataillassa tulisi
sammuttimia olemaan
VALMIIKSI jo huomattavasti
enemmän käsillä.
Sammutukseen meni hieman rata-aikaa, mutta siivouksen jälkeen päästiin
vielä tunnin verran ajamaan.

Legends ja ”legend” toinen näistä kestävyysajoon tarkoitettu

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Mirva Korkiakoski

Tämän värikkään Opelin pito oli hieman kadoksissa,
pojat valittelivat vanhojen renkaiden pidosta. Vai mahtoiko tehoa olla liikaa?

Etualalla oleva vihreän BMW:n kuljettajat ovat aktiivisesti käyttäneet seuran ratailtoja hyödyksi, taaempana oleva
BMW on BMW Extreme -luokkaa Rata SM sarjan läpi ajaneen parin Markku Hannulan ja Tero Ståhlin menopeli
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Momo Endurance iltakilpailu 21.7
KySUA:n endurancekuljettajia oli suunnaton määrä
jälleen Momo Racing Teamin järjestämässä iltakilpailussa heinäkuussa.
XO Motorsport Honda, RP
Tr u c k r a c i n g , K r i i v a r i
Racing ja Morza racing olivat tiimejä joissa KySUA:n
kuljettajia nähtiin puikoissa.
Iltakilpailujen suosio on
tuntunut kasvavan, mutta
toimitsijoiden saaminen
kilpailuihin on tietysti vaikeaa. Tähän ongelmaan on
apunsa tuonut Alastarolla
ja myös muillakin Suomen
moottoriradoilla led-valo
pohjaiset liputusvalot tie-

tyille ratapisteille. Liputusvalosysteemin kehittäminen tietysti tuleekin olemaan varmasti seuraava
puheenaihe AKK:n johtoportaassa, vaikka itse olenkin sitä mieltä, että valot
eivät tule koskaan korvaamaan niitä henkilöitä jotka
normaalisti ratatuomaripisteillä hoitavat työtänsä.
Itse kilpailu pääsi starttaamaan klo 17.10 ja sitä jatkettiin hieman vajaan kolmen tunnin verran ympäristöluvan sallimaan
aikaan asti.

RUAKSUA Racing joutui sammutus töihin perän kuumennuttua liiaksi sytyttäen alustaan pienet liekit

Kriivari racingin 714 numeroa kantavalla Hondalla
repäistiin kahden kuljetta-

Tässä valui RP Truckracing tiimin kokonaiskilpailun
voitto Kriivari racingin pussiin, Matti Varjus joutui matelemaan RP Truckracingin Hondalla maaliin teknisen
vian vuoksi viimeiset kuusi kierrosta

Tällainen pysti matkasi X-Race tiimin pokaalikaappiin

Kuljettajakokouksen piti Tapani Teittinen käyden läpi
kilpailun kulun ja muut tärkeät asiat kuljettajien kannalta

Lokakuu 2010 n:o 3
jan voimin maaliin Racing
1 -luokan ykkösenä ja
samalla koko kilpailun voitto meni samaiselle tiimille. RP-Truck racing voitti
oman luokkansa eli Racing
2 -luokan. RP Truck racing
oli selkeässä kokonaiskilpailun johdossa vielä kierroksella 92, jolloin Hondan
virranjakajan pyörijä hajosi ja matkan teko hidastui.
Tiimin kierros ajat painuivat 2.30 huonommalle puolelle, joten takana tulevat
ohittivat tiimin kilpailun
loppupuolella.
Morza racing ajoi kilpailussa seitsemänneksi ja
samalla luokkansa Racing 1

viidenneksi. Opelilla kertyi
kierroksia iltaendurancessa 82, joka oli 19 vähemmän kuin luokan ykkösellä.
Kierrosten määrään vaikutti suurelta osin neljä
varikkokäyntiä, luokan
ykkösen käydessä varikolla
ainoastaan kerran.
XO motorsportin Honda löytyi sijalta 10 kokonaistuloksissa ja kierroksia kertyi
mittariin ainoastaan 59.
1.34 alkuisen kierrosajan
XO-Motorsportin Hondalla ei paljoa oltu ajettu ennen
kuitenkin XO Motorsport
tätä kilpailua
Hondalla ajettiin, joten
voi sanoa että Hondassa oli oli heidän ajoaikansa, Teksti ja kuvat :
kulku kohdallaan. Tunti ja jonka jälkeen ajaminen Santtu Miinalainen
viisikymmentä minuuttia keskeytyi.

Morza Racingin Opel kävi varikolla neljä kertaa, näiden käyntien takia tiimi hävisi yhden vaihdon taktiikalla
olleisiin nähden yli kymmenen minuuttia

Iltaenduranceen oli lähtenyt ajamaan 15 joukkuetta

Kriivari racingin kaikki kilpailun kierrosajat olivat tasaisen hyviä, kilpailun voitto lohkesikin kahden kierroksen
erolla toiseksi tulleeseen X-Race tiimiin
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Bella Italiassa Suomessa 24.7
Bella Italia on pitkät perinteet omaava autonäyttely,
joka kerää vuosi vuodelta
enemmän autoja ja moottoripyöriä näytille Forssaan Mustialan kartanolle.
Jo vuodesta 1991 italialais-

valmisteiset kulkuneuvot
ovat saaneet vuosittain
ihmettelijöitä ympäri Suomea liikenteeseen. Kahdeskymmenes vuosikaan ei
tehnyt poikkeusta, Ferrarit, Maseratit ja muut itali-

aanot olivat näyttävästi
esillä.
Myös seuramme sprinttikuljettaja Pertti Lentonen
oli monen muun Lanciakuljettajan kanssa pelipaikalla esittelemässä omaa
kilpakalustoaan.
Niin ja olihan siellä UA:n
muitakin jäseniä ihmettelemässä italialaista muotoilua ja tekniikkaa.
Ensi vuonna on 21. näyttely luvassa 23.7.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Katsojien ikähaarukka oli
vauvasta vaariin, tässä
yksi innokas nuorimmasta päästä

Lentonen esitteli kilpailukalustoa myös pienemmissä
osissa

Tämä 23 hevosvoimainen Fiatin moottori oli varmasti
vanhimmasta näytteillä olleesta Fiatista, nykyäänhän
tällaisesta 1,5 litraisesta moottorista kiusataan jo yli
sata hevosvoimaa

Fiat 850 Sport Coupe vuosimallia 1968

Ferrariherkkuakin oli tarjolla monen auton verran Mustialan kartanolla
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Iltaendurance 4.8 Alastaron moottoriradalla
KySUA:n kuljettajia oli jälleen ajamassa Momon järjestämässä iltaendurancessa.
Kilpailut on järjestetty sarjatyyppisesti hieman vajaa
kolme tuntisina ja tiimejä
on lähtenyt mukaan 15-20/
kilpailuilta. Tällä kertaa
joukkueita oli 19.
Morza Racingin Opel ajoi
hienosti Racing 2-luokan
voittoon olen yleiskilpailussa 8. Kierroksia ehti kertyä vajaan kolmen tunnin
aikana 84.

Saloon-luokkaa ajavalla
Opelix racingilla kierroksia
kertyi 92 ja tällä tuloksella
oltiin yleiskilpailun tuloslistalla neljäs. Omassa luokassaan Opelix oli toinen.
Kilpailun voittoon ajoi ARTeam 94 kierrosta kiertäneenä.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Morza Racingin Gsi Kadetilla vietiin luokkavoitto iltaendussa

RUAKSUA racingin fanit pitivät huolen kannustuksesta,
ikävä kyllä tiimin BMW:n meno loppui jo reilu puolen
tunnin ajon jälkeen

• 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

Opelix-racingin kuljettajan vaihdossa
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KySUA edustettuna Autoglym-rallissa 11.9.
KySUA:n kuljettajia ja karttureita osallistui runsain
määrin Tampereen UA:n järjestämään Autoglymralliin.
Historic luokka 1:ssä kartturina Austin Mini
Cooperin kyydissä oli Harri Pettersson. Kuljettajana
toimi Tero Grönfors NaSU:sta. Miehet ajoivat
luokkavoittoon reilun 12 sekunnin turvin.
Historic luokka 2:ssa KySUA:ta edusti kartturin
roolissa Sami Peltonen.Escortissa kuljettajan
paikalla oli Mika Peltonen SaloUA:sta. Heille sijoitus
lopputuloksissa oli luokkansa kuudes, kärkeen jäi
lopussa eroa 2,5 minuuttia.
Lisää KySUAlaisia Historiikeissa oli luokassa 4, kun
Heikki Kaskinen oli lähtenyt viivalle BMW 2002 TI:llä
Kaskinen päätti kilpailunsa luokka nelosena.
Kärkeen jäi eroa reilu puolitoista minuuttia.

BMW Original luokassa Jari Piirainen oli piiskamassa
325i Bemaria sillä tavalla, että luokassa irtosi kuudes
sija. 1.48 kärjestä jääneen Piiraisen kartturina oli
Petri Jääskeläinen.
F-seniorit luokassa Hannu Böckerman toimi Jari
Pullisen (MynUA) kartturina ja heille luokassa
sijoitukseksi tuli 18. Luokan kärjessä käytiin tiukkaa
taistelua voitosta, ensimmäisen ja toisen ero oli
ainoastaan 0,1 sekuntia kilpailun lopussa.
Keskeytys koitui tällä kertaa Kari Mäkelän sekä Esa
Sandbackan kohtaloksi. Mäkelän Cortinaan tuli
tekninen vika ja Sandbackan Ladan lämmöt eivät
olleet kohdillaan.
Teksti:
Santtu Miinalainen

Ravintola

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

Park Ferme
Alastaron moottoriradan alavarikolla

avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään
puh. 0400 537484

aamupala 8-10
lounas 11-15
A-oikeudet

Hälytykset 112

SYYSKOKOUS
4.11.2010
KLO 19.00
Kokous pidetään Kyrön Seudun Osuuspankin
kerhohuoneessa
Esillä sääntömääräiset asiat
Ohjelmassa myös jäsenistön palkitseminen
Kahvitarjoilu!
TERVETULOA!
HALLITUS

Loimaan Ambulanssi Oy
Kaarnatie 1
32210 LOIMAA
mika.hirvonen@loimaanambulanssi.fi
www.loimaanambulanssi.fi
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Seuran rataillat 2011
Alastaron moottoriradalla
19.4. tiistai 3h
3.5. tiistai 3h
9.5. tiistai 2h
20.6. maanantai 3h
18.7. maanantai 3h
1.8. maanantai 3h
15.8. maanantai 3h
5.9. maanantai 3h
19.9. maanantai 3h
Ratamaksu 15 €/jäsen/ilta,
30€/muut/ilta
PÖYTYÄ

PIKKUJOULUT
Perinteiset pikkujoulut jälleen kerran
Ravintola Tornikahvilassa, Satakunnantie 14, Loimaa
20.11. klo 18.00 alkaen
Pikkupaketti mukaan!
Ilmoittautuminen Susannalle 12.11. mennessä
puh. 050-3640049
Hinta 15 €/jäsen avec 25 €
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Mika Mäkinen Euroopan turneella
Seuramme moninkertaisella kuorma-autojen
ratasarjan mestarilla Mika
Mäkisellä puhalsi tällä kaudella uudet tuulet.
Ratakuorma-autojen FIA:n
Euroopan mestaruussarjaa
ajavan Jochen Hahnin talli
tarjosi yhtä kilpakuormaautoa vuokralle 2010 vuoden alussa. Mäkinen päätti
kysyä autosta lisää ja hetken päästä saksalaisten
yhteydenoton jälkeen Mäkinen huomasikin olevansa
jo tallin vieraana Saksassa.

Tästä alkoikin Mäkisen
tämän vuoden kilpakausi,
mutta ei kansallisessa keppiluokassa vaan neljän kilpailun verran Euroopan
mestaruussarjassa vanhojen kettujen, kuten Bösiger ja Albacete kilpakumppanina.
Mäkisen ensimmäinen kilpailu viikonloppu ajoittui
Saksan Nürburgringin
radalla käytävään 25vuotis juhlakilpailuun. 202
000 katsojan edessä Mäkinen ajoi hienosti, paranta-

MANnissa on todella laaja tiedonkeruu esim. jarrujen
lämpötilat tallentuvat loggeriin koko kilpailun ajan
en kierrosaikojaan läpi viikonlopun. Kilpailulähtöjen
sijoitukset olivat 14. ja 11.
lauantaina ja sunnuntaina
hän ylsi kummassakin lähdössä sijalle 12.

Nürburgringin lehtereillä oli yhteensä 202 000 katsojaa viikonlopun aikana

Jochen Hahn(vas.) ja Mika Mäkinen ajavat kumpikin MANnin tehdasmoottoreilla

Toinen osakilpailu, jonka
Mäkinen ajoi, ajettiin Belgiassa Zolderin radalla.
Siellä Mäkinen joutui jälleen opettelemaan uuden
radan jarrupaikat kuten
Saksassa. Lauantain lähdöistä Mäkiselle jäi plakkariin keskeytys jousen katkeamisen takia ja toisesta
lähdöstä hienon takarivistä nousemisen jälkeen kymmenes sija. Sunnuntaina
Mäkinen oli ensimmäisessä
lähdössä 11. ja toisessa 12.
Tasaisen varmoja kierrosaikoja ja paljon harjoituskilometrejä.
Zolderin kilpailun jälkeen
piti olla vuorossa Mäkisen
kauden viimeinen koitos
Ranskassa Le Mansin radalla. Radan ollessa nopea,
jarrupaikkojen etsiminen
oli tarkempaa, kuin esim.
aikaisemmassa Zolderin kilpailussa. Lauantaipäivän
saldona oli 13. ja 12. sija.
Sunnuntaina sitten Mäkinen sai lunastettua sijat
12. ja 13.
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Le Mansin legendaarinen rata veti myöskin hurjan katsojamäärän
Mäkisen ei alun perin pitänyt osallistua kuin kolmeen kilpailuviikonloppuun, mutta toisin kävi,
Espanjan finaalikilpailuunkin Mäkinen osallistui. Kilpailu ajettiin Jaraman
radalla keskellä Espanjaa
26 asteen lämmössä lokakuun 2.-3. päivä. Kilpailussa alkoikin olemaan hieman enemmän yritystä ja
kilpa-ajoa. Lauantain
ensimmäisessä lähdössä
Mäkinen ajoi sijalle 13. Päivän toisessa lähdössä kilpakumppanin kanssa tullut
kosketus aiheutti sen, että
Mäkisen auto osui betonivalliin ja vioittui niin
pahasti, että keskeytyskäsky tuli kilpailunjohdolta. Sunnuntaina Mäkisen
MAN oli jälleen kunnossa ja
hän ajoi kauden parhaaseen tulokseen olen yhdeksäs ensimmäisessä lähdössä. Toisessa lähdössä tallikaverin kanssa sattunut
kosketus väänti etuakseliston tuentaa sen verran,
että ajaminen tuli mahdottomaksi. Näin ollen
Mäkinen joutui keskeyttämään toisen lähdön.
MI-KA Racing Team hakeekin jo rahoitusta EM-sar-

jaan kaudelle 2011.
Jochen Hahnin tallin
MANnia on alettu jo korjaamaan Espanjan viikonlopun jäljiltä ja auto olisikin varmasti jo testikunnossa mahdollisesti tämän
vuoden puolella.
Teksti: Santtu Miinalainen
Kuvat: MI-KA Racing Team

Tällainen näky oli huoltojoukkoja vastassa, kun MAN
otti yhteen ensin kilpakumppanin kanssa ja sen jälkeen betonivallin kanssa Jaraman radalla

24 tunnin kestävyysajostaan tunnetulta Le Mansin radalta löytyy myös museo, jossa on esillä kaikenlaista ratakalustoa pääosin 24 Heures du Mans -kilpailusta
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Romukauppa-JM 7.-8.8
Loimaan UA:n järjestämä
Romukauppa-JM keräsi huimat 309 osallistujaa elokuun alkupuolella Alastaron moottoriradalle jokkiskilpailuun.

Nuorten luokan voittoon
ajoi Oskari Röman Insinööri VW:llä. Osallistujia luokassa oli 27.

Naisten luokassa voittoon
veivasi SomUA:n Minna
Seurastamme ajamassa oli- Lampinen autonaan Kasvat Ari Kääntee, Jyrki Suo- kenoja Fiat. Naisten luomela, Heimo Mäkelä, Ari kassa oli myöskin 27 kulKulmala ja Markku Kaunis- jettajaa.
mäki.
EVK-luokkaan oli lähtenyt
Lauantain luokkina ajet- ajotaitojaan mittaamaan
tiin Nuorten, Naisten ja 79 kuljettajaa, joista
EVK- luokka.
kolme oli KySUA:ta. Alkue-

Mika Joensuu pyöräytti GT Vivansa väärinpäin EVK:n
B-finaalilähdössä

Mäkelän Heimo koitteli Volvon ohjauksen ääriasentoja
ristä lähtövoitolla suoraan
semifinaaleihin ajoi Ari
Kääntee Mitsubishillaan.
Jyrki Suomela joutui keräilyeriin alkuerän viidennen
sijan takia ja matka katkesi keräilyerän sijoituksen
jäädessä neljänteen
sijaan, kolmen parhaan
noustessa välieriin. Ari Kulmala joutui alkuerän kolmannen sijan takia
välieriin, jossa nousu katkesi viidenteen sijaan.
Semifinaaliin olisi tarvittu
toinen sija.
Ari Kääntee ajoi semifinaalilähdössä kolmanneksi ja tämä oikeutti Käänteen sijoituseräpaikkaan.
Ari Kääntee sijoitus EVK-luokassa oli 15.
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Finaaleihin Kääntee ei
päässyt tällä kertaa, kun
sijoituserälähdössä hänelle tuomittiin mustalippu.
Silti parhaan tuloksen EVKluokassa ajaneena hän löytyi tuloslistalta sijalta 15.
Sunnuntaina päästettiin
yleinen luokka ja papat
vauhtiin. KySUA:n kuljettajista Heimo Mäkelä seitsemännellä sijalla Volvollaan alkueristä joutui
keräilyihin. Keräilyerässä
Heimo nappasi sijan neljä,
mutta tämä ei riittänyt
enää välieriin.
Ari Kääntee ajoi alkuerän
kautta välieriin, jossa neljäs sija tuotti toiseen
välierään paikan, mutta
toisessa välierässä ajettu
neljäs sija ei enää tuonut
jatkomahdollisuutta Käänteelle.
Jyrki Suomela vei Opel
Kadettiaan alkuerien kautta keräilyerään, mutta
keräilyn neljäs sijoitus ei
enää riittänyt kolmannelle
rundille ja nousu päättyi
kahden lähdön jälkeen.

tu sunnuntaipäivälle.
Heimo Mäkelä sen sijaan
ajoi keräilyssä sijalle 2.
Hänen päivänsä jatkui
vielä välierään. Välierän
neljäs sija ei sitten enää
johtanut semifinaali paikkaan ja Heimon oli siirryttävä katsomon puolelle
seuraamaan loppukilpailua. Pappa-luokan finaalin
voittoon ajoi Juhani Alasaari KvanUA:sta Fiatilla.
Pistin merkille kilpailun jälkipuinneista jokkis.netissä
grillin pidosta annetut
risut. Mielestäni grillin
sekä kioskien toiminnassa
ei ollut mitään moittimisen aihetta. Lisäksi ihmetystähän herättää aina tuo
kuuluisa makkaran hinta
kilpailupaikoilla. Loimaan
UA:n kilpailussa se oli

Ari Kulmala pääsi Mersullaan EVK-luokassa välieriin
euro. Ehkäpä olisi aika jo
haudata kyseisen asian
ainainen puinti, esim. kun
mennään paikalliseen soittoruokalaan niin juomien
hinnoista ei rutista ikinä
samaan malliin, mutta jos
makkara maksaa jokkiskilpailuissa 1,5 euroa, niin

johan alkaa tulla risuja.
Olenkin jättänyt kyseiset
risut jälkipuinneissa aivan
omaan arvoonsa. Ugh, olen
puhunut!
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Yleisen luokan voitti Petro
Koski LemUA:sta Fiatillaan
ja hienon kilpailun ajanut
Arttu Karttunen HämUA:sta kuittasi toisen sijan
myöskin Fiatilla.
Pappa-luokka ajettiin päivän viimeisenä. Mäkelä ja
Kaunismäki ajoivat alku
erissä sijoille 6. ja 4. Keräilyeristä Kaunismäki ajoi
sijalle 4. Tämä sijoitus ei
enää oikeuttanut jatkoon
ja Kaunismäen ajot oli ajet-

Tällä Kadetilla ajettiin molempina päivinä, Jyrki Suomela lauantaina EVK:ssa ja
Markku Kaunismäki sunnuntaina pappa-luokassa
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Ratailta VI
Tämä ratailta oli jälleen sitten minun vastuuvuorolla
ja taas tapahtui. Taitaisi
olla parasta ettei minun
nimeä vetovastuulistaan
laiteta ollenkaan, kun tuo
paha karma tuntuu seuraavan sen myötä.
Mukavasti oli porukkaa ajamassa, vaikkakaan nyt en
ehtinyt henkilökohtaisesti
oikein kuvailemaan kauheita määriä. Ampujan Santeri otti fotoja sitäkin
Selinheimo & kumppanit olivat tulleet Orionia testaaenemmän ja nehän löytymaan
vät seuramme kotisivujen
kautta eli käyppä katso- kyseisten sivujen kautta. Teksti: Santtu Miinalainen
massa www.kysua.net, Kuvagalleria-osio ohjaa Kuvat: Mirva Korkiakoski ja
niin saatat löytää oman sinut oikeaan paikkaan.
Santtu Miinalainen
kuvasi tai autosi kuvan

Santeri oli jälleen kuvaamassa rataillan kalustoa

Pieni konehuonepalo hieman työllisti, mutta palo saatiin sammutettua melko nopeasti. Autokin kuulemma
kävi vielä samana iltana uudestaan

Moottoripyöräilijöitä oli jälleen tällä kertaa paljon, tässä
vain osa heistä

Tämä Toyota on nähty monessa ratailtassa paikan päällä
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Aluekupin viimeinen
osakilpailu 30.8.

Elokuun lopussa ajettiin
Aluekupin viimeinen rutistus. Osallistujia ei vaan ollut kauhean paljon. Ratatuomarointia pääsimme
harrastamaan kakkospisteelle.

Toivottavasti ensi kaudella
riittää innokkaita myös
Aluekuppia ajamaan. Olisi
harmi, jos alueellinen ratasarja jäisi pois. Vapaaehtoisia ei liiemmin näkynyt
ratatuomareiksi pyrkimässä. Mekin olimme menossa
Antti Kumpumäen R2 kulki myös mukavasti
Hauskan lisän kilpailuun toi Syysrace kokoukseen, kuJuha Marttilan Veemax, jo- ten osa muistakin tuomaka oli monen vuoden jäl- reina olleista. Terveisiä Teksti ja kuvat:
keen laitettu kuosiin. ”Har- vaan Jampalle, niin ja vai- Santtu Miinalainen
joittelumielessä täällä ol- molle kans!
laan”, jutteli Marttila jossain vaiheessa iltaa.
1.30,577 on ihan hyvä aika
noin ”harjoittelumielessä”.
Mutta hieno oli myös Seat
Leon, johon oli rattivaihteet asennettu ja kulku oli
myös kohdallaan. Samoin
oli Kumpumäen R2 Fiestassa kulkupuoli kohdillaan,
sekventaalivaihdelaatikon
vaihtoa ei tarvitse kauaa
Hannu Manninen täyttelekuunnella.
mässä jarrujen jäähdytysTommi Hauhiakin oli Histo- Juha Marttilan Veemax oli saatu kuntoon monen vuovesisäiliöitä Forsströmin
ric Kadetin kanssa paikalla. den tallissa seisomisen jälkeen
Mersusta
Ensimmäisessä lähdössä oli
vauhti kohdillaan, mutta
toisen lähdön Hauhia joutui keskeyttämään toisella
kierroksella.
Mäkelän Heimokin oli ajamassa jälleen Aluekupin
osakilpailussa Multiva
Racingin nimissä. Tällä kertaa autona olikin eri Volvo
kuin aikaisemmissa lähdöissä, numero kolmosen
saatua hieman siipeensä rataillassa. Kilpailu meni siten, että samalla varmistui
aluekupista kokonaispisteissä myös kolmas sija
Racing luokassa.
Erik Forsström oli tullut ajamaan kilpaa ratakuormaautollaan, mutta kilpakumppaneita ei ollut ilmaantunut paikan päälle.
Forsström joutui kilpailemaan kelloa vastaan.

Tämä Seat Leon oli kyllä viimeisen päälle tehty ja molemmissa lähdöissä paras
kierrosaika kertoo paljon auton kulusta, kierrosaika oli 1.26,672.
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Finaali
Ahvenisto
Ahvenistolla ajettiin ratakauden SM-sarjan finaalikilpailu syyskuun puolen
välin aikoihin. Syksyinen
oli jo sääkin, mutta
vesisateelta vältyttiin ainakin lauantaina. Ehdimme
paremman puoliskon kanssa paikan päälle ainoastaan silloin.

Kyrön seudun UA:ta edustamassa oli ainoastaan
BMW Extreme -luokkaa
ajava pari Markku Hannula
ja Tero Ståhl. Ståhlille
tämä oli jälleen uusi rata,
kuten Kemora ja Jurva
tämän vuoden kilpailuissa.
Ahvenistolle Tero Ståhl lähtikin aika-ajoja ajamaan
ainoastaan muutaman kier-

Legendsejä oli jälleen huima määrä, kilpailussa jouduttiin ajamaan A- ja B-finaali

Nämä pojat ne vasta viiripäitä ovat, Supermotoilla oli
kaksi lähtöä lauantaina

roksen harjoituksella.
”Ensimmäistä kertaa
radalla kyydissä ollessa hirvitti ensin, mutta parin
kierroksen jälkeen alkoi jo
tottua uuteen rataan”, kertoo Ståhl Ahveniston radan
kokemuksista.

KySUA:n pari pääsi ajamaan lähtöruutuun 18. Perjantain kilpailulähdössä
pari pääsi kipuamaan
kolme sijoitusta ylöspäin
päättäen kilpailun sijalle
15. Lähdön voittoon ajoi
Grönthal Kari/Grönthal
Timo.

Perjantain aika-ajoissa
Lauantain kilpailulähdössä
H a n n u l a / S t å h l i n k i e rrosajat paranivat hieman
perjantaisesta, mutta ei
riittävästi ja sijoitukseksi
jäi sija 15 lauantaina. 0,7
sekunnin päähän jäi 14 sija
tällä kertaa. Kilpailun jälkeen pari tuli siihen tulokseen, että alustalle tarvitsee tehdä jotain. Ja
KySUA:n ratailtaan mennessä oli jäykemmät jouset asennettu paikoilleen.
”Kello tykkäsi muutoksesta”, Ståhl toteaa.

Camaro huokuu jo ulkomuodoillaan tehoa ja vääntöä.Ihme on, jos yleisö ei tykkää

Ensi vuoden suunnitelmissa Hannulalla ja Ståhlilla
on tarkoitus ajaa jälleen
Rata-SM kausi läpi. Ståhlille tämä kausi onkin mennyt ratojen opettelun piik-
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Aku Pellinen oli varmistanut V1600 -luokan sarjavoiton
jo ennen Ahveniston finaalikilpailua
kiin, mutta ensi vuonna
onkin jo varmasti toisenlaiset otteet radoilla. Ainoana uutena ratana on Motopark.

kiveen hakattuja saati sitten ajankohdat, mutta
alustava kalenteri tuntuu
mielenkiintoiselta. SMsarja ajetaan nimensä
mukaisessa maassa.

Ahvenistolla esiteltiin
myös uusi rataluokka, joka Teksti ja kuvat:
on jo tässä vaiheessa saa- Santtu Miinalainen
nut Cup-arvon AKK:lta.
Camarot näkyvät tulevana
vuonna luultavasti kahteen kertaan radoillamme.
Rata-Camarolla ajettiin
muutama näytöskierros
Ahvenistolla ja autoa esiteltiin kuljettajille ja tiimeille koko päivä varikolla. Kiinnostuneita oli yllättävän paljon.
2011 Rata-SM sarjan avaus
onkin alustavan kalenterin
mukaan Alastarolla. Muut
kilpailut ovat kaavailtu
Ahvenistolle, Motoparkiin,
Kemoran radalle ja finaali
jälleen Ahvenistolle. Nämähän paikat eivät vielä var- LoiUA:n Jukka-Pekka Ollikainen säätöpuuhissa
mastikaan ole mitään

Hannula /Ståhl ajoivat molemmissa lähdöissä sijalle 15

Jesse Krohn nro 12 vei Formula Renault -lähdön voiton
lauantaina selkeällä 14 sekunnin erolla

Katsojia oli jonkun verran enemmän kuin kevään SRC-avauskilpailussa
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SYYSRACE

KANSALLINEN RATAKILPAILU

Syysrace kilpailu osui yllättävän huonoon ajankohtaan. Kilpailun jälkeisenä
viikonloppuna tulisi olemaan Rata-SM finaali Ahvenistolla, jonka jälkeisenä
viikonloppuna Legendsit
viettivät festivaalejaan
Jurvassa Botniaringillä. Oli
siis odotettavissa tynkä kilpailua Legendsien osalta.

kilpailut olevan. Ensin osallistujamäärät putosivat alueellisissa ratakilpailuissa
ja nyt tuntuu kansallisissa
olevan sama meininki.

No onneksi enduranceporukoita on vielä riittänyt kilpailuihin. Enkä usko, että
Salosen Matin auton turbon siipipyörä sai ”siipiinsä” jo
FIA-säännöt syövät sieltä
harjoituspäivänä
porukkaa niin paljon pois,
etteikö kilpailuja kannatHienoa oli kuitenkin se, et- taisi järjestää. Siinä lajissa
tä Porschet tulivat aja- pystyy kustannuksia jakamaan oman PRCF:n kilpai- maan ajoporukan kesken,
lun Alastarolle sekä kuor- toisin kuin ehkä jokamiesma-autot, joiden sarjan toi- luokassa.
seksi viimeinen osakilpailu
Syysrace oli.
Asiaan. Harjoituspäivä oliAvoin luokkakin toimi kil- kin hieno ja kaikki pääsivät
pailun pelastajana osal- varmasti testaamaan autotaan 10 kilpailijan voimin.
aan ihan niin paljon kun halusivat. Kuorma-autot tieAlunperin kaksipäiväiseksi tysti veivasivat paljon rakilpailuksi suunniteltu vii- dalla ja nähtiinpä siellä
Jari Valtin BMW:stä löytyy ruutia yli 330 kW
konloppu anottiin lopulta myös EM-sarjan kuormayksipäiväiseksi, tavallaan. autokin. Mika Mäkinen oli
Toinen päivä oli harjoitus- tullut harjoituspäiväksi kyypäivä ja toinen oli itse kil- dittämään sponsoreitaan
pailupäivä. Tämä tehtiin ja hankkimaan testikilosiksi, koska vuodet ja van- metrejä itselleen.
hojen konkarien uskomaton hajuaisti ovat osoitta- Kallionpään Timolla hajosi
neet ettei osallistujia tule turbo jo ajoharjoituksissa
riittämään kaksipäiväiseen ja ilta muuttui huoltoharmittelöön.
joitukseksi. KySUA:n kuljettajan Matti Salosen turEnpä tiedä kannattaako al- bo hajosi ja lohko alkoi vuokaa alle neljänkymmenen tamaan kaiken lisäksi uloskilpailijan kilpailua enää päin vesiänsä. Toinen
edes järjestää, kun ei edes KySUA:n edustaja oli Aki
siihen kaikkien yhteis- Teini, jonka Sisu kulki to- Markus Alkion auto ei oikein toiminut toisessa lähdössä
työseurojen yhteiset rahkeet ja jäsenet riitä. Ja tappiota tulee seuroille, kun
palkataan pakollisia pelastusmiehiä, järjestysmiehiä
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa
ja kaikkea muuta mitä nyt
kilpailun järjestäminen
sääntöjen mukaan vaatii.
lstl.liikenne@seutuposti.fi
• Pyörätuolit • Paarikuljetukset
Kuolevilta kilpailuilta tuntuvat nuo kansalliset rata-

LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
040 - 779 2214

INVATAKSIPALVELU
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della hyvin ja kärkikahinoihin tulisi osallistumaan lisäksi ainakin Kari Suhonen,
Jarmo Kinnunen ja Erik
Forsström.

mutta Juha Rinne tuli aivan
perässä kakkosena maaliin
jääden ainoastaan 0,8 sekunnin päähän Teinistä. Kolmantena lähdössä oli Erik
Forsström. Markus Alkiolla
oli lähdössä ongelmia ja
hän joutui keskeyttämään
kahdeksannella kierroksella.

Sunnuntaina avauksen suorittivat Porschet ja heidän
lähtönsä voitti Simo P Kangas. Toisen lähdön voittoon
ajoi Tuisku Urpiala.
Avoimeen lähtöön osallis- Teksti ja kuvat:
tujia oli sen kymmenen kul- Santtu Miinalainen
jettajan verran ja ensimmäisen lähdön voittoon
ajoi Toni Nieminen 850i
Bemarillaan. Jari Valtti kiusasi kovasti Niemistä omalla M3 Bemarillaan, mutta
ei päässyt ohi lopussakaan
ja eroa jäi vain 2 sekuntia
maaliviivalla. Kolmanneksi
maaliviivan ylitti Markku
Kivistö Porschellaan.
Toisessa avoimessa lähdössä olikin tiukkaa vääntöä
alussa Valtin ja Niemisen välillä ja Valtti johti pitkään
kilpailua, mutta kuudennella kierroksella lähtösuoralle tultaessa Valtin
auton etupyörän tuenta
näytti muuttuvan aivan sekopäiseksi ja Valtti joutui
keskeyttämään kilpailunsa. Nieminen ajoi helppoon
voittoon, toisena maaliin
tuli Markku Kivistö ja kolmannen sijan pokkasi Timo
Pirilä.

Erik Forsströmin auton vaihdelaatikosta katkesi kytkinakseli

Porsche -luokkia ajettiin saman lähdön aikana neljä, jokainen kuljettaja taisi saada
pokaalin

Kuorma-autojen kilpailulähdöissä ajoi kaksi
KySUA:n kuljettajaa Aki Teini ja Markus Alkio. Salosen
Matillahan harjoituspäivänä auto hajosi ja kilpailuun
ei ollut asiaa lohkovikaisella Sisulla.
Ensimmäisessä lähdössä
Aki Teini ajoi toiseksi ja Markus Alkio kuudenneksi. Lähdön voittoon ajoi Juha Rinne (VaToSUA).
Toisessa lähdössä Aki Teini
veikin sitten lähtövoiton,

Locosteja oli ilmoittautunut kolme, mutta yhdestä hajosi kytkin ennen lähtöä

KULJETTAJAT JA TIIMIT HUOMIO!!!!
Taas on se aika vuodesta, kun kaikki varmasti haluavat kiittää tukijoitaan menneestä kaudesta.
Seura tarjoaa siihen mahdollisuuden lehden välityksellä!!
Eli lähettäkää kiitosilmoituksenne sähköpostilla osoitteeseen santtu.miinalainen@pp.inet.fi
1.12.2010 mennessä, niin taittelen ne vuoden viimeiseen lehteen!
Jos ei sähköpostia ole käytössä, niin postittakaa kiitoksenne osoitteeseen
Santtu Miinalainen, Pietilänkatu 19, 32200 Loimaa 24.11.2010 mennessä
Ilmoituksen koko tulisi maksimissaan olla 200X65 mm eli tämän ilmoituksen kokoinen
Samaan postiin laittakaa tukijoidenne osoitteet, niin seura postittaa kiitoksenne perille.

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

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

Puh

02 762 1303

Fax

02 762 4791

GSM 040 553 9149

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

