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Taittajan kärestä
Kausi on jälleen aluillaan ja myllerrys tuntuu käyvän tiettyjen lajiryhmien parissa. Neuvotteluja on käyty Jokkisrace ry:n ja AKK:n lajiryhmän välillä vuoden alussa. Jokkisrace ry:stä ilmoitetaan ainakin toiminnan jatkuvan,
mutta miten niin se selviää melko varmasti tämän vuoden aikana. Jokamiesluokan sääntöjä pyritään tietysti
kehittämään ja toivottavasti kehitys tulee olemaan harrastajia tukevaa kehitystä ja saamme pidettyä kaikenlaisen autourheilutoiminnan kohtuullisissa menoissa
ainakin täällä ruohonjuuritasolla.
Seuralla on jälleen kilpailuja tänä vuonna kosolti ja
ensimmäisenä kauden aloittaa kilpailujen osalta Circuit
Endurance 14.5. Heti seuraavana viikonloppuna jatketaan yhteistyönä Rata-SM kilpailu, joka aloittaa kautensa Alastarolta 21.-22.5. Syyspuolella sitten on jälleen
vuorossa yhteistyönä Syysrace, jonka nimeksi tänä vuonna on muuttumassa Truck Race Final kilpailusponsorin
mukaan. Viimeisenä isona puristuksena on asfaltilla järjestettävä jokamiesluokan kilpailu aivan lokakuun loppupuolella.
Tekijöitä siis tarvitaan kilpailuihin. Jos sinulla tuntuisi
olevan aikaa ja halukkuutta, niin ilmoittaudu ihmeessä
vaikkapa suoraan Kaunismäen Markulle tai kenelle
tahansa hallituksen jäsenelle talkoohommiin.
Santtu
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KULJETTAJAT ja HARRASTAJAT!!

Seura järjestää Loimaalla huhtikuun lopussa PRtilaisuuden, jossa on mahdollisuus esitellä omaa
kalustoa yleisölle!
TILAISUUS ON 16.4 KLO 10.00-14.00!
Toivoisimme kuljettajia huomioimaan järjestelyyn
vievän ajan ja tulevan paikalle ainakin tuntia
ennen näyttelyä!

Paikan päällä on myös KySUA:n infopiste, josta saa
tietoa seuran toiminnasta ja voi tietysti myös
liittyä seuran jäseneksi.
Hallitus toivookin suurta osanottoa kuljettajilta ja
aktiiviharrastajilta. Nyt on kuljettajilla mainio
mahdollisuus esitellä omaa harrastustaan ja
hankkia jopa uusia sponsoreita tai faneja oman
tiiminsä tueksi!!

Loimaan Laatuauto on luvannut järjestää
esittelytilat Lamminkatu 39:n pihalle Ford
Focuksen uuden mallin ensiesittelyn yhteyteen. Osallistujien ilmoittautumiset tapahtumaan
Kaikki seuramme kuljettajien kalusto on Santtu Miinalaiselle 040-7458846
tervetullut näyttelyyn.
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TALVIAJOHARJOITTELU I
Tammikuun alussa ajettiin
ensimmäinen talviajoharjoittelu Mellilässä, vanhan
jokkisradan ympäristöön
jäädytetyllä radalla.
Keli oli vetänyt suojan puolelle ja loska lensi sitä
mukaa kun nastarengas
haukkasi jäähän kiinni.
Rataa oli tullut testaamaan 14 kuljettajaa, osa
oman seuran väkeä osa
muista seuroista.
RP-Truck Racingin jäädyttämä rata oli saatu todella
paksuun jäähän ja pohja
kesti erinomaisesti. Peiposen Ramin päivät ja yöt
radalla eivät olleet menneet hukkaan.
Kalustoa olikin sitten laidasta laitaan. SprintWarreaan oli testaamaan
tullut Jari ja Janne Turtia
ja löytyi paikalta pari
nelikkoakin Kanniston Markun Evo-Mitsu ja Vuo-

risalon Samulin laina Mitsu. Seppo Kovanen oli antanut Samulille Mitsun pölyjen tuuletusta varten lainaan. Ensi kertaa nelikolla
koittamassa ollut Samuli
ajoikin nopeimman ajan
koko porukasta, aika oli
2.26. Turtian Jannekin on
löytänyt Warren salat
hyvin ja isä Jari jäi jo toiseksi harjoituksissa. Jalavikon Arin Escort oli saanut
uudet sisuskalut moottoriosastolle ja Ari oli ensimmäistä kertaa testaamassa
ikään kuin sisäänajona äffäläistään. Kanniston Markku
pudotteli kanssa aika haipakkaa autosuunnistukseen tehdyllä Evo-Mitsullaan. Aika oli 2.31 ja jäi
Samulin ajasta ainoastaan
5 sekunnin päähän.
Kaiken kaikkiaan harjoituksista tuntui jäävän kaikille hyvät fiilikset ja
porukka olikin tyytyväinen
talviharjoittelumahdolli-

Samuli ajoi nelikolla ensimmäistä kertaa

Mäkelän Heimokin oli lähtenyt jokkis-Volvoaan ulkoiluttamaan, penkat sai kyytiä

Hytösen Ville ei ollut niin eksyksissä radalla mitä takaluukun tarra antaa ymmärtää. Hänen paras kierrosaikansa
oli 2.50 jääden parhaasta ajasta 21 sekuntia
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suuteen.
Allekirjoittanutkin pääsi
pari kertaa kyytiin ja hienoa oli nähdä kuinka nelikolla ja toisaalta etuvedollakin lumi pöllyää. Nelikon
vaatima tila tuntuukin olevan ainakin puolitoistakertainen verrattuna etu- tai
takavedon vaatimaan.
Jässäreiden ajamista jatkettiin 23. tammikuuta,
josta lisää tässä lehdessä.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Käänteen Ari kävi istumassa Jalavikon kyydissä

Bertta ja Hertta tekivät lisää katsojiakin harjoitusajoon, lumiukko ja lumiporo seurasivat tarkasti harjoituksen loppuun

CIRCUIT
ENDURANCE

Ilolan Jannekin kävi pieksemässä Ladalla muutaman
lenkin

&

Jälleen tarvitaan talkoolaisia tekemään alkukauden kilpailuja! Circuit Endurance aloittaa kauden 14.5, jolloin
kestävyysajokilpailu pärähtää käyntiin Alastaron moottoriradalla. Kilpailussa myös mukana kuorma-autot
aloittamassa kautta 2011. Kilpailu ajetaan yksipäiväisenä, joten koko viikonloppua ei tarvitse toimitsijahommissa uhrata autourheilulle. Halukkaat kilpailuun voivat
ilmoittautua Kaunismäen Markulle, puhelinnumerohan
on tuttu 050-5410332.

Suomenmestaruus ratasarja aloittaa myös kautensa Alastarolla 21.-22.5. Tällä kertaa seuramme ei ole anomisvuorossa vaan varsinainen kilpailulupa menee Säkylän
UA:n nimissä. Seuramme on kuitenkin vastuussa ratatuomaroinnista, joten paljon tarvitaan radan varteen
liputtajia. Kilpailussa ajavat Legends-, Porsche-, Formula Ford-, Formula Renault-, Xtreme Race-, V1600- ja
kuorma-autoluokat. NEZ -luokkina ovat Formula Renaultit, Gt Cup ja GT -Championship sarjat. Halukkaat ratatuomarit voivat ilmoittautua Santtu Miinalaiselle puh.
040-7458846

Huhtikuu 2011 n:o 1

ALUEKUPPI 2011

Aluekuppikin järjestetään jälleen tänä vuonna.
Kilpailut ajetaan kuten aikaisempinakin vuosina
Alastaron moottoriradalla.

Kilpailut ajetaan:

Luokat ja niiden lähdöt pysyvät melkein samanlaisina
kuin viime vuonna, ainoastaan ENDURANCE -luokan
kalusto ajaa Aluekupissa n. tunnin mittaisen lähdon,
johon sisältyy yksi pysähdys minimissään 3 minuuttia.
Tarkemmat säännöt Aluekuppiin löydät jutun lopussa
olevasta nettiosoitteesta.

27.6.2011 klo 17 - 20

2.5.2011 klo 17 - 20

Viime vuonna Aluekuppiin osallistui 36 kuljettajaa ja
hienoa olisi, jos vaikka alueelta löytyisi kymmenkunta
kuljettajaa lisää kuppia ajamaan.

29.8.2011 klo 17 - 20
Säännöt löydät osoitteesta:
www.jarmokyllonenmotorsport.fi
Aluekupin yhteyshenkilöinä toimivat:
Jarmo Kyllönen 0440 223 160
jarmo.kyllonen@motorsport.inet.fi
Sakari Nieminen 044 2644 311
sakuni@saunalahti.fi
Nyt kaikki kynnelle kykenevät seuramme kuljettajat
osallistumaan Aluekuppi -kilpailuun!

R AUTIAINEN
HUOLTO- JA PESUPALVELU

pesut • vahaukset • korjaustyöt
hinauspalvelu • varaosat

Nyt myös Delphi OBD vikadiagnostiikka 2001-> autoihin
Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

www.huoltojapesupalvelu.fi

®

Ravintola

Park Ferme
Alastaron moottoriradan alavarikolla

avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään
puh. 0400 537484

aamupala 8-10
lounas 11-15
A-oikeudet

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

Puh. 02-486 2277
040-549 6972

Avoinna
ma-pe 8.30-17
la 9.00-13

KYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö
kyron.kk@saunalahti.fi
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Ratailtoihin Sporttivakuutus
Seura haki ratailtoihin Sporttivakuutuksen kaudelle
2011. Vakuutuksesta neuvoteltiin AKK:n nopeuslajien
päällikön kanssa ja neuvottelutulos oli seuraavanlainen:
Sporttivakuutus on voimassa harjoitusilloissa, kun kaarellisilla kilpa-autoilla ajettaessa minimi varustuksena
on kypärä, ajohanskat ja tulelta suojaava ajoasu, jonka
ei tarvitse olla voimassa olevaa standardia.

Hallituksessa päätettiin myös nostaa ratailtojen maksua, koska kustannukset ovat nousseet. Ratamaksu on
ollut sama jo viimeiset kaksi vuotta, joten korotus ei
tule varmaan suurena yllätyksenä kenellekään. Samalla
kertaa tällä korotuksella katetaan vakuutusmaksua.
Käyttäkää jäsenet heti alkukaudesta hyväksenne rataajomahdollisuutta, niin saatte jäsenmaksullenne hyvin
vastinetta.

Siviiliautoilla ajaville riittää varustukseksi kypärä.
Mutta viime vuotisten harjoitusajojen perusteella suosittelisin henkilökohtaisesti myös siviiliautoilla autoilla
ajavillekin jonkinmoista ajopukua. Tämä ei tietysti ole
pakollinen.

Ratailtoja on siis yhdeksän ja vetovastuussa ovat vuorotellen hallituksen jäsenet.
Tervetuloa heti huhtikuussa Alastaron moottoriradalle!
HALLITUS

Vakuutus on voimassa kaikilla autoa ajavilla, jotka noudattavat harjoitusajoillan sääntöjä.
Moottoripyöräilijöitä ei ole vakuutettu millään tavalla,
joten heidän täytyy hankkia omat henkilökohtaiset
vakuutukset, tarpeidensa mukaan.

Seuran rataillat 2011
Alastaron moottoriradalla
19.4.
3.5.
9.5.
20.6.
18.7.
1.8.
15.8.
5.9.
19.9.

Tiistai
Tiistai
Maanantai
Maanantai
Maanantai
Maanantai
Maanantai
Maanantai
Maanantai

klo17-20
klo17-20
klo18-20
klo17-20
klo17-20
klo17-20
klo17-20
klo17-20
klo17-20

Rataillan hinta 20 €/jäsen, 40 €/muut
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VIRKISTYSMATKA 8.1.2011
UA järjesti jälleen tänä
vuonna virkistysmatkan
Helsinkiin. Porukkaa olikin
lähtenyt liikenteeseen
parin kymmenen henkilön
verran ja Helsinkiin matka
alkoi Virttaalta aamu tuimaan.
Esko toimi linja-auton kuljettajana ja kiitokset
hänelle jälleen mukavasta
matkasta. VM Motorsportshow -näyttelyn yhteydessä oli myöskin AutoExpo näyttely, jossa esiteltiin
eri automerkkien urheilullisimpia malleja. AutoExpo
ylitti jopa uutiskynnyksen
ja illan Kymppiuutisten
kevennykseen pääsi seuran
jäsenkin. Kuulemma olivat

”kuukauden
sekunnit”.

parhaat

VM Motorsportshow:ssa
esillä olivat, niin autourheiluluokat kuin myös eri
kilpailut ja kilpailusarjat.
Kaikenlaista moottoriurheiluun liittyvää tarviketta
oli myös yllin kyllin tarjolla.
Rata-Sm, Future Sprint ja
tietenkin AKK olivat esillä
isoilla osastoilla. Myös rallicross-puoli tarjosi nähtävää. Sami Pakkalan Honda
oli näytillä puolivalmiina.
Jari-Matti Latvalakin oli tullut VM:n osastolle näyttäytymään.

Uusi nuortenluokka Crosskart oli AKK:n osastolla vetonaulana

VM:n osastolta löytyi ajosimulaattoreita kaksin kappalein

Sami Pakkalan auton tekniikka oli vielä alkuvaiheessa
tammikuun alussa
Ua:n porukkaa pienellä huilitauolla
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UUSI LUOKKA NUORILLE
AKK:n osastolla esiteltiin
uutta nuorten luokkaa
Crosskartia, jonka AKK lanseeraa liikenteeseen vuonna 2012. Autot ovat yksityyppirunkoisia ja varustettu joko 85 cm3 tai 125
cm3 kokoisilla kaksitahtimoottoreilla, riippuen ajajan iästä. Autoilla ajetaan
rallicrosstyylisesti sora/
asfalttiradalla.

CAMARO-CUP MYÖS
UUTENA LUOKKANA
RADALLE
Reima Söderman ja Erik
Forsström olivat esittelemässä kauden 2011 uutta
rataluokkaa eli CamaroCuppia. Tällä hetkellä varmoja autoja on jo 10 tilattu luokkaan, joten melko
näyttävää menoa on luvassa jo vuodelle 2011 Camarojen osalta. Ensi kertaa

Korkiakosken Mari kävi koeistumassa Forsströmin
Erikin Camaron
Camarot näyttäytyvät
Ahvenistolla Rata-SM toisessa osakilpailussa 11.12.6. Ruotsin puolelta vetoapua kilpailuun tarjoavat
n. 15 Ruotsin Camarosarjan kuljettajaa eli
Hämeenlinnassa murisee
näillä näkymin yli kaksikymmentä Camaroa kesäkuussa.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Osaa se!
www.osaset.fi
Puh. (02)7622381
Turuntie 3-5
32200 Loimaa

Loimaan
Aku Pellisen voitettua V1600-luokka viime vuonna hän
siirtyi ajamaan Fiat 500 luokan rataohjusta, 190 hevosvoimaa ja 300 Nm vääntöä näin ”söpöön” pakettiin

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

Loimaan
KANSI- JA MOOTTORIKONEISTUS OY
Anssi Pihlajasaari

Hälytykset 112

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

- automaalit
- varaosat
- tarvikkeet
Teollisuuskatu 10
32200 LOIMAA

Puh
Fax

02 762 1303
02 762 4791

GSM 040 553 9149
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Nokian talvisprint 30.1 testiradalla
Nokian renkaiden testiradalla oli kaksi seuramme
kuljettajaa ajamassa Nokian Talvisprintissä 30.1.
Olipa paikan päällä myös
pari toimitsijan tehtäviinkin lupautunutta seuralaista, Ampujan Santeri ja
Jarmo Vähä-Touru olivat
pisteellä 9 suorittamassa
ratatuomarointia.

Kylmä keli oli tammikuun
lopussa ja aika ajoin veti
jalat melko huolella jäähän. Itse kilpailussa hinaus
toimi aika ajoin melko
ripeästikin, mutta hiukan
olisin toivonut nopeampaa
reagoimista hinausautojen
liikkeelle lähtöön. Paikkanahan Nokian renkaiden
testirata on mitä mainioin
tuollaisen sprintin järjestämiseen ja yleisö pääsi
kävelemään oikein hyvin
pätkän varrelle, koska
radan reunoille oli ajettu
kulkuväyliä yleisöä varten.
Kilpailu saatiinkin melko
verkkaisesti ajettua läpi ja
kotiin päästiin hyvissä
ajoin ennen pimeää.

Kuljettajina seurastamme
olivat Heikki Kaskinen Porschella sekä Janne Pensikkala Cosworth Sierralla.
Pensikkala ei vielä ollut
saanut Starlettia iskuun,
jolla hän oli ilmoittautunut
SM-sprint sarjaan, mutta
eipä tuo meno pahalta
näyttänyt Fordin puikoissakaan. Ensimmäisen kier- Teksti ja kuvat:
roksen vedolla Janne oli Santtu Miinalainen
luokassaan 7. ajalla
2.04,12 jääden luokkakärjestä n.12 sekuntia. Toiseen vetoon parannusta
tuli 4 sekuntia, mutta aika
ei riittänyt tällä kertaa luokassa korkeampaan sijoitukseen kuin 7.

Kilpailun voittajan Tomi Hallian tyylinäyte toiselta kierrokselta

Janne Pensikkala oli luokassaan 7.

Heikki Kaskinen sai ajettua
Historic-Porschella luokassaan kakkoseksi ensimmäisellä vedolla. Aika
hänellä oli 2.11,88. Toisella kierroksella parannusta
tuli reilun sekunnin verran,
mutta sijoitus ei luokassa
muuttunut.
Yleiskilpailun voitti Tomi
Hallia MäntsMK:sta tykittäen radan aikaan 1.43,81
Evo Mitsullaan. Toiseksi
ajoi Hannu Mäki-Ikola ALHärmä:stä myöskin Mitsulla ja kolmannen pokaalin
vei Jari Lamminsivu
HämUA:sta hänellä myöskin alla Mitsubishi Lancer.
Heikki Kaskinen ajoi luokassaan toiseksi
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Sinervon kauppa talvisprint 19.2 Mouhijärvellä
Hämeenkyrön UA kunnostautui jälleen järjestämällä talvisprintin Mouhijärvellä. Sinnehän sitä tuli
suunnattua pojan ja Tuominiemen Jukan kanssa helmikuun puolen välin paikkeilla.
Seurastamme oli kaksi kuljettajaa mukana ajamassa. Starletilla rallisprintin
SM-sarjaan ilmoittautuneella Janne Pensikkalalla
ei auto ollut vielä kunnossa, joten ajamaan oli tultu
Cosworth Sierralla pyyhkäisemään lumet Selkeentieltä. Jalavikon Ari oli lähtenyt Escortillaan koittamaan kilpailukuntoa kirpeään pakkassäähän Mouhijärvelle.

oli myös autona Evo-Mitsu.
Kolmanneksi yleisessä ajoi
Tarmo Ollilla TamUA:sta,
hänellä oli autona Ford
Escort Cosworth.
Hämeenkyrössä tuntuu rallisprint olevan verissä, kun
12:sta luokasta 5 voittoa
meni Hämeenkyrön UA:n
kuljettajille. Kotikenttäetu oli varmasti yhtenä
tekijänä, mutta silti
Hämeenkyrössä tuntuu olevan kovaa nostetta rallisprint-lajille.

Keli oli kuin morsian, vaikka ehkä hieman vilpoinen.
Seisova ilmakin haittasi
kuvaamista paljon, kun
lumipöly jäi seisomaan
vinkkeliin, jossa olin
kuvaamassa. Hienoa oli kuiVarikko ja itse rata olivat tenkin se, että autosta
samat tutut viime vuodel- pääsi seuraamaan pitkän
ta. Kilpailijoita oli ilmoit- pätkän itse reittiä. Sen vertautunut sprinttiin 85, jois- ran oli lama vaikuttanut
ta peruutuksia tuli 14. Oli- että tänä vuonna ei tähän
kohan raikas talvinen sää vinkkeliin oltukaan tuotu
syynä suureen peruutus- makkarapistettä, joten
määrään?
varikolle täytyi grillituotteet mennä ostamaan.
Pensikkalan ensimmäinen
kierros ei oikein tuonut Teksti ja kuvat:
tulosta ja sijoitus omassa Santtu Miinalainen
luokassa oli viimeinen. Toisella kierroksella melkeinpä kuuden sekunnin parannus toi hienosti luokassa
kolmannen sijan.

Samalla autolla ajoivat Hämeenkyrön UA:n Aleksi Kopalainen (vas.) ja Kimmo Musakka, Aleksille nuorissa
5. tila, Musakka nappasi luokkavoiton junioreissa.

Janne Pensikkala oli luokkansa kolmas Mouhijärvellä

Jalavikon Arin sijoitus oli
omassa luokassa ensimmäisen kierroksen jälkeen
yhdeksäs. Toisella kierroksella Ari paransi aikaansa
tasan kaksi sekuntia,
mutta niin tekivät muutkin
edellä ajaneet. Tämän
vuoksi sijoitus jäi luokassa
yhdeksänneksi.
Yleisen luokan voittoon
ajoi järjestävän seuran
Juha Sipilä Evo-Mitsulla ja
toiseksi myös oman seuran
Jari Lamminsivu. Hänellä

Jalavikolla ei oikein kuulemma ajo kulkenut vielä Mouhijärven kilpailussa, Carsport
rallisprintissä Tampereella olikin sitten jo kulku paremmin kohdillaan
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PROF Kyrönajo AS
5.2.2011

Kyrön seudun UA:n AS puuhamiehet järjestivät
kansallisen autosuunnistuskilpailun helmikuun
alussa. Kilpailu oli myös
samalla Hanaa! -lehden
sponsoroiman sarjan yksi
osakilpailuista.
PÖYTYÄN PERÄMETTISSÄ
Syksystä asti muhinutta kilpailua alettiin työstämään
vauhdikkaasti 2010 loppuvuodesta ja kilpailukeskukseksi valittiin seuran
kotikunnasta Kyntäjäntupa, joka sijaitsee Pöytyän
kirkon liepeillä. Reitin piirtäjänä/reittimogulina
toimi Sinkkosen Juha,
jonka käsialaa oli myös
vuonna 2009 järjestetyn
SM-osakilpailun reitti. Kilpailunjohtajana oli Petri
Kivinen ja ehkäpä suurimman urakan kilpailuun teki
ratamestarina häärännyt
Saarenvallan Jukka. Hänen
vastuualueeseensa kuului

uran luominen umpihangella varustettuihin peltoihin, joissa reitti pääosin
kulki. Monien kymmenien
linkoamistuntien jälkeen
oli saatu valmiiksi M-,A-,Bja C-luokkien reitit Pöytyän kirkonkylän lähiympäristöön.
KIIREINEN LAUANTAI ASKULJETTAJILLE
Kilpailupäivä olikin kiireinen ja aika olikin kortilla,
vaikka aloitimme hääräämisen kilpailukeskuksessa
jo viisi tuntia ennen kilpailun alkua. Mutta niinhän
kaikki saatiin kuin saatiinkin kuntoon ja kilpailijoille
oli kaikki valmista, kun kilpailun aika koitti. Kuljettajilla olikin kiirettä, kun
NaSU järjesti aamupäivän
ratoksi ensimmäisen kilpailun, josta AS-parit suunnistivat heti NaSU:n kilpailun loputtua KySUA:n kilpailuun.

Veljekset Kivinen työn touhussa, Juha (vas.) karttojen
kanssa ja kilpailunjohtaja Petri läppärillä hoitamassa
muita kisapapereita kuntoon
Kilpailun sihteerinä toimi
Jukka Salonen ja apulaiseksi saatiin ensimmäistä
kertaa toimitsijan tehtäviin tullut Hyvärisen Liisa.
Kahvion ja keittiön puolella keittoa ja sämpylöitä tarjoilemassa olivat Aittamäen pariskunta Jouko ja
Anne. Karppisen Juha hoiti
makkaragrilliä.

LÄHTÖ TAPAHTUU
Lähtö tapahtui klo 17.00.
Ensimmäisenä luokkana
matkaan pääsi C, jonka jälkeen olivat vuorossa luokat
M- ja A-luokat. Sprinttyyliseksi suunniteltu kilpailu loi hieman aikatauluun muutoksia ja kilpailun
johdon päätöksellä viimeinen luokka B pääsi matkaan tunnin alunperin suunniteltua myöhemmin.
Tämä sen takia ettei tietyille reitin osille tule liikaa ruuhkaa kilpailun loppuvaiheessa.
TULOKSIA
M-luokan voittoon ajoi pari
Teemu Hangasmaa - Lasse
Pajala, toiseksi tulivat
Tomi Viitala - Juha Heikkilä
ja kolmannelle sijalle ajoi
pari Hannu Lehtimäki - Ari
Uotila.

Muistoesineet ja muut palkinnot olivat jälleen laadukkaat, PROF sponsoroi työkalupakit sekä monitoimityökaluja palkinnoiksi

A-luokassa voiton vei pari
Esa Tuokko - Rauli Jalonen,
toiseksi vähiten pisteitä
keräsi pari Jussi Koski Eero Koski. Ja kolmannen
palkinnon A-luokassa
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lunasti Mauno Virtanen Kari Virtanen.
B-luokan paras pari oli Ilpo
Ekola - Sami Ekola, toiseksi
tuli Petteri Tikkaoja - Lauri
Karppinen. Kolmanneksi
pistelaskun jälkeen tuli
Jan Reino - Jyrki Kujala.
C-luokan voitto meni parille Mika Alakoskela - Esko
Lehtiniemi. Toiseksi ajoivat Anita Heino - Pasi Winberg. Ja kolmanneksi Cluokassa suunnisti Teemu
Stenberg - Jani Mild.
Kilpailu olikin sprint- henkisyyden vuoksi nopeasti

läpi viety, vaikka tunnilla
jouduttiinkin B-luokan lähtöä myöhästyttämään.
Kotiin päästiin lähtemään
illalla hieman yhdentoista
jälkeen.
Kiitokset talkoolaisille!
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Kaksi minuuttia ensimmäisen parin lähtöön

Lakananarun tulokset olivat jälleen tarkassa syynissä

Anita Heino ja Pasi Winberg Koivusaaren pyörityksellä

lisää autosuunnistuksesta

www.autosuunnistus.net

Markku Kannisto ohjeisti asemamiehiä/naisia
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Ratakuorma-autoissa erinomainen KySUA:n edustus
Kaudella 2011 ratakuorma-autot ajavat yhteensä 5 osakilpailuviikonloppua 14 kuljettajan voimin Alastarolla ja
Kemorassa.
Seurastamme edustamassa ovat viime vuoden mestari
Aki Teini, pöytyäläinen Matti Salonen, uutena kuljettajana Jari Rantanen, muutaman vuoden kuormaautosarjasta pois ollut Rami Peiponen ja aikaisemmin Paimion UA:ssa ajanut Erik Forsström. Sarja tulee olemaan
varmasti jännittävä tänä vuonna, kun uusia autoja on
haettu Euroopasta asti sarjaan.

Kuorma-autojen sarjan sääntöihinkin tehtiin muutoksia
kevään korvalla vuosikokouksessa. Rajoitin tuli pakolliseksi kaikkiin sarjan autoihin. Kokouksessa otettiin kantaa myös savutusasiaan ja kilpailujen johtoa tullaan
ohjeistamaan savutuksen vähentämiseksi lähdöissä.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Aki Teini ja Matti Salonen ostivat alkuvuodesta Saksan
radoiltakin tunnetut Heinz-Werner Lenzin tiimin autot.
Aki Teinin kilpuriksi tuli Iveco Stralis ja Matti Salosen ajokiksi Saksasta rahdattiin Brasiliassa valmistettu nokallinen Mersu. Autot saapuivat Suomeen kevättalvella ja Teinin auto onkin jo ollut ensiesittelyssä Liedossa.
Toivottavasti näämme autot myös kuljettajille ja
jäsenille tarkoitetussa PR-päivässä Loimaan Laatuautossa.

Sarjaan uutena kuljettajana tuleva Jari Rantanen ajaa
Markus Alkion viime vuotisella autolla

Salosen Matin auton uudet värit pääset bongaamaan
viimeistään huhtikuun lopussa järjestettävässä PR-tilaisuudessa Loimaalla

Aki Teinin Iveco Stralis esiteltiin V-S Autosähkön näyttelypäivänä

Erik Forsströmin auto on Rami Peiposen vanhasta Sisusta tehty
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KOTISIVUILLE UUDISTUS

Seuran kotisivuille lisättiin mökin varaus/
tapahtumakalenteri vuoden vaihteen jälkeen.
Kalenteriin on kirjattu seuramme mökin varaukset
sekä tulevat tapahtumat, jotka koskevat seuraamme
tai jäseniämme.

Kalenteriin pääset vasemmalta valikosta
klikkaamalla

Kalenteri avautuu pääikkunaan

www.kysua.net

Kalenteria pystyt selaamaan joko kuukausi tai
vuosi kerrallaan eteenpäin.

Tapahtumatyyppien
värikoodit helpottavat
hieman tapahtumien
hakua.
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TALVIAJOHARJOITTELU II 23.1
Parin viikon päästä ensimmäisistä harjoitteluista
ajettiin seuraava talvinen
harjoitusajo. Paikalla oli
jälleen parikymmentä seuramme kuljettajaa ja muutakin seuran väkeä ihan
mukavasti.
Tällä kertaa sää suosi ja
kuvaukset onnistuivat huomattavasti paremmin kuin
ensimmäisessä harjoituksessa. Autojen pitokin piti
olla parempi, mutta edelliskerran ajat eivät ottaneet parantuakseen. Taisi
suojakelillä kumminkin
nasta pureutua paremmin
tiehen.
Paikalle oli
saapunut
kalustoa ralliautoista ASautoihin ja melkeinpä kaikkea siltä väliltäkin. Vuorisalon Samuli oli koittamassa juuri valmistunutta
Hondaansa. ”Katsotaan
nyt kestääkö vaihdelaatikko, kun jouduttiin kasaamaan se vanhoilla osilla”,
Samuli selvitteli. Ja niinhän siinä kävi, että toisen
kierroksen veto oli liikaa
Hondan laatikolle ja ajot
jäivät tällä kertaa siihen.
Silti toiseksi paras aika
koko porukasta.

nannut takavetokaan lähteä kääntymään ilman pientä kiusaamista. Arikin jäi
ensimmäisen harjoituksen
parhaasta ajasta sekunnin
verran, joten tämäkin viittasi nastarenkaan parempaan pitoon ensimmäisen
harjoituksen loskasäällä.
Neljä rundia saivat tällä
kertaa halukkaat ajaa
läpi. Kanniston Markku vastasi parhaasta ajasta joka
oli 2.32.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Ylle hoiti makkaragrilliä
harjoitusajossa

Perhosen Jani ja Rautiaisen Sauli olivat hinailemassa,
jos joku sattui penkkaan tarttumaan hieman enemmän

Kanniston Markku ajoi tällä kertaa parhaimman ajan

Kanniston Markku oli jälleen hyvässä vauhdissa Mitsulla ja ajoi radan melkein
samaan aikaan kuin ensimmäisessä harjoituksessa.
Markku jäi ainoastaan
sekunnin päähän edellisen
kerran parhaasta ajastaan.
Mitsu kulkee mukavasti,
mahdetaanko tämä ASmies nähdä jossain vaiheessa jopa sprintissäkin?
Jalavikon Arin Escort oli
toista kertaa harjoituksessa ja kyydissäkin tuli oltua
tällä kertaa. Hienosti tuo
takavetoinen taittuu tiukempaankin kurviin. Rata
oli parista kohtaa kylläkin
niin peilijäässä, ettei mei-

Kaitosen Jerikin pääsi kokeilemaan radalle, tässä menossa piikkirenkaiden asennus
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Kyrön seudun urheiluautoilijat ry. on nyt Kultaseura
AKK myönsi vuoden alkupuolella seurallemme kultaisen
seurasertifikaatin.
Hallitus kävi vuoden 2010 loppupuolella läpi seurasertifikaatin määrittelyä ja lähetti hakemuksen AKK:hon. Sertifikaatin tarkoituksena on tutkia ja arvioida seuran toimintaa. Samalla pystytään arvioimaan heikkoja kohtia
seuran toiminnassa. Sertifikaatti myönnetään pronssisena, hopeisena tai kultaisena.
Seurasertifikaatti on merkki siitä, että seuran toiminta
on hyvin organisoitua sekä jäsenet huomioon ottavaa
autourheilutoimintaa, niin harrastajille kuin myös
ammattimaisemmalle toiminnalle. Sertifioitujen seurojen etuina tulee AKK:n ajatusten mukaan olemaan jonkinmoisia huojennuksia koulutuskustannuksissa, mutta
ennen kaikkea seuran toiminnan sisäinen auditointi
sujuu helpommin sertifikaatin arviointikaavakkeen avulla.

tu. Sertifiointiin kuului myös auditointi AKK:n puolesta.
AKK:n sihteeri Anssi Kannas suoritti auditoinnin puhelimitse.
Kultaisen sertifikaatin myöntäminen Kyrön seudun
urheiluautoilijoille onkin osoitus siitä, että seurassamme on jäsenten sekä seuran muutkin asiat hyvin hoidossa. Sertifikaattiin kuuluu myös alla olevan logon käyttölupa eri yhteyksissä.
Teksti: Santtu Miinalainen

Asioita joita sertifikaattihakemuksessa itsearvioitiin olivat:
Järjestötoiminta, koulutustoiminta, harrastetoiminta,
harjoitus-,ohjaus-, valmennustoiminta, kilpa-, huippuurheilu-, ja tapahtumatoiminta. Seuramme saikin melkein kaikista osa-alueista täydet pisteet, ainoastaan valmennustoimintapuolella ei aivan täysiä pisteitä rohmut-

ARI JALAVIKKO
CARSPORT-SPRINTISSÄ

KySUA edustettuna
Mänttä 200 ajossa

Ari lähti heti Sinervon kauppa sprinttiä seuraavana päivänä Tampereen Urheiluautoilijoiden järjestämään
Carsport- sprinttiin.

Jari Piirainen ja Esa Sandbacka olivat ajamassa ESRC
ry:n järjestämässä Mänttä 200 ajossa tammikuun
lopussa. Kuljettajia tähän suosittuun ralliin oli lähtenyt mukaan 125, joista peruuttaneita oli ainoastaan 4.

Kilpailuun oli osallistunut 64 kuljettajaa, joista
peruuttaneita oli 10. Jalavikon luokassa ajoi kolmetoista kuljettajaa.
Ensimmäisellä vedolla Jalavikon aika oli 2.37,87, joka
oikeutti ensimmäisellä kierroksella luokan neljänteen
sijaan. Toisella kierroksella parannusta tapahtui hieman, mutta takaa tuli KangUA:n Jari Kuikka ja rutisti
omasta ensimmäisen kierroksen ajasta pois vieläkin
enemmän. Niinpä yhdellä sijalla joutui Ari antamaan
periksi toisella kierroksella ja kilpailussa loppusijoitus
oli luokan viides.
Ari oli silti tyytyväinen tulokseen ja kertoi, että ajaminen ei ollut läheskään niin väkinäistä kuin Sinervon
kauppa Sprintissä.
Teksti: Santtu Miinalainen

Jari ajaa BMW original -luokassa ja viime vuoden viides sija kokonaissarjassa tuntuu saavan samanlaista
jatkoa kilpailuissakin.
Kuuden EK:n kilpailussa BMW kiisi Piiraisen alla parilla
pätkällä luokka kolmosenkin aikoihin, mutta pari
kolme heikompaa sijoitusta laski lopputuloksissa sijoituksen luokassa neljänneksi. Piiraisella jäi luokan
podiumpaikka n. 25 sekunnin päähän.
Tällä hetkellä Jari on kokonaissarjassa kuudentena.
BMW Original -sarjassa ajetaan viisi kilpailua kaksi talvella ja kolme syksymmällä.
Esa Sandbacka ajoi 2-vetoisten alle 1400 cm³ luokassa
Lada Samarallaan. Luokkaan oli ilmoittautunut kolmetoista kuljettajaa. Sandbacka kiidätti Ladaansa siihen malliin, että lopussa Esa löysi itsensä luokastaan
viidentenä.
Teksti: Santtu Miinalainen
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KySUA:n talviriehapäivä Mellilässä 20.3
Seura järjesti lapsiperheille talviriehapäivän Mellilän montulla. Paikalla oli
kolmisenkymmentä seuralaista, lapsia näistä n. kymmenkunta.

pääsivätkin lapset poneilla
ratsastamaan. Hiekkamontun reunoilla oli todella
hyviä pulkkamäkiä, joita
jokuset kävivätkin laskemassa.

Kilpa-autot oli jätetty tällä
kertaa kotitallin lämpöön
ja paikalle oli hommattu
toisenlaisia hevosvoimia.
Hevosvoimien paikalle saaminen vaatikin hieman erilaisia ponnistuksia, kun
hevosten kuljetusvaunu
juuttui ojaan Kankaanjärven tienhaaraan. Ammattilaisten tavoin suoritimme
Peiposen Ramin kanssa
o j a s t a v e d o n k u l j etusauton ja vaunun yhdistelmälle. Tämän jälkeen

Seuramme puheenjohtajalla oli ”Markun kalansaalis” auton takakontissa ja
siitä pääsivät lapsetkin
osingoille. Paras kalasaalista tullut kommentti taisi
olla:”Mää sain kauheen
suuven kavan.”
Moottorikelkan kyydissä
lapset pääsivät tutustumaan sprinttirataan.
Sää oli hieno, aurinko paistoi ja oli todella mukava
ulkoilukeli koko tilaisuu-

Lapset odottivat ponin ratsaille pääsemistä, aikuisista
ei kukaan tainnut ponin selkään uskaltautua
den ajan. Karppisen Juha Teksti ja kuvat:
toimi paremman puolis- Santtu Miinalainen
konsa kanssa grillimesta- Mirva Korkiakoski
reina ja niin lapsille kuin
myös aikuisille maistui Kivikylän makkara ratsastuksen ja pulkkamäen lomassa.

Tällä kertaa ei ollut Pietarin kalasaalis vaan Markun
kalasaalis, jota lapset onkivat innokkaasti

Jalavikon Arin jälkikasvukin kävi ratsastamassa, Ari jutteli että mahtaako pojasta tullakin hevosmies

Tämä poika oli varmasti koko porukan onnellisin omasta ”kavasaaviista”
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Ojaan lipsahtaneen kuljetusvaunun seurauksena ponit
olivat hieman vauhkoja, mutta pikkuhiljaa ne alkoivat
rauhoittua

Kyllä se grillimestarikin välillä tarvitsee makkaran pätkän, ettei ala hiukomaan

KySUA varusteet
UA:lla on myytävänä yhden koon pipoja, joissa KySUA
logo edessä ja web-osoite kysua.net takana. Väreinä
löytyvät musta ja punainen.
Hintaa pipolla on 8 euroa
UA:n t-paitojakin on myynnissä koot S-XXL, väreinä
punainen, musta ja sinkki.
T-paidassa n.60 mm seuran logo
Jäsenhinta paidalla 8 euroa, muille 10 euroa
Tosi lämpimiä talvitakkeja on vielä pari oikein isoa kokoa
jäljellä eli XXXL
Hinta 50 euroa
Vaatetuksesta voi tiedustella
Markulta 050-5410332 tai
Susannalta 050-3640049

Poneja paikan päällä ohjasi Mia-Mari Puustinen
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Vuoden 2011 KySUA lyhyt oppimäärä
Uusille jäsenille tiedoksi syyskokouksessa valitut hallituksen edustajat ovat:
Markku Kaunismäki 050-5410332
Puheenjohtaja

Susanna Kallioniemi 050-3640049
Sihteeri

Santtu Miinalainen

040-7458846

Varapuheenjohtaja

Virpi Tenkanen

040-8360407

Jäsen

Sauli Rautiainen

050-3065505

Jäsen

Jukka Saarenvalta

0400-530599

Jäsen

Juha Karppinen

0400-862680

Jäsen

Jouko Aittamäki

040-5247336

Jäsen

Muita yleisiä tietoja seurasta ja
toiminnasta:
• jäsenmäärä yli 400
• seuran mökki Alastaron
moottoriradan läheisyydessä,
jäsenille -30% vuokrahinnoista
• seuran kotisivut
WWW.KYSUA.NET
seurailkaa aktiivisesti
• Ratinvääntäjä -jäsenlehti
4 kertaa vuodessa
• ratailtoja 2011 yhdeksänä
iltana, ajankohdat löytyvät
netistä ja lehden sivulta 7
• seura järjestää kaksi omaa
kilpailua ja on tekemässä
monia muita kilpailuja
yhteistyössä alueen seurojen
kanssa vuonna 2011

vu o
desta 1966
PÖYTYÄ

Jeri Kaitonen 14 v. odottelee jo syksyn jokkiskilpailua
Jerillä polttelee jo kovasti
nuorisolisenssin saaminen
tulevana syksynä, kun ikä
nuorten luokkaan jokkiksessa täyttyy.
VM Motorsport show reissulla hieman haastattelin Jeriä ja tulevia kilpaauton mekaanikkoja, isää
Toni Kaitosta ja Peltolan
Kaitsua.

joittelusta olisi pitänyt
tulla jo ammattimaisempaa. Jerin saavutuksista
karting-ajalta voidaan
mainita esim. 7 alueen 1.
palkinto.

Rata-ajoakin on tarkoitus
koittaa, kun ikä alkaa karttumaan.

Teksti ja kuva:
Santtu Miinalainen

JOKKIS KIINNOSTAA
Jerin isä Toni on ajanut
aikaisemmin jokkista ja
viime vuonna radoille
paluu taisi osittain antaa
kimmoketta Jerillekin
KARTING JÄÄHYLLE
lajin pariin. ”Fiatilla olisi
Jeri aloitti Kartingin jo 10- tarkoitus lähteä ajamaan,
vuotiaana, mutta nyt kun jos tarjouksella jostain selluokka muutos olisi tullut lainen päästään hakee t e e n n i i n k a r t i n g - maan”, kertoo Toni. Alkuharrastus on jäänyt hie- vuosi 2011 harjoitellaan
man taka-alalle, kun luo- jokkista, kiinnostusta riitJeri pääsi koittamaan jo talven harjoitusajoissa hieman
kan vaihto olisi tuonut pal- tää eikä motivaatiota ajasprinttiradalle
jon lisäkustannuksia ja har- miseen tarvitse hakea.
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Niko-Pekka Nieminen avasi kautensa talviralleissa

Kaikki meni hyvin vielä nelospätkän alkuun ja Niko
oli Fiesta Trophy -kilpailun
sijalla kolme, mutta sitten
auto alkoi temppuilla ja hävittää tehoja. Niko joutui
keskeyttämään nelospätkän jälkeen. Jälkikäteen
viaksi paljastui moottorinohjausyksikkö, jonka
vaihdolla vika tuli korjatuksi.
KOUVOLASSA JO KUNNON
TULOSTA
Talvikauden SM- päätöskilpailuna ajettiin Kouvolan
SM-ralli. Nikolla tuntui nyt
kulkevan paremmin kuin alkukauden kilpailuissa. Harjoituskilometrit olivat tuoneet varmuutta ajamiseen
ja siitä kertoo penkkoihin
nojaaminen, jonka takia
myös peltiä muotoiltiin uudelleen. SM2-luokan sijoitukseksi muotoutui 11 sija.
Tässä vaiheessa Mad Croc
Fiesta Trophy -sarjaa Niko

Teksti:
Santtu Miinalainen
Lähteet:
Katap Racing -tiedotteet
Kuvat:
Petri Skog
Katap Racing

Petri Skog

MAXELL ILTARALLI
VIHDISSÄ
Iltaralli lopetti Katap
Racingin talvikauden. Niemisen luokassa ajoi neljä
kuljettajaa ja Niko kuittasi
kolmannen sijan luokassaan Iltarallin saaliina.
Kartturina toimi TUA:n Jussi Kumpumäki.

Arctic Lapland Rallin lähtötunnelmia

KatapSalonen
Racing
Jani

MIKKELISSÄ HUOLIA
MOOTTORIPUOLELLA
Seuraavana rallina olikin
vuorossa helmikuun puolivälissä Mikkelin SM-ralli,
joka toimi samalla Mad
Croc Fiesta Trophyn avauskilpailuna. Mikkelin
kilpailuun Nikon viereen istui tällä kertaa Panu Plosila (KurikanUA) kartturiksi.

on sijalla 6 yhteispisteissä.

Huoltoporukat hommissa Arctic Lapland Rallissa

Petri Skog

Katap Racing -tallissa ajavan Niko Niemisen kausi alkoi ei enempää eikä vähempää kuin Arctic Lapland rallissa.
Nikon toinen nuotitettu talviralli oli tulikoe nuorelle
tulokkaalle ja hienosti hän
sen suorittikin kartturinsa
Tapio Suomisen (HyUA)
kanssa. Yleiskilpailun 38.
sija ja paras SM2-luokan R2
Fiesta. Omassa luokassaan
Nieminen oli 10.

Mikkelissä vauhti oli vielä hyvää alussa,mutta moottorin ohjainyksikön hajoaminen
pilasi hyvin alkaneen kilpailun
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SAARENMAA RALLI-MATKA 6-9.10 (to-su)
Hinta 260 e/hlö (min 36 hlöä / bussi) hinta sisältää:
bussikuljetukset alustavien reittien mukaan : (reitit
tarkentuvat kun nähdään lähtijämäärät)
bussi 1) Säkylä-Eura-Rauma-Turku- Salo-Hki
bussi 2) Yläne- Oripää-Virttaa-Alastaro-Loimaa- Forssa- Hki
oma bussi mukana koko matkan ajan
laivamatkat kansipaikoin Eckerön m/s Nordlandialla
tavarahytti laivalla mennen- tullen
lauttamaksut Virtsu- Kuivastu- Virtsu
3 x yö hotellissa Kuresaaressa, 2 h-huoneissa.
HUOM! Majoitusvaihtoehdot kolmessa eri hotellissa, huoneita rajoitetusta /hotelli. Ilmoittautuessasi ilmoita mihin
hotelliin haluat majoittua, jos vielä valinnan varaa on.
Hotellien täyttyessä valinnan varaa ei enää ole.
Hotelli Arensburg (vanha puoli) os. Lossi 15, pääkadun varrella
Rüütli kylpylä, os. Pargi 16
Meri kylpylä, os. Pargi 12
(kylpylät sijaitsevat hyvällä ja kauniilla paikalla meren äärellä, Piispanlinnan lähellä.
aamiaiset majapaikoissa , kylpylöissä saunaosasto,
kuntosali, uima-allas käytössä niiden aukioloaikoina

kisaranneke
kuljetukset kisa-alueelle (kisapäivät 7-8.10)
Lisämaksusta H1 + 80e/hlö, laiva-aamiainen + 11e/hlö, paluuruokailu laivalla + 24e/hlö, B2 hytti 20e/suunta. Ilmoita lisämaksullisten palvelujen tarve ilmoittautuessasi.
(laivalta ostettaessa ruokailut ovat vähän kalliimpia, varaa
siis etukäteen - saat edullisemmin ja varmistat että saat paikan kattauksista ilman jonottamista)
Lisämaksusta on mahdollisuus osallistua opastettuun kiertoajeluun aiempien vuosien tapaan oppaan kanssa. ( retkikohde
ja hinta vahvistuvat menomatkalla).
Laiva-aikataulu: 6.10. Hel-Tall 8.00-11.00 ; 9.10 Tall-Hel
16.00-19.30
Sitovat ilmoittautumiset 31.7. mennessä (muistathan että
majoitusvaihtoehto on valittavissa niin kauan kuin valinnanvaraa on)
Markku Kaunismäki (Kyrön seudun UA) tai Matka-Viitalaan 02
7669294

Turtia ja Kaskinen Riihimäki rallissa
Jari Turtia ja Heikki Kaskinen olivat ajamassa
RiiUA:n järjestämässä Historic-luokan rallissa Riihimäellä. Ralli järjestettiin
jo 37:en kerran.
Tuloksena oli tällä kertaa
keskeytys tekniseen vikaan
Jari Turtian kohdalla. Wartburgin sytytyspuoli teki
tenän ja matka katkesi viitospätkän jälkeen.
Jari kehui kovasti teitä,
jotka olivat hienoja ajaa.
”Erityisesti viitospätkä oli

hieno ajaa pimeällä ja kunnon valot nokalla”, kehuu
Jari. ”Rallin alussa ajettiin
pienempää tietä ja yksi
takavinkkeli menikin hieman pitkäksi”, kertoo Jari
alkukilpailun reitistä.

talven aikana käynyt
innokkaasti monessa rallissa , sprintissä ja vielä ehtinyt talviharjoitusajoihinkin koittamaan Porschen
kisakuntoa. Valitettavasti
Peurunkarallissa tuli keskeytys konerikon vuoksi.

Heikki Kaskinen kiidätti
Porschen luokka kolmosek- Teksti: Santtu Miinalainen
si jääden ykköselle parin
minuutin verran. Luokan
voittoon ajoi LMM:n Pentti
Kauppinen hänelläkin autona Porsche. Kaskinen onkin

Loimaan

Laatuauto

MAKEDONIA
15-21.9

TILAA ESITE!

M atka

VIITALA
Heimolinnankatu 8
32200 Loimaa
Soita tai katso matkoja netistä
puh. 02-766 9294
050 304 0772

puh. 040-4507010
Lamminkatu 39
32200 LOIMAA www.loimaanlaatuauto.fi
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Seura järjestää virkistysmatkan
American Car Show -näyttelyyn
lauantaina 23.4
Näyttelyssä esillä amerikkalaiset,
tuning-autot, moottoripyörät ja
myös seuramme jäsenen Marko Suomen
kalustoakin löydät
Helsingin Messukeskuksesta
Matkan hinta
20€/jäsen
30€/muut

Halukkaat matkalaiset voivat ilmoittautua 16.4. mennessä
Santtu Miinalaiselle 040-7458846 tai sähköpostilla
santtu.miinalainen@pp.inet.fi
Bussin reitti ja aikataulu suunnitellaan sen jälkeen, kun
ilmoittautumisaika on umpeutunut

34. American Car Show
Amerikkalaiset autot ovat aina olleet suomalaisten
makuun ja American Car Show -näyttelyn yleisömääristä sen voi todeta. Jo 34. ACS -näyttely pidetäänpääsiäisenä ja yleisömääräksi tällä kertaa odotetaan
vakiintunutta 60-70 000 kävijän yleisöä. Eipä varmasti
ensimmäisen näyttelyn yhteydessä Tikkurilan jäähallilla uskottu yleisömäärän, esittelyautojen määrän ja
laadun olevan tällainen vuonna 2011.
Amerikkalaisten autojen näyttelynä alkanut tapahtuma on laajentunut vuosien varrella ja nyt näyttelystä
voi bongata dollarihymyjen lisäksi tuning-autot ja erikoisemmat moottoripyörätkin. FHRA:n yhteistyö on
kantanut hedelmää ja näyttelyllä menee hyvin.
Jenkkiautojen harrastamisessa ei ole lama näkynyt
vaan harrastajamäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa
läpi 1990- ja 2000-lukujen, kertoo näyttelypäällikkö
Martti Luoso. Kiihdytyskilpailuissa moottoripyörien
määrä on kasvanut jopa räjähdysmäisesti, mutta kiihdytysautojen määrä sen sijaan on vakiintunut vuosien
saatossa. Junioritoiminta kasvaa myöskin nopeasti.

Kuljettajien kohdalla tuntuukin olevan meneillään
sukupolven vaihdos kun sukunimet tuntuvat tutuilta
kilpailuissa, vaikka kuljettaja ajaakin junioriluokassa.
Seuramme järjestää virkistysmatkan American Car
Show -tapahtumaan ja ilmoittautumisesta matkalle
löydät lisätietoja yllä olevasta ilmoituksesta!
Teksti:
Santtu Miinalainen

FHRA:n kilpailukalenterista löytyvät
seuraavat SM-kilpailuviikonloput:
14.-15.5
21.5
18.-19.6
30.6-3.7
16.-17.7
20.-21.8
2.-4.9

SONAX -nationals
Sunrise Cruisers JR Nationals
Kamasa Tools -nationals
Nitro Nationals EM-osakilpailu
Cornetto -nationals
Leather Heaven -nationals
DEFA -finals

Mika Mäkinen Nogaron radalle

Ranskaan Nogaron radalle
testaamaan menivät kaikki
MAN-tehtaan moottorilla
ajavat tiimit ja testit suoritetaan kolmepäiväisenä.
MI-KA Racingin kalusto on
teipattu sponsoreiden
väreihin ja Mika lähteekin
tyytyväisenä tähtäilemään
kauden avauskilpailuun
Doningtoniin. Pääsiäisviikonloppuna ajettava kilpailu onkin jälleen suuri
haaste viisinkertaiselle
kansallisen keppiluokan
mestarille, kun hänellä on
jälleen uusi rata opittavana.

Mad-Crocin väreihin ja tyyliin teipattu motorhome ja
kilpa-auto tullaan seuraavan kerran näkemään Suomessa varmaankin vasta
kauden lopussa.
Mikalla on kertynyt testikierroksia yli sata. Sade on
hieman haitannut säätöjen
hakemista, koska radan
pinta muuttuu joka kerta
erilaiseksi sadekuurojen
ansiosta. Siltikin nämä kolmen päivän testit tulevat
varmasti auttamaan uuden
alustan omaavan MANnin
kanssa sinuiksi pääsemisessä. Ratinvääntäjä seuraa kuljettajamme edistymistä EM-kuorma-autojen
sarjassa.

Kuorma-autojen EM-sarja 2011
Donington (GBR) 23.04. - 24.04. 2011
Misano (ITA) 21.05. - 22.05. 2011
Albacete (ESP) 04.06. - 05.06. 2011
Nogaro (FRA) 18.06. - 19.06. 2011
Nürburg (GER) 08.07. - 10.07. 2011
Smolensk (RUS) 30.07. - 31.07. 2011
Most (CZE) 27.08. - 28.08. 2011
Zolder (BEL) 17.09. - 18.09. 2011
Jarama (ESP) 01.10. - 02.10. 2011

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
MI-KA Racing

Motorhome saatiin teippeihin juuri ennen Ranskaan lähtöä

Uusi auto ei ole vielä saanut täydellistä teippausta
yllensä

www.mikaracing.com

Seuramme kuljettaja
auralainen Mika Mäkinen
lähti jo maaliskuun loppupuolella Ranskaan testaamaan 2011 kautta varten. Mika ajaa täyden kauden EM-kuorma-autojen
sarjassa.

