Elokuu 2011

No 2

Elokuu 2011 n:o 2
SEURAMME PUHELINNUMEROITA JA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA

Taittajan kärestä
Kesä kääntyikin jo syksyyn ennen kuin sain tämän lehden
painoon. Tapahtumia/kisoja on riittänyt taasen mukavasti koko kevään ja kesän ajan. Kun tämä lehti ilmestyy
niin Neste-rallikin on jo ajettu ajat sitten, hienoa kun
MM-ralli kiertää jälleen Päijät-Hämeen maisemissa ja
vanhat pikikset on otettu käyttöön. Muistan 80-luvun
alkupuolelta, kun olin seuraamassa B-ryhmäläisten Jyskälän koitosta Hämeenkoskella (silloinen Koski HL.)
samaisella pätkällä joka nytkin ajettiin osana Hämeen
pikataipaleita. Vauhtia riitti ja kuten Markku Alen joskus
on sanonut, että sen aikakauden autoista ei tehot ja
vääntö loppuneet. Sellaisen repivän voiman näki myös
ala-asteikäinen katsojakin Impivaaran mäessä. Hieno
asia on myös se, että seurastamme oli edustusta tämän
vuotisessa kilpailussa. Niko Nieminen oli ajamassa Neste-rallissa ja tuloksista saatte tietoa myös lehden sivuilta.
Seuramme järjestämissä ja osittain avustamissa ratakilpailuissa oli mukavasti talkoolaisia, toivottavasti talkoolaiset seurasivat nettisivujamme ja käyttivät mahdollisuuden toimitsijoina toimineiden ns. palaute/ palkintoristeilyyn. Harvoin tulee mahdollisuuksia tarjota jotain
aktiivisimmille toimijoille. Mutta toivottavasti edes
tämä piknik-risteily muistutti siitä, ettei seura ole unohtanut heitä jotka kilpailuja oikeasti h-hetkellä ovat
tekemässä.
Syksyn kilpailuihin tarvitaan jälleen toimitsijoita, joten
ilmoittautukaa vapaasti joko Markulle, Susannalle tai
allekirjoittaneelle toimitsijoiksi kilpailuihin, jos
ajankohdat sinulle sopivat. Truck Race Final ratakilpailu ajetaan 2.10
ja jokkispuolella ajetaan
asfaltilla seuran omassa
kilpailussa 22.-23.10.
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Ajettavat luokat:
Naiset EVK
Nuoret Yleinen
Papat

22.-23.10 klo 11.00
JOKAMIESLUOKAN KILPAILU
ALASTARON MOOTTORIRADALLA
ASFALTILLA

Kilpailussa ajetaan myös
Grande Finale-lähtö, jossa
on evk-, ja yleisen luokan
finalisteja mukana

KILPAILUN TAUOLLA HAASTELÄHTÖ
MERSU
V10

VS

ALUEEN TUTKINNOT JA
TAPAHTUMAT
13.10.2011 Länsi-Suomen syyskokous
15.10.11 JM-Tutkinto, Huittinen
29.10.11 Rallitutkinto,Laitila
10.12.2011 Aluemestaruus palkintojenjako 2011

Talkoolaisia Truck Race Final
ratakilpailuun
Talkoolaisia tarvitaan jälleen syyskauden viimeiseen
kansalliseen ratakilpailuun, joka ajetaan
sunnuntaina 2.10 Alastaron moottoriradalla.
Kilpailun järjestää neljän lähiseuran yhtymä ja
kilpailun vetovastuu on tällä kertaa Säkylän UA:lla.
Jos kiinnostus heräsi, niin ilmoittaudu
talkoohommiin joko Santulle 040-7458846 tai
Markulle 050-5410332

MERSU
R6

TEBOIL
Alastaro
Loimijoentie 61
32440 Alastaro
Puh. 02-764 1163
Faksi 02-764 1873
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KILPA- JA HARRASTEAUTONÄYTTELY
Huhtikuun 16. päivä lauantaina oli seuramme kuljettajilla mahdollisuus esitellä
omia autojaan Loimaan Laatuautossa ja mukavasti kuljettajia saatiinkin paikan
päälle. Parisenkymmentä
seuran kuljettajaa olikin
siirtänyt kalustoaan Loimaan suuntaan ja yleisöäkin oli tullut katsomaan

ihan mukavasti. Näyttelyssä myös esiteltiin AKK:n toimintaa sekä oman kerhomme toimintaa. Hieno aurinkoinen päivä menikin äkkiä
tuttujen ja tuntemattomienkin kanssa rupatellessa.
Laatuauton Jaakko Suvilakin oli tyytyväinen esittely-

Ari Jalavikon F-ryhmän Escort

Ampujan Santeri toi ”wanhan herrankin” näytille eli
ihmeteltävänä oli Toyota Corona 1967

päivään, kun samaisena päivänä esiteltiin Ford Focuksen uusi malli. Seuramme
Ford-kuljettajat saivatkin
esittelypaikat aivan sisäänkäynnin edestä. Ari Jalavikko, Niko Nieminen, Ari Kääntee ja Heimo Mäkelä olivat
Ford -merkkisellä kalustolla liikkeellä.

siä päivään ja innokkaita
katsojia oli kauempaakin
tullut autoja tutkailemaan.
Suuniityn pariskunnan paistelemat makkaratkin menivät kuin kuumille kiville.
Seura arpoi yli sadan vastanneen kesken 5 kahden
hengen kisalippupakettia
Rata-SM Alastaro- kilpailuun.

Kuljettajat olivat tyytyväi-

Katap-Racing tiimissä ajavan Niko -Pekka Niemisen Ford Fiesta R2 oli tuotu paikan
päälle

Matiakselle riitti vasta kuudes kerta Teinin Akin kuorma-auton kyydissä
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Huhtikuiselle näyttelylle
oli siis ”tilaus”. Katsotaan
hallituksen kanssa josko
ensi vuonna laitettaisiin toimintakalenteriin samanlainen tapahtuma ehkäpä vaikka Kyrön markkinoiden
yhteyteen, joka tällä kertaa sattui ikävästi samaiselle päivälle Loimaan
autonäyttelyn kanssa.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

.9

12

Salosen Matin uusi brasilialaisvalmisteinen Mersu keräsi katsojia

Janne Turtian harraste-Wartburg oli viimeisen päälle
hienossa kunnossa

Yksi esillä olleista Fordeista oli Ari Käänteen jokkisauto,
Escort kylläkin oli Volvon moottoritekniikalla varustettuna

Uran Timpan nappisilmä Lada on harvinaisempaa herkkua, näitä ei paljon enää ralli- ja sprinttipoluilla nähdä

Mahtaako Saarenvallan Santerin Tercelin nokalla valoteho varmasti riittää ?
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Circuit Endurance

14.5.2011
Circuit Endurance käynnistyi jälleen toukokuussa ja
loppujen lopuksi kilpailuun
osallistui 47 joukkuetta.
Samassa yhteydessä ajettiin ratakuorma-autojen
kauden ensimmäiset osakilpailulähdöt.
Pahalta näyttää Endurancen Racing luokkien tulevaisuus, 47:stä joukkueesta 6 ajoi Racing luokissa.
Minkä takia tähän on tultu?
2006 Racing luokissa oli
joukkueita vielä 21. Tähän
harrastajaluokkaan tarvitsisi saada hieman lisää potkua, eikä niin vähääkään.
Jos lasketaan kuljettajissa, niin olisiko 60-90 kuljettajan poistuminen lajin
parista oikeampi vertailuluku kuin tuo 15 joukkueen
kato. Mutta nyt itse kilpailuun.
Sateeton,hieman pilvinen
keli oli kilpailupäivän
aamuna, mutta sateeksihan se muuttui jossain vaiheessa päivää. 47 joukkueen lähdön järjestely meni
melko kivuttomasti. Varikko oli siirretty tällä kertaa
”normaaliin” paikkaan eli
Alastaro Circuitin ratavarikolle. Tämä tuntuu olevan
melkein kaikkien tiimien

”lempipaikka” viime vuotisen ylävarikolla majoittumisen jälkeen.
Seuramme kuljettajia oli
mukana jälleen monessa
tiimissä. Laskeva Aurinko
tiimin Carinaa oli Racing 1
luokassa yhtenä kuljettajana ohjaamassa Jarkko
Lehtinen, RP Truckracing 1
oli liikkeellä täysin
KySUA:n voimin. Rami Peiponen, Markku Kaunismäki
ja Kimmo Luoto kuskasivat
Hondaa Racing 2 luokassa.
XO Motorsport Racing tiimissä seuramme kuljettajina olivat Kari Vuorinen,
Antti Nieminen ja Matti Varjus. Red Five Racing oli

Matti Salonen ja Aki Teini lähtivät toiseen lähtöön toisesta rivistä
myös täysmiehitetty
KySUA:n toimesta, Jani Halme, Antti Leino ja Jukka
Vierula osallistuivat XX Cir-

Laskevan Auringon Carina toi tiimille luokkavoiton
Racing 1:ssä

Kilpailun sihteerille eli Aittamäen Jokelle maistui
automaattikaakao, heti
kun suurin hässäkkä oli
ohitse toimistossa
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cuit Enduranceen Honda
CRX:llä. Opelix-Racing oli
lähtenyt myös Astrallaan
kilpailemaan Saloon luokkaan. Marko Suomi, Tero
Ylenius ja Timo Koivula olivat KySUA:n edustajia
tässä tiimissä.

Piikkiin nousi Kari Suhonen
Sisullaan. Kari Suhosen
auton vaihdelaatikosta
booriakseli sanoi sopimuksen irti ja Raine Vikman
nousi piikkipaikalle. Vikman ajoi lähdön voittoon,
Salonen sijalla kolme,
Teini sijalla neljä, ForsLaskeva Aurinko voitti luok- ström sijalla viisi ja Rantakansa vaikkakaan suurta nen sijalla seitsemän maakilpailua luokassa ei pääs- liin.
syt muodostumaan. 127
kierrosta kuuden tunnin jäl- Toinen kilpailulähtö startkeen on varmasti pienim- tasi heti Endurancepiä kierrosmääriä millä kilpailun päätyttyä sateesluokkavoitto tämän mittai- sa. Aki Teini rynni kärkeen
sessa kilpailussa on saatu.
ja saikin pidettyä piikkiRacing 2 luokassa RP Truck paikan kierrokselle 5 asti,
Racing 1 tiimin meno päät- jolloin Forsström kuittasi
tyi kierroksella 120 kes- Teinin ja ajeli lähdön voitkeytykseen, siihen asti toon melko helponlaisesti.
tiimi olikin luokkajohdos- Teinin ohi pääsi vielä Rinne, joten Teini sijoittui toisa.
sessa lähdössä kolmannekSaloon luokassa XO Motors- si.
port Racing oli parhaana Matti Salonen ajoi kilpaiKySUA:n suorittajana sijal- lussa neljänneksi ja Jari
la 10 jääden voittajalle Rantasen kilpailu päättyi
kolme kierrosta. Opelix- mustaan lippuun 5 kierrokracing sijoittui kilpailussa sen jälkeen.
sijalle 17. Red Five Racingin Hondaan tuli kierroksia Teksti ja kuvat:
kuuden tunnin aikana 172 Santtu Miinalainen
ja se oikeutti sijaan 28.

Grilliä hoiti jälleen ammattimaisin ottein Suuniityn Pena,
Tiia Palomäki, Saila Suuniitty ja Susanna Kallioniemi

XO Motorsport Team Hondan juottohetki ja kuljettajan
vaihto

Kuorma-autoja osallistui
kauden avaukseen hienosti
10. Seurastamme ajamassa olivat Matti Salonen, Aki
Teini, Erik Forsström sekä
uutena kuljettajana sarjassa loimaalainen Jari Rantanen. Kilpailun aikaajoissa piikkipaikan nappasikin Salonen. 0,035
sekunnin erolla Suhoseen.
Aki Teini Ajoi neljänteen
ruutuun, Forsströmin paikaksi muodostui ruutu 7.
Jari Rantasen ensimmäinen kilpailu alkoi tällä kertaa ruudusta kymmenen.
Ensimmäisessä lähdössä
aika-ajon sijoitukset muuttuivat täysin, kun Salonen
ja Teini myöhästyivät lähdöstä ja he joutuivat aloittamaan jonon hänniltä.

Timo Koivula ajoi yhtenä Opelix-tiimin kuljettajista
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Ratailta I 19.4
Kevään ratakauden seuramme osalta aloitti jälleen suosittu ratailta.
Kuten aikaisemmassa lehdessä oli ilmoitettuna on
kaikki ratailtaamme osallistujat nyt vakuutettu
saman tyyppisesti kuin kuljettajalisenssin haltijatkin. Eikä vakuutus ole ainakaan ollut turhaa, koska
vakuutuslistassa on aina
ollut mukavasti nimiä.
Kuljettajat ovat näköjään
huomioineet hienosti leh-

dessämme olleen ilmoituksen, kun osallistujia oli huomattavasti enemmän
tämän vuoden ensimmäisessä rataillassa kuin viime
vuoden ensimmäisessä.
Ja hienoa oli myös huomata, että nuorta vertakin on
tullut ratailtaan harjoittelemaan asfaltilla ajoa.

Bemarilla tultiin kahva edellä Lemminkäisen mutkaan

Kallioniemen Susanna hoitaa tänä vuonna jälleen
ilmoittautumishommat
ratailtaan ja loput hallituksesta ovat vastuussa
muusta ohjatusta toiminnasta.
Kuten monena vuonna
aikaisemminkin ajovuorot
on määrätty siten, että
koppiautot aloittavat, sen
jälkeen pääsevät moottoripyörät radalle ja viimeisenä mahdolliset ratakuorma-autot, jos kuljettajia on paikan päälle
ilmaantunut. Tämä kaikki
siis 20 tai 15 minuutin pätkissä.

Kaitosen Jerikin oli saanut alleen ratapelin

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Ajovuoroja liputteli tällä
kertaa Karppisen Juha

Yhtenä uutena nuorena kuljettajana nähtiin rataillassa
Ahrikkalan Antti Legendsin puikoissa

Näillä aivan eri luokan autoilla ajellaan melko samoja
aikoja Alastaron radalla

Kriivari Racingilla oli aivan uusi kalusto testissä
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Ratailta II 3.5
Toinen ratailta toi jälleen
yhden uuden kuljettajan
KySUA:n riveihin, kun Loimaalainen Jari Rantanen
ajoi kevään aikana rataleiman ja pääsi koittamaan
ensimmäistä kertaa Salosen Matilta liisattua ratakuorma-autoa. Ajonäytteen antaminen oli ehtona
rataleiman saamiselle ja
hienostihan Jari ajonäytteen suorittikin.
Muitakin kuorma-auton kuljettajia oli paikalla. Järvisen Junnu, Forsströmin
Erik ja Teinin Aki olivat testaamassa kauden ensimmäistä kilpailua varten.

myös liittynyt Vehviläisen
Juha, jonka lajina on Drifting. Juhakin pääsi testaamaan omaa Nissaniaan
radalla, kunnes takarenkaan pinta irtosi.
Kevätaurinko porottikin
koko illan ja ratailta meni
leppoisissa merkeissä läpi.
Hienoa että näitä harjoituksia ei turhaan järjestetä.

V1600 luokkaa Rata-SM sarjassa ajava Arttu Mäkeläkin oli tullut testaamaan Alfaansa ratailtaan

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Santeri Ampuja

Ja KySUA:n kuljettajiin oli
Rataillassa nähtiin myös pari historiikkipyörää

Juha Vehviläisen auto oli saanut uuden maalipinnan ja
moottorikin tuntui toimivan erinomaisesti

Tämä Corvette ajeli hyviä kierrosaikoja, ei tainnut olla
alla ihan tavalliset tusinarenkaat

Jari Rantaselle (oik.) oli neuvoja antamassa Volvon
edellinen kuljettaja Markus Alkio
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Alas
Rata-SM sarjan pyöräytti
tällä kertaa kautensa
alkuun Alastaro Circuitilla.
Viime vuotinen hairahdus
pe-la kilpailupäiville oli
korjattu ns. normaaliin kilpailuviikonloppuun eli kilpailut ajettiin lauantaina
ja sunnuntaina. Viime vuotinen talkoolaisten etsiminen olikin tuskaista tämän
vuotisen kilpailuviikonlopun talkoolaisten etsimiseen verrattuna.
Legendsit, BMW Extreme,
GT-autot, kuorma-autot,
Formula Fordit ja Porschet
valtasivat radan osittain jo
keskiviikkona harjoitusten
merkeissä. Seurastamme
ajamassa olivat Markku
Hannula ja Tero Ståhl BMW
Extreme luokassa, samassa
luokassa ajoivat myös pari
Jukka Lehtovaara ja Lasse

Kantola. Kuorma-autoissa
onkin käynyt aikamoinen
KySUAlaisten vyöryminen,
kun Matti Salonen, Aki Teini, Jari Rantanen sekä Erik
Forsström ajoivat UA:mme
nimiin.
NEZ GT-autoissa Marko Rantanen ajoi Porsche 968:lla
ja Legendseissä Risto
Ahrikkala -34 sedanillaan
myös KySUA:n nimiin.
Tästä huomaa, että
jäsenistömme rata-ajo on
todella laajalla pohjalla.
Perjantai oli pyhitetty harjoituksille ja varsinaiset
aika-ajot ja kilpailulähdöt
pyöräytettiin käymään
vasta lauantaina.
AIKA-AJOT
Aika-ajoissa ensimmäisenä
olivat vuorossa Legendsit.
Risto Ahrikkalan sedan kiisi

BMW Extreme kuja
1.30,525 aikaan. Tämä riitti lähtöruutuun 20.
Legendsejä oli tällä kertaa
ilmoittautunut kilpailuun
hurjat 42 kpl.
Seuraavana aika-ajoihin
pääsivät BMW Extreme luokka. Ståhl-Hannula
parilla oli ehkä pienoinen
kotikenttäetu ja he tykitti-

vät Bemarinsa ruutuun 8.
Lehtovaara-Kantola parilla
ei mennyt juurikaan huonommin ja heidän ruutunsa oli yhdeksän, jääden
ainoastaan n. 4 sadasosaa
kahdeksannesta ruudusta.

Kuorma-autojen aikaajoissa pisimmän korren
KySUAlaisista vei Erik Forsström, joka ajoi paalulle
ajalla 1.40,095. Toiseen
ruutuun kiilasi myös seuramme kuljettaja Matti
Salonen. Aki Teini ei saanut
autoaan kulkemaan ja
ongelmien jälkeen ruuduksi muodostui 6. Jari Rantanen veivasi Volvo NL:n ruutuun yhdeksän.
KILPAILULÄHDÖT
Lauantaina Legendsien
ensimmäisessä kilpailulähdössä Ahrikkala joutui keskeyttämään kilpailun viidennellä kierroksella.

Risto Ahrikkalan sunnuntain lähtö toi sijan 12

BMW Extreme -luokassa
Ståhl ja Hannula ajoivat kilpailussa sijalle 11. Lehtovaara ja Kantola pari nap-
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staro 11.-12.6
pasi sijan kymmenen. Luokan kärki jäi reilu minuutin
päähän.
Kuorma-autojen ensimmäisessä kilpailulähdössä
Erik Forsström vei voiton,
Rinteen Juha kiilasi toiseksi ja kolmannen sijan vei
Matti Salonen. Aki Teinin
sijoitus lähdössä oli viides.
Jari Rantanen ajoi seitsemänneksi.

Sunnuntain lähdöt
Kuuman sunnuntain aloitti
kuljettajistamme BMW
Extreme tiimit. Lehtovaara ja Kantola eivät päässeet starttaamaan kilpailuun, mutta Hannula ja
Ståhl pääsivät ajamaan
myös sunnuntaina. Tuloksena lähdöstä sija 13.
Legendojen lähdössä sattui ja tapahtui. Itse asiassa
kilpailu keskeytettiin heti

Alastarolla valittiin jälleen myös Fat Pipe Grid-girl

Legends kuljettajat palaveerasivat rengassäännön tiimoilta, tämä tuntuikin kiinnostavan aivan kaikkia

ensimmäisen kierroksen
jälkeen lähtösuoran kolaroinnin takia ja uusinta lähdössä Ahrikkala saalisti
itselleen sijan 12.
Kuorma-autojen toisessa
lähdössä Olikin aikamoista
hiillostamista, kun Forsström jäi lähdössä Rinteen
taakse. Vaikka Erik yritti
molemmilta puolilta ohi
jatkuvasti, niin Rinteen tarkat ajolinjat eivät anta-

neet ohitusmahdollisuutta
ja näin ollen Erik saapui
ruutulipulle toisena. Aki
Teini oli kolmas ja Matti
Salonen tuli maaliin viidentenä, vaikkakin tulosliuska näytti jotain aivan
muuta.
KUUMAAKIN KUUMEMPI
VIIKONLOPPU
Sää suosi tällä kertaa kisaviikonloppua. Ratapisteellekin ehdin sunnuntaina

V1600 -luokan lähdössä rytisi peltikin

Hannula ja Ståhl ajoivat sijalle 11 lauantain lähdössä,
sunnuntaina sijoitus oli 13.
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Alastaro 11.-12.6

Legendoja oli yhdessä lähdössä yli neljäkymmentä ja niinhän siinä kävi, että sunnuntaina oli hieman ahdasta lähtösuoran jälkeisessä mutkassa
hieman auttelemaan Karppisen Juhaa, joka urheasti
oli liputtanut siihen asti
yksin.
MIKÄ ON RATA-AUTOILUN
TULEVAISUUS?
Se on harmi, että rata-ajo
ei kerää enää niin paljon
yleisöä kuin ennen. Olisiko
kenties saatava joku julkkis-lähtö tai joku muu
vetonaula millä saataisiin
yleisö tulemaan paikalle.
Tämä on jo aivan valtakunnallinen ongelma ja kumminkin näissä tilaisuuksissa osa rahoituksesta tulee
lipputuloista.
Tuntuu siltä, että ratakilpailuja ei kannata järjestää kohta enää SM-tasolla
tai saati sitten kansallisella tasolla. Tämä tulee johtamaan siihen ettei Suo-

mesta löydy kohta enää
maailmanluokan ratakuljettajia. En henkilökohtaisesti usko että kartingautoista päästään nousemaan suoraan huipulle,
vaan ennen PM-, NEZ-,EMja MM-tasoa olisi nuorten
kuljettajien päästävä koittamaan taitonsa myös kansallisissa kilpailuissa.
Tässä olisi ehkä hieman
pohdittavaa kattojärjestömme ylempään portaaseen. Pitäisikö harrastamisen kustannuksia saada
jotenkin kuriin, että rataautoiluun saataisiin lisää
nuoria harrastajia ja sitä
kautta lisää katsojia automäärien kasvaessa luokissa? Ovatko kilpailun järjestämiskulut nousseet taivaisiin ja siinä samalla osallistumismaksut? Tässä
onkin tulevaisuudessa pal-

jon päätettävää millä linjoilla AKK:ä vedetään, mennäänkö FIA:n vai ruohonjuuritason ehdoilla. AKK:n
kotisivuilla pääset vaikuttamaan osittain tähän.
Sivustolta löytyy sivun
vasemmasta alareunasta

kysely Strategia 2020, siellä voit jättää oman mielipiteesi AKK:n tulevaisuudesta.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Erik Forsströmin tiimille harmaita hiuksia aiheutti kilpailulähdössä yli kääntynyt S-akseli

Lauantain lähdössä kuorma-autoja oli koko radan leveydeltä
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Ratailta IV 20.6
No vettähän ei puuttunut
tästä rataillasta. Kello kun
löi viisi iltapäivällä ja harjoitusilta alkoi, niin silloin
taivas repesi eikä yhtään
kierrosta päästy ajamaan
kuivalla asfaltilla.
Täytyy antaa kyllä yhdelle
kuskille aikamoinen rispektipeukalo, kun jaksoi
ajaa koko harjoitusillan
sateesta huolimatta. Eli
seuramme nuorimpiin kuljettajiin lukeutuva Jeri Kaitonen veivasi Hondallaan
sitkeästi sadekelillä, kun
muut kuljettajat odottelivat sateen taukoamista.
Autot saivatkin tästä illasta kaikista suurimman
osan, kun saavista kaadettuun sateeseen ei moottoripyörät lähteneet koittamaan onneaan. Yllättävän
moni auto kävi sateesta
huolimatta testaamassa ja
sadekelitestistä ei oikein
voinut enää puhua mieluumminkin monsuunitestistä.

Virtasen Pekka oli saanut Skodansa iskuun ja ensimmäiset testimetrit uudella koneella ajettiin rataillassa
katsojia paikan päällä normaalisti, mutta tällä kertaa sade piti katsojat
kotisohvillaan.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

No ilman mitään suurempia kommelluksia meni
tämäkin ratailta, niin kuin
kaikki rataillat tänä kesänä
ovat menneet. Seuramme
ratailloissa on paljon jopa

Jeri Kaitosta ei ”pikku” sade haitannut, vaan Hondaa
kuritettiin koko 20 euron edestä

Tämä Vauxhall Viva GT oli oikein ehta brittiohjauksella
varustettu historic-peli

Erik Forsström tuli testaamaan Camarolla, mutta hurjan
sateen vuoksi ei slickseillä päässyt kunnolla ajotuntumaan
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Ahvenisto
11.-12.6
Rata-SM jatkoi sarjaansa
Ahvenistolla Vauhtipäivien
merkeissä. BMW Extreme
luokassa ajamassa olivat
jälleen Hannu Markkula ja
Tero Ståhl. Marko ja Santtu
Rantanenkin ajoivat
samaisessa luokassa. Camaro-luokkaan osallistui
myös seuramme jäsen Erik
Forsström.
BMW Extreme luokassa
Ståhl ja Hannula ajoivat
aika-ajoissa ruutuun 11.
Rantanen & Rantanen nappasi ruudun 8. Ensimmäisessä kilpailulähdössä ajovuorot aloittivat tiimeissä
Hannula ja Rantasten tiimissä Santtu. Kuljettajavaihdon jälkeen kierrosajat hieman huononivat
kummallakin tiimillä,
mutta lopputuloksissa pari
Hannula/Ståhl löytyivät
samalta sijalta kuin lähdössä. Rantasten tiimi kuittasi kaksi sijaa aikaajosijoituksestaan ja tiimi
sijoittui hienosti sijalle 6.
Viikonlopun toisessa lähdössä Ståhl ja Hannula läh-

tivät ruudusta 15 ja hienolla ajolla nousivat toisessa
lähdössä sijalle 11 jälleen.
Rantasilla sijoitus parani
lauantailta ja kuudennesta
ruudusta he nousivat sijalle viisi sunnuntain lähdössä.
Forsström ajoi CamaroCupin osakilpailussa vanhemman mallisella Camarolla eli Gen 4. Erik ajoikin
Ahveniston aivan testi mielessä, koska testikilometrejä ei juurikaan ollut ehti-

nyt tulla aikaisemmin.
Lauantaipäivän lähdössä
Erik ajoi sijalle 9. Kaikkiaan 14 Camaroa oli radalla, kun Ruotsista oli tullut
haastajia suomalaisille kuskeille. Sunnuntaina Erik
ajoi sijalle 8.
Camarojen ajoa oli kyllä
hieno katsoa, kun ensimmäisillä kierroksilla oli melkomoista lipsumista Ahveniston pääsuoran jälkeisessä mutkassa. Toivotaan,
että ensi vuonna sarjassa
olisi jo ainakin tämä neljä-

toista autoa suomalaisten
edustamana ja saataisiin
kunnon Suomi-Ruotsi maaottelu järjestettyä johonkin ratakilpailuun.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Kuorma-autoista tuttu Erik Forsström ajoi ensimmäisen kilpailunsa gen 4 Camarolla

Legendsien 39 auton lähtö oli myös huimaa katsottavaa, tilanteita riitti viimeiselle kierrokselle asti

Marko ja Santtu Rantasen sijoitus oli lauantaina 6. ja
sunnuntaina 5.
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Pikkujoulua suunnitellaan
Hallituksella on suunnitteilla seuran pikkujoulu,
joka pidetään marras-joulukuun vaihteessa. Tarkempi ajankohta ja ilmoittautumisosoite tullaan ilmoittamaan seuran nettisivuilla ja seuraavassa
lehdessä.
Pikkujoulun juhlapaikkana toimii Yläneellä sijaitseva Suviranta. Lisätietoja paikasta löydät osoitteesta www.suviranta.fi
LUVASSA SAVUSAUNA, TAVALLINEN SAUNA,LÄMMIN
VESIALLAS, AVANTO JA TIETENKIN JOULURUOKAILU
LINJA-AUTOKULJETUS, REITTI VARMISTUU
ILMOITTAUTUMISEN LOPUTTUA.
Suuniityn Pentti on päässyt 60-vuoden etappiin ja siksipä Kyrön Seudun UA haluaa onnitella aktiivista jäsentä ja toivottaa monia aktiivisia autourheiluvuosia
lisää! ONNITTELUT!

LIITTOVALTUUSTON SYYSKOKOUS LÄHESTYY
Jos sinulla on mielestäsi liittovaltuuston kokoukselle jotain tärkeää esitettävää, ota yhteys seuran hallituksen
jäseniin ja esitä asiasi heille syyskuun loppuun mennessä. Hallitus vetää mahdolliset liittovaltuustolle menevät asiat yhteen ja lähettää niistä kirjelmän valtuuston kokoukselle

BOWLING BOWLING BOWLING
Olisiko kiinnostusta keilailuun?
Loimaalle avautuu keilahalli tulevana keväänä. Olisiko seuran jäsenillä kiinnostusta lähteä keilaamaan
vaikkapa vakiovuorolla. Laita sähköpostia osoitteeseen santtu.miinalainen@kysua.net tai nykäise hihasta jossain kilpailussa, niin ja soittaakin voi 0407458846.
Pohdimme vastausten perusteella hallituksessa mahdollista UA:n vakiokeilavuoroa
T:HALLITUS

RP-Truckracing
Kaunismäki Racing
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HUOM! Tulossa talvella:
Talviendurancea
2-4 hengen joukkueille

Kyselyt/tiedustelut:
Rami Peiponen/ 040-5255788
Markku Kaunismäki/ 050-5410332

www.rp-truckracing.fi
www.hirsiformula.fi
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Mika Mäkinen jatkoi kauttaan EM-kuorma-autoissa
Nürburgringin radalla Saksassa. Aikamoinen joukko suomalaisia kannustajia oli myös paikan päällä,
myös minä ja parempi
puoliskoni lähdimme kannustajien reissuun mukaan.
Torstaina 7. heinäkuuta
suuntasimme matkamme
Tampereen lentokentälle,
josta pääsimme lentämään
80 kilometrin päähän Nürburgringin radasta. Mäkisen Miian ja Koivusaaren
Juuson kanssa suoriuduimme Frankfurt Hahnin kentältä Mosel joen laakson
kautta Mayenin kaupunkiin, jossa majoituimme
Pension Hotel Zum Dickenbaumissa. Hieno kokemus
oli nuo serpentiinimäiset
laaksoon laskeutuvat tiet
ja ehkä vielä uskomattomamman näköiset laakson
rinteet, joissa kasvoi lukemattomia hehtaarimääriä
viiniköynnöksiä. Mosel
joen vierellä menevä tie
meni laakson pohjaa pitkin
aivan joen varrella ja lukemattomat gasthausit pikkukylissä olivat ainutlaatuista bongattavaa.
Lyhyt päivällispaussi pidettiin Cochemin kylässä,
jossa kylää tai oikeastaan

Majoitus oli Mayenissa 24
kilometriä Nürburgringiltä
jopa kaupunkimaista maisemaa hallitsi korkealla
vuorella oleva Cochemin
linna. Tässä vaiheessa jo
tuli mieleen, että tämä
reissu on liian lyhyt kaikkien tämän alueen linnoihin
tutustumiseen.
Saksalaiset tiet kylläkään
eivät paljon saaneet kunnioitusta meikäläiseltä.
Asfaltit olivat todella huonossa kunnossa, mutta silti
paikalliset asukkaat ajoivat kuin viiripäät. Saksassa
on myös opittu hätävilkun
käyttö. Serpentiini kiemuroita ajellessa saattoi kohdalle yhtäkkiä osua auto,
joka oli parkkeerattu heti
mutkan jälkeen hätävilkut
päällä ja melkeinpä lukko-

Cochemin kaupungin yleiskuvaa hallitsi linna
jarrutus oli pakko tehdä.
Eihän heillä mikään hätä
ollut, mutta muuten vaan
oli pysähdytty ihmettelemään maailman menoa.
Majoittumisen jälkeen
hyökkäsimme vielä Nür-

burgringiin. Mayenista oli
Nürburgringille reilu 20
kilometriä ja tarkoituksenamme oli mennä tsekkaamaan varikon menoa
ennen kilpailua. Sisälle alueelle päästiin melko vaivattomasti Mäkisen Mikan
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EUROPEAN
TRUCK RACING

CHAMPIONSHIP

2011
tiimin nimellä. Ja olihan se
iso, meinaan tuo varikkoalue. MAN, Renault ja
Mersu olivat vallanneet
suurimman osan alueesta
VIP-, esittely- ja lavatilakseen. Aivan suunnaton
8000 neliömetrin Mersun
osasto oli täynnä kaikenlaista viihdykettä katsojille. Osaa rakennelmista pystytettiin vielä torstaina ja
kokonaisuus paljastui oikeastaan vasta lauantaina.
Koko reissun valokuvasaldoksi muodostui 2800 kappaletta, joten ei siellä
kamerakaan ihan turhan
panttina mukana ollut. Lehdistöpassin kaulaan saaminen olikin aivan oma juttunsa, jossa meikäläistä
ajatettiin kolmen eri paikan kautta lehdistökeskukseen vihdoin ja viimein.
Noin 5 kävelykilometrin ja
tunnin odottelun jälkeen
sain kuin sainkin lehdistöpäällikön kiinni ja sitä myöten lehdistöpassin.
Perjantaipäivä
Aamupalan jälkeen suunnistimme radalle ja perjantain harjoituksissa Mika
ajoikin hyviä aikoja ja
tulos parani koko ajan. Jo
perjantaina ajettiin aikaajo ja Mika oli sijalla 13.
Ku o r m a - a u t o j e n E M sarjassa ajetaankin aikaajot siten, että kaikki aja-

vat yhden aika-ajosession.
Sen jälkeen vielä kymmenen parasta aikaa ajanutta
kuljettajaa ratkoo vielä
lopulliset lähtöruutupaikat lauantain kilpailulähtöön.
Lauantaipäivä
Heti aamusta ponkaistiin
Suomestakin tutun saksalaisruokakaupan kautta
radalle ja klo 10.00 olikin
jo täysi rähinä päällä varikolla. Lämmittelyajot lupasivat Mikalle hyvää kilpailua, kun hän ajoi sijalle 10.
Itse kilpailulähdössä Mikan
sijoitukseksi muodostui
12. Muutama pusu kilpakumppaneilta aiheutti jälleen sen, että takarengas
rikkoutui ja kierrosajat
putosivat. Ei muuta kuin

Mika sai A-sarjalaisilla moottoreilla varustettujen
AllGauer tiimin kuljettajien päänahkojakin viikonlopun
aikana, Mikan Man on varustettu hieman pienempi
vääntöisellä ja tehoisemmalla B-sarjan moottorilla
huolto toimintaan ja rengasta vaihtamaan. Kilpailuaikataulu onkin todella
nopeatempoinen eikä ylimääräisille huolloille jää

paljoa aikaa. Lauantain toiseen kilpailulähtöön Mika
lähti ruudusta 12. Kärkipään kahdeksan ensimmäisen kilpailijan järjestys on

Katsojamäärät olivat aivan hurjat viikonlopun kumpanakin päivänä, näkisipä tällaista joskus tulevaisuudessa Suomessakin
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päinvastainen toisessa lähdössä eli ykköslähdön voittaja lähtee ruudusta kahdeksan, toiseksi tullut lähtee ruudusta seitsemän
jne.
Toisessa lähdössä jälleen
Mikan autoa kolhittiin ja
rengas meni jälleen. Tässä
vaiheessa Mika hieman turhautui jo muiden kilpailijoiden aiheuttamiin kolhuihin ja sadatteli, että jos
vaikka pääsisi edes yhden
kilpailulähdön ajamaan
ehjällä autolla. Sijoitus lähdössä 14. Ilta alkoi hämärtymään, mutta varikolla ja
festarialueella meno vain
kiihtyi. Joillakin meni
aamun pikkutunneille lauantaina, mutta me lähdimme jo yhdentoista aikoihin Park Ferme sunnuntain ensimmäisen lähdön jälkeen

Mannin dataloggeri tallentaa monta eri tietoa kilpailun
aikana esim. auton paikkatiedot, jarrujen lämmöt, moottorin kierrosluvut ja monia muita, joiden perusteella autoa hienosäädetään ratakohtaisesti
omaan tuttuun Mayenin
majapaikkaamme. Illalla
vielä pistäydyimme hampurilaispaikassa, joka löytyi sellaisia pikkuteitä pitkin että usko meinasi loppua ennen kuin paikan
pihaan pääsimme. Hienoja
nuo navigaattorit!
Sunnuntaipäivä
Viimeinen kilpailupäivä
alkoi jälleen suoriutumisella majapaikasta Nürburgringin radalle. Lämmitte-

lyajot olikin ajettu jo , kun
pääsimme pelipaikalle ja
Mika olikin hienosti ajanut
sijalle kymmenen jälleen.
Aika-ajoissa Mika pääsi
sijalle 11 jääden ”Superpole” paikasta 0,8 sekuntia.
Päivän ensimmäinen kilpailulähtö oli aikamoista
rynnimistä jälleen ja Mikan
auto sai jälleen tällin renkaaseen ja vasen takarengas puhkesi. Tällä kertaa
renkaan ”hierojana” toimi

Mikan vaimo Marita järjesti Mikalle yllätyssynttärit
Jochen Hahnin teltassa
britti Matthew Summerfield, joka oli jo lauantaina
ollut tuomariston puhuttelussa ajotyylinsä takia.
Mika ajoi puhjenneella renkaalla sijalle 14.Ja huollolle jälleen töitä.
Toinen lähtö olikin jännittävä. Aivan juuri ennen lähtöä alkoi satamaan ja rata
liukastui täysin. Ensimmäisellä kierroksella AllGauerin tiimin kuljettajat liukastelivat ja Matthew Summerfield runttasi Jochen

Mika voitti Sponsor Challenge sarjassa osakilpailun kirkkaimman pokaalin
Hahnin autoa päin siten
etteivät irronneet toisistaan. Tässä vaiheessa Mika
oli jo seitsemäntenä,
mutta lähtö keskeytettiin
ja uusittiin. Tämä ei suosinut Mikaa jälleen kerran,
kun ainoastaan yksi kierros
oli ajettuna ennen keskey-
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Väliajalla ei yleisön tarvinnut tylsistyä odottelemaan lähdön järjestäytymistä, kun kilpailun lyhyet tauot paikattiin
jos jonkin näköisellä viihteellä. Tässä esimerkiksi mobilisoitu bändi.
tystä eli lähtöruutu tulisi
olemaan uusintalähdössä
sama kuin ensimmäisessä.
Uusintalähdössä liukasteltiin vieläkin, mutta Mikalla
oli järki kädessä eikä yrittänyt liikaa liukkaalla
kelillä. Märkä keli oikeastaan tuntui sopivan Mäkiselle ja sunnuntain viimeinen lähtö toikin Mikalle viikonlopun parhaan tuloksen
eli sijan 9. Mika palkittiin
myös Sponsor Challenge
sarjan parhaana kuljettajana.
Pieni juhliminen olikin sunnuntai-iltana hyvän tuloksen kunniaksi paikallaan.

Tähän reissuun olisi pitänyt varata ainakin viikko
aikaa, että olisi nähnyt
myös Mosel-laakson aluetta enemmän. Uskomattoman hieno tapahtuma ja
hienoa oli päästä seuraamaan sitä aivan tiimin
”iholla” sekä myöskin
kuvaajana radan varressa.
Saksassa on panostettu
autourheiluun ja kilpailun
yhteistyökumppanitkin
pyörittävät paljon mainoskampanjoitaan paikan
päällä kilpailuissa. Erino- Saksan osakilpailua seuraamaan olivat lähteneet Markku Seppälä, Kalle Lindgren, Rami Peiponen ja Kirsi Kanmaista PR-toimintaa!
kaanpää
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Olihan viikonloppuna muitakin luokkia ajamassa
esim. GT-autoja oli yhdessä lähdössä yhtä aikaa 32
kpl. ADAC Formuloita oli yli
kaksikymmentä. Nämä siivelliset formulat on varustettu Volkswagenin 1.6 litraisella ruiskukoneella ja
hevosvoimia niistä löytyy
n. 145. Niin ja tietysti viikonloppuna ajettiin myös
kuorma-autojen Mittelrhein-cup ja samoissa lähdöissä myös brittien BTRA
ajoi oman osakilpailunsa.
Kotiinpäin
Maanantaina lähtikin lento
jälleen kotimaahan päin ja
tuntui siltä, että aika oli
mennyt aivan liian nopeasti neljän päivän aikana.

Tällaisia ”lokinsiipiovisia” Mersuja oli GT-luokan lähdöissä useita, kuten myös Vipereita

Mäkisen perheen tuorein
tulokas Alissakin seuraili
jo mielenkiinnolla varikon
säpinää

Nämä ADAC Formel sarjan siipiveikot oli varustettu 145
hevosvoimaisilla Volkswagenin koneilla
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Niko Nieminen Neste Rallissa luokkansa seitsemäs
Niko Nieminen teki tasaisen varmaa työtä Neste Rallissa. Ensimmäisessä kolmipäiväisessä kilpailussaan loimaalainen ajoi luokkansa seitsemänneksi. Kokonaiskilpailussa nimi löytyi tulosluettelossa sijalta 54. Haastavan reitin läpi ajaminen on jo sinänsä saavutus nuorukaiselta. Niemisen luokassakin maaliin pääsijöitä oli
reippaasti alle puolet kisaan lähteneistä.
-Tavoitteenamme oli ajaa ehjä ja tasainen kilpailu.
Tahdoimme nauttia kansainvälisestä tunnelmasta ja
legendaarisen kilpailun upeista puitteista. Rikkonaisen
kesäkauden vastapainoksi oli tärkeää ajaa maltilla koko kisa lävitse.

Katap Racing sisartallissa ajava virolainen Ott Tänak
taisteli tosissaan S2000-luokan voitosta kunnes perjantaina lipsautti autoaan sen verran ulos, että pakoputken tukkeutuminen katkaisi isommat kiireet. Lopputuloksissa Tänak oli luokkansa 3. ja yleiskilpailussa sijalla 13.
Niemisen kausi jatkuu elokuun loppupuolella Viron
mestaruussarjan osakilpailulla Lounais-Eestissä.
Teksti: Katap Racing
Kuva: Petri Skog

Niemisen hyvää viikonloppua avusti lähes moitteettomasti toiminut Ford Fiesta R2. Ainut isompi murhe oli
EK 8:lla tapahtunut rengasrikko. Tiestä noussut kivi
rikkoi eturenkaan ja kartanlukija Panu Plosilan kanssa
rengasta vaihtaessa aikaa tuhlaantui muutama minuutti.
-Ilman rengasrikkoa sijoituksemme olisi ollut ehkä pari
pykälää parempi. Saavutimme kuitenkin asettamamme
tavoitteemme ja ajoimme läpi yli 300 erikoiskilometriä. Täytyy erikseen vielä kiittää kaikkia tukijoitamme,
jotka mahdollistivat osallistumisemme Neste Ralliin.

huom kuljettajat!!!
Muistakaa postittaa kilpailusaavutuksenne hyvissä ajoin Susannalle syyskokouksen palkintojen jakoa varten

TEIJOTALO RALLIIN
Teijotalo -ralliin tarvitaan sulkumiehiä EK 4:lle
lauantaina 1.10. Jos sinulla olisi aikaa lähteä auttamaan Salon UA:n kilpailun tekoa, niin ilmoittaudu Kaunismäen Markulle hyvissä ajoin numeroon 050-5410332

LOIMAAN
• 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 8.30-17
21800 Kyrö
la 9.00-13 kyron.kk@saunalahti.fi

LAMMINKATU 38 LOIMAA

PUH. 02-762 1339
FAX. 02-762 1360
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Turtiat Black Rocket -rallissa
Historic RallyTrophy osakilpailu Black Rocket ralli
ajettiin 14.5.2011 Jankkalan kunnassa lähellä Valion
jätskitehdasta. G-69 1000
kuutioisten luokkaan osallistui Jari ja Janne Turtia.
Lähtöluettelossa osallistujia oli tähän luokkaan lueteltu 12 kpl, Hillmanneja,
Minejä, Angliaa, Skodaa,
Fiattia, Datsun ja pari Warrea.
Kilpailun reitti sivusi vuoden 2011 Neste Oil -rallia,
Ek 1 ja 2 olivat osin samoja
teitä, kuin tämän vuoden
"Jyskälässä". Numerolla 26
ajaneet Turtiat lähtivät
matkaan hieman epäonnistuneen talvisen Riksurallin
jälkeen valoisalla mielellä,
toivoen että Wartburgin
kärjet kipinöisivät. Kilpailusää oli erinomainen suo-

sien moottorin lämpötiloja
(+13 °C). Kilpailun reitti oli
vaihtelevaa tietä, mukaan
mahtui pientä syheröä sekä pitkää suoraa.
Taukoa vietettiin Tuuloksen Kapakanmäellä. Tauolla tulos edellytti luokan
viidettä sijaa, edellä 5 sekunnin johdossa Jukka Häqqvist Hillmannilla, joten
tauon jälkeen lähdettiin
tavoittelemaan hänen päänahkaansa. Ek 3:lla osoittautui, että vastustaja pisti vielä paremmaksi, jolloin taistelutahto lisääntyi
entisestään. Ek 4:llä Turtiat päätti sitten hyökätä ja
se riittikin Hillmannin lyömiseen sillä pätkällä, mutta lopputulokseksi jäi kuitenkin 7 sekuntia kaulaa.
Luokassa maalin saavutti
yhdeksän paria ja Turtiat

luokan puolivälissä viidensinä. Maaliin tulo kevätsäässä tuntui makealta ja
kun vielä viisi ensimmäistä
palkittiin, sijoitus tuntui
hyvältä. Seuraavaksi on
tähtäimessä Länsi-Rannikon ralli, joka starttaa

Aurajoen rannoilta 17.9.
Vielä on kesää jäljellä...
Teksti:
Jari Turtia
Kuva:
Reissumies

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

®

SYYSKOKOUS
3.11.2011 alkaen klo 19.00
Kyrön seudun osuuspankin alakerrassa
Kyröntie 31, 21800 Kyrö
Esillä: - sääntömääräiset asiat
- vuoden palkittavat

Kahvitarjoilu
TERVETULOA!
HALLITUS
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Samuli Vuorisalo Viron puolella rallispecialia ja sprinttiä
kokeilemassa
Viime kaudella Suomen
nuortenluokan kilpailuissa
suurta huomiota herättänyt Samuli Vuorisalo joutui
lopettamaan kilpailemisen
kotimaassaan tämän vuoden osalta, kun nuortenluokan autojen kuutiotilavuusraja muutettiin sellaiseksi, että Samulla olisi
mennyt koko kalusto vaihtoon.
Harjoitukset vauhdin ylläpitämiseksi ovat jatkuneet
aktiivisesti koko kuluneen
vuoden, nyt jo kahdella
TypeR:llä, joista vanhempi
korisella ajetaan soralla ja
uudempi korisella asfaltilla.
Nuortenluokan sääntömuutoksesta aiheutunut
kilpailemattomuus ei ole
kuitenkaan pudottanut
Samulin vauhtia, vaan lauantaina (9.7.2011) Viron
Vôrussa järjestetyssä Rallispecial kilpailussa Samu
voitti nuorten yleiskilpailun miten tahtoi.
Suorituksen arvoa nostaa
se, ettei Samulilla ollut erikoiskokeelle ollenkaan
nuotteja, muiden ajaessa
nuoteilla, eikä aikuisten
sarjastakaan edelle ehtinyt kuin 2 kilpailijaa.
- Ajoin reitin kuin olisi vetänyt pimeää rallia. Tie oli

Samulin soraharjoitusten sekaan mahtuu harjoittelua asfaltillakin
12km pitkä ja se ajettiin 3
kertaan systeemillä 2 parasta aikaa ratkaisi voittajan. Siinä oli pikkuisen
muistamista kun yritti
muistaa 12km pitkän reitin
ottaen huomioon, että kävin vain kaksi kertaa tutustumassa erikoiskokeeseen,
Samu kertoo.
Toiseksi kilpailussa tuli kotimaassaan paljon kilpailuja
voittanut Sander Sinigor.
Viikonlopun kilpailumatka
jatkui sunnuntaina

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

(10.7.2011), kun Samu osallistui nuorten sprintkilpailuun Misson kylässä
Etelä Virossa. Kilpailu ajettiin Rallicross radalla ja mukana oli 40 nuorten luokan
kuljettajaa.
Samuli ajoi kaikille kolmelle kierrokselle nopeimman
ajan ja voitti kilpailun täysin ylivoimaisesti yli 11 sekunnin erolla toiseksi tulleeseen kuljettajaan.

kuu jälleen 4- viikon kuluttua Virossa ajettavassa Paide Rallissa, mikä on yksi
Virossa ajettavan E- Cup
sarjan osakilpailuista.
Tämä on Samun ensimmäinen varsinainen ralli yhdessä kartanlukijan kanssa.
Teksti:
Timo Kutila
Kuva:
Santtu Miinalainen

Samulin kilpailukausi jat-

Ravintola

Park Ferme
Alastaron moottoriradan alavarikolla
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Kardaanikunkussa heinäkuun lopulla seurat
pitivät jokkiksen linjanvetokokouksen
Kardaanikunkku keräsi jälleen aikamoisen määrän
kuljettajia kilpailemaan
”kruunuista”. Kunkku viikonloppuna kokoontui
myös paljon AKK:n alaisia
seuroja, jotka olivat huolissaan jokamiesluokan tulevaisuudesta.
Kokous pidettiin kilpailun
yhteydessä ja seurastammekin oli kokoukseen osallistumassa pari henkilöä.
Kokouksessa käsiteltiin
monta eri asiaa, joilla on
ja tulee olemaan vaikutuksia jokamiesluokan kehitykseen harrastajalajina.
Kuten moni tarkemmin autourheilua seurannut on
varmasti huomannut, ovat
jokamiesluokan harrastajat hajonneet kahteen eri
ryhmään. Jokkisrace perustettiin viime vuoden
loppupuolella muutamien
AKK:n alaisten seurojen

jokamiesluokan harrastajien toimesta. Syynä oli
AKK:n ”hylätyksi” tuleminen sääntöasioiden kehityksessä. Moni jokkisharrastaja onkin siirtynyt ajamaan Jokkisracen kilpailuja ja samalla jättänyt lunastamatta AKK:n lisenssin. Suunta ei välttämättä
ole paras mahdollinen.

tinut kirjelmän muotoon
yksityiskohtaisen viestin
AKK:n hallitukselle ja paikalla olleet seurat saivat
lukea kokouksen kulun mukaiset pykälät ja mahdollisesti antaa tukensa kokouksen asioille. Kaikki
42:n seuran paikalla ollutta edustajaa allekirjoittivat pöytäkirjan kokouksen
jälkeen.

Kokouksen kulun nopeuttamiseksi oli työryhmä laa-

A-P Männistö toimitti pöytäkirjan AKK:n hallituksel-

Toivottavasti kanssakäyminen lajiryhmän, ruohonjuuritason ja AKK:n halliSen takia näihin jokamiestuksen kanssa tulee oleluokan sääntöjen rationa- Koska kaikilla seuroilla ei maan avointa ja harrastalisoimiseen ja luottamuk- ollut mahdollisuutta tulla jalähtöistä tulevaisuudessen palauttamiseen halli- paikan päälle kokoukseen, sakin, etteivät seurat joutuksen osalta Kaanaassa toimitettiin linjanvetoko- tuisi tällaisiin ns. ääritoijärjestetty kokous halusi- kouksen pöytäkirja myös menpiteisiin saadakseen kin paneutua.
muille seuroille ympäri Suo- ehkäpä suosituimman aumea luettavaksi sekä mah- tourheilulajin Suomessa A-P Männistö ja Emppu Tuo- dollisesti allekirjoitetta- ääntä kuuluviin.
minen olivat hyvin pitkälti vaksi. Kahden viikon vasvastaamassa tästä seuro- tausajan kuluttua oli lopul- Teksti:
jen tapaamisesta sekä kool- ta koossa 84 seuran nimet Santtu Miinalainen
lekutsumisesta.
linjanvetopöytäkirjassa.
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le, joka osittain omassa
kokouksessaan helpotti
harrastajavetoista jokamiehenluokkaa kumoamalla varustesääntömuutoksen, jonka oli alunperin
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Miksu Racingin alku ja ensimmäinen en
Kaikki sai alkuunsa viime
vuosituhannen puolella ja
tarkalleen vuonna 1998,
kun hyvä ystäväni joka oli
ainoastaan muutamia vuosia sitten aloittanut katumotoristin uran hankki ensimmäisen RR-kilpapyörän. Se kuinka päästiin tuohon ensimmäisen kilpapyörän hankintaan oli monien sattumien ja hauskojenkin tapahtumien summa, mutta ne kuuluvatkin
sitten eri tarinoihin. Itse
olen harrastanut moottoripyörien kanssa touhuamista varsinaisesti vuodesta
1993 alkaen jolloin ostin
ensimmäisen pyöräni Honda NSR 125R, jonka kanssa
tuli ajettua melko reilusti
mm. Norjaa myöten.
Pyörät vaihtuivat aina parin vuoden välein, mutta
pyörien tyyli on pysynyt
aina samana - sporttipyörinä. Tämä osaltaan on aina
kuvastanut kiinnostuneisuuttani Road Racing lajia

saakka sisältäen lukemattoman määrän hauskoja
hyvin onnistuneita ja joskus hieman epäonnisiakin
retkiä, mutta kaikilla on
ollut jollain tavalla opettava ja mieleen jäävä merkitys.
Vuodesta 2004 vuoteen
2008 oma rata-ajo kiinnostuneisuus eteni hyvää vauhtia ja kilvellisillä pyörillä
tuli käytyä yhä useammin
erilaisilla järjestetyillä rata-ajo päivillä. Ajokokemus karttui hyvää kyytiä ja
vauhtikin alkoi kasvamaan
lähes kerta toisensa jälkeen. Jossain vaiheessa
homma tosin jäi paikoilleen junnaamaan, koska
mieltä kalvoi kokoajan
myöskin mahdollinen kaatuminen ja pyörän romutus, jota en kuitenkaan halunnut tapahtuvan. Vuonna 2008 syyskuussa Alastaron moottoriradalla oli jälleen yksi ajoharjoittelutapahtuma, jonka aikana tä-

RR-pyörien endurance-kilpailun lähtö starttasi kuljettajien pienellä juoksupyrähdyksellä pyörän luo
tuli pieni "high sider" takapyörän irtoaminen, mutta
kaikeksi onneksi sain pyörän pidettyä pystyssä ja
kaikelta vahingolta selvittiin tai niinhän minä sen
luulin, vahinko sattui nimittäin korvien välissä.
Tämä läheltä piti tilanne
sai aikaan sen että kotia
kohti ajellessani mietin
omaa ja silloisen Suzukin

Poutaisella kelillä varikkopaikalla odoteltiin rauhallisesti, sadekelin renkaiden hankinta ei varmaankaan ollut vielä mielessä
kohtaan. Sen johdosta ei
tarvinnut myöskään kauan
miettiä, kun lupaudun tuolloin ystäväni avustajaksi
RR-kisoihin ja elettiin siis
vuotta 1998. Tämä retki
kesti aina vuoteen 2004

mä kaatuminen sitten oli
erittäin lähellä. Ajoin silloisella uudehkolla pyörälläni joka oli Suzuki GSXR1000 erästä ajosettiä ja
Las Palmas -mutkaa edeltävässä nopeassa oikeassa

tarinaa ja päätös oli sitä
myötä selvä-> tämä pyörä
lähtee uudelle omistajalla
ja seuraava hankinta minulle on vain kilpailukäyttöön tarkoitettu moottoripyörä. Suikka vaihtoi mel-

ko helposti omistajaa, mutta sopivaa kilpuria ei tahtonut oikein löytyä mistään ja niinpä tulikin ensimmäisen kerran oman
ajohistorian aikana hieman pidempi ajotauko,
kunnes vuonna 2010 heinäkuussa SRRA:n myyntipalstaa lukiessani löysin tutun
ja turvallisen Suzuki GsxR1000 myynti-ilmoituksen,
ei tarvinnut sen ihmeempiä odotella vaan puhelin
käteen ja soitto myyjälle
ja tiedustelemaan millainen laite olisi kyseessä.
Puhelun tuloksena oli sovittuna näyttö kaupan kohteena olevasta kilpurista
jonne minä lähdin peräkärryn kera, tosin kotona ilmoitin , että menen vain
katsomaan. Niinhän siinä
sitten kävi, kuten arvata
saattaa, että samana iltana ajelin kotiin kilpuri peräkärryssä ja suu messingillä.
Pyörä oli rakennettu vuoden 2006 Superbike sääntöjen mukaisesti käyttäen
varsin laadukkaita komponentteja, ulkoisesti siinä oli pieniä kosmeettisia
vaurioita katteissa, kuten
näissä on lähes tulkoon aina, mutta teknillisesti se
oli varsin moitteettomassa
kunnossa. Ehdin viime syksynä käymään muutaman
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ndurance-kilpailu
kerran radalla tutustumassa itselleni uuteen ajopeliin, joka ehkä hieman yllättäen erosi ajamisen osalta melkoisesti ns. katupyörästä. Noina muutamina ajokertoina oli vaan tarkoituksena ajaa kierroksia
tutustuen laitteeseen ilman mitään suurempaa
säätämistä ja siinä onnistuttiin varsin hyvin.
Syksyn päätteeksi huomioitavaa oli että oma vauhti

pumista tai siltä se ainakin
tuntui. Kevään ensi ajot
suoritettiin jälleen Alastaron tutulla radalla ja vauhti mihin syksyllä jäätiin saavutettiin melko nopeasti
uudelleen, joka taas innosti entisestään kuskia.
Lähes joka ajotapahtumassa johon osallistuin tuli
opittua jotain uutta ja
omaa vauhtiakin olen saanut kasvatettua hieman
näkyen parempina ja eri-

Täydellinen vesikeli muuttikin kilpailun kulkua hyvin paljon
oli parantunut ja ajo alkoi
sujumaan ilman sen suurempia toistuvia oho tilanteita joten kauden lopussa
ei auttanut muuta kuin
innolla jäädä odottamaan
kesän 2011 ajojen aloitusta. Talven aikaan tuli Suzuki käytyä perusteellisesti
läpi huollettua kaikki mitä
huollettavissa oli sekä hommattiin täydellinen uusi
katesarja, jotka saivat uuden hienon sinivalkoisen
värin pintaansa. Talven aikana tuli hommattua kaikkea muutakin pientä ja suurempaa aiheeseen liittyvää tarviketta ja varaosaa
sekä renkaita, joilla kevään ensimmäiset ajot voitaisiin suorittaa. Talvi sekä
alkukevät meni töiden puolesta melko kiireisissä tunnelmissa ja tämä edesauttoi kevään nopeampaa saa-

tyisesti tasaisempina kierrosaikoina.
Ajatus johonkin kilpailuun
osallistumisesta alkoi kyteä, kun ennakkokysely
Endurance -kilpailujen järjestämisestä ilmestyi harraste-foorumien sivuille,
Nopea mietintä ja puhelin
käteen ja soittamaan mahdolliselle toiselle kuljettajalle ( tarinan alussa mainittu henkilö). Ei siinä asiaa sen enempää tuumittu
ja päätös ilmoittautumisesta tehtiin saman tien.
Itselleni tämä merkitsi kuljettajatutkinnon suorittamista, koska omaa ajajakilpailutaustaa RRtouhuista ei ollut. Kuljettajatutkinto koostuu kahdesta osuudesta teoriasekä ns. näyttökokeesta
joka suoritetaan radalla
valvonnan alaisuudessa.

Kuten autopuolen endurance-kilpailussa, niin myös MP
puolella suoritetaan kuljettajan vaihto
Ajatuksissa aloimme pikkuhiljaa myöskin miettimään mitä kaikkea jälleen
tarvittiinkaan mukaan ja
mihin kaikkeen pitää varautua aiempien muistelmien avustuksella. Samalla oma harjoittelumääräni
ajamisen suhteen ehkä hieman kasvoi suunnitellusta,
joka oli luonnollisesti pelkästään hyväksi. Näyttökokeen sain suoritettua MPtuen järjestämällä harjoituslähtö harjoituksella,
joka suoritettiin oikean
kilpailustartin mukaisesti.Kaikki nämä alku valmistelut kun oltiin saatu hoidettua, jäljelle jäi vain
odottelu varsinaisen kilpailun alkuun joka suoritettiin heinäkuun toiseksi
viimeisellä viikolla Bikeweek-tapahtuman yhteydessä.
Alkuun olimme tehneet
tiimin sisällä heti pari periaatteellista päätöstä jotka
olivat: Mikäli sataa ja
slicks-renkailla ei voida
ajaa, niin silloin emme
osallistu lainkaan kilpailuun vaan keskitymme kannustamaan muita kanssakilpailijoita ja toisena päätöksenä kaluston ja kuskien on tultava ehjänä maaliin. Näiden periaatepäätösten pohjalta valmistelimme luottavaisin mielin

kaikki kilpailuun tarvittavat seikat kuntoon ja kävimme yhdessä myöskin
harjoittelemassa. Muutama päivä ennen suunnitellun kilpailun ajankohtaa
alkoi hieman säätiedotus
k i i n n o s t a m a a n t avanomaista enemmän saatikka, kun Mette kollegoidensa kanssa lupaili hyvin epävakaista, mutta
lämmintä säätä.
Ajankohta läheni ja valmistelut oli saatu sekä
suunniteltua, että suoritettua loppuun ja näin ollen kaikki oli kunnossa, kun
kohti kilpailupaikkaa keskiviikkoaamuna kuljetuskaluston keula käännettiin. Keskiviikkona leirin
pystyttämisen jälkeen käytiin pikaisesti vielä ajamassa muutama kierros
ihan varmistaaksemme,
että kaikki oli niin kuin pitikin ja olihan ne. Illalla
teimme valmistelut seuraavan päivän rengastuksien suhteen ja päivän päättyessä iltaan siirryimme
kerhon mökille punomaan
viimeiset strategiat kuinka ajetaan ja missä välissä
tankataan sekä kuinka paljon. Nämä kun oli tehty,
saunottu, sekä makkarat
polteltu grillillä olikin aika
painua unten maille, jotta
seuraavan aamuna voisi
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virkeänä herätä auringon
paisteeseen ja mennä suorittamaan yhdistetyt ajoharjoitukset/aika-ajot.
Uni tuli kaikille varsin hyvin, mutta seuraavana aamuna ei herätty auringonpaisteeseen vaan hienoiseen vesisateeseen. Taivas
näytti tosin siltä, ettei siitä ihan vähään aikaan selkiä ja näin ollen aamun ensi kiireet ajovuorolle osallistumisesta jäivät vain
suunnittelun tasolle.
Aamupäivä meni melko sateisissa tunnelmissa ja mieli hieman painuksissa, kun
varsinaista auringon pilkettä ei saatu kuin harvakseltaan pilvien raosta.
Ilma tosin oli melko lämmin joten mikäli aurinko
paistaa, niin radan pinta
kuivuisi kyllä pikaisesti.
Sade lopulta taukosikin hetkeksi ja ilma alkoi kirkastumaan, joten kävimme
noin 15 min ennen ilmoittautumisen loppua kilpailutoimistossa suorittamassa ilmoittautumisen sekä
keskustelemassa lähtöpaikastamme, kun emme aika-ajoa saaneet sateesta
johtuen suoritettua.
Periaatteemme mukaan
meillähän ei ollut sadekelin renkaita lainkaan yhtä
vanhaa eturengasta lukuun
ottamatta, joka tosin toimi varavanteiden suojana.
Tästä johtuen emme siihen
aika-ajoon päässeet. Katsastus saatiin suoritettua
ilman moitteita ja kaikki
näytti hyvältä, kunnes
rankkasade pääsi yllättämään ja sitä vettä tulikin
tällä rupeamalla melko
reippaasti. Vettä tuli siinä
määrin paljon, että kilpailu tulisi alkamaan vesisateessa ja mitä tämä tarkoitti meille, pikkurillin
antaneena ei auttanut
muuta kuin käydä viereemme parkkeeranneelta
Samin Pennalta kysymäs-
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Kalusto matkalla kaatumisen ”jälkihoitoon” eli alavarikon pesupaikka kutsuu
sä, josko löytyisi paljon
ylimääräisiä sadekelin renkaita. Samilta löysimme
yhden kilpailun ajetun takarenkaan ja päättelimme
sen olevan meille kyllin hyvä, jotta voitaisiin kilpailuun osallistua meille määritetystä lähtöpaikasta joka oli numero 17. Kiireellä
vaihdoimme renkaat slicksien tilalle ja pyörä oli näin
valmis sadekelin kilpailuun. Pikku mutta hiipi siinä vaiheessa oman kypäräni sisään johtuen siitä etten ollut ikinä ajanut metriäkään kilpapyörällä radalla jossa oli sadekelin
renkaat alla. En antanut
sen kuitenkaan varsinaisesti häiritä ja ajattelin
että onhan meille sentään
yksi ns. sisäänmenokierros.
Aika läheni varikonportin
aukaisua ja ei auttanut
muuta kuin laittaa pelit
käyntiin ja kypärä päähän
ja siirtää pyörä ratavarikkoalueelle. Ratavarikolla laittelin vielä viimeiset varusteet "kuonokoppaa" myöden kuntoon
ja varikkoportin auettua

Varikkona toimia Alastaron ratavarikko
lähdin hiljalleen kohti lähtöaluetta. Tiimimme toinen kuljettaja hipsi tässä
vaiheessa lähtöalueelle
avustajaksi, koska kyseessähän on ns. LE MANS tyyppinen startti jossa kuljettajat juoksevat sammuksissa olevien pyörien
luo starttaavat ja lähtevät
liikkeellä. Hienoiseksi jännittyneisyyden lisäämiseksi minulle valkeni, että
meillä on startti suoraan
ilman yhtään kierrosta,
joten ne siitä renkaiden
edes pienoisesta kokeilemisesta, joten ei auttanut

muuta kuin parkkeerata
pyörä viistoon radan reunaan ja siirtyä itse radan
toiselle puolelle.
Lippu heilahti, visiiri alas
ja juoksujalkaa pyörälle,
pelit käyntiin ja eteenpäin, ensimmäisen kurviin
tullessani hämmästyin, että edessäni ei ollut kovinkaan montaa pyörää: -Oho
sehän menikin varsin hyvin. Ensimmäiset kierrokset menivät omasta mielestäni varsin mukavasti ja
ei sieltä montaa ollut tullut vielä ohi, joten parannettiin melkoisesti siitä
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lähtötilanteesta. Näin jälkikäteen ajatellen, en tiedä oliko siitä hyötyä vai
haittaa.
Kierroksella 7 hämmästyin
uudemman kerran sitä
kuinka hyvin sadekelin rengas sitten pitääkään ja sen
johdosta hieman vauhtikin
ehkä kiristyi, kunnes heti
Las Palmasin ulostulossa
liukkaus varoitti ensimmäisen kerran pienen takapyörän irtoamisen myötä.
Selvä ulostulo oli ehkä siihen hieman liian kova, joten päätin avata siinä hieman rauhallisemmin "ensi
kerralla". Sitä "ensi kertaa"
samaiseen kohtaan pitikin
sitten odottaa muutama
tovi, kun kierroksella 9 samaisen kurvin jarrutuksessa jarrutin eturenkaan alta
ja elämäni ensimmäinen
kaatuminen oli tosiasia.
Tosin tajusin kaatumiseni
vasta radalla jo jonkin matkaa liukuneena, että näinkö tässä kävi. Kaikeksi onneksi radan pinta oli todella märkä joka varmaan
edes auttoi osaltaan liukumisen helppoutta.
Vauhdin pysähtyessä hiekalle tuli kiire tarkistamaan ettei pyörään tullut
suurempaa vaurioita, jollei varmaan 10 kg ylimää-

räistä hiekkakuormaa katteissa lasketa mukaan ja
näin tosin olikin, katteet
vaan hieman rikki, mutta
kaikki osat jopa vivut mukaan lukien vaikutti olevan
ihan kunnossa. Joten ei
muuta kuin raato-auto pikaisesti paikalle ja pyörä
varikon pesupaikalle, jossa
pesun jäljiltä voi vielä paljastua joitain vaurioita.
Kaikeksi onneksi katteiden
poiston ja pesun jälkeen
vaurioita ei löytynyt, joten
päätös oli nopeasti selvä.
Tankki täyteen polttoainetta ja jatkamaan kilpailua. Meillä meni reilu 30
minuutti kaikenlaisen tuhtaamisen kanssa ja kilpailu
oli tulosten valossa näin
ollen jo pelattu. Rataan
kuivui melko hyvin kilpailun loppua kohti ainakin
pienen ajouran verran raitaa, joten kanssakilpailijat
vaihtoivat kuivankelin renkaisiin, meille siitä ei olisi
ollut enää mitään hyötyä,
joten päätimme ajaa varovasti loppuun vaikkakin
takarengas sulikin ihan täysin kilpailun viimeisillä
kierroksilla. Tulimme maaliin kokonaiskilpailun sijalla 14 ja oman luokkamme
osalta olimme 6. Periaatteista annoimme periksi

yhdenkään niistä toteutumatta, mutta hauskaa ainakin se oli. Ja mikä tärkeintä, kuskit olivat kuitenkin
hymyssä suin kilpailun jälkeen.
Loppuilta ajettiin vielä mökillä hieman kilpaa ja uusia
juttuja suunnitellen, joita
oli seuraavalla viikolla oleva rata-ajo Kemorassa ja
muutama reissu vielä Alastaroonkin. Siinäpä onkin
ollut lähes ainoa syy miksi
en ole ehtinyt tätä kirjoitelmaa aiemmin tekemäänkään kuin vasta nyt,
harrastaminen on kivaa,
mutta toisinaan aikaa vievää.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia tapahtumaan tavalla

tai toisella osallistuneiden
sekä meitä auttaneita henkilöitä.
Kilpailuavustajille Markolle ja Samille kiitokset ripeästä toiminnasta kilpailun alla ja sen aikana!

Ajoterveisin
Miikka Ahlfors
Kuvat:
Miksu Racing

Miksu Racingin kilpakalustona on Suzuki GSX-R 1000

HelRC 200 miles endurance tulokset
Sij. Nro Tiimi
Kuljettajat
1 22
KSB Racing
Magnus Collin / Raimo Kesseli
2 64
Team
Timo Pohjalainen Timo Pohjalainen / Mikko Toivonen / Mika Kallio
3 1
Push Up Racing
Juha Ollikainen / Janne Puranen
4 164 SK Piter Racing
Grogori Bychkov/Alexwy Samaydanov/Vladimir Sternik
5 20
Moisio Racing
Lauri Moisio / Matti Moisio
6 13
MP Hotelli Pro Racing
Jukka Rindell / Sakari Pietilä
7 94
Team Jarrupojat
Toni Hakala / Pasi Kolehmainen / Antti Hörkkö
8 777 Team Karjut
Pasi Laamanen / Juuso Rannikko / Joni-Jussi Nevalainen
9 133 McBBB
Timo Mckeown / Birger Blomberg
10 89
Team Automatix
Jani Kyyhkynen / Jari Suominen
11 85
JaJo Racing
Jorma Nybergh / Jarmo Fremling
12 129 Nutcrackers
Heli Ronkainen / Saara Nyman / Piia Rahja
13 17
Kuokka-Järvinen
Tuomas Järvinen / Ville Kuokka
14 8
Miksu Racing
Miikka Ahlfors / Matti Vireä
DNF 41 Team Härkönen&Javanainen Jani Härkönen / Kalle Javanainen / Jan Kopponen
DNF 111 Team Oneracing
Tapio Nevala / Ville Nurmi
DNS 53 SFF Racing
Jarmo Ylijoki / Aleksi Kyllästinen / Vesa Korpi

Kalusto
BMW/Suzuki
Triumph
Kawasaki/Suzuki
Yamaha/Yamaha/Yamaha
Suzuki
Yamaha
Yamaha/Suzuki/Suzuki
Suzuki/Yamaha/Yamaha
Triumph/Aprilia
Suzuki
Yamaha/Suzuki
Suzuki/Honda/Yamaha
Suzuki
Suzuki
Honda
Kawasaki
Suzuki

DNF= did not finish
DNS= did not start

American Car Show 23.4
seuran virkistäytymismatka
Pieni ryhmä KySUA:n jäseniä lähti keväisenä lauantaina suuntaamaan matkaansa FHRA:n American
Car Show -näyttelyyn.
Mukaan lähti hieman vajaa
parikymmentä jäsentä ja
bussikuskinamme toimi Koiviston Esko, jolle suuret kiitokset jälleen kerran.
Näyttelyssä oli myös pari
KySUA:n jäsenen autoa esillä: Juha Vehviläisen drifting-Nissan sekä Suomen
Markon Chevy paku.
Jälleen kerran oli amerikan rautaa ja tuningpuolen
autoja näytillä aivan hurja
määrä ja moottoripyörätkin olivat vallanneet ison
osan yhdestä näyttelyhallista. Tilpehööriä oli tarjolla jos jonkinmoista ainakin
puolen hallin verran ja euroista pääsi mukavasti
eroon vaikka vaateostoksilla. n. 55 000 kävijää todisti American Car Show
suosion pääsiäisenä ja näyttely on kasvanut vuosi vuodelta. Ehkäpä joskus voitaisiin järjestää jopa yhteinen kokonaisvaltainen
autonäyttely, jossa olisi
koko autourheilukirjo sekä
siihen liittyvät yritykset
näytillä.

Finnish Hot Rod Association

Mahtuisi kait tuohon vielä pari ”ämyriä”, ei menisi siten
hukkaan tuo takakontin vapaa tila ;)

PÖYTYÄ

Juha Vehviläisen Nissan sai teippauksen vasta hieman
ennen näyttelyä

M atka
KATSO NETISTÄ LISÄÄ…
6-9.10 Saarenmaan RALLI matka, ilm. pian!
5-6.11 ja 10-11.12 Tallinnan hotellimatkat
Joulu Saarenmaalla: 22.-28.12. Spa Meri
Järjestämme vuosittain teemamatkoja: mm.
ralli, puutarha, käsityö, teatteri, kirpputori,
ruskamatkat Lappiin, Makedonia, Karjala.

VM Motorsport Show:n ja
American Car Show:n yhdistäminen saattaisi jopa
toimia.

Tilausajot 19-50 -paikkaisilla busseilla.
Pyydä tarjous, räätälöimme ryhmällenne
toiveenne mukaisen matkan kotimaahan tai
ulkomaille.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Liity postituslistallemme ja saat
matkaluettelomme kuukausittain
sähköpostiisi info@matkaviitala.fi.
Katso muita matkojamme, lue lisää:
www.matkaviitala.fi

Suomen Markon Chevy oli hyvällä esittelypaikalla heti
hallin sisäänkäynnin kohdalla

Heimolinnankatu 8, 32200 Loimaa
02 - 766 9294, 044 040 5140

