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Taittajan kärestä
Terve taas jäsenet!
Kilpailuja tuntuu olevan niin paljon tänä vuonna, ettei
ehdi oikein kaikissa olemaan mukana, saati sitten kirjoittamaan lehteä. No nyt kumminkin sain vuoden toisen
numeron valmiiksi. Loput numerot tulevatkin sitten
nopeammalla aikataululla vuoden loppupuolella.
Kevään aloitti autonäyttely Kyrössä, jonne itse en kylläkään päässyt liittovaltuuston kokouksen takia osallistumaan. Koko kevään suunniteltu näyttely oli menestys ja
jatkumoakin jo ollaan suunnittelemassa, jos vain
jäsenillä on innostusta esitellä keväisin kalustoaan yleisölle.
Kevään Circuit endurance -kilpailun toteutuminen oli hilkulla, mutta onneksi tiimejä osallistumaan kilpailuun
tarvittava määrä ja tappio jäi pieneksi kilpailusta.
Onneksi samalla ajettiin kuorma-autojen sarjan ensimmäinen osakilpailu ja tämä toi toivottavaa apua rahoituspuoleen. Näyttää hieman siltä, että enduranceen
kehitetty cup-sarja söi saloon-luokan ajokkien osallistumishalukkuuden ”ei cup-sarjan”-kilpailuun.
Finrace Alastaro -ratakilpailu ajettiin toukokuussa,
mutta katsojia ei vain kilpailuun saada. ”Leipää ja sirkushuveja!”, sanoi Caesarkin. Niitä varmasti tarvittaisiin enemmän ratakilpailujen katsojamäärien kasvattamiseen. Ensin täytyy tietysti saada Finrace -kilpailuissa
ajettavat luokatkin runsaslukuisemmiksi.
Seuran rataillatkin ovat olleet suosittuja koko kesän
ajan vaikka kyllä sinne lisääkin kuljettajia sopisi ajamaan. Käyttäkää ihmeessä jäsenet harjoitusmahdollisuutta hyväksenne.
Syksyllä on tulossa jälleen seuramme Reiskan Rähinät
jokamiesluokan kilpailu. Kilpailu ajetaan jälleen asfaltilla ja ajankohta on 20.-21.10. Joten buukkaa itsellesi
aikaa toimitsijahommiin, koska niitä riittää varmasti.
Santtu
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Ravintola

19.-20.5

Park Ferme

Jäsenet HUOM!
Nyt tarvitaan jälleen toimitsijoita ratakilpailuun. Ilmoittaudu ratatuomariksi Jyrille p. 044
356 0787 tai Jampalle p.040 530 1625, niin
saat samalla infoa tulevasta ratatuomari/ perustoimitsijailtakoulutuksesta Alastaro
Circuitilla.

Alastaron moottoriradan alavarikolla

avoinna kilpailupäivinä
8.00- yömyöhään

lounas 11-15
A-oikeudet

puh. 0400 537484

Koulutukset
15.4.12
15.4.12
21.4.12
21.4.12
21.4.12
21.4.12
12.5.12
17.11.12

Nopeuden päätoimitsijakoulutus
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Nopeuden päätoimitsija jatkokoulutus, turva
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JM-tutkinto
Rallitutkinto
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Tutkintovastaava Tutkintokoulutukset, tutkintoihin ilmoittautumiset, suoritusten kirjaaminen
Kari Takalo
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kari.takalo@hotmail.com
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Plus
Raision UA järjesti tammikuun loppupuolella FCupin avauskilpailun. Kilpailukeskuksena toimi Elisenvaaran koulu Kyrössä.
Alkutalven huonot kelit
eivät suosineet AKK:n rallikalenteria ja kaksi kilpailua oli jo peruttu, kun tiestö ei ollut päässyt jäätymään. Mutta pari viikkoa
ennen Plus katsastus rallia alkoi pakkaskausi ja
ralli pystyttiin järjestämään aivan normaalisti.
Kyrön seudun UA:lla oli
melkoinen urakka talkoohommissa, kun seuramme
järjestettäväksi oli suunniteltu kilpailun ensimmäinen erikoiskoe. Noin kolmekymmentä innokasta
talkoolaista kokoontui lauantaiaamuna Pöytyän kirkolle saamaan ohjeita eri-

Plus katsastus -ra
koiskokeen järjestämisestä. Hieman ennen yhdeksää siirryimme erikoiskokeen varteen sulkemaan
sivuteitä ja järjestämään
lähtö- sekä maalipaikkoja.
Kymmenen kilometrin mittainen erikoiskoe ajettiin
Rannanmäentiellä, jolla
on ajettu monena vuonna
aikaisemminkin.
Ralliin osallistui myös seuramme kuljettajia. Jari Piirainen avasi kautensa BMW
325 i:llä ja hänen kartturinaan toimi Veijo Tapanainen. Jarin kilpailusta voit
lukea tuonnempana lehdessä. Toinen kuljettajistamme oli Samuli Vuorisalo. Samulin ralliura Suomessa alkoi tästä rallista
samalla viikolla, kun hän
sai ajokortin ja oikeuden
osallistua Suomessa järjes-

Ainut todellinen läheltä piti tilanne syntyi meidän sulkupaikan kohdalla HamUA:n kuljettajan Henri Kolsin taidon näytteen myötä, takapyörät kävivät jo ojan puolella
melko pitkällä
tettäviin ralleihin. Samulin
autona oli Honda Civic
Type-R, jollaisella hän on
ehtinyt ajamaan jo muutamia rallisprinttejä Suomessa.

Erikoiskoe 1 ajettiin tällä
kertaa Pöytyän kirkolta Yläneelle päin, joten mitään
ammattikatsojien bongaamaa ulosajopaikkaa ei
tällä kertaa ollut matkan
varrella. Muutama auto
joutui kylläkin keskeyttämään ulosajon takia,
mutta suurin osa kuljettajista taisi ottaa ensimmäisen erikoiskokeen varman
päälle.
Samulilla ei tuntunut olevan mitään varmistelun
makua ainakaan meidän
sulkupaikan kohdalla, kun
hän tuli kilpailun viimeisenä lähtijänä ohitsemme.
Tuloksissakin Samulin aika
ykköserikoiskokeella oli
kokonaiskilpailun kuudenneksi nopein.

KySUA:n toimitsijoille jaettiin materiaalit Pöytyän kirkolla ennen erikoiskokeelle siirtymistä

Sama tahti jatkui muillakin
erikoiskokeilla ja kolmannella erikoiskokeella Samuli ajoikin pohja-ajan. Neljäskin erikoiskoe meni hienosti, mutta viidennellä
erikoiskokeella tuli kär-
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alli 21.1.
keen eroa sen verran, että
kokonaiskilpailussa Samuli
sijoittui kahdeksanneksi.
Siltikin melko ilmiömäistä
ajoa ensimmäisessä Suomen rallissa.
Kilpailussa oli kokonaisuudessaan n. 450 toimitsijaa,
joiden avulla ralliorganisaatiota pyöritettiin. Jo
pelkästään erikoiskokeet
vaativat yli kolmesataa toimitsijaa valvontaan ja
ajanottoihin.
Ilmakin oli mitä ihanteellisin koko kilpailun ajan.
Vaikka jossain vaiheessa
lunta hieman satoikin, ei
se haitannut sulkumiehiäkään missään vaiheessa.
Osa KySUA:n talkooporukasta kävi syömässä Elisenvaaran koululla ruuan erikoiskokeen jälkeen ja
päivä saatiin loppumaan
talkoolaisten osalta hyvis-

Samuli Vuorisalolla oli hurja vauhti päällä Plus katsastus -rallissa. Vaikka Samuli
lähti pätkälle viimeisenä, ajolinjat näytti siltä että ei ollut B-juniorimaisesta menosta
tietoakaan
sä ajoin ennen kolmea iltapäivällä.

tien asukkaille. Oli mukavaa juttuseuraa koko rallin
ajan!

PS. Kiitokset Kolmihaaran-

Ykköspätkän loppupuolella Jari Piiraisella oli ahneet ajolinjat

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Santtu Miinalainen

Tässä yksi Samulin kotiin
viemistä palkinnoista
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VIRKISTYSMATKA TÖYSÄÄN
SM-JÄÄRADAN AVAUKSEEN 25.2
Seura järjesti helmikuun
lopulla virkistysmatkan
Töysään SM-jääratasarjan
avauskilpailuun. Neljätoista jäsentä lähti aamuvarhaisella suunnistamaan
Töysään ja samalla päästiin tutustumaan Keskisen
Vesan kyläkaupan tarjontaan.
Seitsemän aikaan Loimaalta lähteneen bussin kuljettajana toimi jälleen Koiviston Esko, josta suuret kiitokset hänelle.
Matkan
varrelta poimittiin loput
porukasta mukaan ja kahdeksan maissa olimme jo
hyvää vauhtia menossa
kohti Töysää. Porukalla oli
hyvä meininki päällä jo
menomatkalla eikä hieman yli kahdensadan kilometrin taival tuntunut missään. Pieni paussi Poikeluksen kohdalla ja sen jälkeen suunnaksi Töysän Ponnenjärvi johon Team Bot-

nia sekä Kuortaneen UA olivat tehneet SM-kilpailua
varten hienon radan. Saavuimme perille hieman
ennen kilpailun alkua ja
pääsimme pikkubussimme
kanssa parkkiin rataa ympäröivälle pysäköintialueelle. Kisan olisi pystynyt katsomaan hyvin autostakin,
mutta suurin osa meistä
siirtyi ulkoilmaan seuraamaan autoja.
Osallistujamäärä oli kyllä
todella pieni vaikka luokkia oli ilmoittautumisvaiheessa hyvin moneen lähtöön. Ainoastaan 45 oli
ilmoittautunut kilpailuun
yhteensä ja näistäkin osa
kahteen eri luokkaan. Kuljettajia oli siis joissakin
luokissa todella vähän ja
lähtömäärä jäi kilpailussa
todella pieneksi.
Rajalan Jonttu oli ilmoit-

Joni-Pekka ”Jonttu” Rajala nappasi erikoisliukuesteillä
varustettujen Super Saloon -luokan autojen voiton
tautunut kahteen eri luokkaan tavallisilla liukuesteillä sekä erikoisliukuesteillä varustettujen Super
Saloon -autojen luokkaan.
Jokkista ja rallicrossia harrastavan Jontun lajit ovat
näköjään lisääntyneet matkan varrella. Normaaleilla
liukuesteillä varustettujen

autojen luokassa Jonttu
teki aikamoiset voltit ja
sijoitus oli luokassa vasta
kymmenes, mutta erikoisliukuesteluokassa Jonttu
korjasi potin kotiin. Auto
oli parsittu kaadon jälkeen
kuntoon ja voitto tuli
melko helpon näköisesti.
Ihmetystä herätti Jontun

14 jäsentä oli SM-jääratakauden avauskilpailussa Töysässä, samalla päästiin ostoksille Suomen suurimpaan kyläkauppaan
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kaadon nollaaminen, kun
eräs katsoja/kuljettajakin
totesi että:”Mulla olisi vellit sekaisin mahassa tollasen kaadon jälkeen vielä
kolmen päivän päästäkin.”
Kilpailun jälkeen suuntasimme matkamme Tuuriin ja siellä majoittauduimme Onnentähti hotelliin. Sen jälkeen olikin hetki aikaa käydä
ostoksilla Suomen suurimmassa kyläkaupassa. Illalla
oli vuorossa ruokailu,
jonka jälkeen osa porukasta siirtyi illan rientoihin Alavudelle taikka jäi hotellille
viettämään laatuaikaa
muuten vaan.
Sunnuntaina oli kotiin lähdön aika, mutta ennen sitä
oli mahdollisuus vielä shoppailla Tavarapuodissa
parin tunnin verran. En
ollut vieraillut ikinä kyläkaupassa ja voi kauhea
kuinka paljon tavaraa oli
kaupassa tarjolla. Kaksi
tuntia oli aivan minimi aika

Sakari Klemola (VetUA) tyrkkäsi mukavanlaista ”sladia” Toyota MR2:lla, niinkin
hyvin että tavallisten liukuesteiden luokasta irtosi viides sija ja erikoisliukuesteluokasta neljäs sija
paikkaan tutustumiseen ja
osaan valikoimista ei ehtinyt edes tutustumaan. Kahvihetken jälkeen suuntasimme kotiin päin ja ilta
seitsemältä oli koko
porukka päässyt koteihin-

Mika Heikkilä (HeiUA) teki Skoda 180 LS:n kanssa
pienet voltit ja matka katkesi

sa virkistysmatkan päätteeksi.
Erinomainen reissu ja
mukavaa matkaseuraa oli
jälleen tarjolla Töysässä.
Kiitokset osallistujille!

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Santtu Miinalainen

Mr2 oli suosittu auto jääradalla, tässä menevät ovituntumalla Jukka Lassila ja Janne Taskila

Töysän Ponnenjärven radalle oli aurattu hyvät urat katsojia varten, ainoat mitkä puuttuivat porukan mielestä olivat
siirrettävät WC:t ja makkaran myyntipisteet radan ympäriltä
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Katap-Racing yhteistyöhö
Katap Racing julkisti yhteistyönsä KMS Racingin
kanssa Uudessakaupungissa helmikuun 14. päivä.
Kahden rallitiimin yhteenliittymän nimi on Ford
Junior Team Finland. Tiimin kuljettajina toimivat
loimaalainen ja Kyrön Seudun UA:ta edustava NikoPekka Nieminen kartturinaan Pasi Haataja ja uusikaupunkilainen Jussi Kumpumäki, kartturinaan Jani
Salo. Tiimi tulee ajamaan
koko Englannin avoimen
rallisarjan läpi. Englannin
sarja on erittäin suosittu ja
television välityksellä sarjaa seuraa yli 540 miljoonaa katsojaa.

Rallye Sunseeker
Ensimmäinen ralli ajettiin
Englannin eteläosassa Poolen ja Bournemouthin läheisyydessä. Niko-Pekan
ralli lähti varmoilla tuloksilla käyntiin. Luokan 9.
hän oli vielä ennen Ek 10
alkua, mutta auton tekniikka petti ja vetoakselin
katkeaminen katkaisi myös
Nikon kilpailun. Siihen asti
tulokset olivat vielä lupaavia Nikon ollessa EKtuloksissa luokan 5:n ja 9:n
välissä.
BULLDOG RALLY NORTH
WALES 24.3
Rallin testipäivät ja nuotistus olivat jälleen viikolla.

Autona molemmilla kuljettajilla on Ford Fiesta R2,
jotka Arto Kumpumäki on
rakentanut. Sarjaan ilmoittautuneita kuljettajia
on n. kolmekymmentä ja
tämä tietenkin asettaa eritoten ensimmäistä kertaa
Englannissa ajavalle Niemiselle haastetta, kun kuviot ovat erilaiset kuin Suomessa. Niko-Pekan mielestä tämä tuntuu tällä hetkellä parhaalta ratkaisulta
rallipuolen uran jatkamiselle.
Nikolla on tällä hetkellä
muutakin mietittävää,
kuin pelkästään ralli. Niko
on armeijassa ja loma-ajat
sieltä kuluvat melko tarkasti rallin parissa. -Kyllä
sieltä lomia ihan hyvin
saa, mutta alokasaikana
oli tarkempaa lomien saamisen kanssa, kertoo Niko.

Jani Salo, Jussi Kumpumäki, Niko-Pekka Nieminen ja Pasi Haataja haastavat
Englannin avoimen mestaruussarjan kuljettajat R2 Fiestoillaan
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ön KMS Racingin kanssa
pysyi samana eli seitsemäntenä seuraavat kaksi
pätkää, mutta kahdeksannen EK:n tulokset näyttivät Nikolle luokkasijoitusta 6.
Kilpailun kolme viimeistä
erikoiskoetta peruttiin jälleen, joten kilpailu jäi erittäin lyhyeksi. Luokan 6. ja
Fiesta-sarjan 4. olivat loimaalaisen sijoitukset tällä
kertaa.
TIEN LUONNE MUUTTUU
-Auto toimi hyvin, mutta
pientä murhetta oli ohjaustehostimen kanssa.
Tien luonne muuttui koko
ajan, välillä vedettiin kaasupohjassa monta kilometriä ja sitten taas reitti
muuttui todella hitaaksi.
Liukastakin oli paikoittain,
kertoo Niko päivän reitistä.

Niko ynnäilee vielä omaa
suoritustaan: -Kilpailuun
olen muuten tyytyväinen,
mutta turhaa arkuutta oli
vuoren huipulla.
MAALISSA JAETAAN
PISTEET
Vaikka Niko hieman kertoi
arkailleensa, niin tosiasia
on ettei kilpailua voiteta
eikä pisteitä kerätä ellei
maalilippu heilahda. Tästä
on loimaalaisen hyvä jatkaa sarjaa tulevassa Pirelli
International -rallissa huhtikuun 27.-28. päivä.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Ford Junior Team Finland

PERUUTUKSIA
Itse ralli alkoi lauantaina
ja heti ensimmäiseksi kuljettajien turvallisuuden
varmistamiseksi peruutettiin kaksi ensimmäistä
EK:ta. Kolmannella ja rallin avanneella pätkällä
Niko ajoi luokan yhdeksänneksi, jääden luokan kärkiaikaan n. 22 sekuntia.
Nelospätkällä Niko jatkoi
samaa rataa. Viitosella
Niko nosti yleiskilpailusijoitustaan yhdellä. Jussi Kumpumäen kilpailu loppui harmillisesti tekniseen
vikaan ennen EK 6:n lähtöä. Nikon luokkasijoitus

Ford Junior Team Finland

Nikon testipäivää varjostivat hieman sähköongelmat, mutta auto saatiin kilpailuun toimintakuntoon.

Bulldog-rallissa jouduttiin peruuttamaan monta erikoiskoetta
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ALA
19.-2
Ratasarja on nyt Finrace
Kaudella 2012 ajetaan rataluokkien sarjaa Finrace
nimen alla. Ratasarjan valtakunnallisena promoottorina
toimii AKK ja kilpailutapahtumasta vastaa kokonaisuudessaan seurat.Eli paluu vanhaan kilpailutapahtumien
järjestämisorganisaatioon on tosiasia.
Hyvin toiminutta yhteistyötä jatketaan Alastaron UA:n,
Euran UA:n ja Säkylän UA:n kanssa ja järjestelytoimikunta onkin kokoontunut kevään aikana useampaan
otteeseen miettimään kilpailutapahtuman kulkua.
TÄNÄ VUONNA FINRACE-SARJAA AJETAAN 8:SSA
ERI LUOKASSA
FR1400T -luokka, jotka ovat vuosimalliltaan 2008 tai
uudempia, vähintään 4-paikkainen EU:n tuotantomalli
ja 1.2-1.4 l ahdettu bensiini moottori. Kausi 2012 toimii
FR1400T -luokan sisäänajokautena.
Porsche GT3 -luokan autoja ei paljon tarvitse esitellä,
nämä yli 400 hv autot syöksyvät radalle boxeri kuutoskoneen muhkean murinan saattelemana.

Formula Ford -luokan kilpailulähdöt olivat viime vuonna
todella tasaisia ja ykköspaikka lähdöissä vaihtui tiheään
tahtiin koko ajan. Tänä vuonna Formula Ford -luokassa
jaetaan Suomen juniori mestaruus -titteli.
Neljäs luokka, joka ajaa Finrace -sarjan läpi on Legendsluokka. Nämä 1200/1300 kuutioisilla Yamahan moottoripyörän moottoreilla varustetut ”pienoismallit” ovat
antaneet katsojille jännitettävää jo määränsäkin puolesta. Viime vuonna Alastarolla starttasi lähtöön 40
Legendsiä yhdessä lähdössä. Tiukkoja tilanteita on
luvassa varmasti myös tänä vuonna.
V1600 -luokassa kilpailut ovat olleet monesti samanlaisia kuin Formula Fordeissa. Vaikkakin viime vuonna Pasi
Lähteenmäki oli melkeinpä suvereeni luokan hallitsija,
joka kilpailussa. Mutta muista sijoista kilpailtiin oikein
kunnolla.
Xtreme race -luokka on BMW-merkkiluokka, jossa ajetaan kestävyysajotyylisesti 45 min. Ja noin puolessa
välissä kilpailulähtöä on pakollinen varikkopysähdys,
jonka aikana osa tiimeistä vaihtaa kuljettajaa. Osa taas
ajattaa samalla kuljettajalla toisenkin puolen lähdöstä.

Ratakuorma-autot

Avoin GT

Porsche GT3
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ASTARO
20.5.

AUA

Camaro -luokan nimi kertookin jo heti mistä on kyse.
Camaro -luokkaa ajettiin jo 80-luvulla, mutta luokka ja
sitä myöden autot hävisivät pois pikkuhiljaa. Nyt luokan
autoja on tuotu jälleen Ruotsista Suomeen ja Cuparvoinen sarja ajetaan tänä vuonna toista kertaa. V8moottorin murinassa tullaan kuulemaan melko varmasti
myös ruotsalaista ja tanskalaista aksenttiakin, kun osa
Finrace -kilpailuista ajetaan pohjoismaisina yhteiskilpailuina.

Formula Ford

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä ajetaan Avoin GT luokka. Tässä luokassa pääsevät ajamaan sellaiset luokitellut GT-autot, joille ei Finrace -sarjan perusluokista
löydy sopivaa luokkaa.
Lisäluokkana Alastaron kilpailussa ajetaan kuormaautot, joita on luvassa tänä vuonna reilusti yli kymmenen kansalliseen sarjaan. Finrace Alastaro -kilpailu
onkin jo kuorma-autojen toinen osakilpailu kaudella
2012. Ruotsalaisvieraitakin
saattaa piipahtaa johonkin
kilpailuun.
Super Kart -luokan näytöslähtökin ajetaan Finrace
Alastarossa. Näitä ”super
mikroautoja” ei paljon Suomen radoilla nähdä, vaikka
naapurissamme Ruotsissa
kausi ajetaan läpi monen
kuljettajan voimin. Näiden
autojen huippunopeus saattaa nousta jopa niinkin korkeaksi kuin 250 km/h, joka
tuntuu hurjalta mikroautoa
hieman suurempi runkoiselle
Super Kartille.

Xtreme Race

Nyt on hyvä tilaisuus nähdä
monta eri luokkaa samassa
kilpailussa. Niin ja kun lähtee
talkoohommiin, niin kilpailua
pääsee seuraamaan vaikka
ratatuomaripisteeltä.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen
Legends

V1600
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MUSTANG MACH 1 -72
feat. SVT COBRA
Eipä tienneet Pasi Mäkelä
ja hänen poikansa Roope
11v., Niilo 9v. ja Leevi 7v.
että Roadsport V8
Mustangin tekeminen venyisi kahden vuoden projektiksi. Mutta lukemattomien tallituntien jälkeen
alkaa Mustang olla iskussa.
Pasi Mäkelä osti joulukuussa 2009 Mustang Mach 1:n,
vuosimalliltaan auto on
1972. Eikä kauaakaan mennyt, kun auto oli jo osina
tallin lattialla. - Kori oli
niin hyvässä kunnossa ettei

ruostevaurioita juurikaan
ollut, pohja oli todella hyvin säilynyt. Enkä varmaan
olisi lähtenyt projektia tekemäänkään, jos auto olisi
ollut huonokuntoinen, kertailee Pasi projektin alkuvaiheita.
Pojista vanhempi Roope on
ollut innokkaana mukana
tallissa ja Pasin mukaan oikeastaan kaikkien kolmen
pojan innostuksen pohjalta tallissa ollaan paljolti
oltu. Ja kun poikien asentamista katsoo, niin hyvin

Mach 1:n konehuoneeseen ei paljon suurempaa konetta enää saa sovitettua

Mustang on ollut Mäkelän miesporukan yhteinen projekti

Roadsport V8

tuntuu mutterit ja pultit
näpeissä pysyvän.
TEKNIIKKA
Alkuperäinen kone on saanut väistyä uudemman aikakauden koneen tieltä.
Neliventtiilitekniikka on
syrjäyttänyt vanhan tekniikan ja 32-venttiilinen
4,6 l isolohko on istutettu
Mach 1:n konehuoneeseen. Istuttaminen ei ole
ollutkaan mikään pikkujuttu, tuliseinääkin jouduttiin
siirtämään. Kun katselin
pakosarjaa ja pakoputkistoa, niin sormen mentävää
koloa ei juuri löydy mistään. Mustangin kone on
ns. Fordin modulaarikone,
jonka lohko on alumiinista.
Moottori on Mustang SVT
Cobrasta ja vakiona tuottaa tehoa 305 hv ja vääntöä 407 Nm. Moottorin ohjauksesta huolehtii ViPecin
moduuli, jolla pystytään
hoitamaan kipinä ja tarvittava polttoainemäärä juuri
oikeanlaiseksi. ViPecin v88
ohjainboksissa on myös
muita monipuolisia toimintoja ja kohtuullinen määrä

analogisia sekä digitaalisia
in/out portteja. Näitä on
hyödynnetty AIM:n MXL datanäytössä, johon pystytään syöttämään ECUn tietoja 64 kpl, analogisia tietoja 12 ja paljon muuta kilpailussa tarvittavaa tietoa.
Kun moottorista löytyy tehoa ja sen myötä nopeutta, täytyy rata-ajossa nopeus saada jarrutettua
mutkaan mentäessä sopivaksi. Pasin Mustangin pysähtymisestä huolehtivat
Wilwoodin jarrut, edessä
6-mäntäiset satulat ja takana 4-mäntäiset satulat.
Polkimetkin ovat muuttuneet racing-henkisiin ja kevyempi rakenteisiin.
Alustaan on myös tehty parannuksia. Säädettävät jousi/iskunvaimenninpaketit
kuuluvat Mustangin varustukseen ja simpukkaohjauksen muuttaminen raidetanko-ohjaukseen on
tuonut paremman ohjattavuuden. Ulkokuori saa keltaisen värin ja hieman rai-

Moottorinohjauksesta huolehtii ViPEC v88
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toja sinne tänne.
TULEVA KAUSI
Pasi ei ole kiirehtinyt projektia, vaan autoa on tehty
silloin kun inspiraatiota on
ollut. Sen takia radallekaan ei ole kauhea kiire,
vaan auto tehdään kunnolla kuntoon. Kauden 2012
kilpailuista Pasi arvioi sen

verran, että johonkin kilpailuun olisi tarkoitus päästä ajamaan. Seuramme ratailloistakin Mustangin
saattaa tänä kesänä bongata. Lähtekääpä katsastamaan!
ROADSPORT V8
Roadsport V8 -luokka on
kasvattanut suosiotaan

Auto hiotaan vielä peltipuhtaaksi ennen pohjatöitä ja
pintamaalausta, kuvassa lokasuoja odottaa sovittamista

vuosi vuodelta . Viime kaudella 9 kuljettajaa keräsi
luokassa pisteitä. Autot
ovat luokiteltu sitten, että
niiden pitää olla yli 3500
cm3:ä, V8-koneisia, kaksivetoisia, tehdastekoisia
autoja. Luokitukset autoissa pitää olla ennen
vuotta 1985. Autojen minimi paino on 1150 kg. Pasin

tuleva auto onkin väriläiskä luokassa niin väritykseltään kuin myös merkiltään. Viime vuotisista autoista näet 8 oli Chevrolet
merkkisiä.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Ohjaamo on hyvin pelkistetty ja siisti, vipukytkin rivit
edustavat ”old school” meininkiä, mutta AIM:n datanäyttö taas nykypäivän rautapuolta

Maanrakennus- ja
maansiirtotyöt
Puh. 040 727 3381 Kupparinkuja 95
Fax: 02 488 6548
21380 Aura
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VOITTAJA TEAM
Kun Tekniikan maailma lehti aloitti järjestämään
Pisaralla pidemmälle kilpailuja 70-luvun puolen
välin paikkeilla, iski Timo
Jytilään hinku päästä myöskin ajamaan näitä kilpailuja. Tapio Ketolan rättisitikalla ajamat kilpailut innostivat Jytilää tekemään
oman ajokin.
Runko tehtiin raudasta ja
koneeksi valittiin Honda
Monkeyn moottori. Ensimmäisellä ajokilla ei päästy
pihaa pidemmälle.

Sitten tuli seuraavan version vuoro, Meno ja puserrus
-ajokilla päästiin sijalle 5.
Kilpailut jatkuivat 80luvun puoleen väliin jolloin
sen kertainen alumiinirunkoinen ajokki oli hyvässä
kunnossa ja Jytilä hieman
testasi ennen kilpailua ajokin nopeutta. -No kun tuli
sitten koitettua kuinka paljon se ajokki kulki ja raidetankohan siinä sitten hajosi juuri ennen kilpailua,
kertoo Jytilä. Timo viettikin sen vuoden kilpailun

http://www.eco-marathon.net

katsomossa ja samalla kertaa tuli ajamiseen pidempi
paussi. Jytilä aloitti rekkamiehen hommat ja Pisaralla pisimmälle -kilpailut saivat jäädä sillä erää.
Noin kolme vuotta sitten
Timolle iski viidenkympin
villitys ja Jytilä kävi seurailemassa Pisaralla pisimmälle -kilpailua jälleen. Siitä kipinän saaneena vuosi
sitten tehtiin lasikuitumuotit ja koitettiin sovit- ei saatu sopimaan, joten
taa niillä tehtyjä katteita uusi runko oli valmistettavanhaan runkoon. Katteita va. Uusi runko valmistettiin Loimaan ammatti- ja aikuisopistolla metallipuolella. Lasikuituosat tulivat
niiden valmistukseen erikoistuneesta liikkeestä.
Uuden rungon ja katteiden
liikuttajana toimii vieläkin
Hondan kone, mutta ei
enää Monkeyn vaan siimaleikkurin 23 cm3 nelitahtikone.

Viime vuoden Nokian kilpailusta tuli Paras Parantaja -palkinto Jytilän Voittaja
Teamiin

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Voittaja Team

PISARALLA
PISIMMÄLLE

Timo Jytilä ja Voittaja 11

- Tekniikan Maailma -lehden
alkuun laittama kilpailu
- ensimmäinen kilpailu
vuonna 1976 Keimolassa
- tarkoituksena ajaa
keskimääräisesti litralla
mahdollisimman pitkälle
- ajetaan kahdessa eri
luokassa, avoin ja
perusluokka
- avoinluokka kalliimpi,
perusluokka halvempi
- Suomen ennätys tällä
hetkellä avoimessa luokassa
3306 km/1 l 98 bensiiniä,
Remmi Team /Tampereen
teknillinen yliopisto
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Rataillat 2012

Seura järjestää ratailtoja Alastaro Circuitilla
jäsenistölleen, hintaa illalla on 20 € /jäsen ja 40 € /muut.
Illan ajo-aika jaetaan paikalla olevien luokkien kanssa
tasan esim. 15 min. jaksot kaikilla luokilla. Alla näet
tämän vuotisten ratailtojen aikataulun. Paikan päälle voi
tulla myös vain seuraamaan harjoitusillan menoa, ei maksa
mitään.

17.4. ti
2.5. ke
15.5. ti
18.6. ma
16.7. ma

klo
klo
klo
klo
klo

17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

30.7. ma
13.8. ma
3.9. ma
17.9. ma

klo
klo
klo
klo

17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

lauantaina 21.4. 2012
klo 9.00-14.00
Tän
ä

Autoja

vuo

nna

tee
m

Timo Lehtimäen Top Fuel
ana
Tami Branderin Pro Mod
mo
Richard Sundblomin Pro Stock
ott
ori
Antti Kivinummen SG Anglia
urh
Kyrön seudun UA yli 20:n kuljettajan voimin
eilu
mm. ratakuorma-autoja, Legends, ralli, rallisprint,
jokamiesluokka + monia muita autoja eri autourheiluluokista

Moottoripyöriä
Kallio Racing RR-MP
Sami Penna RR-MP
Historic RR-MP:t
Nitrokiihdytyspyöriä

Näytteilleasettajat!
Kalusto omilla paikoillaan klo 8.00
Osoite Kyröntie 27, 21800 Kyrö

Järjestäjä

Lions Club
Karinainen/Kyrö

n

u
eil

h
r
u
i
r
o
tt ajaa
o
mo sett Yhteistyössä
0 lea
5
l
i
Yl yttei
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Piirainen ja Tapanainen Kangasniemi rallissa 18.2.-12

Piiraisen Kangasniemen kilpailu päättyi harmittavasti
tekniseen vikaan

A-P Kinnunen

Kangasniemi ralli oli sen
verran kaukana että lähdimme matkaan perjantaina, suuntana mökki Joutsassa. Mukaan lähti huoltoon Veijon ja minun avuksi, Laaksonen Ari, Vuorinen
Rauno ja Lintulan Juhani.
Plus-katsastus rallissa ta- Matka Joutsaan sujui hyvin
pahtuneessa ulosajossa tu- vaikka keli muuttui kurjakli aika paljon vahinkoa, jo- si loppumatkasta, kun alten kaikki aika mikä oli käy- koi sataa jäätävää tihkua.
tettävissä ennen Kangas- Useampi auto oli matkan
niemeä, piti käyttää tii- varrella suistunut ojaan!
viisti hyväksi. Huoltoryh- Mökkimme sijaitsi päämä kokonaisuudessaan väylältä 6 km sivussa että
osallistui ahkerasti auton hieman pientä jännitystä
kunnostamiseen ja se saa- oli ilmassa, miten pienellä
tiin kuin saatiinkin ajoissa tiellä pärjätään trailerin
valmiiksi! Iso kiitos jälleen kanssa! Hyvin kaikki lopulheille, kuten erityisesti ta sujui, mutta itse mökki
kartturi Veijolle joka omal- sijaitsi ison mäen alla jota osaltaan teki mahdolli- ten varusteet oli otettava
seksi sarjan jatkumisen!
kantoon ja käveltävä lopAuton osien maalaus hoitui pumatka. Lintulan Juhani
hienosti Paimion monikor- oli reipas ja käveli vielä pitjauksessa ja Seriässä hoiti kän jyrkän mäen ylös ja
upeasti uudet kylkiteipit!
alas kun kuskin juomapul-

Seppo Kantola, Fotoklubi

Kilpailuun valmistautuminen alkoi heti ensimmäisen
sarjakilpailun jälkeen. Henri Lehto alkoi autoa jo purkamaan vaurioiden selvittämiseksi, kun se talliin
saatiin.

ValUA:n Talvirallissa Piiraisen BMW oli luokkansa 11.

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

lot oli unohtunut huoltoautoon!
Aamulla sama homma toisin päin ja matka jatkui
kohti Kangasniemeä, jonne oli alle tunnin ajomatka.
Kilpailu paikalle saavuimme ajoissa. Auto kärryltä
alas jonka jälkeen menimme ilmoittautumaan.
Auton katsastuksessa ei ollut ongelmia, ainoastaan
tuli huomautus kun ulkopuolella olevassa pääkytkimen laukaisijassa ei ollut
”salama tarraa”. Pieniä asioita mutta tärkeitä ovat ne-

LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

040 - 779 2214
lstl.liikenne@seutuposti.fi

• Pyörätuolit • Paarikuljetukset

INVATAKSIPALVELU

®

kin.
Kilpailuun oltiin valmistauduttu hyvin (suurin osa tallissa) ja vaikka testaamista
ei ehditty suorittamaan
niin luotto autoon oli kuitenkin olemassa huolellisen rakentamisen jäljiltä!
Varusteiden vaihto suoritettiin kilpailukeskuksen
pukuhuoneessa. Sinne olisi
saanut olla myös tiekirja,
kun sen verran oli konstikkaassa paikassa. Nooh, varusteet saatiin lopulta vaihdettua! Kilpailun varsinainen lähtö oli Kangasniemen keskustasta, jonne
mekin sitten suunnistettiin
lähtöaikamme lähestyessä.
Siirtymä ek:lle 1 sujui leppoisasti Veijon antaessa
reitti ohjeita. Hans -tuet
ja kypärät laitettiin siirtymällä ja samalla suoritettiin rengaspaineiden tar-
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kastus ja lasku.
EK 1, Äkry 13,84km
Valot vaihtui ja kytkin ylös,
lähdimme liikkeelle eli
vaihde oli myös päällä! ;-)
Alku oli todella nopeaa
osuutta ja tuli ajatus, että
onko tässä mitään mieltä
ajaa kaasu pohjassa vitos
vaihteella? Takapiikki oikean jälkeen oli tieltä vaihto,
mutta edelleen erittäin nopeaa tiestöä vaikka välillä
koukattiin pellolle tehdylle hidastuslenkille. Eipä
nyt ollut tietä joka tuntuisi
itselle sopivan, rengas piti
kyllä hyvin! Tuli sieltä sitten vastaan yksi nypyn yli
oikea, joka taittoi hieman
yllättäen enemmän kuin
miltä näytti. Tie riitti meille ja matka jatkui kohti takapiikki vasenta. Siinä vaiheessa alkoi tulla kitkerää
”käryä” ohjaamoon, ensin
haisi lievästi jäähdytysneste ja sitten palaneen haju.
Veijo sanoi, että on kuin
kytkin käryäisi ja siltä se tosiaan vaikutti.
Takapiikin jälkeen tie
muuttui lopulta kapeammaksi ja alkoi tulla keskinopeutta hidastavia paikkoja. Keskittymistä ajoon
häiritsi tekniikkaongelma,
mutta silti pidettiin jonkinlaista vauhtia yllä! Maaliin tultuamme tuli konepellin alta sellainen höyry,
joka tiesi todellisia ongelmia heti alkuun! Mitään

meillä ei ollut lopulta tehtävissä, koska jäähdytin oli
rikkoutunut. Soitto huoltoon, joka haki kärryn paikalle.
Syytä vian syntymiseen selvitettiin ja teorioita on kaksikin. Joko rytkyssä jäähdytin sai osuman pohjapanssarista tai sitten irtokivet reitillä teki tehtävänsä.
Siinä sitten Veijon kanssa
pätkän maalissa harmiteltiin keskeytystä toistemme puolesta mutta sovittiin että unohdetaan sellaiset, tämä on joskus tällaista.
Tuloksena tältä erikoiskokeelta sija 20/44 mutta
keskeytys sarjan toisessa
osakilpailussa kuitenkin tosiasia ja sarjatilanne valitettavasti sen mukainen!
Aina on ollut mukavaa niin
kauan, kun matka vie
eteenpäin. Tässä kilpailussa lähes puolet 200:sta lähtijästä joutui keskeyttämään joka on iso määrä!
Vielä on yksi sarjakilpailu
talvella ja mahdollisuus
saada tulos, ValUA Talviralli Kouvolan ympäristössä,
joka on kaksipäiväinen kilpailu!!
Iso kiitos jälleen meidän
huoltoryhmälle joka ei
päässyt tällä kertaa näyttämään ”kynsiään”!

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

www.rp-truckracing.fi
www.hirsiformula.fi

Teksti:
Jari Piirainen
Kuvat:
Seppo Kantola, Fotoklubi
A-P Kinnunen

• 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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SEO Mynämäki

SM-RALLISPRINT
Ampujan Santeri ehti käymään Mynämäen SM rallisprintissä helmikuun
puolen välin paikkeilla.
Ohessa muutama kuva kilpailupaikalta.
KySUA:n kuljettajia osallistui kilpailuun kaikkiaan
neljä ja mukana oli niin
junioreita kuin historicpelejä.

Parhaasta tuloksesta vastasi Samuli Vuorisalo, joka
kilpaili B-juniorina ja pesi
silti kaikki junioriluokkien
kuljettajat sisältäen muutaman neliveto-autonkin.
Ensimmäisen kierroksen
aika oli vielä varovaisesti
ajettu, mutta toisella kierroksella Samuli nappasi
ajasta vielä kymmenisen
sekuntia pois jättäen muut
taakse ajalla 2.52,61.

Janne Pensikkala ajoi Sierrallaan luokassaan yhdeksänneksi

Jesse Niinin luokkasijoitus oli kuudes

19.2
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Jesse Niinikin oli ajamassa
Opel Corsallaan SMrallisprintissä. Ajalla
3.10,02 ja samalla toisen
kierroksen 12 sekunnin
parannus auttoi hänet luokassa sijalle kuusi.
Historic-BMW:llä kilpailemassa oli Heikki Kaskinen.
Aikaa ei saatu ollenkaan,
joten sijoituslista näytti

ikävästi Heikille viimeistä
sijaa.
Janne Pensikkala ajoi Sierrallaan yleisen puolella luokassaan yhdeksänneksi.
Ensimmäisellä kierroksella
sija oli vielä kuusi, mutta
muiden parannettua hieman enemmän aikojaan
toisella kierroksella, putosi Janne tiukan sekuntitaiston jälkeen kolme pykälää.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Samulia ei haitannut auton pienet kosmeettiset vauriot,
jotka tulivat edellisenä päivänä Pohjola -rallista. Luokkavoitto ja junioreiden yleiskilpailun voitto napsahtivat
tilille.
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Luokkina vanhat tutut:

Rata-ajon alueellinen kilpailusarja
Kilpailupaikkana Alastaro Circuit
Säännöt: www.jarmokyllonenmotorsport.fi
Yhteystiedot: Jarmo Kyllönen 0440 223 160

Alle 1600 cm3
Yli 1600 cm3
Endurance
Kuorma-autot
yms.

Kilpailut ajetaan klo 17.00-20.00 kilpailupäivinä

LOIMAAN
LAMMINKATU 38 LOIMAA

PUH. 02-762 1339
FAX. 02-762 1360

Yhdistetty
perustoimitsija- ja ratatuomarikoulutus
Nyt on hyvä mahdollisuus lähteä täydentämään jo olemassa olevia
koulutuksiaan Alastarolle tai vaikka lähteä aivan uuden talkoohomman
pariin koulutusten kautta!
9.5.2012 järjestetään klo 18.00-21.00 yhdistetty perustoimitsija- ja
ratatuomarikoulutus.
Koulutukseen kuuluvat 1 h perustoimitsijakoulutusta ja 2 h
ratatuomarikoulutusta sekä illan aikana kahvi ja sämpylä.
Ilmoittautumiset 4.5. mennessä
Santulle puh. 040 745 8846 tai Markulle puh. 050 541 0332

www.kysua.net

REISKAN RÄHINÄT
Kilpailukauden seuramme osalta syksyllä päättää
Reiskan Rähinät -jokamiesluokan kilpailu.
Aikoinaan Mellilän maarata -ajoista lähtöisin oleva
kilpailu on ajettu nyt jo kolmen vuoden ajan
kokonaisuudessaan asfaltilla.
Ajatus asfaltille siirtymisestä tuli mieleen, kun
moni muukin jokamiesluokan kilpailu järjestetään
samalla tavalla. Myös kilpailun myöhäinen
ajankohta vaikutti asfaltille siirtymiseen, koska
kelit ovat siihen aikaan jo hyvin sateiset sekä
kuraiset. Asfalttirata helpottaa tässäkin asiassa
kilpailun läpiviemistä.

20.-21.10.

Tänä vuonna Reiskan Rähinät järjestetään jälleen
kaksipäiväisinä ja kaikki luokat ajetaan viikonlopun
aikana. Jokamiesluokan eri luokat ovat nuorten-,
naisten-, etuveto/kardaani-,yleinen- ja
pappaluokka.

Kisahengessä mukana
Loimaan Ambulanssi Oy

Hälytykset 112

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

JÄSENLOMAKE

Hinauspalvelu Forsström
Palvelemme 24h
Myös juhlapyhinä
* Käynnistyspalvelu
* Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Noudetaan
romuautoja
veloituksetta

0400-908 609 PAIMIO
Kyllä, haluan liittyä Kyrön seudun
urheiluautoilijoiden jäseneksi

Nimi

Jäsenmaksu on 30 €/vuosi
Palauta osoitteeseen
Ismo Vidberg
Löytänänkatu 1 A 6
20540 Turku
Liittyä voit jäseneksi sähköpostitsekin, ilmoita kaavakkeessa kysytyt tiedot osoitteeseen
ismo.vidberg@sci.fi

Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Henkilötunnus

Lisenssi nro, ei pakollinen

Puhelin nro, ei pakollinen

SP- osoite, ei pakollinen

