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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 saatiin osallistumaan kilpailuun tarvittava määrä ja tappio jäi pieneksi kilpailusta. Toiseksi 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
ajettavien luokkien osallistujamäärät runsaslukuisemmiksi.
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.
Jäi vielä niin monesta kilpailusta kirjoittamatta, että
seuraavaa lehteä alan taittamaan heti kun tämän lehden
saan painoon. Joten jäädään odottelemaan vuoden kolmatta lehteä postista piakkoin.
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KYRÖN MARKKINAT
Autonäyttely 21.4.
Viime vuonna järjestetty
autonäyttely Loimaalla
meni pahasti päällekkäin
Kyrön markkinoiden kanssa, joten tänä vuonna otettiin kunnon revanssi ja
kerättiin halukkaat seuramme kuljettajat kalustoineen Kyröön markkinoille. Kyrön Lions Clubista Pertti Kangasniemi ja
allekirjoittanut soitteli
satakunta moottoriurheilukuljettajaa läpi ja tuloksena oli mukavan kokoinen

kavalkadi moottoriurheilun lajiryhmiä huhtikuiseen markkinahumuun.

montaa
AKK:n
lajia esittelemättä.
Parisen kymmentä
Loput
lajit joita ei paikan
KySUA:n kuljettajaa oli lauantaiaamuna Kyrössä aset- päältä fyysisesti löytynyt,
telemassa autoja paikoil- löytyi kuitenkin seuramme
leen. Myös muita auto- ja teltalta, jossa oli lajiesitmoottoripyöräurheilun kul- teitä tarjolla kaikille mootjettajia oli paikan päällä, toriurheilusta kiinnostukun Kangasniemen Pertin neille. Kävijöitä tänä vuonkiihdytyspuolelta tutuksi na Kyrön markkinoilla oli
tulleet kuljettajat ilmes- hieman yli 4000, vaikka sää
tyivät Kyröön. Eipä jäänyt ei suosinutkaan tällä kertaa. Pieni sumumainen

Turtiat toivat Wartburgeja näytille kaksi kappaletta

Uteliaita kävi seuran teltalla kyselemässä toiminnasta

sade kesti melkein koko
päivän ja vasta kahden
aikaan iltapäivällä sade
hellitti ja aurinko hieman
pilkahti sadepilvien takaa.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Mirva Korkiakoski

Historic-ratapyörät esittäytyivät runsaalla osanottajamäärällä

Timo Lehtimäen nitrodragsterikin oli esillä
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Seuran infopiste valmiina palvelemaan markkinaväkeä

www.kysua.net

JAM-racing oli paikalla kahden auton voimin

Kaskisen Heikin Porschekin oli näytillä, taustalla Jukka-Pekka Ollikaisen Legends -kilpuri

Nitrolla toimiva ahdettu dragsteri kehittää jo 8000 hevosvoimaa
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ALASTA
AUA

Uusi sarja, uusi luokka,
mutta katsojat vain puuttuvat. Harmi. Finrace Alastaro avasi uuden ratasarjakauden keväällä. Päävastuullisena seurana kilpailussa oli Alastaron UA,
mutta itse kilpailu tehtiin
neljän seuran yhteistyönä.
Euran, Säkylän ja Kyrön
seudun UA:iden henkilöt
olivat päätoimihenkilöinä
huolehtimassa kilpailun
kulusta.
Muutkin lähiseurat avustivat myös omilta osin toimitsijahommissa.

19.-2

Luokkina tänä vuonna
ratasarjassa ajettiin
Legends, V1600, Formula
Ford, avoin GT-luokka,
Camarot, Honda Challenge, Porsche Gt3, BMW
Extreme, FR1400T, avoin
touring car ja kuormaautot lisäluokkana Alastaron kilpailussa.
Seuraamme edustamassa
olivat Jukka-Pekka Ollikainen Legends-luokassa, pari
Tero Ståhl ja Markku Hannula BMW Extremeluokassa, Jukka Pietilä
V1600-luokassa, kuorma-

Torstaina harjoitusta pyöritettiin yhdistetyillä luokilla
autoluokassa oli neljä kuljettajaa Matti Salonen, Aki
Teini, Jari Rantanen, Markus Alkio, Rami Peiponen
ja Erik Forsström.
Torstai ja perjantai toimivat harjoituspäivinä ja
innokkaita testaajia oli perjantaina jo ihan mukavasti. Ajovuorot oli jaettu luokittain ja testaamaan
pääsi varmasti, jos vain oli
halukkuutta.

Tuomariston puheenjohtajana toimi Petri Kivinen

KySUA:lla oli runsas edustus kuorma-autoluokassa

LAUANTAI
Lauantain kilpailu-urakan
seuralaisistamme aloitti .

Legends-kuljettaja Ollikainen. JP:n lähtöpaikaksi
muodostui neljäs ruutu.
Neljä ensimmäistä ruutua
täytettiin 9 sadasosa
sekunnin sisältä eli tiukkaa
vääntöä Legends-luokassa
jo aika-ajoista lähtien.
Kilpailulähdössä kierrosajat putosivat hieman
aika-ajon ajoista ja Ollikainen putosi yhdellä sijalla ensimmäisessä lähdössä. Sijoitus siis viides, 6,7
sekuntia voittajan perässä.
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ARO

20.5
Seuraavana olivat vuorossa
V1600-luokan kilpa-autot.
Jukka Pietilä ajoi aikaajoissa sijalle 13 jääden
ykköselle vajaa 3,5 sekuntia. Itse kilpailussa Pietilä
ajoi Peugeot 206:lla sijalle
14. Melko suuret erot ovat
vakioluokan autoilla, jos
verrataan esimerkiksi Pietilän ja lähdön voittaneen
Toni Lähteenmäen aikoja .
Lähteenmäki takoi tasaisesti 1.35 aikoja, kun taas
Pietilän Peugeotin tehot
riittivät 1.38 aikoihin. Vaikka puhutaan vakioluokas-

ta, niin näyttää siltä että
kalustolla on todella paljon merkitystä menestykseen.

kan vei TUA:n Jouko Kallio
MANnilla, mutta seuramme kuljettajat tulivat sitten heti Kallion perässä.
2. Aki Teini, 3. Erik ForsSeuraavaksi tulikasteen sai- ström, 4. Matti Salonen, 5.
vat Xtreme Race -pari Han- Rami Peiponen, 6. Markus
nula/Ståhl. Aika-ajossa Alkio. Jari Rantanen ei saaHannula sai vietyä Bemaria nut kirjattua aikaa ollensiten, että lähtöruutu loh- kaan aika-ajosta. Itse kilkesi kolmannesta rivistä.
pailussa Jouko Kallio ajoi
Itse kilpailussa auto ei kul- yli kymmenen sekunnin
kenut aika-ajon tavalla ja voittoon. Toisena maalissa
sijoitus ensimmäisessä kilpailussa oli 12.

oli Matti Salonen Mersullaan. Kolmannen sijan kuittasi Erik Forsström.
SUNNUNTAI
Kilpailun toisena päivänä
warm-upit alkoivat klo
9.30 ja kilpailulähdöt
11.30. Ollikaisen kilpailulähtö meni hienosti ja hän
ylitti maalin kuudennella
sijalla ja keräsi samalla

Kuorma-autojen paalupai-

Trofeo -sarjaa Italiassa ajettavilla Fiat 500 Abarth
Assetto Corse autoilla voidaan osallistua myös Suomeen perustettuun uuteen luokkaan FR1400T:hen

Jukka Pietilä ajoi V1600 -lähdöissä sijat 14. ja 10.

Markku Hannula aloitti lauantain kilpailussa, Tero
Ståhl ajoi jälkimmäisen puolikkaan

Jukka-Pekka Ollikainen kuittasi hyvät pisteet Alastaron
osakilpailusta
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ALASTARO
AUA

hyvät pisteet sarjaa silmällä pitäen. V1600 luokassa Pietilä vei Peugeottiaan siihen malliin, että
toisesta lähdöstä lohkesi jo
10. sija. Jotain oli löydetty
säätöihin lisää, kun paras
kierrosaikakin parani
sekunnilla verrattuna
ensimmäiseen lähtöön.
Xtreme Race lähdössä Hannula ja Ståhl ajoivat sijalle
14. BMW ei oikein kulkenut
ja aika-ajon tuloksesta
kierrosaika jäi 0,6 sekunnin päähän. Taistelu Xtreme Race -sarjassa on tiukkaa ja kierrosajat kymmenen ensimmäisen tiimin
kohdalla ovat hyvin lähellä
toisiaan, jolloin tasainen
kierrosaika on myös yksi
menestyksen edellytyksistä. Alastaron kilpailussa
Bemarit ajoivat 30 kierrosta/lähtö.
Kuorma-autojen sunnuntain lähtö oli jälleen Kallion heiniä, mutta tällä ker-

19.-20.5

taa Aki Teini ajoi Ivecollaan
toiseksi. Kolmantena maaliin ajoi Matti Salonen.
Loput sijoitukset jaettiin
KySUA:n kuljettajille seuraavasti: 4. Rami Peiponen, 6. Jari Rantanen, 7.
Erik Forsström ja 9. Markus
Alkio.
Molempina kilpailupäivinä
Super Kart ryhmä ajoi näytöslähdöt. Marko Laine,
Juha Fred ja Pasi Raittinen
esittelivät Super Kart autojaan myös ylävarikolla
koko viikonlopun. Kiitokset
osallistumisesta, näitä tarvitaan lisää ratakilpailuhin
oheistoiminnaksi!
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Santeri Ampuja

Kuljettajakommentit saatiin ennen lähtöjä sekä lähtöjen
jälkeen, haastattelijana toimi Juha Hirvonen

Magenta racing on lähtenyt mukaan FR1400T luokkaan Seat-merkkiluokan autolla, kuljettajana toimii
Jukka Nieminen

Katsastuspaikkana toimi tutusti alavarikon Park Ferme
alueesta lohkaistu osa

Legends lähdötkin onnistuivat ilman suurempia kommelluksia
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RATAILTA I
Kevään ensimmäiseen
ratailtaan en ehtinyt kameraa kiikuttamaan ja Ampujan Santeri hoiteli kuvaamisen. Tässä muutama
otos illasta. Kuvaaminen
on jäänyt hieman vähemmälle, kun olen ollut liputtelemassa vuoroja ja aikaa
ei oikein jää kuvaamiseen.
Hieno homma, kun iltoja ei
aivan turhaan tarvitse järjestää. Autoja ja moottoripyöriäkin on ollut mukana
paljon. Tällä kerralla
ensimmäiseen iltaan reilun
15 auton verran ja jokunen
moottoripyöräkin oli jo
radalle tullut koittamaan.
Formuloitakin nähtiin pari
kolme radalla.
Teksti:
Santtu Miinalainen

Endurance porukatkin olivat löytäneet tiensä heti ensimmäiseen ratailtaan
Kuvat:
Santeri Ampuja

Tyytyväisiä ratailtalaisia oli ainakin ilmeistä päätellen

• 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 C
21800 Kyrö
kyron.kk@saunalahti.fi
www.kyronkultakello.fi

LOIMAAN
LAMMINKATU 38 LOIMAA

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

PaiUA:n Juha Paakkanen kävi testaamassa historiikki
formulaansa

29.4.
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Seuramme kestävyysajokilpailu aloitti ratakauden
Alastaron moottoriradalla.
Keväiseen kilpailuun olikin
vaikea saada lähtijöitä
mukaan.
Onneksi kuorma-autojen
kilpailu korjasi lovea pienemmäksi, joka muodostui
endurancekilpailusta.
Saloon-luokan muuttuminen cup-arvosarjaksi
verotti jonkun verran kansallisten ei cup-sarjaan
kuuluvien kilpailujen osallistujamäärää. Viime vuonna kilpailuumme osallistui
Saloon -luokkaan 41 tiimiä
ja lisäksi Racing-luokkiin
yhteensä 6 tiimiä. Kaikki
tietysti voivat laskea kuin-

Matti Salonen sai jo ilmoittautumisen yhteydessä pokaalin, mutta se oli ansaittu jo aikaisemmin

ka paljon osallistumismaksuja tuli viime vuonna
endurancetiimeistä. Tänä
vuonna tilanne olikin toinen. Vaikka kilpailumme
olikin ”esikisa” cupsarjalle, jossa autoja katsastettiin Cup-sarjan tarkkuudella (katsastuspäällikkö oli Cup-sarjan katsastuspäällikkö), jäi osallistujamäärä Saloon luokassa
surkeaksi. Ainoastaan 20
tiimiä osallistui. Racing 1 luokassa oli 2 osallistuvaa
tiimiä. Cupin avauskilpailussa taasen Saloonluokkaan ilmoittautui 38
tiimiä. Tästä voidaan aika
hyvin päätellä Cup-sarjan
vetävän Saloon-porukkaa
hyvin. No toivotaan että
meidän kilpailumme on
ensi vuonna cup- arvonimen arvoinen, koska eihän
kilpailuja kannata tappiolla tehdä.

Rami Peiposen Mersua vaivasivat tekniset murheet
Aika-ajot
Kuorma-autot ajoivat
ensimmäisenä aika-ajot.
Paalulle nousi Jouko Kallio, joka ajalla 1.37,172
vei Mäkisen Mikalta vuokralla ollutta MANnia niinkuin ei olisi yli 15 vuoden
taukoa kuorma-autolla ajamisessa ollutkaan. Toisesta

ruudusta lähti Erik Forsström, joka ei saanut Sisua
kumminkaan aivan iskuun
ensimmäiseen kilpailuun
ja lähti Mersulla kilpailemaan sarjapisteistä. Kolmannesta ruudusta lähti
matkaan Rami Peiponen V10 Mersullaan. Muut ruudut jaettiin KySUA:n kuljettajille seuraavanlaisesti

TTL-Racingin Honda ylitti maaliviivan kuudentena, luokkasijoitus oli viides
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4. Matti Salonen, 5. Aki Tei- vaiheessa ja kuuden tunnin
ni, 9. Markus Alkio.
kohdalla AR-Team Raumalta oli ykkösenä. Joskus voittajan
ja kakkosen väli on
Endurancessa KySUA edusollut
jopa
alle sekunnin,
tettiin jälleen komeasti
mutta
tällä
kertaa
eroa kermonessa eri tiimissä. Kokonaan KySUA kuljettajista tyi hieman enemmän. Reimuodostui ainoastaan TTL- lun 25 sekunnin päässä
Racing, jossa ajoivat maaliin toisena tuli RounKimmo Luoto, Antti Lehti- drunners ja kolmantena
mäki,
Erik Forsström, Jawa Team. Helle MotorsAntti Leino ja ensimmäistä port Ypäjältä voitti Racing
kertaa kilpailussa ajava 2 luokan ollen samalla nelErno Granqvist. Scuderia- jäs yleiskilpailussa, kunniTeamista löytyi myös oitettava suoritus! Vaikka
KySUA:n kuljettajia, kun TTL-Racing oli lähdössä 15.
Lasse Kantola ja Jukka Leh- ajoivat he yleiskilpailussa Helle Motorsportin kuljettajan vaihto ja auton tankkaus
tovaara olivat liikkeellä sijalle 6. Ja luokassa sijalle
BMW 323 i:llä. M-Power 5. Scuderia Teamin kilpailu
Motorsport -tiimissä ajoi loppui jo 41 kierroksen jälA r t o L i n d h o l m m y ö s keen. M-Power motorsport
tiimi löytyi lopussa sijalta
KySUA:n nimissä.
Paalulle aika-ajoissa ajoi 5. ja samalla luokkasijoipieksämäkeläinen Metali- tus oli 4.
ne Sport. 1.31,713 ajalla.
TTL-Racing ajoi Hondal- Kuorma-autot jatkoivat toilaan 15:ksi parhaan ajan, sella lähdöllä illalla, kun
Scuderia ajoi ruutuun 4 ja endurance-kilpailu oli ohi.
M-Power motorsport ruu- Paalupaikalta Erik Forsström tuli ja voitti toisentuun 13.
kin kilpailulähdön. Matti
Salonen ajoi toiseksi ja kolKilpailut
mannen
pytyn kotiinsa vei
Kuorma-autojen ensimmäinen kilpailu starttasi aivan kuten ensimmäises10.40. Kärkeen ampaisi täkin lähdöstä Jarkko Jau- Scuderia Teamin BMW:llä päästiin 41 kierrosta
Jouko Kallio, mutta hän hiainen. Jouko Kallion kiri
joutui keskeyttämään kil- ei riittänyt jono hänniltä ja
pailun neljännellä kierrok- hänet jätettiin neljänneksella. Voittoon ajoi Erik si. Markus Alkio korjasi viiForsström toiseksi Matti dennen sijan pisteet tililSalonen ja kolmanneksi leen. Aki Teinin ja Rami PeiJarkko Jauhiainen. Markus posen autot eivät ilmestyAlkio ajoi viidenneksi. Aki neet viivalle teknisten murTeinin kohtaloksi tuli kes- heiden takia.
keytys myöskin neljännellä
kierroksella. Rami Peipo- Kaiken kaikkiaan hienot kilnen ei päässyt ajamaan kil- pailut ja seura sai ajaa
pailuun ollenkaan tekniik- sisään kilpailuorganisaatioon uusia toimijoita.
ka murheiden takia.
Kuuden tunnin rutistus
endurance-autoille alkoi
klo 12.00. Kilpailussa ei tälläkään kertaa tarvittu safety car-saattelua missään

Yleisöäkin oli paikalla

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Santtu Miinalainen

Erik Forsström keräsi täydet pisteet kauden ensimmäisestä osakilpailusta
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NUUTA ÄRVI
1793
Urjalan UA järjesti Nuutajärven lasirallin kesäkuun
puolen välin paikkeilla.
Lähdimme paremman puoliskon kanssa sulkuun hommiin, kun Vähä-tourun
Jamppa pyyteli. Erikoiskoe, jolla olimme, ajettiin
kahteen kertaan ensin ek
1:nä ja parin tunnin odot-

NUUTAJÄRVEN
LASIRALLI 16.6

telun jälkeen ek5:nä. Valtion merkkiä vahdittiin ja
yleisöä samalla, jossa tosin
ei ollut mitään vahdittavaa
tällä kertaa. Yleisön käyttäytyminen oli erinomaista.
KySUA:n kuljettajia oli lähtölistalla muutama kuten

Valtion merkki ja varoitusmerkki ennen meidän paikkaa vei kovimman vauhdin kuljettajilta, osa kuljettajista
ei kylläkään ottanut merkkejä niin tosissaan ja muutama roikutus kyllä nähtiinkin

Ilkka Hänninen ja Harri Pettersson kuvan kauniilla
Hillman Impillä

myös karttureita. Sami
Muntila istui pelkääjän paikalla Henri Tuomiston
(SAU) ajaessa R1 Fiestalla.
Vuorisalon Samuli oli myös
mukana Type-R Hondallaan. Historic-kartturina
Harri Pettersson oli Ilkka

Hännisen (RaisUA) Impin
kyydissä. TUAlaisen Ari Salmisen kartturina oli Mika
Virtanen Porsche 924:n kyydissä. Jari Piirainen saatteli Bemariaan Urjalan ja
Forssan maisemissa Veijo
Tapanainen kartturinaan.
Jasse Mikkola opasti Jerry
Mikkolaa välikoppa Escortissa. Esa Sandbackan
Samarakin oli saatu kisakuntoon Lasirallia varten.
Pientä roikottelua nähtiin
meidän sulkupaikassamme. Valtion merkillä varustettu paikka ei kuitenkaan
osoittautunut kenellekään
liian pahaksi ja nostohommilta vältyttiin. Ilma oli
komea koko päivän ja paarmoilla riitti syötävää myös
penkalla, johon ihmisiä oli
tullut ihan mukavsti katselemaan.

Henri Tuomisto kartturinaan Sami Muntila ajoivat hienosti Fiesta R1:llä luokkavoittoon

Henri Tuomisto kartturinaan Sami Muntila ajoivat
hienoon luokkavoittoon
melkeinpä kolmen minuu-
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Jerry ja Jasse Mikkola Escortilla joutuivat keskeyttämään laturivian takia

Ari Salminen (TUA) ja kartturinaan Mika Virtanen
(KySUA)

tin erolla seuraavaan. Fordin kulku oli kohdallaan,
koska tulos riitti samalla
yleiskilpailussa kahdeksanteen sijaan.

Mika Virtasen kartanluku
päättyi EK 6:lle, kun tekninen vika keskeytti historiikki turbo Porschen menonon.
Jari Piiraisen Bemari sai
Samuli Vuorisalon ensim- siinä määrin oikeata jalmäisellä EK:lla ajettu kaa, että 325 i mallinen baijuniorien kolmanneksi jerilainen ylitti kutospätparas aika lupasi kilpailul- kän maalilinjan ollen luota hyvää, mutta kilpailu kassaan sijalla 13. Volvo
päättyi toisella erikoisko- 240 tuntui olevan kaksivekeella tekniseen vikaan.
toisten kuningas tällä kertaa, kun kaksi ensimmäistä
Ilkka Hänninen ja Harri Pet- autoa luokassa olivat niitä. Samuli Vuorisalo ajoi ensimmäisellä pätkällä junioreitersson ajoivat historic
den kolmanneksi parhaan ajan, mutta kakkosella tuli
Impin luokassaan kolman- Mikkolat ajoivat Escortil- jo keskeytys
neksi. Pohja-aikoja alussa laan EK1:n läpi ja kakkos
ajaneella parilla oli kutos- erikoiskokeellekin Ford Esa Sandbacka ajoi koko kil- Teksti ja kuvat:
pätkällä ja sinne siirtymi- vielä pääsi, mutta laturi pailun läpi, mutta suoritus Santtu Miinalainen
sellä ongelmia ja AT- sanoi sopimuksen irti ja hylättiin 6 pätkän lopussa.
pisteet pilasivat lopullises- keskeytys oli tosiasia.
ti kilpailun.

Esa Sandbacka ajoi kilpailun läpi, mutta lopussa suoritus hylättiin

Jari Piirainen ja Veijo Tapanainen ajoivat luokassaan
sijalle 13.
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LEXUS
LFA
ALASTAROLLA
Oli tarjolla niin harvinaista
herkkua Alastarolla kesäkuussa, että oli pakko
mennä kuvaamaan.
Lexus järjesti promotilaisuuden missä oli testattavana Lexuksen eri malleja
ja jäävuoren huippuna oli
Lexus LFA. Auto oli yksi niistä viidestä sadasta autosta
jotka tehdään. Kyseinen
auto oli tehtaan esittelyauto ja vakuutuskin oli jouduttu hakemaan Englannista asti. Paikalla testaamassa oli lehtitoimittajia,
televisio sekä kuljettajana
Markku Alen. -Kyllä tähän
juuri mahtuu, kehui Alen
istuessaan Lexuksen kyytiin. Sateinen ilma ja
märkä asfaltti pilasi testin,
kun auto ei malttanut
lopettaa sutimista radan
pääsuoralla ollenkaan.
Pitoa ei ollut ja näytti siltä, että Lexuksen muilla
malleilla ei paljoa kierrosajoissa jääty LFA:lle.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Lexus LFA myydään oikeastaan omakustannushintaan ja siltikin hinta on n. 700 000
euroa veroineen Suomeen ostettuna

PIENI SPEKSIPLÄJÄYS

LEXUS LFA

Markku Alen oli testaamassa Lexusta Alastarolla
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Liittovaltuuston kokous keväällä
Sain kunnian, luottamuksen ja samalla myös vastuun olla yksi 7 alueen liittovaltuutetuista viime vuoden alueen syyskokouksessa. Keväällä lähdin liittokokoukseen ensimmäistä
kertaa osallistumaan liittomme korkeimman päätösvallan omaavan organisaation kokoukseen. Kuopio otti meidät 7 alueen
edustajat vastaan hienosti. Harmi vain kun Kuopion
tori oli remontin alla ja
legendaarista kalakukko
meininkiä ei voinut aistia
ihan täysin vajaan puolikkaan Kuopion torin alueella. Ehdimme kumminkin
piipahtamaan kahvilla
torin liepeillä Suomisen
Eskon (V-SUA), Savolaisen
Kallen (RauUA) ja Saranpään Ramin (SäkUA), joka
oli lähtenyt Suvannon
Ninan varamiehenä matkaan edustamaan seiska
aluetta. Kuopion elämä
tuntui mukavan rauhalliselta, mutta silti aika vilkkaalta näin Loimaalta tulevan kulkijan näkökulmasta.
Itse kokouksessa mietittiin
koko valtuuston voimin
strategiaa, siis AKK:n strategiaa 8 vuoden päähän.
Tästä oltiin montaa mieltä, koska asioina olivat niin

sääntökirja-, tiedotus ja
valmennusasiat sekä
monet muut AKK:n toimintaan vaikuttavat jutut.
Moni asia jakaa monen alueen eri asioiden eri painotuksiin , mutta oman mielipiteeni mukaan asioista ja
niiden eteenpäin viemisestä saatiin aika hyvä yksimielisyys kokouksessa.
Asia, joka jäi mieleeni vahvasti kokouksest, oli kaikkien edustajien huoli
autourheilun hyväksyminen yleisesti urheiluna
sekä yhteiskunnallinen
hyväksyminen. Omalta kohdaltani olen pyrkinyt näitä
korostamaan aina ja nyt
kun ympäristölliset asiat
ovat entistä enemmän
mukana kaikessa yhteiskunnallisissa asioissa, niin
mielestäni näiden asioiden
täytyy olla oikein hoidettu
myös meidän (AKK:n) osalta.
Hieno oli nähdä se, että
oikeasti kaikilla alueilla ja
edustajilla oli huoli siitä
miten meidän lajimme
tulevat toimimaan tulevaisuudessa ja viesti siitä,
että harrastaminen täytyy
pysyä kohtuullisissa kustannuksissa oli kaikkien
tahto. Ilman kohtuullisia
kustannuksia suomalainen
autourheiluharrastus

AKK:n vuosikertomusvihkoa tutkittiin tarkkaan

Ehdittiin sentään kokouksen lomassa käväisemään
Kuopion torilla 7-alueen edustajien Kalle Savolainen
(RauUA) (vas.), Esko Suominen (V-SUA), ja Rami Saranpää (SäkUA)kanssa
romahtaa täysin. Tämän
jälkeen on vaikea löytää
tulevaisuuden lupauksia
harrastajaporukasta esim.
ralliin tai rallicrossiin.
Tämä johtaa auttamatta
jossain vaiheessa siihen,
että jäsenistö hajoaa ja
tämä taas siihen, että Suomen kokoisen maan sanomalla FIA:n kokouksissa ei
ole minkäänlaista merkitystä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mietitään asioita
monelta kantilta ennen
kuin päätetään jotain sel-

laista mikä vaikuttaa
oikeasti moneen ihmiseen.
Sen olen oppinut jo aikanani ettei kaikille voi olla miel i k s i . Mu tta n ä i s s ä k i n
tapauksissa sekä päätöksissä seuran kokouksista
lähtee se demokratia,
jonka mukaan päätökset
tehdään.
Nähdään jälleen syyskokouksessa!
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

AKK:n uusi puheenjohtaja Juhani Pakari piti myös puheenvuoron valtuuston kokouksessa
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RATAILTA II 2.5.
Toisessa rataillassa meno
jatkui edellisen illan
mukaisena. Autoja oli
enemmän ja myös vierailevia kuljettajia oli paikan
päällä. Aleksi Halen
Legends -luokan kuljettaja
jatkoi päivän harjoituksiaan seuramme rataillassa.
Myös uutta kalustoa nähtiin radalla ja Ampujan Santerilla kävi kamera kuumana. Lisäksi ilma oli vielä
keväisen aurinkoinen ja
hyviä kuvia tuli Santerin
muistikortille rutkasti,
joten laitoin toisesta
rataillasta hieman useamman kuvan lehteen. Ilta
meni mukavasti ja osalla
kuljettajista olikin jo Fin-

race Alastaro -ratakilpailu
mielessä, kun tulivat seuran harjoitusiltaan ajamaan. Moottoripyöräilijät
olivat myös innostuneet
ajamaan. Paikalla oli kymmenkunta kuskia historiikeilla ja uudemmalla
kalustolla. Makkara maistui ratailtalaisille ja vartin
mittaisilla ajojaksoilla
vedettiin ilta läpi ilman
suurempia murheita.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Jukka-Pekka Ollikainen testasi myös autoaan

Hieman erikoisempiakin merkkejä oli rataillassa

Jeri Kaitosen Hondan työskentelytilat

Toni Nieminen (EurUA)oli lähtenyt testaamaan Pösön
kulkua

Kuvan Viperissa oli myös kulku kohdallaan
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Ratailta III 17.5

Kolmannessa rataillassa oli
paljon muiden seurojen
kuljettajia. 2012 kauden
kilpailuiden lähestyminen
näyttää vaikuttavan myös
meidän seuramme ratailtojen osallistujamäärään.
Oman seuran jäsenille
tämäkin harjoittelu tulee
hieman halvemmaksi ja
jäsenmaksun saa kuitattua
oikeasti kahden rataillan
käyttämisellä. Olemme
tehneet myös muiden seurojen kanssa sopimuksia
rataillasta ja esim. Säkylän
UA:n jäsenet pääsevät harjoittelemaan meidän
iltaamme siten, että Säkylän UA korvaa heille osan

harjoitusmaksusta takaisin. Jos joku 7 alueen seuralainen lukee tätä, niin
ota esille mahdollinen harjoittelumaksun tukeminen
omassa seurassasi. Kyrön
seudun urheiluautoilijoille
rataillan hinta on 20 €/ilta
ja muille kuin seuran
jäsenille hinta on 40 €/ilta.
Ampujan Santeri tähtäili
jälleen hienoja otoksia kolmannessa rataillassa. Ohessa muutama kuva.

Moottoripyöräilijätkin olivat löytäneet jo ratailtaan

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Locosteilla ajetaan hieman Legends-luokkaa parempia
kierrosaikoja

Tämä tonninen Simca on kuin karkkia historiikkimiehille
Tämä Hondakin kulki ihan mukavasti

Kimmo Kesti oli myös testaamassa KTM:ää rataillassa

Subarun alusta tuntui pysyvän hyvin kiinni Alastaron
radan väärinpäin kallistetussa mutkassa
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MOMO Endurance 26.5.
Momo endurance ajettiin
toukokuun lopussa Alastaron moottoriradalla.
KysUA:n edustusta oli jälleen useassa tiimissä. Toimin tällä kertaa tuomarina
kilpailussa ja kuvia ei paljon ehtinyt napsimaan
endurance kisasta. Mutta
jokunen kuva kumminkin
jäi muistikortille. Seuramme kuljettajat pärjäsivät

melko hyvin, vaikka osalle
osui matkan varrelle
ongelmiakin.
Kriivari Racing voitti
Racing 1 -luokan ajaen 203
kierrosta kuudessa tunnissa. Yleiskilpailussa sijoitus
oli 12. Seuramme kuljettajina tiimissä olivat Risto
Päivälinna, Marko Alifrosti
ja Rami Ihalin. Hondalla

Koivulan Jaana täytti 25-vuotta ja Keskisen Eki luovutti
MRT:n viirin kilpailun lomassa

ajoivat seurastamme XO
Motorsport -tiimissä Kari
Vuorinen, Matti Varjus ja
Antti Nieminen. Tiimi
sijoittui yleiskilpailussa
sijalle 5., joka oli samalla
l u o k k a t u l o s . M - Po w e r
motorsport tiimissä Arto
Lindholm oli yhtenä
KysUA:n kuljettajana.
Sijoitus tiimillä yleiskilpailun yhdeksäs ja luokkansa

kahdeksas. Hakka Racing
Teamin kuljettaja Juha
Laine ohjasi Opel Kadettia
ja sijoitus tiimillä oli yleiskilpailun 13. ja luokkansa
11.
KUORMA-AUTOT
Ku o r m a - a u t o t a j o i v a t
Momo endurancen
yhteydessä Alastarolla jo

Team Scuderia Kantolehto ry:n tankkaushetki

Maanrakennus- ja
maansiirtotyöt
Puh. 040 727 3381 Kupparinkuja 95
Fax: 02 488 6548
21380 Aura
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kolmannen osakilpailunsa.
Yhdeksän kuljettajaa oli
ilmoittautunut kilpailuun,
joista seitsemän KysUA:n
kuljettajaa. Matti Salonen, Aki Teini, Markus
Alkio, Erik Forsström , Mika
Mäkinen ja Rami Peiponen.
Mika Mäkinen perui osallistumisensa ja hänen autollaan ajoi Rami Peiponen.
Ensimmäisessä lähdössä
MAN TGS oli iskussa ja
Rami Peiponen vei ensimmäisen lähdön nimiinsä.
Tosin Erik Forsström pisti
kampoihin kunnolla jääden
alle sekunnin päähän
lopussa ollen lähdön toinen. Kolmantena maaliviivan ylitti Matti Salonen.
Muut KysUA:n kuljettajat
olivat 5. Aki Teini, 6. Markus Alkio ja 9. Jari Rantanen. Päivän toinen kuorma-autojen lähtö ajettiin
endurance-lähdön jälkeen

ja voittoon ajoi jälleen
Rami Peiponen. Toisena
maalissa oli Jarkko Jauhiainen (UUA) ja kolmantena
Matti Salonen. KySUA:n
muut kuljettajat olivat 4.
Erik Forsström, 6. Markus
Alkio, 8. Jari Rantanen ja
Aki Teinin osalle koitui keskeytys.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Kyrön seudun UA:n voittajakolmikko kuorma-autojen
ensimmäisestä lähdöstä

Palkittuja oli pitkä rivi

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

Noudetaan
romuautoja
veloituksetta

0400-908 609 PAIMIO

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

®
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Mika Mäkinen piste
EUROPEAN
TRUCK RACING

CHAMPIONSHIP

2012
Tänä vuonna lähdettiin Mirvan eli tuon meikäläisen
paremman puoliskon kanssa katsomaan Mäkisen
Mikan kilpailua ihan turistina. Viiden päivän reissu
Saksan maalle ei ole paljon
kotimaan matkailua kalliimpaa, oikeastaan se on
halvempaa. Koko reissu
olisi maksanut lippuineen
kahdelta aikuiselta vuokra-autoineen ja majoituksineen n. 700 euroa.
Onneksi Mikalta löytyi pari

lippua meidänkin käyttöömme. Torstaina olin
Mikan apuna ratavarikolla,
kun Mikan vakioavustaja
Tony Svartsjö vietti vapaaaikaa lastensa sekä vaimonsa Heidin kanssa.
Perjantaina astui sitten
Tony remmiin ja me pääsimme tutkailemaan varikon ja kilpailuorganisaation toimintaa. Saksassa
kaikki toimii yleensä hieman tarkempaa kuin aurin-

Ihmisiä riitti kaikkina kilpailupäivinä

ko ja niin oli nytkin. Kilpailuorganisaatio on laajemmalla pohjalla, kuin Suomen kilpailuissa eivätkä
paikalliset seurat ole niin
suuressa osassa kilpailujen
vastaamisesta, kuin Suomessa. Järjestävä organisaatio ADAC on suurin ”autourheiluseura” Euroopassa 18 miljoonan jäsenistöllään, kuten se webbisivuillaan mainostaa. Sen toiminnoista löytyy autourheilun lisäksi kaikki autoiluun liittyvät asiat tiepalvelusta kuluttajasuojatoimintaan, joten ammattitaitoa organisaatiosta löytyy moneen lähtöön.

Kilpailutapahtuma oli muuten hieno, mutta sade vaan
pilasi koko viikonlopun kun
keskellä heinäkuuta katsomossa joutui istumaan toppavaatteet ja sadevaatteet päällä. Yhtäkään kuorma-autojen lähtöä ei ajettu ilman ettei olisi vettä
jossain vaiheessa satanut.
Tämä loi Mikallekin haastetta kilpailuun vaikka hän
oli ajanut Saksassa jo kahtena aikaisempana vuotena. Sadekelien säädöt löytyivät kohdalleen, mutta
yhden lähdön aikana sattun u t s u u n n a t o n m o nsuunisade aiheutti sen,
että Mika ajautui (luetaan
lipui) lähtösuoran jälkei-

Ehdimme viiden päivän aikana ajelemaan lähialueita
ristiinrastiin, Genovevaburg komistaa Mayenin kaupunkia aivan keskustassa
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ejahdissa Saksassa
sojamäärästä ei ole julkaistu. Televisiokatsojiakin kuorma-autojen sarja
kerää 70 miljoonaa, joka
on F1-sarjan jälkeen toiseksi suurin FIA-sarja, katsojaluvulla verrattuna.
Mukana reissussa oli myös
Jouko Kallio. Turkulainen
pitkän linjan ratakuljettaja jäältä ja asfaltilta on
kaksinkertainen EMkultamitalimies FIA:n kuorma-autoluokassa. Jokke
sessä mutkassa hiekoille. toimii Mikan tiimimanageLähtö keskeytettiin ja rina ja omaa hyvät kontakuusinnassa Mika pärjäsikin tit FIA:n EM-sarjan organihienosti. Koko viikonlopun saatioon. Tiimimanagerina
saldo oli: lauantain lähdöt Jokke tsemppasi Mikaa ja
5. ja 4. sekä sunnuntain läh- antoi neuvoja silloin, kun
döissä 9. ja 11. Nürburgrin- koki niille olevan tarvetta.
gin kilpailun show on aivan Hauska viisipäiväinen viehuikea, kun lauantain ilo- tettiin Saksassa ja pistetili
tulitus saa vuoron. Lauan- karttui Mikalla mukavasti.
taina on country-tyyppistä Ohessa kuvia Saksasta ja
musiikkia tarjolla isolla reissusta yleensä.
lavalla ja kuten tänäkin
vuonna, niin moni kym- Teksti ja kuvat:
mentuhatpäinen yleisö siir- Santtu Miinalainen
tyy konserttilavojen viereen aivan radan läheisyyteen. Itse kilpailuun oli
myyty ennakkoon jo 180
000 lippua. Aivan tarkkaa
lukua tämän vuotisesta kat-

Mikaa kannustamassa olivat myös osa Rinne
Truckracing tiimin porukoista ja osa RKH-tiimin
väestä

Jokaisen ajokerran jälkeen ajosuoritus käydään läpi
kilpailuinsinöörien ja tiimin kanssa, kuvassa vasemmalta
Stefan Lehmann, Tony Svartsjö, Corsin Zurcher, Mika
Mäkinen ja Jouko Kallio

Yövyimme Nachtsheimin kylässä n. 10 km Nurburgringin
radalta,Tannengrün and Partnerhäuser majatalossa

Mikan numero on tänä vuonna 15 eli pykälän parempi
kuin viime vuonna. Nyt sarjapisteitä on tullut jo rutkasti
enemmän kuin viime vuonna yhteensä
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Niko Niemisen kausi Briteissä

Niko Niemisen Ford Fiesta
R2 on kulkenut mukavasti
brittien rallisarjassa tällä
kaudella. Ensimmäinen kilpailu brittisarjassa ei tuonut oikein vielä menestystä, kun toiseksi viimeisellä erikoiskokeella vetoakseli petti R2:sta. Siihen asti tasaisesti mennyt kilpalu Sunseeker -ralli eteläisessä Englannissa keskeytyi.
Toinen osakilpailu jatkoi
sarjaa Walesissa. Kuivat
ja pölyiset tiet söivät renkaita, mutta Nieminen
pääsi maaliin ollen yleiskilpailun 15. Luokassaan
hän ajoi viidenneksi.
Kolmannesta osakilpailusta Pirelli -rallista lohkesi
hienosti myös viides sija
luokassa. Tämä R2 -luokka
on todella suosittu ja kovia tulevaisuuden nimiä
on ajamassa.
Neljäs osakilpailu Skotlannissa oli liukas ja Niemisen Fiesta päättyi pitkän
nopean osan jälkeen mutaisen jarrupaikan vuoksi
metsään. Niko ja kartturina toiminut Pasi Haataja

eivät onneksi loukkaantuneet ulosajossa. Auto kärsi sen verran pahoin, että
pari joutui keskeyttämään.
Viides osakilpailu PohjoisIrlannissa elokuun puolivälissä päättyi myös
ulosajoon harmittavasti

heti maalin jälkeisessä
mutkassa. Mahasta kiinnijäänyttä autoa ei työntämään löytynyt yhtään katsojaa ja järjestysmiesten
hakeminen paikalle pilasi
lopullisesti pätkän ajan.
Maksimiaika ylittyi yli minuutilla.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Lähde:
Katap Racing -tiedotteet
Kuva:
Pertti Kangasniemi

Niko Nieminen ajoi tällä kaudella myös Neste Oil Rally Finland MM -rallin läpi, hän
ajoi luokkansa viidenneksi

Samuli Vuorisalolle Fiesta R2 ensi kaudelle

Samuli Vuorisalo tuli valituksi Ford Fiesta Sport
Trophyn puolesta toiseksi
niistä kuljettajista, jotka
saavat käyttöönsä ensi
vuonna Fiestan R2 -mallit.
Tässä on tulevaisuuden lupauksien tukeminen jo
kohdallaan.

Sport, jonka johdossa taas
häärää entinen MMrallikuljettaja Malcolm
Wilson.

KySUA:n nuorelle rallikuljettajalle aukesi erittäin
hyvä mahdollisuus, näyttää muille suomalaiskuskeille mitä Hondan ratin
KMS-Racing siirtyi vetotakana on tähän asti opitvastuuseen Ford Fiesta
tu. Koska tuleva Fordin kaSport Trophy -sarjasta Suo- lusto tulee olemaan varmessa. KMS-Racingin taus- masti kilpailukykyinen.
talla toimii yhtenä osakkaana Katap Racinginkin
Toisen auton käyttöönsä
omistaja Pekka Nieminen. saa Ari Vatasen poika Max,
Fiesta -sarjan maailman
joka tähän asti on ajanut
laajuiset oikeudet omiskilpaa Renault Cliolla.
taa englantilainen M-

Teksti:
Santtu Miinalainen

Kuva:
Ford Fiesta Sport Trophy

Kuljettajat julkaistiin Merikarvian SM-rallissa, kuvassa
Max Vatanen (vas.), Samuli Vuorisalo ja Ari Vatanen
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Ratailta IV

Kesäkuun ratailtaan osallistuikin sitten jo aikamoinen määrä autoja. Ennen
juhannusta pidetty ilta oli
suosittu ja autoja oli paikalla formuloista kuormaautoihin. Moottoripyöriäkin oli paikanpäälle tullut
jonkin verran ja rataillan
aika jaettiinkin tällä kertaa neljän luokan kesken.
Ehkäpä jokin jäsenten välinen kilpailulähtökin voisi
olla mahdollinen joskus.

Tällainen lähtö kumminkin vaatii jo sitten sääntöjen mukaiset kilpavarusteet joka kuljettajalla ja
ratatuomareita pisteisiin
liputtamaan. Kannattaa
tuoda seuran hallitukselle
tällaiset asiat ilmi, jos halukkuutta jäsenten välisiin kilpailuihin olisi.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Hakasen Tero oli Hondalla liikenteessä

Muutama moottoripyöräkin oli rataillassa
Bemarin viemistä kahdella eri tavalla

Yksi Subaru Sport oli myös rataillassa ajamassa
Markus Alkiokin testasi Scaniaansa, johon on ympätty
Volvon pumppudieselmoottori

Tero Ståhl, joka ajaa Xtreme -sarjaa Bemarilla Markku
Hannulan kanssa, kävi ulkoiluttamassa omaa siviiliautoaan rataillassa

Mitsubishista on tullut suosittu ”siviilirata-auto”, neliveto
lähtee mukavasti mutkasta

ALUEKUPPI
Aluekuppi ajettiin kolmessa eri osakilpailussa.
Olin jokaisessa liputtelemassa ja kuviakin kertyi
muistikortille.
Luokkavoittoon aluekupissa tänä vuonna ajoivat:
Ari Kulmala
avoin alle 1600
Samuli Vuorisalo
avoin yli 1600
Tero Ståhl
BMW Xtreme
A.H Team
Endurance Racing
Jere Mattila
Endurance Saloon
Jukka Lammela
Historic
Sami Vepsä
Nuoret
Olli Hokkanen
Super Saloon
Erkka Lindstedt
V1600
Matti Salonen
Kuorma-autot
Pauli Höglund
Formula
A.H Team
Endurance

Toisessa aluekupin osakilpailussa tuli vettä kunnolla

Samuli vei aluekupin luokkavoiton ja samalla keräsi
eniten pisteitä koko kuljettajakaartista
PÖYTYÄ

LISENSSISTIPENDI
VAG -laitteiden kilpaa oli ensimmäisessä osakilpailussa

Hallitus on suunnittelemassa lisenssistipendiä.
Stipendin tarkoituksena on palkita paljon
seuraamme edustaneet kuljettajat stipendillä,
jonka arvo olisi tietty osa kuljettajalisenssin
hinnasta.
Kriteereissä tulee olemaan pisteytystaulukko ja
kuljettaja on stipendiä hakiessaan velvollinen
ilmoittamaan esimerkiksi Kiti -otteen avulla omat
kilpailunsa tietyllä ajan jaksolla. Pisteytys on
sidottuna kilpailun arvokkuuteen (MM, EM, SM,
CUP, Trophy, kansallinen etc.). Yksi kriteeri tulee
olemaan myös toimitsijatehtävä(t).

Kuorma-autoja oli viimeisessä kilpailussa kolme

Kriteerit päätetään syyskuun hallituksen
kokouksessa ja astuvat voimaan hallituksen
esittämästä päivästä lähtien.

