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LOIMAAN PESULA OY

Kilpailukausi alkaa olemaan tämän vuoden osalta ohi.
Paljon on tapahtumia mahtunut myös tähän vuoteen,
eikä ole tarvinnut miettiä mitä viikonloppuisin tekee.
VUODESTA 1986

Ensi vuosi alkaa näillä näkymin pitkästä aikaa seuran
oman rallin tekemisellä. Nyt tarvitaan kaikkia vapaaehtoisia kilpailun läpiviemiseen! Jos sinulla olisi halukkuutta lähteä tekemään rallia, niin ota allekirjoittaneeseen yhteyttä tai sitten seuramme puheenjohtajaan Kaunismäen Markkuun. Hommia rallin tiimoilta löytyy varmasti!
Asfalttijokkiskilpailu Reiskan rähinät onnistuttiin pitämään kyllä niin sopivassa viikonlopussa, että ei voi kun
ihmetellä. Reiskan rähinöiden jälkeen seuraavana viikonloppuna oli ensilumi maassa. Jos Reiskat olisi järjestetty silloin, niin kilpailun läpivieminen olisi ollut melkoisen vaikeaa ellei jopa mahdotonta. 375 ilmoittautuneen ja lopulta 303 ajaneen kuljettajan jokkiskilpailu oli
ennätyksellinen osallistujamäärältään Rähinöiden historiassa. Kilpailijamäärän lisääntyminen osoittaa myös
sen, että kattojärjestön päätökset ovat olleet myös
perusharrastajan kukkarolle myönteisiä.
Seuramme ainoa EM-sarjaa ajanut kuljettaja Mika Mäkinen pärjäsi hienosti tällä kaudella. EM-sarjan seitsemäs
sija lohkesi pisteen erolla seuraavaan. Pääsin myös
ensimmäistä kertaa osallistumaan FIA:n kuormaautojen mitaligaalaan Le Mansin radalla kilpailuviikonlopun sunnuntai-iltana. Puitteet olivat hienot ja juhlalliset. Paikalla olleilla oli mukava fiilis ja gaalan jälkeisissä
Jochen Hahnin EM-sarjan voittojuhlissa varikkopilttuussa jatkettiin rentoa menoa.
Kun tämä lehti tulee postiluukustasi on vuotuinen syyskokous jälleen käyty ja toimintasuunnitelma tulevalle
vuodelle päätetty. Syyskokouksesta kirjoitellaan sitten
viimeiseen lehteen.
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KULJETTAJAT JA TIIMIT!
Nyt on jälleen se aika vuodesta, että Ratinvääntäjän sivuilla voitte kiittää tukijoitanne, huoltoporukkaa
ja sponsoreitanne. Pistäkää minulle tulemaan kiitoksenne viimeistään 10.12 mennessä sähköpostilla (tukijoiden osoitteet mukaan) tai soitelkaa, niin saadaan vuoden viimeinen lehti postitettua haluamillenne
henkilöille tai yrityksille (10-15 kpl)
Valmis ilmoitus tulisi olla tämän ilmoituksen kokoinen eli 196 mm X 65 mm ja 300 dpi tarkkuudella, otan
itselleni oikeuden muokata kiitosilmoitusten kokoa lehden palstakokojen mukaiseksi.
Ilmoitukset tai materiaalin voi lähettää osoitteeseen santtu.miinalainen@pp.inet.fi
tai soitella asian tiimoilta 040-7458846

Rataillat 2013
Alastaron moottoriradalla
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LHUA-JM 5.8.
Elokuun alkupuolella jokkismiehet ottivat mittaa
toisistaan Somerolla. Lounais-Hämeen UA:n jokkiskilpailu keräsi 119 kuljettajaa Somuran radalle.
Aurinko paistoi ja lähdöt
menivät mukavan liukkaasti läpi.

L-HUA oli tehnyt hyvän kilpailun ja olimme paremman puoliskon kanssa
varalla ratatuomaripisteisiin, jos porukkaa olisi
ollut liian vähän, mutta
tällä kertaa pääsimme seuraamaan koko kilpailun katsojan ominaisuudessa.

KySUA:n edustajina olivat Teksti ja kuvat:
tällä kertaa ainoastaan Ari Santtu Miinalainen
Kulmala ja Niko Vainio. Arilla oli ajopelinä TKR-Volvo
ja Nikolla Pihalaatta Pösö.

Yleisöäkin oli mukavasti ilmaantunut paikan päälle

EVK-luokan alkuerässä Ari
otti kakkossijalla varman
semifinaalipaikan. Semistä matka jatkui hienosti Bfinaaliin, josta Ari nappasi
ykkössijan ja nousi EVKluokan A-finaaliin. Kulmalalla oli kovaa yritystä koko
lähdön ajan ja peräänajosta saadun mustavalkoisen
lipun saattelemana tiukka
vääntö palkittiin lopussa
hopeisella pytyllä. Voittoon EVK-luokassa ajoi
Eero Peltola (THU-Team)
Volvollaan.
Yleisen luokan alkueristä
Niko Vainio suoriutui kolmannen sijan turvin
välieriin. Mutta välierälähdössä Pösön tie katkesi
mustan lipun saattelemana.
Ari Kulmalan yleisen luokan alkuerälähtö toi hänelle neljännen sijan ja sillä
päästiin myöskin välieriin.
Välierälähdössä Ari saatteli Volvoa kolmantena maaliviivalle ja tällä irtosi
sijoituseräpaikka. Sijoituserässä sitten napsahti
tilille mustalippu ja kilpailu loppui siihen. Voittoon
yleisessä luokassa ajoi
Jarno Heikkilä (L-HUA) Tanteli Fiatilla.

Niko Vainio ajoi Pösöllä välieriin, mutta tie finaaleihin katkesi mustaan lipun takia

Alkuerästä irtosi toinen sija helposti Kulmalalle
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KUORMA-AUTON KYYDISSÄ JA VÄHÄN RATISSAKIN
Jokke Kallio ajatti lehdistöä elokuussa MAN-TGS:n
kyydissä Alastaron moottoriradalla. Mäkisen Mikalla
vinksahti päässä ja minäkin pääsin testaamaan EMkilpuria muutaman kierroksen verran. Radalla olivat myös Speed Passionin
Formula 1 -autot.
Jouko Kallio (TUA) ajoi
alkukaudesta pari kilpailua
Mika Mäkisen viime vuoden
EM-kilpurilla kansallisessa
keppiluokassa. Elokuussa
oli vuorossa lehdistön ajatusta sekä asiakastilaisuuksia Alastaron moottoriradalla. Muutama toimittaja oli saapunut paikalle
ja hyppäsi Joukon kyytiin
kolmen kierroksen ajaksi.
Kun toimittajat oli kyyditetty, niin paikan päällä
ollut ex-missi ja Future
Cup-asfalttisprint sarjastakin tuttu Noora Hautakangas pääsi testaamaan
yli tuhat heppaista
MANnia. Noora tykkäsi
kuorma-autolla ajamisesta
ja ihmetteli samalla kuinka rata-automainen ajettava kuorma-auto oli.
Sitten kun ihan kaikki muut
olivat lopettaneet ajamisen radalla, niin Mika kysyi

haluaisinko testata kuorma-autoa. Ensin ajattelin,
että tokkopa meikäläisen
paranee koko autoon koskea ettei mene kalusto
uusiksi, mutta pistin kumminkin kypärän päähän ja
lähdin testaamaan
MANnia.
Autoa ajetaan vain 5-8
vaihteilla. Tarvittaessa voidaan vaihteiden välit puolittaa. Alastarolla ei oikeastaan tarvita kuin kahta
eri vaihdetta, joissain
tapauksissa puolittajaa.
Jarrulevyjä jäähdytetään
vedellä, jonka tuloa etuja takapäähän pystytään
säätämään neulaventtiileillä. Vääntö on aivan
u s k o m a t o n j a p a k okaasuturbon ahtopaine vastaa järkyttävän nopeasti
kaasun painamiseen. Siinä
sitä olikin pitämistä radalla, kun perä tuntui irtoavan koko ajan radan pinnasta. Ja kolmannella kierroksella se sitten tapahtui,
spinnaus. Radan kolmospisteen jälkeisessä väärinpäin kaltevassa vasurissa
sössiminen palautti aloittelevan rata-ajon mestarin
maanpinnalle. Totta se on,
kypärän kun laittaa päähän, niin samalla itsesuo-

Oli ainutlaatuinen ja hieno tilaisuus päästä testaamaan
EM-kuorma-autoa, näkeekö sen muka naamasta?

Noora Hautakangas testasi myös MANnia
jelukatkaisin kääntyy offasentoon. Vaikka spinnasinkin, niin oli kyllä
hieno päästä testaamaan
oikein tehtaan virittämällä
moottorilla varustettua
ratakuorma-autoa.
Kiitokset Mikalle!

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Mika Kallion jalat eivät ihan ylettäneet polkimille, kun
ei ollut kahdenkymmenen sentin puukorokkeita tennarien pohjaan . Testi jäi tällä kertaa ajamatta
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RATAILTA V
Seuran rataillat jatkuivat
myöhäiseen syksyyn ja
innostuneita kuljettajia oli
ajamassa jokaisessa illassa. Viides ratailta ajettiin
heinäkuun puolenvälin
paikkeilla ja tähän iltaan
en ehtinytkään itse
mukaan. Santeri nappasi
muutaman kuvan. Paikalle
oli jälleen saapunut tuttua
kalustoa.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Sauli Rautiainen oli saanut Hondan iskuun

V1600 on halpa nousuluokka nuorelle kuljettajalle.
AKK:n hallitus myönsi ko. rataluokalle SM-arvon ensi
vuodeksi

Ari Kulmalalla on ollut moottoriurheilutäyteinen kesä,
aluekuppia, ratailtoja ja jokkista. Hondaa ei ainakaan
ole seisotettu autotallissa tyhjän panttina

Porschea oltiin testaamassa siirtokilvillä

Salosen Juha testasi JUJA-TEAM Renuaan
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PIENOISRALLIA PUKKAA HELMIKUUSSA
Olemme sopineet Huittisten UA:n ja Kiikoisten AS:n kanssa kolmen pienoisrallin talvisarjasta. Ensimmäinen ralli
ajetaan 26.1.2013 ja on Kiikoisten AS:n järjestämä.
KySUA järjestää toisen rallin, jonka ajankohta on
9.2.2013. Huittisten UA järjestää sarjan kolmannen ja
viimeisen rallin, se ajetaan 23.2.2013.

kien seurojen mielipiteenä ollut se että mahdollisimman
moni ralliharrastaja pääsisi mukaan ajamaan eli luokitukset tulevat olemaan melko suurpiirteisiä. Luokat lyödään lukkoon lopullisissa neuvotteluissa lähiaikoina.

Seurastamme käy muutama henkilö rallin päätoimitsijakoulutuksen Porissa, osa päivittämässä ja osa täysin
opettelemassa ralliosaamista. Lisäksi tarvitaan paljon
vapaaehtoisvoimia. Joten jos halukkuutta löytyy ilmoittakaa hyvissä ajoin, niin katsotaan mihin hommiin olisit
halukas tulemaan. Yksi nolla-autokin on jo ilmoittautunut!
Alustavissa keskusteluissa ajettavista luokista, on kaik-

MÖKKITALKOOT
Perinteiset mökkitalkootkin järjestettiin jälleen.
Pieni, mutta tehokas
ryhmä hoiti UA:n mökin ns.
putsplank-kuntoon alta
aikayksikön. Aittamäen
Jokke korjaili myös hieman
saunan puolelta laatoituk-

sia. Talkooruuat teki
Susanna ja talkoomakkaraakin oli tarjolla.

kerro ehdotus hallitukselle, niin katsotaan onko asia
toteutettavissa.

Teksti: Santtu Miinalainen
Kuvat: Santeri Ampuja

Olisiko sinulla joku ehdotus mökin viihtyisyyden
parantamiseksi? Pistä postia tai nappaa hihasta ja

Naisväki touhuamassa keittiössä

Jouko pesi koko grillikatoksen talkoopäivänä

Painepesurin virittelyä
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VAUHDIKAS RÄHINÄVIIKONLOPPU

25. Reiskan rähinät jokamiesluokan kilpailu ajettiin lokakuussa Alastaro Circuitilla.
Asfalttirata ajetaan oikaistuna, ja sille kertyy pituutta noin 1800 metriä.
Automäärään verrattuna
Kyrön seudun Urheiluautoilijoiden järjestämä kil-

pailu on yksi suurimmista
kilpailuista joita moottoriradalla vuosittain järjestetään.
Puskaradio kertoili kilpailun järjestelytoimikunnalle jo ennakkoon, että kuljettajamäärä tulisi olemaan tämän vuoden kilpailussa lähelle 400 kuljettajaa. Kauaksi siitä ei loppu-

Parhaasta KySUA:n suorituksesta vastasi tällä kertaa Sari L
viimein jääty 375:llä
ilmoittautuneella kuljettajalla. Puskaradio jakoi
siis varsin luotettavaa tietoa tällä kertaa.
Keppimiehillä oli fiilikset korkealla

Toimistossa riitti kuhinaa aamulla

Lauantain kylmästä viimasta huolimatta, saatiin
kuitenkin nauttia poutaisesta kelistä. Vaikkakaan
kaikille ei tuntunut kelpaavan vallitseva kuiva keli.
Muutama kuljettaja tilasi
kilpailutoimistossa sadekelin olosuhteita parannellaaksen omia asetelmia.
Sekin toive toteutui sunnuntaina, jolloin rata oli
todella liukas kostean
kelin vuoksi.
Lauantaipäivän lähdöissä
Jeri Kaitonen ajoi nuorten
luokan alkuerissä hienosti

kolmanneksi, mutta tie
nousi pystyyn välierissä
vaikka kyyti oli todella kohdallaan. Startissa otettu
vilppilähtö huomioitiin
tuloksissa automaattisesti
viimeisellä sijalla. Erno
Granqvist joutui keskeyttämään ensimmäisessä lähdössään. Naisten luokassa
saatiinkin sitten seuramme edustaja palkintopallille, kun Koskelainen Sari
Luoto ajoi TTL Honda Civicillään hienosti kolmanneksi. Alkuerissä toiseksi,
ja välierien kolmannelta
sijalta A-finaaliin josta
kotiinviemisiksi pronssinen
pokaali. Sari osallistui
m y ö s e t u v e t o - / k a rdaaniluokkaan, jossa vauhti riitti välieriin saakka.
Muita seuramme kuljetta-
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U ALASTARON MOOTTORIRADALLA

Lähdön järjestely toimessaan

Luoto ollen naisten luokan kolmas
jia EVK luokassa olivat Ari
Kulmala, Ari Kääntee, Markku Kaunismäki ja Niko Vainio. Tästä porukasta Kääntee onnistui kipuamaan tuloslistalla korkeimmalle.
Tuulennopean Galantin kyyti riitti aina B-finaaliin
saakka. Lopputuloksissa
Ari löytyi 12. sijalta. Kulmala ajoi isolla Volvollaan
kahden kakkossijan turvin
semifinaaleihin saakka,
kunnes kohtaloksi koitui valitettavasti keskeytys.
Näyteluokkana useita lähtöjä molempina päivinä
ajaneet Speedcar Xtreme
autot, vastasivat lauantaina kilpailujen hurjimmasta
kaadosta. Onneksi tilanteesta selvittiin säikähdyksellä, ja autokin oli seuraavassa lähdössä taas muka-

na. Kilpailuvarikolta löytyi
myös yksi varsin nimekäs
kuljettaja. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm oli seuraamassa poikansa Niclas Grönholmin
kilpailua nuorten luokassa.
Sunnuntaina olikin sitten
ensimmäiseksi vuorossa
yleinen luokka. Osallistujia tässä luokassa oli saman
verran kuin EVK-luokassa,
yhteensä 103 kuljettajaa.
Näiden joukosta löytyi kuusi seuramme kuljettajaa.
Välierien jälkeen semifinaaleihin selvinneistä
KySUAlaisista D-finaaliin
nosti itsensä Kimmo Luoto
ja Ari Kääntee.
Tästä lähdöstä ei jatkoa
poikinut, ja lopputuloksissa Luoto oli 22. ja Kääntee
24.

Käänteen Ari odottelee viivalle pääsyä
Muita yleisen luokan
KySUAlaisia olivat Ari Kulmala, Erik Forsström, Markku Kaunismäki ja Niko Vainio.
Päivän viimeisessä lähdössä seuramme puheenjohtaja Markku Kaunismäki
joutui lunastamaan lupauksensa, ja edessä oli
haasteen heitto Pappaluokassa. Tuloksena yksi
lähtövoitto, ja loppusijoitus 12. oli hyvin haastettu
yli 40 kuljettajan joukossa. Kimmo Luoto osallistui
myös Pappaluokkaan sijoittuen sijalle 11.

Kilpailun päätyttyä voidaan todeta, että kokonaisuutena kaikki meni varsin mallikkaasti. Kilpailun
lisäksi alavarikon Park Ferme ravintolassa ollut Jartsan Karaoke veti kuulopuheiden mukaan molempina päivinä erittäin kiitettävästi väkeä. Hyvä niin.
Seuraavan kerran Reiskan
rähinät ajetaan jo neljättä
kertaa asfaltilla. Päivämäärän voi laittaa valmiiksi kalenteriin. Se on 19.20.10.2013
Teksti ja kuvat:
Santeri Ampuja
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Jari Piiraisen ja Veijo Tapanaisen kausi 2012
XXXVI RANTARALLI
1.9.2012
Nuutajärvi lasi rallin jälkeen oli auto kunnossa ja
haluja lähteä Veijon kanssa ajamaan lähistöllä kurvattavaan ralliin. Autoon
tehtiin rutiini huollot
ennen kilpailua ja hyvillä
mielin startattiin lauantai
aamupäivällä kohti Naantalia.
Rantaralli oli tällä kertaa
alueralli ja kilpailureitin
kokonaispituus 90 km sisältäen 3 erikoiskoetta, joiden yhteispituus ainoastaan 25 km. Kilpailu ajettiin kokonaisuudessaan
ilman välihuoltoa joten nyt
huoltoryhmällä oli jälleen
mahdollisuus lähteä katsomaan kilpailua!
Katsastusaikataulu oli järjestetty niin että jokaisen
piti olla omalla minuutilla
paikalla, aikakortti leimattuna. Siinä omaa katsastusaikaa odotellessa huomattiin että toinen ajovalo
ei palanut! Varapolttimoa
ei ollut, joten ripeä huoltomme lähti sellaista hakemaan lähistöllä olevalta
huoltamolta! Polttimon
vaihdon jälkeen oli vielä
pieniä sähköongelmia,
mutta huolto ratkaisi
ongelman sillä aikaa kun
me Veijon kanssa puettiin
varusteita päälle! Katsastuksen jälkeen oli varattu
aikaa lähtöpaikalle siirtymiseen 20 minuuttia joten
kilpailu eteni ripeällä aikataululla.
Lähtöpaikalla oli aurinkoisessa säässä paljon ihmisiä
seuraamassa autojen lähtöä reitille. Sijoituksemme
kokonaiskilpailussa oli
14/22. Aurinko paistoi kun
ajoimme maalialueelle.
Aikaa koko reitin kiertämiseen kului 2 h 40min, joten

rivakka kilpailu takana! Kilpailussa ei ollut myöskään
Parc Ferme:tä, joten kotimatkalle päästiin hyvissä
ajoin!
AUTO-GLYM RALLI
8.9.2012
Rantarallin jälkeen auto
otettiin Henri Lehdon kanssa tarkasteluun, kun takapään jousitus askarrutti
mieltä! Vuorisen Rauno tuli
myös projektiin mukaan,
joka aloitettiin tarkastamalla ulos- ja sisäänjousto. Se oli aika nopeasti tarkastettu ja samalla todettiin että 5 senttiä ulosjoustossa on aivan liian vähän!
Siitä löytyi heti selitys
miksi vetopitoa ei ollut ja
sama ”vika” myös heijastui
kaarreajoon sekä jarrutuksiin. Muutoksia tehtiin ja
ulosjousto saatiin kohdalleen, mutta testi ajoa
emme pystyneet suorittamaan. Myös etupäätä laskettiin hieman alaspäin
joka parantaa liukkaalla
pinnalla pitoa. Näiden töiden jälkeen oli usko ja luotto auton ajettavuuden
parantumiseen vahva!
Auto käytettiin myös pyöränkulmien säädössä. Kaikki voitava oli autoon tehty
joten luottavaisin mielin
olimme valmiina kisaan!
Tai niin.. yksi asia oli myös
nyt eri kuin aiemmissa
tämän vuoden kilpailussa.
Uusia renkaita oli matkassa 6 kappaletta joten syvä
kumarrus ja iso kiitos siihen suuntaan!
Kilpailu paikalle Nokian
Eden kylpylään lähdimme
lauantai-aamulla puoli kuudelta. Tällä kertaa ryhmämme koostui minun ja
Veijon lisäksi, huoltoon tulleilla Henri Lehdolla ja
Rauno Vuorisella.

Pohjanmaa rallista irtosi yleiskilpailun sija 7. Luokassaan pari oli 6.
Paikan päälle ehdimme
hyvissä ajoin ennen katsastusta. Auton trailerilta
ottamisen jälkeen lähdimme Veijon kanssa ilmoittautumaan. Numeroiden liimaamisen jälkeen kävimme samalla reissulla suorittamassa katsastuksen.
Sen jälkeen oli sitten hieman aikaa käydä tankkaamassa myös miehistö, huoltomiehiä unohtamatta!
Reitin kokonaispituus oli
noin 260 km, sisältäen 6
erikoiskoetta pituudeltaan
67 km.
Varusteiden vaihdon jälkeen aloimme valmistautua lähtöön, joka oli aivan
siinä huoltopaikkamme vieressä. Lähtölava oli pysty-

tetty aivan kylpylä Edenin
eteen josta kieltämättä
aiheutui ruuhkaa, kun paikalla oli ralliväen lisäksi
myös kylpylän asiakkaita!
Yleiskilpailussa tulokseksi
tuli sija 8/34 ja samalla
myös palkintosija! Loistavaa, tämä oli Veijolle
ensimmäinen pokkaus! ;-)
Onnittelut!
POHJANMAA RALLI
29.9.2012
Auto-Glym rallin jälkeen
autossa oli paljon huollettavaa kun sen verran kipeää otti Tampereen seudun
hypyissä ja rytkyissä!
Autoa alettiin kunnostaa
Pohjanmaan osakilpailua

AutoGlym -rallista irtosi yleiskilpailun 8. sija
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varten heti kisa viikonlopun jälkeen Henri Lehdon
avustuksella. Takapyörän
laakerit meni vaihtoon joissa työtä riitti luultua enemmän! Vasemman puolen
vetoakseli vaihdettiin varmuuden ja etupään
narinat poistettiin! Kaikki
hommat saatiin tehtyä
hyvissä ajoin Pohjanmaalle
lähtöä!
Lähdimme reissuun perjantaina neljän aikaan!
Rauno tuli Tarvasjoen
Maanrakennuksen autolla
joka lastattiin huolto tavaroilla. Paikalla lähtö hetkellä oli tutut kasvot AutoGlym rallista eli huoltoon
lähtivät Henri Lehto Raunon kanssa ja toki me oltiin
Veijon kanssa lähdössä
samaan kyytiin! ;-) Ari Laaksonen oli estynyt työ kiireiden vuoksi. Ilman suurempia taukoja ajettiin Seinä-

joelle asti, jonne saavuimme noin 20 aikaan. Hotelli
jossa majoituimme, oli
parkkihalli jonne oli tarkoitus viedä kilpuri ja koko
yhdistelmä, mutta tilan
mataluuden vuoksi sinne
saatiin ainoastaan kilpuri.
Pitkän matkan jälkeen loikkasimme saunaan ja vielä
syömään ennen nukkumaan menoa.
Aamulla menimme ajoissa
syömään aamupalaa ja
siitä sitten kohti kilpailukeskusta. Ilmoittautuminen ja katsastus olivat
samassa paikassa joten ne
sujuivat vaivattomasti!
Kaikki oli kunnossa joten
varusteet päälle ja kohti
kilpailun lähtöön, Seinäjoen ydinkeskustaan. Henkka ja Rauski lähtivät kohti
ensimmäistä huolto pistettä. Keskitetyn huollon
sijaan, huolto kiersi reittiä

edellämme, koska huolto
mahdollisuus oli poikkeuksellisesti jokaisen erikoiskokeen jälkeen! Hieno
homma!!
Lähtö paikalla oli hyvä tunnelma vaikka aurinko joka
aamulla paistoi oli mennyt
pilvien taakse!
Kilpailun kokonaispituus
oli 240 km sisältäen 5 erikoiskoetta, joiden yhteispituus 62 km. Niin mekin
sitten lipun heilahduksen
jälkeen lähdettiin Veijon
kanssa maalia tavoittelemaan! Siirtymää oli 22 km
ennen ensimmäistä erikoiskoetta. Matka taittui
mukavasti Veijon hoidellessa kartturin hommia
kuin vanha tekijä. Keskittyminen taisi olla kummallakin kohdallaan joten
mihin se vielä johtaa… ;-)
Maalissa huolto oli meitä
jo odottamassa ja kun hei-

dät näimme, niin ensimmäiset sanat heiltä oli että
hitto kun menee taas lähteminen kotiin pitkäksi palkintojen jaon takia! Kuusi
parasta palkittiin joten se
todellakin tiesi palkinnoille pääsyn! Kuudes tila luokassa ja seitsemäs yleiskilpailussa paranivat vielä
yhdellä, kun Kytölä ei maaliin asti päässyt. Toisen epäonni on toisen onni ja sitä
olemme itsekin joutuneet
kokemaan, joten se siitä!
Tämän kilpailun tulos ja
kauden palkintosijat oli
meidän kaikkien ansiota.
Kiitos!
Teksti:
Jari Piirainen
Kuvat:
Sutipro.com
Marko Kyöstilä

Maanrakennus- ja
maansiirtotyöt
Puh. 040 727 3381 Kupparinkuja 95
Fax: 02 488 6548
21380 Aura
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Lokakuun puolenvälin paikkeilla pääsin jälleen käymään historiallisen radan
varrella. Suuntasin matkani lehdistöhommiin Ranskaan Le Mansin radalle.
Menin tekemään juttua
Mäkisen Mikasta paikalliseen lehteen, niin ja tähän
Ratinvääntäjäänkin samalla. Kun kerran oli tultu näin
kauas kilpailua katsomaan,
niin kävin pyörähtämässä
myös Le Mansin radan
museossa.
Kuorma-autojen EM-sarjan
finaalikilpailuun Mika lähti
hienosti kympin sakissa.
Dominic Lacheze, joka ajoi
myöskin MAN-merkillä ja
paremmalla moottorilla
varustetulla autolla, oli
Mäkisen hampaissa koko viikonlopun ajan ja lopulta
sarjan loppupisteissä Mäkinen pääsi iskemään Lachezen ohi yhdellä pisteellä
ollen seitsemäs sarjassa.
Sen verran täytyy säästä
sanoa, että perjantaina
paikan päälle saapumisen
jälkeen, ei oikein kuivia
sukkia jalassa sitten ollutkaan ennen maanantai
aamua. Kallion Jokke oli
ollut kaukaa viisas ja oli
ottanut kumisaappaat
mukaan Ranskaan ja ”elvisteli” niillä, kun meikäläinen valitteli märkiä tennareitaan. Vettä satoi melkeinpä koko ajan, ainoastaan sunnuntai-ilta oli
sateeton. Maanantaina
poislähdön aikaan alkoikin
sitten sopivasti aurinko

paistaa.
Itse kilpailulähdöt olivat
mielenkiintoisia. Mikan
sijoitus aika-ajoissa lupasi
jo pisterikasta viikonloppua. Neljänneksi paras
aika ensimmäisessä aikaajossa oli erinomainen suoritus yli 100 hevosvoimaa
ja 500 newtonmetriä pienemmällä B-moottorilla.
Ensimmäisen aika-ajon
tulokset nollataan ja kymmenen parasta ratkaisee
lähtöjärjestyksen Superpole -aika-ajossa. Mika
paransi aikaansa vielä 0,2
sekuntia, mutta koska
Renaultitkin paransivat
aikaansa Mika jäi lähtöruutuun kahdeksan. Superpole on ainoastaan 10 minuutin mittainen aika-ajo,
joten siinä ei ehdi ajamaan
kuin ainoastaan kaksi nopeaa kierrosta, maksimissaan
kolme. Taktikointia on
pakko tehdä eli katsoa tarkkaan mihin aikaan radalle
lähtee.
Ensimmäisessä lähdössä

Mika oli viides. Tyytyväisyys näkyi hänen kasvoiltaan lähdön jälkeen. Hän
oli ainoastaan 15 sekunnin
päässä kärjestä maalissa,
viime vuonna ero oli jopa
minuutin. Toisessa lähdössä tulikin sitten jo podiumpaikka, Mad-Croc Man kiisi
lähdössä kolmanneksi. Jochen Hahn kuittasi toisen
perättäisen EM-sarjan voiton jo lauantaina.
Sunnuntaina lämmittely-

ajossa Mika oli jälleen
vedossa. Viides sija uumoili hyvää tulosta lähdöissä.
Mika pääsi Superpoleen ja
lunasti seitsemännen lähtöruudun kilpailuun. Lähdössä yhden sijan nousu ja
lopullinen sijoitus kuudes
maaliviivalla. Pisteitä tuli
juuri sen verran, että Mika
pääsi sijalle seitsemän sarjapistetilanteessa. Neljäs
lähtö olikin melkoista
menoa. Lähtömuodostelma ei ollut oikeanlainen ja

Mäkisen kausi sai hienon päätöksen Ranskassa
Circuit Bugatilla
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jouduttiin ajamaan uusi
lähtöön järjestäytymiskierros ennen kuin kilpailu
saatiin liikenteeseen.
Samaisessa lähdössä näin
myös ensimmäisen kerran
kun kuorma-auto ajetaan
katon kautta ympäri. Kippauksen suorittajana oli
espanjalainen Jose Bermejo. Lähdön jälkeen kävimme vielä morjenstamassa
Josea ja mies oli onneksi
kunnossa. Taisi tulla ainoastaan henkisiä vahinkoja,
auto kylläkin kärsi melkoisesti pyörimisestä.
Mikan lopullinen sijoitus
kauden viimeisessä lähdössä oli kolmastoista. Lähdön
voittoon ajoi Norbert Kiss.
Sunnuntai-iltana oli vielä
FIA:n EM-sarjan palkintojen jakotilaisuus moottoriradan gaalasalissa.
Hienoa oli käydä Ranskassa
ja tuolla legendaarisella
radalla. Lauantai-illan rekkanäyttely pääsuoralla
keräsi pääsuoran katsomon
aivan täyteen katsojia.
Yleisöä viikonloppuna
ilmoitettiin olleen 48 500

henkilöä.
Vaikka Le Mans olikin hieno
paikka, ei itselläni jäänyt
sellaista kaipuuta takaisin
Ranskaan kuin esimerkiksi
Saksaan Nurburgringille..
Ihmisten kielitaidottomuus pisti ihmetyttämään,
kun edes pieniä asioita ei
pystynyt hoitamaan englannin kielellä ja aina joutui käsimerkein hoitamaan
osan asioista.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Datatietojen tutkimista lauantaiaamun harjoitusten jälkeen

Toisin kuin Suomessa, Circuit Bugatilla ajettiin kuormaautojen kilpailussa täyteluokkana Racecar- luokan kilpailu. Autot ovat Mustangeja, Dodgeja sekä Camaroja eli
hyvin lähellä Suomen Camaro Cup -luokan autoja

Yleisöä oli iltanäytöksessä aivan hurja määrä, koko kilpailuviikonlopun katsojamäärä oli 48 500
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LE MANS
Tässä muutama kuva pikaiselta Le Mansin museovisiitiltä. Yhden tunnin nopea
kiertäminen museossa ei
todellakaan riitä. Aikaa
pitäisi varata ainakin kaksi
ellei kolme tuntia, että
radan historiasta saisi edes
jonkinmoisen kuvan. Historiikki lähtee aivan 1900luvun alusta kuvina ja jatkuu tähän päivään tuoden

24 tunnin kestävyysajokilpailun kaluston silmien
alle tutkittavaksi.
Autoja löytyy monelta vuosikymmeneltä ja monen
moisia vanhoja prototyyppejäkin museosta löytyy.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

R

museo
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RATAILTA VII
Seitsemännessä rataillassa
oli hieman erikoisempi
laite testauksessa. Pisaralla pisimmälle -kalustoaan
testaamaan oli tullut Timo
Jytilä. Rataillan muita kuljettajia olikin melko lailla
sama määrä kuin aikaisempina iltoina. Santeri oli jälleen kuvailemassa radan

varressa ja varikollakin.
Ilta menikin ilman suurempia ulosajoja tai hinauksia.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Timo Jytilä ja muu tiimi testasi rataillassa alavarikolla
omaa kalustoaan

Roadsport-B Escort nähtiin myös radalla

Alfan kulkuun olin yllättynyt, hienosti meni siviilipeliksi

KEMORA 11.-12.8
sunnuntaina. Niissä Ollikainen sijoittui sijoille 9.
ja 12.

Kemoralle oli lähtenyt seurastamme ajamaan melkomoinen joukko kuormaautoja. Muissa luokissa
ajoivat Jukka Pekka Ollikainen allaan Legends ja
Markku Hannula sekä Tero
Ståhl, jotka taasen kilpailivat Xtreme Race luokassa.
Jukka-Pekan kilpailulähdöt menivät alussa hyvin,
kun aika-ajojen seitsemäs
sija vaihtui ensimmäisessä
kilpailussa sijaan 8. Kemoran porukka oli lupautunut
järjestämään Legendseille
kolme lähtöä ja niistä toinen sekä kolmas ajettiin

Xtreme Race luokassa ajanut pari Markku Hannula ja
Tero Ståhl ajoivat ensimmäisessä lähdössä sijalle
11 mutta toiseen lähtöön
starttaaminen jäi teknisen
vian takia haaveeksi.

1. Matti Salonen, 2. Rami
Peiponen, 3. Erik Forsström, 4. Aki Teini, 7. John
Hemming ja 9. Markus
Alkio. Toisessa lähdössä sijoitukset muuttuivat ja
KySUA:n kuljettajat ohittivat maalilipun seuraavassa
järjestyksessä. 1. Aki Tei-

ni, 2. Matti Salonen, 4.
Rami Peiponen, 5. Erik Forsström, 7. Markus Alkio.
John Hemming ei startannut teknisen vian vuoksi.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Kuorma-autojen luokkaan
seuramme kuljettajista oli
lähtenyt Matti Salonen, Aki
Teini, Rami Peiponen, Markus Alkio, Erik Forsström ja
John Hemming.
Aika-ajoissa Matti Salonen
vei paalupaikan Rami Peiposen sijoituttua kolmanneksi.
Itse kilpailussa
KySUA:n kuskit ajoivat seuraaville sijoille.

Markus Alkio testasi puskurin vahvuutta testipäivänä.
Miehelle ei käynyt kuinkaan, mutta puskuria kiskottiin
suoraksi varikolla auton avulla.

VIIMEINEN

RATAILTA

2012

Viimeiseen ratailtaan osallistui myös hyvin autoja.
Moottoripyörät olivat kylläkin jääneet jo kotiin,
koska sateen mahdollisuus
oli suuri. Autoille lohkesi
siis suurin osa ajasta ja ne
ketkä olivat tyrkyllä oikeaan aikaan ratavarikon portilla pääsivät kyllä aja-

Marko Talvitie Locostillaan ja taustalla Legendsillä ajava Jukka-Pekka Ollikainen olivat kesän ratailloissa vakiovieraita
maan aivan niin paljon
kuin halusivatkin. Kuormaautotkin testasivat finaalikilpailuaan varten.
Pertti Lentonen oli saanut
Lancian paineletkut ja välijäähdyttimen sovitettua
auton nokalle ja kulku oli
kohdallaan. Pertti pääsi pitkästä aikaa koittamaan
sprinttipeliä asfaltilla
oikein kunnolla ja samalla
Virpinkin pitkä tauko kilpurilla ajamisessa sai katkon
viimeisessä rataillassa.
Ollikaisen Jukka-Pekka testasi vielä Legendsillä
ennen viimeistä koitosta
Finrace Motoparkissa syyskuun lopulla.

Lentosen Pertti ja Tenkasen Virpikin pääsivät testaamaan Lanciaansa pitkästä aikaa

Ensi vuoden rataillat löydätkin lehden sivulta 3.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Porschejakin oli viimeisessä rataillassa kaksin kappalein, taustalla myös Petri Hämäläisen Mustang

LOIMAAN SEUDUN TILAUSLIIKENNE
Opinkuja 5-7, 32200 Loimaa

040 - 779 2214
lstl.liikenne@seutuposti.fi

• Pyörätuolit • Paarikuljetukset
LOIMAA

INVATAKSIPALVELU

