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Taittajan kärestä
Tätä lehteä tehdessä menikin aikaa alkukauden kilpailujen tekemisen takia. Lisäksi tuli oltua muissakin seuran
kevään tapahtumissa mukana ja työkiireetkin veivät puhdin iltaisista kirjoittelutuokioista. Mutta koitetaan
saada seuraava lehti hieman nopeammalla tahdilla
jäsenille ettei aikataulu venyisi ihan kauheasti.
Kevään/kesän korvalla alkavat taas kilpailut lähestyä ja
aikataulut ovat kiireiset muutenkin, itse kullakin. Pienenä hengenvetona omien kilpailujen lomaan on tulossa
kahden päivän virkistysmatka EM-rallicrossiin Kouvolaan
kesäkuun alussa. Toivottavasti saadaan osallistujia tarpeeksi lähtemään.
Circuit Endurance aloitti kevään kilpailukauden huhtikuussa. Joudun jättämään jutun teon seuraavaan lehteen, koska tämän numeron teko venyi näin pitkälle.
Seuramme on saanut julkisuutta myös televisiossa, kun
kauden 2013 Virittäjät ohjelmassa nähtiin ratakuormaautokuljettaja Rami Peiponen. Kuvaukset suoritettiin
kesällä 2012 Alastarolla, jolloin Mika Salo pääsi testaamaan ratakuorma-autoa oikein kelloa vastaan. Rami voitti Salon kierroksella melko suurella erolla.
En voi ohittaa myöskään Ähtärissä tapahtunutta erittäin
ikävää onnettomuutta, joka pysäytti varmasti monet jälleen kerran miettimään kilpailujen turvallisuutta. Osanottoni kilpailussa menehtyneen toimitsijan omaisille ja
läheisille. Samalla saatiin jälleen todeta iltapäivälehtien raadollisuus, jota ne viljelevät kerta toisensa jälkeen. Kilpailusta ei olisi varmastikaan lukenut sanaakaan iltapäivälehtien otsikoissa ellei onnettomuutta
olisi tapahtunut. Onneksi kilpailujen ennakoivat turvatoimet ovat nykyään niin hyvät, etteivät iltapäivälehdet
pääse kasvattamaan myyntilukujaan tällaisilla tapauksilla useammin.
Joka tapauksessa turvallista ja vauhdikasta tulevaa vuotta kaikille autourheilun toimijoille!
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Katsastus
ralli
Plus
2.2.3013
Raision UA järjesti jälleen
helmikuussa rallin, johon
seuramme vapaaehtoisista
oli kerätty kokonaisen
EK:n verran toimitsijoita.
Yli kolmekymmentä toimitsijaa oli valjastettu sulkuihin, lähtö- ja maalipäähän hoitamaan erikoiskoe
kunnialla läpi. Homma hoitui hienosti seuralaistemme vankalla ammattitaidolla.
Erikoiskoe ajettiin Pöytyällä. Lähtö tapahtui Yläneen puolelta ja päättyi
Pöytyälle Rannanmäentielle lähelle kantatietä.
EK:n pituus oli yli 10 kilometriä.
Ralliin oli lähtenyt myös
muutama KySUA:n kuljettaja koittamaan talvikeliä.
Lähtöluettelosta löytyivät
Jari Turtia, Heikki Kaski-

Kari Mäkelä oli saanut Sunbeam Avengerinsa iskuun, kartturina vieressä istui Jani
Lammela
nen, Kari Mäkelä, Esa Sandbacka, Timo Rintanen,
Sami Pihlajasaari ja Janne
Pensikkala. Myös kartturin
paikalla oli istumassa
KySUA:laisia Sami Muntila
oli Juha Laaksosen opasta-

jana ja Mika Virtanen toimitti kakkosohjaajan virkaa Ari Salmisen Porschen
kyydissä.
Jari ja Janne Turtialla ralli
kulki mukavasti ja luokas-

saan hän ajoi pohjia melkeinpä jokaiselle erikoiskokeelle. Alussa tiukka sekuntitaistelu Antti Heinäsen kanssa päättyi lopussa
Turtian selvään luokkavoittoon 38 sekunnin erolla.
Heikki Kaskisen ralli meni
hieman poskelleen oman
seuran järjestämällä erikoiskokeella. Aikaisempinakin vuosina vaikeaksi
osoittautunut pitkä oikea
asetti haasteita Kaskiselle
ja Porschen perä putosi
penkalta ojan puolelle ja
auto valui ulos. Aikaahan
tuossa meni, mutta Kaskisen matka pääsi jatkumaan tilanteen jälkeen.
Loput pätkät menivätkin
sitten yrityksessä ajaa menetetty aika kiinni, mutta
aikaa auton tielle nostoon
meni paljon ja lopussa Kaskinen jäi luokkansa neljänneksi.

Jarmo Sonnisen (KannMK/UA) 15 sekunnin luokkajohto vaihtui kolmanteen sijaan
viimeisellä erikoiskokeella, kuvasta käy ilmi melko selvästi miksi

Kari Mäkelän Avenger oli
saatu kuntoon, mutta kil-
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Janne ja Miko Pensikkala valmistautumassa tauolla,
lähtöön aikaa kuutisen minuuttia

Perinteiset kisamakkarat pitää syödä tietenkin
pailun alettua alkoi moottori ilmoittelemaan lämpöjen noususta. Kolmospätkälle asti Mäkelä uskalsi autolla ajaa, jolla sitten
keskeytyspuhelinnumero
tuli ajankohtaiseksi jäähdytysveden kiehumisen
takia.
Esa Sandbacka ajoi Trophy
-luokassa Lada Samaralla.
Hänen luokkasijoituksensa
olivat kympin huonommalla puolella erikoiskokeilla
ja lopussa sijoitus luokassa
oli 13.
Timo Rintanen osallistui
ralliin BMW 316 Compactilla. Kartturina hänellä oli
Harri Pettersson. Luokkana
heillä oli V1600. EKtulokset vaihtelivat viidennen sijan molemmin puolin
ja loppua kohden lämmennyt pari kuittasi lopulta
luokkansa neljännen sijan
jääden kolmannesta sijasta ainoastaan 15 sekunnin
päähän.
Sami Pihlajasaaren Starletissa oli vauhti alussa kohdillaan, mutta loppua kohden tulokset hieman huo-

nonivat ja Pihlajasaaren
luokkasijoituksesi lopussa
muodostui 9.
Janne Pensikkala taisteli
yleisessä luokassa voitosta
Toyota Starletillaan heti
alkumetreiltä asti. Kovan
haasteen hänelle heitti
Samuli Nevä GT Corollallaan. Nevän tykittäessä
kovia ek-aikoja Pensikkala
vastasi parhaansa mukaan
pienempi tehoisella Starletillaan. Samuli Nevän ajaessa ulos nelospätkällä ja
Janne Bergin yli minuutin
ylimääräinen viipyminen
nelospätkällä saatteli Pensikkalan luokkakärkeen,
joka pysyi maaliin asti.
Juha Laaksonen ja Sami
Muntila ajoivat myöskin
luokkavoittoon Volkswagen Golfilla 5,6 sekunnin
erolla kakkoseen.
Ari Salminen ja Mika Virtanen toivat Porschen luokkansa viidentenä maaliin.
Kokonaiskilpailun voiton
vei Juha Salo (POPPOO) ja
Jouni Helin(Päij-HUA) Volvo 240:llä.

Avustamaankin hieman jouduttiin, kun OUA:en Petri
Tiikkalan ja Jari Heinikosken matka katkesi KySUA:n
järjestämällä pätkällä konerikkoon

Timo Rintasella oli kartturinaan Harri Pettersson
Mukava päivä tuli reitin varressa vietettyä sulkumiehenä ja Riihikoskella Kisariihessä pääsimme vielä
”lihapatojen” ääreen toimitsijaruokailun merkeissä.
Kaiken kaikkiaan hyvä päivä Kyrön seudun urheiluautoilijoille!

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Roni Miinalainen
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American Car Show -virkistysmatka
Melko nopealla aikataululla järjestetty American
Car Show -matka tehtiin
pääsiäisenä. Sunnuntai
aamupäivällä lähti 18
jäsentä katsomaan HotRod autoja sekä tuningpuolen kalustoa Helsingin
messukeskukseen.

oikeastaan oli hyvä asia
kävijän kannalta. Eipähän
tarvinnut juurikaan jonottaa kahvi- ja ruokapaikkoihin.
Ryhmämme lähti suunnistamaan pitkän päivän jälkeen ilta kuudelta kotiin
päin.
Ohessa muutama kuva pelipaikalta.

Kun vihdoin paikan päälle
saavuttiin oli aikaa mukavasti autojen ja kaiken
maailman kojujen läpikäy- Teksti ja kuvat:
miseen. Näyttelyn yhtenä Santtu Miinalainen
erikoisuutena oli futuristinen omin käsin tehty ”ufoauto”, joka keräsi paljon
katsojia ja valokuvaajia
ympärilleen. Toinen kohde
jota kuvattiin paljon oli Fingerpori -sarjakuvista tutun
Heimo Vesan auto Stalin
1200, josta sastamalalainen Eero Kumanto oli tehnyt pienoismallin.
Mutta vaikka nähtävää oli
paljon, niin muutama automerkkikerho puuttui esittelystä. Muutenkin sunnuntain kävijämäärä oli silmin nähden pieni, joka

Tähän Kadettiin oli asennettu Volvo 850 T5 moottoritekniikka ja hevosen
pään kokoinen turbo,
hevosvoimia luvattiin
+500

Fiat Punto(ko)?

Kuvan kaunis Chevrolet Impala

Fingerpori -sarjakuvista tuttu Heimo Vesan luottopeli
Stalin 1200 oli myös kuvatuimpia kohteita

Tämä (viisikymmen luvulla) futuristinen auto oli käsin tehty alusta loppuun tai ainakin
niin auton speksitaulussa kerrottiin
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TRIPLE TRUCK
Markus Alkion kilpakuorma-autotiimi Triple Truck
Racing valmistautuu myös
tulevaan kilpailukauteen.
Auto on saanut uutta ulkomuotoa ja kone on jälleen
läpikäyty tulevan kauden
koitoksia varten. - Vielä on
etusäleikkö tekemättä,
mutta muuten auto on jo
valmis, kertoo Markus.
Triple Truck Racing -tiimi
koostuu Markuksen lisäksi
p ä ä m e k a a n i k k o Ta p i o
Suvannosta, ohjelmoinnista vastaavasta Mikko Lehdestä, huoltovastaava
Hannu Alkiosta ja kalustosta vastaa Kai Perämäki.
Myös Markuksen perhe on
mukana kilpailupaikoilla.

tehty talven aikana ja
ennen kisoja pitää vielä
säätää elektroniikka vasta a ma a n mu u ttu n u tta
moottoria ja autoa. Toivottavasti suunta on ollut
eteen- eikä taaksepäin,
ynnäilee Markus talven tunteja tallilla. Uuden tekniikan valjastaminen kilpakäyttöön on ollut todella
pitkä tie ja se ei olisi ollut
mahdollista ilman Tapion
ja Hannun apua lukemattomien tuntien muodossa
auton kimpussa.
Kilpakuorma-autojen kausi
alkaa Alastarolta seuramme Circuit Endurance kilpailusta huhtikuun loppupuolella. Suomessa voidaan tällä hetkellä ajaa

Auton ohjaamo on käyty myös läpi ja ylimääräiset johdot on nätisti piilossa keskikonsolin takana
ainoastaan kahdella radalla Alastarolla ja Kemorassa, joten sarjaa kiertäneille kuljettajille radat ovat
tulleet jo tutuiksi monen
vuoden ajalta.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Markus Alkio

Markus haluaa kiittää kaikkia tukena olleita henkilöitä ja yrityksiä erityiset kiitokset menevät lisäksi vaimolle, jolla tuntuu olevan
aivan käsittämätön tuki ja
ymmärrys harrastusta kohtaan.

Scaniasta Volvon tekniikalla rakennettu auto on käynyt läpi melkoisia visuaalisia muutoksia ja Scaniaksi
auton tunnistaa enää
hytistä. Konepeitossa on
käytetty Volvo VNL mallin
piirteitä hyväksi ja puskurin muotti on tehty Matti
Salosen Mersun puskurin
pohjalta. Täksi vuodeksi
muutetut kuorma-autojen
tekniset säännöt antavat
mahdollisuuksia muokata
autoa hieman vauhdikkaampaan kuosiin. Autojen ulkomuotosääntöä
muutettiin niin, että niiden täytyy muistuttaa
jotain myytävänä ollutta
kuorma-autoa ulkomuodoiltaan.
Markuksen auton moottorina on Volvon 12,1 litrainen suora kutoskone D12C.
- Iso kasa muutoksia on

Uudessa autossa on Volvo VNL:n muotoja, puskurin malli on Salosen Matin Mersusta lähtöisin.
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1. Ampiais rallispecial 3.3.2013

Turun moottoriseura järjesti rallispecial -kilpailun
maaliskuun alussa Raision
uuden moottoriradan alueella. Uusi rata-alue tuntuu sopivan hyvin myös tällaiseen special-ralliin, kun
kilpailun kokonaismitta
jää näin pieneksi.
Neljään kertaan ajettu
2,5, km mittainen erikoiskoe tuli varmasti tutuksi
kaikille kuskeille. 10 km
mittainen special keräsi
yhteensä osallistujia 42,

Jesse Niinin Opel Corsa oli hyvässä vauhdissa
mutta kahdeksan heistäkin
joutui perumaan osallistumisen.
Kilpailuun oli ilmoittautunut myös monta Kyrön seudun UA:n kuljettajaa.
Heikki Kaskinen, Reijo Hartikka, Janne Pensikkala,
Samuli Vuorisalo, Ismo
Niini ja Jesse Niini.
Heikki Kaskinen ajoi Historic-Porschellaan hienosti
luokkavoittoon. Neljän pätkän jälkeen Heikin voittomarginaali oli 7 sekuntia.
Heikin kartturina toimi Esa
Virta PaiUA:sta.

Heikki Kaskinen nappasi luokkavoiton

Reijo Hartikka joutui perumaan osallistumisensa.
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Näin ollen tuloslistalta ei
löytynyt hänen Opel
Kadett GTE:tä.
Janne Pensikkalan Toyota
Starlet ja Samuli Vuorisalon Ford Fiesta R2 olivat iskussa ja yleisen luokan tuplavoitto napsahti
KySUA:n kuljettajille.
Samuli veti 24,6 sekunnin
eron Janneen, joka taasen
voitti kolmanneksi tullutta
RaiSUA:n Jani Rokkaa 19,7
sekunnin erolla. Samulin
kartturina oli Eetu-Pekka
Hellsten ja Jannella vieressä istui kauniimman
sukupuolen edustaja Outi
Pensikkala.
Ismo Niinikin joutui perumaan osallistumisen kilpailuun ja Ladaa ei siis
nähty Raision moottoriradan nurkilla.
Jesse Niinin Opel Corsa oli
ainoa oman luokkansa auto
B-junioreissa, joten luokkavoitto tuli helposti. Pienenä huomiona voidaan
kuitenkin todeta, että Bjunioreiden isommassa luo-

Samuli Vuorisalo ajoi yleisen luokan voittoon
kassa Jesse olisi ollut ajallaan myös kolmen parhaan
joukossa. Jessen kartturina oli Pekka Neffling
SaloUA:sta.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Matti Leppäkorpi
JM-Motormedia

Kaiken kaikkiaan rallispecial meni todella hyvin
KySUA:n kuljettajilta. Sorakautta odotellessa!

Janne Pensikkala ehti Toyotallaan yleisen luokan toiseksi

LOIMAA
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1

w w w. a u t o u r h e i l u . f i
sivustolta löydät linkin
KITI-palveluun vasemmassa reunassa olevasta
valikosta.

Sport Management System
Kiti -järjestelmä uusiutui vuoden alussa ja uuden järjestelmän tarkoitus on yhdistää
jäsentoiminnot sekä kilpailutoiminnot samaan järjestelmään. Hieman vaikeuksia on
ollut jäsenkorttien ja kilpailujen tekemisen kanssa, mutta pikku hiljaa on järjestelmä
saatu toimimaan paremmin ja paremmin. Ajattelin tehdä tällaisen lyhyen oppimäärän jäsenille uudesta järjestelmästä muutaman kuvan kera. Tämä käsittelee lähinnä
jäsenten omien tietojen ylläpitoa.

2
Klikkaamalla KITIn linkkiä, kuten kohdassa 1 kerrottiin, aukeaa sivun keskelle näkymä, josta pääset valitsemaan kirjautumisikkunan valitsemalla KITIn kuvakkeen tai
vastaavasti Julkisen sivuston linkin Kitiin jolloin kirjautumista kilpailukalenterin selaamiseen ei tarvita

KIRJAUTUMISSIVULLE

4
JULKINEN SIVUSTO

3
Ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi KITIin sinun ei
tarvitse kuin kirjoittaa oma Motorsport-ID numero
käyttäjätunnus kenttään ja klikata Kirjaudu -nappia,
jonka jälkeen järjestelmä pyytää sinua luomaan
salasanan omalle käyttäjätunnuksellesi.
Salasanasi on tämän jälkeen käytössä. Seuraavalla
kerralla kirjautuessasi KITI-palveluun järjestelmän
kirjautumissivulle sinun täytyy laittaa käyttäjätunnukseksi Motorsport-ID ja tuo edellisessä kohdassa luotu
salasana päästäksesi sisään KITIin.

Kun olet kirjautunut järjestelmään, vasemmalle
ilmestyy valikko josta
pääset selaamaan omia
tietojasi. Oletuksena aukeaa pääsivulle Perustietosi, jotka kannattaa
muuttaa oikeiksi.
Tämä varmistaa sen, että seuralla on yhteystietosi ajan tasalla ja mahdolliset seuran lähettämät postit ja sähköpostit
tulevat varmasti perille.
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5
Omat tiedot/Perustiedot kenttä näyttää tämän hetkiset
tietosi. (ko. oikealla oleva kuva)
- yhteystietojasi pääset muuttamaan Tiedot välilehdeltä
- jäsenyytesi pääset tarkistamaan Jäsenyydet välilehdeltä
- Maksuhistoria -välilehdeltä näet jäsenmaksujesi
tiedot
- Tehtävät -välilehdellä on mahdolliset liiton/seuran
ilmoittamat tehtävät näkyvillä.

Jäsentietojesi muuttaminen ja päivittäminen tapahtuu
Tiedot -välilehdeltä. Klikkaamalla välilehdelle pääset
muuttamaan osoitettasi, puhelinnumeroasi, sähköpostiosoitettasi ja maa jossa asut. Nuo edellä mainitut tiedot ovat kilpaileville jäsenille tärkeimpiä tietoja, koska
KITI -järjestelmän kilpailuun ilmoittautumisen automatiikka käyttää kyseisiä tietoja. Kun täytät yhteystietosi
hyvin ei ilmoittautumisessakaan pitäisi tulla vaikeuksia. Palveluun pystyt lataamaan myös oman kuvasi
jos haluat.

6
Tiedot -välilehteä pääset muokkaamaan Muokkaa -napilla joka sijaitsee oikeassa alareunassa välilehdellä.
Tämän jälkeen olet muokkaustilassa. Muista myös painaa Tallenna -nappia, kun olet päivittänyt
tietosi muokkaustilassa. Nappi ilmestyy samaan paikkaan mistä Muokkaa -nappikin löytyi
aikaisemmin.
Syntymäpäivä tulee olla muodossa pp.kk.vvvv
Maan, kielen, sukupuolen ja kansalaisuuden
pystyt valitsemaan alasvetovalikosta

Tarkista osoitetietosi

Tähän pystyt
lataamaan kuvan
itsestäsi

Puhelinnumero pitää olla
muodossa +358XXXXXXXXX

Laita tähän rasti, jos et halua yhteystietojesi
olevan suoramarkkinoinnin piirissä

Jos haluat yhteystietosi
julkisiksi laita rasti tähän

Tähän sähköpostiosoitteesi. Kilpailijoiden
kannattaa täyttää tämä kohta, koska se on
yksi kohta kilpailujen ilmoittautumiskaavakkeessa

MUISTA LAITTAA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI!
JOS UNOHDAT SALASANASI, AINOA MAHDOLLISUUS
UUDEN SALASANAN LUOMISEEN ON
SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN KAUTTA

Jos sinulla on ongelmia KITI-palvelun kanssa,
niin ota yhteyttä Vidbergin Ismoon
iltaisin 040-5481383 tai
sähköpostilla ismo.vidberg@sci.fi

12
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13.-14.4.2013
Seuramme kuljettajille
avautui mahdollisuus esitellä omaa kilpakalustoa
huhtikuun puolessa välissä. Salossa järjestettiin
toisen kerran autonäyttely/messut, jossa oli esillä
melkeinpä kaksisataa erilaista ajoneuvoa. Sekaan
mahtui niin klassikkoja
kuin myös uudempaakin
kalustoa.

kin autoja, mutta näyttelyn aikainen ajankohta verotti osallistujamäärää.
Kaikki eivät olleet saaneet
autojaan ”nippuun”, kun
kilpailukauden alkuun oli
sen verran aikaa.

Seuramme osasto Auto Saloon -messuilla, sunnuntaina pai

Seuramme oli esillä oman
esittelypisteen voimin.
Outoa oli ettei muut alueen seurat olleet heränneet esittelemään toimintaansa paikan päälle. Olimme siis ainoana alueen autourheiluseurana Salossa.
Kuljettajia oli paikalla kiitettävästi, toki mukaan
olisi mahtunut enemmän-

Jesse Niinin uusi Future Cup-sarjaa varten tehty
Corsakin oli esillä, auto onkin saanut jo tulikasteensa
asfaltti-sprinteissä
Janne Turtia, Heikki Kaskinen, Erik Forsström, Jesse
Niini, Santeri Saarenvalta,
Jari Piirainen ja Erno Granqvist toivat autonsa näytille. Osastomme oli sijoitettu motorsport-alueelle,
jonne haalimme kuulutusten avulla ihmisiä vierailemaan.

Forsströmin Erik toi Sisun näytille

Lauantain sateinen keli ei
onneksi haitannut kävijöitä ja joskus osastollamme
oli innokkaita aivan ruuh-

kaksi asti. Tieto seurastamme levisi jälleen alueella eteenpäin ja pienimuotoiseen arvontaamme
vastattiin hyvin. Lauantaina huomasimme, että messujen aukioloaika oli ehkä
turhaan venytetty iltapäivällä kuuteen asti. Viiden
jälkeen huomasimme kävijöiden määrän pienenevän
aivan oleellisesti ja puoli
kuudelta ei missään ollut
enää oikeastaan katsojia
liikkeellä.
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Santeri Saarenvalta ja Ville Hytönen toivat 4-vetoisen
autosuunnistukseen tehdyn Tercelinsä osastolle, auton erikoisuus vetikin viereen monta uteliasta kävijää

istoi jo aurinko
Keskusjärjestöltä saatiin
lainaksi Finrace-ratasarjan
mainosmateriaalia, jolla
saimme hieman näyttävämmän osaston tehtyä ja
kiitokset myös Niemisen
Tonille joka viitsi kuljettaa
materiaalin Helsingin ja
Loimaan välillä!

Sunnuntai olikin tarkoitettu enemmänkin lapsiperheille ja sen myös huomasi
kävijöiden lastenrattaiden
määrästä. Lapsiperheitä
olisi saanut osastolle käymään varmasti enemmän,
jos olisi ollut esim. ilmappallojen jakamispiste. Sää
oli hieno koko päivän ja vii-

konlopun kruunasi seuran
saama palkintopokaali
omasta osastostaan.

Seuraavalta sivulta löytyy
vielä muutama kuva Auto
Saloon -messuilta.

Toivotaan, että ensi vuonna saadaan vielä suurempi
osallistujamäärä Saloon
esille, vai kuinka?

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santtu Miinalainen
Virpi Tenkanen

Näyttelyssä palkittiin eri kategorioissa, Kyrön seudun UA palkittiin motorsport-tiimi -pokaalilla
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Tämä hyvällä maulla tehty ahdettu Volvo Amazon oli
tullut näyttelyyn Ruotsista asti

Yksi hienoimmista urheiluautovanhuksista oli
Berkeleyn Sports -malli vuodelta 1958

Radalle.com oli esillä tuning- ja time attack-autoilla

Klassikko-osastolla pääsi bongaamaan myös Volgan

Seuran osastolla olivat hommissa kuvan naiset Virpi
Tenkanen, Mirva Korkiakoski ja Kirsi Kankaanpää. Lisäksi mukana olivat Janika Peiponen, Suvi ja Sauli
Rautiainen, Juha Karppinen, Markku Kaunismäki, Jami Helenius ja Santtu Miinalainen. Kiitokset kaikille tekijöille ja kuljettajille ja kiitokset myös Lentosen Pertille
katoksen ja rekvisiitan lainasta!

Näyttelyssä paljastettiin myös Black Bull Powerin
200 mph projekti Ford Mustang vm. 1996
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Niko-Pekka Nieminen WRC Junior -sarjaan
Seuramme kuljettaja NikoPekka Nieminen starttasi
WRC Junior -sarjaan Portugalin osakilpailulla huhtikuussa. Mahdollisuus sarjassa ajamiseen avautui
keväällä ja Nikon R2 Fiestan nokka suuntautui Portugaliin huhtikuun puolessa välissä.
Portugalin osakilpailussa
Niemisen sijoitus oli 7.
- No, en nyt ainakaan tyytyväinen ole, kun en viiden
sakkiin päässyt. Täällä oli
vaikeat tiet, paljon hitaita
paikkoja, kertoo Niko tiedotteessaan.
Aluekupissa toisella autollaan testaamassa ollut
Niko kertoi tulevasta seuraavaa: - Baltiaan mennään ajamaan pari rallia
ennen Kreikan osakilpailua
Acropolis-rallia.
Ensimmäinen ralli Baltiassa on Tallinna-ralli ja toisena vuorossa on Latviassa
ajettava Talsi-ralli.
- Olemme harjoitelleet

Niko Niemisellä on edessä melkoinen urakka, kun WRC Junior -sarjan osakilpailujen tiestöt ovat pohjoismaisista teistä suurimmaksi osaksi poikkeavia
kevään aikana nuotintekoa
miehekkäitä määriä. Tallinnassa pääsemme tositoimiin katsomaan mitä
harjoitteista on jäänyt
käteen. Tavoitteena on
ajaa ralli läpi ehjällä nuot-

tikorvalla. Siinä onnistuminen yleensä tietää myös
hyvää sijoitusta tulosluettelossa, Niko toteaa.

säkuun vaihteessa Kreikassa.

Halpaa lystiä ei WRCsarjassa ajaminen ole, kun
Seuraava WRC -osakilpailu Acropolis -rallin osanottokäynnistyy toukokuun ja ke- maksukin on jo 5500 euroa
per kilpailija ja jos kilpailija ilmoittautuu jonkun tiimin/sponsorin nimellä tulee hintaa lisää 1500 euroa. Lisäksi kun laskee kaikki tiimin ruokailu- ,majoittumis-, kuljetus- ja huoltokustannukset yhteen, niin
voi varmastikin todeta ettei ilman sponsoreita ole
mahdollisuuksia ajaa täyttä kautta WRC-tasolla täyspainoisesti.

Nikon WRC Junior -sarjan urakka käynnistyi Portugalista

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Honza Fronek
Katap Racing
Lähteet:
Katap Racing -tiedotteet
2013
Acropolis-ralli 2013 Rallyguide 1
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ALASTARO
AUA

Finrace -sarjan Alastaron
osakilpailu on syksyllä. Järjestelytoimikunta on
kokoontunut jo useampaan otteeseen. Neljän
seuran yhteistyönä järjestettävässä kilpailussa on
paljon tehtäviä ja päätoimihenkilöt alkavat jo
pikku hiljaa olla kasassa.
Seurastamme toimikunnassa ovat Kelkan Helena,
Korkiakosken Mirva, Kaunismäen Markku ja allekirjoittanut.
Tänä vuonna Porsche Gt3 luokassa tuntuu olevan
kovaa nostetta. Sarjaan on
ilmoittautunut jo 14 kuljettajaa kyseiseen luokkaan.
Legends-kuljettajia on
myös jälleen kiitettävä
määrä. 29 kuljettajaa on
listalla, joista KySUA:n kuljettajiakin on kaksi. Risto
Ahrikkala ja Jukka-Pekka
Ollikainen ajavat sarjan
läpi. Kannattaa seurata heidän edes ottamuksiaan

14.-15.9.

joko paikan päällä tai Mutpalvelun kautta kilpailuviikonloppuina.
Muita luokkia sarjassa ovat
Camaro Cup, Xtreme-race,
V1600 ja Formula Ford.
Formula Fordeissa on myös
KySUA:n lippu korkealla,
kun Erno Granqvist lähtee
ajamaan juniori-SM tittelistä sarjaan.
Alastaron kilpailu toimii finaalikilpailuna, joten toivon mukaan sarjapistetilanne pysyy tiukkana ja sarjan podium-paikat jaetaan
Finrace Alastaro kilpailussa.
Toimitsijoita tarvitaan jälleen tähänkin kilpailuun.
Joten jos Sinulla olisi aikaa
tulla Alastaron kilpailuun
toimitsijaksi, niin ota yhteyttä järjestelytoimikunnan jäseniin!

Risto Ahrikkala on käynyt ahkerasti ratailloissa testaamassa Legendaa

25.-26.5.
15.-16.6.
20.-21.7.
10.-11.8.
14.-15.9.

Motopark
Ahvenisto
Botniaring
Kemora
Alastaro

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Jukka-Pekka Ollikainen ajaa myös Legends-luokan
Trophy -sarjan läpi tänä vuonna, 2012 sarjapisteissä
yhdeksäntenä lopettaneella JP:llä on varmasti jäänyt
jotain hampaan koloon edellisestä kaudesta

Erno Granqvist aloittaa Formula Ford kilpailukautensa
25.-26.5 Motoparkissa
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Turtiat testaamassa sprintissä
Jari ja Janne Turtia pääsivät testaamaan sprinttiWarreaan talven aikana kerran muita vastaan. Testejä
he kävivät ajamassa Alastarolla kevät-talvella.
Pohjoisjärvellä ajetussa sprint-kilpailussa Warre oli alle
1000 cm3 luokassa hyvin pelissä mukana, mutta 32
vuotta toiminut kilpalaatikko alkoi oireilemaan ja kotiin
tuomisiksi ei ollut kuin terveisiä.
Kuva:
rallikuvat.net
Eikö mihinkään enää voi luottaa? Turtian Warresta
kilpalaatikko alkoi oirelemaan 32:n käyttövuoden
jälkeen

KAUNISMÄKI RACING JÄRJESTÄÄ
AJOTILAISUUKSIA RALLICROSS TYYPPISILLÄ AUTOILLA

WWW.HIRSIFORMULA .FI
KAUNISMÄKI MARKKU P.050-5410332

Autoina Bmw, Honda, Mazda
ALASTARON JM-RADALLA JA
KUNINKAISTENMOOTTORIRADALLA
HUITTISISSA

Maanrakennus- ja
maansiirtotyöt
Kupparinkuja 95
Puh. 040 727 3381
m.makinen.oy@wippies.fi 21380 Aura
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Mika Mäkinen ”isojen poikien” joukkoon
Viime syksyn ja talven neuvottelut saivat Mika Mäkisen osalta hienon päätöksen, kun helmikuussa julkaistiin hänen uusi sponsorisopimus ja kaluston päivitys.
Tänä vuonna Mäkinen ajaa
MAN-TGS:llä, kuten viime
vuonnakin, mutta moottorina hänellä on Asarjalainen tehtaan moottori. Uuden moottorin speksit, yli 100 hevosvoimaa ja
jopa 300 Nm enemmän
vääntöä, antavat auralaiselle maarakennusyrittäjälle mahdollisuuden päästä lähemmäs kirkkainta kärkeä EM-kuorma-autojen
sarjassa.

merkkien kilpailutoimintaa. Niinikoski toimii myös
samalla Mikan henkilökohtaisena avustajana kilpailupaikoilla. Jokke Kallio on
mukana myös tänäkin vuonna managerin ominaisuudessa.
Testipäivät Nogarossa menivät Mikan mielestä ihan
hyvin. -Seppo on asiantunteva kaveri ja sanoo asian
mekaanikoille niin kuin
asia kuuluu sanoa eli jämptisti, kertoo Mika uuden tiimiläisen toiminnasta.

Ensimmäinen kilpailu ajettiin Misanossa 18.-19.5 ja
Mikan kilpailukausi ei olisi
voinut paremmin alkaa.
Heti ensimmäisenä kilpaiVanhan auton värit ovat lupäivänä Mika ajoi lähtö
muuttuneet valkomustaan voittoon ja ettei kellekään
väritykseen ja vihreä sä- jäisi epäselvyyttä tämän
vyiset teippaukset tekevät kauden haastajasta, Mika
autosta aivan uudenlaisen. vei vielä toisena päivänä
toisen lähtövoiton helpon
Uutta väkeä on myös pal- oloisesti.
kattu Mäkisen tiimiin. - Samalla taktiikalla ajetNimittäin Seppo Niinikos- tiin kuin (Kimi) Räikkönen
ki, joka aikanaan on ollut formulaykkösissä.
Caterpillarin ja Sisun muka- Pystyin säästämään renna kehittämässä näiden kaitani ja taktiikka toimi

loistavasti.Molempien kilpailupäivien avausstarteissa en ajanut yhtä aggressiivisesti, kuin muut ja hyökkäsin sitten päivän toisessa
startissa, jossa muilla renkaat olivat jo täysin kuluneet.
Mahtava viikonloppu! Mäkinen iloitsi.
Seuraava kilpailu ajetaan
Espanjassa mistä Mika saalisti viime vuonna ensimmäisen EM-voittonsa.
Joten varmasti mielenkiintoinen kilpailukauden jat-

ke on luvassa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna
Circuito de Navarran radalla.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Hahn Racing
Santtu Miinalainen
Lähde:
Mad-Croc Truck Racing tiedote 19.5.2013

Uuden auton värit ovat hieman muuttuneet, Crocon
väri on muuttunut vihreäksi

Uusi sopimus julkistettiin Turussa HK-Areenalla helmikuun puolessa välissä, paikalla oli median edustajia ja Mikan tiimiläisiä. Kuvassa Jouko Kallio (vas.), Mika Mäkinen, Jochen Hahn ja Seppo Niinikoski
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RATAILTA I 15.4.
Kylmän kalsea oli ensimmäinen ratailta, mutta kiitettävästi oli jäseniä liikenteessä kalustonsa kanssa.
Ensimmäinen ratailta ajettiin jo huhtikuussa ennen
rataleiman ajotilaisuutta
Alastaron moottoriradalla.
Lumet eivät vielä olleet
oikein sulaneet pitkälle
venyneen talven takia.
Vastuuhenkilönä oli tällä
kertaa Karppisen Juha, joka hoiteli ajovuorojen jaksotusta.

Uusia kuljettajiakin sai
bongata varikolta ja vakiokuljettajiksi ratailtoihin lukeutuviakin oli paikalla yllättävän paljon.
Ohessa muutama kuva lumisista radan maisemista.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Juha Karppinen hoiteli ensimmäisen rataillan

Aki Teini oli Iveconsa kanssa myös radalla

Rata oli sula, vaikka lunta olikin paljon ympärillä

Pasi Pykäläinen oli tullut myös testaamaan juuri valmistunutta Locostiaan

Tommi Hauhialla oli allaan Vauxhall

Matti Salonen ja Markus Alkio olivat myös testaamassa autojaan
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1. Aluekuppikilpailu 6.5.
Aluekuppiin oli lähtenyt
mukaan n. 15 koppiautoa
ja 2 kuorma-autoa ajamaan alueen pisteistä.
Jarmo Kyllösen vetämä kilpailu alkoi hieman jälkeen
17.00. Ensimmäisen kilpailun voittoon ajoi KySUA:n
Pasi Pykäläinen Locostillaan. Muita KySUA:n kuljettajia oli koppiautolähdössä kuusi. Niko Nieminen
ajoi ensimmäisessä lähdössä alle 1600 -luokan voittoon Fiestallaan. Toisena
maaliin tuli Ari Kulmala
Hondallaan. KySUA:n kolmoisvoiton luokassa kruunasi Kimmo Luoto Hondalla. Markus Kutilan Lada ei
tällä kertaa kestänyt ja
hän joutui keskeyttämään
jo ensimmäisellä kierroksella.

ming ahdisteli Alkiota ja
lopulta pääsi ohittamaan
hänet ja samalla ajoi lähdön voittoon.
Toisessa lähdössä Hemmingin kalustosta hajosi etujousi ja ajaminen kävi hankalaksi. Näin ollen Alkio
ajoi lähdön voittoon ja kil-

pailu latistui tekniikkavian
takia.

ajetaan 24.6. klo 17-20.

Teksti:
Olimme Palmasin jarrupai- Santtu Miinalainen
kassa liputtelemassa ja siis- Kuvat:
tisti koppiautot ajoivatkin, Mirva Korkiakoski
ei tarvinnut kilpailun aikana paljoakaan liputella keltaista. Seuraava aluekuppi

Markus Alkio ja John Hemming ottivat mittaa toisistaan ensimmäisessä aluekupin
osakilpailussa

Henri Nokkala ajoi yli 1600
-luokan voittoon. Ja Jukka
Pietilä Fiat -luokan voittoon.
Toinen lähtö oli sitten ensimmäisen uusintaa ja pisteet jaettiin aivan samoilla
sijoituksilla KySUA:n kuljettajien kesken.
Kuorma-autoja oli kilpailemaan lähtenyt kaksi. Kuljettajina olivat Markus
Alkio ja John Hemming.
Ensimmäisessä lähdössä oli
kilpailun tuntua, kun Hem-

Vaikka kilpailu oli siistiä, niin Fiatin puskuri sai hieman siipeensä ajon aikana

R AUTIAINEN
HUOLTO- JA PESUPALVELU

pesut • vahaukset • korjaustyöt
hinauspalvelu • varaosat
Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

®

www.huoltojapesupalvelu.fi

Transport Forsström

HINAUSPALVELU

0600 02200
040 4166 112

+358 400 908 609
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Seuramme jäsen ja kuljettaja Marko Suomi perusti
uuden yhdistyksen Loimaalle yhteistuumissa Heikki Valveen kanssa. Yhdistyksen toiminta keskittyy autojen
modifiointiin ja virittämiseen. Yhdistys järjestää myös
autonäyttelyjä ja tapahtumia omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti. Yhdistys piti avajaiset huhtikuussa Loimaalla ja kävin piipahtamassa paikan päällä.
Miehet ovatkin pistäneet toimeksi, ensimmäinen
yhdistyksen autonäyttely järjestetään Loimaalla 8.6.
ja paikalle on jo tähän mennessä tulossa reilusti yli
sata ajoneuvoa laidasta laitaan. Loimaalla nähdään
myös kuvan kaunis Shelby Mustang GT 500 vuodelta
1967. Mustangilla osallistutaan Gumball 3000 kilpailuun tänä vuonna.
- Näyttelyssä on paljon nähtävää, klassikoista huippuunsa viritettyihin urheiluautoihin. Tervetuloa katsomaan, toivottelee Heikki Valve.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuva:
Heikki Valve
Hema Styling yhdistyksen avajaisissa musiikista vastasi Our Project Band

RATAKULJETTAJAT HUOM!
KANSALLINEN RATASARJA ON KÄYNNISTYNYT JO!

LUOKAT

AJETTAVAT KILPAILUT
11-12.5.2013
HISTORIC / AVOIN RACE BOTNIARING, Team Botnia
1.6.2013
AVOIN RACE KEMORA, Team Botnia / EPUA
27-28.7.2013
VAUHTIAJOT, EPUA
14-15.9.2013
HISTORIC / AVOIN RACE BOTNIARING, Team Botnia
22.9.2013
MOMO Motorsport Weekend, MOMO Racing Team
TOURING CARS
Sport 2000, Roadsport B ja C, SS alle 1850 cc, V1600, Endurance
Saloon, BMW Xtreme, Honda Challenge, Mini 1000, Fiat Uno
Turbo, Saab 900, Lada 1600 Cup jne.
GT CARS
GT3/NEZ Gt, Super 2000/Touring, SS yli 1850 cc, Ferrari Challenge,
Porsche Cup, Camaro Cup, Roadsport A ja V8 jne.
FORMULA (luokka ei mukana Vauhtiajoissa)
F3, F4, Formula Ford, Formula Renault
LEGENDS
Mikäli kilpailu on Trophy- tms. sarjan osakilpailu, siitä ei lasketa
NRS-sarjan pisteitä.
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Huittisten ralli 23.2.
Huittisten UA:n järjestämä
ralli oli yksi Kolmen
kimppa -talvirallisarjasta.
Vaikka Kolmen kimpasta
kuivui kaksi rallia liian
pienen osallistujamäärän
takia kasaan, niin
Huittisten UA:n ralli keräsi
tarpeeksi kilpailijoita.
87 ilmoittautunutta oli valmistautunut Huittisten rallin neljän EK:n tiimellykseen. Mutta normaali peruutusmäärä verotti kilpailijoita sen verran, että rallipolulle lähti 80 kilpailijaa.

Samaran moottori sanoi sopimuksen irti ja hän joutui
keskeyttämään kilpailunsa.
Kaskisen Heikki vei Porschea näyttävästi. Jopa
niin näyttävästi, että seuraavana päivänä Youtubesta löytyi lyhyt videopätkä
ulosajosta kolmospätkällä.
Kaskisen lopullinen sijoitus omassa historicluokassa oli kolmas.

Janne Pensikkala oli hieman muokannut Toyota
Starletinsa alustaa Plus Katsastus -rallin jälkeen ja
Keskeyttäneitäkin oli ral- Jannen mukaan auto toimi
lissa melkoisesti 29:n mat- paljon paremmin. Ensimka päättyi ennen maalia.
mäinen pätkä tuotti Jannelle kuudennen sijan ja
Seurastamme ajamassa oli- seuraavilla pätkillä ajetut
vat Esa Sandbacka, Heikki tasaiset EK-tulokset nostiKaskinen, Janne Pensikka- vat hänet lopputuloksissa
la, Sami Pihlajasaari ja Ari luokkansa viidenneksi.
Jalavikko.
KySUA:n karttureina olivat Sami Pihlajasaaren kilpailu
Sami Muntila, joka istui alkoi hienosti. Hän oli luokJouni Ruohosen (EurUA) kansa nopein ensimmäiselvieressä ja Ari Kääntee, lä EK:lla. Toisella EK:lla
jonka penkki oli istutettu hän oli kolmas, mutta säiAri Jalavikon autoon.
lytti luokkajohdon. Kolmas
EK sitten meni hieman huoYkköspätkällä Esa Sand- nommin ja reilu minuutin
backa ylsi luokan kahdek- häviö luokkakärjelle pusanneksi, kuten myös toi- dotti Samin luokan yhteissella pätkällä. Mutta sitten tilanteessa kakkoseksi. Vie-

Seuran kuljettajien kanssa ehdittiin vaihtaa muutama
sanakin, Sami Pihlajasaari maali AT:llä

Esa Sandbackan Lada ei kestänyt aivan loppuun asti,
keskeytys tuli moottoriongelmien takia

Jyri Multanen toimi EK-päällikkönä
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lä oli edessä viimeinen erikoiskoe, jolla hän yritti raivokkaasti nousta kärkeen.
Mutta luokan pohja-aika ja
24 sekunnin kiristäminen
ei riittänyt ja tuloksena oli
hopeinen podium luokassa.
Ari Jalavikko oli myös pitkästä aikaa rallissa ajamassa Ari Kääntee mukanaan. Ensimmäinen EK toi

Pari Jouni Ruohonen ja
Sami Muntila taistelivat
yleisessä luokassa Pensikkalan kanssa sekuntikamppailua. Ykköspätkällä ero
Pensikkalan ja Ruohosen
välillä oli ainoastaan kolme sekuntia. Toisella pätkällä ero sitten kasvoi hieman ja neöjännen pätkän
jälkeen Jouni Ruohonen ja
Sami Muntila löysivät itsensä luokasta sijalta kuusi.

Sami Muntila oli kartturina Jouni Ruohoselle

Seuramme oli myös tekemässä maalipään kakkospätkälle ja sopiva määrä
oli porukkaa hommissa.
Noin 15 toimitsijaa hoiti
pätkän kunnialla ja toimitsijasopalle ehdittiin kolmen maissa.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Roni Miinalainen
Santtu Miinalainen

Ari Jalavikon ja Ari Käänteen matka päättyi hyvän
alun jälkeen kakkos ek:lle

Pensikkala ajoi yleisen luokan viidenneksi

RATAILLAT 2013
17.6. MAANANTAI
8.7. MAANANTAI
22.7. MAANANTAI
5.8. MAANANTAI
19.8. MAANANTAI
2.9. MAANANTAI
16.9. MAANANTAI

Kaikki illat ajetaan klo 17-20
Hinta jäsenille 20 €, muille 40 €

ALASTARO CIRCUIT

parille viidennen sijan luokassa. Toisella pätkällä kävi sitten ohraisesti, kun auto lipesi ja jäi pohjastaan
kiinni ojanpientareeseen.
Pari joutui siis keskeyttämään toisella pätkällä.
-Auto jäi ehjäksi, kun ei
mennyt nurin, kertoo Jalavikko tilanteesta.

TTL-Racing Momon iltakilpailussa
Luodon Kimmo ja Sari olivat ajamassa MRT:n järjestämässä iltakilpailussa Civicillä. Tiimejä oli ilmoittautunut endurance iltakilpailuun 16, joista Racing 1 luokassa ajoi yksi, Racing 2
-luokassa 4 Saloon luokassa 10 ja luokassa 4
yksi tiimi.
TTL-racingin hyvin alkanut
kilpailu sai kuitenkin päätöksen, kun Hondan jäähdytin alkoi vuotamaan niin
rajusti etteivät vedet pysyneet enää ollenkaan sisällä. Yrityksestä ei ainakaan
jäänyt kiinni, kun auton
jäähdytintä tankattiin
pariinkin otteeseen, mutta
jäähdytin ei pitänyt tarpeeksi hyvin ja koneen lämmön noustua liikaa TTL-

racing keskeytti kierroksella 60.
Yleiskilpailun voittajana
maaliin selvisi B-mallin
Opel Asconallaan Fritz
Motorsport. Kierroksia voittajalla oli takanaan 102.
Teksti ja kuva:
Santtu Miinalainen

Kuljettajan vaihto, Sari hyppää puikkoihin

M atka
TILAUSAJOT KOTI- JA ULKOMAILLE
Kts. netistä : www.matkaviitala.fi
31.8-6.9 LAPPI/ NORJA + Nordkapp
14-20.9 YLLÄS Patikkateemalla.
SOITA 02 766 9294, LOIMAA

JÄSENETU
MÖKKIVUOKRASTA

Muistutuksena jäsenille!
Seuran mökistä saat 30 % alennuksen vuorokausihinnasta (ei sesonkiaika esim. kilpailuviikonloppu,
joulu jne.)
Kyrön seudun UA:lla on mökki Alastaron moottoriradan läheisyydessä mökkikylässä n. 0,5 km päässä
radasta ja Virttaan harjun ulkoilureitistöstä.
- mökissä on mahdollisuus majoittaa n.
12 henkilöä.
- käytettävissä keittiö kodinkoneineen
- televisio
- cd-, dvd-soitin ja videot
Huoneet:
Alakerrassa tupakeittiö, 1 makuuhuone, sauna, pesuhuone, WC ja terassi.
Yläkerrassa 2 makuuhuonetta ja parveke.
Pihalla sijaitsee grillikatos.
Mökissä sähkölämmitys.
SUSANNA KÄÄNTEE 050-3640049

Truckwash -rallisprint 28.4.
KySUA oli hyvin edustettuna Tammisaaressa ajetussa
asfalttisprintissä. Jesse Niini, Janne Pensikkala ja Matias
Peippo testasivat tarmacin pitävyyttä jo 20:n vuoden iän
saavuttaneessa kilpailussa.
Jesse Niinin Opel Corsan vauhti riitti tällä kertaa
luokkansa hopeiseen pyttyyn. Hän jäi luokkavoittajalle
viisi sekuntia, mutta pesi luokkakolmosen hienon
hienolla vajaan sekunnin erolla.
Janne Pensikkala taasen ajoi Toyota Starletillaan
Ralliauto -luokassa ja lopulta päätti kilpailunsa
kolmannelle sijalle. Hänen edelleen ehtivät ainoastaan
Leif Österholm, jolla nähtävästi E-TMK/UA:n
kuljettajana oli hieman kotikenttäetua. Luokan
voittajaksi ajoi Pasi Tiainen(LohUA) GT Corolla Coupella.
Matias Peippo ajoi myös hyvin ja kuittasi nuorissa Skoda
Fabiallaan luokkansa kolmannen sijan. Toinen sija jäi
ikävästi ainoastaan alle sekunnin päähän. Luokan
voittajalla Juuso Nordgrenilla (KaUA) oli vauhti päällä,
kun hän voitti toiseksi tullutta Sami Vepsää (RaisUA) yli
kymmenen sekuntia.
Teksti :
Santtu Miinalainen

