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Taittajan kärestä
Kauden kolmas lehti tulee vasta nyt, kaikenlaista touhua
on ollut ja tuntuu olevan vielä tämänkin lehden jälkeen.
Tämä kolmas lehti on hieman pienempi sivumäärältään,
mutta seuraava lehti tulee olemaan rallilehti joka annetaan tulevan Kyrön rallin yhteydessä kaikille karttapaketin ostajille kylkiäisenä.
Rallia pukkaa siis tammikuussa, kun yhdestoista päivä
käynnistyy pitkästä aikaa seuramme tekemä pienoisralli, Kyrö-ralli. Neljän ek:n mittainen ralli sisältää ekkilometrejä yli 50, mutta silti reittimitta jää alle 120 kilometriä. Sinne vaan hommiin jos tuntuu, että tammikuussa liikenee aikaa harrastukselle! Kilpailukeskus sijaitsee
Oripäässä.
AKK:n mitaligaalassa palkittiin jälleen vuoden onnistujat ja pitkän ajan autourheilutekijät. Juhlavinta koko
gaalassa oli kun suomalainen rallilegenda Simo Lampinen palkittiin liiton kultaisella merkillä ja yleisö nousi
tekemään kunniaa aplodien kera rallikonkarille. Vuoden
autourheilijaksi valittiin Toomas Heikkinen. Hyvin järjestetty gaala keräsi Vierumäki Areenalle yli 1100 juhlijaa.
Toiminnan täyteinen vuosi alkaa olla lopuillaan ja ensi
vuosi on kyllä yhtä toiminnan täyteinen ellei jopa täydempi kuin tämä vuosi.
Rallin jälkeen on vuorossa Circuit Endurance kilpailu,
jolle saimme cup-arvon myös tänä vuonna. Seuramme
on myös anonta vuorossa tämän vuotiselle rata-ajon SMkilpailulle sekä Historic-ratakilpailulle. Vuoden lopussa
ajetaan vielä tietenkin Reiskan rähinät.
Nähdään rallin merkeissä!
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11.1.2014
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ALASTARO

14.-15.9.

AUA

Finrace Alastaro toimi
rata-ajon SM-sarjan finaalikilpailuna syyskuun puolessa välissä. Kilpailuun oli
ilmoittautunut yhteensä
137 kuljettajaa ja tiimiä.
KySUA:n kuljettajia listoilta löytyi kymmenen.

ming ajalla 1.38,389. Matti
Salonen, Erik Forsström,
Aki Teini ja Markus Alkio
ajoivat 1.39,5 -1.42 aikoja.

Lauantain aika-ajoissa kuljettajat sijoittuivat seuraavasti. Erno Granqvist
Erno Granqvist ajoi Zetec- ajoi ruutuun 11. Kari Aarmoottorisella kilpurillaan nio ajoi ruutuihin 11 ja 9.
Hannula ja Ståhl ajoivat
Formula Ford-luokassa.
Kari Aarnio sekä kuljetta- ruutuihin 10 ja 11. J-P Ollijapari Markku Hannula ja kainen vei Legendsiään siiTero Ståhl kilpailivat Xtre- hen malliin, että lähtöpaime Race -luokassa Bema- kaksi muodostui ruutu 5.
Kuorma-autoissa John
reillaan.
Jukka-Pekka Ollikainen Hemming nappasi paaluajoi Legends -luokassa. paikan, Matti Salonen ajoi
Samaan luokkaan oli toiseksi, Erik Forsström nelilmoittautunut myös Risto jänneksi, Markus Alkio kuuAhrikkala, mutta hän denneksi. Aki Teinin Iveco
peruutti osallistumisensa. ei toiminut kunnolla ja hän
Lisäluokkana ajetussa kuor- ei osallistunut aika-ajoihin
ma-autoissa seuraamme eikä kilpailuun.
edustivat Markus Alkio,
Erik Forsström, Aki Teini,
Matti Salonen ja John Hemming.

Hannula ja Ståhl paransivat kilpailuissa aika-ajon tulosta hienosti
Lauantain ensimmäisissä
lähdössä Erno Granqvist
tuli maaliin sijalla 9. Sunnuntaina Ernon sijoitus oli
7.
Xtreme Racen tuloslista

Perjantaina harjoitukset
lupasivat hyvää suurimmalle osalle kuljettajistamme.
Ollikainen oli harjoituksissa parhaimmillaan kolmen
joukossa. Ernon aika riitti
parhaimmillaan kahdeksanneksi. Xtreme Race luokassa Aarnio ajoi seitsemänneksi parhaimmassa
harjoituksessaan. Hannulaa ja Ståhlia ei radalla harjoituksissa nähty.
Kuorma-autoissa harjoituspäivän nopeimmasta
ajasta vastasi John Hem-

Erno pärjäsi hyvin Formula Fordeissa

lauantaina näytti Aarnion
osalta sijaa 8. Hannula ja
Ståhl sijoittuivat lähdössä
sijalle 7. Paikat vaihtuivat
sunnuntain lähdössä, kun
Aarnio kuittasi sijan 5 ja
pari Hannula, Ståhl olivat
sijalla 6.
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J-P Ollikaisen koko viikonloppu oli tavallisen synkkä
lopetus kaudelle tekniikkamurheiden ja kolhujen
takia. Lauantaina Ollikaisen sijoitus oli 27. Ja sunnuntaina ajetuista kahdesta lähdöstä hän joutui toisen keskeyttämään ja toisessa sijoitus oli 20.
Kuorma-autoluokassa lauantain kilpailun voitti
Matti Salonen, John Hemming ajoi neljänneksi. Markus Alkion auton tekniikka
petti ja hän ei osallistunut
lähtöön. Erik Forsströminkin matka katkesi ja tuloslistaan merkittiin keskeytys. Sunnuntain lähdössä
voiton nappasi jälleen
Xtreme race -luokan lähdöissä nähtiin hyviä kamppailuja
Matti Salonen. John Hemming ajoi kolmanneksi ja
Erik Forsström päätti kil- Ensi vuonna käynnistyy siis lyöty jo lukkoon. Kilpailu Teksti:
Rata-SM nimeä kantava j ä r j e s t e t ä ä n 1 2 . - Santtu Miinalainen
pailunsa viidentenä.
sarja jälleen parin vuoden 13.7.2014 Alastaron moot- Kuvat: Santeri Ampuja
toriradalla. Pääluokkana
Finrace Alastaro päätti kau- jälkeen.
ajetaan Porsche Gt3 Cup.
den ja ensi vuonna rataMuita
SM-luokkia ovat
Vuonna
2014
on
seurallamautoilun SM-sarjan nimi
V1600
ja
Formula Ford.
me
anontavuoro
kilpailulle
tulee vaihtumaan jälleen.
ja kilpailupäivämäärä on
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JOHN HEMMING RANSKANMAALLA
Tänä vuonna Mika Mäkinen
ei ollut ainoa Euroopassa
ajotaitojaan mittaamassa
ollut KySUA:n kuljettaja.
John Hemming kävi ajamassa Ranskassa Le Mansin
osakilpailussa Ranskan kansallisen luokan lähdön.

hyväksymistä.
- Putkea jouduttiin lisäämään ohjaamoon, takaosan ristikkoon ja etukaaren tukiputki, niin ja kardaanin suojapelti 5 mm
teräslevystä, kertoo Hemming.

Aki Teini vuokrasi Johnille
Iveconsa ja kun Johnin kansainvälinen lisenssikin napsahti voimaan oli tämä
kuorma-autokauden tulokas jo kovaa vauhtia
menossa Ranskaan.

Le Mansin radalla John ei
ollut koskaan ennen ajanut, joten hän joutui lähtemään aivan ”rookiena”
radalle. -Kyllä se oli aikamoista jarrupaikkojen harjoittelua ensiksi, mutta
kyllä ne pikkuhiljaa alkoivat löytymään, kertoo
John.

Ilman pieniä teknisiä muutoksia ei Ivecoa hyväksytty
kilpailun katsastuksesta
läpi. Turvakaaria jouduttiin lisäämään hyttiin
oikein urakalla. Kaarien
hitsausta tehtiin jo kotimaassa ennen matkalle
lähtöä ja vielä kaiken
muun hässäkän lisäksi kaaria jouduttiin lisäämään
vielä kilpailupaikalla
ennen osallistumisen

Lauantain ensimmäisessä
harjoituksessa John löytyi
20 kuljettajan joukosta
sijalta kahdeksan. Eroa
kärkeen oli 16 sekuntia ja
aika oli 2.57,075.
Päivän toisessa harjoituksessa ei kulkenut niin hyvin
kuin ensimmäisessä ja
sijoitus oli 17. Märkä keli ei

Iltalähtö ajettiin keinovalojen alla

Ohjaamoon jouduttiin hitsaamaan suojakaariputkia lisää, että sillä päästiin kilpailemaan
tuonut myöskään helpotusta jarrupaikkojen hakemiseen.
Kilpailupäivä on EM-sarjan
rinnalla järjestettävässä
kansallisessa kilpailussa
aivan erilainen aikataulultaan kuin Suomessa ajettavat kilpailut ja harjoitusten sekä lähtöjen välillä ei
paljon hengähdetä. Park
Ferme ajan jälkeen on

kiire jo huoltamaan sekä
tankkaamaan autoa.
Harjoitusten jälkeen oli
vuorossa aika-ajo, jossa
Hemming kuittasi lähtöruudun 11.
Ensimmäinen kilpailulähtö
starttasi EM-kuormaautojen lähdön jälkeen ja
Hemming nousi lähdön
aikana hienosti kaksi pykä-
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Ratavarikolle pääsyä odottelemassa
la yhdeksän.
Lauantain toinen lähtö olikin päivän viimeinen ja
ajettiin illalla klo 18.50
alkaen radan ollessa
valaistu keinovaloilla.
Hemming ajoi tässä lähdössä sijalle kuusi. - Oli
sitten niin siisti kisa että
harvoin pääsee tuollaista
ajamaan, koska oli pimeää, kymmeniä tuhansia
ihmisiä katsomoissa salamat vilkkuen ja Kyrön seudun Ua:n kuski ohittelemassa nykypäiväisiä Manneja ja Relluja, kertoo
John.
Sunnuntaina päivä aloitettiin warm-upilla ja tuloksena sija kahdeksan.
Sunnuntain aika-ajosta lohkesi kahdeksas ruutu ja
valmistautuminen kilpai-

luun alkoi tämän jälkeen.
Lähdössä ei autosta oikein
löytynyt potkua ja ahtopaineet jäivät lopussa alle
2 bariin. Jarrujen jäähdytys ei oikein toiminut ja
kilpailijoita meni ohi tässä
lähdössä. Lopullinen sijoitus maalissa oli kymmenes.

Bugatin rataa jo monta
vuotta. Toivotaan, että
Johnille lohkeaisi joku tallipaikka tulevaisuudessa
vaikka esim. Ranskan sarjasta.

Santtu Miinalainen
Kuvat:
John Hemming Racing
Team
Lähde:
John Hemming Racing
Team www-sivut

Teksti:

Sunnuntain toisessa lähdössä tehon puute vaivasi
vieläkin ja oman lähtöpaikan pitäminen maaliin asti
oli työn ja tuskan takana.
Kilpailun lopussa John ylitti maaliviivan sijalla 11.
Hemmingin suoritus oli
erinomainen olosuhteet ja
harjoituskilometrit Teinin
autolla huomioon ottaen.
Osa ranskalaisista kuljettajista on kumminkin tahkonnut Le Mansissa Circuit

Gridgirlejä riittää Le Mansissa
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Reiskan Rähinät ajettiin jälleen lokakuun loppupuolella Alastaron moottoriradalla. Kilpailijoita oli tällä
kertaa ilmoittautunut yli
kolmesataa kuljettajaa.
KySUA:n kuljettajakaartia
oli mukavasti mukana, niin
nuorten luokassa, naistenluokassa kuin myös yleisessä ja EVK:ssa.
HARJOITUSPÄIVÄ
PERJANTAI
Perjantain harjoituksessa
oli aika vähäinen osanotto,
vaikka keli oli viikonlopun
paras. Lauantaina sitten
alkoikin tulla räntää ja lunta, mutta rata pysyi kohtalaisen ajettavassa kunnos-

sa. Itselläni oli tällä kertaa
”sisähommat”, kun toimin
kilpailunjohtajana NoormarkunUA/MK:n Tommilan
Taiton kanssa. Kiitokset
vielä Taitolle, paljon tuli
oppia tälläkin kerralla!
KySUA:n kuljettajia oli
ilmoittautunut yhteensä 9.
Mika Kaitonen, Jeri Kaitonen, Ari Kääntee, Sari Luoto, Niko Vainio, Matti Varjus, Kimmo Luoto ja aivan
uutena jokkistulokkaana
Kari Saarinen. Kulmalan Arikin oli ilmoittautnut,
mutta harmillinen nilkkavamma johti peruutukseen.

Sari Luodon käsittelyssä oli Honda Civic

Jeri Kaitonen matkalla nuorten luokan voittoon
LAUANTAI
Nuorten ja naisten luokalla
aloitettiin lauantaipäivä ja
pienen alkutakertelun jälkeen päästiin kunnolla läh-

töjen läpiviemisessä vauhtiin. Syksyn pimeyden
pakottama aikataulu oli
hieman tiukka lauantaina,
mutta onneksi päivän
mitta riitti ja kilpailu saatiin päättymään aikataulun puitteissa.
KySUA:n kuljettajista Jeri
Kaitonen aloitti mittelöt
ensimmäisenä. Jerillä oli
autona Fiat ja keli oli
melko liukas ensimmäisissä lähdöissä. Jeri joutui
keskeyttämään alkuerässä
ja keräilyistä oli otettava
vauhtia. Saarisen Kari oli
toisena nuorten luokan lähtijänä matkassa. Kari oli
juuri suorittanut JMtutkinnon ja Mäkelän Heimolta ostetulla Fordilla
ilmestyttiin viivalle.
Alkuerässä Kari sijoittui viidentenä maaliin. Keräilyerä kutsui myös Karia.
Samaan keräilyerään jou-
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tuivat molemmat Jeri ja
Kari. Jeri nappasi lähtövoiton ja Karin sijoitus oli kuudes ja samalla hänen kilpailu päättyi tällä kertaa
tähän.
Jeri ajoi välierästään Afinaaliin suoraan.
A-finaalissa oli vastassa
etuvetoisia ja takavetoisia
sekä yksi Imppi. Jeri antoi
Fiatille kyytiä ja samalla
kylmää kyytiä muillekin ja
ajoi nuorten luokan finaalin voittoon.
Naisten luokassa Sari Luodon autona oli Honda Civic
ja alkuerästä Sari nappasi
sijan 3.
Välierälähtö olikin tiukka
ja musta-valkoinen lippu
tuli tilille painamisesta.
Lähdön 5. ja samalla hän
joutui sijoituskarsintalähtöön.
Sijoituskarsinnassa Sari
ajoi hienosti sijalle 2. ja
tie A-finaaliin aukesi.
Naisten A-finaalissa Sarin
kiidätti Hondaa sijalle kuusi.

Niko Vainio ajoi numerolla 54 EVK:ssa sijalle 17
omassa alkuerässään viides. Ari Kääntee ajoi Saarisen Karin Fordilla ja
alkuerässä Ari sai mustavalkoisen lipun ja kaiken
lisäksi joutui keskeyttämään lähdön.

Sarin ja Arin matka jatkui
EVK:ssa Niko Vainio ajoi Cit- keräilyeriin Nikon noustesroenillaan alkuerän nel- sa välieriin. Sari joutui kesjänneksi, Sari Luoto lähti keyttämään keräilyerälähhaastamaan miehiä ja oli tönsä. Ari ajoi lähtönsä vii-

denneksi, mutta se ei riittänyt nousuun vaan kilpailu päättyi ainoastaan neljän neljän noustessa
välieriin.
Niko nappasi Sitikalla
välierävoiton ja semifinaalipaikka aukesi. Semifinaalissa Sitikka kiiti sijalle
neljä ja tällä päästiin toiseen sijoituserälähtöön.
Sijoituserästä sija yksi ja
nousu seuraavaan sijoituserään. Tämän sijoituserälähdön viides ja näin
ollen matka päättyi tähän.
Niko Vainion lopullinen

sijoitus oli EVK:n kokonaiskilpailussa 17.
Lauantaina satoi lunta räntää ja vettä, mutta paistoihan tuo aurinkokin jossain
vaiheessa. Seuraavaksi oli
meikäläisellä vuorossa palkintojenjako ja mukavahan sitä oli oman seuran
väelle palkintoja jaella.
Seuraavana aamuna sitten
klo 5.00 alkoi kilpailunjohtajan ensimmäinen työsarka, reilu parin tunnin Park
Ferme -vahtivuoro täytyi
vielä vetää ennen kuin saatiin kilpailu ja katsas-

M atka
TILAUSAJOT KOTI- JA ULKOMAILLE
Kts netistä : www.matkaviitala.fi
TURKU-KROATIA SUORAT LENNOT
9-12.10.2014 SAARENMAA RALLI
SOITA 02 766 9294, LOIMAA

Välillä kuljettajat saivat osakseen luntakin taivaalta,
Käänteen Ari Fordilla taiteilee parhaansa mukaan
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tushommat käyntiin. Seuran puheenjohtajan Kaunismäen Markun kanssa
vahdittiin aamutunnit,
jonka jälkeen alkoi alavarikolta tiimien porukat
valumaan ylävarikolle.
SUNNUNTAI
Sunnuntaina ajettiin yleinen- ja pappaluokka. Yleisessä Mika Kaitonen ajoi
ykkosenä alkuerälähdön
maaliin. Autona hänellä oli
sama millä Jeri edellisenä
päivänä voitti nuorten luokan eli Fiat. Vaikka
alkuerässä veto oli hyvä,
niin välierälähtöön ei Mika
päässyt enää ja kilpailu keskeytyi siihen.
Ari Kääntee ajoi Fordilla
myös yleisessä ja hänen
tulos alkuerälähdöstä oli
neljäs. Välierälähdössä
tulos oli viides ja lisäksi
musta-valkoinen lippu kiilaamisesta. Viides sija ei
riittänyt enää jatkoon
vaan Arin kilpailu loppui
tähän.
Pappaluokkaan olivat ajamaan lähteneet Matti Varjus ja Kimmo Luoto. Kummallakin allaan Honda
Civic. Matti Varjuksen edellisestä jokkiskilpailusta oli
kuulemma 20 vuotta
aikaa. Matti aloitti ei enempää eikä vähempää kuin
alkuerälähdön ykkössijalla.
Toinen viime kesänä ratailloissakin ahkeraan Alastaron rataa tahkonnut ”pappa” Kimmo Luoto aloitti
alkuerässä sijoituksella kolme.
Välierälähdöissä Matti ajoi
sijalle kolme ja Kimmo
sijalle kuusi. Matin matka
jatkui eteenpäin, mutta

Papat tuulettivat oikein kunnolla palkintojenjaossa
Kimmon matka katkesi
tähän lähtöön. Sijoituskarsinnassa sija kolmeei riittänyt enää Matin jatkopaikkaan ja lopputuloksissa Matti oli pappojen kokonaiskilpailun yhdeksäs.
Sunnuntai olikin paljon
aurinkoisempi päivä kuin
lauantai ja päivällä ehdittiin pitämään myös lyhyehkö tauko.
Koko päivän ajan Crosskartit ajelivat tauoilla ja tiettyjen erien välissä omia
lähtöjään ja samoilla hurjilla laitteilla pääsivät ajamaan myös jokkiskuuluttajat Emppu Tuominen, Tero
Sulkakoski ja Toni Lönnroos
sekä jokkiksen yleisen luokan SM-kultamitalistit
Antti Harju, Juha Perälä ja
Joni-Pekka Rajala.

Sulkakosken Tero haastatteli jokkiksen yleisen luokan
SM-kultamitalisteja Crosskart fiiliksistä, niin ja pääsihän
Tero itsekin ajamaan kolme lähtöä tehotykeillä Tuomisen Emppua ja Toni Lönnroosia vastaan
Hieno viikonloppu ja mukava määrä kilpailijoita jälleen kerran Alastaron moottoriradalla. Vuonna 2014
kilpailu järjestetään 18.19.10.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Santtu Miinalainen

Ilmeistä päätellen jokkismestareilla oli hauskaa jo perjantain testeissä, kun he pääsivät Crosskartien rattiin
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Momo Motorsport Weekend 21.-22.9
Kuorma-autojen kauden
päätti Momo Motorsport
Weekend syyskuun lopussa. Samassa kilpailussa
ajettiin myös driftingin
SM-tittelistä.
Drifting puolella ei onni
suosinut Niko Peltolaa,
jonka auto jäi jo katsastukseen. Aikaisemmin
Nikon auton turvakaaret

olivat olleet sääntöjen
mukaiset, mutta kilpailupäivän aamuna turvakaaria ei enää hyväksyttykään
kilpailuun. Korjauksiin ei
ollut enää aikaa ja hän ei
päässyt kilpailemaan.
Kuorma-autojen sarjan
voittajakin ratkesi vasta
viimeisessä lähdössä, kun
ensimmäisen lähdön piste-

Niko Peltolan matka SM-drifting kilpailussa katkesi katsastusteknisiin ongelmiin
erona johtokaksikolla Jarkko Jauhiainen (UUA) ja
Matti Salonen (KySUA) oli
ainoastaan kahden pisteen
ero.

Matti Salonen otti kaikki irti Mersun moottorista

Kuorma-autojen toisessa
ja kauden viimeisessä lähdössä ei Salosella ollut
onni myötä vaan Mersun
kone alkoi piiputtamaan ja

tehojen laskun myötä
sijoituskin putosi ja kilpailun lopussa Matti löytyi
tuloslistalta sijalta neljä.
Tällä tuloksella Matti ajoi
kansallisen sarjan toiseksi
loppupisteissä.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Maanrakennus- ja
maansiirtotyöt
Puh. 040 727 3381 Kupparinkuja 95
Fax: 02 488 6548
21380 Aura
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www.kysua.net

Tämän kauden kuorma-autosarjan palkitut vasemmalta lukien 1. Jarkko Jauhiainen
(UUA), 2. Matti Salonen(KySUA) 3. Erik Forsström(KySUA), 4. John Hemming
(KySUA), 6. Markus Alkio(KySUA) kuvasta puuttuu Jarmo Kinnunen(LemUA), joka
tuli sarjan viidenneksi

LOIMAA

