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Taittajan kärestä
Niin se alkaa olla vuosi taas lopuillaan, mutta eipä ole
vielä kaikki kilpailut ja kokoukset pidetty. Puuhaa on piisannut koko kesän, vaikka ei meikäläisen pitänyt niin
kauheasti missään toimitsijahommissa pyöriä tänä vuonna.Aina sitä itsensä jostain autourheiluun viittaavasta
palaverista tai kilpailusta löytää.
Tämä lehti täyttyi kesän ja alkusyksyn jutuista ja vielä
jäi kirjoiteltavaa seuraaviin lehtiin. Tiimitkin voivat
lähettää omia kausijuttujaan ja kuvia, niin julkaisen
niitä loppuvuoden lehdissä.
Ensi vuonna seura täyttää 50 vuotta ja aiotaan juhlistaa
jossain sopivassa paikassa. 60-luku on ollut aktiivista
autourheiluseurojen perustamisaikaa. VarsinaisSuomessa lähiaikoina on ollut ja tulee olemaan monen
seuran täysiä 50-vuotisjuhlia. Toivottavasti omat
jäsenemme pääsevät juhlimaan oman seuran puolivuosisataista taivalta.
Reiskan Rähinät ajetaan vielä lokakuussa. Sitten onkin
vuorossa syyskokousta ja ansioituneiden toimitsijoiden
sekä kuljettajien palkitsemista. Syksyn aikana myös palkitaan alueellisesti menestyneet kuljettajat Laitilassa.
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- pesut
- vahaukset
- pikahuollot
®

HINAUSPALVELU 24h
040 4166 112
0600 02200

www.huoltojapesupalvelu.fi
Takojantie 5
32300 MELLILÄ
PUH: 050 - 3065505

SYYSKOKOUS
Aika: 5.11.2015 klo 19.00
Paikka: Ravintola Karoliina, Virttaa
Esillä sääntömääräiset asiat ja kauden palkittavat
Kutsutaan Markku Kaunismäki kunniapuheenjohtajaksi
Kahvetta ja pullaa!

Tervetuloa!
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MOMO ENDURANCE 17.5.
Toukokuussa ajettiin endurance-sarjan Alastarolla
mukana oli myös lisäluokkana kuorma-autot.

KySUA:n kilpailuna alun
perin aiottuun kilpailuun
ei seuralla jäänyt aikaa,
kun talven ralliin meni sen
verran tehokkaasti aikaa
eikä paukkuja toukokuun
endurance-kilpailun
tekoon löytynyt.

Hakka racingin Corrado
kulki hyvin ja kilpailussa
sijoitus oli 11. Luokkasijoitus oli 2. Sari´s racing teamilla ei ollut niin hyvää tuuria 106:n kierroksen jälkeen tuli keskeytys ja
tiimi ei päässyt tuloslistalle tällä kertaa. Kaunismäen tiimin Honda kesti 144
kierrosta ja hieman reilun
neljän tunnin ajon jälkeen
kilpailu oli ohitse heidän

kohdaltaan. Team Scuderia
Kantolehdon BMW kiisi loppuun asti jääden 8 kierrosta voittajajoukkueelle.
Lopussa tiimin sijoitus
tuloslistalla oli 16. Luokkasijoitus oli 12.

Kuorma-autojen määrä ei
ollut suuri mutta hyvää kilpailua silti saatiin aikaiseksi. Seuraamme edustivat Erik Forsström ja Mika

Kilpailuun ilmoittautui 34
joukkuetta ja kuormaautoja radalla nähtiin 5:n
kuljettajan voimin.
Seuramme kuljettajia ajoi
seuraavissa tiimeissä: Hakka-racing, Markku Kaunismäen tiimi, Team Scuderia
Kantolehto ry. ja Sari´s
Racing Team.
Uuden rengassäännön
myötä Bridgestonen uusi
Adrenalin re002 pääsi tulikokeeseen ja osalla rengas
toimi hyvin ja osalla hieman huonommin. Lähinnä
renkaan kestävyydestä tuli
sanomista ei niinkään
muusta toimivuudesta.
Team Scuderia Kantolehto ry. ajoi luokassaan sijalle 12

KySUA:n tiimit vierekkäin Sari´s racing team ja Hau Nau -team

Mäkinen. Molemmissa lähdöissä voittoon ajoi Erik
Forsström ja toisena maalissa oli Mika Mäkinen.
KySUA:n kaksikolle siis
hieno kilpailuviikonloppu.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
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ALUEKUPPI II
Aluekupin toinen osakilpailu ajettiin 22. kesäkuuta. Paikalle oli tullut mukava määrä seuramme kuljettajia ja tietenkin myös
muista seuroista.

kolmas. V1600 luokan
voittoon ajoi Jaakko Louhi. Hau Nau tiimi oli
Endurance Saloon luokassa kolmas.

Teksti ja kuvat:
Matti Varjus oli ajamassa
Santtu Miinalainen
endurance saloon luokan
Honda Civicilla alle 1600
luokassa. Erno Graqvistin alla oli Hau-Nau tiimin Honda CRX. Jaakko
Louhi osallistui V1600luokan Alfa Romeolla.
Matias Peippo oli tullut
Type-R Civicillä radalle.
Vesa Mäkelä kilpailii
roadsport-luokan Ford
Escortillaan.

Matias Peippo ajoi molemmissa lähdöissä luokkavoittoon, autona hänellä oli Honda Type-R

Ensimmäisessä lähdössä
Peippo antoi hyvää haastetta Varjukselle. Kellottaen myös parhaan
kierrosajan lähdössä.
Peipon vauhti ei kuitenkaan aivan riittänyt ja
Varjus otti lähtövoiton.
Vesa Mäkelällä oli vääntöä Hannu Lindforsin
kanssa, mutta Lindfors Erno Granqvist oli Hau-Nau tiimin Hondan puikoissa
vei luokan kakkossijan
Mäkelän nenän edestä
kolmen sekunnin erolla
maaliviivalla. Jaakko
Louhi voitti V1600 luokan ja Endurance Saloon
luokassa Hau-Nau tiimi
ajoi kolmanneksi.
Toisessa lähdössä Maias
Peippo kilpaili jälleen
Varjuksen kanssa kellott a e n p a r h a a n k i e rrosajan, mutta jälleen
Varjus kuittasi kilpailulähdön nimiinsä. Matias
Peippo ajoi luokkavoiton
yli 1600 kuutioisissa.
Vesa Mäkelä oli luokassa
Mäkelän Vesan Escort taittuu Lemminkäisen mutkaan
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RATAILTA II 15.6.
Kauden toinen ratailta olikin tosi suosittu. Tuleva
Pärnun ratakilpailu keräsi
harjoittelijoita ja testaajia. Myös ei kilpailevat harrastajajäsenet olivat
innokkaasti mukana kesäkuisessa lämpimässä illassa.
Olihan illan aikana useampi hinauskin, mutta rata oli
muuten siistissä kunnossa
illan jälkeen.
PS. Jäsenet voisivat avata
sanaisen arkkunsa siitä
onko ratailtojen määrä
sopiva ja ovatko ne järjestetty oikeaan aikaan.

Historian havinaakin oli ilmassa, kun Keke Rosbergin
aikanaan Suomeen lanseeraaman luokan kilpuri
Subaru Sport oli ajamassa

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Säterin Matiaksen matka loppui pyörän irtoamiseen
Lemminkäisen suoran alkupäässä, Renun pyöränpultit
antautuivat suunnattoman tehon vaikutuksesta ja paluukyyti varikolle oli varattu hinurin kyydissä.

Locostin turvakaaren tarroista huomaa, että rataillat
ovat tulleet tutuiksi

Superkart porukalla oli huonoa tuuria, kun moottori
leikkasi kiinni harjoituksessa
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Jukka Pietilä testasi Fiat Abarth Assetto Corsea. Tällaisilla Fiateilla ajetaan kilpaa
omassa sarjassa esim. Italiassa.

Jaakko Louhi testasi V1600 luokan Alfaansa

Kutilakin oli paikan päällä Roadsport C -luokan Ladallaan

Sakari Mäkilä (vas.) oli myös harjoittelemassa rataillassa

Varjuksen Matti ehti morjenstelemaan ajon lomassa

Matias Peipon TypeR lauloi myös iloisesti
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Romukauppa JM SM EVK
Loimaan UA anoi jokkiksen
etuveto-kardaaniluokan
SM-kilpailun kesäkuulle.
Paikkana toimi Alastaron
moottorirata.
Kilpailuun ilmoittautui 183
kuljettajaa, joka on viime
vuotista EVK SM-kilpailua
parempi saavutus.
Seurastamme kilpailuun
osallistui Sari Luoto, Mika
Vierusalo, Janne Pensikkala, Ari Kulmala, Ari Kääntee ja Markku Kaunismäki.
Lauantain alkuerissä seuran kuljettajilla ei ollut
oikein kaasarin kurkut kunnolla auki, kun kukaan ei

päässyt jatkoon ensimmäisessä lähdössä. Vai halusivatko kaikki ajaa pitkän
kaavan mukaan? Alkuerien
jälkeen oli keräilyerien
vuoro. Mika Vierusalo ajoi
omassa keräilylähdössä kolmanneksi. Luodon Sarin
sijoitus oli neljäs omassa
lähdössä. Sarin huoltoporukka oli vaihtanut edel-

Janne Pensikkalan autona oli Toyota

lisenä yönä koneen Hondaan, kun harjoituksessa
vanha kone sanoi sopimuksen irti. Markku Kaunismäki ajoi toiseksi lähdössään.
Ari Kääntee ei saanut Fordiansa kuntoon ja kilpailu
jäi tällä kertaa yhden lähdön vedoksi. Ari Kulmala

ajoi lähtövoittoon ”Valkoiseksi valaaksi” nimetyllä
Volvollaan. Toisissa keräilyerissä oli mahdollisuus
vielä paikata ensimmäisen
keräilyn sijoitusta siten
että pääsisi jatkoon. Mika
Vierusalolla lähtö päättyi
keskeytykseen ja Sari Luo-

Luodon huoltoporukalla riitti hommia jo ennen kilpailua,
moottori jouduttiin vaihtamaan vielä kilpailun vastaisena yönä

Lähtölaatta oli samassa paikassa kuin JM-SM 2005 kilpailussa
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@ ALASTARO CIRCUIT
Seuran uusi digitaalinen
lähdönkeräilytaulu oli lainassa EVK SM:ssä
don Hondaa ei viivalla näht y, k o n e e n v a i h d o n
yhteydessä oli laturin johdot jääneet auki ja akku
tyhjeni eikä kone lähtenyt
käymään. Markku latasi
Renulla siihen malliin, että
lähdössä sijoitus oli toinen. Tällä päästiin seuraavalle päivälle mukaan. Kulmalan Arin ”Moby Dickissä” ei ruuti oikein riittänyt
ja tällä kertaa EVK SMtuloksena oli keräilylähdöstä viides sija. Janne
Pensikkala riipaisi Toyotallaan neljännen sijan, jolla
päästiin myös sunnuntaille.
Sunnuntaina aloitettiin jälleen alkuerillä. Janne Pensikkala oli lähdössään seitsemäs ja Markku Kaunismäki lähdössään viides.
Keräilyerissä Kaunismäki
ajoi sijan neljä ja Pensikkala sijan viisi. Pensikkalan
sijoitus ei riittänyt toisiin

keräilyerälähtöihin, mutta
Kaunismäki pääsi koittamaan vielä yhden lähdön.
Tästä lähdöstä Markulle
sija 6 eikä tällä kertaa
enää jatkoon pääsyä. Markku siis tällä kertaa KySUA:n
paras kuljettaja EVK SMkilpailussa.
SM-kullan pokkasi Juha
Salonen pitkän kaavan
mukaan Hondallaan. Salosen ratakokemus Alastarolta oli kyllä kullanarvoista
kardaanivehkeiden lähtiessä viivasta etuvetoisia
kiukkuisemmin, ollen 2030 metriä edellä jo ensimmäisessä mutkassa. Juha
pesi kardaaniautojen kuljettajat pyöreillä ajolinjoilla suoritetuilla ohituksilla.

Kulmalan Arin ”Moby Dick”

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen
Käänteen Arin Ford nro 152 lähti hyvin viivasta, mutta
auton tekniikka ei kestänyt loppuun asti

Markku Kaunismäki ajoi parhaan tuloksen seuramme
kuljettajista Romukauppa JM SM EVK-kilpailusta
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MOMO ENDURANCE KEMORA 18.7.
Kemoran radalla ajettuun
endurance kilpailuun osallistui seurastamme muutama kuljettaja. Hau Nau tiimi eli Markku Kaunismäki, Sauli Rautiainen ja Erno
Granqvist osallistuivat Hondalla Vetelissä ajettuun
endurance-sarjan osakilpailuun. Kilpailun
yhteydessä ajettiin myös
kuorma-autojen 2. osakilpailu. KySUA:n kuljettajia
kilpailussa olivat Matti Salonen, Mika Mäkinen ja Erik
Forsström. Kilpailun harjoituksissa Erikin Sisu ei
kestänyt ja Mäkinen jätti
tällä kertaa kilpailun väliin
ja vuokrasi Iveconsa Forsströmille.
Aika-ajotuloksena paalupaikalta pääsi lähtemään
Matti Salonen. Erikin aika
oikeutti neljänteen ruutuun. Erik ei ehtinyt paljoa
harjoittelemaan ja aikaajoon hän lähti kylmiltään
Ivecon rattiin. Normaalisti
ykkösrivistä lähtemään tottuneelle Erikille saattoi Ivecon vääntävä kone olla erilaisempi ajaa kuin Sisun
korkeammalle kiertävä
Cummins. Kilpailulähdössä maaliintulo järjestys oli
seuraava Matti Salonen,
Jarkko Savijärvi, Erik Forsström.. Mutta Matti Salosen ylinopeus aiheutti
hänelle 10 sekunnin
aikasakon ja samalla
hänen sijoitus putosi neljänneksi.
Endurance -lähdössä Hau
Nau -tiimi ajoi hienosti ja
oranssi Civic toimi kaikkien
alkukauden murheiden jälkeen hyvin. Taakse jäi
monta sijoituksensa kärkipäähän jo vakiinnuttanutta tiimiä. Erno Granqvist
vastasi tiimin parhaasta
kierrosajasta 1.25,112.
Tämä oli samalla kilpailun

viidenneksi paras kierrosaika. Hau Nau -tiimi saapui
maaliviivalle sijalla 15.
Kuorma-autojen toisessa
lähdössä Erik Forsström
alkoi päästä Ivecon kanssa
sinuiksi, mutta Savijärvi
vei voiton ja Erik Forsström
ajoi toisena maaliviivalle.
Matti Salosen urakka keskeytyi viidennellä kierroksella.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Erikin Sisu ei kestänyt harjoituksissa, mutta Mika Mäkinen vuokrasi Ivecon Erikille kilpailun ajaksi

Jarkko Savijärvi, Raine Vikman ja Matti Salonen Kemoran varikolla

Hau Nau -tiimin Hondassa oli kulku kohdallaan. Tässä kuvassa puikoissa on Markku Kaunismäki
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Yläneen säpinät 27.6.
Karppisen Juha oli saanut
puhuttua meille paikan Yläneen säpinöistä. Säterin
Matias toi paikalle jokkisautonsa. Esillä oli myös
lyhyt diaesitys seuran toiminnasta ja lajeista kuvien
kera television ruudulta.
Säpinöillä oli myös melkoinen kavalkadi vanhoja
autoja, mopoja, moottoripyöriä ja traktoreita.

Kavalkadin ohiajoa hieman
varjosti vesisade, mutta
innokas Säpinä-porukka ei
siitä paljon välittänyt. Ja
iso hatunnosto tanssiesityksen juuri pahimmassa
sadekuurossa esittäneelle
tanssiryhmälle!
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Janne Ilola omistaa melko harvinaisen Opel Ascona B:n

Katoksen ja tavaroiden järjestelyä aamutuimaan, säpinäporukkaa oli paikan päällä ihan mukavasti

Säterin Matiaksen jokkis-Renu oli näytillä

Maanrakennus- ja
maansiirtotyöt
Kupparinkuja 95
Puh. 040 727 3381
m.makinen.oy@wippies.fi 21380 Aura
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PIKAINEN VISIITTI MONZASSA

Avautuipa tänä kesänä
hieno tilaisuus piipahtaa
legendaarisella Monzan
moottoriradalla. Majapaikastamme oli matkaa n. 35
km radalle, joten eihän
tuossa pitäisi kauaa mennä
kun siellä piipahtaa. No
tämä luulo oli minulla
ennen kuin näin tämän liikenneympyröiden luvatun
maan.
Tämä tuhansien liikenneympyröiden luvattu maa
siis kaipaisi surkeasti jonkinlaista kertausta liikennesääntöjen noudattamiseen, esimerkiksi Turvassa

tiellä-kampanjan vetämisen iiisolla mittakaavalla.
Vaikkapa suomalaisen vetämänä DVD:lle ja dupattuna
Italiaksi, kuten Italiassa
kaikki ulkomaiset ohjelmat halutaan muutenkin.
Siinä alkoi Bruce Willisin
katu-uskottavuus karista,
kun satuin ohi mennen vilkaisemaan illalla hotellihuoneessa televisiota ja
sieltä tuli juuri Die Hard 2
italiaksi dupattuna.
MONZAAN
Lähdimme Legnanosta
läheltä Malpensaa ajelemaan Autodromo

Nazionale Monzaa kohti ja
tähän vajaan 40 km:n matkaan upposi reilu 2 tuntia
aikaa. No tietysti meillä ei
tällä kertaa ollut hirveä kiire, mutta ihmetystä herättivät silti nuo satojen liikenneympyröiden sadat vilkuttomat autot, joilla ei
ollut minkäänlaista aikomusta ilmoittaa mihin päin
olivat menossa. Vilkuttoman liikenteen sai huomata myös visuaalisesti parkkipaikoilla, kun alkoi etsimään suorapeltisiä autoja.
Niitä ei ollut.
Monzaan saavuttuamme

kävi niin sanotusti munkki,
kun kyseisenä päivänä oli
Monzan Historic Race ratakilpailun vapaaharjoituspäivä. Autoja oli paljon
ja monesta luokasta. Historic GT autoista kaikista
pienimpiin luokkiin. Kilpailu näytti olevan suosittu,
koska autoja oli yli 200. Esimerkkinä pisti silmään Aryhmäläinen 240 rataVolvo, jolla Andrew Beverley ajoi nyt Monzassa.
Tämä Volvo on 1984 vuodelta ruotsalaisen kuljettajan Ulf Granbergin entinen. Ko. Volvolla on ajettu
joskus Monza 500 kilpailus-
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Lola T70 Mk3B Coupe

sa, mutta eipä ole päästy
maaliin. Tälläisia historiapläjäyksiä oli siis kymmeniä tuolla radalla eikä
aika riittänyt harmittavasti muuhun kuin ottamaan
muutamia kuvia näistä historic-laitteista.
GT-autoja oli vaikka mihin
lähtöön ja Monzan pääsuoralla näki kyllä eri GTluokkien autojen tehoerotkin selvästi. Tässä muutama esimerkki malleista,
joita löytyi Proto/GT lähtöluettelosta: Ferrari 512
S,Lola T70 MKIII,Chevron B
19 FVC, Ligier JS 3 DFV,Porsche 911 Carrera RSR

3L,Lotus 30, De Tomaso
Pantera.
Hieno oli nähdä taas yksi
isoimmista ja klassikkomaineen saavuttaneista
radoista.

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Alfa Romeo T33/2

Tutumpaa Escortiakin oli paikan päällä monta
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ALASTARO
RACE

ALASTARO 15.-16.8.
Elokuussa Alastarolla ajettu Rata-SM kilpailu oli jälleen aikamoinen koetin kivi
koko järjestäneelle organisaatiolle. Kilpailun yhteydessä ajettiin SMP F4
Championship sarjan osakilpailu. Kilpailussa tehtiin
myös ennätyksiä, mutta ei
radalla. Kilpailussa tehtiin
11 vastalausetta ja kaksi vetoomusta. Joskus ei ole
edes koko rata-ajon SMkautena ollut noin paljon
vastalauseita ja vetoomuksia, mutta nämä kerääntyivät tähän yhteen kilpailuun. Jee, joku ennätys
meilläkin!!!
Tänä vuonna anontavuorossa oli Säkylän UA ja
muut organisaation seurat
Alastaron UA, Euran UA ja
Kyrön seudun UA olivat
avustamassa. Ajettavia
luokkia oli seitsemän.
Legends, V1600, Formula
Ford, BMW Xtreme, V8
Thundercars, SMP F4 ja
kuorma-autot.

Jukka-Pekka Ollikaisen Legendan moottori kun saatiin iskuun, niin sunnuntaina
napsahti jo kolmas sija lähdöstä plakkariin
KySUA:n kuljettajista Jukka-Pekka Ollikainen ja Sakari Mäkilä Legends luokassa, Emma Mäkinen ja
Jaakko Louhi V1600 luokassa, BMW Xtreme luokassa Kari Aarnio, kuormaauto -luokassa ajoivat Erik
Forsström, Rami Peiponen
ja Matti Salonen.

Legendsien aika-ajossa Juk- Alfa löytyi aika-ajon jälka-Pekka Ollikainen oli seit- keen ruudusta 20.
semäs, Sakari Mäkilä ajoi
Kuorma-autot ajoivat viiruutuun 26.
meisenä aika-ajonsa. Erik
V1600 -luokan aika-ajossa Forsström antoi Sisulle löyEmma Mäkinen vei Miniään lyä, mutta Matti Salosen
sijalle 11. Jaakko Louhen Mersussa oli puhtia vieläkin

BMW -luokka aloitti aikaajolla ja Kari Aarnio kiritti
vauhtinsa paalulle. Toisessa aika-ajossa Aarnio oli
myös paalulla.

Emma Mäkisen sijoitukset olivat 14. ja 15. V1600 -luokassa

AKK Motorsportin toimitusjohtaja Jani Backman toimi
SMP F4 Championship -sarjan kilpailuissa tuomariston puheenjohtajana

30v.

Lokakuu 2015 n:o 2

juhlavuosi

Kari Aarnio ajoi hienosti kaikista kolmesta lähdöistä
voittoon, kolmannessa lähdössä aikasakko pudotti
Aarnion sijalle 5
enemmän. Matti siis paalulle ja viiden sadasosan
erolla toiseen ruutuun ajoi
Erik. Rami Peiponen ajoi
neljänteen ruutuun Mika
Mäkiseltä vuokralla olleella
Iveco Straliksella.
Lauantain Legendsien kilpailulähdössä Ollikainen
ajoi hienosti, mutta vauhti
ei koneessa oikein riittänyt
ja kone menikin vaihtoon
lähdön jälkeen. Ollikaisen
tulos lähdön kahdeksas.
Sakari Mäkilä ajoi lähdössä
hyvin nousten 3 sijaa aikaajoruudusta ollen 23.
V1600 -luokan lähdössä
Emma Mäkisen sijoitus ei
parantunut ja pienten kolhujen saattelemana Emma
oli maaliviivalla 14. Jaakko
Louhi ajoi Alfallaan samalle sijalle mikä oli aika-

ajossa eli 20.
BMW -luokan pitkässä lähdössä Aarnio ajoi voittoon
yli kuuden sekunnin kaulalla seuraavaan.
Kuorma-autojen lauantain
kähdössä oli tiukkaa kamppailua Salosen ja Forsströmin välillä. Salonen veti
maalissa pidemmän orren
ja Erik tuli lähdön toiseksi
0,5 sekunnin erolla Saloseen.Rami Peiponen kohenteli aika-ajossa ajettua
sijoitustaan ja tuli maaliin
kolmantena. Kyröläisille
kolmoisvoitto!!
Sunnuntain kilpailulähdöt
warm-upin jälkeen aloitti
BMW Xtreme -luokka. Kari
Aarnio voitti lähdön 1,9 sekunnin turvin.

Jaakko Louhi paransi vauhtiaan lähtö lähdöltä

Päivän saalis ratatuomaripiste 3:lla
Legendsien lähdössä Ollikaisen autossa oli jo toinen
meininki. Uuden koneen
asennus toi iskukykyä ajamiseen ja J-P ajoi hienosti
podiumille ollen kolmas
maaliviivalla. Luokan todella tiukka vääntö ei ainoastaan ole kymmenen parhaan kärjessä, vaan tulosliuskan keskivaiheillakin
taistellaan aivan sekunnin
kymmenyksistä maaliviivala. Sakari Mäkilä ajoi sijalle
23., mutta 1,1 sekunnin
päässä olisi ollut mahdollisuus jo sijaan 20. Vääntöä
on siis luokassa jokaisesta
sijasta.

BMW -luokassa Kari Aarnio
ajoi toisessa lyhyessä lähdössä voittoon reilun kahden sekunnin erolla, mutta
aikasakon myötä sijoitus
putosi viidenneksi.
Kuorma-autojen toisessa
lähdössä oli Erikille jäänyt
sen verran hampaankoloon, että Sisu tuotiin 15 sekunnin erolla piikkipaikalla
maaliin. Matti Salonen oli
toinen ja Rami Peiponen oli
kolmas. Eli tupla kolmoisvoitto KySUA:n kuljettajille kuorma-autoluokasta.
Teksti:
Santtu Miinalainen

V1600 -luokan toisessa lähdössä Emma oli sijalla 15. Kuvat:
Jaakko Louhi paranteli si- Santeri Ampuja
joitustaan edelliseen läh- Santtu Miinalainen
töön verrattuna ja päätti
toisen lähdön sijalla 17.

Matti Salonen, Erik Forsström ja Rami Peiponen toivat
kaikki pokaalit seuran nimiin molemmissa kuorma-autojen lähdöissä

Aluekuppi 24.8.
Aluekupin viimeinen osakilpailu ajettiin elokuun
loppupuolella. Osallistujia
oli jälleen useasta alueen
seurasta. Olimme liputtelemassa kilpailijoille Palmas -kurvissa.
Ensimmäisessä lähdössä oli
tiukkaa kamppailua parilla
ensimmäisellä kierroksella
Varjuksen Matin ja Mänttärin Jounin välillä. Varjuksella alla oli jälleen XO
motorsportin Honda ja
Mänttärillä Roadsportluokan VW Kupla. Ensin
näytti siltä, että Varjus pystyy laittamaan oikein kunnolla kampoihin Mänttärille. Mutta kilpailun loppua

kohden mentäessä Mänttäri raapaisi Kuplallaan sen
verran rivakasti, että maaliviivalla parin ero oli 1,4
sekuntia. Jukka Pietilä oli
Turbo Unolla lähdössä viides ja Jaakko Louhi ajoi
seitsemänneksi V1600
Alfallaan.
Toinen lähtö oli edellisen
kaltainen. Mänttäri ylitti
maaliviivan ensimmäisenä
Kuplallaan ja Varjus tuli toiseksi 1,7 sekunnin erolla.
Jukka Pietilä oli lähdön viides ja Jaakko Louhi ajoi
maaliin yhdeksäntenä.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Mänttärin Kuplassa oli kyyti kohdillaan

X-Racen BMW:n takaosaa komisti #eikiusita -kampanjan tarra

Linnansuun Asko hoiteli ajanoton ja tulospalvelun

XO Motorsportin Hondan puskurissa oli jälkiä tiukoista
tilanteista

Pietilän Jukka oli molemmissa lähdöissä viides

