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LOIMAAN PESULA OY

Taittajan kärestä
Kyllä taas kesti, mutta tässä se nyt on uusin Ratinvääntäjä.
Juu sitä täytyi tarkkaan valikoida tuo 50-vuotisjuhlan kuvakavalkadi, kun alkoi menojalka vipattaa itse kullakin loppuillasta. Hienot juhlat ja hienoja ihmisiä sali täynnä, kirjaimellisesti.
Juhlavuosi jatkuu kilpailun täyteisenä. Rallin pilasi jälleen
sää. Hommaa yritettiin pitää tulilla aivan loppuun asti, mutta
säälle sitä ei vaan voi mitään ja rallin jälkikulut olisivat nousseet taivaisiin. Pikaisella laskutoimituksella pelkästään yhden
kilometrin matka valtiotien korjausta olisi tehnyt ison loven
seuran varoihin, joten ratkaisu peruutuksesta oli loppupelissä
helppo. Jossitteluihin on aina varaa... Jos ralli olisi ajettu viikkoa aikaisemmin olisi tiet olleet hyvässä kunnossa. Ja niinhän
se huomattiin jälkeen päin, että myös viikko eteenpäin niin
ilmat olisivat olleet suotuisat ja pakkaskeli mitä mainioin. Jos
jos jos...
Nyt kesäkausi on jo alkanut ja RC-rata alkaisi pikku hiljaa olla
kuosissa. Mattotalkoot siellä vielä pitäisi järjestää. Mattotalkoot tarkoittaisi n. 6-8 miehen/naisen iskuryhmää, joka limittäisi ajoradalle asennetut tekoruohomatot vielä paremmin
kuin ne nyt ovat. Päivän homma eli talkoopäivä olisi tiedossa
Kyrössä lähiaikoina.
Kattojärjestö sai uuden toimitusjohtajan. Onnittelut Tatu Lehmuskalliolle valinnasta. Uusi toimitusjohtaja astui AKK
Motorsport ry:n johtoon sekä samalla AKK:n markkinointiyhtiön AKK Sports Oy:n johtoon. Tatu Lehmuskallion taustalla on
ura MTV3:n hankintapäällikkönä urheilupuolella, joten verkosto mediaan on varmasti kunnossa. Paljon on tietysti uudella TJ:lla alaisia, kun otetaan huomioon molempien organisaatioiden tekijät, mutta pienellä ryhtiliikkeellä saadaan homma
varmasti toimimaan jäsenistöä paremmin palvelevaksi
Motorsportsin puolella.
Apuja kaivataan moneen seuraan ja moneen eri hommaan.
Olehan kuulolla ja avoimin mielin lähtemään talkoohommiin
esimerkiksi Enset SM-ralliin. Siellä me olemme tekemässä
yhden EK:n maalipään ja muutaman sulkupaikan.
Nähdään kilpailuissa ja hyvää kevät-kesän jatkoa!
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JOUKO 60 VUOTTA

HUOMIO!!
JOKAMIESLUOKAN KULJETTAJAT
Alastaron moottoriradalle tulleen ympäristöluvan myötä jokamiesluokan sorarata ei ole
enää kilpailukäytössä!
Tämän takia seuran hallitus päätti, että seuran lisenssillä ajavilla jokkiskuskeilla on mahdollisuus käydä harjoittelemassa joko
Huittisten radalla tai Kokemäen radalla.
Seura tukee harjoitusta kuittia vastaan puolet harjoitusmaksusta.
Radoilla voi käydä harjoittelemassa kuusi
kertaa vuoden aikana, joista saa seuran tuen
esim. 4 X Kokemäki + 2 X Huittinen.
Kuljettaja toimittaa kuitin maksusta hallitukselle. Jonka jälkeen harjoitusstipendinä puolet harjoitusmaksusta kuitataan kuljettajalle.

Aittamäen Jouko täytti huhtikuussa 60 vuotta
ja olimme juhlistamassa täysiä kymmeniä
seuran puolesta. Jouko-pappaa auttamassa
onnittelujen vastaanotossa oli myös pojan
poika Kalle.

seuran ajankohtaiset asiat

www.kysua.net
JUHA 50 VUOTTA
Juhalla tuli puolivuosisataa täyteen huhtikuussa. Seura muisti kovan luokan autosuunnistustekijää merkkipäivänä.
Vapaa-aikana myös juoksusuunnistusta harrastavalla Juhalla on tarkoitus tänäkin vuonna
osallistua Kanniston
Markun kanssa muutamaan autosuunnistuskilpailuun.
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KYRÖN SEUDUN URHEILUAU
Tammikuussa vietettiin
seuran 50-vuotisjuhlaa Yläneellä luontokapinetissa.
Juhlassa oli mukana yli
100 vierasta seuran alkuajoista nykypäivän tekijöihin ja kuljettajiin. Illan
juontajana ja viihdyttäjänä toimi Äetsän UA:n Jani
”Rokki” Rantanen.

tuosta näyttelytilasta tehty erittäin viihtyisä. En olisi itse uskonut ellen olisi
käynyt, että tilassa on
luonto saatu tuotua niinkin hyvin esille äänimaailmoiden avulla.

Illan ohjelma käynnistyi
tervehdyssanoilla ja puheiden pidoilla. Pöytyän
Vastaanotolla muistamas- kunnan kehitysjohtaja
sa kävivät useat seurat ja Markku Kaurila toi kunnan
itse pääjuhlaankin jäi mo- tervehdyksen juhlaväelle
ni alueen seura juhlimaan ja kertoi omia kokemuksiansa autourheilusta. Seu50-vuotista taivalta.
ralle luovutettiin myös
Kössin tila oli pistänyt pöy- Pöytyän kunnan viiri. Kunnan puheenvuoron jäldän koreaksi ja tarjolla
keen hallituksen jäsen
oli monenlaista ruokalaMarkku Pietilä toi autourjia. Alkuillasta oli juhlaheilun kattojärjestön
vierailla kolmen tunnin
AKK:n tervehdyksen ja luoajan mahdollisuus tutustua myös hienoon Luonto- vutti standardin seuralle.
Pietilä mainitsi puheeskapinettiin, joka sijaitsi
saan myös olevansa eritjuhlatilan alakerrassa.
täin positiivisesti yllättyTämä olikin monen vieraan mielestä mukava lisä nyt juhlan osallistujamääillan ohjelmaan. Ja onhan rästä.

Ilta jatkui kunniajäsenten
muistamisella. Syyskokouksessa 2015 kutsuttiin
kunniapuheenjohtajaksi

seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Markku Kaunismäki, samalla kutsuttiin kunniajäseneksi myös
Jouko Aittamäki. Heille
luovutettiin kunniadiplomit. Tämän jälkeen oli
vuorossa illallinen.
Illallisen jälkeen oli aika
palkita aktiiviset kuljettajat ja toimitsijat. Palkin-

Puheenjohtajat vasemmalta oikealle: Santtu Miinalainen, Markku Kaunismäki, Esko Wesanto ja Tapani Marjanen

Illan juonnosta vastasi trubaduuri Jani Rantanen
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UTOILIJAT 50 VUOTTA
den ajalta.
Kahvi ja kakku kruunasivat Kössin tilan ruokatarjoilun ja sen jälkeen oli
vuorossa vapaa sana. Reijo Hartikka oli yksi puheen pitäjistä sekä Yläneen UA:ssa aikanaan viimeisenä puheenjohtajana
toiminut Seppo Eskola halusi pitää lyhyen puheen
ennen kuin luovutti Yläneen UA:n hallituksen vanhat pöytäkirjat säilytykseen Kyrön Seudun UA:lle.
Yläneen UA yhdistyi vuonna 1996 Kyrön Seudun
Urheiluautoilijoihin.

not jakoi Markku Pietilä ja
Heli Viitasaari. Hienoa
kun seurassa on aktiivista
toimintaa eikä toiminta
jää pelkästään kokouksien

pitämisen tasolle. Palkittuja oli yli kolmekymmentä ja monella palkitulla
autourheilutoimintaa on
jo monen kymmenen vuo-

Juhlassa palkitut kuljettajat ja kartturit

Kun vapaa sana osio oli
ohi Jani Rantanen viihdytti yleisöä imitoinnilla ja
trubaduuritaidoillaan.
Illan lopuksi tanssittiin vielä karaoke-musiikin tah-

deissa. Kotiinkin päästiin
hyvissä ajoin ennen kukon
laulua.
Kiitoksia kaikille vieraille
hienosta illasta, te teitte
illasta juhlavan!
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Pertti Kangasniemi
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KYRÖN SEUDUN URHEILUAUTOILIJAT 50 VUOTTA

Juhlapaikka koristeltiin
kuvilla, kukilla ja tietenkin
autourheiluun kuuluvalla
”rokkiruudulla”

Rallicross-ajosimulaattoria ajettiin illan aikana ja parhaat palkittiin. Tässä Santeri Ampuja kellottamassa
omaa aikaansa.

Illan palkitut toimitsijat

Maittava illallinen keräsi myös pisteet vierailta
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Palkintopöytä

Alueen seurat muistivat 50-vuotiasta seuraa monenlaisilla muistoesineillä.

Momo Racing Team oli ensimmäisenä onnitteluvisiitillä

Pöytyän kunnan kehitysjohtaja Markku Kaurila luovutti
standardin

AKK:n hallituksen jäsen Markku Pietilä luovutti kattojärjestön standardin

Hartikan Reijo ei meinannut pöytään ehtiä tarjoilua
nauttimaan
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Herrat Esko Kurppa ja Jouko Ahola

Santeri oli kerännyt ottamistaan kuvista yli 200 kuvan
kollaasin juhlaa varten. Kollaasi pyöri non-stoppina koko illan ajan, kuvia oli vuodesta 1999 asti.

Alkumaljat kilisteltiin puheiden jälkeen

Hirvipata oli illan menuun suosikki monella

Jäsenistöä oli lähtenyt hienosti mukaan juhlimaan
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Liikkumasa -tapahtuma
Hirvihovissa Loimaalla
Maaliskuussa oli Hirvihovissa paljon nuoria liikenteessä.
Loimaan nuorkauppakamarin järjestämä tapahtuma Liikkumasa keräsi eri urheilulajien edustajia ja seuroja esittelemään omia lajejaan.
Koripallo, jalkapallo ja lentopallo olivat suurina mielenkiinnon aiheina. Mutta hieman erikoisempiakin lajeja
kuten IPSC-ammunta oli esillä. Loimaan yläasteen oppilailla oli hyvä mahdollisuus tutustua harrastelajeihin,
kun lauantainen koulupäivä vietettiin suurelta osalta Hirvihovissa.
J-P Ollikainen toi Legendsin myös esille meidän osastollemme. Tällä kertaa Legendsiin pääsi tutustumaan pintaa syvemmältä, kun auto oli ilman katteita esillä. Moni
halusikin istua autoon ja testata miltä tuo ratakuljettajan kuvakulma tuntuu ja näyttää. Päivä meni mukavasti
ja kävijöitä osastolla oli kiitettävästi. Kiitokset J-P:lle
auton lainasta!
Teksti ja kuva:
Santtu Miinalainen

Valtuuston kokous Tampereella
AKK:n valtuuston kokous pidettiin huhtikuussa Tampereella. Kokouksessa käytiin läpi AKK:n tilit ja hyväksyttiin ne tietyin muutoksin. Samassa yhteydessä esittäytyi
AKK Motorsportin ja AKK Sports Oy:n uusi toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio. Moottoriurheilu.tv portaali sai
kehuja, mutta tulospalvelusta keskusteltiin ja huomat-

tiin tietyiltä osin ettei tulosten tarkastamista pystytä
hoitamaan yksiselitteisesti moottoriurheilu.tv:n toimesta vaan kilpailunjärjestäjän pitää olla tarkka tulosten
laadusta KITI-järjestelmässä.
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- pesut
- vahaukset
- pikahuollot

®

HINAUSPALVELU 24h
040 4166 112
0600 02200

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

Kauppalankatu 13
32200 Loimaa
puh. 044 0405140
26.6. TRACTOR PULLING HAAPAJÄRVI
13.8. POWER TRUCK SHOW KAUHAVA
17.9. MÄKIVETOKISA LAPPEENRANTA
Hinta 40 €/hlö/matka, sis kuljetukset.
KATSO LISÄÄ www.matkaviitala.fi
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Jässärit 2 Oripäässä

Asko näppäili aikoja Mersusta käsin
Talvijässärit jatkuivat Oripäässä helmikuussa. Peltorata oli jäinen vaikka lumi olikin sulanut päältä pois. Autoja oli lähtenyt liikkeelle tällä
kertaa kymmenkunta. Tällä
kertaa ei vielä otettu mukaan
metsätien pätkää, joka kyllä
oli aurattuna radan jatkoksi.
Sen verran oli vielä pomppuinen tienpätkä ja se olisi voinut käydä autojen alustojen
päälle ehkä hieman liikaa. Tällä kertaa olivat myös kunnon
piikkipyörät sallittu, kun rata
oli hyvin jäässä.

Matti Varjus ulkoilutti Hondaansa ajaen nopeimman
ajan radalla

Valtosen Pasin hyvin tehty
radan pohja kesti koko päivän eikä jäätynyt rata paljastunut mullalle juuri mistään
kohdasta. Vielä oli viimeisen
talviharjoittelun vuoro helmikuun lopussa.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja
Rautiaisen Saulilla oli kuvan kaunis Volvo allaan

Monenlaista kulkinetta oli
ilmaantunut paikalle ja mikäs sen parempi paikka harjoitella auton käsittelyä kuin
Valtosen peltorata. Linnansuun Asko oli ottamassa aikoja ja minä lähettelin autoja
matkaan parin minuutin välein. Aikoja otettiin yli 50 kierrosta ja kaikki pääsivät varmasti testaamaan ja parantamaan aikojaan iltapäivän
aikana.
Välillä pidettiin lyhyehkö
makkaratauko. Karppisen
Juha oli grillannut maittavat
Kivikylän makkarat ja keitellyt kahvit valmiiksi kuljettajia ja toimitsijoita varten.
Vaikka pellolta oli jo lumet
sulaneet tehokkaasti, niin

Stenbergin Citikkakin oli hyvässä vedossa.

12
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KUPLA kuhmut
23.-24.4. Kokemäellä
Kokemäellä ajettiin jälleen Kupla kuhmut huhtikuussa. Ilmoittautuneita
tuli 524 kuljettajaa, joka
oli kilpailunjohtaja Sinikka
Aatrakosken mukaan ennätysmäärä. Olin tuomarina
kilpailussa ja kilpailuhan
meni läpi oikein mukavasti.
Seuralaisia oli ajamassa
kupla-luokassa, yleisessä,
nuorissa sekä senioreissa.
Matias Säteri ajoi nuorten
luokassa Renulla ja tuloksena alkueristä oli sija 7 ja
keräilyerälähtö. Roni Simo-

la ajoi myös nuorten luokassa ja Ronin tulos alkuerälähdöstä oli viides ja
tällä tuloksella matka jatkui keräilyihin. Keräilystä
Matias pääsi jatkoon sijalla
neljä, kuten myös Roni.
Välierälähdössä pojat olivat sitten samassa lähdössä, jossa Ronilla olikin edessä ensimmäinen kaato kilpailu-uralla. Matias ajoi
lähdössä viidenneksi, mutta se ei enää riittänyt jatkopaikalle. Nuorten luokan voitti Panu Pöntynen,
LuuUA:sta.

Kuplaluokassa ajoivat Mika
ja Jeri Kaitonen. Mika ajoi
alkuerälähdössä sijalle kolme ja Jeri ajoi oman lähtönsä ykkösenä maaliin.
Molemmat suoraan välieriin. Välierälähdöissä
molemmat ajoivat samat
sijoitukset ja matka jatkui
semeihin. Semeissä Jerin
kohtalona oli keskeytys.
Mikan sijoitus oli kahdeksas ja kilpailu päättyi semilähtöön. Kupla-luokan voitti Juha Perälä, KauhUA:sta. Perälän auto oli tehty

kyllä viimeisen päälle ja
tarjouksen tekijätkin olivat sen huomanneet voittoautosta tehtiin nimittäin
151 tarjousta.
Yleisessä Markku Kaunismäki ajoi Renulla ja sijoittui alkuerälähdössä viidenneksi ja keräilyerään tällä
tuloksella. Keräilyerässä
Markku ajoi neljänneksi,
mutta sillä sijoituksella ei
enää päästy jatkoon.
Jeri Kaitonen ajoi yleisen
alkuerästä sijoituksen kak-

Renua katsastuttamassa Säteri ja Kaunismäki

Kaitosilla oli kaksi kuplaa Kuhmuissa mukana, tässä
kuvassa Mikan ajopeli
133 kuljettajaa oli ilmoittautunut kupla-luokkaan
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si ja sillä pääsi suoraan välieriin. Välierälähtö ykkösessä Jeri oli kolmas ja jatkoi välierä 2 lähtöön. Sieltä sijoitus kolme ja semifinaaliin. Semifinaalilähdössä Jerin sijoitus oli kahdeksas ja kilpailu päättyi
Jerin osalta semeihin.
Mika Kaitosen alkuerälähtö
ei mennyt putkeen ja vilppilähtö pisti Kaitosen suoraan keräilyerään. Keräilystä sija kaksi ja välierälähtö oli plakkarissa.
Välierässä Mika oli viides,
mutta se ei riittänyt enää
jatkoon.
Pappa-luokkaan osallistuivat Markku ja Mika. Markun
alkuerä sijoitus oli kuudes

ja tie vei keräilyerään.
Mika ajoi VW Kuplalla neljänneksi ja välierälähtö
kutsui. Markku sai keräilyerästä sijan neljä ja pääsi sillä tuloksella välierään. Välierässä Markku
oli seitsemäs ja matka katkesi siihen. Kaitosen Mikan
matka jatkui välierästä nelossijalla semeihin, mutta
semifinaalissa tuli keskeytys ja tie nousi pystyyn.

Paljon oli vilppilähtöjä molempina päivinä, vaikka lähtötapa näytettiin kumpanakin aamuna

Hienosti järjestetty kilpailu ja siistiä ajoa kahden
päivän ajan. Mukavaa oli
olla tuomarina paikan päällä.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Toimitsijaruokailussa riitti kuhinaa tauolla

Hörhö racing oli lähtenyt matkaan VW Ventolla
Pohjan Timppa oli tuonut uuden tulostaulun testiin
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OP-Marttila rallisprint 31.1.
Marttilassa ajettiin jälleen
rallisprint jäädytetyllä
radalla. Erkka Korpiaho oli
viihtynyt radalla jäädytyspuuhissa oikein antaumuksella ja pieni plussa sää ei
tehnyt vielä hallaa radalle,
vaikka vettä oli johonkin
paikkoihin kertynyt astetta enemmän.
KySUAn edustusta paikalla
oli kiitettävästi. Kuljettajina olivat Janne Pensikkala, J-P Ollikainen, Ari Jalavikko, Matias Peippo, Matti
Sallasmaa,Iiro Litjo ja
Reijo Hartikka.

la seuraavaan. Tasaiset olivat kierroksen Jannella
kun toisella kierroksella
tuli 11 sadasosaa parannusta aikaan.
J-P Ollikainen oli laittanut
MR2:sen iskuun ja ajoi luokassa kolmanneksi. Toinen
sija jäi ainoastaan 13:n
sadasosan päähän.
Ari Jalavikon Ford Escort
on muuttunut talven aikana BMW 325i malliin. Ari oli
luokassaan yhdeksäs.

Matias Peipolla oli allaan
Honda Civic Type-R. Honda
Janne Pensikkala ajoi omas- lauloi sen verran lujaa,
sa luokassaan Starletilla että luokkavoitto rapsahti
ykköseksi 14 sekunnin erol- yli kolmen sekunnin erolla.

Janne Pensikkala ajoi luokkavoittoon
Matti Sallasmaa ajoi Mitsubishi EVO 9:llä omassa luokassaan yksin, mutta kulku
oli kohdallaan. Sallasmaan
tulos oli junioreiden yleiskilpailussa neljäs.

ten luokan sijoitus oli neljäs kolmas sija jäi noin kahden sekunnin päähän.

Reijo Hartikka ajoi Historic-luokassa ja toi Opel
Kadett C Rallyen toiseksi
parhaalla ajalla maaliviiIiro Litjo ajoi nuorten luo- valle. Ykköspytty olisi ollut
kassa Skoda Fabialla. Nuor- n. kahden sekunnin pääs-

J-P Ollikainen oli pitkästä aikaa piikkirenkailla ajamassa

Historic-luokan palkitut

Ari Jalavikko otti koko kilpailun komeimman loikan tähän nyppyyn

Iiro Litjo toi Skodan maaliviivan yli nuorten luokan neljäntenä
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sä.
Marttilassa oli kyllä panostettu yleisön viihtyvyyteen
ja radan näki lyhyttä metsäosuutta lukuunottamatta melkein kokonaan yleisölle varatuilta alueilta.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Matias Peippo ja Honda olivat hurjassa kunnossa, junioreiden yleiskilpailun kolmas
ja luokkavoitto

Hartikka ajoi tutulla Opel Kadett Rallye C:llä

Matti Sallasmaalla oli allaan Mitsubishi EVO 9

Päälipulla jääradan SM-kilpailussa Akaalla
Olimme pienellä porukalla hommissa Akaan moottorimiesten järjestämässä
SM-jääradan osakilpailussa. Työmaana oli päälippupiste. Kilpailuun ilmoittautui 60 kuljettajaa. Super
Saloonin erikoisnastaluokan voitti Joni Pekka Rajala, Noormarkun MK/UA.
Super Saloonin vakionastaluokan voittaja oli Janne
Taskila, OuMK/UA. Supercar-luokan finaalissa maaliviivan ylitti ensimmäisenä Ari Perkiömäki, RaaUA.
V1600 luokassa ykkönen oli
Emil Westman, KokUA. Ralliautoluokassa voittaja oli
Martti Lähdesmäki, ALHärmä.

Päivähän meni mukavasti,
kun keli oli mitä otollisin,
pakkasta ainoastaan 5
astetta ja ei juurikaan
lumisadetta.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Jässärit 1 Oripäässä
Talvikausi alkoi tammikuussa 10. päivä Valtosen
peltoradalla. Paikalle oli
tullut vajaa kymmenen
innokasta kuljettajaa.
Ensimmäisessä jässärissä
ei saanut käyttää vielä rallipiikkiä auton alla, koska
keli oli plussalla ja pohja ei
ollut vielä kunnolla jäätynyt. Se ei innokkaita haitannut, vaan siviilinastalla

mentiin vauhdikkaasti
rataa ympäri. Pitkiä luisuja
oli luvassa. Parhaimman
ajan kirjasi Rantalan Opel
Kadett. Uusia kuljettajiakin oli testaamassa menohaluja radalla.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Mäkelän Heimo vei Volvoa pitkässä luisussa

Rantalat ajoivat Opelilla hyviä aikoja

RATAILLAT KALENTERIIN!!!
HUOM! 19.9. on tarkoitus ajaa jälleen kauden päätteeksi
jäsentenvälisiä kilpalähtöjä, joissa mitataan kesän
ratailloissa kerrytetty kokemus!
Huom! Luokitellut kaariautot!!

maanantaisin
25.7.
12.9.

15.8.
19.9.

