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Taittajan kärestä
Terve taasen jäsenistölle!
Piukkaa kesää on ollut kilpailuissa ja monenlaisissa kilpailuissa on jäsenet olleet mukana. On ollut rallia, jokkista, endua ja montaa muuta lajia jota ollaan oltu edustamassa kuljettajana tai toimitsijana. Ensi vuonna ei
tule varmasti olemaan yhtään hiljaisempaa näiden osalla, mutta vielä on tätäkin vuotta jäljellä. Reiskan
Rähinät kolkuttaa jo ovella ja ralliakin täytyy aloittaa
tekemään heti Reiskojen perään.
Kuorma-autojen kansallisen sarjan mestaruus tuli jälleen Kyrön seudun UA:han, kun John Hemming ajoi Kemorasta tarpeelliset pisteet plakkariin. Mutta eipä Rami Peiponen jäänyt kuin 7 pistettä ja sijoittui toiseksi tänä
vuonna. KySUA:n triplamestaruutta Mäkisen Mika olisi
haastanut aivan varmasti, kunhan suutinvika ei olisi
pilannut toista kilpailupäivää.
Ratakausi on pian taputeltu ja pari kolme kisajuttua jäi
vielä seuraavaan Ratinvääntäjä-lehteen. 16-sivun kokonaisuus on hieman halvempi teettää, kuin 20 sivuinen,
täytyy nääs ajatella tuota seuran talouttakin.
Ja kun on ajettu ja tehty paljon kilpailuja on hyvä lähteä
rentoutumaan hyvässä seurassa laivalle. Pikkujoulut järjestetään tänä vuonna picnic-risteilynä. Tsekatkaa mainos lehdestä ja ilmoittautukaa pikkujouluristeilylle,
toimi nopeasti paikkoja on rajoitetusti.
Reiskan rähinöistä vielä, että toimitsijoita tarvitaan paljon. Hyvän kilpailutapahtuman perustana on yleensä
ammattitaitoinen toimitsijajoukko ja meidän seurasta
niitä löytyy paljon. Joten ei muuta kuin meikäläiseen tai
Käänteen Susannaan yhteyttä, niin katsotaan mitä hommaa haluaisit tulla tekemään. Yhteystiedot tuossa vieressä!
Hyvää syksyn jatkoa kaikille jäsenille.
Nähdään syyskokouksessa!
Santtu
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J-P Ollikainen pokkasi Rata-SM Botniaringillä kolmannen ja neljännen sijan pokaalit Kuva: Mirva Korkiakoski

SYYSKOKOUS
Aika: 3.11.2016 klo 19.00
Paikka: Ravintola Ankkuripaikka
Esillä sääntömääräiset asiat ja
palkitaan kauden menestyjät

Kahvetta ja piirakkaa tarjolla!

Tervetuloa!
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National Touring Car Series ja endurance -cup
Alastarolla 28.-29.5.
Toukokuun lopussa järjetimme Momo Racing Teamin kanssa yhteistyössä
kansallisen ratakilpailun ja
endurancen Cup-kilpailun.
Lauantai oli varattu V1600,
E R U - j a To u r i n g C a r luokille. Loppupäivä jäi
endurance-harjoitukselle.
Seurastamme ajamassa olivat ERU-luokassa Sari ja
Kimmo Luoto, Jukka Lehtovaara ja Lasse Kantola sekä
Markku Kaunismäki ja Sauli
Rautiainen. Touring Car luokassa ajoi Jukka Pietilä.
Eru luokan ensimmäisessä
lyhyessä lähdössä Jukka
Lehtovaara vei kirkkaimman pokaalin. Sari Luoto
ajoi kolmannelle sijalle.

Sari Luoto aloitti ERU-luokan ensimmäisessä lähdössä

Jukka Pietilällä oli epäonnea, kun molemmista lähdöistä tuli keskeytys

Markku Kaunismäki oli kil- myös Touring Car -lähdöt.
Jukka Pietilä joutui kespailussa neljäs.
keyttämään molemmissa
Toisessa lyhyessä lähdössä kierroksella neljä. MolemLehtovaara oli toinen. Sari missa lähdöissä Jussi HyvöLuoto oli kolmas. Sauli Rau- nen ajoi lähtövoittoon.
Ensimmäinen lähtö tarjosi
tiainen ajoi viidenneksi.
hyvää kilvanajoa Hyvösen
Pitkässä 45 minuuttisessa ja Markku Komsin välillä.
lähdössä Sari ja Kimmo Luodon tiimi joutui keskeyttä- Endurance Cup-kilpailu
mään yhdeksännellä kier- Sunnuntaina ajettiin sitten
roksella. Jukka Lehtovaara endurance Cup-kilpailu. Kilja Lasse Kantola tiimi ajoi pailuun osallistui 34 joukvoittoon. Markku Kaunis- kuetta ympäri Suomea.
mäen ja Sauli Rautiaisen KySUA:n kuljettajia oli ajakohtaloksi tuli myös kes- massa Hau-NAu tiimissä ja
XO Motorsport Team Honda
keytys kierroksella 13.
Lyhyiden Eru-luokan lähtö- tiimissä. Hau-Nau-tiimissä
jen yhteydessä ajettiin ajoivat Sauli Rautiainen,

Transport Forsström
+358 400 908 609
Jussi Hyvönen tarjosi hyvää kilpa-ajoa Markku Komsin
kanssa
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Markku Kaunismäki ja Erno ennen kahtatoista. Uutena
Granqvist. XO Motorsport asiana tälle kaudelle tuli
tankkausajan valvonta,
tiimissä ajoi Matti Varjus.
jota varten jokaiselle tiiKilpailun aika-ajot aloitet- mille annettiin automaattiin kymmeneltä ja piikki- tikello, jolla helposti pyspaikan vei Black Rose tytään valvomaan kolmen
Racing. XO Motorsport minuutin tankkaustaukoa.
tiimi ajoi ruutuun 8. Hau
Nau -tiimi ajoi ruutuun 30. Kilpailun parhaasta kierroajasta vastasi H A N A
Kilpailu aloitettiin hieman Motosport tiimi, joka ajoi

Ratatuomarit valppaina pisteellä

radan aikaan 1.31,785.
Hau Nau-tiimi nosti itsensä
aika-ajotuloksesta hienosti
sijalle 13. Tiimin paras kierrosaika oli 1.33,803.
XO Motorsport Team Hondalla ei ollut tuuria matkassa. Tiimi ei saanut
kasaan kuin 102 kierrosta
ja joutui keskeyttämään jo
noin kolmen tunnin kohdalla.

Kilpailun voitti Mopo Team
ajamalla 214 kierrosta kuuden tunnin aikana. Toiseksi
tuli Jk WestRacing/ Westman racing ja kolmanneksi
MMR Team.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

MOPO Team vei kilpailun voiton

XO Motorsport Honda tiimin auto ei kestänyt tällä kertaa loppuun asti
Illon VPK oli hoitamassa palokunnan hommia

Tankkausvalvontaa suoritettiin vaikka tiimeillä olikin
kolmen minuutin kellot
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ENSET Oy Ralli SM 11.6.
Olimme porukalla auttamassa Enset Rallin nelospätkällä kesäkuun puolen
välin paikkeilla. Huittisten
UA ja Sastamalan AU olivat
yhteistyössä päättäneet
järjestää SM-tason kilpailun, joka pyöri Sastamalana ja Huittisten lähialueilla. Meillä oli pätkän loppupää ja maalialue huolehdittavana ja mukavasti saatiinkin porukkaa liikenteeseen. Alkupäästä huolehti
Urjalan UA. Vajaan viidentoista kilometrin mittaiOle Christian Veiby vei SM-luokassa pisimään korren
nen EK sisälsi niin pientä
kuin myös isoa ja leveää
aikaisemmin. Jakauduim- muutakin paikallista urheivaltion tietä.
me sulkupisteille ja teim- lutoimintaa. Jalkapallome
maalipään valmiiksi ja junnujen äidit olivat myyAamulla aloitimme
eikun
etuautoja odotta- mässä lippuja ja kartuttakokoontumalla Punkalaimassa matkakassaa ulkomaan.
tumen Myllyniemen huolmaan
peliturnaukseen jaltoasemalle, josta aamukahvit hörpättyämme läh- Itse menin sulkumieheksi kapalloseuralleen.
dimme suunnistamaan pät- EK:n loppupään puomille
källe. Multasen Jyrin kans- ja siinähän tuo päivä meni- Ensimmäiset kilpa-autot
sa olimme ajaneet jo edel- kin rattoisasti. Sastamalan kun alkoivat saapumaan
lisenä päivänä pätkän läpi AU ja Huittisten UA olivat maaliin, niin oli hauska seupariin kertaan, joten tie oli tarjonneet lipunmyynnin rata kuljettajien ja karttutullut hyvinkin tutuksi jo paikallisille urheiluseuroil- rien reaktioita ja arvioita
le ja näin tukivat myös erikoiskokeesta. Hieman

Osa talkooporukasta odottelemassa etuautoja

ennen puomia porukat
pysähtyivät ja nousivat
autosta ja ottivat kypärät
pois ja vaihtovat toisten
parien kanssa muutaman
sanan. Melkoista suitsutusta osalla oli EK 4:stä: ”Oli
muuten ihan mahtava tuo
loppu, kun sai tulla nyppyjen yli ihan pedaali pohjassa.” Tuo taisi olla yksi parhaimmista kehuista loppupätkän ison tien osalle,
joka tosiaan oli jopa Nes-
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te-rallimaisen vauhdikas
nyppyjen ja mutkien yhdistelmä.
Seurastamme oli kilpailemassa Sami Pihlajasaari
Starletillaan ja kartturina
Tero Silanterän vieressä oli
Matti Leppäkorpi. Samuli
Vuorisalonkin piti osallistua ralliin, mutta joutui
peruuttamaan osallistumisensa.
Pihlajasaarella ei ollut
onni matkassa tällä kertaa, vaan hän joutui keskeyttämään Erno Peltomäen kanssa jo ykköspätkällä
teknisen vian vuoksi. Silanterä ja Leppäkorpi ajoivat
maaliin omassa luokkassaan ja sijoittuivat luokan
kakkoseksi 11,8 sekunnin
päähän luokkavoittajasta.
Homma toimi ainakin mei-

Tauno ja Kari Rantala pokkasivat omassa luokassaan kolmannen sijan
dän hoitamalla osalla erittäin hyvin ja kotiinkin päästiin hyvissä ajoin heti kun
taulut ja merkit oltiin
saatu purettua. Kiitokset

kaikille talkoolaisille,
jotka olitte hoitamassa
meidän pätkäämme. Kiitokset myös UUA:lle hyvästä yhteistyöstä!

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Roni Miinalainen

Euran karting-kilpailussa liputtelemassa 17.7.
Kävimme yhtenä kesäviikonloppuna liputtelemassa Eurassa järjestetyssä
kartingin aluecupkilpailussa. Tulevaisuuden
”Räikköset” ottivat mittaa
kolmessa eri luokassa
Euran karting-radalla. Vuoren Juho Euran UA:sta on
toiminut niin monena vuonna Reiskan Rähinöiden lähtötuomarina, joten ajattelimme mennä hieman talkoohommiin myös Euran
kartingkilpailuun. Ensimmäistä kertaa kyseisellä
radalla vierailtiin ja kun
saavuimme paikan päälle
oli aikamoinen kisakuhina
päällä jo.
Korjatun aikataulun ilmestymisen jälkeen suuntasimme radan kutospisteeseen, jossa liputtelimme koko kilpailun ajan. Olisipa joskus muutkin ratakilpailut yhtä rentoa ja kiireetöntä toimintaa kuin

kartingissa. Tietysti lippupisteellä täytyy olla koko
ajan todella valppaana,
mutta yleiskuvana jäi mieleen tuollainen ”ei niin
stressaava” kilpailutapahtumafiilis. Suosittelen kaikille kilpailun tekijöille ja
kuljettajillekin joskus
käväisyä näissä kartingtapahtumissa.
PS. Junnut järjestäytyi lähtöön tosi hienosti ks. kuva
alla.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Huoltajat ja kuljettajat valmistautumassa lähtöön
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ALASTARO 23.-24.7.
Heinäkuun loppu oli pyhitetty Alastaron Rata-SM
tapahtumalle, kuten myös
moni palaveri-ilta itse
tapahtumaa ennen. V1600
luokka hajosi kolmeen eri
sarjaan. SMP F4 Championship- sarja ei tänä
vuonna vieraillut Alastaron
radalla, kuten ei BMW
Extreme luokkakaan,
joten automäärä jäi aika
pieneksi ja sekös pisti järjestelytoimikunnan miettimään yleensäkin kilpailun järjestämistä. Onneksi
V8 Thundercars- ja
Legends-luokka halusivat
ajaa Alastarolla ja saimme
vielä kovakulkuiset Locostit lisäluokaksi kilpailuun.
Oman osansa kilpailusta
poisti myös Alastaro Circuitin uusi ympäristölupa,
jonka mukaan radalla ei
saa kilpailla kuormaautoluokassa. Näin olen
jopa kolmekymmentä
autoa puuttui budjetista
samalla vaikuttaen siihen
mitä kilpailutarjontaa yleisölle voisi oikeasti mainostaa tästä kilpailusta.

Tupalan Teron puolesta harmittaa se, että hän teki
aikamoisen työn radan
muutoksiin FIA Grade 4 luokituksen vaatimuksiin
perustuen ja kumminkin
radalla ajettiin vain vuonna 2015 yksi kilpailu.
Grade 4 luokitus olisi ollut
voimassa vielä tänä vuonna Rata-SM kilpailupäivinä, mutta SMP F4-sarja
ajoi Moskovan radalla Venäjän STCC-sarjan mukana
lisäluokkana.
Budjetti kilpailuun jouduttiin tekemään siis n. 70-80
auton määrällä. Saako kilpailusta laadukkaan tuolla
automäärällä? Tottakai
s a a , k o s k a y h t e i styöseuroissa Alastaron UA,
Euran UA, Säkylän UA ja
Kyrön Seudun UA on niin
raudan luja pitkän ajan
ratakilpailujen tekijäkaarti. Mutta jääkö siitä seuroille mitään viivan alle
seuraavalle toimintakaudelle? Ei jää.
Jos jotain erityistä kehuttavaa tämän vuoden Rata-

Sakari Mäkilän Chevy -37 Coupe

Jaakko Louhi harjoituspäivänä Palmas-mutkan jarrupaikkaan tulossa
SM sarjassa on, niin
TIEDOTUS. Kristiina Vaalasmaa on toiminut erinomaisen hyvin tiedotuksessa ja lehdistötiedotteiden julkaisemisessa ja toivonkin, että tämä huomioitaisiin ensi vuoden tiedottajaa valittaessa niissä
palavereissa missä ei järjestäjät ole paikan päällä
ja pääse vaikuttamaan asiaan.
No mutta itse kilpailuun.
83 kuljettajaa ilmoittautui

kilpailuun, joista kahdessa
luokassa ajoi myös meidän
seuramme kuljettajia.
V1600 luokassa Jaakko
Louhi ja Emma Mäkinen ja
Legends-luokassa Sakari
Mäkilä ja Jukka-Pekka Ollikainen.
Lauantaina aika-ajoissa
Jaakko Louhi ajoi Alfa
Romeollaan kuudenteen
ruutuun ja Emma Mäkinen
toi Mininsä aika-ajossa ruutuun viisi. Legends- luo-

Vuoden 2015 Rata-SM Alastaron kilpailun johtaja Peltolan Jyrki osallistui tällä kertaa kilpailuun kuljettajana
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ALASTARO 23.-24.7.

kassa ajettiin aika-ajot
kahdessa eri ryhmässä.
Nopeimman kuljettajan
ryhmä lähtee paalupaikka
jonosta ja toinen ryhmä
kakkosruudun jonosta. Ollikainen ajoi ryhmässä kaksi
seitsemänneksi nopeimman ajan, joten kilpailuun
hän tulisi lähtemään ruudusta 14. Sakari Mäkilä oli
ryhmässä 1 ajamassa aikaajoaan. Hän sijoittui ryhmässään sijalle 12 ja
hänen ryhmässään oli aikaajojen nopein kuljettaja
Henri Tuomaala. Tämä tarkoitti lähtöruutua 23 kilpailuun.
Lauantaina ajettiin V1600luokan ensimmäinen lähtö
Emma Mäkinen toi Mininsä
maaliviivalle hienosti kuudentena. Jaakko Louhi petrasi aika-ajosijoitustaan
yhdellä ja ylitti maaliviivan sijalla viisi.
Legendsien lähdössä J-P
Ollikainen nosti aikaajosijoitustaan hienosti
neljällä ollen 10. Ensimmäisessä lähdössä. Sakari
Mäkilä puolestaan pisti
aika-ajosijoitustaan vieläkin paremmaksi ja otti kahdeksan päänahkaa ja
sijoittui sijalle 15.

men ja puolen sekunnin
päähän. Jaakko Louhi petrasi perjantaista ja oli
podiumilla hakemassa kolmatta pokaalia toisen lähdön osalta.
Legendsit ajoivat sunnuntaina kaksi lähtöä. Mäkilä
ajoi sunnuntain ensimmäisessä lähdössä sijalle 20.
Toisessa lähdössä hän petrasi hieman ja päätti kilpailuviikonlopun sijaan 18.
Ollikaisella ei vain kotikilpailu ota onnistuakseen.
Sunnuntain ensimmäisessä
kilpailussa hän ajoi maaliviivalle sijalla 14, mutta
sunnuntain toisessa kilpailussa kolmas kierros oli liikaa ja hän joutui keskeyttämään.
Kilpailu meni aikataulullisesti hyvin läpi ja mukavaa
oli kuulla kun kilpailijatkin
antoivat positiivista
palautetta.

Ollikainen ajoi sijalle 10 ensimmäisessä lähdössä, mutta tekniikkamurheet tulivat eteen sunnuntain lähdöissä

Emma Mäkinen toi Mininsä maaliviivalle sijoilla 6. ja 5.

Katsotaan miten ensi vuonna kilpailu saadaan järjestettyä. Kiitokset jälleen
kaikille talkoolaisille,
jotka uhrasitte viikonlopun rata-autoilun merkeissä!

Teksti ja kuvat:
S u n n u n t a i n a a j e t t i i n Santtu Miinalainen
V1600 luokan toinen lähtö.
Emma Mäkinen ajoi tuossa
lähdössä sijalle viisi jääden neljännestä sijasta kol-

Locosteja oli lähtenyt kymmenkunta kilpailemaan Alastarolle, luokka sai mukavasti julkisuutta ja toivotaan, että julkisuuden avulla uusia harrastajia löytyy luokkaan
lisää

Legendsien lähtöruudukko on aina mukavaa katsottavaa, kuten myös tiukkaakin tiukemmat kilpailut
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RATAILTA I 25.4.
Kauden ensimmäinen
ratailta oli varmaankin
ajoitettu jälleen liian
aikaiseen ajankohtaan.
Koneet eivät vielä olleet
kunnossa kaikilla kilpailijoilla tai sitten pieni pilvinen ja hieman kylmäkin
sää aiheutti kotiin jäämisiä
jäsenille.
Muutama oli kumminkin
kärrännyt autoja paikan
päälle ja ajoaikaa olikin
ruhtinaallisesti kaikille ajamaan haluaville. Ampujan

Santeri oli jälleen ottamassa muutamia kuvia,
kun porukat olivat radalla
ja ylävarikolla. Seuraavaan ratailtaan olikin sitten jo eri meininki, josta
tuonnempana lehdessä.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Aina ei mene harjoitukset putkeen, Skodan kiertokanki antautui ja meno loppui siiheen. Hinauspalvelu on
kuulunut aina rataillan palveluihin

Sakari Mäkilä oli jo testaamassa Legendaa rataillassa

Honda sai kyytiä sen verran, että irtosi alle 1.40 aika

LIITY JÄSENEKSI KYRÖN SEUDUN URHEILUAUTOILIJOIHIN

LIITY JÄSENEKSI

Jäseneksi voit liittyä tällä kaavakkeella. Postita se
osoitteeseen:
Mirva Korkiakoski, Pietilänkatu 19, 32200 Loimaa
tai sähköpostitse ilmoittamalla alla olevat tiedot
osoitteeseen kysuajasenrekisteri@gmail.com
Seuran jäsenmaksu on 35 €/ vuosi
Nuorisojäsen alle 15-v 0 €/vuosi

Jos olet kiinnostunut autourheilusta, niin
miksi et liittyisi seuraamme?
Nimi:
KySUA on aktiivisesti tekemässä kilpailuja
Osoite:
Länsi-Suomen alueella ja välillä myös
muuallakin Suomessa.
Liity joukkoomme ja tule jäseneksi alueen
Sähköposti:
suurimpaan autourheiluseuraan.
SoTu :

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
__________________
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MOMON ILTACUP 26.7.
Hau-Nau tiimi on ahkerasti
käynyt ajamassa Momon
jäsenten välisissä kesän
mittaan. Kilpailu ajetaan
endurance-autoilla ja on
n. 3 tunnin mittainen.
Heinäkuussa ajettiin myös
yksi, jossa kävin hieman

kuvailemassa. Kilpailijoita
olikin melkein kaksikymmentä tullut paikalle.
Nätti heinäkuinen ilta keräsi myös muutaman katsojan lehtereille.Voittoon kilpailussa ajoi XO Motorsport Honda -tiimi.Kahden
kierroksen erolla seuraaHau-Nau tiimissä ajoivat Sauli Rautiainen, Markku
Kaunismäki ja Roni Miinalainen
vaan. Hau-Nau tiimi sijoittui kilpailussa sijalle 10.
Allekirjoittaneelle aiheutti hieman sydämen tykytyksiä se, että oma poika
pääsi koittamaan kilpaajamista ensimmäistä kerkertaa. Hyvinhän se meni
ja auto tuli ehjänä vaih-

toon. Lisäksi kierrosajat olivat suurinpiirtein tasaisia
eikä turhia valkoisen viivan
ylityksiä tullut.
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

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

12
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RATAILTA II 16.5.
Toisessa rataillassa olikin
sitten jo porukkaa hyvin.
Jos jonkin sortin laitetta
oli tullut testaamaan ja
hyvä niin sitä vartenhan
rataillat järjestetään, että
jäsenistö pääsee testaamaan kalustoa ennen kil-

pailuja.
Superkart, Formula V,
Locost ja Subaru Sport
siinä ehkä erikoisimmat
laitteet tällä kertaa mitä
radalla oli. Mutta tuttuja
menopelejä kuten Varjuksen Matin Honda Civic

Sedan ja Boreniuksen Audi
nähtiin myös radalla. Ilma
oli komia ja kioskilla kävi
kuhina kun Kivikylän makkaran paistosta alkoi tuoksu levitä ylävarikolle.

tulla yhtään hinaustakaan
ja ilta meni mukavasti vuoroja liputellessa.
Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuvat:
Santeri Ampuja

Tällä kertaa ei tainnut

Grillihenkilökunta aina valmiina

Subaru Sport oli myös testaamassa

Suvannon Noran V1600 oli myös iskussa

Superkart toimi tänä iltana mainiosti

Tämä Ford on saanut kanssa kyytiä monena ratailtana

Talvitie oli testaamassa Locostia
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NESTE OIL RALLY FINLAND 2016
Perinteinen liittovaltuuston talkookeikka suuntasi
tällä kertaa legendaariselle Ouninpohjan pätkälle
Jämsään. Käväisimme
ennen yöpymistä vielä
kurkkaamassa Paviljongin
meininkiä huoltoparkissa
sekä muuta juhlahumua
jota oli tarjolla jos jonkinlaisilla kojuilla Jyväskylässä. Paviljongilta suuntasimme Jämsänkosken
metsäoppilaitokselle
majoitukseen, josta oli lauantaiaamun aikainen lähtö
pätkälle.
Pikaisen aamupalan jälkeen suunnattiin auton
nokat pätkän maalipäähän, jossa alkoi AT-aseman
pystytys. Liittovaltuuston
porukka on monessa sopassa keitettyä, joten pienet
kalusto-ongelmat saatiin

soiteltua/hoidettua jo
hyvissä ajoin edellisenä
päivänä.
Maalipää alkoi täyttyä Hhetken lähestyessä
mediaväestä, joita ohjailtiin turvallisiin haastattelupaikkoihin. Yleisö oli
myös asiallista ja hyvällä
juhlatuulella jo pätkälle
mennessä. Etuautot tulivat ja menivät ja muutaman sanasen siinä joku
ehti heidän kanssaan vaihtamaan. Valitettavasti
Ouninpohja 1 jouduttiin
muuttamaan siirtymäksi
pahan ulosajon takia.
Seuraavaksi olikin sitten
hetki odottelua luvassa,
koska Ouninpohja ajettiin
toiseen kertaan ja sulkua
ei poistettu luonnollisesti
tänä aikana. Osa petty-

Maali AT:n väkeä virka-asuissa

Paviljongin aluetta

neistä katsojista poistui
kumminkin jo Ouninpohja
1:n jälkeen, mutta sitkeimmät jäivät odottamaan toista kierrosta.
Ouninpohja 2 starttasi aikataulussa ja saatiin ajettua
ilman suurempia ongelmia. Kiitokset kaikille

mukana olleille mainiosta
talkooseurasta!
Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen

Ogier oli ainakin seisonut jarrulla rankasti Ouninpohjalla, savua ja höyryä oli ilmassa haastattelun aikana

FIA:n delegaattina kiersivät Michel Mouton ja Seppo
Harjanne

Syyskuu 2016 n:o 2

KAUKANA KEMORASSA KUORMA-AUTOJA,
KANSALLISIA KOPPIAUTOJA JA KESTÄVYYSAUTOJA
Olin valvomassa kuormaautojen nopeuksia Kemorassa järjestetyssä finaalikilpailuviikonlopussa elokuun puolessa välissä. Niin
ja tulihan sitä oltua myös
ajoajanseurannassa endukilpailussa.
Kilpailu sisälsi kansalliset
koppiautoluokat, endurancen cup-kilpailun ja kuorma-autojen neljän lähdön
viikonlopun. Perjantaina
paikan päälle saavuttuani
alkoi GPS-trackereiden
ohjelmointi. Ja hyvissä
ajoin ennen lauantain kilpailua oli kaikki ratakuorma-autot varustettu
nopeudenvalvontalaitteilla.
Kuorma-autojen EMsäännöistä on kopioitu
kohta maksiminopeudesta
myös kansalliseen kuormaautoluokkaan. Maksimi
nopeus saa olla 160 km/h
kilpailutilanteessa. Tämä
on tullut varmastikin turvallisuuskriteerien myötä,
koska 5500 kg painoinen
kuorma-auto sisältää 160

John Hemming voitti kansallisen kuorma-autosarjan tänä vuonna
km/h jo niin paljon liikeenergiaa ettei sitä ihan
pieni hiekkaeste hidasta
tarpeeksi nopeasti. Saatika jos kuorma-autot saisivat kulkea rajoittamattomasti.
Endurancessa oli XO
Motorsport Honda tiimissä
Matti Varjus edustamassa
KySUA:ta. Heidän kilpailunsa päättyi kuuden tunnin jälkeen sijalle 11.

Rami Peiponen oli kansallisen sarjan toinen tänä vuonna

Aivan loppuvaiheessa hiekalle ajaminen teki autosta vaikean ohjattavan ja
tiimi joutui käymään
yhden turhan varikkopysähdyksen puhdistamassa vanteita ja sijoitus putosi tämän takia heti huomattavasti. Tiukkaa taistoa yleensäkin on tämän
päivän endurance- kilpailuissa, kun kuuden tunnin
kilpailussa ei saada ykkösen ja kakkosen väliin kuin

35 sekuntia eroa.
Ku o r m a - a u t o j e n a i k a ajoissa Mäkisen Mika lunasti piikkipaikan 0,078
sekunnin turvin Sisullaan.
John Hemming ajoi kolmanneksi Mersulla ja Rami
Peiponen oli neljäs Ivecolla. Lauantain ensimmäisessä lähdössä Mäkinen
ajoi ykkösenä maaliin selvällä 32 sekunnin erolla.
Rami Peiponen ajoi toiseksi ja John Hemming oli maalissa neljäs. Kilpailulähdössä alkoi olla jo EMkilpailun tuntua, kun ohitustilanteissa mentiin mutkissa kahta autoa rinnakkain. Toiseen lähtöön lähdettiin käännetyssä ensimmäisen lähdön maaliintulojärjestyksessä. Mika
Mäkinen vei jälleen voiton
ja John Hemming tuli maaliin toisena. Peiposen
Ramilla oli huonoa tuuria,
kun lähtösuoran päässä pienen ulkoilun seurauksena
kivi löi päävirtakytkimen
pois päältä ja Rami joutui
laittamaan kytkimen
uudelleen päälle ja nousemaan ulos autosta. Tämä
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tietysti tulkitaan keskeytykseksi.
Sunnuntain ensimmäisessä
lähdössä voittoon ajoi
John Hemming ja toiseksi
Rami Peiponen. Kilpailu oli
jälleen tiukkaa, kun kumpikin kuljettaja taisteli
kansallisen luokan mestaruudesta. Mika Mäkinen
jou tu i k e sk e y ttä m ä ä n
Sisuun tulleen suutinvian
vuoksi viidennellä kierroksella. Päivän viimeisen lähdön voitti Rami Peiponen
ja toisena maalissa oli
John Hemming. Tiukan kansallisen sarjan voittoon
ajoi John Hemming.
ERU luokassa eli Endurance Ultimate luokassa ajoivat Sari Luoto ja Kimmo
Luoto Hondalla. Kimmo oli
aika-ajossa sijalla 9 ja Sari
ajoi toisessa aika-ajossa
sijalle 8. Ikävää on ettei
ERU-luokka ole ottanut
tuulta alleen, vaikka se
olisi enduautoille oikein
hyvä sprint-kilpailu 45
minuuttisena.
Itse kilpailussa Kimmo
Luoto oli ERUn ensimmäisessä sprint-lähdössä toinen. Sari ajoi ÉRUn toisen
sprint-lähdön voittoon jättäen toiseksi tulleen

Mäkisen Mikan Sisu toimi hienosti ensimmäisenä päivänä, mutta toisen päivän kilpailussa suutinviat pilasivat kilpailulähdöt
Hannu Lindforsin yli kolmen sekunnin päähän.
ERU-luokan 45 minuutin
ajo peruttiin ja tilalla ajettiin V1600 luokan ja ERUluokan yhdistetty 10 kierroksen kilpailu. Sari ajoi kilpailun voittoon eli viikonlopun saldoksi tuli kaksi
ykköspyttyä.

yhtä lähtöä siirrettiin muutamalla minuutilla, koska
vesisade oli niin rankkaa
ettei olisi ollut turvallista
ottaa edes liikkeeltä lähtöä. Muuten kilpailut menivät läpi ilman suurempia
kommelluksia ja kotiin
päästiin lähtemään hyvissä
ajoin.

Sää oli vaihteleva ja eipä
kuivalla asfaltilla juurikaan päästy ajamaan. Esimerkiksi kuorma-autojen

Teksti ja kuvat:
Santtu Miinalainen
Sari palkittiin kahdella
ykköspytyllä

WALLIUS JM 22.5. SOMURALLA

22.5. ajettiin Somuralla
jokamiesluokan kilpailu,
johon ilmoittautui yhteensä 238 kuljettajaa.

KySUA:ta edustamassa oli
Kulmalan Atte V-Twin City
Mazdalla. EVK:n alkuerässä Atte oli kolmas ja pääsi
välierään. Välierässä ei
ollut niin hyvää onnea ja
viides sija ei tuonut enää
jatkopaikkaa semeihin.
Yleisessä luokassa Atte oli
jälleen kolmas alkuerässä
ja pääsi välierään jatkamaan. Välierässä kävi
samoin kuin EVK:ssa eli viides sija ja matka katkesi
tällä kertaa siihen. Melkoista työntämistä oli ollut
ainakin kuvan perusteella.

EVK-luokan voitti Timo Laapotti LahUA:sta. Yleisen
voittoon ajoi Miikka Tamminen SomUA:sta.

Teksti:
Santtu Miinalainen
Kuva:
Roni Miinalainen

Aikamoista puskemista oli Somuralla

RC-RADALLA TALKOILTIIN
Alkukesästä meitä oli pieni porukka talkoissa Kyrön RCradalla. Tarkoituksena oli tehdä ajajakorokkeen siirto
oikealle paikalle ja varikkosilta ajajakorokkeen eteen,
kyllähän se onnistui! Samoin saimme hieman tehtyä salaojituksia lisää, koska alueen maasto ei ihan helposti
näytä kuivuvan keväällä. Kaikki hommat saatiin tehtyä
mitä oli tarkoituskin tehdä, mutta vielä jäi rakennettavaa radalle. Toivottavasti saadaan porukkaa kasaan talkoisiin, että nuo ajoradan matot sekä silta saadaan toimivaan kuosiin.
Kiitokset talkooporukalle jälleen kerran!

Maankaivuu

P. WÄRRI
Kirkkotie 323
21880 Pöytyä

Puh. 4867 083
0500 222 459

Karppisen Juha ansaitulla kahvepaussilla, homma on
melkein taputeltu valmiiksi

Metsänparannustyöt
Maanrakennustyöt

