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PUHEENJOHTAJAN  PALSTA
Kilpailukausi 2003 on saatu pää-

tökseen. Kulunut vuosi oli toiminnal-
lisesti aika vilkas. Kauden aikana jär-
jestimme Sambacrossin, sambacarne-
vaalit, Samba-JM:än, sekä Kartingin 
puolella pohjanmaa-cupin osakilpai-
lun. Kilpailut painottuivat kesäkau-
delle kaikki, joten talvi oli ns. hui-
lausaikaa.  Lisäksi normaalit jäsenten-
väliset-kisat JM:än / sprintin puolella 
järjestettiin neljästi. Erityisesti JM:än 
puolella näyttäisi oleva nousua. Uusia 
kuljettajia on tullut seuraamme mikä 
on erittäin hieno asia. Kilpailullinen 
menestys on ollut erittäin hyvää. 

Pikkujouluissa oli erittäin muka-
vasti porukkaa n.60 henkilöä. Kiitos 
kaikille mukana olleille. UA:n syys-
kokous pidettiin marraskuun alussa 
Kauhajoen Krouvissa. Kokouksessa oli 
n.30henk. Hallitukseen tuli mukaan 
muutama uusi henkilö (hallitustiedot 
tässä lehdessä). Kiitän luottamuksesta 
tullessani valituksi myös ensi vuonna 
seuramme puheenjohtajaksi. Viimei-

Sihteeri, rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan v. 2004 ensimmäisessä kokouksessa.
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nen vuosi on ollut meikäläisellä aika 
kiireinen sillä talonrakennusprojekti on 
vienyt aikaa erittäin paljon. Ei ole ehti-
nyt aivan täysillä panostamaan harrastus-
toimintaan mutta ensi vuonna taas ehtii 
paremmin paneutumaan asiaan. 

Ensi vuodesta on tulossa Kauhajoen 
UA:n ehkä kovin vuosi, ainakin jos katsoo  
kilpailujen määrää. Toukokuulla aloite-
taan kartingin kevätleirillä 15.-16.5, kesä-
kuulla Pohjanmaa-cupin karting-alue-
kisa 12.-13.6 , Heinäkuulla sambacros-
sissa 2.kilpailua, lauantaina 24.7. SAM-
BACROSS RC SM, su 25.7. järjestämme 
SAMBACROSS NEZ RC KV-kisan. Kilpailu 
järjestetään 8. eri maassa ja AKK on 
myöntänyt meille Suomen osakilpailun 
(tarkempaa tietoa kilpailusta myöhem-
min). Lisäksi elokuulla 15.8. JM-KAR-
DAANISARJAN-osakilpailu. Lisäksi jäsen-
tenväliset kilpailut JM:ssä / sprintissä 
+ karting-muut kilpailut/harjoitusajot. 
Toivottavasti näemme ensi vuoden Sam-
bacrossissa oman seuran miehiä aja-
massa.

Uusia toimitsijoita pitäisi saada 
mukaan kilpailuihin sillä ilman toimit-
sijoita ei ole kilpailujakaan, tämä tulisi 
aina muistaa. Erityisesti kartingin puo-
lella on laji kovassa nousussa. Mänty-
län Jarille / taustajoukoille, Pihlajikko, 
Luhtala, Rankaviita ym.. suuri kiitos, 
että on saanut lajin taas uuteen nousuun 
seurassamme. Karting-jaosto perustet-
tiin viime kesänä. Vanha karting-radan 
harja/kuivauskone herätettiin henkiin 
syksyllä Luhtalan Hannun toimesta. Toi-
vottavasti laite on kovassa käytössä ensi 
vuonna. 

Seuramme jäsenmäärä on ollut nou-
sujohteinen viimeiset pari vuotta, toivo-
taan että sama tahti jatkuu myös ensi 
vuonna.
Toivotan kaikille 
jäsenille oikein 
hyvää joulua ja 
vauhdikasta uutta 
vuotta 2004.

JARKKO HAUTALA  
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Toimituksen Turinat

Allekirj. kuvapotretissa tuikituntema oman Toyota-tytön kanssa Itavallan 
FI-kisassa keväällä!! Huomaa West-McLaren lippis kuitenkin päässä!

Tervehdys
jäsenistö! 

Jälleen kerran olemme saattaneet 
päätökseen yhden toiminnallisen 
autourheiluvuoden. Suurena osana toi-
mintaa on ollut auttaa uudelleen 
herätettyä Moottorikerhoa saamaan 
suorituspaikkoja Sotkaan, motocros-
sin sekä speedwayn puitteissa. 

Myöskin moottorikelkkailijat ovat 
edelleen työstämässä omia kisojaan 
Sotkassa. Suurta osaa näyttelee uusi 
ympäristölaki, joka velvoittaa ko. 
yhdistykset tekemään omia lupapape-
reitaan kaupungille sekä suunnittele-
maan suorituspaikat niin, että siitä ei 
ole kenellekään haittaa. Tämä kaikki 
edellyttää myöskin alueen käyttäjiltä 
kitkatonta yhteistyötä ja ymmärrystä! 
No, aika näyttää asioiden toimivuu-
den. 

Karting ja Jokkis ovat nousussa, ja 
erityisesti karting on nostattanut uuden 
nousukauden eritoten nuorisotoimin-
taan, kiitos siitä Jari Mäntylän, joka 
omien poikiensa kanssa on innolla 
nostattamassa lajia ylöspäin, Luhta-
lat, Pihlajikot, Rankaviidat ym. ollessa 
myös innolla mukana, lajin kilpai-
lullisessa ym. toiminnassa. Kartingin 
radallinen osuus on nyt hyvä, ja on tes-
tattukin kahdella alueen mestaruusosa-
kilpailulla. 

Jokamiesluokkaan on tullut van-
hoja uudelleen mukaan sekä uusia 
ensikertalaisia. Merkillepantavaa on 
myös se, että muista alueen seuroista 
harrastajia on ’’loikannut’’ muutama 
hyvä kuljettaja, ja lisääkin on kuu-
lemma tulossa. Syynä tähän on aina-
kin se, että olemme niitä harvoja 
alue 2 seuroista, jotka järjestää jäse-
nilleen omia kerhomestaruuskisoja. 

Niistä tykätään, niissä saa testata 
autonsa mentäessä kansallisiin kilpai-
luihin. Niissä saa ajaa myöskin ne, 
jotka evät syystä tai toisesta halua 

lähteä kansallisiin. Elikkä tekevät seu-
rassa kisoja ym. sekä saa vähän sitten 
kilpaillakin, hienoa! 

Kardaani-sarjassa aloitusvuonna 
mukaan lähti Martin Shan . . . ei 
kun Martti Lähdesmäki, todeten sarjan 
olevan kovaa tasoa. Ensi vuonna siellä 
on joku muukin seurastamme . . . 
? ? Meidän osana on olla mukana 
ensi vuonna järjestämisvuorossa 15.8. 
Samba-JM on poissa ensi vuonna. 
Vuodelle 2005 olemme anoneet nuor-
ten ja naisten SM-kisaa. Toivotaan että 
saamme tämän jokkiksen arvokisan, 
koska yleinen JM-SM tuntuu karkaa-
van käsistämme ensi vuoden jälkeen 
pois alueeltamme. No, haku on päällä 
ainiaan . . .! 

Sprintti niinsanotusti vähän lepää, 
tullakseen sitten taas uudella nosteella 
mukaan. Toki harrastusta on ollut sil-
läkin saralla, mm. Uiton Harri hyvillä 
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JM-JAOSTON KUULUMISET:
sijoituksillaan. Luhtalan Make on kier-
tänyt myös kisoja. Koiviston Janne 
rakentelee uutta pirssiä . . . 

Rallissa Lähdesmäen Martti ja 
Holman Pertti ovat kisanneet lähinnä 
tekniikkamurheissa. 

Rallycross ajetaan ensi vuonna 
uusilla säännöillä, josta ohessa AKK 
tiedottaa sivulla enemmän. Meille on 
tulossa myös 24.7. ajettavan SM-
Crossin lisäksi NEZ 2004 Supercross 
sarjan osakilpailu autocross/rallycross 
autolle 25.7.-05. Sarjassa on mukana 
meidän lisäksi; Latvia (rallycross) 
Liettua, Latvia (autocross), Estonia, 
Tanska ja Ruotsi. Säännöt on jo ole-
massa sarjalle. 

Ensi vuoden Sambakarnevaalia 
olisi tarkoitus laajentaa yhdessä kau-
pungin kanssa. Laitoin kirjelmän 
syksyllä sisään valtuustolle, joka toi-
vottavasti käsittelee aloitteen nopeasti, 
jotta saan sitten aloittaa ohjelmiston 
työstämisen. Kaupungin osuus olisi 
torstain ja perjantain ohjelmiston kulu-
jen hoitaminen. Minä hoitaisin kyllä 
ohjelmiston ko. päiville. Tämä tarkoit-
taisi sitä, että kaupungin keskusta olisi 
suljettuna osittain, ja esiintymislava 
olisi jossain matkahuollon edustalla. 
Esitapahtumat olisivat ilmaisia ylei-
sötilaisuuksia. Me hoidettaisiin varsi-
nainen päätapahtuma, kuten tähänkin 
asti, Krouvin kanssa. 

Kaikesta huolimatta
oikein hyvää joulua
ja tasaisen
vauhdikasta
vuotta -04 

Toivoopi Ari Korpela

Hello jokkiskansa! 
Siinä meni taas yksi autourheiluvuosi 

ja varmasti kaikki odottaa jo uutta kisa-
vuotta. Henkilökohtaisesti kilpailukärpä-
nen puri loppukesästä kun Lähdesmäen 
Marri soitti yhtenä sunnuntaina et lähekkö 
ajaan Honkajoelle tolla mun Finni Ratsu-
nilla. Täytyy kyllä sanoo, ettei paluuta ei 
ole, sen verran kivaa kisaaminen oli ja on, 
että tuli oma auto hankittua ens vuoden 
kisoihin. Kiitos siitä Martille ! 

Jässärit meni ihan hyvin tänäkin 
vuonna kisailijoita oli hienosti, ens kesänä 
taas uudestaan, olis kova sana jos saatais 
paljo kuskia ja utoja kerralla paikalle, niin 
voitais ajaa pudotusajoina noi kisat. 

Sitten noista kisoista olen tossa kysel-
lyt muutamilta kuskeilta, että lähettäiskö 
ajaan LIIGAA ens kesänä Vantaan vauh-
tikeskukseen, niin innostus on ollu kova. 
Tosta asiasta tulee kyllä tiedote kotiin kus-
keille. Liiga ajetaan ens vuonna kerrasta 
poikki menetelmällä, eikä koko kesää. 

Kuskien sijoituksista voisi kirjoittaa 
vaikka kuinka paljon, on noi kuskit sen 
verran paljo kisoissa pärjäilly. Korven 
Jarmolla ja Leppisen Jukalla oli kova 
kisa aluemestaruusvoitosta, mut Härmän 
poijat meni vimppa kisois Lapualla ohi, 
ens vuonna taas uudestaan. 

SAMBA-JM oli mun vetovastuulla 
tällä kertaa, ihan hyvin noi meni, mutta 
aina jää parantamisen varaa seuraaviin 

kisoihin. Kuskia oli tosi hyvin kisoissa 
mukana, ja tasokin oli ihan mukava, kun 
noi pistepörssin ihan terävin kärkikin, 
jontut ja koljosetkin olivat mukana. 

Ens vuonna taas kisaillaan ja rohkeesti 
vain puhetta ja soittoja tosta LIIGA-
joukkueesta mulle, niin saadaan homma 
toimiin, sitten vain kaikki pukkia odotta-
maan! 

Terveisin JYRI RYÖDI 
PS. Erityisen paljon kiitoksia, kisoissa 
ja jässäreissä mukana olleille tavalla tai 
toisella! ! ! 

Honkajoella ensi kisa meikäläisellä nr 10. Lähdössä mukana nopealla Fordilla Pasi Uusi-Äijö.

JAA, e ei jokkis auto kiihdy. Kirsilä vaihtaa kolmosta…

JM jässäreitten lopputulokset 
Yleinen 
1. Kai Uusi-Äijö  14 pist. 
2. Jukka Leppinen  13 pist. 
3. Jari Leppinen  10 pist. 
4. Raimo Aalto  10 pist. 
Veteraani 
1. Raimo Aalto  13 pist. 
2. Ari Korpela  13 pist. 
3. Mauno Kuusisto  10 pist. 
4. Juhani Hakkoomäki  5 pist. 
5. Ari Kivimäki  5 pist. 
Kartaani 
1. Martti Lähdesmäki  14 pist. 
2. Jarkko Lehtola  8 pist. 
3. Raimo Aalto  7 pist. 
4. Kai Uusi-Äijö  5 pist. 
5. Pasi Uusi-Äijö  5 pist. 
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Kevät 2003 pärähti käyntiin toukokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna Vaasan Isomä-
essä Pohjanmaan alueen kevätleirillä. Kauha-
joen UA:n Karting kuskit Jesse Mäntylä, Henri 
Pihlajikko ja Juha-Matti Rankaviita opettelivat 
Kartingin sääntöjä, lippumerkkejä, varikkotoi-
mintaa ja ajamista radalla koko viikonlopun 
ajan.

Kesän ensimmäinen virallinen kart-kilpailu 
oli Vaasa-GP 1 jossa kauhajokelaiskolmikon 
menestys oli parempi mitä poikien ”startterit” 
saattoivat kuvitella, olihan kyseessä kolmikon 
ensimmäinen ns. kisa. Pikku-minisarjassa oli 
mm. kuskeja joilla oli aikaisempaa kokemusta 
viimevuosilta  Cadet-luokasta. Raket-juniorissa 
taso oli odotettua kovempi.

Pohjanmaa-Cup käynnistyi Vaasassa jossa 
mukana oli myös Jesse Mäntylä ja Juha-Matti 
Rankaviita. Jessen kisa pikku-minissä meni 
nousujohteisesti finaalia kohden. Raket-junio-
reissa mentiin lujaa ja Rankaviita hakikin ajo-
kokemusta tulevaa Yamaha-kautta 2004 sil-
mällä pitäen.

Kesäkuussa Pohjanmaa-Cup kokoontui 
Kauhajoen Sotkassa johon saatiinkin kunnon 
kisat. Aikainen ilmoittelu jo alkukesästä takasi 
hyvän osanottaja joukon paikanpäälle. Ilmat-
kin osuivat kohdalle ja kisapäivä vietettiinkin 
kuivissa olosuhteissa. Kauhajoen UA:n kilpa-
kolmikko Mäntylä/Pihlajikko/Rankaviita antoi-
vatkin kunnon vastuksen kanssakilpailijoilleen 
kotiradallaan jossa koko alkukesä oltiin harjoi-
teltu ajolinjoja kuin myös jarrutuksia. Hieman 
viikonlopun tulosta himmensi tekniikka mur-
heet ja autojen vaikea säätäminen joka johtui 
huoltajien kokemattomuudesta. Tämäkin taito 
on karttunut nyt kauden aikana joten samoihin 
virheisiin ei enää sorruta. 

Heinäkuussa Sotkassa pärisi jälleen kun 
Seinäjoen Karting Center saapui viikoksi Sot-
kaan ajattamaan lähikylien väkeä. Viikko hui-
pentuikin alueen yritysten väliseen kart-kilpai-
luun viikonloppuna ja tällä kertaa kuljettajat 
olivat hivenen vanhempia.

Karting-jaos oli myös mukana Sotkassa jär-
jestetyissä Samba-cross tapahtumassa. Samba-
cross keräsi paikalla sankan joukon mootto-
riurheilusta kiinnostuneita ja iloksemme myös 
huomasimme kuinka monia kiinnosti Karting-
jaoksen esittelypiste. Oman huomionsa saivat 
myös junior-kuljettajamme jotka ajoivat esitte-
lyajon Samba-kulkueessa Topeekaa pitkin.

Elokuussa jaos oli esillä Kauhajoen mark-
kinoilla. Markkinat olivat otollinen paikka 
tuoda lajia esille ja markkinoiden aikana kävi-
kin kiinnostuneita vanhempia lastensa kanssa 
keskustelemassa kartingista. Niin isät kuin 
äiditkin kuten myös lapset osoittivat mielen-

kiintoa pieniin autoihin, ajohaalareihin ja kypä-
riin joita oli esillä pisteessämme.

Elokuussa saimme mukaan vahvistusta 
Töysän GP:n kun Eetu Luhtala lähti jahtaa-
maan kärkisijoja mini-luokkaan. Töysän GP:n 
oli tarkoitus olla virallinen Pohjanmaa-Cup 
mutta sattumien kautta ei kisa sitä saanut. Kisa-
viikonloppu oli kuitenkin hieno kisa tapahtuma 
vaikkakin osanottajia oli totutusta vähemmän. 
Poikien hyvä menestys luokissaan antoi viit-
teitä tulevasta…täältä tullaan kanssakilpailijat!

Ennen syyskuun Ylivieskan Pohjanmaa-
Cup osakilpailua kokoonnuimme Vaasa GP:n 
merkeissä hakemaan viimeisimpiä säätöjä 
autoihin. Vaasasta lähdettiinkin odottavaisin 
mielin kohti Ylivieskaa. Harjoittelu radalla 
kutistui Pihlajikon ja Luhtalan osalta neljään 
15 min harjoituskertaan perjantai iltana. Lau-
antaina lähdettiinkin ajoissa liikkeelle ja vii-
meiset rattaan vaihdot tehtiin ennen harjoitus-
ten alkua. Molemmat kuskit ajoivatkin nousu-
johteisesti luokissaan. Tasainen ja viisas ajo 
antoivatkin pojille tuloksena komeat pokaalit 
kotiin tuomisiksi.

Viimeinen Pohjanmaa-Cup pärähti käyn-
tiin missäs muuallakaan kuin Kauhajoen Sot-
kassa EpUA:n järjestämänä. Vauhtia Cup:iin 
haettiinkin edellisenä päivänä jälleen Vaasa 
GP:stä. Ilma oli syksyinen ja kylmä kun nuoret 

kuljettajat kokoontuivat Sotkassa varikkotel-
toilleen aamun valjetessa tuulisena. Omat kus-
kimme näyttivätkin taitonsa kisan aikana paran-
nellen asemiaan viimeiseen finaaliin ja näin 
kausi 2003 kilpailujen osalta päättyikin muka-
vissa merkeissä. 

Mennyt kesä on ollut meille ”startereille” 
opettelua ja tiedon hankkimista kartingista ja 
muusta siihen liittyvästä toiminnasta. Tietoa 
olemmekin saaneet ja jakaneet auliisti niille 
jotka sitä ovat kysyneet. Vaikka kyseessä onkin 
neljä pyörää ja pieni moottori on se kuitenkin 
oma maailmansa. Ilman sponsoreita ja tukijoita 
olisi järjestämämme kesän Cup-kilpailu saat-
tanut kutistua minimaaliseksi, nyt nämä kisat 
jäivät historiaan hyvissä mielin. 

Kauhajoen UA Kartting-jaos kausi 2003
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Jaoksemme on kuluneena kautena ollut 
esillä ja mukana jokaisessa alueemme Kart-
kilpailussa ja menestystäkin ollaan saatu. Alu-
eella on järjestetty viisi Vaasa GP:tä, yksi 
Töysä GP ja neljä Pohjanmaa-Cup osakilpailua 
josta kerätään myös Cup-pisteitä ajotuloksen 
mukaan. Luokkina Cadet, Pikku-mini, Mini ja 
Raket-yleinen. Kuluneena kautena olemme jär-
jestäneet Sotkassa keskiviikkoisin ajoharjoitte-
lua johon halukkaat ovat voineet tulla. Haluk-
kaita ja kiinnostuneita on ollut erittäin hyvin ja 
molemmat UA:n autot ovatkin olleet kovassa 
käytössä. Lajin uudelleen tuomiseksi Kauhajo-
elle ja Sotkan alueen aktivoimiseksi myös kesä-
kaudelle, olemme tehneet suunnitelmia mm. 
jäsenten hankintaan, rata-alueen kunnossapi-
toon. Kunnostamiseen toivomme saavamme 
jatkossakin kaupungin, muiden lähikuntien ja 
paikallisten yrittäjien tukea. Kauhajoen Sotka 
tunnetaan moottoriurheilijoiden parissa pai-
kanna jossa käydään kovia taistoja, hyvällä 
hengellä ja hyvin järjestettyjen kilpailujen mer-
keissä niin kartingin parissa kuin myös koppi-
autojen parissa. Alueella on hyvät puitteen 
myös kansallisille kart- kilpailuille, kunnos-
tusta vaativa radan pinnoite täytynee kuitenkin 
ensin saattaa kuntoon jotta nopeat yli 100cc 
autot voivat kilpailunsa kilpailla turvallisesti. 

Ensikautena Kauhajoen UA:n karting- kul-

jettajat ovat mukana kaikissa alueella järjes-
tettävissä GP ja Cup kilpailuissa, mukaan on 
helppo lähteä. Ensi kesänä Sotkassa tullaan jär-
jestämään ajoharjoittelua UA:n kart- kalustolla 
kuten kuluneellakin kaudella joten oma auto 
ei ole tarpeen ainakaan ensimmäisenä vuotena. 
Toivomme että näemme heti ensikeväänä kart-
ajoleirin merkeissä Kauhajoen Sotkassa. Ter-
vetuloa.
Karting alueleiri Kauhajoella  15.5 – 
16.5.2003
(Aloittaville ja kartingia jo harrastaville).
Karting Pohjanmaa cup 12.6 tai 
13.6.2003

Kauhajoen UA, karting- jaos
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Kuvia vuodelta 2003

Marko ja Kai kissa- ja hiirileikissä  Oulun SM-kisassa

Kaitsu ’’konsultoi’’ meidän Sambaviikonloppua Oulun SM-kisan varikolla.

Tuomen Juha tekee lisäsäätöjä Oulun 

Jokkis-SM kisassa. (kuva A.Korpela)

Martti ”Shankke” Lähdesmäki miettii 
suu auki kardaani autoja. Josko niitä sais  
Oulusta. (menossa Ouluun JM-SM)

Aina mukana niinkuin...?  Koivisto
n 

Markon ja Uuden-Äijön Kain ”rouvat” 

JM-SM:ssä Oulussa -03

VAUHTISUORA
2003
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NOPEUSJAOSTON PÄRINÄT

Ufo-mies, ei vaan Raskun Jussi lähdössä omaan eräänsä Legends-
luokassa Lappajärven SM-jääratakisassa. (kuva A.Korpela)

Kilpailukausi 2003 oli erittäin hyvä. 
Vuoden autourheilijaksi valittu Harri 
Uitto ajoi hienosti Jääradan SM-sar-
jassa kuudenneksi. Sprintin SM-sarjassa 
luokan 3. sekä yleiskilpailun 13.

Rallin puolella ei ole menestystä juu-
rikaan tullut, muutama  pytty on tullut.

Toivottavasti ensi vuonna tilanne 
korjaantuu. Raskun Jussi ajoi hienon 
legends-kauden ollen loppupisteissä 
neljäs. Ensi vuoden suunnitelmissa Jus-
silla on ajaa legendsillä koko sarja 
läpi. Lisäksi mahdollisesti ajaa jossain 
rallicross-kisassa, toivottavasti nähdään 
pitkän tauon jälkeen Sotkassa ensi 
kesänä. Itse henkilökohtaisesti toivoi-
sin, että ensi kesän crossissa nähtäisiin 
”useita seuramme” kuskeja ajamassa. 

Pikkujouluissa käytiin ”värikästä” 
keskustelua koskien jäsentenvälisten 
ajopäivämääriä. Sprintin puolella tänä 
vuonna pidettiin viimeinen kilpailu vii-
kolla (torstaina), muut osakilpailut jär-
jestettiin lauantaina tai sunnuntaina.

Tänä vuonna järjestimme yhden osa-
kilpailun Siikaisten hienolla harjoittelu-
radalla. Kuljettajat kehuivat reittiä. Itse 
henkilökohtaisesti sain kokea tien vaa-
tivuuden ollessani ”kartturina” Schanke 
Lähdesmäen kyytissä.

Ensi talvena tarkoitus olisi järjestää 
myös yksi osakilpailu Siikaisissa.

Jäsentenvälisten päivämääriä suun-
niteltaessa täytyy aina katsoa kilpailu-
kalenteria, sillä melkein joka viikonlop-
puna on kilpailu jossain päin suomea, 

jossa seuramme kuljettajia on ajamassa. 
Tämän takia esim. JM:än puolella jäsen-
tenväliset kilpailut on ajettu kaikki vii-
kolla eli torstaina. Tämä ei tietenkään 
ole hyvä asia kuljettajien kannalta, jotka 
asuvat esim. Seinäjoella.

Kuitenkin kuljettajia on ollut erit-
täin hyvin myös viikolla ajetuissa jässä-
reissä.

Nopeusjaoto / JM-jaosto pitää yhtei-
sen kokouksen joulukuun aikana, jossa 
päätetään / keskustellaan mm. jäsenten-
välisten päivämääristä yms. Tervetuloa 
kaikki paikalle. Päivämäärä ilmoitetaan 
myöhemmin.

Tsemppiä kaudelle 2004

T. Jarkko Hautala

VAUHTISUORA
2003

Sprint-jäsentenväliset
Yleiskilpailu v.2003 

1. Rami Uusi-Äijö
2. Harri Uitto
3. Martti Lähdesmäki
4. Markku Nikkola

Sprint-jäsentenväliset v.2003 
Luokka alle 1650cm3

1. Harri Uitto
2. Markku Nikkola
3. Kai Uusi-Äijö

Sprint-jäsentenväliset v.2003 
Luokka yli 1650 cm3 

1. Rami Uusi-Äijö
2. Martti Lähdesmäki
3. Jarkko Luhtala
4. Pasi Uusi-Äijö
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Neljänneksi Legend Trophyssä kaasutellut Vaasan 
Jussi Rasku oli tasaväkisen sarjan paras pohjalais-
kulje aja. Kai ja Harri mie ivät syntyjä syviä Lappajärvellä SM-jäällä

 Hoida osoitemuutokset/
 Jari Ryödi 040-588 8795

 Haali lisää jäseniä
 (kaverit)

 SOITA KYSY ! ! !

INFO

saat soittamalla
Kirstille

puh. 040-524 5259

Ylläsmökin  
vapaat viikotSihteeri Tarja ja rahastonhoitaja KirstiToivottavat kaikille

Rauhallista joulua &
Vauhdikasta tulevaa vuotta!

AKK-ASIAA
1.2 Raul Falinin muistorahasto
Ulkomailla kilpailevat lisenssinhaltijat voivat 
hakea avustusta matka- ja kulukorvauksiin 
Raul Falin -muistorahastosta. Vuotta 2004 
koskevat kirjalliset hakemukset on toimitet-
tava liiton toimistoon 14.11.2003 mennessä. 
Hakemus saa olla vapaamuotoinen, mutta 
siinä on hyvä tuoda esiin, millainen on tule-
van kauden kilpailuohjelma/projekti (kilpailu-
jen päivämääriä ei tarvita). 
Rahaston tarkoituksena on tarjota taloudel-
lista tukea yksittäisen, lajissaan menestyneen 
suomalaisen ajajan (tai -parin) osallistumiseen 
ulkomaisiin autourheilun arvokilpailuihin tai 
sellaisiin tavoitteellisiin projekteihin, jotka täh-

täävät kansainväliseen huippu-urheilijauraan. 
Rahastosta voidaan myöntää hallituksen pää-
töksellä varoja autourheilun valmennukselli-
siin ja koulutuksellisiin tarkoituksiin.

2. Tekniikka
SS luokan vanhojen autojen ylimenokausi 
päättyy. Kaikkien autojen tulee täyttää vuoden 
2004 määräykset. SS-luokassa sallitaan kar-
daanitunnelin muokkaus siltä osin kuin vaih-
delaatikko tarvitsee tilaa.
Vuonna 2004 luokiteltuja turvakehikoita ei 
enää saa hitsata itse.Hitsaukset saa tehdä 
vain valmistaja tai sen valtuuttama firma.

Ryhmän F sääntökohta on muutettu seuraa-
vasti: 3.4.8Varapyöräkotelo saadaan poistaa 
ja syntynyt aukko tulee peittää vastaavan 
lujuisella rakenteella. Kyseiseen aukkoon saa-
daan myös asentaa polttoainesäiliö siten, että 
aukkoa saa suurentaa säiliön vaatiman tilan 
verran. Säiliö saadaan upottaa enintään vara-
pyöräkotelon pohjaa vastaavalle tasolle, eikä 
se saa muodostaa aerodynaamisia raken-
teita.
Valtakunnalliset katsastuspäällikköpäivät pide- 
tään 22.11. Kuusankoskella. Kirjalliset ilmoit- 
tautumiset Jari Saariolle 7.11. mennessä. 
Tilaisuus on tarkoitettu tekniikka 1 ja 2 lisens-

VAUHTISUORA
2003
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sin omaaville sekä niille, jotka hakevat uutta 
kakkostason lisenssiä. Osallistumismaksu on 
55¬.

3. Jokamiehenluokka
3.1 Nuorten/Naisten liiga 2004
JM SM-liigan uudistuksesta johtuen Nuorten/
Naisten liigaa ei ensi vuonna ajeta liigan 
SM-finaalin yhteydessä Vantaalla. Kilpailu on 
kuitenkin tarkoitus järjestää uutena erillisenä 
kilpailuna. Ajankohtaa ei ole määritelty, vaan 
katsokaa kalenterista mahdollista tilaa. Lopul-
liset säännöt laaditaan sen jälkeen kun löytyy 
kilpailulle järjestäjä. Hakuaikaa on marras-
kuun loppuun 2003. Lisätietoja antaa lajipääl-
likkö Kalevi Sulkava.

4. Ralli
4.1 Peruutettu kilpailu
13.12.2003 XII Kinkkuralli, Tikkakosken UA

5. Karting
Sääntöasioita vuodelle 2004:
Luokissa Cadetti, Mini, Raket, Yamaha ja 
Senior 100 jokainen kilpailija saa katsastuttaa 
ainoastaan kaksi moottoria.
Cadetti luokka: Sallittu on sekä mekaaniset 
jarrut että nestejarrut. Takavanteen leveys 
minimi 140 mm ja takarenkaiden maksimi-
kehä 880 mm
Sallitut polttoaineet harrastaja- ja kansalli-
sissa luokissa ovat yleisesti myynnissä olevat 
95E ja 98E ja CIK:n listan + sääntökirjaan 
(2004) merkityt öljyt. SM-luokkien ja Yamahan 
CUP:in osalta, joissa on parc fermé poltto-
aine, ilmoitetaan käytettävä polttoaine myö-
hemmin SM- ja CUP-kilpailujen kutsussa.
Katesäännöt: Yamaha-luokkaan sallitaan 
myös uuden luokituksen mukaiset katteet. 
Mini ja Raket luokissa ei sallita uuden mallista 
etukatetta, mutta sivukatteina hyväksytään 
joko uuden tai vanhan luokituksen mukaiset. 
Muissa luokissa katesääntö vuoden 2003 
mukaan.
Aikuisharrastajaluokkien kilpailuita voidaan 
ajaa myös kansallisten kilpailuiden yhtey-
dessä, jos ilmoitettujen kansallisten luokkien 
lisäksi aikataulu antaa siihen mahdollisuu-
den.
Kertalisenssi otetaan käyttöön lasten seu-
rojen ja jäsentenvälisissä kilpailuissa sekä 
aikuisharrastajaluokissa.

6. Sprint
Sääntöasioita vuodelle 2004:

Sprint-lajimme on saamassa takaisin vanhan 
hyvän nimensä rallisprint. Pelkän sprint-
nimen käyttö aiheutti epäselvyyksiä aikakin 
nk suuren yleisön piirissä. Sprint-nimeä saa 
tietenkin myös käyttää kisojen nimen yhtey-
dessä.
Nuortenluokan (lk 13) sääntöihin on tulossa 
muutos, joka sallii käyttää SS-tekniikkasään-
nön (v 2004) mukaista kalustoa KRC-tekniik-
kasäännön asemesta.
Autojen luokkajakoa luokissa 3 - 10 (niissä 
sallittuja tekniikan määrittelyjä) on tarken-
nettu: Yleisnimike RC poistuu ja tilalle määri-
tellään KV RC Dic I ja KV RC Div II. 
KRC-autot eivät siis ole sallittuja rallisprint-
lajissamme. Sensijaan KRC-autot ovat sallit-
tuja edelleenkin jäärata-ajoissa.
SM-sarjan uutena sääntönä tulee voimaan nk 
sarjaan rekisteröityminen. SM-pisteitä saavat 
vain rekisteröityneet ajajat. SM-sarjan sään-
nöt (sarjakutsu) tulee tarkentamaan tämän 
säännön.
7. Rata-ajo
7.1 Jäärata
Sääntöasioita vuodelle 2004:
SM-sarjassa ajetaan kaikki luokat nk erikois-
liukuesterenkailla (11 mm). SM-sarjan osa-
kilpailuja on kalenteriimme merkitty 4 kpl. 
Sarjan säännöt (sarjakutsu) julkaistaan joulu-
kuun loppuun mennessä.
Kauden 2003 osakilpailujen osallistujille ne 
postitetaan, uusien kilpailijoiden tulee pyytää 
ko kutsu osakilpailujen järjestäjiltä.
8. Autosuunnistus
Sääntöasioita vuodelle 2004:
Sääntöpykälän70.7. Cup-kilpailut kolmas kap-
pale: 
Osanotto-oikeus Cup-kilpailuihin on kaikilla 
niillä kilpailijapareilla, joiden luokitus on ensim-
mäisen osakilpailun aikana B tai C. Pari, jonka 
molemmat tai toinen osapuoli on ollut luoki-
teltuna M-luokkalaiseksi 1.1.1995 jälkeen, ei 
saa Cup-kilpailuissa cup-pisteitä. Cup-mesta-
ruuden voittaneen kilpailijan autokunta ei saa 
cup-pisteitä seuraavan vuoden Cup-kilpai-
luissa. (Sääntö astuu voimaan vuoden 2004 
jälkeen.) Ennen kansallisia luokkia...

9. Off Road
Sääntöasioita vuodelle 2004:
Aluekilpailuissa kokeiltua kertalisenssi käy-
täntöä jatketaan vuonna 2004.Kansallisissa 
kilpailuissa tulee kertalisenssin käyttö mahdol-
liseksi myös ryhmässä standard.Seurojen- ja 
jäsentenvälisissä kilpailuissa vaaditaan vähin-
tään kertalisenssi.
Kilpailuissa voi ajaa myös ilman apukuljetta-
jaa.
Standard ryhmässä saa asentaa myös kyt-
kettävät lukot.
Standard ryhmän rengassääntö muuttuu seu-
raavasti: Pyörän enimmäiskorkeus 90 cm. 
Autoissa, joiden akseliväli on enintään 245 cm, 
saadaan käyttää tyyppihyväksytyn rengasko-
koon verrattuna korkeudeltaan ja leveydel-
tään enintään +50 mm. Jos auton akseliväli 
on yli 245 cm, saa tyyppihyväksytyn renkaan 
korkeuden lisäys olla enintään 80 mm ja leve-
yden lisäys enintään 60 mm.

10. Pienoisautoilu
Sääntöasioita vuodelle 2004:
Radioautoilun SM:t ajetaan sarjamuotoisena 
vuonna 2004.
Muutos sääntökirjan kohtaan3.3.3... .ilmoit-
tauduttaessa kilpailuun on ilmoitettava vähin-
tään neljä 3.3.2. kohdan mukaista taajuutta...
TP-10 luokassa maksimissaan kaksivaihtei-
nen vaihteisto sallittu
TP-10 luokan säännöistä poistetaan ns. ylile-
veä takavetoinen luokka
Sääntökirjan kohtaan 3.5.8. lisätään luokka 
1:8 Polttomoottori rata-autot. Luokassa seu-
rataan voimassaolevia EFRA:n 1:8 IC Track 
luokan sääntöjä.
Luokissa TS-10 ja Tj-10 käytetään EFRA:n 
mukaisia kori- ja akkuluokituksia. EFRA siirtyy 
vuoden 2004 luokituksiin 1.4.2004. Suomessa 
nämä luokitukset otetaan TS-10 luokan osalta 
käyttöön 1.5.2004. Tj-10 ajaa koko vuoden 
vanhalla luokituksella.
Lisäys sääntökirjan kohtaan 2.2.1 D Kori 
EM-24, EJ-24 ja ES-24
ES-24 luokassa sallittu ainoastaan ISRA 2004 
hyväksytyt korimallit, joita saa käyttää myös 
EM-24 ja EJ-24 luokassa.
AKK-Motorsport ry - PL 54 - Hämeentie 105 A 
- 00551 Helsinki +358-9-7258 2200

Palkitut 2003 Kauhajoen UA.
Pikkujoulu/palkintojenjako 15.11.2003 Kauhajoen Krouvissa 

KIERTOPALKINNOT:  

Karisamulin pytty  Jyri Ryödi

Tsemppikannu   Tiina Uittomäki

Juden muistopytty

(Jukka Kuusiston muistopytty) Matti Mäkynen

Tuloo Racing Team  Jussi Rasku

Nopeusjaoston kiertopalkinto Rami Uusi-Äijö

Vuoden autourheilija:   Harri Uitto

    + stipendi

JM-tulokas:                   Eetu Uusi-Äijö

Karting-tulokas:            Jesse Mäntylä

Puuhahenkilö:             Jari Mäntylä

Taistelija-pytty:        Martti ”Schanke”Lähdesmäki

Yhteistyöpytty:             Petterin Kuvakauppa

Kunniajäsen no. 6          Lasse Kiukkonen

Kunniajäsen no. 7          Karisamuli Korpela

Hopeinen ansiomerkki  Anna-Maija Heinola

Pronssinen

kilpailijamerkki:   Jukka Leppinen,  Raimo Aalto

Karting-Centerin

kerhomestarit:   Kilpasarja  1. Jarkko Uusitalo; 

   harrastelija: 1. Kari Kuusinen
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Kilpailu-
organisaatio:

Kilpailun johtaja: Ari Korpela. Apul. 
johtaja: Kari Korpela. Sihteeri: Hannu 
Salomaa. Maalituomari: Ann-Maija 
Heinola. Lähtötuomari: Arto Haapo-
lahti. Ratatuomarien päällikkö: Juha 
Orpana. Varikkopäällikkö: Tuomas 
Kujanpää. Lähdön järjestäjä: Juhani 
Hietamäki. Katsastus: Jouko Junttila 
& Jouko Peltokoski. Ratamestari: 
Samuli Kotomäki.
Viestitys: Pentti Kuusinen. Turval-
lisuuspäällikkö: Lauri Kiukkonen. 
Kuulutus: Kai Pöntinen. Ostojärjes-
telyt: Mauno Itäluoma. Järj.miespääl-
likkö: Veikko Alanko.  Lipunmyynti: 
Helge Ihamäki.  Ravintola: JM-jaosto. 
Lähettäjä: Esa Hietikko. Tiedotus: 
Karisamuli Korpela.

Lehdistö: Tarja Tapanainen

Kujalan veljekset ovat nuoresta iästä huolimatta autoalan ”ammattilaisia”, Harri (vas) ja Jari pitävät 
itse kaluston kunnossa. Kisojen jälkeen voi keskittyä perhejuhlaan, sillä poikien äiti Kaarina ja sisko 
Päivi kirjoittivat tänä keväänä ylioppilaiksi. Tytär normaali- ja äiti iltalukiosta.

Jokamiesluokan SM-karsinta
Sotkassa sunnuntaina
 Kokonaista 174 ennakkoonil-

moittautunutta kuljettajaa on mukana 
Sotkan Moottoristadionilla sunnun-
taina taistelemassa paikasta auringossa 
eli-pääsystä lajin SM-loppukilpailuun 
Pieksänmäelle heinäkuun  8-9 päivinä. 
Huhtikuun rospuuttokauden jälkeen 
on kalusto pitkin maakuntaa rajussa 
iskussa ja Kauhajoelle saavutaan vähin-

Kisojen päävastuun ottaa luonnol-
lisesti Kauhajoen Urheiluautoilijoi-
den jokamiesjaosto, mutta apua on 
toki tullut miltakin jaostoilta ja jopa 
naapuriseuroilta. Kilpailun johtajana 
on Ari Korpela, hänellä apunaan kil-
pailun kakkosjohtajana Karisamuli 
Korpela. Kisojen järjesteluissä on 
luonnollisesti seuran sihteeri, Hannu 
Salomaa ollut korvaamaton.

Vielä vanhalla rataprofiililla
Kilpailu ajetaan kuuden auton läh-
töinä vielä vanhan rataprofiilin 
mukaan eli lähtö on pääkatsomon 
edessä ja maali samassa paikassa. 
Syksylläjärjestettävä liigan finaali-

JM-SM KARSINTA 28.05.-89
SOTKAN MOOTTORISTADION

Jotakin vanhaa

tään yhtä hyvillä autoilla kuin konsa-
naan SM-finaaliin neljä vuotta sitten, 
sillä kehitystä on ollut myös jokamies-
luokassa.

    Ennakkosuosikkeihin on luettava 
tämän numeron levikkialueelta ainakin 
Kai ”Butumi” Uusi-Äijö ja Jukka Kuu-
sisto Kauhajoelta ja Harjun Esko Kuri-
kasta mitenkään muita aliarvioimatta. 

Edellisillä on finaalivoittoja kisoista ja 
kokemusta vuosien mittaan SM-loppu-
kilpailusta. 

  SM-karsinta on samalla aloi-
tuskisa kauden 35-vuotisjuhlakisoille, 
sillä melkein päivälleen tuo vuosiluku 
sitten ajettiin raviradalla ensimmäinen 
kauhajokisten oma kisa. Tuolloin kil-
pailun autoille ja moottoripyörille jär-
jesti Kauhajoen Moottorikerho.

karsinta ajetaan jo uutta rataa pitkin. 
Vanhaan tuttuun tapaan ratamestari  
Samuli Kotomäki laittaa tarpeen niin 
vaatiessa  suolaa pintaan ja Rinne-
Laturin kalustolla höylätään rata 
muutenkin kisojen arvolle sopivaan 
kuntoon. 

Hyvällä radalla on odotettavissa 
todella tiukkoja kapinoita, mutta Ari 
Korpela varoittaa liputtavansa tör-
keät temput sivuun. Kokenut kil-
pailuorganisaatio saanee kisan läpi 
suuresta osanottomäärästä huolimatta 
noin neljässä tunnissa. Jotta puffetti 
ja grillipisteisiin ei syntyisi liikoja 
jonoja on kisassa varauduttu muoni-
tukseen neljässä pisteessä. Varikko-

baarin lisäksi kilpailijoita, huoltoja, 
toimitsijoita ja yleisöä ruokitaan pää-
katsomon kahviosta ja sen vieressä 
olevasta grillipisteestä, lisäksi ete-
lävallien grillipiste on paikallaan 
muutostöistä huolimatta. Uutena 
makkarapisteenä on länsivallille tuotu 
myös katos, joten siletä ei ole enää 
pakko lähteä ”muonanhakumatkalle”. 
Kuulutuslaitteet, jotka kattavat koko 
alueen asentaa paikalle Ep:n åånen-
toisto, siis taattua palvelua, ja itse 
kuulutuksesta ottaa vastuun Pöntisen 
Kai, tuo Radio Simpsiön mies Lapu-
alta. Parkkipaikkoja löytyy pitkin 
nousua Sotkan alajalata asti, ja 
kilpailijoiden kalustolle on varattu 

paikat varikolta, joka on muuten 
yksi maamme suurimpia, ja näin se 
kalusto ei vie tilaa yleisön autoilta. 

Upi Kiihdyttää

Kisan aikana pidetään vain kolme 
auraustaukoa ja niillekin on katsottu 
ajankulua. Mm. Kurikan kiihdytys-
ylpeys Urpo Vuorenranta tuo aja-
tuksen nopean Suzukinsa näytille ja 
on lupautunut ottamaan sillä pari 
näytösspurttia mikroautoradalla pää-
katsomon edessä. Mitä muuta on 
keksitty, sen näkee parhaiten paikan 
päällä, kisa alkaa sunnuntaina klo 
13.

Jotakin vanhaaJotakin vanhaa
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Finaali A 
Sija  Auto  Nimi     Ajettu   Aika   Kierros  Paras aika 
01  04  Jarkko Uusitalo   20   10:43.13  20   00:31.78 
02  07  Janne Niemi    18   10:58.60  18   00:32.35 
03  03  Jani Haapaniemi   20   10:59.67  17   00:32.18 
04  01  Jari Leppinen    20   10:59.94  20   00:32.45 
05  02  Juha Mäensivu   20   11:00.85  18   00:32.58 
06 05  Tomi Kivilahti    20   11:02.04  12   00:32.33 
07  09  Joni Tulesalo    20   11:02.34  16   00:32.20 
08  06  Ari Korpela    20   11:03.73  16   00:32.27 
09  10  Jarkko Luhtala   20   11:04.07  15   00:32.11 

Finaali B 
01  01  Tomi Kivilahti    20   11:59.19  16   00:32.45 
02  09  Hannu Luhtala   20   11:00.16  16   00:32.58 
03  06  Juha Rajala    20   11:03.16  18   00:32.02 
04  02  Miro Puska    20   11:08.66  15   00:32.71 
05  03  Mika Pihlajikko   20   11:10.64  09   00:32.78 
06  05  Martti Lähdesmäki   20   11:12.70  09   00:32.79 
07  07  Rami Uusi-Äijö   20   11:19.02  13   00:33.16 
08  10  Jarkko Hautala   20   11:19.83  20   00:32.64 
09  08  Juha-Matti Rankaviita  20   11:25.83  20   00:32.72 

Finaali C 
01  06  Rami Uusi-Äijö   20   11:21.49  11   00:33.39 
02  05  Jussi Koskinen    20   11:21.80  15   00:33.06 
03  01  Miikka Mäkelä   20   11:24.28  20   00:33.26 
04  02  Seppo-Jussi Antila   20   11:26.49  09   00:33.12 
05  10  Kari Viitamäki   20   11:31.59  20   00:33.52 
06  03  Kari Kuusinen    20   11:32.74  08   00:33.59 
07  07  Eetu Uusi-Äijö   20   11:33.92  12   00:33.36 
08  08  Antti-Jussi Antila   20   11:45.47  16   00:34.06 
09  04  Asko Mäkelä    20   11:45.86  16   00:34.04 

Finaali D 
01  02  Kari Kuusinen    15   08:30.34  07   00:33.34 
02  01  Jari Mäntylä    15   08:30.65  12   00:33.38 
03  04  Jyri Ryödi    15   08:40.40  05   00:33.97 
04  03  Juhani Niemi    15   08:50.60  08   00:34.40 
05  18  Kari Moisio    15   08:58.25  13   00:34.81 
06  09  Sami Rankaviita   15   09:05.18  08   00:35.55
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