JYVÄSKYLÄN SEUDUN
AUTOSUUNNISTAJAT

JYVÄSKYLÄN SEUDUN
A UTOSU UN NISTAJAT

JSAST - AUTOSUUNNISTUSTA yli 30-vuotta Keski-Suomessa

2

HILJAISELOA

Olen täällä taas puheenjohtajan paikalla. Näyttää
siltä, että minusta tulee seuran pitkäaikaisin ja
mahdollisesti viimeinen puheenjohtaja.
Toimintaa seurallamme on enää vähän, mutta
näyttä kuitenkin siltä , että edes yksi as-harkkari
saadaan järjestettyä. Seuratkaa nettisivuamme ja
toimintakalenteria.
Kinkkuajon ratamestaria kaivataan jos joku tuntee piston sydämessään ja haluaisi
uhrata vapaa-aikaansa meidän yhteisen hauskuutemme nimeen voisi ilmoittautua.
Osallistuimme mopoautoilijoille suunnattuun kilpailusarjan järjestelyihin. Kävi niin kuin
meistä pessimistisimmät epäilivät, suosio oli laimeata. Hämmästyttävää kyllä samaan
aikaan järjestettyyn as-harkkariin ei tullut kuin yksi osallistuja muista kuin
mautoilijoista (mopoautot). Kannattaako meidän edes yrittää pitää autosuunnistusta
yllä Keski-Suomessa?
Syksy saapuu ja on kohta kauneimmillaan, nauttikaa värikylläisyydestä ja suomen
neljästä vuodenajasta.
Hyvää syksyä!
-Jari Willner-

JSAST ry
SASTILAINEN
Jäsenlehti
Luisteleva toimittaja
Seppo Lahtinen
pm 050 3100150
seppo.s.lahtinen@hotmail.com

JSASTry ja Autosuunnistus netissä
http://tuomala.net/jsast/
http://www.autosuunnistus.net/
http://www.autourheilu.fi/

Kansi: Kuvia JSAST:n tapahtumista
vuodelta 2012 ja 2013.Kuvat:Jari Willner
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Harjoitusajo
su 29.09. 2013
klo 16 alkaen

lähes 40-vuotis Lahtis Grand Prix
Siitä on aikaa kun vanha ekan harjoitusajonsa teki
Jyväskylän Urheiluautoilijoille. 3,5 tunnin, 120 km:n ajon
jälkeen maalin saapuessaan silloiset mestarit huudahtivat, että ”olipas Grand Prix!” Siitä nimi tuolle harjoitusajolle
joka ajettiin siitä lähtien syksyisin JyvUA:n järjestämänä.
Lähtöpaikka: Liikuntakeskus Hutunki, Vaajakoski
Reitti sopii kaikille henkilöautoille.
Reitin pituus: Arvaamaton.
Osallistumismaksu: 12€ pari.

JSAST kokous
31.10.2013
klo 17:30 alk

JSAST:n hallitus kutsuu jäseniä Vuosikokoukseen.
Leipomok. 5, Jyv. Energian neuvotelutila.
Kokouksessa valitaan JSAST:n sihteeri 2014 - 2015
2 kpl hallituksen jäseniä ja heille varajäsenet.
Valitaan muut toimihenkilöt.
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2014.
Tervetuloa!

ILMOITUS!
Jyväskylän Seudun Autosuunnistajat ry:n hallitus on ajanut kiinteitä kustannuksia alas ja lopettanut PL 152 vuokraamisen.
Seuran osoite on jatkossa vastuuhenkilöiden kotiosoite ja nettisivun
kautta saatavat yhteystiedot.

PL 152
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Mutaa Ruotsissa ja kevättä Tanskassa
2012 loppuvuosi
Suomen 2012 NEZ-kisojen jälkeen
jouduin jättämään perhejuhlien vuoksi
seuraavan SM-kisan väliin. Koska
alkuvuoden kisat olivat menneet pieleen,
päätin jättää koko SM-sarjan lopun ajamatta.
Sovin Järvisen Sepon ja Jarin kanssa, että he ajavat kahdestaan loput
SM-kisat ja Oskarin Yöajon. Niistä ei kuulemma ole paljon kertomista.
Ruotsin NEZ-kisat olivat myöhään syksyllä, lokakuun lopussa. Suomessa
oli satanut rajusti koko syksyn ja tiedossa oli, että Ruotsissa oli satanut
vielä enemmän. Torstaina lähdimme kohti Helsinkiä ja Tukholmaa. Laivamatka meni normaalirutiinin mukaan: syömistä ja seurustelua.
Aamulla Tukholmassa satoi. Vettä tuli koko matkan Örebrohon saakka. Siellä majoituimme Ibishotelliin. Konteista tehty (tai ainakin sen näköinen) hotelli yllätti myönteisesti, huoneet olivat
aivan kalliimpien hotellien tasoiset.
Sade loppui sopivasti, joten kävelimme kaupungin keskustaan syömään.
Alkuillasta suuntasimme kohti pientä Garphyttanin
kylää ja sen teollisuusmuseota, joka oli perjantain kisan keskus. Ihan sopiva perjantaikisa sisälsi kuusi suunnistusjaksoa ja kesti meiltä neljä ja
puoli tuntia. Kahdeksas sija oli siedettävä virheisiin nähden. Reitin ensimmäinen palauttava kyltti
jäi, ja viimeisellä jaksolla hyppy määritelistassa
(yksi lenkki ajamatta) rankaisi kaksi kylttiä.
Aamulla satoi taas kaatamalla. Aamiaisen jälkeen luovutimme huoneen ja
siirryimme kohti lauantaikisaa. Matkalla etsimme korkeoktaanista bensaa,
emmekä löytäneet. Kilpailukeskus oli moottorirata Trollåsen Örebron
itäpuolella Vingåkerin vieressä, jossa odottelimme kisan alkua turhankin
pitkään.
Kisa oli pitkä, 164 km (josta kahdeksan suunnistusjaksoa 74 km) ja todella
mutainen. Kaksivetoisia oli kiinni siellä täällä. Paikallisella kalkkikaivoksella piti käydä sekä aluksi että lopuksi likaamassa auto ilkeään harmaaseen
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töhnään. Muuten ajettiin normaalia ruotsalaista metsämaastoa ja hiekkakuoppia, sekä tietenkin se moottorirata, jossa suunnistettiin tauolla käydessä. Huima jakso oli 20 kilometriä liukkaita metsäteitä 50- ja 20-tonnin
Katalonia
kartoilla. Pyynti 40 oli keliin nähden liikaa. Rallirenkaat ei paljon
auttaneet
ja myöhää tuli 16 minuuttia. Loppupuolella kisaa at-asemalla
asemamies
Ralli
huuteli, että meillä on takapyörä tyhjänä. Minä en uskonut, kun asemalle
ajaessa ei tuntunut mitään erikoista. Olihan se oli tyhjentynyt siinä odotellessa ja jouduimme rengastöihin heti aseman jälkeen. Alle laitettiin normi
kesärengas ja jatkoimme kisaa. Nytpä olikin mielenkiintoista ajaa, kunGüell
takapää ei pitänytkään niin kuin aikaisemmin. Kisasta selvitettiin, mutta ei
pärjätty. Aikaa kului seitsemän tuntia, josta vähän yli kaksi oli myöhää.
Jälleen jäi lenkki ajamatta (ja taas se rankaisi kaksi kylttiä = 20 min.),
tulos oli nyt perjantaita huonompi 10.Tahiti
NEZ-lopputulos oli kuitenkin
kohtuullinen, eli 10.
Kisan jälkeen putsasimme mudassa uineet kisarenkaat ja
pakkasimme ne autoon pressuun käärittynä. Läksimme
kohti Tukholmaa ja aamulauttaa.
Koukkasimme kohti Nyköpingiä josta olimme
bonganneet yöaseman merkit. Pettymys oli suuri,
kun havaitsimme yöaseman Ruotsissa tarkoittavan
Bali
vain miehitettyä bensanmyyntiä.
Tukholmaan saavuimme kolmisen tuntia
ennen lauttaa ja väsymys painoi.
Onneksi oli kohtuullisen lämmintä
eikä satanut, joten ulkona pystyi
seisoskelemaan.
Lopulta pääsimme lauttaan aamiaiselle
ja maha täynnä nukkumaan. Heräsin hiljaisuuteen, kun lautta seisoi
Maarianhaminassa. Loppuaika oli seurustelua kilpakumppaneiden
kanssa. Kotimatka sujui matkan teemaan sopivasti: vesisateessa.

F1
Barcelona

Sanguli
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2013 alkuvuosi Suomi
Talvikaudella oli kalenterissa pari kisaa. Talvi oli etelässä sen verran myöhässä, että NaSulaiset siirsivät kisansa viikkoa ennen Lapuan kisaa. Kisa oli
sopivan lyhyt ja hauska talvialoitukseksi. Palkintojenjaossa jouduimme
kieltäytymään tarjotusta palkinnosta, kun korjasimme samaan aikaan
tulostamme.
Lapuan SM-avaus oli loistava talvikisa. Meille vaan tulos oli 'normaalia'
huonompi: 7 RT-virhettä, eikä etene. Kisan loppuosan jaksoilla ollut ulkorakennus oli paha nakki: sitä kierrettiin hevosenkengillä, peruskartalla ja
5000-kartalla. Tietenkin rakennus puuttui kaikista kartoista, mutta se ei ole
hyvä selitys. Kolmea kylttiä arvottiin viidellä käynnillä: yksi jäi löytymättä
kokonaan ja toinen tuli väärään väliin. Lisäksi alueen toisessa reunassa ollut
peltorata tuotti tuskaa kartoituksen takia: kartan 'rata' ei aina ollutkaan oikea
rata. Vaikka jäynä tajuttiin jo ekalla käynnillä, niin silti kaksi virhettä sieltä.
Ainoa valopilkku (kuskille) oli kisan jälkeen selvinnyt Viljasen ”pikataipaleen”
kakkossija.
Lumien sulamista odotellessa tein suurempaa remonttia Terceliin. Vaihdoin
varmuuden vuoksi toisen vaihdelaatikon paljon kisaillun (vielä) ehjän tilalle.
Lisäksi vaihdoin toisen alatukivarren puslan uuteen. Katsastus oli siitä
antanut korjauskehotuksen. Hankin myös uudet siirtymä/kisarenkaat eli
kitkarenkaat, tosin keskieuroopan versiot. Tanskan kisat olivat tänä vuonna
niin aikaisin ja kevät myöhässä, joten ajattelin varmuuden vuoksi kokeilla
noita.
2013 Tanska
Tanskan kisat olivat jo huhtikuun puolella. Me lähdimme liikkeelle jo keskiviikkona. Samassa letkassa oli Sepi
uuden kartturinsa kanssa sekä Helsingistä lähtien myös Kaipainen - Laakso.
Torstaina ajoimme taas Tanskaan tuttuun hotelliin Slagelseen.
Iltalenkillä meitä olikin kahden sijasta viisi.
Sepin kartturi Esko läksi etsimään ympäristöstä geokätköjä ja palasi hotellille
vasta pimeällä. Kevät oli Tanskassakin
myöhässä, vihreää ei ollut missään.
Suomen ja Ruotsin lumikasat sieltä kuitenkin puuttuivat. Perjantaina jatkoim-

me kohti Tanskan yläkulmaa Pohjanmeren rannalle Strueriin. Paikallinen
Grand Hotel tarjosi meille majapaikan
pariksi yöksi.
Illalla lähtöpaikka oli paikallisessa leipomossa. Turun porukka saapui sinne viime hetkillä. Olivat ajaneet suoraan lähtöpaikalle, majoittumatta edes
kisaa ennen.
Huh-huh!
Perjantain kisa ajettiin Struerista lounaaseen olevan Ulfborgin lähistöllä
koulualueella, teollisuusalueella ja isolla metsäkankaalla. Reitti oli paperilla
vain parin tunnin mittainen ja meillä meni neljä tuntia. Lisävaikeutta toi
kadonneet peruutusvalot. Virhesaaliina oli kymmenen puuttuvaa ja seitsemän ylimääräistä ja tuloksena 8. sija. Toiseksi viimeinen jakso metsässä
tuotti reittivirheistä kahdeksan ja yli tunnin myöhää (AT-pisteistä yli puolet).
Aamulla korjasimme peruutusvalot pakkokytkimellä. Kotona vika löytyi
liitoksesta laatikon kupeessa.
Lauantaina kisapaikka oli
Thisted – minullekin tuttu
kaupunki parin vuoden takaa. Lähtöpaikkana toimi
paikallinen Peugeot-liike.
Kilpailu pyöri valoisan aikaan lähellä kaupunkia.
Pimeän lähestyessä siirryimme koilliseen kohti
metsiä.
Reittiä oli luvassa 89 km
suunnistusta kuudella jaksolla ja vain 26 km siirtymää. Koska lähtö tapahtui
jo iltapäivällä valoisassa (15.34), niin maaliin pääsime kuitenkin
kohtuuaikaisin (klo 22.02). Pimeässä meiltä loppui kunto ja aikaa meni
loppujaksolla paljon. Pahin virhesuma oli kuitenkin kisan keskivaiheilla
maalaistalojen pihoista jääneet viisi lähes peräkkäistä asemaa. Kaikkiaan
saaliina oli tällä kertaa 15 puuttuvaa, mutta vain kolme ylimääräistä
reittiasemaa. Tukevan illallisen jälkeen tulivat tulokset ja sijoitus oli sama
kuin perjantaina = 8.
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Sunnuntaina muut kilpakumppanit olivat jo aamulla aikaisin häipyneet kohti
Tukholmaa ja meillä oli vähän muuta ohjelmaa. Aamiaisen jälkeen lähdimme
kohti Aalborgia ja erästä hautausmaata. Etsimääni ei kuitenkaan löytynyt.
Sitten nokka kohti Kööpenhaminaa, jossa meillä oli varattuna
motellimajoitus. Majoittumisen jälkeen (kun motellin vetäjä oli ensin päätellyt
tarvitsemmeko parivuoteen vai erilliset sängyt) suuntasimme kohti
Kööpenhaminan keskustaa. Parkkipaikan löytäminen vei aikaa sunnuntaiiltapäivälläkin ja parin tunnin keskustakävelyn jälkeen painuimme yöunille.
Seuraava päivä menikin normaalia väljemmällä aikataululla kohti
Tukholmaa.
Vaihteeksi kiersimme
Malmön sillan kautta eli
tulipahan nähtyä sekin.
Tiistai-iltapäivällä olimme
sitten kotona. Kilometrejä
tuli 3200.
Renkaat kestivät loistavasti, eikä kartturi ajanut metriäkään.
Seuraavana viikonloppuna oli Forssassa pieni kesäkisa. Hauska pikku
pyöräytys. Tosin ratamestarit olivat olleet suurissa ongelmissa kevään
myöhästymisestä johtuen. Meidän kisa sortui ennakkopisteisiin peräti
kahdelta AT:lta - oma moka.
Turenki järjesti seuraavan kisan, jossa meidän kävi huonosti. Kytkin alkoi
jostain syystä taas luistaa ja lopputuloksena oli taas pintojen irtoaminen
kytkimestä.
Onneksi Järvisen Sepi hinasi meidät kotiin.
Jari W
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JSAST:n Vuosikokous 2012 Rantasipi Laajavuoressa.
Ei suurta osallistujarynnäkköä.

JSAST:n Harjoitusajo 2012 Neste Kirissä marraskuussa.
Ei suurta osallistujarynnäkköä.
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JSAST:n Kevätkokous ja
saunailta 2013 liikuntakeskus Hutungissa.
Mauto AS pidettiin yhdelle
tai kahdelle parille.
Ei suurta osallistujarynnäkköä.

AKK am-palkinnot jaettiin
liikuntakeskus Hutungissa.
Ei suurta osallistujarynnäkköä.

Autosuunnistus Harjoitusajo "Kiitorata" 3.11.2012 JSAST ry
MA-luokka
1. Jari Willner
2. Ilpo Puupponen
3. Harri Lampinen
B-luokka
1. Seppo Järvinen
C-luokka
1. Sami Korhonen
E-luokka
1. Harri Mikkilä
2. Vesa Karhusaari

JSAST Jari Vuorinen
LMM
Risto Valkonen
PetUA Ilkka Hardén

JSAST 3000
LMM
3640
PetUA 5254

JSAST Timo Manninen

JSAST 4522

Jenna Korhonen
KSMK
JSAST

8210
7117
8840

Autosuunnistus Harjoitusajo "Kinkkuajo" 2.12.2012,
TULOKSET / RMK ry & JSAST ry
MA-luokka
1. Harri Lampinen PetUA Ilkka Hardén
PetUA
2. Ilpo Puupponen LMM
Risto Valkonen LMM
3. Jari Willner
JSAST Jari Vuorinen JSAST
B-luokka
1. Aapo Ruopas
ALAKU Vesa Karhusaari JSAST
2. Seppo Järvinen JSAST Timo Manninen JSAST
C-luokka
1. Ilkka Tonteri
JSAST Eero Tonteri
JSAST
2. Sami Korhonen Jenna Korhonen 3. Erno Nurmi RMK
4. Maikki Heinonen - Ari Heinonen 5. Petteri Weckstöm - Zoltan Papp -
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2135
1226
1175

3600
4800
6000

5735
6026
7175

2215
1573

6000
7800

8215
9373

3851 7200
3411
8400
2530
9600
4165
12000
kesk

11051
11811
12130
16165

Vuoden 2012 mestaruuskilpailujen JSAST-menestykset
NEZ-sarja, Tanska, Ruotsi ja Suomi
Kuljettajat
4. Kari Turtiainen
FI / JSAST Subaru 229 p
10. Jari Willner
FI / JSAST Toyota 219 p
16. Seppo Järvinen
FI / JSAST RAV
202 p
26. Veikko Salminen
FI / JSAST Opel
89 p
Kartanlukijat
10. Jari Vuorinen
Fi / JSAST
219 p
26. Ari Tuomala
FI / JSAST
89 p
SM-sarja
Kutun Kierros 18.02 Kiikoinen, Kesäilta Kangasalla 1.09 Kangasala, Pitkämön pyöritys 22.09 Kurikka,
Vierestäohi Ajo 13.10 Oulu
Kuljettajat
26. Seppo Järvinen
JSAST
RAV4
154 p
38. Kari Turtiainen
JSAST
Subaru 65 p
Kartanlukijat
27. Jari Vuorinen
JSAST
154 p
36. Ari Tuomala
JSAST
65 p
Cup-sarja
Armonlaakson Ajo 28.01 Naantali, Savitaipaleen Yöajo 8.09 Savitaipale, Syyseksytys 6.10 Riihimäki
Kuljettajat
13. Seppo Järvinen
JSAST
RAV4
54 p
17. Kari Turtiainen
JSAST
Subaru 51 p
Kartanlukijat
14. Ari Tuomala
JSAST
51 p

AKK K-S aluemestaruudet 2012 menivät seuraavasti
Kuljettajat
MA 1. Jari Willner
B 1. Seppo Järvinen
C 1. Sami Korhonen
E 1. Harri Mikkilä

JSAST
JSAST
JSAST
KSMK

Kartanlukijat
1. Jari Vuorinen
1. Timo Manninen
1. Jenna Korhonen

JSAST
JSAST
JSAST

