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Seuran ratapäivät
Alastaron moottoriradalla
kello 17-20
Seuran jäsenille ilmaiset
08.05.,15.05.,19.06.,17.07.,
07.08.,21.08.,18.09.

Hallitus on päättänyt nuorten JM-tutkintomaksusta
seuraavaa: Jokamiesluokan ja rallisprintin nuorten
luokan kuljettajille seura maksaa JM-tutkintomaksun
kun kyseinen henkilö on kilpaillut vähintään kolme kan-
sallista tai alueellista kilpailua. 
Asiasta saa tarkemmat tiedot ja ohjeet
Jouko Aittamäeltä, puh. 040-5247336
tai jouko.aittamaki@pp.inet.fi.

Hallituksessa päätettyä

Jääsprintillä aloitettiin juhlavuoden kilpailutoiminta ri on Loimaalla Ankkuripaikassa klo 19.00. Nykyään seu-
ran jäsenmäärä lähentelee neljääsataa, joten pistää 

Helmikuun 4. jo järjestyksessään kahdeksas jääsprint ihmetyttämään miksi jäsenet eivät ole kiinnostuneet 
ajettiin hyisessä noin 25 asteen pakkasessa Alastaron osallistumaan tällaisiin tilaisuuksiin. 
moottoriradan maisemissa. Kilpailu oli saanut nimek-
seen Kivikylän Jäärallisprint. Kivikylähän tunnetaan Kesää kohti
maanmainioista ja maukkaista grillimakkaroista, joita 
seuramme on vuosien varrella tarjonnut kisayleisölle. Tiukasti on talvi pitänyt pintansa, kun näin maaliskuun 
Noin neljän kilonmetrin reitin nopeimmin kiersi Pohjan viimeisinä päivinä lämpömittarin lukemat eivät ole pal-
Kyrön UA:n Hannu Mäki-Ikola Mitsubishi Lancerilla ajalla jonkaan plussan puolella käyneet. Mutta tuleehan se 
3.05.18. Lisää aiheesta sisäsivulla. kesä, kunhan vaan jakse-

taan odottaa. Alastaron 
Seuralle 40-vuotta mittariin Moottoriradan ensimmäiset 

kisat ajetaan 27-28.5, jol-
Seuran synnystä tuli kuluneeksi 40-vuotta tammikuun loin kamppaillaan sijoituk-
20, päivänä, mutta juhlat päätettiin järjestää vasta hel- sista Rata-SM-kilpailussa.    
mikuun 18. Kyrön ala-asteen tiloissa. Paikalle oli saapu-
nut noin seitsemänkymmentä juhlavierasta nauttimaan Jokke
yhteisolosta, maittavasta juhlaillallisesta sekä illan 
ohjelmasta. 

Kuukausipalaverit

Yhdistyksen kuukausipalaverit on päätetty pitää kuu-
kausittain eri paikkakunnilla, jos vaikka alkaisi piristystä 
näkyä osanottaja määrissä. Toukokuun 4. päivän palave-



Kevätkokous asiat käsitel- ja Jaana Koivula. Seuran 
tiin Vauhtivintillä maalis- puheenjohtajana toimi 
kuun ensimmäinen torstai. Markku Kaunismäki, sih-
Kokouksen nuijan käyttä- teerinä Anne Aittamäki, 
jäksi valittiin Reino Tuhko- raha-asiat hoiti Jouko Ait-
nen ja pöytäkirjamerkin- tamäki, kalustosta vastasi 
nät kirjasi seuran sihteeri Juha Karppinen. Naisjaos-
Anne Aittamäki. Pöytäkir- ton koollekutsujana toimi 
jan tarkastajiksi valittiin Mari Huhtala.
Taija Palomäki ja Antti Leh- Kauden PR-toimintaa mm. 
timäki. RatinVääntäjän 4 nume-

Kilpailutoimintaa run- mässä moottoriradalla kol-
saasti. mesti. Endurance kestä-
Kilpailuista kauden ensim- vyys-ajoja järjestettiin 
mäisenä ajettiin Jäärallis- omina kilpailuina sekä 
print helmikuun puolivälis- yhdessä Naantalin Seudun 
sä. Kevättalvella järjestet- UA:n kanssa. Syyskuussa 
tiin kolmet kerhopäivät. järjestettiin Ferrari Chal-
Rata-SM- kilpailu järjes- lenge-kisa. JM-liigaan osal-
tettiin naapuriseurojen listuttiin yhdellä joukku-
kanssa yhteistyönä. Kesä- eella (tuloksena karsiutu-
kaudella järjestettiin minen karsinnoissa). Lisäk-
jäsenille viidet rataillat, si hoidettiin rallien EK:t 

Kokouksessa vahvistettiin roa, Kyrön Markkinat ja joissa oli mahdollisuus tes- Vanajalinna-rallissa, Ran-
viime vuoden vilkas toi- American Car Show. tata ajopelejään asfaltti ta-rallissa, Uusikaupunki-
minta ja hyväksyttiin tilit sekä jokkisradalla. Vuoden rallissa ja Raisio-rallissa. 
sekä myönnettiin vastuu- Virkistäytymässä käytiin kohokohta oli heinäkuun 
vapaus hallitukselle ja Ikaalisten kylpylässä ja seu- alussa jolloinka järjestet-
tilintekijälle. ran joulujuhlaa vietettiin tiin Jokamiesluokan Suo- Teksti ja kuvat
Toimintaa seuralla on ollut UA:n mökillä Virttaalla. menmestaruus-kilpailu. Jouko Aittamäki
runsaasti. Yleisiä kokouk- Aluekuppia oltiin järjestä-
sia on pidetty kaksi, vuosi- 
ja syyskokous. Hallitus on 
kokoontunut yhdeksän ker-
taa, kuukausipalaverejä 
on ollut kymmenen. Lisäksi 
yhdistyksen edustajat osal-
listuivat AKK:n alue 7 
kokouksiin. 
Jäseniä seuran kortistossa 
oli viime vuonna 376, toi-
mitsijalisenssejä 45 ja kil-
pailijalisenssejä 88. Halli-
tuksen kokoonpano toimi-
kaudella oli Juha Karppi-
nen, Antero Frestadius, 
Mari Huhtala, Harri Koivu-
la, Tomi Hongisto ja Harri 
Kettunen. Varajäseninä 
Olli-Matti Äikää, Ismo Niini 
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Seuran vuosikokous Vauhtivintillä

Kokousasioihin syventyneinä Harri ja Jaana Koivula,
Antti Lehtimäki, Anne Aittamäki ja Taija Palomäki

Kevätkokouksen jälkeen käytiin keskustelua tulevista
tapahtumista puheenjohtajan johdolla.
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Vuoden 2006 SRC Rallicross

SM-Järjestäjien palaveri Jyväskylässä
Rallicrossin lajipäällikkö 
Kalevi Sulkava oli kutsu-
nut vuoden 2006 SRC 
Rallcrossin SM-järjestäjät 
yhteiseen palaveriin 25.2 
J y v ä s k y l ä n  L a a j a-
vuoreen.

Palaverin tarkoituksena oli 
yhdessä käydä läpi lajin 
sääntöjä, joihin kyllä hie-
man muutoksia sekä 
lisäyksiä saatiinkin aikai-
seksi. Seuramme edustaji-
na olivat Ismo Vidberg sekä 
allekirjoittanut

 Kalevi Sulkavan alustuspu-
heen jälkeen sarjan pää-
katsastaja Petri Suvannon 
johdolla käytiin läpi kalus-
ton teknistä puolta. Kes-
kustelun aikana tuli ilmi 
monia seikkoja joihin kat-
sastuksessa tulee ottaa 
huomioon. Kilpailuluokkia 
on kolme Super Rallicross 

koiskilpailuna täysin asfal-eli SRC, Autocrossi (luok-
tilla.kaan kuuluvat myös Divisi-
Lisätietoa sarjasta löytyy oona II autot), Kansallinen 
osoitteesta www.akk-Rallicross eli KRC sekä lisä-
motorsport.filuokkana Supermotot 

(moottoripyörät).
Juttu & kuva palaverista
Jouko AittamäkiSarjassa ajetaan tänä vuon-
 Muut kuvatna kuusi osakilpailua, jois-
Santeri Ampuja jata viimeinen on seuramme 
Marko Mäkinenisännöimä, ja ajetaan eri-

Osakilpailujen edustajat yhdessä lajipäällikkö Kalevi Sulkavan kanssa pohtimassa
SRC-sarjan sääntöjä.

Atro Määttä ahdistelee Pekka Mustakalliota
SRC-autojen lähdössä päästään välillä jokkismaisesti
“iholle”.
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Vuoden 2005 SRC-sarjan voittaja Atro Määttä

Lähdöissä voidaan käyttää myös useamman rivin
lähetystä

Sarjassa ajetaan tänä vuonna kuusi 
osakilpailua:
Osakilpailu 1 13.5 2006 Kouvola
Osakilpailu 2 10.6.2006 Härmä
Osakilpailu 3 22.7.2006 Kauhajoki
Osakilpailu 4 5.8.2006 Joensuu
Osakilpailu 5 26.8.2006 Oulu
Osakilpailu 6 16.9.2006 Alastaro

Viime vuoden sarjakolmosen menoa Janne Kanerva

HUOM! HUOM!
Endurance kilpailijat
Tänä vuonna molemmissa luokissa täytyy todistaa olevansa
jonkun autourheiluseuran jäsen. Jos sinulla on vuosilisenssi,
niin jäsenyystieto löytyy sieltä.Jos ajat kilpailuissa 
kertalisenssille, tilaa jäsenkorttisi ajoissa

Ismo Vidberg Löytänänkatu 1 A 6 20540 TURKU
GSM 040 548 1383 klo 17 jälkeen ismo.vidberg@sci.fi

ELÄ UNELMAASI.
ALOITA TÄNÄÄN.

Skoda Octavia RS

2.0 TFSi 0-100 km/h 7.3 s

200 hv tavaratila 560 litraa

FordFocus ST

5-sylinteriä Turbo 225 hv

241 km/h 320 Nm 6.8 s

Yhdistetty EU-kulutus ja CO2-päästöt 7.8 l/100km, 224 CO2g/km

www.skoda.fi ja www.ford.fi

Loimaa puh.02-7636 710 www.mellilanauto.fi
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Kerhokilpailut ajettu!!!!

Mari Huhtala ottamassa ilmoittautumisia vastaan

Alkuvuodesta järjestimme kolmet kerhokilpailut Alasta-
ron Moottoriradalla.Kuljettajia oli joka kerta runsas kol-
mekymmentä eri seuroista. Luokkia oli yli 1600,alle 
1600,JM-autot,nuoret,naiset ja historic. 
Joka kerta kaikilla oli mahdollisuus ajaa rata kahteen 
kertaan ympäri. 
Kaikista kerroista sijoituksista sai pisteet ja tulokset 
muodostuivat niiden mukaan. 
Tässä lopulliset yhteenlasketut tulokset sarjojen parhai-
mistosta. Eri kilpailujen tulokset voit lukea kerhojemme 
nettisivuilta.

Mukavaa kevään odotusta autourheilun parissa kaikille.
Toivoo Mari Huhtala

Mersullakin pääsee!!

Ari Jalavikon tyylinäyte sprint-radalta RaisUA:den Kimmo Juhannusvuori välikopallaan

Lentosen Lancia ja Laaksosen Toyota
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KERHOJEN VÄLISTEN TULOKSET
YLI 1600: 
1.Lasse Hiihtola SaloUA 30p. Mitsubishi Lancer 
2.Olli-Pekka Esko EurUA 20p. Opel Astra 
3.Sauli Tenlen RauUA 10p. Escort 
4.Janne Mäkilä LoiUA 8p. Mitsubishi 
4.Olli Grönholm RaiUA 8p. Mitsubishi 
6.Ari Jalavikko KySUA 6p. Escort 
Kimmo Juhannusvuori RaisUA 6p. Escort 
Sami Valme TMS 6p. BMW M3

 ALLE 1600: 
1.Ari Kulmala KySUA 30p. Toyota Corona 
2.Esa Äähälä RaisUA 20p. Kupla 
3.Janne Pensikkala KySUA 12p. Toyota Starlet 
4.Ari Laaksonen KySUA 11p. Toyota Starlet 
5.Jukka Yli-Hellä HuiUA 8p. Fiat Uno 
6.Arto Peräaho LoiUA 6p. Fiat 133 

JM-Autot 
1.Ari Kääntee KySUA 30p. Mersu 
2.Heimo Mäkelä KySUA 19p. Volvo 
3.Janne Tepponen TMK 16p. Mersu 
4.Vesa-Petteri Mäkelä KySUA 11p. Ford Escort 

NUORET: 
1.Jussi Kumpumäki V-SUA 20p. Peugeot 306 
2.Antti Kulmala LemUA 10p. Toyota Starlet 

NAISET: 
1.Virpi Tenkanen KySUA 10p. Lancia 

HISTORIC: 
1.Jari Turtia PaiUA 18p. Wartburg 
2.Pertti Saine EurUA 10p. Alfa Romeo

SEURAMME PUHELINNUMEROITA 
JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA
KERHOHUONE VAUHTIVINTTI
Puh. 050 3426 500, fax 02-7669 921
www.kysua.net

HALLITUS
Puheenjohtaja
Markku Kaunismäki  puh. 050 5410 332
markku.kaunismaki@alastarocircuit.fi

Jäsenet
Mari Huhtala  puh. 050 5644 968
marihu@luukku.com

Helena Kelkka puh. 050-5983996
helena.kelkka@saunalahti.fi

Harri Kettunen  puh. 0440 266 247

Juha Karppinen  puh. 0400 862 680

Tomi Hongisto  puh. 050 5558 334
tomi.hongisto@luukku.com

Harri Koivula puh. 0400 615 653
habakoivula@luukku.com

Sihteeri
Anne Aittamäki puh. 040 079 1903
anne.aittamaki@suomi24.fi

Kilpailuasiamies
Toni Kaitonen puh. 0400 802 996

Kalustonhoitaja
Juha Karppinen puh. 0400 862 680

Naistoimikunta
Mari Huhtala puh. 050 5644 968
marihu@luukku.com

Ratinvääntäjä
Jouko Aittamäki puh. 040 5247 336
jouko.aittamaki@pp.inet.fi

Santtu Miinalainen puh. 040 745 8846
Santtu.miinalainen@pp.inet.fi
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Lauantaina 18.2 vietettiin aluehallitus muisti UA:ta 
Kyrön ala-asteella Kyrön lautasella.
Seudun Urheiluautoilijoi-
den 40-vuotis juhlaa hyvän Puheenjohtaja toivotti vie-
ruuan ja seuran kera. Pai- raat tervetulleeksi juh-
kan päälle oli kutsuttu laan, jonka jälkeen jat-
k o k o  j ä s e n i s t ö  j a  koimme ruokailulla ja kah-
lähiseurojen henkilöitä, villa. Ruokapuolesta ja kah-
joista n. 70 saapui juhlista- vituksesta vastasi  yhteis-
maan seuramme pyöreitä työkumppanimme Kössin 
vuosia. Ala-asteen pihalla Tila Ky. Ruokapuoli oli kun-
komeili rekvisiittana Pen- nossa ja allekirjoittanutkin 
sikkalan Starlet ja Hongis- santsasi muiden mukana. 
ton Fiat.
Onnitteluja oli tullut pal- Illan juontajana toiminut 
jon lähiseuroilta ja yhteis- Jorma K. Mäkinen aloitti ja 
työkumppaneilta myös hän kertoili heti aluksi hie-

Illan yllätysvieraat jakoivat innolla neuvojansa elämän
varrelle ja juttelivat myös sattuneista tapahtumista

Ismo Vidberg luovutti aluehallituksen muiston 
Reino Tuhkonen kutsuttiin kunniajäseneksi
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man seuramme historiikis-
ta katkelmia, joista tässä 
yksi:”Vuosi -83 toi mukaan 
kauan kaivatun oman ral-
lin, joka järjestettiin yh-
dessä loimaalaisten kans-
sa. Loppiaisrallissa kaikki 
sujui toivotulla tavalla ja 
samana vuonna järjestet-
tiin myös perinteiset Melli-
län maastoajot. Uutta oli 
sen sijaan jäsenten oma no-
peuskilpailutalvitapahtu-
man yhteydessä Kreulan 
montulla. Autosuunnis-
tusharrastus oli kuihtu-
massa ja vain yksi harjoi-
tuskilpailu järjestettiin. 
Seuran oma rintamerkki 
syntyi myös samana vuon-
na ja sen suunnitteli Esko 
Wesanto.” Kirjoittanut Rei-
no T. ja Esko W.

tuna kevytkenkäinen elä-Koko illan pyöri valkokan-
mänkatsomusoppinsa pisti kaalla kuvia seuramme ku-
vieraat nauramaan. Enpä vaajana tunnetun Santeri 
tiedä, ovatko naiset löytä-Ampujan, vuodesta 1997 al-
neet jo sen ihanne miehen, kaen ottamia kuvia Alasta-
josta mainitsivat visiittin-ron Moottoriradalta ja 
sä aikana.muistakin paikoista, missä 
Illan mittaan Aino ja Katri seura vain on ollutkin esil-
Liuko myivät arpoja ja lop-lä.

Seuramme hallitus oli päät-
tänyt kutsua Reino Tuhko-
sen kunniajäseneksi ja 
Markku Kaunismäki luovut-
tikin juhlissa Reinolle kun-
niakirjan kyseisen tapah-
tuman johdosta. Myös hal-
lituksen jäseniä muistet-
tiin kelloilla ja  kukkasilla.  
Musiikista juhlassa vastasi-
vat trubaduuri Jarmo Polo 
ja rummuissa Jorma K. 
Mäkinen, muutama pari 
pyörähtelikin tanssilattial-
la.
Illan yllätysvieraina olivat 
Alma Kassinen ja kaveri, 
heidän ehkä lievästi sanot-

Arpajaisten pääpalkinto
matkusti seuran ulkopuolelle

Lähiseuratkin muistivat 40-vuotiasta seuraamme

Hallituksenkin jäseniä muistettiin juhlassaJatkuu seuraavalla sivulla
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Pitkäaikaisia jäseniämme Esko Wesanto , Reino
Tuhkonen ja Rauno Nieminen

 (vas.) Seuraa muistettiin erilaisin viirein ja muistoesinein

Hallitus haluaa kiittää kaikkia
seuran merkkipäivää muistaneita

Pensikkala ja Hongisto toivat ajokkinsa rekvisiitaksi

puillasta arvonta suoritet- Kaiken kaikkiaan ihan mu-
tiin ja onnettarena toimi kava ilta 40-vuotiaan seu-
arpamyyjätyttömme. Pää- ran kunniaksi.
palkinto meni kuitenkin 
seuran ulkopuolelle, koska Juttu Santtu Miinalainen
sen voittoarvan oli itsel- Kuvat Santeri Ampuja
leen lunastanut Seppo 
Aarikka.

AUTO- JA KONELIIKE AKR OY
Lamminkatu 36, 32200 Loimaa
Puh. (02) 525 2100

200 autoa netissä värikuvin

Avoinna

40
VUOTTA

Näin vuonna 2005, mitenköhän tänä vuonna
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Laaksosella Laukaalla kulki

mutta kello ei tykännyt
11.3.2006 oli aika talvikau- rykäisy ja heti huomattiin, 
den viimeisen rallin. Lau- että kärkeen ei tällä ker-
kaan Peurunka SM-ralli oli taa ollut asiaa. Ajo sujui 
näin neljäs pisteisiin ihan mukavanoloisesti, 
oikeuttava koitos. Kilpailu mutta muut menivät pal-
ajettiin keski-suomessa jon kovempaa. Sijoitus 
perinteikkäillä rallipoluilla ekalla oli vasta 20. luokas-
ja kelikin oli varsin komea sa Ailu Maggan ajaessa poh-
talvinen pakkaspäivä. jat. Sijoitus ei tietenkään 
Juha Laaksosen ongelmat tyydyttänyt Humppilan 
kartanlukijapuolella saivat miestä ja seuraaville pät-
jatkoa ja lopulta painettiin kille koitettiin kiristää 
jo paniikkinappulaakin vauhtia. -" Tosin mitä enem- tia. Tosin ei-sarjalaisia oli hajottua. Pieniä auton-
kartturin löytämiseksi vie- män yritti, sitä enemmän muutama taasen mukana vaihtosuunnitelmiakin 
reen. Asko Sairanen saatiin hävis", totesi Laaksonen joten 2 SM pistettä kuiten- Juhalla on ollut, mutta jos 
lyhyellä varoitusajalla kisan jälkeen. kin lämmitti mieltä. ei ihmeitä tapahdu, niin 
mukaan ja Asko suoriutui- samalla Civicillä ajetaan 
kin ammattimiehenä hom- Seuraavilla pätkillä sijoi- Talvikausi 2006 on nyt kesälläkin. 
masta hienosti. tus tosin kohentui: EK 2:lla pulkassa. Sijoitus SM 

15, EK 3:lla 15, EK 4:lla 14, t a u l u k o s s a  o n  n y t  Hyvää keväänalkua kaikille 
Kilpailussa oli  7 eri EK 5:lla 14, EK 6:lla 15 ja k y m m e n e s .  H i e m a n  ja kiitämme kiinnostukses-
e r i k o i s k o e t t a  j o t e n  lopulta EK 7 ja loppusijoi- enemmän ehkä odotettiin, ta harrastustamme koh-
ajettavaa ri itti.  Eka tukseksi jäi luokan 13 sija. mutta hyvä näinkin. Aino- taan!
erikoiskoe oli lyhyt, reilun Voittaja Ville Hautamäelle astaan kerran leikki jäi kes-
8 kilometrin pituinen jäätiin yli kolme minuut- ken Tunturissa laatikon Juhan tekstit: Mika Hannu

Laaksosen menoa Vanajanlinna-rallista

Lähdimme valokuvaajaguru Santerin kanssa aamulla 
07.30 katsomaan Lammi-Rallia. Saimme puskavihiä että 
EK ykkösellä on reikäpaikka, jonne kävelimme noin 2km.

Saavuttuamme paikalle Ratamestari oli tuonut siihen 
huomiomerkin, mikä lienee ihan hyvä asia ettei tulisi tur-
hia kalustotuhoja.

Katselimme noin puoleenväliin tässäpaikassa, ja seuraa-
va pätkämme olisi EK6 josta löysimme hyvän tuplavink-
keli risteyksen, jossa oli myös kenttä ristorante A`la 
carte annoksineen ja juomineen.
Siinä se sitten loppupäivä menikin ja tuli tuo vuosien 
urheilukiintiö täyteen hienosti Lammi-Rallin merkeissä.

Juttu Kauno Kylkimyyry
Kuva Santeri Ampuja

Valokuva on meidän seuran entisistä jäsenistä Sami ja
Kristina Valmeesta, jotka ajoivat hienon kilpailun BMW
M3:lla

Talvipäivä Lammilla 4.3 2006

www.kysua.net
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Sprint tuloksia
Talven aikana on ajettu eri sprinttejä. 29.1 Nokian 
Talvisprint aloitti oikeastaan Kysua:n kuskien 
sprinttikauden 2006. Nokialla Janne Pensikkalan sijoitus 
yleiskilpailussa 33. ja luokassaan 3. Virpi Tenkanen oli 2. 
luokassaan. Pertti Lentosen sijoitus junioreissa oli 
31.Luokassaan hän oli 5.

Oman sprinttimme eli Kivikylän Jääsprintin tulokset 
löydät jutun kera lehden sivuilta.

Nuutajärvi Sprintissä 11.2 Pensikkala oli Starletillaan 
yleisessä 28. Luokkasijoituksen ollessa 2. Junioreiden 
puolella Ari Laaksosen sijoitus oli 27. Luokkasijoituksen 
ollessa 11.

SAARENMAA RALLI-MATKA

12-15.10 (to-su)
Vuosi vuodelta Saarenmaan kansainväliset rallit vetävät niin yleisöä kuin kil-
pailijoitakin enemmän. Tämänvuotinen matka on jo neljäs kun Kyrön Seudun 
Urheiluautoilijat ja muutkin rallista innostuneet tekevät matkan kauniiseen, 
idylliseen Saarenmaan pääkaupunkiin Kuressaareen.
Paikanpäällä jää aikaa ostoksiin ja kaupunkiin tutustumiseen.
Tule sinäkin mukaan nauttimaan Saarenmaasta ja rallin tunnelmasta!
Kisapäivät 13-14.10.

Hinta 230 e/hlö. Matkan hintaan kuuluu:
- bussikuljetukset ( ajoreitti sovitaan myöhemmin)
- oma bussi mukana koko matkan ajan
- laivamatkat kansipaikoin Eckerön m/s Norlandialla
- tavarahytti laivalla mennen-tullen
- lauttamaksut Virtsu-Kuivastu-Virtsu
- 3 x yö hot. Arensburg, 2 h-huoneissa ( keskustassa)
- aamiaiset hotellissa
- 2-päivän kisaliput
- kuljetukset kisa-alueelle

1h-h lisä 60 e/hlö. Lisämaksusta mahdollisuus osallistua opastettuun
Kiertoajeluun tai tutustuminen upeaan Piispanlinnaan.

Majoitus on Kuressaaren tasokkaassa Arensburg hotellissa. 
Hotelli on pääkadun varrella ja huoneet ovat siistit ja viihtyisät.

Laiva-aikataulu: 12.10 Hel-Tall 8.00-11.30 
                           15.10 Tall-Hel 16.00-19.30

Sitovat ilmoittautumiset 15.8 mennessä Matka-Viitalaan  
02-7669294, 050 3040772 tai Markku Kaunismäelle. 
Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toukokuun kuukausipalaveri

4.5.2006 klo 19.00 

Ankkuripaikassa Loimaalla

JÄSENET
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Lauantaina 11.2 lähdimme Marin, Helenan ja allekir- Ruoan jälkeen keskityimme yksityiskohtaisemmin kilpai-
joittaneen kanssa Nurmen Reino kuskina, jokavuoti- lun järjestämiseen ja kulkuun, jokaisen sarjan omissa 
seen Jokamiesluokan kansioiden vaihtopalaveriin Ori- ryhmissä. Tulevat järjestäjät kyselivät menneestä kil-
vedelle. pailusta ja me yritimme vastata parhaamme mukaan. 

Saavuimme Hotelli Oriveteen klo 9 ja aamupalan jälkeen Ikäväksemme saimme todeta että, AKK Motorsport ei 
siirryimme auditorioon, jossa lajityöryhmän opastuksel- tule kuvaamaan tämän vuoden jokkiksen Sm-kilpailuja 
la kaikki viime vuotiset JM-SM kilpailuiden (nai- ilmaiseksi. Taas häviää jonkinlainen informaatio joka-
set/nuoret, yleinen ja liigafinaali) järjestäjät ja valvo- miesluokasta ainakin television välityksellä, ellei tämän 
jat kävivät omat kilpailunsa läpi. vuoden järjestäjät sitten löydä jostain hyvää sponsoria 

televisioinnin mahdollistamiseen.
 Seuraavaksi vuoron saivat tämän vuoden kilpailuiden jär-
jestäjät, jotka esittelivät oman kilpailunsa "Missä men- Päivä meni ihan mukavasti ja toivottavasti tulevat ja 
nään" listan. Tänä vuonnahan naiset/nuoret kilpailevat tämän vuotiset SM-kilpailun järjestäjät saivat jotain tie-
Sm-tittelistä Kiuruveden UA:n radalla, yleiset kilpaile- don muruja mukaansa kisojaan varten.
vat OrSUA:n ja TamUA:n yhteisesti järjestämässä kisassa 
Kaanaan radalla sekä liigafinaali pärähtää käyntiin Val- Juttu
kealan UA:n toimesta Tykkimäen moottoriradalla. Santtu Miinalainen

Jokkiksen SM:n purkua Orivedellä

PIDÄ PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ

Tu r u n  a l u e e n  K I T I -
kisapalvelun tukihenkilönä 
toimii Ismo Vidberg
vidberg.kiti@akk-motorsport.fi

Lähde:
Akk-Motorsport web

KITI

TUKIHENKILÖ
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desta taisteli 36 kilpaili- Starletilla luokassaan toi-
jaa. Nuorten ja naisten luo- nen ajalla 03.34.10. Yleis-
kissa kisaili molemmissa  kilpailun 25:s oli KySUA:n 
neljä, sekä seniori luokas- jäsen  Kari Koivisto. Turun 

Lauantaina 4.2 ajettu VIII joutui jättämään peruu- sa kolme ratinvääntäjää. Urheiluautoilijoita edusta-
Kivikylän jäärallisprint tuksen jo kisapaikalle tul- van Karin ajaksi kellotet-
tarjosi kylmää kyytiä kul- taessa jäähdyttimien jää- Kisan nopeimman ajan kel- tiin 04.05.92. Juniorien 
jettajille ja mikseipä dyttyä jo matkalla. Katso- lotti PohjanKyrön UA:n Yleiskilpailun yhdestoista 
myös toimitsijoille, sillä jakato oli myös pakkasen Hannu Mäki-Ikola Mitsu- oli Lancia Deltalla ajava 
päivä aloitettiin lähes 25 syytä, sillä yleisöä oli tul- bishi Lancerilla ajalla Pertti Lentonen. Luokassa 
asteen pakkasessa. lut paikalle vaivaiset pari- 3.05.18. Yleisessä luokassa yksitoista sijalle neljä aja-

sataa. Kyrön Seudun UA:ta edus- nut Lentonen pysäytti kel-
Kireä pakkanen koetteli tava Janne Pensikkala oli lot aikaan 3.33.44. Ford 
kalustoa sen verran kovin, Osanottajia yleisessä oli yleiskilpailun kahdeskym- Escortilla ajaneet Ari Jala-
että muutama kilpailija 31, juniorien paremmuu- menes. Janne oli Toyota vikko ja Ari Laaksonen pää-

Yleiskilpailussa 9. Tammisaaren UA:sta Kari Peltonen 

Janne Pensikkala ylsi yleiskilpailussa sijalle 20.Kova pakkanen jätti yleisömäärän pieneksi

Jari Lamminsivu oli yleiskilpailun 7.

VIII Kivikylän jäärallisprint kisailtiin

arktisissa olosuhteissa 
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tyivät yleiskilpailun tulok-
sissa sijoille 29 ja 30. Nais-
ten luokan voiton vei Mynä-
mäen UA:n Jaana Jaakkola 
ajalla 3.29.22. Toiseksi kaa-
sutteli Lancialla KySUA:n 
Virpi Tenkanen nelisen 
sekuntia voittajalle hävin-
neenä. Seniori luokassa toi-
seksi tullut seuraamme 
edustava Heikki Kaskinen 
Ford Escortilla hävisi luok-
ka voittajalle Hannu Nord-
manille vaivaisen sekunnin 
ajalla 3.35.83

Juttu Joukko Aittamäki
Kuvat Santeri Ampuja

Kilpailun ainut huonompaa onnea omistanut kuljettaja oli Seppo Kovanen PaiUA:sta

Yleiskilpailun voittajan Hannu Mäki-Ikolan tyylinäyte

 RYHMÄMATKAT ja
16-50 paikkaiset

BUSSIT
koti/ ulkomaille!

Soita tai katso
netistä matkoja!
02-7669294 tai
050 3040772

info@matkaviitala.fi
www.matkaviitala.fi



JOUKKOJULKAISU

KYRÖNTIE 35 A
21800 Kyrö
Puh/Fax:
02-4862277
Gsm:
040-5496972

Talvesta 2002 on Kotkassa ajettu jäädytetyllä JM-
radalla ESa- ja ERa-sääntöjä olosuhteisiin soveltaen 
kolmena 2 tunnin harjoituskisana Kotkan TalviEndu-
rance-sarja.

Talvella 2006 mukaan oli ennakkoilmoittautunut yli 15 tii-
miä, joten sarjan jokaisessa osakilpailussa ajettiin kaksi 
kahden tunnin kisaa, etu- ja takavetoisille autokunnille 
omansa.

KK-RAcing osallistui myös sarjaan ja tuloksena oli etuve-
tosarjan 9. sija. KK-Racing Teamin kuljettajina toimivat 
Markku Kaunismäki, Harri Kettunen, Jarno Luoto, Kimmo 
Luoto, Janne Salin ja Antti Lehtimäki. Sijoitukset eri osa-
kilpailuissa olivat seuraavanlaiset: 1. osakilpailu 5., 2. 
osakilpailu 10.ja 3. osakilpailu 9. Markku Kaunismäki  
toteaa että kilpailuna jäällä ajettava Endurance on vaa-
tivampi kuin asfaltilla, koska ratana toimii jokamiesluo-
kan rata. “Mielenkiintoista ja todella tarkkaa ajettavaa, 
että pysyy koko ajan radalla”, sanoo Markku.

Juttu: Santtu Miinalainen
Kuvat: Juha Töytäri

KK-RACING TALVIENDURANCESSA

KOTKASSA

Kotkan UA:n Talviendurance sarjaan oli ilmoittautunut
19 joukkuetta

KK-Racing Teamin menopelinä oli Honda Civic


