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Syyskokouksen aikaa Pikkujoulut

Marraskuun 2. päivä klo 19.00 syyskokouksessa on jäl- Seuran pikkujoulua vietetään  seuran mökillä Virttaalla 
leen jäsenillä mahdollisuus vaikuttaa ketkä päättävät lauantaina 9.12. klo 17.30 alkaen. Joulupukki on luvan-
seuramme asioista. Syyskokous pidetään Kyrön Seudun nut vierailla, joten pikkupaketti mukaan. Jos on kiinnos-
Osuuspankin kerhohuoneella Kyröntie 21:ssä. Kokouksen tusta niin ilmoittaudu Marille 2.12 mennessä puh. 050-
jälkeen on perinteinen palkintojen jako, jossa palkitaan 5644968 tai marihu@luukku.com
menestyneimmät kilpailijat, sekä ahkerimmat toimitsi-
jat. Syksyä kaikille

Aika ei riitä Syksy on taas tullut, joten on aika tarkastella menopeli-
en valot, sekä tuulilasin pesunesteet. Auton ikkunat kan-

Allekirjoittanut on ilmoittanut seuran hallitukselle luo- nattaa pestä näin syksyllä 
puvansa tämän vuoden jälkeen nykyisistä (rahaston hoi- myös sisäpuolelta. Yöpak-
taja sekä Ratin Vääntäjän vastaava toimittaja) tehtävis- kaset yleistyvät ja mustaa 
tään. Kyse ei ole muusta kuin ajasta, sillä aikani vieräh- jäätä alkaa ilmaantua, 
tää nykyään kesällä Pöytyältä ostamani kotitilan, sekä joten talvirenkaat kannat-
perheeni parissa. taa jo nyt ottaa esille mah-
 dollista vaihtoa varten. Hir-
Ensivuoden kilpailut vieläimet liikkuvat aamu ja 

iltahämärissä, siis ajakaa 
Hallitus on päättänyt anoa ensivuoden kilpailukalente- varovasti.
riin seuraavia kilpailuita. Jäärallisprint 4.2,  Endurance 
9.-10.6 sekä Reiskan Rähinät 28.10. Rata puolella olem- T.Jokke
me mukana järjestämässä. Rata SM-kilpailua 15.-16.9 
sekä Truck/Endu kisaa 13.-14.10.  Toiminnan vuosi on 
näköjään tulossa ensivuodestakin.



Lokakuu 2006 n:o 3

Taittajan kärestä
Syksy saapui ja radan tapahtumat hiljenevät. Kesä toikin 
jälleen paljon kilpailuja seurallemme ja talkoolaisten 
vähyyden huomaakin jo loppuvuoden kilpailuissa.

Olisikin mukavaa, jos talkoolaisia oikein palkittaisiin 
vaikka saunaillalla taikka jollain muulla vapaa-ajan 
virikkeellä hyvin onnistuneen kisan jälkeen. Kyllä tal-
koolaiset äkkiä häviävät, jos heitä muistetaan ainoas-
taan kiitoksella ja seuraavaan kilpailuun pyytämällä.  
Varmaan olisi sosiaalisempi tilanne,  esim. Saunailta taik-
ka joku muu ryhmäkokoontuminen, missä ratatuomarei-
na sekä muissa toimitsijatehtävissä olleet voisivat rupa-
tella ja jopa nähdä toisensa.

Osaatko antaa ensiapua?

Allekirjoittanut joutui syyskuun puolella ikävään liiken-
neonnettomuuteen, jossa menehtyi alle 18-vuotias poi-
ka. Tässä nimenomaisessa tilanteessa ei ensiavun anta-
misen osaamisesta ollut apua, mutta muutamien päivien 
jälkeen tulikin mieleeni se, että olisiko seurallamme 
varaa/halukkuutta järjestää jonkinlainen ensiapukurssi 
halukkaille jäsenille. Ja voisihan tilaisuuden järjestää 
ehkäpä yhteistyössä joidenkin muiden seurojen kanssa. 
Eli heitän pallon hallitukselle mietintämyssyyn.

Syyskokous

Syyskokouskin lähestyy ja henkilövalinnat ovat jälleen 
vuorossa, hallituksen erovuorossa ovat tänä vuonna Mari 
Huhtala, Harri Kettunen ja Tomi Hongisto. 

Syksyisin terveisin Santtu

PIDÄ PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ

SYYSKOKOUS

28.10. JM - Tutkinto ,Nuoret  Laitila
1.11. Rallitutkinto , Nuotitusosa  Turku
11.11. Rallitutkinto , perusosa  Turku

TUTKINNOT

AIKA: 2.11 alkaen klo 19.00

PAIKKA: Kyrön Seudun Osuuspankin 

kerhohuoneella Kyröntie 21
Esityslistalla mm. :

Ensi vuoden kilpailut, henkilövalinnat, 

toimitsijoiden palkitseminen

Kaikki jäsenet

Tervetuloa!!
Hallitus

Paavolle syntyi kaksi pikkusiskoa 22.6.2006.
Aino 2610g ja 47cm. Martta 3020 ja 49cm. Onnelliset,
mutta väsyneet vanhemmat Janne ja Minna Salin
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XVI CIRCUIT ENDURANCE RACING

VII NASU ENDURANCE SALOON 22.-23.7
Heinäkuun toiseksi vii- Racing Alastarolta autona 
meisenä viikonloppuna Volvo 244.
ajettiin Alastarolla Endu-
rancen Racing- ja Saloon- Kuorma-autojen lauantain 
l u o k k i e n  k i l p a i l u t .   lä hdön kolme parasta oli-
Molempina päivinä ajet- vat seuraavat kuljettajat 
tiin myös kansallisen kep- 1. Mika Mäkinen, KySUA, 
piluokan eli kuorma- Mb1625 2. Raine Wikman, 
autojen lähdöt. IkaUA, Sisus SR 340 ja 3. 

Jarkko Jauhiainen, K:ALAN 
Lauantai päivänä ajettiin FK-K, Volvo NL 12. Muut 
Racing-luokan kilpailu ja KySUA:n kuljettajien sijoi-
kilpailuun olikin ilmoittau- tukset olivat  6. Matti Salo-
tunut 32 tiimiä. Kyrön Seu- nen, 8. Petri Krapi ja 
dun UA:n Emilia-Racing tii- 10.Rami Peiponen.
min ajot ikävä kyllä loppui-
vat jo 8 kierroksen aika- Sunnuntai
ajon aikana, koska Volvon Racing teamin hyväksi. Kol- min Volvo Nl 12 sanoi työ-
kone alkoi huokaamaan jo Sunnuntaipäivän Saloon- manneksi kilpailussa ajoi sopimuksen irti niin, että 
siihen malliin, että tiimi luokan kilpailu olikin tiuk- Team Öljyhetki Karhulasta turbo hajosi ja tämän jäl-
katsoi parhaaksi olla lähte- ka aina maalisuoralle saak- autonaan BMW 325. keen kone alkoi käymään 
mättä kilpailemaan ollen- ka. Kilpailussa Loimaalai- moottorin öljyllä ja konet-
kaan vajaakuntoisella nen ISI-racing team oli joh- Kuorma-autojen kilpailu ta ei saanut sammutettua. 
kalustolla. Kilpailun voitti dossa aina maalisuoralle Forrströmin auto kävikin 
Mitä mitä Racing Isokyrös- saakka, jossa voittajaksi Sunnuntai päivän kuorma- moottoriöljynsä loppuun 
tä Volvo 360 autonaan ja ajanut Quick Six Racing auto kilpailustakaan ei ja palokunta olikin jääh-
toiseksi kilpailussa tuli joukkue ohitti BMW:llaan puuttunut tapahtumia, dyttelemässä Volvoa radan 
Roihu Racing Äänekoskelta ISI-racingin Hondan ja erok- kun kahdeksannen kierrok- varressa, ettei ylikuumen-
autona heillä oli Volvo 242. si maalissa tuli ainoastaan sen aikana Erik Forrströ- nut kone vain aiheuttaisi 
Kolmannen sijan vei MVP 0,016 sekuntia Quick Six mitään muuta palovaaraa.

Kilpai lu keskeytetti in 
yhdeksännellä kierroksella 
ja kahdeksan kierroksen 
kilpailun tulokset olivatkin 
seuraavanlaiset: 1. Mika 
Mäkinen, 2. Jarkko Jauhi-
ainen, 3. Raine Wikman. 
KySUA:n muut kuljettajat 
sijoittuivat seuraavanlai-
sesti: 4. Rami Peiponen, 8. 
Matti Salonen ja 10. Petri 
Krapi.

Teksti :Santtu Miinalainen
Kuvat: Santeri Ampuja

Eric Forrströmillä oli huonoa tuuria kuorma-autonsa turbon kanssa, kilpailu keskeytyi
kahdeksannelle kierrokselle

Loimaalainen ISI-Racing(valkoinen Honda) hävisi 0,016
sekunnin erolla Quick Six Racingille
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XVII Endurance SALOON

XVII Endurance RACING 26.-27.8
Elokuun viimeisen viikon- Team AS Riihimäeltä Honda 
l o p u n  E n d u r a n c e - Civicillään, toiseksi tuli 
kilpailut järjesti Kyrön Maranellon Konit Tampe-
Seudun UA yhteistyössä reelta autonaan Toyota 
muiden seurojen kanssa. Mr2 ja kolmannen sijan kil-
Ilmoittautuneita joukku- pailussa vei Joyride Racing 
eita oli tullut Saloon- Tampereelta autonaan 
luokkaan 38 ja Racing- Honda Civic. Muita mainit-
luokkaan 27 joukkuetta. tavia joukkueita olisi ehkä 
Myös kuorma-autot ajoi- Funride Racing, jossa Mark-
vat kumpanakin päivänä ku Kaunismäki ohjail i  
omat lähtönsä. Honda CRX:ää. Heidän 

sijoituksensa oli 27. Loi-
Toimitsija kato olikin kova maalainen ISI-racing lunas-
ja lauantaipäivänä allekir- ti itselleen Opelilla sijoi-
joittanut olikin polttoai- tuksen 31.
neen tankkauksen valvon-
nassa Ismo Vidbergin ja Lauantain kuorma-auto mit. Kilpailun voitti Team Sunnuntain kuorma-auto 
Hongiston Paavon ohjauk- kilpailu Suharit Raumalta Ford kilpailu
sessa. Sää oli kohtalaisen Escortillaan selvällä neljän 
hyvä ja onneksi sade ei hai- Kuorma-autojen kilpailun kierroksen erolla ja toisek- Sunnuntaina ajetussa kuor-
tannut hirveän paljon kil- voiton vei Mika Mäkinen si tuli Laskeva Aurinko Tam- ma-auto kilpailussa Ruot-
pailun kulkua ja pahem- KySUA:sta Mersullaan ja pereelta Toyotallaan ja kol- sin lipun alla ajanut Johan-
milta ulosajoilta vältyt- kakkoseksi kilpailussa tuli mannen sijan vei Harjula nes Landqvist pisti kampoi-
tiin. Jarkko Jauhiainen Volvol- Racing Pusulasta Ford Sier- hin ja lunasti itselleen kol-
Lauantaipäivän Saloon- laan, kolmannen sijan vei rallaan. Karppinen Racing mannen sijan Volvo NL 
lähtöön oli ilmoittautunut Raine Wikman Sisullaan. Team Alastarolta oli viides. 12:lla. Toiseksi kilpailussa 
38 joukkuetta, joista 20 KySUA:n muut kuljettajat Kyröstä tulevien kuljetta- tuli Raine Wikman Sisul-
ajoi  BMW merkkisellä sijoittuivat lähdössä seu- jien tiimi Emilia Racingin laan ja kilpailun voitti Mika 
menopelillä. Taitaakin olla raavasti: 6. Rami Peipo- sijoitus oli kilpailussa 15. Mäkinen Mersullaan. Mui-
helppoja hevosvoimia nen, 8. Matti Salonen, 9. Pöytyäläinen Wiper Team den KySUA:n kuljettajien 
BMW:n konepellin alle kät- Petri Krapi. o l i  2 0 .  A u t o n a  y l l ä- sijoitukset olivat 4. Rami 
ketty kestävyydestä tinki- mainituilla tiimeillä Volvo. Peiponen, 7. Matti Salonen 
mättä vai onko? Sunnuntai ja 8. Petri Krapi.
Vaikka BMW onkin suosittu 
Saloon-luokan menopeli, Sunnuntaipäivänä olivat Teksti: Santtu Miinalainen
niin silti kilpailun voitti vuorossa Racing-luokan tii- Kuvat: Santeri Ampuja

Emilia Racingin Volvo oli saatu iskuun edellisen kilpailun
jäätyä aika-ajoihin konevian vuoksi

Pöytyäläinen Wiper Team toimitti Volvon 20:lle sijalle Pentti Suuniitty toimitti pureskeltavaa ja juotavaa rata-
tuomareille kuusituntisen kilpailun aikana
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SuperMotojen lähdön voittajan tyylinäyte, RR-tyylistä
kanttailua

Martti Simonen vei ykköspokaalin Alastaron kilpailusta sekä samalla myös
SRC-sarjan voiton 

SRC-kilpailun finaali Alastarolla
Vuoden 2006 Super Ral- auton varustukseen tulee vat todeta A-finaalissa mitaleille.
licross-sarjassa oli viidel- lisäkustannuksia, esim. kokeneen ratakonkari  
lä kuljettajalla mahdolli- alusta ja renkaat. Simosen l i ian kovaksi  Myös Supermotojen Suo-
suus Suomenmestaruu- palaksi, joten heillä oli tyy- men mestaruus ratkottiin 
teen, kun viimeinen osa- Lämmin ja aurinkoinen tyminen himmeämmille Alastarolla. Mestariksi kuki-
kilpailu käynnistyi Alasta- syyspäivä varmisti hyvän 
ron asfalttiradalla. kisasään, ja mestaruus-

kamppailua tulikin seuraa-
S e u r a m m e  h i s t o r i a n  maan lähes tuhat katsojaa. 
ensimmäinen SRC-kilpailu Onneksi seuran ravintola-
a j e t t i i n  s y y s k u u n  vastaava oli varautunut 
16.päivänä Alastaron moot- hyvin ja myytävää riitti 
toriradalla. Kilpailu oli iltaan asti, vaikka kioskilla 
tämän vuoden viimeinen oli jonoa koko kilpailun 
osakilpailu, jossa ratkais- ajan.
tiin SRC- ja autokrossi-
luokan Suomen mestaruu- Kilpailun Suomen mesta-
det. reiksi ajoivat SRC:n puolel-

la Martti Simonen ja auto-
Ennakkoilmoittautuneita krossissa Toni Vainikka. 
kyseisiin luokkiin oli lähes Ennakkosuosikit Janne 
sata, mutta kilpailupäivän Kanerva ja Atro Määttä sai-
aamuna todettiin, että 
peruuttaneiden määrä oli 
melkoinen. Lieneekö sit-
ten  peruutusten syynä 
ollut asfalttiradalla ajet-
tava osakilpailu, jossa 

SRC-sarjan 2006 voittajan
tuuletusta
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Makkara maistui taukoaikoina

Matti Alamäen kausi kaatui tekniikkaongelmiinJanne Taskila voitti Autokrossiluokan kilpailun jääden 
sarjassa kuitenkin kolmanneksi

tettiin Husabergin Ville 
Jauhiainen. Alastaron pää-
töskilpailun lähtövoitot 
m e n i v ä t  H u s q v a r n a -
kaks ikol le  Juho-Antt i  
Johansson  Sami Salstola. 
SRC-sarjan voittajaksi ajoi 
Toni Klem.

Teksti: Jouko Aittamäki
Kuvat: Santeri Ampuja

KILPAILUN TULOKSET

SuperMotojen lähdössä oli
vajaa kolmekymmentä
moottoripyörää kerrallaan
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SihteeriSEURAMME PUHELINNUMEROITA Anne Aittamäki puh. 040 079 1903
anne.aittamaki@suomi24.fiJA SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA
KilpailuasiamiesKERHOHUONE VAUHTIVINTTI
Toni Kaitonen puh. 0400 802 996Puh. 050 3426 500, fax 02-7669 921
Kalustonhoitajawww.kysua.net
Juha Karppinen puh. 0400 862 680HALLITUS
NaistoimikuntaPuheenjohtaja
Mari Huhtala puh. 050 5644 968Markku Kaunismäki  puh. 050 5410 332
marihu@luukku.commarkku.kaunismaki@alastarocircuit.fi
RatinvääntäjäJäsenet
Jouko Aittamäki puh. 040 5247 336Mari Huhtala  puh. 050 5644 968
jouko.aittamaki@pp.inet.fimarihu@luukku.com
Santtu Miinalainen puh. 040 745 8846Helena Kelkka puh. 050-5983996
santtu.miinalainen@pp.inet.fihelena.kelkka@saunalahti.fi
JäsenasiatHarri Kettunen  puh. 0440 266 247
Ismo Vidberg puh. 040 5481 383 klo 17.00 jälkeenJuha Karppinen  puh. 0400 862 680
ismo.vidberg@sci.fiTomi Hongisto  puh. 050 5558 334

tomi.hongisto@pp.inet.fi
Harri Koivula puh. 0400 615 653
habakoivula@luukku.com

HUITTISTEN

Seloy SM-rallisprint
Vakiokuvaajamme Santeri  Sprintin nolla-autona aja-
Ampuja piipahti kuvaa- nut Erkki Koskelo pyöräytti 
massa Huittisten UA:n jär- Mitsunsa aikakin lailla 
jestämää SM-tittelin omaa- pahasti ja kuvista näkyy, 
vaa rallisprinttiä ratapis- että “lasikuitukuttaperk-
teeltä käsin Johanssonin ja kakorjausnauhaa” tarvi-
Kelkan Juhan kanssa ja alla taan jokunen metri. 
olevat kuvat ovat piipahta-
misen tuotoksen murto- Teksti: Santtu Miinalainen
osa. Oman seuramme Kuvat:  Santeri Ampuja
jäsenistä ajamassa olivat 
Janne Pensikkala valko-
sinisellä Starletillaan, Jani 
Ruokonen junioreissa Toy-
ota Corolla GT:llä, Ari Jala-
vikko Ford Escortilla ja 
Jarno Meripuu Toyota Star-
letilla. Pensikkalan sijoitus 
yleiskilpailussa oli 31. Luo-
kassaan Pensikkala sijoitus 
oli 10.
Pensikkala sijoittui Ralli-
sprintin SM-sarjassa tänä 
vuonna sijalle 20. Saaden 
saaliikseen 29 SM-pistettä.

Jani Ruokosen sijoitus oli 
junioreissa  15. ja luokas-
saan 5. Ari  Jalavikko 
junioreissa 23, luokassaan 
1 1 .  J a r n o  M e r i p u u  
junioreissa 48. ja luokas-
saan 6.

Lohduttoman näköinen Mitsubishi Lancer Evo VI

Pensikkalan Starletilla yllettiin yleiskilpailussa 31 sijalle
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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

Alueen syyskokous oli 11.10.2006 Vammalassa Hotelli 
Ellivuoressa ja siellä valittiin uusia jäseniä aluehallituk-
seen.

Koulutusvastaavaksi Heikki Liuko NaSU
Valmennusvastaavaksi Niina Suvanto TUA
Nuorisovastaavaksi Timo Fallila Ulvilan FK-K
Tutkintovastaavaksi Ismo Vidberg KySUA
Varajäseneksi Seppo Maijala KullMK/UA

Lisäksi aluehallituksessa jatkaa:
Aluemestaruusvastaava Esko Suominen V-SUA
Seurayhteistyövastaava Turo Kallio NaSU 

ALUEEN SYYSKOKOUKSEN

HENKILÖVALINTOJA

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

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

200 autoa netissä värikuvin

Avoinna
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Lokakuun alussa pidettiin Saloon-luokkaan starttasi s tar tannut  o l lenkaan  tiin jälleen rataa, että saa-
kaksipäiväinen kisa Alas- 47 joukkuetta ja neljä tun- autoon tulleen vian vuoksi. tiin voittajat selville. Jäl-
tarolla, jota olivat järjes- tia edessä. Yksi joukkue leen yksi joukkue joutui 
tämässä Kyrö, Alastaro, joutui keskeyttämään jo Kuorma-autojenkin voitta- lopettamaan heti aika-
Eura ja Säkylä. Sääkin aika-ajon jälkeen teknisen ja vaihtui sunnuntaina ajon jälkeen konerikon 
suosi pieniä sadekuuroja vian jälkeen, mutta muut nopein oli Jarkko Jauhiai- vuoksi Team Suharit jäivät 
lukuun ottamatta. olivat lähtöviivalla. Kilpai- nen toiseksi tuli Rami Pei- varikolle.

lun voitti Quick six racing ponen ja seurakaveri nousi 
Lauantaina oli avoinluok- Mäntästä ja kierroksia ker- kolmanneksi Mika Mäkinen Ykkösluokan voitti Team 
ka, kuorma-autot ja neljän ty i  125.  Toiseks i  tul i  ,joka voitti kauden kuor- ITM Jyväskylästä 141 kier-
tunnin endurance Saloon. H.A.N.A Motorsport Euras- ma-autojen mestaruuden. rosta takanaan. Toiseksi 
Avoimessa ajoi kahdeksan- ta samalla kierrosluvulla tuli A:H:team Säkylästä 
toista kilpailijaa ja nopein mutta 1:39 huonommalla Endurance Racing kilpai- 140 kierrosta ja kolman-
oli Jarmo Kyllönen Säkyläs- ajalla. Kolmanneksi ajoi luun lähti mukaan 31 jouk- neksi ajoi 140 kierroksella 
tä Audi V 8 Quattrolla, toi- 124 kierrosta ajanut K1- kuetta kahdessa eri luo- Team 1000 Saarijärveltä.
seksi kaasutteli Tuisku Racing Mynämäeltä. Kisan kassa. Neljä tuntia kierret-
Urpiala LaihUA:sta Ferra- nopeimman kierroksen 
rilla ja kolmanneksi tuli ajoi Tamperelainen Funri-
Kar i  Ojala  LapUA:sta  de Racing.
BMW:llä.

Kuorma-autoja oli kymme- Päivä oli ajettu ja jatkoa 
nen paikalla ja kovan kym- seurasi sunnuntaina, missä 
menen kierroksen jälkeen ajettiin samat luokat, 
ensimmäisenä maaliviivan mutta Saloonin tilalla 
y l i t t i  Rami  Pe iponen  Racing luokka
KySUA:sta perässä seura-
ten toiseksi Jarkko Jauhi-  Avoimen luokan voitti Tuis-
ainen K-alan FK-K:sta ja ku Urpiala toiseksi tuli 
kolmannen palkintopallin Juhani Lampinen Kotkasta 
otti Timo Kallionpää Huit- ja kolmanneksi Juha Lam-
tisista. mela Eurasta. Lauantain 

voittaja Kyllösen Jarmo ei 

Truck Endu 7.-8.10

Truck Endun sunnuntain Racingin 2. luokan voiton vei
TTL racing Hondallaan. Ratin takana kävivät Matti Var-
jus(vas.), Kimmo Luoto, Markku Kaunismäki ja Jarno
Luoto(puuttuu kuvasta).

Truck Endun sunnuntain 8.10 kuorma-autolähdön voitti 
K-alan FK-K:n Jarkko Jauhiainen (vas.). Toiseksi tuli 
lauantain lähdön voittanut Rami Peiponen ja  kolman-
neksi itsensä viimeisellä kierroksella kiri Mika Mäkinen.
KySUA:n miehiä molemmat.

Opelix-racing oli kymmenes lauantaipäivän
Saloon-luokan kilpailussa
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PIKKUJOULU

Seuran omalla mökillä Virttaalla
lauantaina 9. päivä joulukuuta

klo 17.30 alkaen

Ilmoittautumiset 2.12 mennessä Mari Huhtalalle
(puh. 050-5644968 tai marihu@luukku.com)

Joulupukki vierailee myös, joten pikkupaketti mukaan.

Kakkosluokan voitti TTL 
Racing Koskelta team edus-
taa Kyrön Seudun UA:ta toi-
seksi kaasutteli Scuderia 
Automessi Köyliöstä ja kol-
manneksi Five Speed Ilma-
joelta.

Seurastamme oli ajamassa 
myös Punttala Racing, 
Karppinen Racing Team, 
Emilia Racing. Kaikki pää-
sivät maaliin asti, mutta 
kaikki eivät mahdu aina pal-
kintopallille, joten ensi 
kerralla uusi yritys.

Kisat tuli ajettua ja muka-
vaa oli ei muuta kun hyvää 
syksyn jatkoa ja vielä kaa-
sutellaan loppukuusta Reis-
kan Rähinät, joten toimit-
sijoitakin tarvitaan.

Teksti: Mari Huhtala
Kuvat:Santeri Ampuja ja 
Taija Palomäki

Jarmo Kyllönen voitti Audillaan avoimenluokan lauantaina

KESKUSTELUA

ENDURANCESTA

www.endurance-ra
cing.net



18.9.2006 olimme kutsu-
neet pankkien henkilökun-
taa ajamaan Alastaron 
moottoriradalle. Paikalle 
oli saapunut kahdeksan 
miestä. 

Ensin he itse ajoivat jok-
kisradan puolella kisan, 
aika-ajot ja tietysti finaa-
lin. Mirjamin keittämän 
kahvin ja paistamien mak-
karoiden jälkeen oli vuo-
rossa asfalttirataan tutus-
tuminen. Tomi, Reino Mark-
ku ja Atte ajattivat heitä 
kilpureilla ympärirataa ja 
mukavaa kuulemma oli. 
Lopuksi he ajattivat muita-
kin seuralaisia. Osa oli 
ensimmäistä kertaa kyy-
dissä, mutta ei kuulemma 
v i imeistä.  Saa nähdä 
tuleeko uusia ajajia jouk-
koomme, kun ajokärpänen 
iskee.

Teksti ja kuva:
 Mari Huhtala

AURANMAAN OSUUSPANKKIEN HENKILÖKUNTAA RADALLA

 RYHMÄMATKAT ja
16-50 paikkaiset

BUSSIT
koti/ ulkomaille!

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

info@matkaviitala.fi
www.matkaviitala.fi

www.kysua.net

JOUKKOJULKAISU

Palkintopallilla Jokkiskisan voittajakolmikko.Voittajaksi selviytyi Jouko Rekolainen,
kakkospaikan lunasti Perttu Niemi ja kolmannen sijan vei Eero Koskinen


