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Kuluneen vuoden 2021 kuulumisia 

 
Kulunut autourheilukausi 2021 on nyt saatu päätökseen. 

Vuoden aikana harrastetoimintaa rajoittivat vielä osittain 

koronarajoitukset ja niistä johtuneet epävarmuudet. Silti 

jäseniämme nähtiin ansiokkaasti autourheilun parissa 

monissa eri rooleissa ympäri Suomen. 

Myös seuran omat Kinkku Crosskart- ja Kinkku JM-kisat 

saatiin onnistuneesti järjestettyä vielä kauden päätteeksi. 

Vaikka ajankohta meni lokakuun viimeiselle viikonlopulle ja 

kellonkääntämisetkin aiheuttivat oman jännityksen aikataulujen suhteen, saatiin järjestelyt toimimaan 

todella sujuvasti. Rata pysyi kisojen ajan hyvässä kunnossa ja 

osallistujia molempien päivien osalta oli mukavasti. Jälleen kerran 

voitiin todeta, että Jäähdyspohjan radalle on monien helppo tulla 

kisaamaan keskeisen sijaintinsa puolesta. 

Kiitos kaikille Kinkku-kisoihin osallistuneille kilpailijoille ja muulla 

tavoin järjestelyissä mukana olleille! 

 

*************************************************************************************** 

Jäähdyspohjan rata talvikuntoon - Talkoot la 13.11.2021 

 

Kinkkukisojen jäljiltä Jäähdyspohjan rata olisi tarkoitus laittaa talvikuntoon vielä ennen lumentuloa.  

Talkoot radalla lauantaina 13.11. klo 9 lähtien. Ohjelmassa raivausta sekä kaikenlaista järjestelyä ja 

paikkojen siistimistä. Tervetuloa! 

 

*************************************************************************************** 

 

Olemme mukana tukemassa eJokkista 

 

Virtuaalikisaaminen on nykypäivää ja nyt myös Jäähdyspohjan 

rata on mukana virtuaaliratana tulevan kauden eJokkis -

kisoissa. Kausi starttaa su 21.11. KOMK Oy eJM -kisalla 

Jäähdyspohjan virtuaaliradalta, jota pääsee seuraamaan 

livelähetyksenä netistä. 

 

Viime kaudella eJokkis keräsi parhaimmillaan yli 130 kuljettajaa kisamaan ja live-lähetystäkin seurasi 

parhaimmillaan jopa yli 4000 katsojaa! Kisan jälkeen virtuaalirata jää harrastajien käyttöön, jolloin se on 

”ajettavissa” mistä päin Suomea tahansa.  

Lisätietoja lajista löytyy mm. www.jokkis.net/eJokkis. Myös YouTuben kautta on löydettävissä aiheeseen 

liittyen hyvää materiaalia. 

 

*************************************************************************************** 

 

Kuva: J. Lehtiniemi 

Kuva: T. Niemi 

FB: Jokkis.net Virtuaalisarja 

http://www.jokkis.net/eJokkis


Kilpailija-avustusten hakeminen 

 

Kilpailija-avustus jaetaan välivuoden jälkeen hakijoiden kesken. Avustuksiin tulee laittaa hakijan yhteys- ja 

tilitietojen lisäksi, tiedot ajetuista kilpailuista, kisamatkojen kilometreistä ja kilpailumenestyksestä.  

 

Hakemukset tehtävä viimeistään sunnuntaihin 28.11.2021 mennessä suoraan Raijalle osoitteeseen 

raija.palomaki@gmail.com tai postitse Raija Palomäki, Pihlajalahdentie 556, 34600 Ruovesi. 

 

Huom! Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. 

 

 

***************************************************************************************  

 

Pikkujoulut Ravintola Mikontalossa su 5.12.2021 

 

Seuran pikkujouluja vietetään jälleen perinteiseen 

tapaan Virtain Perinnekylässä, Ravintola Mikontalon 

(Herrasentie 14, Virrat) herkullisen joulupöydän äärellä 

su 5.12.2021 klo 18.00 

 

• Jouluruokailun lisäksi pikkujouluissa palkitaan 

kauden aikana menestyneitä seuran jäseniä 

 

• Entisten vuosien tapaan ohjelmassa arvontaa 

(arvontapalkintoja voi tuoda mukanaan) 

 

• Myös joulupukki on luvannut tulla paikalle, joten pikkupaketti mukaan 

 

Jouluruokailun hinta: 20 €/aikuinen ja 10 €/lapsi (alle 12 v.) 
 

Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa ma 29.11. mennessä  

Jorma Hovikorvelle puh. 044 575 5615. 

 

 

*************************************************************************************** 

 

 

Mukavaa joulun odotusta ja 

vauhdikasta vuotta 

2022! 
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