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58. toimintavuosi 

 
Jäsenlehti 2 / 2014 

 

 
Se on jälleen 

Muista TamUA:n  KEVÄTKOKOUS kerholla 28.4. klo 18.30  Katso lisää sivu 2 

Tasan vuosikymmen sitten käynnistyi rengasvalmistaja PIRELLIN ja TamUA:n välillä 
yhteistyö, joka tuotti menestyksekkäät kolme kansainvälistä PIRELLI rallia. 

Uusi luku tähän historiaan vahvistettiin Tampereen Stadionin Klubilla 11.2., 
Pirelli Tyre Nordic AB:n Suomen avainasiakaspäällikkö Kaj Hirvaskarin ja 

TamUA:n puheenjohtaja Hannu Koivumäen kädenpuristuksella.  
Tapahtumaa todistaa rallin markkinoinnin puolesta Timo Niemi. 

Syksyllä 26-27.9. ajettava SM-rallimme on nyt virallisesti PIRELLI RALLI.  
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  Tampereen Urheiluautoilijat ry:n  

KEVÄTKOKOUS  
maanantaina 28.4.2014 klo 18.30  
Turjankatu 1C  
 
Kokouksessa käsitellään toimintakertomus v. 2013, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto, 
tili- ja vastuuvapauden myöntäminen v. 2013 hallitukselle ja muut sääntöjen mukaan 
kevätkokoukselle kuuluvat asiat.  
 
Tervetuloa!  
 

Lämpimät onnittelut 
kaikille tasakymmeniä 

täyttäville TamUA:laisille ! 
 
18.04. Syvänen Jaakko  
21.04. Jokinen Mika  
29.04. Keskinen Janne  
30.04. Hänninen Mirja  
  
02.05. Helin Anne 
05.05. Raittinen Pasi  
10.05. Manninen Aimo  
14.05. Helenius Jukka  
 
06.06. Siitarinen Erkki 
08.06. Pihlajamäki Pasi  
 
14.07. Nieminen Leo  
 
04.08. Herlevi Marko  
 
04.09. Leivo Raimo  
10.09. Asplund Pekka  
10.09. Välimäki Jussi 
 

HÄMEEN TUTKINTOKALENTERI 2014 
 
29.03.14 JM-tutkinto       Lempäälä 
12.04.14 Rallin jatkotutkinto (nuotti)   Tampere 
26.04.14 Rallin perustutkinto       Urjala  
14.06.14 Rallin perustutkinto       Urjala  
02.08.14 Rallin perustutkinto       Tampere
  
Tutkintoihin ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen 
tutkintoa sähköpostilla. Ilmoittautumiseen tiedot: mihin 
tutkintoon ilmoittaudutaan, nimi, seura, puhelinnumero ja ID-
tunnus (ilmoittautujan jäsennumero).  
Paluupostina saatliitteenä ohjeistuksen maksamiseen, 
tutkintopaikan osoitteen, aikataulun ja yleistä tietoa 
tutkinnosta.  
 
Tutkintovastaava Merja Rauta  
merja.rauta@kolumbus.fi   
 



3 
 

  
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
JÄSENLEHTI 2/2014 
 
Ilmestymispäivä 7.4.2014 
Julkaisija ja toimitus 
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
Turjankatu 1 C 
33100 Tampere 
 
Päätoimittaja 
Minna Myllymäki 
 
Lehden teossa avustivat 
Hannu Koivumäki 
Janne Karhunen 
Ossi-Veikko Takala  
 
Seuraava numero ilmestyy 
kesäkuulla, aineisto 
ehdottomasti kerholle 
aineistopäivään mennessä. 
Seuraavat aineistopäivät: 
nro 1/2014 – 13.1.2014 
2/2014– 10.3. 
3/2014– 12.5. 
4/2014– 14.7. 
5/2014– 15.9.  
6/2014– 10.11.   
 
 
Aineiston voi toimittaa 
UA:n toimistolle Turjankatu 1c 
tai sähköpostitse 
mylperit@gmail.com 
 
Painosmäärä 
450 kpl 
 
Painopaikka Kopijyvä Oy 
Teiskontie 9 
33500 Tampere 
 

Puheenjohtajan palsta 

”Jo joutui armas aika…” – vaikka emme ihan vielä kesässä olekaan, niin 
Suvivirsi keskustelua on käyty ahkerasti mediassa.  Kesää odotellessa 
valmistaudumme Pirkkahallissa pidettävään Hot Rod & Rock Showhun. Monen 
vuoden jälkeen on TamUA:lla näyttelyssä oma osasto. Tänä vuonna osastolla 
markkinointi keskittyy Neste Oil –rallin Päijälän erikoiskokeeseen, jonka 
olemme saaneet järjestettäväksemme tänä vuonna, sekä tietenkin omaan 
syksyllä ajettavaa Pirelli Ralliin; kuitenkaan seuramme muutakaan toimintaa 
unohtamatta. Tervetuloa kaikki Tamulit tutustumaan näyttelyyn sekä 
tervehtimään meitä meidän osastollemme. 
Ahveniston rata on varattu jäsenistömme käyttöön 28 päivä kesäkuuta klo 13 – 
18.  Ratatapahtumassa kaikilla Tamuleilla on mahdollisuus tutustua rata-ajoon 
omalla autolla. Niksejä rata-ajoon antavat paikanpäällä kokeneet 
ratakuljettajat. 
Talvi oli TamUA:lle hiljaista aikaa kilpailujen suhteen: jopa perinteinen Pistejää 
jäi ajamatta. Sekä kaupunki että sää laittoivat hanttiin. Toivottavasti perinne 
kuitenkin jatkuu heti ensi vuonna. 
Rallirannan uuden mökin rakentaminenkin on ollut talviteloilla. Ilmojen 
salliessa töitä jatketaan ja toivomme runsasta talkooväkeä auttamaan 
rakentajia. Ilmoittautua voi Arto Michelssonille tai kerholle. 
Toivotan kaikille lukijoille hyvää kevään jatkoa! 

 
     Terveisin 

HooKoo 
                                             Hannu Koivumäki 

 puheenjohtaja 

  0400 331 677 

 
 

Tervehdys hyvät Tamulit! 
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...että 10.8. ajettavaksi kaavaillut Mansen Muhkuratkin 
on sitten peruttu ja syy on, sanoisinko jossain 
määrin ajalle ominainen, eipä ole rataa missä ne 
ajaa päräytettäisiin. Kaanaata kyllä tiedusteltiin, 
mutta nykyinen toimija ei osannut ottaa kantaa 
mitä maksaisi ja onko rata ylipäänsä edes 
käytettävissä. Sanottiin, että kyselkää joskus 
myöhemmin – vaikka toukokuussa. Tee siinä 
sitten kilpailua. Se kyllä jäi vähän mietityttämään, 
kun huhut kertovat Kaanaaseen kuitenkin oltavan 
rakentelemassa Kardaanikunkkua. Tässä 
sekavassa tilanteessa hallitus katsoi viisaimmaksi 
peruuttaa tämän vuoden kisa kokonaan ja 
suunnata keula kohti uusia haasteita.  

...koska niitä kyllä riittää, joten jäsenistön ei tarvitse olla 
huolissaan siitä ettei harrastusta tarjottaisi.  

...kun tässä vielä vähän vettä Tammerkoskesta virtaa 
ja tiestö kuivaa niin varsin pian alkavat MSF:n 
järjestämät rallitestit, joissa meillä riittää 
työsarkaa turvallisuuden valvojina aina heinäkuun 
kliimaksiin saakka.   

...jotta kliimaksiin saataisiin syvyyttä, niin on hyvä 
muistaa, että parinkymmenen vuoden tauon 
jälkeen kannamme jälleen vastuun Suomen MM-
rallin eräästä erikoiskokeesta, eikä mistä tahansa 
EK:sta vaan kahteen kertaan ajettavasta yli 
kahdenkymmenen kilometrin Päijälästä. Maailma 
EK:iden ympärillä on pyörähtänyt aivan eri 
kategoriaan siitä kun viimeksi painimme Savossa. 
Joten täältä löytyy hyvää kuntoharjoittelua 
siimojen vedossa, raivauksissa, opasteiden 
pystytyksessä ym. jo paljon ennen kuin Sebastien 
II alkaa meitä kurittaa. 

…vaikka tätä tässä jo onkin, ei tämäkään riitä. Oma 
SM Pirelli Ralli painaa päälle syyskuun lopulla – 
sieltä löytyy puuhaa jokaiselle halukkaalle. Ja jos 
autourheilu jo ”tympii”, niin soitto Michelssonin 
Artolle, Rallirannan ”väsyneiden autourheilijain 
kesäkodin” mökkityömaalta löytyy varmasti yhtä 
jos toista naputeltavaa. 

…että ei vaivuta synkkyyteen vaan riemumielin nenä 
kohti uusia haasteita – Sinua tarvitaan. 

Toimituksen sananen 
 
Nonniin, vertauskuvallisesti uusi lehti on käännetty! Nyt 
kokeillaan upo-uuden ohjelman avulla jättää lehdenteko-
ongelmat taakse päin ja yritetään saada haravoitua 
vanhat(-kin) lehdet arkistoon kokonaisina...  
Ja heti kun hehkutin uutta ohjelmaa tuli äkkipaluu vanhaan 
tuttuun. Mutta ehkäpä jo seuraavaan numeroon… että 
näin se sivun kääntö jäi vain vertauskuvaksi.  
Kevään tuloa ja vauhtikauden alkua odotellessa on 
tarkoituksena postitella TamUA:n jäsenkortit, tavoitteena 
on että ne on postitettu tätä lukiessa... Huhtikuun lopulla 
sitä viimeistään tarvitaan kun Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa (suomeksi Pirkkahallissa) järjestetään 
26.-27.4.2014 Hot Rod & Rock Show, liput la 25€, su 22€; 
TamUA:n jäsenkortilla 22€/ lippu myös lauantaina.  
Vinkki - kun menette lippuja ostamaan, menkää sille 
oikeanpuoleiselle lippuluukulle (kerholiput), tietävät antaa 
alennuksen.  
Jäsenmaksuista vielä sen verran että muistutukset on 
postitettu ja muistattehan myös ettei lisenssi ole voimassa 
ellei jäsenmaksua ole suoritettu?  
TamUA:n kevätkokous pidetään kerholla ma 28.4.2014 klo 
18.30. Kevätkokouksen käsiteltäviä asioita on mm. 
tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen ja 
toimintakertomuksen vahvistaminen. Osallistu ja vaikuta!  
Edelleen peräänkuulutan uusia avustajia lehdentekoon; jos 
kynä pysyy kädessä tai sormet kulkee näppäimistöllä, 
juttuja ja kuvia saa lähettää sähköpostina joko suoraan 
minulle tai kerholle, jonne muuten ne paperiversiotkin on 
tervetulleita... saataisiinpa testattua montako 4-väri-
valokuvaa kaataa meidän uudet systeemit...  
   
 
Kevättä odotellessa!  
 
Minna Myllymäki 
p. 040 8379 379  
mylperit@gmail.com  
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 PIRELLI ja TAMUA, ”vanhat kumppanukset” kohtaavat jälleen 

Vuosina 2004–06 Tampereella ajettiin kolme TamUA:n 
järjestämää, erittäin onnistunutta kansainvälistä rallia 
nimeltä Pirelliralli. Nyt tasan vuosikymmen myöhemmin 
on tässä yhteistyössä käynnistymässä uusi luku, kun 
tulevana syksynä 26-27.9. ajettava SM-rallimme on 
jälleen PIRELLI RALLI. Tätä koskeva sopimus 
allekirjoitettiin 11. helmikuuta Tampereen Ratinan 
Stadionin Klubilla, allekirjoittajina Suomen 
avainasiakaspäällikkö Kaj Hirvaskari Pirelliltä ja Timo 
Niemi sekä Hannu Koivumäki TamUA:sta (kuva vas.) 

Paitsi tulevalle syksylle, sopimuksessa on optio myös 
kahdelle seuraavalle rallille. Näin puna-keltaiset värit 
vallitsevat myös lähivuosien ralleissamme, mikä tarjoaa 
tietynasteista selkänojaa niiden tekemiseen. Jo yksin 
siinäkin merkityksessä, ettei jokaista asiaa tarvitse hylätä 
heti edellisen rallin mentyä. 

 

 

Ei ollut sattumaa, että yhteistyösopimus allekirjoitettiin 
Ratinan Stadionin Klubilla, vaan sen pohjana oli TamUA:n 
uusi aluevaltaus kilpailukeskuksen sijoituksessa. Viime 
vuoden Särkänniemi halutaan korvata vieläkin 
keskeisemmällä sijainnilla eli Ratinan Stadionilla. 

Toki neljänsadan metrin juoksua tai moukarinheittoa 
kilpailijain ei välttämättä tarvitse alkaa harjoitella, kyllä 
Stadionille sijoitetaan ihan tavalliseen tapaan rallin lähtö ja 
maali sekä huoltoalue ja syystä siitä, ettei juuri tämän 
lähemmäksi keskustaa näitä Tampereella voi viedä. Lisäksi 
tilat lienevät tähän tarkoitukseen melkoisesti Särkänniemeä 
toimivammat. 

Sopimuksen Ratinan Stadionin käytöstä Pirelli Rallin 
kilpailukeskuksena allekirjoittivat Tampereen kaupungin 
liikuntajohtaja Pekka P. Paavola ja Pirelli Rallin 
järjestelytoimikunnan puh.joht. Nortti Lehtinen  (kuva oik.)  

  

      U u s i a  j ä s e n i ä  
Broms Mika 
Ferm Janne 
Haarla Aarne 
Hallia Timo 
Jokinen Mika 
Järrinen Raimo 
Kalliolepo Jarkko 
Koivisto Petri 
Laine Jarno 
Lauronen Esa 
Lettoniemi Marko 
Lettoniemi Suvi 
Miettinen Kari 
Mäkelä Harri 
Mäkelä Henri 
Mäkinen Tapani 
Niemi Eero 
Niemi Petri 
Peltonen Marko 
Röyhkiö Aleksi 
Röyhkiö Tero 
Soponen Juho-Pekka 
Soponen Pekka 
Soponen Pirjo 
Tuurala Pirjo 
Uusitalo Ville 
Äijö Markku 
 
 

Vuosia sitten, aikana jolloin tämäkin julkaisu kulki melko 
mielikuvituksettomalla nimellä TamUA:n tiedotuslehti, oli tapana, 
että aika ajoin lehdessä esiteltiin nimilistan muodossa 
yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet. 

Jossain vaiheessa tämä, ikään kuin tervetulotoivotus poistui, 
mutta nyt tarkoituksenamme on korjata tilanne ja palauttaa tämä, 
mielestämme hyvä käytäntö, lehden palstoille. 

Ohessa esitellään luettelonomaisessa muodossa TamUA:n 
”riveihin” tämän vuoden 2014 alkukuukausina liittyneet 
uudet jäsenet. 

 Joukossa esittäytyy niin jo joskus aiemmin TamUA:n 
jäseninä olleita, kuin muutoin autourheilusta tuttuja 
toimijoita, mutta mahtuupa sinne heitäkin, jotka vasta ovat 
harrastuksen alkutaipaleella.  

Tervetuloa Tampereen UA:han! 
Toivomme että tulet viihtymään ja ettei jäsenyydestäsi 

muodostuisi ns. ”ranskalainen visiitti.” Tekemistä ja 
aktiviteettejä seuramme tarjoaa riittämiin – esimerkkejä tästä 
löydät mm. tämän lehden sivuilta, ei muuta kuin rohkeasti 
mukaan. Toki aktiivisesti kilpailevilla on omat kiireensä, 
mutta jotain pyrimme järjestämään tähänkin saumaan. 

Tulemme lähitulevaisuudessa lähestymään niin uusia kuin 
vanhoja jäseniä mahdollisuudella, jolla voi kertoa omat 
yhdistykseen kohdistuvat toiveensa.  
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TÄTÄ HALVEMMALLA EI RATAA AJA KUIN JOKU RÄIKKÖNEN JOLLE SIITÄ MAKSETAAN 
Lähde kokeilemaan Ahveniston kiemuroita ja ota mukaan kaverisikin (ei tarvitse olla TamUA:n jäsen) 
             - päivä avataan johdetulla tutustumisella radan ajolinjoihin 

 - voit kiertää rataa omatoimisesti 
  - voit saada kyytiisi kokeneen ratakuljettajan, jolta saat ajolinjaopastusta 
     Lopullinen päiväohjelma tarkennetaan myöhemmin 

HUOM! Kesäkuu on Ahvenistolla ns. hiljaista kautta jolloin ehdoton meluraja on 95 db 
Tämä rajoitus koskee myös TamUA:n ratapäivää (rata oli vapaa vain kesäkuulla) 
Radalla mukana desibelimittari äänien tarkistamiseksi. 

 Jos haluat tarkistaa autosi äänet jo ennakkoon, ota yhteys Hannu Koivumäkeen 
     Ratapäivää koskevat tiedustelut: Äänen mittaus ennakkoon: 
 Markku Kuusijärvi       Hannu Koivumäki 
     0400-630 700       0400-331 677 
 mkuusijarvi@gmail.com         hannuvaari@gmail.com  

 

Muistithan yhteistyösopimuksemme Motorsport 
Solutions Finlandin kanssa. Se tarjoaa jälleen 
tulevana kesänä mahdollisuuden seurata lähes 
kaikkien merkittävien ralliteamien testitoimintaa 
”suorana” näköalapaikalta. 

-tuolloin sulkuhenkilöstön tarve on 
poikkeuksellisen suuri 

-kesäsuunnitelmia tehdessäsi varauduthan 
osallistumaan tähän toimintaan 

-vanhan kokeneen kaartin ohella uudet 
tulokkaat enemmän kuin tervetulleita 

-jos et ole aiemmin osallistunut, ja haluat 
kutsulistallemme, ilmoita yhteystietosi 
(puh.nro ja/tai s-posti) Juha Ereniukselle 

     040-7086156 tai juha.erenius@tamua.fi 
      Osallistumisesta maksetaan kulukorvauksia 



7 
 

  Terveisiä talven ihmemaasta: HRT:n ensimmäinen osakilpailu Jämsän Metalli ja Kuljetus Ralli 1.2.  
Näin kevään korvalla on sopiva hetki palata yhteen menneen talven ihmeeseen, Jämsän Äijien järjestämään talviseen HRT-
osakilpailuun, joka voitiin ajaa vain yhteistyökumppanin esimerkillisen sitoutumisen avulla. 
Ralliin osallistui myös ”esimerkillisen” edustava joukko tamualaisia kilpailijoita  Kuvat: Janne Karhunen 

 
Ari Jonasson TamUA-Hannu Väliaho RUA, Toyota Starlet 
Luokkavoitto (lähtijöitä 5)        tulos 42.48,8 

 
Aarne Haarla TamUA-Jauri Haarla AUK JÄijät, Nissan Micra 1.3 S 
Toinen luokassa (lähtijöitä 3)         tulos 39.28,7    ykkönen -22,8 

 Seppo Raittila TamUA-Matti Leistiö KorUA/MK, Toyota Starlet 
Kolmas luokassa (lähtijöitä 5)         tulos 45.23,0    ykkönen -2.34,2 

 
Juha-Pekka Kiili NokUA-Sami Saari TamUA, Ford Escort 1600 
Kolmas luokassa (lähtijöitä 7)             tulos 40.51,4   ykkönen -36,1 

 
Jukka Puskala TamUA-Tommi Michelsson PirKa, Porsche 911 T 
Neljäs luokassa (lähtijöitä 10)        tulos 43.42,6    ykkönen -4.04,9 

 
Toni Sinkkonen TamUA-Arto Saarilahti TamUA, Datsun 100A 
Viides luokassa (lähtijöitä 10)       tulos 44.11,9   ykkönen -3.39,0 

 
Ja bonuksena kuvaajan arvoitus: ”Missä Ere luuraa?” 

Kisaan osallistui myös 
        Juha Louhesto TamUA-Joni Louhesto LMM 
        Ford Escort 2000, 
        mutta leikki jäi kesken jo EK:lla 1, kun tekniikka petti 
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EK 6/10 PÄIJÄLÄ 1.8.2014 
             EK 6 klo 10.26     EK 10 klo 17.04 
                        Järj. Tampereen UA 

 

Nyt herätys kaikki ”kynnelle kykenevät” 
Vastuullemme annetun Päijälän 23 km:n, kahdesti ajettavan, erikoiskokeen hoito on 
mittava urakka, joka vaatii satojen henkilöiden työpanoksen, mitä erilaisimmissa 
tehtävissä. Urakka alkaa jo paljon ennen kuin EK perjantaina käynnistyy.  
Mukaan järjestelyihin värvätään luonnollisesti melkoisesti myös muiden yhdistysten ja 
yhteisöjen jäseniä, mutta erityisen tärkeää on, että kaikki ne TamUA:n jäsenet, joille se 
vain on mahdollista osallistuvat – ja mukaan voi innostaa myös kaverit sekä naapurit. 
                 Soita vaikka heille: Jarmo Virtanen 040-7019 156          Toni Mäkinen 040-3022 550   

TamUA:lla on tässäkin, niin kuin melkein missä muussa 
tahansa autourheiluun liittyvässä, pitkät perinteet. 

Erikoiskoejärjestämisvastuu käynnistyi silloisissa Jyväs- 
kylän Suurajoissa jo 60-luvun puolivälissä; vuonna 1965 
TamUA järjesti peräti kaksi EK:ta, Rämsöön ja Pengonpohja. 
Järjestämisputki katkesi tältä erää vuoden 1971 jälkeen 
vuosikymmeneksi, kunnes ruotuun palattiin v. 1981. 
Vastuulle tuli yön pimeydessä, ilman katsojia, ajettu EK 
Lauttajärvi. Vähän vaikutti siltä, ettei meihin luotettu. 

Vaan vastuut kasvoivat ja 1986 käynnistyi menestystarina - 
Savon EK, jonka tekemiseen panostettiin ja yleisö kiitti. 
Parhaana vuonna Savossa myytiin 10% Suurajojen 
pääsylipuista ja EK:ta oli tuolloin 40. 

Savoa sitten järjestettiin yhtäjaksoisesti vuoteen 1994, joka 
jäi viimeisimmäksi TamUA:n järjestämäksi 1000 Lakes 
(Suurajo-pätkäksi) ja tuli kahden vuosikymmenen tauko. 

Neste-rallissa emme seurana ole ennen tätä vuotta 
erikoiskoetta järjestäneet.  

   

TamUA:n järjestämän EK Savon lähtö vuonna 1990. Tuona vuonna 
erikoiskokeelle myytiin 6000 lippua ja vielä kaikki erilaiset kortilliset 
päälle – ja samaan aikaan ajettiin Tampereella kaupunkierikoiskoe! 

 

Hot Rod & Rock Show 
Pirkkahallissa 26-27.4. 

La 26.4. klo 10 – 18. liput 25€ TamUA:n jäsenkortilla 22€ 
                 (kerholiput-lippuluukulta; esitä jäsenkortti) 

Su 27.4. klo 11 – 16, liput 22 €, ei jäsenalennusta 

Vuosien tauon jälkeen näyttelyssä osasto myös 
Tampereen UA:lla 

Poikkea, sen löydät C-hallista heti sisäänkäynnin 
läheisyydestä. 

Osastolla esitellään yhdistyksen toimintaa ja voit 
julkituoda myös omia ajatuksiasi. 
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