Tampereen Urheiluautoilijat ry.
59. toimintavuosi
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Euroopan Mestarit Vuoden autourheilijat
Esa-Pekka Lappi
Janne Ferm, TamUA
Vuoden suomalainen kartanlukija
Kuva: Toni Ollikainen

Päivystys toimistolla torstaisin klo 17 - 19

”Niin muuttuu maailma Eskoseni”

(sanoi aikoinaan joku ”ruuneberi”)

Ja niinhän se on; Tampereen UA:n kohdalla tämä näkyy luopumisena 80-luvun
alkupuolelta lähtien käytäntönä olleesta palkatusta toimistosihteeristä.
Kun nykyisin lähes kaikki asiat hoituvat verkossa, päätti Tampereen UA:n hallitus
siirtyä toimimaan alan yhdistyksissä yleisesti vallalla olevan tavan mukaisesti eli
”hommat hoidellaan” talkootyönä.
Toki ”kasvottomaksi” toiminta ei muutu.
Päivystys kerholta löytyy torstai-iltaisin, kuten yllä kerrotaan.
Kerholle tulevat puhelut kääntyvät soitonsiirrolla puheenjohtajalle (pääsääntöisesti).
Laji- ym. asioissa voit kääntyä yhdyshenkilöiden puoleen; listan heistä löydät tämän
lehden sivulta 5
Ja muutakin jäsentoimintaa kuin vain talkoita on luvassa!

Lämpimät onnittelut
kaikille tasakymmeniä
täyttäville
TamUA:laisille!
22.01. Paunu Santeri
31.01. Janhunen Jukka
12.02. Hietala Esko
06.03. Vertanen Jouni
14.03. Virtanen Olli
18.03. Sjöstedt Jukka
29.03. Luoma Tanja
07.04. Haikka Jarmo
10.04. Karhunen Janne
20.04. Kunttu Karri
21.04 Jokela Pirkka
30.04. Koskinen Markku
15.05. Saine Harry
20.05. Koskinen Tero
05.06. Majaniemi Henry
10.06. Uotila Jarmo

KALENTERIT ESIIN!
Tampereen Urheiluautoilijat ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 27.4.2015 klo 18.30
kerhohuoneella Turjankatu 1C
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat
mm. - toimintakertomus 2014
- tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
- päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle vuodelta 2014

Tervetuloa!
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Kahvitarjoilu!

Tampereen Urheiluautoilijat ry
JÄSENLEHTI 1/2015

Puheenjohtajan palsta

Ilmestymispäivä 20.03.2015
Julkaisija ja toimitus
Tampereen Urheiluautoilijat ry
Turjankatu 1 C
33100 Tampere
Päätoimittaja
Minna Myllymäki

Hyvät Tamulit!

Lehden teossa avustivat
Juha Erenius
Hannu Koivumäki
Toni Ollikainen
Ossi-Veikko Takala

Seuraava numero ilmestyy
huhtikuulla, aineisto
ehdottomasti kerholle
aineistopäivään mennessä.
Seuraavat aineistopäivät:
nro 2/2015 –10.4.2015
3/2015– 11.5.
4/2015– 13.7.
5/2015– 14.9.
6/2015– 12.11.
1/2016 – 11.1.2016

Aineiston voi toimittaa
UA:n toimistolle Turjankatu 1c
tai sähköpostitse
mylperit@gmail.com
Painosmäärä
450 kpl
Painopaikka Grano Oy
Viinikankatu 45, TAMPERE

Niin se vanha vuosi meni ja uusi alkoi sekä sen myötä uusi hallitus ja
uudet haasteet. Vuosi alkoikin komeasti kun pääsimme jälleen
pokkaamaan parhaan SM-rallijärjestäjän palkinnon AKK:n Mestarien
Illassa Jyväskylässä. Hyvä me! Tämä kuuluu meille kaikille, jotka olimme
mukana tekemässä tätä upeaa rallia, kukin omalla osa-alueellaan.
Haluaisin myös kiittää Päivi Toijalaa pitkästä työrupeamasta seuramme
toimistosihteerinä. Seuran toimistotehtäviä ja toimiston päivystyksiä
alettiin hoitaa vuoden alusta alkaen hallituksen toimesta maanantaisin
17-19. Tervetuloa poikkeamaan – lupaamme pitää kahvipannun
kuumana.
Hallituksen tavoitteena on lisätä kevään aikana jäsenpalveluita ja –
aktiviteetteja esim. kerhoiltoina ja muina jäsentapaamisina. Ehdotuksia
näihin otan mielihyvin vastaan.
Seuramme kaipaa myös aktiivista osallistumista talkootöihin. Näistä
ensimmäisenä tulevat mieleen vaihtoerikoiskokeiden järjestämiset omaa
SM-rallia silmällä pitäen sekä Rallirannan viimeistelyt ennen
käyttöönottoa kesällä. Talkootöiden ei aina tarvitse olla hiki hatussa
raatamista vaan voimme myös samalla tutustua toisiimme ja pitää
yhdessä hauskaa. Tervetuloa kaikki joukolla mukaan!
Hyvää alkanutta vuotta sekä kevättä odotellen!

Hoo Koo
Hannu Koivumäki
puheenjohtaja
0400 331 677
hannuvaari@gmail.com

Syvimmät pahoittelumme Jarrupalan viivästymisestä,
mutta sen verran on ollut ”hikkaa” lehdentekijöillä, että
näin on päässyt käymään.
Yritämme kiriä jatkossa!
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Toimituksen sananen
Uusi kausi ja uudet kujeet, vai jotain uutta ja jotain
vanhaa?
Ensin niistä uusista jutuista; TamUA:n toimiston
aukioloaika on muuttunut, päivystys kerholla torstaisin klo
17.00 – 19.00. Ellei mitään virallista asiaa ole, poikkea
vaikka kaffekupposelle jutustelemaan niitä näitä. Osoite on
se sama vanha Turjankatu 1c.
Jäsenmaksulaskut on postitettu joulukuussa, ja entisen
käytännön mukaan ensimmäisen tilityksen tultua alettiin
postittaa pahvisia, omin kätösin tehtyjä jäsenkortteja. Nyt
Tampereen UA:n omat jäsenkortit jäävät historiaan, sen
sijaan Kitiin id-numerolla (jäsennumerosi) kirjautumalla
saat tarvittaessa tulostettua KiTiotteen, josta löytyy
’jäsenyys voimassa’-merkintä. Tämä KITIote korvaa
TamUAn jäsenkortin. AKK-Motorsportin jäsenkortti on taas
ihan omansa, mobiilikorttina tai muovisena; sen saa itse
valita. Muovisen kortin tilaus maksutta autourheilu.fi.
Ja hei! Lähde avustajaksi lehdentekoon, ei tarvitse olla
Pulizer-palkittu toimittaja, eikä edes tarvitse tehdä töitä
24/7; jos kynä pysyy kädessä tai sormet kulkee
näppäimistöllä; juttuja ja kuvia kisakuulumisista,
rallireissuista, talkoohommista, yms. saa lähettää
sähköpostina joko suoraan minulle tai kerholle, ja myös ne
paperiversiot ovat tervetulleita...
Pirtsakkaa kevättä!
Minna Myllymäki
p. 040 8379 379
mylperit@gmail.com

...että niinhän tässä jälleen kävi, ettei maineikas
talvinen iltailottelu, Pistejäärata saanut
”armoa” vaan jouduttiin peruuttamaan.
...että näin kävi, siitä ei voi syyttää vallitsevia
lauhoja eteläisiä ilmavirtauksia, vaan niitä
kylmiä tuulahduksia, jotka edelleen
puhaltavat Pyynikin käyttöluvan myöntäviltä
tahoilta.
...että some-surffailijat oletteko havainneet, nyt
on Facebookiin perustettu oikein sivusto
aiheesta ”Pyynikin kenttä ainoastaan
luistelijoille”. Tässä taannoin sillä oli peräti
32 tykkääjää.
...että löytyyhän samaisesta Facebookista
”Tampereen Pistejäärata Pyynikin kentälle”
kannatussivukin, jolla tykkääjiä tuohon
samaiseen aikaan oli jotain 400.
…että nyt kaikki Facebook-orientoituneet, jos
ette vielä ole käyneet kantaanne
ilmaisemassa niin kipin kapin klikkaamaan.
…että olisikohan niin, ettei kaikkea toivoa ole
vielä menetetty. Pyynikille kaavaillun
tekojääradan suhteen kun on alkanut
esiintyä ajatusta, josko se sittenkin
rakennettaisiin Sorsapuistoon. Niin ja onhan
tässä nämä vaalitkin tulossa.
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Tampereen UA:n hallitus vuonna 2015

Edessä vas.: Markku Kuusijärvi, Minna Myllymäki, Heikki Salokannel, Hannu Koivumäki (pj.), Heikki Helin (vara pj.), Markku Huhtanen, Jyrki Joensuu
Takana vas.: Jarmo Virtanen, Jukka Helenius, Tapani Mäkinen, Pekka Helle, Toni Mäkinen, Juha Erenius, Hannu Mäensivu, Arto Grönroos
Kuvasta puuttuvat: Olli Niemi ja Kaisa Hulkkonen

Puheenjohtaja

Hannu Koivumäki

Hallituksen jäsen
(varapuheenjohtaja)

Juha Erenius
Heikki Helin
Markku Huhtanen
Markku Kuusijärvi
Minna Myllymäki
Tapani Mäkinen
Olli Niemi
Heikki Salokannel

henkilökohtainen varajäsen

Arto Grönroos
Jukka Helenius
Pekka Helle
Kaisa Hulkkonen
Jyrki Joensuu
Hannu Mäensivu
Toni Mäkinen
Jarmo Virtanen

Asiaa autourheilusta? Ota yhteyttä, nämä henkilöt vastaavat!
Lajien ja toimintojen yhteyshenkilöt
Hannu Koivumäki, puheenjohtaja
- lisenssiasiat, yleiset asiat

0400 331 677

hannuvaari@gmail.com

Markku Kuusijärvi
- nopeuslajit

0400 630 700

mkuusijarvi@gmail.com

Heikki Helin
- pienoisautoilu

0400 621 094

heikki.helin@kolumbus.fi

Toni Mäkinen
- ralli

040 302 2550

toni.makinen@tamua.fi

Jukka Helenius
- jokamiehenluokka

045 651 5350

julehele@gmail.com

Juha Erenius
Minna Myllymäki
- koulutus

040 708 6156
040 837 9379

juha.erenius@tamua.fi
mylperit@gmail.com

Minna Myllymäki
040 837 9379
- jäsenasiat, jäseneksi liittyminen

mylperit@gmail.com

Ossi-V. Takala
Minna Myllymäki
- tiedotus, jäsenlehti

rr.tiim@gmail.com
mylperit@gmail.com

0400 835 871
5 9379
040 837

Mestareita ja menestyjiä Mestareiden illassa Jyväskylän Paviljongilla
Vuoden alkajaisiksi, 10.1., kokoontui
autourheiluväki Jyväskylän Paviljongille
Mestarien iltaan ”pokkaamaan” pinaalit ja
pokaalit menestyksestä vuonna 2014.
Tässä joukossa upeasti esillä olivat myös
niin TamUA seurana, kuin sitä edustaneet
urheilijat.
Vuoden suomalainen autourheilija
Vuoden suomalainen kartanlukija

Janne Ferm

Ralli SM3 2-ohjaajiat Suomen mestari

Eetu-Pekka Hellsten

Rallisprint Suomi Cup-mestari, naiset

Tiina Sievinen

Rallisprint Suomi Cup-mestari, seniorit

Tarmo Ollila

Pienoisautoilu TSM-10, SM-pronssi

Miko Teponoja

Paras ralli SM-sarjan kilpailujärjestäjä

Tampereen UA / Pirelli Ralli

Järjestämme SM-ralli valittiin jälleen
parhaaksi, kuten tapahtui myös v. 2013.
Valinnan suorittavat ralliin osallistuneet
kilpailijat. Pirelli Ralli/Tampereen UA sai
33% annetuista äänistä, seuraavaksi
sijoittuneen äänimäärä 25%.

Tampereen Urheiluautoilijat /Pirelli Ralli

Kuva: Hannu Koivumäki

Vuoden 2014 ralli SM-sarjan paras osakilpailu (kilpailijain valinta)
palkinnon vastaanottajat vas.: järjestelytk:n puh. joht. ”Nortti” Lehtinen
ratamestari Toni Mäkinen
reittijohtaja Jarmo Virtanen

Perinteisen tavan mukaisesti
Mestarien Illassa oli jaossa myös
kultaisia
ansiomerkkejä
sekä
kilpailijoille että toimitsijoille.
AKK:n kultaisin ansiomerkein
palkittiin 13 toimitsijaa.

AKK:n

kultainen ansiomerkki

Päivi Toijala

Tiina Sievinen

Eetu-Pekka Hellsten

Rallisprint, Suomi Cup naisten mestari

Ralli SM3 2-ohjaajat Suomen mestari

Kuvat: Toni Ollikainen
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IN MEMORIAM

”Letsan” jäähyväiskilpailu Botniaringillä 1994

L E O ” L E T S A ” N I E M IN E N
s. 14.7.1944
k. 19.1.2015
Keskitalven harmaudessa meidät tavoitti suruviesti, eräs seuramme kilpailija-virittäjälegenda Leo
”Letsa” Nieminen oli ohittanut viimeisen ruutulipun. Pitkään liikkumista rajoittaneet vaivat eivät
”Letsaa” lannistaneet, vaan 2011 alkaneet eläkeläispäivät sujuivat matkustellen sekä rakkaan
veneilyharrastuksen parissa Vaskivedellä, kunnes nopeasti vaikeutunut sairaus mursi energisen miehen
vain parissa viikossa.
”Letsa” aloitti kilpailemisen 60-luvun lopulla, uran huippuhetkien ajoittuessa seuraavan vuosikymmenen vaihteeseen, kruununa v. 1980 saavutettu jääradan Suomen Mestaruus; SM-mitaleja uralla kertyi
kaikkia kolmea väriä ja yhteensä viisi. Pääasiassa ryhmä 5:n Minillä ja Sumbeamilla kilpaillut
”Letsa” ajoi viimeisen ”muistokilpailunsa” Mara Ollisen Minillä Botniaringin rata-SM:ssä 4.-5.6. -94.
Vielä kilpailijauraakin enemmän, autokorjaamoyrittäjänä toiminut ”Letsa” muistetaan autonrakentajana, virittäjänä, keksijänä. ”Velho-Nieminen” oli harrastajien keskuudessa käsite ja moni heistä on
valmis allekirjoittamaan useita ratamestaruuksia voittaneen ”Yte” Aallon mielipiteen: ”Ilman ”Letsaa”
tuskin olisin onnistunut.” Perheyrityksenä pyöritetystä korjaamosta löytyivät jarrupenkki, sorvi ja muut
koneistuslaitteet ja itse ”Velholta” taas loputtomasti ideoita sekä innovaatiota kilpureiden virittämiseksi.
Autourheilukentällä ”Letsa” teki pitkän päivätyön myös teknisen valvojan ja katsastuspäällikön
tehtävissä. ”Siviilitoimestaan” yrittäjänä hänet palkittiin Suomen Yrittäjien toimesta nimityksellä v. 2004
Pirkkalan Vuoden Yrittäjäksi.
”Letsaa” jäivät kaipaamaan vaimo ja kaksi tytärtä perheineen sekä laaja ystävien joukko.

Tamperelaisten värisuora jäärata-SM:ssä 1979
Kesk. Juha Kaivo-oja kultaa, vas. Pauli Jokinen
hopeaa ja oik. Leo Nieminen pronssia

V. 1980 ”Letsa” ajoi jäärata-SM:ssä Suomen Mestaruuteen, mutta
toki taittui Mini asfaltillakin, tässä meneillään Seinäjoen Vauhtiajojen
kärkitaisto

hanki liput tampereen ua:lta

- samalla tuet seuramme toimintaa

PAIKAT KATSOMOSSA B1
-linja-autoasemanpuoleinen takakaarre
- rivit 5 -11

Liput: 50 €
32 € eläkeläiset
32 € lapset alle 15 v.

TOIMI NÄIN: tee varaus

- s-postilla tamua@tamua.fi
- tai puhelimitse ”Nortti” Lehtinen 040 558 8577

Liput lunastettavissa: Tam UA:n kerholta, Turjank. 1C
ti
ke
to
tai

21.4. klo 11 – 13 ja 17 – 19
22.4. klo 11 – 13 ja 17 – 19
23.4. klo 11 – 13 ja 17 – 19
sopimuksen mukaan

TAMPEREEN UA:LLA OSASTO hot rod & rock show´ssa
pirkkahallissa 25. – 26.4
LIPPUJA SAATAVISSA MYÖS TÄÄLLÄ

Tapani Mäkinen

Eetu-Pekka Hellsten

Jarmo Virtanen

Arto Michelsson

TamUA:n palkitut v.2014
vuoden kilpailija

janne ferm

vuoden rallikilpailija
naisten malja

eetu-pekka hellsten
tiina sievinen

sprint palkinto
vuoden pienoisautoilija

tarmo ollila
miko teponoja

vuoden ralliteko

kaisa hulkkonen

raatajan malja
ansioitunein toimitsija

jarmo virtanen
tapani mäkinen

toimintapokaali
ralli tmk:n toimintapokaali

arto michelsson
pekka, pirjo ja

toimitsijatulokas

juho-pekka soponen
jani hänninen

vuoden nopeuskilpailija
vuoden rallijuniori

jaakko syvänen
aarne haarla

vm-pokaali

mika liinamaa

rc-palkinto
historic-kilpailija

henri mäkelä
ari jonasson

jm-palkinto
sinnikäs yrittäjä

jukka helenius
jukka puskala

senioripalkinto

rauno karukka

Jani Hänninen

Jukka Helenius

Rauno Karukka
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TAMUALAISET HÄMEEN ALUEMESTARUUSPALKITUT V.2014
rallicross

RALLISPRINT
naiset

Super Car
2. Mika Liinamaa
Autokrossi
3. Henri Mäkelä

1. Tiina Sievinen
seniorit
1. Tarmo Ollila

historic ralli
ikäkausi -69
1-kuljettajat
-

2-kuljettajat
3. Jani Andersson

ikäkausi -81
1-kuljettajat
1. Ari Jonasson
3. Jukka Puskala

Liikenneruuhka Onkemäen tiellä?
Ei aivan, TamUA:n EK-tekijöiden letka
siinä vain on valmistautumassa
vastaamaan n. 50 hengen voimin
Urjalan UA:n järjestämän Hämeenrallin
viitos-EK:n toiminnoista.

2-kuljettajat
1. Arto Saarilahti

Tämän päivän ralliharrastus on tällaista ”sulle
mulle” toimintaa. Että meille riittäisi apureita,
kun taas syksyllä järjestämme oman rallin,
aktiivien pitää ahkeroida kisoissa lähellä ja
kauempana. Eikä silloin oikein riitä liikkeellelähtö ”parin sierainparin” voimalla, vaan
henkilömäärä liikkuu kymmenissä.
Tässä suhteessa aktiivisuus on viime aikoina
ollut kiitettävää. Jopa niin, että toistuvasti
kuuluu ihmettelyä siitä, miten olette liikkeellä
noin suurella joukolla.
Tästä kaunis kiitos kaikille teille, jotka
toistuvasti jaksatte viettää vapaa-aikaanne
jossain ”kuusen juurella”.
Ja jotain jos saisi toivoa, niin muutamaa
lisähenkilöä EK-päällikkötehtäviin, tämä vastuu
lankeaa nykyisin vähän liian pienen piirin
harteille.

Viime aikojen aherrus aloitettiin jo viime
vuoden puolella 8.11. RDT:n AT-tuoterallissa,
jossa Pornaisten metsiä vahdittiin yli 20
sulkuhenkilön toimesta.
7.2. hoidettiin kokonainen EK, F-Cupin
Urjalan osakilpailussa Lempäälän kupeella
Onkemäessä. Vain viikko tästä, 14.2., oli
vuorossa ESRC:n Mänttä 200-ajo ja koko EK
Jämsän Autiontiellä, (kuva oik.) missä todella ei
ollut autiota, vaan väkeä jälleen lähes puolen
sataa. Lisäksi avustettiin toista seuraa Kavalan
EK:lla parilla kymmenellä sulkuhenkilöllä.
Pohjanmaaralliin matkattiin 7.3. jälleen
runsaan parinkymmenen hengen voimin. Nyt
olivat vastuulla Tuurin pikkaisen kyläkaupan
pienelle pihalle sijoitetun taukoalueen AT- (11
kpl), valvonta- ja liikenteenohjausjärjestelyt.

Pohjanmaarallin voittaja Teemu Asunmaa
ajamassa Tuurin Technical Zonelle

ralli SM-sarjan viimeinen osakilpailu
Taaskin Sinua tarvitaan!
- ole mukana tekemässä jo kahdesti palkittua SM-rallikilpailua
Ota yhteyttä: ”Nortti” Lehtinen, 0400-558 8577 norttibrita@kolumbus.fi
Toni Mäkinen, 040-302 2550 toni.makinen@tamua.fi



SM-sARJAN paras ralli vv. 2013 & 2014 
KILPAILIJAIN VALINTA

