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  TamUA:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 28.4. JA 27.5. 

Kesän korvalle asettuva yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous käytiin tällä kertaa ns. pitkän kaavan 
kautta, kun se aloitettiin ma 28.4. klo 18.30 ja päättyi ti 27.5. klo 18.37. Koko kuukaudeksi asioiden äärelle tosin 
ei parkkeerattu, sen sijaan kokous jouduttiin keskeyttämään ja päätösjakso siirtämään päivää vaille kuukautta 
myöhemmäksi. Tämä tapahtui, voidaan sanoa, ”meistä riippumattomista syistä”.  

Kevätkokouksen kaksi pääkohtaahan muodostaa edellisvuoden toiminnan ”siunaaminen” toimintakertomuksen 
muodossa sekä tätäkin merkittävämpänä niin ikään edellisvuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.  

Kokous käynnistyi Pyykön Pentin hallitulla rutiinilla ja eteni vauhdikkaasti aina toimintakertomukseen saakka, 
joka parin vähäisen korjauksen jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti. Siirryttiin seuraavana esityslistalla olleeseen 
tilinpäätöspykälään ja nyt edessä oli ”tenkka poo”. Yhdistyksen tilien tarkastusta hoitaa ostopalveluna 
tilintarkastustoimista ja siellä nimetty tilintarkastaja. Tiliasiakirjat oli kirjanpitäjän toimesta toimittu jo hyvissä ajoin 
tilintarkastajalle, mutta sairastumisesta johtuen hän ei ollut voinut tilintarkastusta suorittaa ja pyysi kirjelmällä 
noin kuukauden mittaista lisäaikaa. Ratkaisuna tilanteelle, kokous päätettiin sen yksimielisellä päätöksellä 
keskeyttää. Samalla sovittiin jatkokokouksen ajankohdasta. 

Kun sitten kokousta tuolloin jatkettiin, tilinpäätös oli valmistunut ja siihen sekä tilintarkastajan lausuntoon 
tutustuttuaan kokous vahvisti tilinpäätöksen yksimielisesti sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. 

Kokouksen osanottajien kunniaksi on mainittava, että kaikki kokouksen aloittaneet osanottajat jaksoivat 
saapua myös jatkokokoukseen – jossa väki jopa parilla henkilöllä lisääntyi. 

Lämpimät onnittelut kaikille 
tasakymmeniä täyttäville 
TamUA:laisille !  
 
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 
 
01.10. Viherkoski Pekka  
05.10. Munck Sami  
05.10. Valonen Katri  
14.10. Hautaviita Jyrki  
 
12.11. Soponen Pirjo  
15.11. Ollinen Martti  
 
03.12. Heikkilä Mikko  

HÄMEEN TUTKINTOKALENTERI 2014  
 
29.03.14       JM-tutkinto                          Lempäälä 
12.04.14       Rallin jatkotutkinto (nuotti) Tampere 
26.04.14       Rallin perustutkinto            Urjala 
25.05.14       JM-tutkinto                         Tampere  
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   
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Puheenjohtajan palsta 

 
Tätä kirjoittaessani sataa vettä ja tuulee ja nurmikko kasvaa kohisten. Onhan 
aikaa juhannukseen viikko. Ja samalla vauhdilla kun nurmikko kasvaa lähestyy 
TamUA:n kesän koitokset.  
Ensimmäisenä niistä jäsenistön ratapäivä Ahvenistolla, jossa kaikilla jäsenillä 
on mahdollisuus päästä kokeilemaan rata-ajon hienouksia.  Kyytiisi saat 
halutessasi kokeneen ratakuljettajan, jolta saat vinkkejä ajolinjoista ja 
jarrutuspaikoista. Tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä; ota mukaan 
kavereitasikin. Lisätietoja päivästä saat muualta tästä lehdestä, Markku 
Kuusijärveltä tai allekirjoittaneelta. 
Rallirannan rakennusprojekti edistyy omalla vauhdilla. Silti lisätalkooväkeä 
kaivataan, kaikille löytyy kyllä tekemistä. Toivomme projektin valmistuvan 
tämän kesän aikana.  
Loppukesästä ja alkusyksystä onkin varsinaiset koitokset edessä, kun 
vuorossa on Neste Oil –rallin Päijälän erikoiskokeen (kahteen kertaan 
ajettava) järjestäminen sekä oma Pirelli Rallimme. Molemmissa tarvitsemme 
tekijöitä sekä ensikertalaisia että kokeneita konkareita. Tule mukaan 
järjestelytehtäviin niin pääset samalla kokemaan rallin tunnelman läheltä. 
Toivottavasti näemme kaikissa näissä koitoksissa. 
 
 
 
                                                       Aurinkoista kesää kaikille toivottaen! 
 
 
 

 

Hyvät  Tamulit! 
 

Hoo Koo 
Hannu Koivumäki 

puheenjohtaja 

0400 331 677 

hannuvaari@gmail.com 



               

 
...että lienette näissä ”etelän metioissa” joskus 
törmänneet käsitteeseen Super Viikonloppu. 
Sehän tarkoittaa eräänlaista tapahtumatäyteistä 
ajanjaksoa, johon sijoittuu erilaisia aktiviteettejä 
enemmän kuin pieni ihminen ehtii läpi juosta. 

...jotta mekin tamualaiset säilyttäisimme 
paikkamme tässä nykypäivän hektisessä 
valtavirrassa, niin on sanottava, että meille ei 
riitä mikään Super Viikonloppu. 

...koska meillä on painamassa päälle vähintään 
Super Kuukausi – itse asiassa jopa kaksi. 

...kun tästä kalenterit vääntäytyvät heinäkuulle 
niin eteemme avautuu todellinen tapahtumien 
suma. Heti heinäkuun alkupuolella osa meistä 
alkaa ahkeroida MM-rallihuippujen testeissä 
turvatehtävissä. Samaan aikaan painaa päälle 
Neste Oil Rallyn Päijälän EK:n rakentelupuuhat ja 
tietenkin sitten heinäkuun juuri vaihtuessa 
elokuuksi itse varsinainen MM-
RALLITAPAHTUMA. Meidän vastuullamme oleva 
Päijälä ajetaan perjantaina 1.8. Vain viikko tästä 
väkeä tarvitaan Lahden suunnalla – ja jälleen 
perjantaina. Silloin tehdään oman rallimme 
kannalta tuiki tärkeää vaihto-EK:ta Lahti 
Historic.ralliin. Ja sitten onkin kohta ovella oma 
SM-Prelli Rallimme. 

...jos SIIS SINULLA ON VÄHÄNKIN AIKAA 
PANEUTUA NÄIHIN HARRASTUKSEEMME 
LIITTYVIIN TEHTÄVIIN NIIN OTA YHTEYTTÄ 
TOISAALTA TÄSTÄ LEHDESTÄ LÖYTYVIIN 
YHTEYSHENKILÖIHIN. SINUA TODELLA 
TARVITAAN. 

 
 
 
 

Toimituksen sananen 
 
Tästä se jälleen lähtee. Kesäkausi. 
Rallirannan talkoolaisille on ainakin hyvää keliä suotu, 
siellä puuhaillaan aina kuin on mahdollista. Mukaan 
mahtuu; touhua riittää useammallekin tarmokkaalle 
sukupuolesta välittämättä. Artolta kannattaa varmistaa 
päivät ja ajat, yritänpä niitä päivittää nettiinkin. Arton 
yhteystiedot; 0400 730 220 arto@armic.fi.  
Jäsentenvälisiäkin puuhaillaan Ahvenistolle, siitä 
tarkemmin lehdessä tuonnempana. 
Edelleen peräänkuulutan uusiakin avustajia lehdentekoon; 
jos kynä pysyy kädessä tai sormet kulkee näppäimistöllä, 
juttuja ja kuvia saa lähettää sähköpostina joko suoraan 
minulle tai kerholle, ja myös ne paperiversiot ovat 
tervetulleita...  Ja niitä kuvia – niitä saa lähettää 
julkaistavaksi Jarrupalassa, näin kesällä kun nuo 
vauhdikkaat otokset vain odottavat ottajaansa; mikäs sen 
kauniimpaa katseltavaa – kesäinen keli ja vauhdikkaat 
tapahtumat.  
 
Lämmintä kesäkautta!  
 
Minna Myllymäki 
p. 040 8379 379  
mylperit@gmail.com  
 

 

Uusia jäseniä 
Joukkoamme vahvistamaan on jälleen saatu muutamia 

uusia jäseniä – toki eräät heistä jo entuudestaan meistä 
monille hyvinkin tuttuja. 

Hakala, Roope 
Heino, Jari 
Huhtanen, Markku 
Lehtinen, Jonne 
Leppälahti, Mika 
Saari, Jarno 
Salo, Aliisa 
Sivula, Usko Tapio 
Vuorinen, Paavali 

   Tervetuloa!  
      Toivottavasti tapaamme harrastuksemme myötä 
        ”niin toreilla kuin turuilla” 



 

 

 

Ratapäivä vauhdissa Kemoralla 
kesällä 2013 

 

TÄTÄ HALVEMMALLA EI RATAA AJA KUIN JOKU 
RÄIKKÖNEN JOLLE SIITÄ MAKSETAAN 

        Lähde kokeilemaan Ahveniston kiemuroita ja ota mukaan 
myös kaverisi (ei tarvitse olla TamUA:n jäsen) 

            - päivä avataan johdetulla tutustumisella   radan 
ajolinjoihin 

               - voit kiertää rataa omatoimisesti 
          - voit saada kyytiisi kokeneen ratakuljettajan, jolta 

saat ajolinjaopastusta 
      

HUOM! Kesäkuu on Ahvenistolla ns. hiljaista kautta, 
jolloin ehdoton meluraja on 95 db. Tämä 
rajoitus koskee myös TamUA:n ratapäivää 
(rata oli saatavilla vain kesäkuulle). Toki ns. 
siviiliautoille tästä tuskin syntyy ongelmaa.  

            Radalla on mukana desibelimittari äänien 
tarkistamiseksi. 

            Jos haluat tarkistaa autosi äänet jo 
ennakkoon, ota yhteys Hannu Koivumäkeen 

 

       Mutta nyt alkaa jo olla kiire! 
      Ilmoittaudu mukaan ensi tilassa    

                 Markku Kuusijärvi 0400-630 700 
                                 mkuusijarvi@gmail.com 
         tai kerholle     tamua@tamua.fi 

     Äänen mittaus ennakkoon: 
                Hannu Koivumäki 0400-331 677 
                                hannuvaari@gmail.com    
 
 

- ja rata-ajon niksit sinulle kertoo ent. Formula Nippon kuljettaja RISTO VIRTANEN 



 
  

 
 Rallitoimikunnan kokoon kutsumana ryhmä asian omakseen tuntevia seuran aktiiveja kokoontui maanantaina 9. kesäkuuta 

pohtimaan miten selvitämme edessä olevat vaativat haasteet.  

 

EK 6/10 PÄIJÄLÄ 1.8.2014 
EK 6 klo 10.26     EK 10 klo 17.04 

Järj. Tampereen UA 
 

 

Sinulle on paikka eturivissä – 
  näe maailman rallihuiput todella läheltä 
SAMALLA AUTAT OMAA YHDISTYSTÄSI! 

 

Kuva: Jarno Saari 

ILMOITTAUDU: Jarmo Virtanen 040-7019 156 jarmo.virtanen@pp4.inet.fi  

Useat meistä suunnistavat tänäkin vuonna 
seuraamaan suurta sorasirkusta Neste Oil Rallya. 
Monilla heistä, joilta tämä on viime vuosina 
jäänyt väliin, riittää muistoja menneistä, ehkä 
jopa ajoilta Savon tai Pengonpohjan. 

Ja lienee meissä jokusia, jotka ovat aina 
aikoneet, mutta ei vain ole tullut lähdettyä. 

Nyt kaikki ME tehdäänpä hyvä päätös ja 
pidetään yhteinen rallipäivä ottamalla pe 1.8. 
suunnaksi Neste Oil Rallyn Päijälän erikoiskoe. 
Eikä vain katselijana vaan toimitsijana, sillä tällä 
oman yhdistyksen, TamUA:n, järjestämällä 
erikoiskokeella löytyy tehtävää meistä jokaiselle. 
Kysyyhän tämä 23 km:n EK toimitsijoita 
satamäärin. Perjantai, toki, monella on työpäivä, 
mutta josko voisi vaikka vapaapäiväksi järjestää? 
Ja suureksi avuksi olisi jos ehtisit jo kisan alla 
avustamaan EK:n rakentamisessa.   

Palvelukseen Otetaan 

Rallin Ratamestari 
Kiinnostaisiko Sinua opiskella rallin 

ratamestariksi? 

Emme edellytä, että sinulla on 
aikaisempaa kokemusta, mutta 

odotamme Sinun olevan ”tosissasi” ja 
sitoutuvan opiskelemaan. 

Tutustuminen tehtävään voisi alkaa 
heti, syksyisen Pirelli Rallin 

ratamestarin ”adjutanttina”. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä 

Toni Mäkinen 
040-3022 550  toni.makinen@tamua.fi  

Tähänkin meitä tarvitaan! 
Teemme jälleen oman rallimme kannalta niin 

tärkeän vaihtoerikoiskokeen 

LAHTI HISTORIC RALLYYN 
perjantaina 8.8. 

Kyseessä on Historic EM-osakilpailu ja mukana 
vain Historic-autot. 

Tämä EK 3/6 (14,37 km) sijaitsee Lahden lähellä 
ja ajetaan siis kahdesti. 

Sulku alkaa klo 13.56  
kilp. no 1 starttaa klo 15.41 
toinen kierros alk. klo 18.48 

Totta – koko päivähän tässä menee ja Neste 
Rallistakin on vain viikko, mutta tärkeätä olisi 
jos mahdollisimman moni jaksaisi vielä tähän 

venyä. 

Ota yhteyttä : Juha Erenius 
040-7086 156 juha.erenius@tamua.fi 



 
  

Poikettiinpa Pirkkahallissa… 
…kotimaan matkailumessuilla 11-13.4. 

Tuntenette lasten videosarjan nimeltä Koala-veljekset ja sen 
päähenkilöiden tunnuslauseen: ”Me autamme!”  Samoin 
sanoimme me TamUA:ssa, kun Pirkkahallin Kotimaan 
matkamessujen Jyväskylän osastolle kaipailtiin apuvoimia 
”rallisimulaattorin” pyöritykseen. Tavoitteena oli tietenkin Neste 
Oil Rallyn lanseeraus, ajattamalla yleisöä AKK Sports´in Play 
Station pohjaisella rallipelillä. Me astuimme kuvaan, kun 
yhteensattumat sulkivat pois AKK:n oman henkilökunnan. Posti 
oli oikeinsopiva, tarjosihan se samalla kanavan kertoa 
osallemme langenneesta Päijälän EK:sta. 

Tehtävään oli enemmänkin tarjokkaita, mutta kun esittelijöitä 
osastolla oli Jyväskylästä jo kymmenkunta, 2 -3 lisähenkilön 
katsottiin riittävän. 

Seisoskella pitkää päivää on melko kantapäitä levittävää 
puuhaa. Koko repertuaarin perjantaista sunnuntaihin uurastivat 
Tiina ja Toni Mäkinen, kolmantena pyöränä ollut OOVEE 
lintsasi lauantain. Toki päivissä oli mittaa, mutta aika ei pitkäksi 
käynyt.  Ajohakuisia riitti näyttelyn ensi minuuteilta jonoksi asti 
ja jopa yli sulkemisajan. Samaistua nopeimmillaan noin 
puoleksitoista minuutiksi ”Jyskälään” Latvalan Polon kuskina 
kiinnosti vauvasta vaariin ja otti Painaan EK:n kiemuroista 
mittaa jokunen ”muorikin” 
  

 

 
 

…Hot Rod & Rock Showssa 26-27.4. 
Pari viikkoa ja jälleen olimme kantamassa kamoja 

Messukeskukseen ja vieläpä samaan C-halliin kuin 
viimeksi – nyt tosin melko pitkästä aikaa ”omalle” 
TamUA:n osastolle. Tavoitteena oli Pirelli Rallin, 
Päijälän EK:n ja TamUA:n toiminnan esittely. 
Matkamessujen ”perintönä” saimme käyttää myös 
AKK Sports´in rallipeliä, sen uskoimme muodostavan 
melkoisen vetonaulan, kuten sitten tapahtuikin. 

Toiseksi katseenkääntäjäksi osastolle saatiin Tero 
Röyhkiön/Timo Hallian ralli- Mitsubishi. Helinin Heikki 
puolestaan toi esille näyttäviä pienoisautoja, tosin on 
todettava, että kromin häikäisemältä yleisöltä ne 
jäivät vähemmälle huomiolle. 

Esittelyväkeäkin vahvistettiin, osastolla päivystivät 
Brita ja Nortti Lehtinen, Toni Mäkinen, Heikki Helin, 
OOVEE, Tero Röyhkiö, Timo Hallia, ja Röyhkiö-
junior, joka erityisesti kunnostautui rallipelin hoitajana 
– nuorella kun on notkeat jalat kyykkiä. 

Erityisesti lauantai oli vilkas, rallipelin pöristessä 
läpi viikonlopun, sitten kun alkoi pöristä. Perjantaina 
rakennettaessa se näet ei ollut käynnistyä. Lopulta 
siinä ei vikaa ollut, lienee vain halunnut huomiota.  

Tapahtuma oli positiivinen ja jopa tuotti kolme uutta 
jäsentä. Sen sijaan matkamessujen lupsakasta 
ilmapiiristä ei tämän tapahtuman ovilla tai 
parkkialueilla ollut tietoakaan.  Kun järjestäjän 
karttapiirroksen mukaan ajavalle todetaan: ”Tästä ei 
sitten mennä” ja sama on kommentti tarvittavat 
lupalaput kaulassa avoimesta ovesta kymmenen 
metrin päähän asemapaikalleen pyrkivälle henkilölle, 
niin jossain lienee korjattavaa.  
  

  
 
   

 
Asiakkaita odotellessa (yllä) ja saapuihan heitä (alla) 

 
Lisää Hot Rodista seuraavalla sivulla 



 
 

  

 

Hot Rod & Rock Show´ssa TamUA:n osastolla esiteltiin myös Pirellin renkaita; oli aito Formula 1 rengas ja pari erityyppistä rallirengasta, joista 
muodostui varsinainen vetonaula ja ne saivat osakseen yleisön jakamattoman suosion. 

 Että osaa toisinaan autourheilu olla ankea harrastus; tässäkin Röyhkiön Tero 
ja Hallian Timo joutuvat makailemaan kylmällä, kovalla betonilattialla. 

 
Ei ollut lankkumaalari, joka tämän rekan maalasi. Jotenkin vain 
säälittää se trukkikuski, jolle käy lastauksessa: ”Hupsis!” 

Kesän test ikausi  käynnisty i  28 .4 .  Kär jenniemessä 

 

 
Syvä keväinen rauha vallitsi Oriveden rajamailla Kärjenniemessä, 
kun kesän testikausi käynnistyi Basti Lindholmin rengastesteillä, 
kuljettajana mm. Juha Salo. 
Syvä rauha säilyi myös testitiellä, jossa kilpurin ohella ei muuta 
mainittavaa liikennettä esiintynyt. Näin sulkutehtäväkin sai 
pienimuotoisesti luontomatkailun piirteitä. Tosin tälläkään sektorilla 
ei viileähkössä kevätpäivässä suuremmin pörriäisten pörinää, eikä 
muita kotkotuksia esiintynyt. 



 
  

Pirelli Rallin kisamaisemia tutkailemassa 
S p e e d w a yn  M M - l i i g a  R a t i n a s s a  –  j a  o l i m m e h a n  s i e l l ä  m e k i n  

 
Kaikkihan meistä sen jo tietävät, että syyskuun viimeisenä 

viikonloppuna Ratinan Stadionilla ei juosta, hypätä eikä heitetä – 
ainakaan yleisurheilijat, vaan koko alueen valtaavat ralliautot 
sekä Pirelli Rallin kilpailukeskus. Toiminta Ratinan Stadionilla on 
tänä vuonna kokenut melkoisen muodonmuutoksen, kun 
ihmetystä herättävän vähillä ”rutinoilla” sinne muotoutui 
Speedwayn MM-liigan kisa-areena. Eikä siinä kaikki, johan sitä 
joku yleisön osastoissa ehdotteli myös Pistejääratakäyttöön, 
mutta siihen voinee suhtautua paremmin vitsinä. 

Se ei kuitenkaan vitsi ole, että viime vuonna Särkänniemessä 
järjestetty SM-rallimme sai uuden kodin Ratinan Stadion-
alueesta. Tietä tälle tasoitti Stadionin kentän ensi syksynä 
käynnistyvä perusteellinen remontti, joskin toisaalta sellaisia 
enteitä liikkuu, että ralli olisi alueelle tervetullut myös jatkossa. 

Sopimus tämänvuotisesta allekirjoitettiin Tampereen 
kaupungin kanssa helmikuussa ja noina aikoina heräsi ajatus 
Pirelli Rallin jonkinasteisesta näkymisestä speedwaykisan 
yhteydessä. Kisassa TV-näkyvä Stadionin sisäalue oli 
luonnollisesti jyvitetty sarjan kansainvälisen organisaattorin 
käyttöön, eikä sinne ns. oravannahkakaupalla ollut mitään asiaa, 
mutta kilpailun kotimaisen organisaation kanssa syntyi 
vaihtosopimus. Me voimme julkituoda Pirelli Rallia 
Ratinanniemen yritysalueella ja he saavat mahdollisuuden 
markkinoida ensi vuoden Speedway GP:tä rallin aikana 
Ratinassa. 

Joten sinnehän päätettiin mennä – periaatteessa. Nimittäin 
tutun hektistä näytti olevan speedwayorganisaationkin toiminta 
kisan alla. Isompien kiireiden painaessa päälle varmuus 
”postimme” sijainnista ja mahdollisuuksista saatiin vasta aivan 
kalkkiviivoilla. Taisi olla kisaviikon puolivälissä, kun 
puuhamiehenä toimineelle Nortille esiteltiin käyttöömme varattu 
alue. Sen sijainti osoittautui mitä mainioimmaksi, ravintolan ja 
Monster-rekan, jossa kilpailijat jakoivat lauantaina 
nimikirjoituksia, välimaastossa. Harmi vain, että varmistuminen 
viivästyi, näin jouduimme rekvisiitan suhteen pitäytymään siihen 
mitä Pirkkahallilta jäi.  

 

 
Niin kisapäivän sää kuin esittelypisteen sijainti olivat mitä mainioimmat. 
Taustan Monster-rekalla kisatytöt näyttävät suunnittelevan kunniavartiota 
Mitsubishille. 

 

Näkyvin osuus saatiin jälleen Röyhkiö/Hallialta, jotka 
rahtasivat paikalle Mitsubishin telttakatoksineen. Paletin 
pyörähtäessä käyntiin perjantaina, sää oli ”keväinen”, 
vettä vihmoi ja lämpöasteita sentään muutama. Kun 
allekirjoittanut rakentelun jälkeen joutui poistumaan 
muihin aktiviteetteihin, jäi Nortti sitkeänä sissinä yksin 
paikalle värjöttelemään, toki myös Tero ja Timo alueella 
päivystivät. Radalla tapahtui harjoituksia, mutta mitään 
suurta yleisöryntäystä ei päivän kuluessa koettu. 

Lauantaina paikalle mennessämme vähän 
arvuuttelimme ovatko kamat säilyneet, mutta hyvin 
järjestäjän vartiointi oli toiminut, eikä edes tuuli ollut 
tuiskaissut telttakatosta Tammerkoskeen. Näin ei jouduttu 
aloittamaan päivää ns. puhtaalta pöydältä. Myös sää oli 
kuin toisesta maailmasta, aurinko helotti pilvettömältä 
taivaalta ja lämpöä pukkasi. 

Kellojen kiertyessä iltapäivän puolelle alkoi 
yrityskentälläkin vilinä. Ravintolan pöydät täyttyivät ja kun 
kuskit aloittivat Monster-rekalla nimikirjoitusten jaon, oli jo 
jopa ruuhkaa.  

Kisan lähestyi ja ruuhka sen kuin lisääntyi, mutta olisiko 
kaksi- ja nelipyöräisten välillä kulttuurieroa, sillä vaikka 
Pirelli Rallin esittelypisteellä tasaiseen tahtiin väkeä 
poikkesi, niin melkoista osaa alueella notkuvista tämä 
aihe ei näyttänyt kiinnostavan. 

Meikäläistä kiinnosti kaksipyöräisetkin siinä määrin, että 
hankkiuduin kisakatsomoon, Nortin jäädessä yksin 
pitämään esittelypistettä pystyssä. Tarkoitus oli, heti kisan 
päätyttyä pistää kamat kasaan, mutta kun tulin paikalle ne 
olivatkin jo nipussa. 

Oli yleisön kiinnostus herännyt, nimittäin heidän, joilla oli 
takana jo pitempi kisarupeama viereisessä ravintolassa. 
Meno Mitsubishin ympärillä oli yltynyt sellaiseksi, että 
katsottiin parhaaksi purkaa koko esittelypiste, ennen kuin 
yli-innokkaat ”tutustujat” purkavat Mitsubishin.  

                                                                      OOVEE  
 

 

 

Väkeä kuin Pirelli Rallin katsomossa (kuva yllä) 
Maailman mestari nutullaan! Heti avauserässään Tai Woffinder torpattiin 
lähtökaarteeseen. Meni hetki ennen kuin mies oli kaivettu suojavallien 
alta, mutta lajille tyypilliseen tapaan pieni päänpuistelu ja toinen pyörä alle 
sekä viivalle (kuva alla)  



 
  

Tiesitkö tämän? 
K o l m e  T a m p e r e e n  U A: l a i s t a  E u r o o p a n  S u p e r k a r t  s a r j a s s a  

 

No 79 
Pasi Raittinen 

No 80 
Juha Fred 

  Mika Broms Saksan Oscherslebenissä 

Uskoakseni aika moni on valmis yhtymään mielikuvaani, että 
kylpyammeessa istuminen on hyvin leppoisaa ja rentouttavaa. 
Eri asia sitten kun tämä kylpyamme kiitää asvaltilla kahta ja 
puoltasataa, istujan takamus sitä viistäen. 

En tiedä miten lajin harrastajat vertaukseni ottavat, mutta 
jotenkin tuollainen mielikuva minulle syntyy Superkart-kilpuria 
katsoessa. 

 Niin mikä Superkart? Joku siinä minua jo katsoi säälivästi: 
”Se kirjoitetaan Super Car ja on rallicross-luokka.” Mutta ei 
sinne päinkään, vaikka tuokin on raju laji, niin tavallaan 
SUPERKART, joka ajetaan asfaltilla, on vielä rajumpi. Jopa 
niin, että Suomen moottoriradat ovat sille liian hitaita. 

No, mikä se sitten on? Kyllä se on karting-auto, kuten nimi 
vihjaa, ja melkoinen tykki onkin. Kaksisylinterillä 250 cc 
moottorilla saadaan 105 hv:n takapyörätehot, jolla lusikka 
porhaltaa tuollaiset 250 km/h, pyrähtäen satasen vauhtiin 2,8 
sek. Minimipaino (auto+kuljettaja) on 218 kg. Heikommillakin 
yhtälöillä syntyy lentokoneita, mutta tällaisella laitteella 
kilpaileva Fredin Juha vakuuttaa, että poistumisesta maata 
kiertävälle radalle ei ole pelkoa, siitä pitävät spoilerit huolen. 
Auton aerodynamiikka perustuu tuulitunnelitesteihin ja se istuu 
radassa kuin valettu. Jopa niin, että sen vääntäminen kisassa 
on käsivoimille joskus ylivoimainen rasitus ja saattaa johtaa 
jopa keskeytykseen. Rajun down forcen ymmärtää, kun tietää 
keskinopeuksien kisassa pyörivän haarukassa 160-190 km/h. 
Rajuimpana Ranskan Dijon jossa se on 180-190 km/h.  

Suomessa laji on melko tuntematon, mutta sitäkin 
suositumpi keski-Euroopassa. Viime vuonna kauden 
päätapahtumassa Hollannin  Assenissa oli 70 000 katsojaa.  

EUROPEAN SUPERKART SERIES 2014 

25.4.-27.4. Hockenheim/Saksa 
23.5.-25.5. Oschersleben/Saksa 
13.6.-15.6. Hockenheim/Saksa 
 1.8.- 3.8.   EM Assen/Hollanti 
 5.9.- 7.9.   Dijon/Ranska 
3.10.-5.10. EM Val de Viene/Ranska 

Sarjan neljästä suomalaisesta kolme TamUA:sta 
Sarjaa ajaa vakituisesti puolensataa kilpailijaa, jotka 

edustavat noin kymmentä Euroopan maata. Joukossa on 
mukana neljä suomalaista, joista peräti kolme tulee 
TamUA:sta. 

Juha Fred ja Pasi Raittinen ovat olleet mukana jo useampina 
vuosina ja tälle kaudella joukkoon kolmanneksi liittyi, Juha 
Fredin viimevuotisen laitteen hankkinut Mika Broms. Juha ja 
Pasi ajavat omassa ACE Sport Finland-teamissaan; autojen 
runko on Anderson ja moottorit PVP. Omassa Bromsa Racing 
teamissaan ajavan Mikan ajokki on PVP. 

Kesäkuun puolivälissä ajettu toinen Hockenheimin kilpailu jäi 
kolmikolta väliin, mutta syyskuun alussa ajettavassa Dijonissa 
ollaan jälleen mukana. Tätä ennen elokuussa on 
kaksiosaisena käytävästä EM:stä ensimmäinen eli Assen, 
jonne matkaavat Fred ja Raittinen. Vasta tänä vuonna sarjaan 
tulleella Bromsilla ei EM-kisaan vielä ole osallistumisoikeutta.  

Fred ja Raittinen aloittivat kautensa heti huhtikuussa 
Hockenheimista. Kisat käydään siten, että jokaisessa 
osakilpailussa ajetaan kaksi erillistä kilpailua. Suomen 
olemattomat testi- ja harjoitusolosuhteet aiheuttavat, että 
kauteen joutuu lähes ”kylmiltään”. Hockenheimissa Juha 
sijoittui ensimmäisessä startissa 12., mutta toisessa matka 
päättyi jo yhteen kierrokseen. Pasi puolestaan ei päässyt 
starttaamaan lainkaa ensimmäiseen kisaan, toisessa sijoitus 
oli 15. 

Oscherslebenissä meni jo paremmin, Juha oli lähtöjen 12. ja 
10.; Pasi puolestaan ensimmäisessä heti Juhan jälkeen 13. ja 
toisessa startissa 14. Mikalle Oschersleben oli sarjan 
debyyttikisa ja enemmänkin totuttelua uuteen, melko 
yllättävään ratamaailmaan, niinpä molemmat startit päättyivät 
keskeytykseen. 
                                                                             OOVEE  

 



  

Esapekka Lappi ja Janne Ferm viettävät juhannusta Belgiassa 

 

Rallin EM-sarjaa (ERC) johtavat Skoda Motorsportin 
Esapekka Lappi ja tamualaistunut kartturinsa Janne 
Ferm ottavat juhannuksen vastaan työn merkeissä, 
osallistumalla Skoda Fabiallaan sarjan kuudenteen 
osakilpailuun Geko Ypres Rallyyn Belgiassa. 

Kokonaan asfaltilla ajettavan rallin 20 EK:n (294 
EK-km) voi odottaa käyvän parille hyvin ”käteen”, 
onhan myös edellinen ”plakkariin” tipahtunut voitto 
asfaltilla ajetusta Irlannin rallista. 

Ypres-ralliin mentäessä kuljettajien EM-sarjan 
johdossa olevan Lapin pistetili on 98, mikä tietää 29 
pisteenjohtoa toisena olevaan Irlannin Craig 
Breeniin. Janne puolestaan johtaa samoin pistein 
omaa co-drivers EM-taistoa, niin ikään 29 pisteellä 
ennen Iso-Britannian Scott Martinia. 

Lappi/Fermiltä jäi edellinen toukokuussa Portugalin 
Azoreilla ajettu osakilpailu väliin, mutta eipä siellä 
pistepottiaan kartuttanut irlantilais-brittiläiset 
Breen/Martinkaan. Pari joka tämän hetkisessä 
valossa näyttäisi lyövän tiukimmin kampoihin 
suomalaisille. 

Belgian jälkeen sarja käsittää vielä viisi 
osakilpailua, joten paljon on edelleen avoimia 
kortteja. Yhtenä niistä se, mitä sisältävät jatko-
ohjelmat.  

Lappi/Ferm kanttaavat voittoon Irlannin asfaltilla. Kotikentällään esiintynyt Breen ei 
maalia nähnyt, vaan jäi jo ensimmäiselle EK:lle. Sarjan avanneessa Itävallan 
kisassa suomalaiset eivät startanneet, mutta toisena ajetussa Latvian Rally 
Liepajassa tuli selkeä voitto; Breen oli nyt kolmas. Kreikan Acropolis meni hieman 
alakanttiin, sijoituksen ollessa neljäs; kovimmaksi kiistakumppaniksi muodostunut 
Breen voitti. 

Kuva: A. Lavandinho 

Jaakko Syvänen Botniaringin FINRace-avauksen V1600 SM-pistekakkonen 

 
Kuva: Mika Mäki 

TamUA:n Jaakko Syvänen aloitti vauhdikkaasti, kun 
rata-ajon FINRace-sarja käynnistyi puolivälissä 
toukokuuta Jurvan Botniaringillä. Viime vuoden tapaan 
V1600-luokassa, jossa Formula Fordin ohella jaetaan 
toinen sarjan SM-arvoista, kilpaileva Honda Civic-
kuljettaja sijoittui ensimmäisessä lähdössään 5. sijalle. 
Kun saman lauantaipäivän kuluessa startattiin vielä 
toistamiseen, niin vauhti sen kuin parani ja nyt tuloksena 
oli 3. sija. 

Kun luokan kärkitaistossa oli mukana yksi SM-sarjan 
ulkopuolinen, ja pari ensimmäisessä lähdössä 
menestynyttä jäi toisessa kokonaan vaille tulosta, 
kohentui Syväsen sijoitus pistetaulukossa peräti toiselle 
sijalle. 

Botniaringin jälkeen V1600-luokan SM-johdossa on 
Turun Mini-kuljettaja Erkki Lindstedt 45 pisteellä ja 
toisena Jaakko Syvänen 34 pisteellä. 

 

 
 

TamUA:lais kilpailijat 
Riihivuori Sprintin ”rospuuttokeleissä” 

Aina valpas Karhusen Janne poikkesi kevään korvalla 9.3., 
”rospuuttokeleillä” ajettuun Riihivuori Sprintiin ja bongasi pari tuttua 
kuljettajaa. Tarmo Ollila (vas.) ajoi seniorien kaksivetoluokan voittoon 
ja olisi yltänyt nelkuissakin toiseksi. 
Asko Väätänen (yllä) sijoittui senioreiden nelivetoisissa 7:nneksi 



 

 

Ei ole Hännisen Mirja (kuvassa vas.) 
harrastusta vaihtanut, olimmepa vain 
taas joukolla osoittamassa 
autourheiluväen muuntautumiskykyä 
mitä erilaisimpiin olosuhteisiin ja 
tilanteisiin, sekä sitä ettemme me 
väheksy yksihevosvoimaisiakaan. 
13.-15.6. järjestettiin Niihaman 
ratsastuskeskuksessa 
kouluratsastuksen Suomen 
Mestaruuskilpailut. 
Ei, ei niitä TamUA järjestänyt, sen sijaan 
vastasimme kisan ajan vuorokaudet 
ympäri alueen vartioinnista, 
järjestyksenvalvonnasta ja liikenteen 
ohjauksesta. 
Sanomattakin on selvää homman 
hoituminen moitteita. Tosin täytyy 
myöntää, ettemme aivan pyyteettömästi 
liikkeellä olleet. ”Ratsuväki” lupasi 
puolestaan tulla avustamaan Pirelli 
Rallin kuvioissa. 
 

 

Hallitus ”poikkesi” pienoisautoilijain harjoitustiloissa Nokian Portissa 

Tekevät nämä korkeat instanssitkin maakuntamatkoja, niin miksei TamUA:n hallituskin, joka tutustui TamUA:n pienoisautoilijain 
harjoitustiloihin Nokialla, Nokian Portissa. Samalla pidettiin kuukausittainen hallituksen kokous. 
Hallituksen jäsenet (ja varajäsenet) oikealta: Minna Myllymäki, Arto Michelsson, Heikki Helin, Jukka Helenius, 
 puheenjohtaja Hannu Koivumäki, Juha Erenius, Olli Niemi, Sami Munck, Pekka Helle, Markku Helenius, Markku Kuusijärvi, 
Janne Karhunen, Toni Mäkinen ja Jyrki Joensuu. Kuvasta puuttuvat Sauli ja Henry Majaniemi sekä kuvassa, mutta väärällä 
puolella kameraa oleva O-V. Takala. 


