
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tampereen Urheiluautoilijat ry  

53. toimintavuosi  

 

 

Jäsenlehti 4 / 2009 

On jälleen päätöstenteon aika – osallistu Sinäkin! 

TAMPEREEN UA:n SYYSKOKOUS ma 16.11.2009 klo 18.30 
                                                                          kerholla, Turjank. 1 c 

 

Uskomatonta, 

           mutta niin se vain on! 

On taas se hetki, jolloin otetaan kalenterit esiin 
                                                   ja tehdään aikavaraus, 

    sillä TamUA:n Pikkujoulut 
                ovat ovella ennen kuin uskotkaan! 

 
Ja nyt aivan uusissa puitteissa! 

   

la 12.12.-09 klo 18.00 

HAIHARAN KARTANOSSA 
Kaukajärvi, Haiharankatu 30 

                                                                  Katso lisää takasivulta       
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Hämeen Alueen järjestämät tutkinnot 
vuonna 2009 
 
Endurance  
- 
 

JM  
03.10. Orivesi, YL, Nu (yl 25.9., nu 18.9.) 
07.11. Hämeenkyrö, YL (30.10.) 
 

Ralli  
  
24.10. Vilppula, uusinta (16.10.) 
07.11. Nuutajärvi, uusinta (30.10.) 
14.11. Valkeakoski, uusinta (6.11.) 

 

Pakolliset ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa 
ennen tutkintoa tai sulkeissa mainittuun pvm mennessä 
sähköpostiin alue5.tutkinto@pp.inet.fi, mahdolliset tiedustelut 
klo 17 jälkeen Terhi Kuisma-Tuominen p. 0400 216 441.  
Terhiltä saat tilitiedot tutkintomaksua varten, kuitti mukaan 
tutkintopäivänä.  
 

HUOM! Muutokset mahdollisia. 
 

Tutkinnot ja koulutus löytyy myös netistä! 
www.autourheilu.fi/ koulutuskalenteri/tutkintokalenteri/hame/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TamUA:n TOIMISTO   
Turjankatu 1 c, 33100 Tampere     
Puh. (03) 255 3212 
Kotisivu:  www.tamua.fi   
Sähköposti: tamua@tamua.fi 
 

Toimisto avoinna: 

Maanantaisin ja torstaisin klo 15–19    
 

 

 

 

 

 

 

 

29.09. Salin Esa   
 
02.10. Salonen Anne 
11.10. Valonen Riku  
15.10. Piilonen Topi  
28.10. Eskola Jouni  
 
11.11. Mäkelä Pentti  
 
03.12. Olli Eija  
17.12. Nikkinen Pia 
27.12. Teponoja Miko  
 

 

  

 

Tampereen Urheiluautoilijain sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
maanantaina 16.11.2009 klo 18.30 

kerhotiloissa, Turjank. 1 C 

       Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat, mm. henkilövalinnat ja 
toimintasuunnitelma sekä budjetti vuodelle 2010. 

 
       Kahvitarjoilu                                                                      Tervetuloa! 
 
 
 

mailto:tamua@sci.fi
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Tampereen Urheiluautoilijat ry 
JÄSENLEHTI 4/ 2009   
 
Ilmestymispäivä 1.11.2009 
 
Julkaisija ja toimitus 
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
Turjankatu 1 C 
33100 Tampere 
 
Päätoimittaja 
Minna Myllymäki 
 

Lehden teossa avustivat 
Juha Erenius 
Jari Jaakkonen 
Olli Niemi 
Ossi-Veikko Takala 
 
Seuraava numero ilmestyy 
ennen joulua, aineisto 
ehdottomasti kerholle 
aineistopäivään mennessä. 
Seuraavat aineistopäivät: 
nro 5-6/ joulukuu ’09 - 15.11.2009 
 
 

Aineiston voi toimittaa  
UA:n toimistolle Turjankatu 1c  
tai sähköpostitse 
tiedotus.tamua@tamua.fi 
 
Painosmäärä 
450 kpl 
 
Painopaikka 
Domusprint Oy 
Teiskontie 9 
33500 Tampere 
 
 

 
                            

                                Pääkirjoitus 
 
  
TERVEHDYS TAMULIT 
 
Kaunis syksyinen lauantaipäivä, mökkiä on laiteltu talvilevolle ja saunassa 
on käyty. 
Ajattelin muutaman rivin kirjoittaa, koska kohta Minna hätistelee 
meikäläisen raaputuksia. 
 
Mietin mitä tähän kirjoittaisin, koska ei aina kehtaa Teitä hätistellä 
talkoisiinkaan. 
Kiitos vain kaikille talkoisiin osallistuneille sillä monessa rallissa ollaan 
touhuttu, jotta saisimme ensi syksyn AUTOGLYM Historic Trophy- ralliimme 
tekijöitä. Kyllä tässä talven aikana ehdimme vielä muutamassa rallissa ja 
rallisprint-kisassa poikkeamaan. Joten tsemppiä. 
 
Tänä syksynä olemme saaneet liian usein lukea viikonlopun aikana etenkin 
nuorille sattuneista vakavista liikenneonnettomuuksista. Monen nuoren 
elämä on näissä menetetty. Vauhdin hurmassa on menetetty auton hallinta 
vakavin seurauksin. 
Ammattikasvattajat ovat pohtineet keinoja miten valvotuissa ja ohjatuissa 
puitteissa voitaisiin antaa nuorille liikennekasvatusta. 
Me autourheiluseurathan teemme juuri tätä työtä. Seuroilla on monenlaisia 
aktiviteettejä joissa valvotuissa oloissa voidaan ohjatusti kehittää ajotaitoja. 
Vaikeutena on vain tavoittaa näitä nuoria ohjatun toiminnan pariin. 
Mieleeni tulevat Kaanaa ja Tapatora. Näissä meillä on hyvät 
mahdollisuudet yrittää tavoittaa nuoria. 
Tapatora tietenkin vaatii jäätä, mutta siellä voitaisiin järjestää liukkaankelin 
opetusta ja onhan meillä seurassakin oikea ammattimies kouluttajaksi. 
Kaanaassa katselen haikein mielin crossi-radan puolelle siellä alle 
kouluikäiset harjoittelevat pyörän hallintaa. 
Nämä ovat ajatuksia ja näissä on meillä haastetta jotta jotenkin saisimme 
tämäntapaista toimintaa aikaiseksi. Näin voisimme osoittaa 
yhteiskuntakelpoisuuttamme muutenkin kuin vain kilpailutoimintaa 
järjestämällä. 
 
Maanantaina 16.11.2009 on yhdistyksen syyskokous. Tervetuloa. 
Syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle, 
hallituksen varajäsenistä, talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja 
puheenjohtajasta 
 
Syysterveisin 
 
Olli Niemi 
puheenjohtaja 
0400-889013 
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Kuinka kauaksi omena putoaa puusta?  
 
 

Oli aika jolloin osallistuttiin koko perheen voimin 
talkoisiin ja kisojen tekemiseen. Eikö olisi nostalgista 
palauttaa nuo ajat takaisin?  
Meilläkin järjestetään talkoita – tiedättehän? 
Talkoovarustukseen suosittelemme uutta lämmintä 
sekä sporttista hupparia TamUA:n logolla! Lue lisää 
sivulta 9. 
 

Syyskokous on taas ajankohtainen, tule vaikuttamaan 
omaan seuraasi ja sen toimintaan. Valitsemme 
puheenjohtajan ensi vuodelle sekä hallituksen 
erovuoroisten jäsenten että varajäsenten tilalle uudet 
päättäjät.  
 

Pikkujoulua vietetään tänä vuonna uudessa 
ympäristössä uusin kujein Kaukajärvellä Haiharan 
Kartanossa 12.12.. Ilmoittautumiset toimistolle. 
Josta tulikin mieleen että niitä kiertopalkintoja(kin) 
täytyisi puhdistaa, kiillottaa ja kaivertaa ennen 
palkintogaalaa. Jotta siihen toimeen päästään tarvitsee 
ne palauttaa kerholle, mieluiten ensitilassa ettei tule 
kiirus...  
 

Kauden kuulumisia saa lähettää edelleen, jaetaan niitä 
muillekin lehden välityksellä. Tarinoiden toimitus 
vaikka ruutupaperilla kerholle tai sähköisesti 
allekirjoittaneelle, kiitos!  
 
 

Valoisaa syksyä!  
 

Minna  
 

p. 040 8379 379  
minna.myllymaki@pp.inet.fi  
 
 
PS: Vastaus otsikon kysymykseen on varmasti 
riippuvainen siitä kasvaako puu itse rinteessä…  

 
 
…että 12. joulukuuta saattaa Haiharan 

kartanon saleissa vuosisatoja vaellellut 
vaalea neito saada paniikkikohtauksen ja 
pakata huntunsa sekä haihtua muihin 
maisemiin, sillä silloin juhlatilan valloittaa 
lukuisa määrä reippaita (?)  ja hieman 
äänekkäitä autourheilijoita. 

 
…että minkäs ihminen ylivoimalle mahtaa ja 

niin sitä Lahtisen Rami lähti jälleen kerran 
vetämään jälleen kerran lopettamaansa  
Saaremaaralli-matkaa.  

 
…että niin se tiedonvälitys kehittyy. Jos 

vilkaiset tämän lehden sivun 2 
ylälaidasta toimistomme ”teknisiä tietoja”, 
huomannet siitä FAX-numeron 
kadonneeksi. Ei ole painovirhe vaan 
johtuu tästä bittimaailmasta. ”Kaikki” 
kuulemma käyttävät nykyisin 
sähköpostia, joten faksi nökötti hiljaa 
nurkassa. Ainoa mikä liikkui oli 
puhelinlasku. Syntyy pientä säästöä kun 
FAX-numero suljettiin; itse laite on 
edelleen tallessa ja voidaan mahdollisen 
tarpeen vaatiessa liittää toimiston 
lankapuhelinnumeroon. 
 

 

JÄSENETU  
 

ZARILLO  
Otavalank. 9, Tampere  

 

-10%  
ruokalistalta maanantaisin  
Esitä jäsenkortti tilatessa 

JÄSENETU  
 

KIRPPUTORI  
ZIRPPIS  

Turjank. 4, Tampere  
 

Pöytävuokra 20€/viikko 
 

Avoinna ma-pe 11 – 18 
la-su 11 – 16  

  

  

Olisi jälleen aika palauttaa viime vuonna 

ansaitut kiertopalkinnot toimistolle puhdistusta 
ja kaiverrusta varten.  
 
Kiitos!  

JÄSENETU  
 

Kulta- ja kellokauppa 

Harry Wahlberg Oy 
Kuninkaankatu 30, Tampere    

 

 alennus 20%  

jo tunnetusti alennetuista  
hinnoistamme  
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PIENOISAUTOTOIMIKUNTA 
 

 

            TIEDOTTAA 

HARJOITUSAJOT 
Myllyvuoren eli Etelä-Hervannan koululla 

käynnistyivät 6.9.2009 

Normaalit huopamatolla ajettavat harjoitusajot 
Myllyvuoren koululla (Mekaniikanpolku 9) 

sunnuntaisin klo 9-15 seuraavina päivinä: 

6.9. – 29.11.2009 
13.12.2009 

10.1. – 28.3.2010 
11.4.2010 

Kerhoautoilla pääsee ajamaan ilman kustannuksia 
muutaman kerran, jonka jälkeen ohjaamme innokkaan 
kuljettajan hankkimaan omaa kalustoa. 

Lisätietoja harrastuksen aloittamisesta: 

                           Heikki Helin  puh. 0400-621 094 

   Turvapää l l i kkökoulutus  

TamUA:n kerholla järjestettiin ”elonkorjuuaikaan” 
nopeuslajien päätoimitsijatehtäviin hakeutuville 
suunnattu nopeuden turvapäällikkökoulutus. 

Kovin tuttuja hämäläisiä aktiivijärjestäjäkasvoja 
käsittäneessä kurssilaisryhmässä oli mukana myös 
pari tamualaista, Erkki Ruoranen ja Pauli Kuoso. 

Hyvä näin, sillä nopeudessakin puhaltavat uudet 
tuulet. 

 
 

Toki turvapäällikön tehtävä nopeuskilpailussa on 
vaatinut aiemminkin päätoimitsijalisenssin, mutta 
jatkossa tämä vain korostuu, kun nopeudessa 
aletaan soveltaa rallin tapaista käytäntöä, jossa 
lisenssi on nimenomaan tehtäväkohtainen (esim. 
kilpailujohtajan päätoimitsijalisenssi ei sinänsä 
kelpuuta turvapäälliköksi jne..). 

Eli nyt on syytä haketua koulutuksiin – tekijöitä 
tarvitaan, ei vain näkijöitä! 

  Kuvat: Jouko Puhakka 

  

 

 

 

Talkoot 
Rallirannassa 

lauantaina  
22 pnä 

elokuuta 

Osallistujamäärä vain valitettavasti oli varsin rajoitettu. Tosin 
talkooväki sai yllättävän vahvistuksen paikallisten asukkaiden 
taholta, mistä oli selvää apua mm. eväiden syönnissä. Toki 
tälläkin porukalle alkoivat saunalla ovet ja lukot toimia sekä 
lämpö lisääntyä – vieläpä paljon puhutussa ”kestävän 

kehityksen hengessä” (arvelisin).  
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Uusi aluevaltaus: ”FIA:n hommissa” ja apuna vähän muuallakin  

Menneenä kesänä, kun rallirintamalla testikausi oli kuumimmillaan, antoivat ralliaktiivimme tähän soossiin 
oman panoksensa. Oikeastaan voi puhua uudesta aluevaltauksesta, joskin aiheen piirissä on pyörähdetty jo 
aiemminkin. Toiminnan moottorina toimii Niemen Timo, jolla Tapahtumapalvelunsa kautta on testijärjestelyistä 
pitkä kokemus, ja joka tapahtumista kantoi varsinaisen vastuun. Suljettu tieosuus tarvitsee testirupeamanakin 
melkoisesti henkilöstöä, ja tässä antoi apuaan UA, Ereniuksen Juhan touhutessa ”pääorganisaattorina”. 

Vastaavia tehtäviä lienee tarjolla myös jatkossa, joten pistäkääpä ”korvan taakse”. Ajan salliessa, tätä kautta 
saa yhden uuden ja mielenkiintoisen lähestymiskulman ralliautoiluun. 

Seuraavassa Eren kuvien myötä katsaus osallistumisestamme näihin testeihin ja vähän tositoimiinkin.  

 

 

 
Sateisena maanantaina (13.7.) startattiin Jyväskylän suuntaan 

vähän rinta rottingilla, tuli lähtö FIA:lle hommiin – ainakin melkein. 
FIA:n ja rengastehdas Pirellin välisellä sopimuksella Pirelli ajattaa 

muutamaa nuorta lupaavaa kuljettajaa Mitsun Evo X:llä tietyissä MM-
ralleissa. Näihin Pirelli Star Drivereihin kuului mm. Jarkko Nikara. 

Huoltovastuu oli kilpailutettu italialaiselle huoltotiimille, ja kun 
Mitsujen ajettavuus ei oikein tyydyttänyt, sai Mitsu-guru Lasse Lampi 
sen kohentamisesta testitehtävän. Tätä tukemaan mekin kurvasimme 
9-tien kupeeseen Jämsän Partalaan, siihen mistä joskus on alkanut 
Ouninpohjan EK. Kohta saapui Lampikin, ja pienen vauhtimutkan 
jälkeen myös italialainen huoltorekka, kyydissään Evo X, mutta ei 
lainkaan alustanosia. 

No, homma kuitenkin pyörimään ja Lasse teki minkä voi, vaikka 
siunailikin huoltotiimin ajatusmaailmaa. Alun perin testiä piti jatkaa 
vielä tiistaina, mutta vaihtopalikoitta tekemiset loppuivat jo 
maanantaina ja homma jäi yksipäiväiseksi. 

 
  

 

 

 

 

Kuva yllä: Välillä tositoimissa! Vilppulaan kotoutetussa Mänttä 
200-rallissa teimme puolikas-EK:n. Varatirehtöörinä (II EK-
päällikkö) toimi Helteen Pekka, Niemen Timo puolestaan 
kirjaili aikoja fläppitaululle. 

 
Kuvat vasemmalla: Neste Oil Rallyssa osoitteena oli 

Väärinmajan EK ja Timon organisoima VIP-kylä, jossa 
valvottiin ”yleistä järjestystä ja turvallisuutta” 
järjestyksenvalvojien ominaisuudessa. 

   (PS: Kiinnostavatko sinua järjestyksenvalvontatehtävät? Jos, 
niin ota yhteyttä kerholla. Näin pääset mukaan, kun 
järjestyksenvalvojakurssi seuraavan kerran järjestetään.) 
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MATTI RANTASEN TESTIKEIKKA 24.7. 
Lammilaisveijari Matti Rantasen saatua Neste Oil Ralliin 

näytönpaikan Munchi´s Fordilla (Fordin III-tehdasteam) piti 
WRC-autoon saada tuntuma. Sitä edesauttamaan rykäistiin 
Mannisenmäen Riston Niemen Timolta tilaama testirupeama 
parilla tiellä Jämsän Kaipolanvuoressa ja Pitkäjärvellä.  Mukana  
toteutuksessa myös iskuryhmä tamualaisia.  

Kuvateksti:  

 

 Testitapahtumassa oli piirteitä lähestyvästä kansanjuhlasta. 
Kuvausryhmä haastattelee Rantasta ja muutoinkin ”suruväkeä” pyörii 

paikalla pilvin pimein. 

 

 

Kun kaluston kyljessä lukee muutamasta ”öljykaivosta” tunnettu 
Abu Dhabi, ei auto kulje peräkärryssä ja huolto vanhalla Hi Acella. 
Oheisen mallisia Mersuja oli paikalla kaksittain ja huoltomiehiä riitti 

vähän auton joka kulmalle ja vielä allekin.  

 

 

 Siinä ammattimiehet ovat asialla, eikä kuskin tarvitse huoltotöissä käsiään liata, sen kuin odottelee kabiinissa ajovuoron alkamista. Huolto 
puolestaan voi  rimpauttaavaikka ohjeita Lontoon saareltatai tiedustella öljybhintaa Abu Dhabista. Ja Erekin istahtaa tauolle, kun ei näy 

tietiellä asiattomuuksia. 

 

 

Kuva yllä: Oli paikalla kotimaistakin huippukalustoa (kuvassa 
vasemmalla), sitä esitteli vanhempi vetomies Heikki Hellsten 
(kuvassa oikealla). 

Vasemmalla: Että testaus vastaisi tarkoitustaan, ajon on 
tapahduttava kilpailunomaisella vauhdilla ja, kuten alakuva 
osoittaa, siinä saattaa joskus tien laita tulla turhankin lähelle. 

                                               (Kuvat: Jari Jaakkonen) 
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Välimäen Jussi 
jätti 

 ralli SM:n  
ja 

suunnisti 
Kiinaan. 

Kuva: Plopcrew Productions 

Kun Jussi kesä-SM:t avanneessa Waltikka rallissa joutui 
heittämään pyyhkeen kehään vuokra Mitsun voimansiirron 
ratkettua, ja seuraava O.K.Auto-ralli Kouvolassa jäi väliin, 
sen mennessä päällekkäin Kiinan mestaruussarjan 
osakilpailun kanssa, oli edessä ratkaisun paikka. 

Toki sijoitus talvikisojen jälkeen oli ollut SM:n kakkossija, 
mutta kahden pisteettömän osakilpailun jälkeen tilanne oli 
aivan toinen. Joten näinä tarkan markan aikoina 
taloudellisia uhrauksia oli tähän suuntaan turha enää 
tehdä. Leikki Suomen SM-sarjassa sai jäädä. 

Kun kausi ynnättiin, talvella ajetut 37 pistettä riittivät 
nelivetoluokan SM:ssä kuudenteen sijaan. Tiimien 
mestaruussarjassa STC-Meat Rally Team sijoittui 40 
pisteellä neljänneksi. 

Vetäytyminen SM-sarjasta merkitsi, että panokset 
siirtyivät Kiinaan. Kiinan mestaruussarjan avauksessa 
homma käynnistyikin vauhdilla. 
Hongyun Honghu-teamin Mitsu Lancer Evo IX:ää käskenyt 
Jussi otti kartturinsa Marko Sallisen kanssa, Wankingin 
Jiangissa kesäkuun puolivälissä ajetun avauskisan voiton, 
ajamalla pohjat seitsemällä EK:lla yhdestätoista. Toiseksi 
kurvaillut britti David Higgins jäi 36,3 sek. ja kolmas, Juha 
Salo, 48,9 sek. 

 

Toinen osakilpailu, asfaltilla käyty Huairou-ralli, ajettiin 9-
10.7. Kiinan muurin tuntumassa, Pekingin pohjoispuolella.  
Kahdella alkupätkällä vauhtia verottivat pieleen menneet 
alustasäädöt, niillä tuli takkiin saman verran mitä oli ero 
voittajaan maalissa. Alustamuutosten myötä vauhti parani 
ja tuloksena lopulta kolmas sija Higginsin voittaessa. Juha 
Miettinen jäi voittajasta 3,6 sek. ja Jussi 19,8 sek. 

Kolmas osakilpailu Etelä-Kiinassa Kantonissa ajettu 
Fodang-ralli oli jälleen asfaltilla ja toteutukseltaan melko 
erikoinen. Se käytiin lähes pelkästään kahta todella 
surkeassa kunnossa ollutta asfaltti/betonitietä edestakaisin 
ajamalla. Ryskeen ja rytinät läpäisi jälleen vauhdikkaimmin 
Davis Higgins, jonka velipoika Mark Higgins oli toinen ja 
Jussi kolmas 59,7 sek. voittajalle jääneenä. 

Sarjassa on vielä jäljellä kaksi osakilpailua, molemmat 
soralla. Seuraavaksi ajetaan marraskuussa Longyoussa 
kisa, joka samalla on Aasian-Tyynenmeren rallisarjan 
päätöskilpailu. 

Kiinan mestaruus on sen verran kiinalainen juttu, että sitä 
ei ajeta henkilökohtaisena vaan team-mestaruutena. 
Jäljellä olevien kilpailujen hyvällä menestyksellä se on vielä 
Jussin teamin saavutettavissa.    

Sievisen Tiinalle 

hopeaa Lady Cupissa 

 

Naisten rallimestaruus, Lady Cupin kuusi osakilpailua, 
ajettiin tänä vuonna F-Cupin yhteydessä. Kamppailu oli 
läpi kauden kahden kauppa, jossa ottivat yhteen 
TamUA:n Tiina Sievinen BMW:llä ja HämUA:n Marjo-
Riitta Lunden Starletilla. Tasaisesti edennyt Tiina oli 
pitkään pistejohdossa, mutta loppupelissä mestaruus 
ratkesi jopa melko selkeästi Marjo-Riitalle 75 pisteellä (5 
voittoa ja 1 keskeytys), Tiinan kuitatessa hopean 63 
pisteellä (1 voitto, 4 kakkossijaa ja 1 keskeytys). Pronssi 
meni Kuortaneen suuntaan Elina Toivolalle 44 pisteellä. 

Jouni Eskola 
jälleen Mini 1000 Cupin pronssilla 

 Vuonna 2008 kolmas, 2007 toinen, 2006 toinen, 2004 
kolmas, 2003 kolmas – mikähän olisi miehen sijoitus 
vuonna 2009; no yllätys, yllätys kolmas. 

Täytynee todeta Eskolan Jounin ottaneen paikkansa Mini 
1000 Cupin kärkikolmikossa, sillä todellakin, jälleen tällä 
kaudella tuloksena sarjassa oli kolmas sija. Pronssitilalle 
kunniaa tehden Jouni ajoi sen sijoittumalla yhdeksässä 
osakilpailussa kuusi kertaa kolmanneksi (lisäksi 2 
kakkossijaa ja 1 keskeytys.)  

Mini 1000 Cupia hallitsi kuusi voittoa ajanut HRF:n Sami 
Inkiläinen, keräten 390 pistettä, hopeaa otti Janne Havinen 
365 pisteellä, Jouni Eskolan pronssipisteet olivat 330. 

Nykyisin Historic ratakisojen yhteydessä ajettava Mini 
1000 Cup elää ja voi hyvin.  

Pekka Koivulalle SM-hopeaa 

Viime vuosien menestyksekkäin pienoisautoilijamme 
Pekka Koivula ylsi tälläkin kaudella mitalikantaan, ottaen 
TP-10 luokassa SM-hopeaa, sijoittumalla osakilpailuissa 
kaksi kertaa toiseksi ja kerran kolmanneksi; pisteitä 262. 
Mestaruus meni Hyvinkään Teemu Saariselle 290 pisteellä. 
Pekka kävi tiukan pistekamppailun hopeasta, sillä yhden 
osakilpailuvoitonkin ajanut Kymin Tony Raikas jäi pronssille 
vain neljän pisteen erolla.   
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TAKIN KUVA 

 
 

 

 
Sporttinen takki joka siirtää kosteuden ulospäin ja 
pitää olon miellyttävän kuivana. Täyspitkä 
vetoketju. Hupun sisäpinta, teret ja resorin 
koristeraita ovat kontrastivärillä, takin väri siis 
musta valkoisin tehostein. Takin rintaan on 
brodeerattu TamUA:n lippulogo. 
Koot: S-XXL  
Materiaali: Polyesteri 80 %, puuvilla 20 %  

Hinta: 45 €  

Takki on laadukas CLIQUE-tuote 

 
Tilaukset toimistolta aukioloaikaan, maksetaan 
noudettaessa. 
Toimistolta löytyy myös mallikappaleet, joten 
poikkea sovittamassa. 

Puserostaan 

porukka 

tunnetaan! 

PS.  Kunhan alkaa ”pakkanen paukkua ja saadaan 
rekikelit”, tarjolle tullee myös varsinainen talvitakki! 

Kuljetusliike 

Wili Way Oy 
Tampere 

puh. 0400 952 880 

     -Nosturiautoja 
     -Vaihtolava-autoja 

-Yhdistelmäautoja, 
                                  katettuja 
     -kappaletavarakuljetukset 

-umpikaappi-      
perälautakuljetukset 

Pikakuljetukset pakettiautolla 

 

T a m U A : n  k e r h o t a k k i  e d e l l e e n  s a a t a v i l l a !   
 

 

Hämeen alueen syyskokous  2.10. 

Tämä alueemme tärkein hallinnollinen katselmus, 
syyskokous, pidettiin tällä kertaa TamUA:n kerholla, ja 
perjantai-illasta huolimatta väkeä oli kuin 
järjestelytoimikunnan kokouksissa. Osanottajia saapui 
peräti 16. alueen seurasta. 

Osasyy tähän löytyy esityslistalta, jolla oli esitys alueen 
liittovaltuustoehdokkaista ja näiden varamiehistä. Neljän 
varsinaisen ja kahden varamiehen paikkaa asettui 
tavoittelemaan peräti 10 ehdokasta, mukana TamUA:nkin 
tarjokkaita kaksittain. Kun politikointia emme harrastaneet, 
äänivyöry meidän suuntaan jäi odottamaan iltseään. 
Muutoinkin vanha valta säilyi, sillä edelleen valituiksi tulivat 
Jari Hänninen VaToSUA, Tapani Eronen HämUA, Tuomo 
Luodes P-HUA ja Esa Lampi LemUA, varapaikoille Jukka 
Niemelä LemUA  ja Terhi Kuisma-Tuominen AAU.  

Kokouksen valitessa aluetyöryhmää vuodelle 2010 sen 
sijaan puhalsivat muutoksen tuulet. Sporttivastaavana tosin 
jatkaa Toijalan Päivi ja tutkintovastaavanakin Terhi Kuisma-
Tuominen, mutta muut paikat menivät vaihtoon, kun seura- 
ja koulutusvastaavaksi nimettiin  Marko Tuominen ja 
nuorisovastaavaksi Tommi Muilu. 

Kokouksen muuta antia olivat alueen  budjetin ja 
toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä nyt maan 
kaikkien autourheilualueiden aluekoordinaattorina toimivan 
Jyri Ahosen tiedotusluontoinen selvitys AKK:ssa 
tapahtuvista päällikkötason muutoksista, joita 
lajipäällikkörintamalla on tapahtumassa useita. 

Seura-aktiiveja lienee kuitenkin enemmän kiinnostanut, 
jo osittain tiedossa ollut, nopeuslajien 
päätoimitsijakoulutusuudistus. Ensi vuonna nopeudessakin 
siirrytään rallissa jo olevaan käytäntöön, jossa 
päätoimitsijoiden tulee käydä tehtäväkohtainen koulutus. 
Samalla nopeuslajien kilpailusihteeriltä aletaan vaatia 
päätoimitsijakoulutus.   
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XXIX Mansen Muhkurat 8.8.2009 

T i l a na h ta u t t a  K a a n aa ss a  j a  k a l e n t e r i s s a  

Kyllä tässä ”meidän” Kaanaassa järjestetään ”hirrrveä”  määrä kisoja. Tähän johtopäätökseen on pakko tulla, 
kun katsoo miten taas kävi Mansen Muhkuroille, ties jo miten monennen kerran. Alun perin kilpailupäiväksi oli 
vahvistettu 12.9., mutta kuinka ollakaan. Motocross-väen oli juuri silloin välttämätöntä ajaa SM-kisat. 
Samanaikaista kisaa JM- ja MC-radoilla ei Kaanaassa sallita, eivätkä tilatkaan riittäisi. Näin ollen, EVK-sarjan 
osakilpailuarvosta huolimatta, marssijärjestys määräsi Mansen Muhkurat väistymään SM:n tieltä. 

No, jos oli tunkua Kaanaaseen, sitä näytti riittävän myös kilpailukalenterissa, josta sopivat lauantait tuntuivat 
tyystin loppuneen. Tiedä sitten oliko peukalo kalenteria selatessa sattunut peittämään juuri kyseisen viikonlopun, 
mutta lopulta löytyi 8. elokuuta, jolloin JM-kisoja ei ollut lähimaillakaan ja niin lupa tälle päivämäärälle saatiin. 

Harmilliseksi kalenterimuutoksen teki, että edellisestä 
EVK-osakilpailusta Karvialla, oli ehtinyt kulua vain viikko 
ja kardaanimiesten katselmuksesta Kardaanikunkusta 
kaksi. Joten sarjaan osallistuvilla oli tiedossa toimelias 
heinä-elokuun vaihde. 

Vähin tämän epäiltiin rassaavan osallistujamäärää, 
mikä tosin osoittautui turhaksi huoleksi, kun mukaan 
ilmoittautui 109 sarjalaista ja lisäluokkana olleeseen 
yleisen ”kaikella tapaa vetävään” 91 kilpailijaa. 
Kilpailusuorituksiin asti EVK:ssa ylsi 96 ja yleisessä 65 
kilpailijaa, monen yleisen ajoa kaavailleen joutuessa 
luopumaan aatteestaan pelien revettyä jo EVK:n 
puolella.  

Suhteet ainakin siihen tahoon, joka yläilmoissa 
kääntelee erilaisia ”kraanoja” tuntuivat olevan kunnossa, 
sillä viikonlopusta muodostui, jos ei aivan helteinen, niin 
kauniin aurinkoinen kuitenkin. Kun Esteri oli ollut 
kesälomalla jo pitempään, tämä tiesi Kaanaan hiesussa 
kolmea asiaa pölyä, pölyä ja pölyä. Toki sen vastaiseen 
taisteluun oli varauduttu kastelulaittein, mutta kastelijan 
laite ja järjestelmä osoittautuivat lievästi kotikutoisiksi. 
Kastelu alkoikin kantaa toivottua hedelmää suurin piirtein 
vasta kilpailun päättyessä. 

Kisaa käytiin järjestyksessä EVK-sarja yleinen, EVK:n 
nuoret ja naiset vetoketjulähtöinä ja lopuksi ”normaali” 
yleinen. 

 Siedettävistä sääoloista vai mikä lienee johtunut, 
mutta yleisöä paikalle kertyi varsin mukavasti. Kilpailu 
puolestaan eteni kangertelematta, vaikka nettipalstoilla 
joku rauhaton sielu valittelikin sorkkakoneen käyttäneen 
liian alhaista nopeutta. Kisa kuitenkin on tarkoitettu 
autoille, ei kauhakuormaajille.   

Toki JM on laji jossa aikaa tuhraantuu, vaikkei 
läpivienti takkuakkaan; erä on nopeasti ohi, jäljet on 
siivottava ja koska kokonaisuus sisältää useita erillisiä 
kilpailuja, odotusaikoja mm. finaaleissa syntyy sääntöjen 
tuottamanakin. Lisäksi aina tarvitaan se yksi pitkä tauko, 
sillä väkeä ei voi koko päivää seisottaa radan varressa 
ilman sapuskaa. Tai voi, mutta seuraavalla kerralla 
seisojia olisi melko harvassa. 

TamUA:laiskuljettajilta päivä eteni parhaiten Niemen 
Matilta, joka huiteli A-finaalin startista kärkeen ja otti 
EVK-osakilpailussa selkeän voiton, Kangasojan Petri 
porskutteli 5:nneksi ja Niemen Antti 12:sta. Antin panosta 
taisi vähän haitata, kun aina välillä täytyi istahtaa 
kunnostuskoneenkin puikkoihin. 

EVK-nuorissa Kannasojan Kristian pinnisti sijoituserän 
voitolla A-finaaliin ja otti lopulta kisan kolmannen sijan. 

Yleisessä luokassa ei sitten mennyt aivan yhtä hyvin, 
vaikka vähän siltä näytti vielä B-finaalissa, jossa 
meikäläisiä oli kaksittain. Salon Aleksin auto kuitenkin 
ryytyi jo lähtöviivalle tultaessa ja Partasen Seppoa 
puolestaan ilahdutettiin finaalin ollessa kuumimmillaan 
mustalla lipulla. Näin Seppo oli kisan 13. ja Aleksi 14. 
Tuloslistalle yltivät vielä Niemen Matti 16. ja Kannasojan 
Petri sijalla 23. 

 
EVK:n ratkaisuhetket. Niemen Matti (edessä kesk.) rynnistää kohti voittoa, 
kampittaen oikealta kanttaavan kisan kakkosen Rauno Malisen (38) 
ohitusyrityksen. Vasemmalla Kannasojan Petri (57) tuo Opeliaan kilpailun 

viidenneksi.  

 
Niemen Antti oli vaihtanut Datsuniin ja hankkii tässä alkuerävoittoa. Välierä- 
ja sijoituskarsintavoiton kautta tie vei B-finaaliin, mutta sitten vanha 
mainoslause ”Datsun kestää” ei enää toiminut ja kolinat olivat sitä luokkaa, 
että niillä ehti vain finaalin 6:nneksi loppusijoitukseen 12. 
Samassa alkuerästä jatkoon selvisi myös Valosen Ari, jolta tie kuitenkin 

nousi pystyyn välierässä sijalla 8. 

 
Teppo Reko (70) välierän lähdössä ”viivamiehen” valvovan silmän alla, 
hyvin alkanut kisa (toinen alkuerässä) katkesi rengasrikkoon ja 
keskeytykseen välierässä.  
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Tulokset:  
Etuveto/Kardaani yleinen 
 1. Matti Niemi               TamUA Pirkan MS-Kojeisto Ford 
 2. Rauno Malinen PiekUA Säiliöhuolto Datsun 
 3. Rauno Väyrynrn YlöUA Amdix Opel 
 4. Henri Kalliolepo HämUA Tahmatukka 
 5. Petri Kannasoja TamUA Polkumotors Opel 
 6. Jouni-Pekka Rautalin VaToSUA Ford 
 7. Arttu Karttunen HämUA blue osters suitsa 
 8. Pasi Rekola LoiUA Ropatech Opel 
 9. Kari-Pekka Koivisto VaToSUA klemolan betoni ford 
10. Tomi Kattelus LuuUA Renttu Racing Opel 
11. Rainer Lehtonen V-SUA Team Etuveitikka Mazda 
12. Antti Niemi TamUA Pirkan MS-Kojeisto Mazda 
13. Miika Välimäki OrSUa  Kojootti Opel 
14. Jari Muhonen KokUA mittareita.com mazda 
15. Esa Ketomäki LapUA konekorjaamo peugeot 
16. Jukka Matilainen MhMK Volvo 244 GLE 
17. Paavo Pohja ViSUA Jokkis.net Ford 
18. Aki Karttunen HämUA Ford 
Nuoret 
 1. Mikko Mäkinen JärvisUA Amdix Opel 
 2. Ville Rekola LoiUA Ropatech Opel 
 3. Kristian Kannasoja TamUA Polkumotors Opel  
 4. Janne Viitikko Juvan UA rak.liike Volvo 
 5. Samu Rutanen SaaUA Arimax Ford 
 6. Kai-Petteri Koivisto VaToSUA klemolan betoni ford 
 7. Oskari Röman OrSUA Jonin Suzuki 
 8. Toni Ketomäki LapUA konekorjaamo pösöö 
 9. Tomi Helenius ÄetUA Erikoisvoitelu Peugeot 
10. Juhana Karnaattu AnkUA P.R.T. Ford 
11. Juha Lankinen VaToSUA ARP-Ford 
12. Sami Helenius ÄetUA HH BMW 
13. Teemu Lehtonen V-SUA Tean Etuveitikka Mazda 
Naiset 
  1. Johanna Rautalin VaToSUA Ford 
  2. Nina Paananen PuMK/UA AUTO-OSIX Volvo 
  3. Heidi Lehtonen Päij-HUA Natiaiset Racing Lada 
  4. Aila Henell VaToSUA Ford Escort 
  5. Mari-Anne Virtanen NokUA Jape Racing Lada 
  6. Elisa Saarela SAU Roismala Racing Ford 
  7. Mirva Jokela PiekUA  säiliöhuolto toyota 
  8. Niina Lähteenmäki NoorUA/MK Kennel Mama` s Hero Opel 
  9. Tuuli-Joanna Rusila ViSUA  Mazda 
 10. Hennariikka Kalliolepo  HämUA Ratsuni 
 11. Anna Kalliolepo HämUA Tahmatukka 
 13. Susanna Väyrynen NokUA Amdix Opel 
 14. Marjo Rouvinen SaaUA Köpö Racing Ford 
 15. Jaana Prihti SAU Ford 

EVK-loppupisteet 
Yleinen  Naiset 
 1.  Toni Kattelus           LuuUA   184   1. Satu-Amalia Heikkinen JorMK 164 
-------    ------------- 
 7.   Antti Niemi             TamUA     80   21. Netta Kunttu                TamUA   22 
 9.   Matti Niemi            TamUA     55 Nuoret 
23.  Petri Kannasoja     TamUA     39   1.  Ville Rekola                  LoiUA    160 
    -------------- 
     7.  Kristian Kannasoja  TamUA    56 

Yleinen/vetotapa vapaa 
 1. Petro Koski LemUA Dalton´s Power Fiat 
 2. Karo Tarkkanen Mäntän UA VW Kupla 
 3. Hannu Salo P-HUA VW Kupla 
 4. Jani Kuljuntausta UrMos ry Fiat 
 5. Arto Harju HyUA Sepeli VW 
 6. Miika Välimäki OrSUA Kojootti Opel 
 7. Janne Alasaari AL-Härmä Trala Automaatio Fiat 
 8. Kalle Naskali P-HUA Siirtokulj. Perätalo Fiat 
 9. Johanna Rautalin VaToSUA Ford 
10. Jouni Vertanen Koi-SavUA Bulldogs Ford 
11. Aki Karttunen HämUA Ford 
12. Kalle Iloranta P-HUA Dalton´s Racing VW 
13. Seppo Partanen TamUA Fiat 
14. Aleksi Salo TamUA Gli Express VW 
15. Aki Rantanen HämUA Kostula Team VW 
16. Matti Niemi TamUA Pirkan MS-Kojeisto Ford 
17. Rauno Malinen PiekUA Säiliöhuolto Datsun 
18. Marko Salminen OrSUA VW Kupla 
19. Pekka Koskela NokUA wauhti vw 
20. Samuli Anttila PiekUA Sorvaamo Seppo Ford 
21. Teemu Heinonen LemUA KuljetusMaja Ford 
22. Rainer Lehtonen V-SUA Team Etuveitikka Mazda 
23. Petri Kannasoja TamUA Polkumotors Opel 
24. Heikki Lahtinen VaToSUA ARP-team Ford 
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Nuorissa Kannasojan Kristian sai treeniä kyllikseen, kun käytäväksi 
tuli alkuerä, keräilyerä, välierä ja sijoituserä, joten finaalissa olikin 

sitten vauhti kohdallaan ja tuloksena mainio kisan kolmas sija. 

 Vapaan vetotavan yleisessä luokassa Heleniuksen Jukan  kisa 
käynnistyi alkuerän kärjessä (kuvassa), mutta pyörähdys vei 
keräilyerään.Siinäkään ei onni suosinut  pelien särkyessä 

johtoasemasta. 

 
”Epäonnen soturit” Aleksi Salo (kärjessä) ja Seppo Partanen (91), 
joutuivat hakemaan vauhtia samasta keräilyerästä, jossa homma 
alkoikin ”skulata”, tuli kaksoisvoitto ja niin aukesi tie aina B-finaaliin 
saakka. Siinä taas ei ”skulannut”, Sepolle musta lippu ja Aleksi joutui 
katsomaan starttia sivusta auton tehtyä tenät (kuva alla). Tuloksena 
kuitenkin sijat 13. ja 14., tuloslistalle yltivät myös Matti Niemi 16. ja 
Petri Kannasoja 23. Muista tamualaisista Jari Järvensivu jäi 
alkuerään VW:n mentyä nurin ja  Teppo Reko sai välierässä mustan 
lipun, että ei tässä kisassa ainakaan kotiin päin vedetty. 
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Ne enemmän kuin perinteiset! 

PIKKUJOULUT 
Haiharan kartanossa 

Kaukajärvellä, Haiharankatu 30 

lauantaina 12.12.-09 klo 18.00 

 

 

    jouluillallinen 

           ”joulujuomia” 

         palkitsemiset 

 elävää musiikkia 

                         tanssia 

                 arvontaa 

    pikku kivaa kisaa 

 

Illalliskortit à 25 € kerholta 
    -varaukset 8.12. mennessä 

  
 

Pääset paikalle keskustan suunnasta 

bussilla n:o 15 

(päätepysäkki kartanoalueen vieressä; 
kulkee n. 30 min välein) 

 
 Ajo-ohje oheisen kartan mukaa: 

Messukylän tieltä Kaukajärven Nesteen 
liikennevaloista Juvankadulle, heti 

vasemmalle Kirsikadulle, Y-risteyksestä 
oikeanpuoleista Haiharankadulle, jota 
lähes päähän saakka – ja olet perillä! 

Tervetuloa! 

(muista ottaa mukaan pikku, pikku paketti) 


