
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tampereen Urheiluautoilijat ry  

54. toimintavuosi  

 

 

Jäsenlehti 1 / 2010 

EXTRA 

MUISTATHAN KERHOILLAT! 

 

 

                    
ma 11.1.-10 klo 18.00 

         kerholla Turjank. 1C  

 

Castrol - i l ta  

Tarjolla tuhti paketti 
ajankohtaista 

voiteluaineasiaa! 
Asiantuntijana 

Markku Salminen 
aluepäällikkö 

BP-Castrol voiteluaineet 

?             Vierailijana ralliautoilun 
 
  kärkikuljettaja 

Tule ja tuo kaverisikin! (ei tarvitse olla jäsen) 

JÄSEN!  HARRASTUSTA TARJOLLA – SINUN APUASI TARVITAAN. 

30.1. Nuutajärven Lasi-ralli, F-CupJuniorit 
 hoidamme erikoiskokeen maalipäätoiminnot 
  Soita: Pekka Helle 050-589 3358 tai Juha Erenius 040-708 6156 

8.2.   1. Töysä Ralli, Historic Rally Trophy osakilpailu 
 hoidamme kokonaisen erikoiskokeen 
  Soita: Pekka Helle 050-589 3358 tai Juha Erenius 040-708 6156 

Molemmat tehtävät ovat ns. vaihto-EK:ita, joiden avulla saamme erikoiskokeen- 
tekijöitä omaan syksyllä ajettavaan ralliimme. 

   

”TULOSSA VIIVALLE” MYÖS OMAT JÄRJESTÄMÄMME KILPAILUT 

14.2.  Kansallinen rallisprint, Enokunta, Kärjenniemi 

7.3.  38. Tampereen Pistejäärata, Näsijärvi, Santalahti 

Ota yhteyttä kerholle, yhteystiedot löydät seuraavalta sivulta. 
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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    
 

 

 

 

 

 

 

 

PIENOISAUTOTOIMIKUNTA 

 

            TIEDOTTAA 

HARJOITUSAJOT 
Myllyvuoren eli Etelä-Hervannan koululla 

jatkuvat 

Normaalit huopamatolla ajettavat harjoitusajot 
Myllyvuoren koululla (Mekaniikanpolku 9) 

sunnuntaisin klo 9-15 seuraavina 
päivinä: 

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 

Ällös ollos huolestunut……….. 
….. tämä kieltämättä ”ohuehko” Jarrupala ei edusta jäsenlehden uutta linjaa 
vasta-alkaneella vuosikymmenellä. Enemminkin tähän on johtanut jouluajan 
kiireet sekä pyhäpäivien pirstomat viikot, mutta kuitenkin tarve informoida 
lähestyvistä tapahtumista. 
  Seuraava ”oikea” Jarrupala kolahtaa postiluukuista helmikuun alussa  

 

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN KOKOUS 
kerholla maanantaina 18.1. klo 18.00 

Tämä on 11.9. järjestettävän rallimme järjestelytoimikunnan ns. suuri kokous, 
johon kaikkien jo tehtäviin lupautuneiden henkilöiden toivotaan voivan osallistua. 
Myös muut rallista kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita, tosin lähes kaikki 
päätehtävät on jo varattu, mutta toki mukavaa puuhaa rallistamme yhä löytyy.   

mailto:tamua@sci.fi
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ma 11.1.2010 klo 18.00    Castrol-ilta 
 

 

  

 

 

 

KERHOILTOJA KIINNOSTUNEILLE  

Markku Salminen: 
aluepäällikkö 

BP-Castrol voiteluaineet 

- moottoriöljyjen luokitukset 
- autonvalmistajien vaatimukset 
- modernit moottoriöljyt 
- autoalan tulevaisuuden suuntaukset 

Mukana myös kärkitason rallikuljettaja! 
  

TULEVIA KERHOILTOJA 

Helmikuu BF Coodrich-ilta   Sebastian Lindholm 
    kilpa- ja siviilirenkaat 
Maaliskuu Iskari-ilta Lasse Lampi 
  iskunvaimentajat ja alustan säätö 
   26.4. Jässäri-ilta Timo Niemi 
                 Kaanaan elämyskisan ja mahdollisten talven 

jäsentenvälisten päättäjäiset 

Tarkemmat tiedot tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin 

 

 
 T E R VE H D Y S  TA MU L I T 
 
Pikkujoulut ja palkintojen jako vietettiin uudessa ympäristössä. Tilat oli mahtavat, on keittiö, on tilaa, on tassilattia ja oma 
ympäristö. 
Palkinnot jaettiin ja noin 50 jäsentä oli läsnä. 
Kiitokset pikkujoulujen järjestämisestä Toijalan Päiville, Helinin Heikille ja Niemen Päiville olitte järjestäneet meille hienot juhlat. 
Kiitos myös vanhalle juhlatiimille Takalan Ossille ja Kaisulle. 
Ossi hoiti palkintoperustelut vahvalla ammattitaidolla ja Kaisu tarkasti ja myi illalliskortit ja arpaliput. Kiitos erinomaisesta 
jouluateriasta pitopalvelu Zarillolle/Miia. 

S U U R E T  K I I T O K S E T arpajaispalkintojen luovuttajille 

Pikkujouluissa tuli suuri yllätys kun kaksi tai kolme Tampereen Yliopiston dramaturgikoulutuksen opiskelijaa tuli pyytämään 
tanssijoita heidän videoonsa, joka esittää kansallisia kyläjuhlia. Videon ohjaaja oli Espanjasta. Yllätys, yllätys minulle, että 
meidän joukosta löytyi 15 uskaliasta taustatanssijaa. Kaukajärven rannassa tanssittiin, oli lunta, oli pakkasta, oli lumisadetta, oli 
tulitaiteilijoita. Varmaan tosi suomalainen kyläjuhla. Palkinnoksi meistä jotkut saivat jouluflussan. Missähän nettisivuilla Tamulit 
esiintyvät. Kiitos järjestäjien puolesta rohkeille Tamuleille. 

Nyt on juhlat juhlittu ja härkäviikot. 
Ensimmäiseksi järjestämme AUTOGLYM- rallispintin Kärjenniemessä. Reitti on vaativa kuljettajille ja myös meille järjestäjille. 
Tarvitaan lähes 30 ratatuomaripistettä sekä muita toimitsijoita. Kehoitan Tamuleita innolla osallistumaan kisojen järjestämiseen. 
Ratatuomaripisteiden hoito on helppo ja kiinnostava, koska silloin näet kuljettajien mestarilliset suoritukset. Ratatuomaripisteet 
on paikoissa joissa oletetaan ajovirheitä tapahtuvan. Eli joukolla mukaan! 
Tämän jälkeen ajetaan Pistejää, vaikka vielä ei ole Näsijärven jään paksuutta käyty mittaamassa, mutta oletan sitä olevan 
riittävästi. 
Tähän Kisaan tarvitaan makkaran myyjiä, lipunmyyjiä, liikenteenohjaajia ja lippusiimojen vartijoita. Parasta tässä on, että 
melkein kaikki toimitsijat pääsevät seuraamaan kisaa ja tämähän on nopeatempoinen, hektinen kisa. Formulat ei ole mitään 
tämän rinnalla. 

Jotta tämä ei olisi niin helppoa olemme lupautuneet toimitsijoiksi eri talviralleihin,  jotta saamme toimitsija apua omaan 
AUTOGLYM-Historic Trophy-ralliimme syksyllä. 

Kerhoillat alkavat, mutta käy tarkastamassa netistä päivämäärät, koska luennoitsijoiden kalenterit voivat elää, niin kuin meidän 
kaikkien. 

Onnekasta ja menestyksellistä vuotta 2010 Tamuleille                            Olli Niemi 
                                                                                                                 Puheenjohtaja 
                                                                                                                             0400-889031 
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VAUHDIKKAAT SPRINTTI ”JÄSSÄRIT” JATKUVAT 

KAANAAN RALLISPECIAL 
                                             osa II  sunnuntaina 28.2. klo 12.00 

                                              osa III sunnuntaina 14.3. klo 12.00 

                                                         (ajokkeina Timo Niemen autot) 

Luokat:   Miehet, Naiset, Seniorit (yli 50 v.)                                                                   

                                                Reitti: EK1  2 km,  EK2  4 km =  yht. 6 km 

Osallistumismaksu: 80;00 € (suoritetaan paikan päällä) 

Autoihin voit tutustua osoitteessa personal.inet.fi/yritys/timo.niemi/esite  

Tiedustelut: Timo Niemi mp. 0500 731 714 

            

 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa! 

 

  

PS! Ensimmäiseen 2.1. ajettuun elämyskisaan 
osallistui 13 kilpailijaa. Päättäjäiset järjestetään 26.4. ja 
lopputuloksiin huomioidaan kahden parhaan ajokerran 
suoritus.    

Kisat käydään Kaanaan sprintradalla 
elämysajohengessä. Järjestelyistä 
vastaa Erikoistapahtumapalvelu 
Timo Niemi 

 

Hiiio…hoiiii… 
jäätä 
näkyvissä! 

Yläkerran ukon käännettyä heti talven alkajaisiksi pakastinta sen verran suuremmalle, että 
maas´ on hanki ja järvet jäässä, näyttäisi muutaman vuoden tauon jälkeen olevan toiveita 
jäsentenvälisen jääradan järjestämisestä. 

Kohdehan olisi tuttu paikka Näsijärven Tapatoran maisemissa, jolla suunnalla 
puheenjohtajamme Olli on jo suorittanut ”maastotiedusteluja”. Jäätä alueella 
vuodenvaihteessa oli n. 15 senttiä ja suunnilleen saman verran lunta, mikä valitettavasti 
hidastaa jään muodostusta. Se kuitenkin vahvistuu ja kuulolla ollaan, joten jässäritoiminta 
pyritään käynnistämään heti olosuhteiden salliessa. 

Tietoa tilanteen kehittymisestä saat seuran nettisivuilta tai kysy kerholta tai soittele 
Niemen Ollille puh. 0400-889031. 


