
 

 
 
     
 

            Hei nyt me                                                 lennetään! 

 Viime vuosi                                               jäi väliin, 

 mutta 20.2.                                                 isketään 

  taas tuulta                                               päin ! 

     TUTULLA                                               PAIKALLA !                                                

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

  
 
 
 
 
 

Jäsenlehti 1 / 2011 Tampereen Urheiluautoilijat ry  

55. toimintavuosi  

  

ENOKUNTA KÄRJENNIEMI 

su 20.2.2011 klo 12.00 

Kilpailija: Ilmoittaudu KITIin 13.2.2011 klo 23.59 mennessä, säännöt löydät KITIstä 

Jäsen:     Seuraa tapahtumaa ”paraatipaikoilta”. Tarjolla tehtävää moneen makuun, 
mm. ratavalvontapisteissä – ja sitä lähempää et voi kisaa seurata. 

                 Soittele: Timo Niemi 0500-731 714 

Naapuri: Tule katsomaan ”vitosella” kunnon skaba – ota mukaan kotijoukotkin! 
                        Opastus: Tampere – Jyväskylä valtatieltä n:o 9 

     Virrat – Orivesi tieltä n:o 66 
 Sorila – Jäminkipohja tieltä n:o 338 

  

GPS-osoite 

Kärjenniementie 60, Tampere 

Älä unohda tätäkään! 

TAMPEREEN 39. PISTEJÄÄRATA 

Pistejääradalla puhaltavat uudet tuulet (vanhat) 
Toivottavasti! 

Ole ajan hermolla ja seuraa TamUA:n nettisivuja – poikkea kerholla 



 
 
 
 
 
 

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 13.30 – 17.30 
 

Tampereen UA:n hallitus ja toimihenkilöt v.2011 

 jäsenet  varajäsen      vastuualue  

Puheenjohtaja Olli Niemi                                   Toimisto 
Varapuheenjohtaja Heikki Helin  Sami Munck  Pienoisautoilu 
 Juha Erenius  Raimo Lahtien  Talous 
 Pekka Helle  Aimo Manninen  Ralli, turvallisuus 
 Janne Karhunen  Toni Mäkinen  Huvi, ravintola 
 Minna Myllymäki  Ossi-Veikko Takala Tiedotus 
 Hannu Mäensivu  Sauli Majaniemi  Karting 
 Eero Virtanen  Jukka Helenius  Historic 
 Olli Virtanen  Antti Niemi  Nopeus 
  
 Rahastonhoitaja  Juha Erenius 
 Kaluston hoitaja  Jukka Välimäki 
 Uudet jäsenet yhdyshenkilö Minna Myllymäki 
 Rallirannan isäntä  Hannu Mäensivu 
 Hallituksen sihteeri  Päivi Toijala 
 
    

 
 

Lämpimät onnittelut 
kaikille tasakymmeniä 
täyttäville TamUA:laisille! 
 
 
 

07.01. Muhonen Jorma  
09.01. Sandberg Veli  
14.01. Heusala Sirkka  
27.01. Bergman Isto 
29.01. Huhtinen Tuija  
31.01. Kivinen Lauri  
 
15.02. Aaltonen Olli  
21.02. Palomäki Timo  
24.02. Toiviainen Jukka  
25.02. Koivu Mika  
 
09.03. Nurminen Päivi  
11.03. Kettunen Mikael  
29.03. Martin Kristian 

 

 
Hämeen Alueen järjestämät tutkinnot  

v. 2011 
 

6.2. JM-tutkinto Lempäälä 
26.3. Rallitutkinto Urjala  
2.4. JM-tutkinto Tampere  
18.6. JM-tutkinto Tampere   
9.7. Rallin Nuottitutkinto Tampere  
6.8. Rallitutkinto Tampere  
20.8. JM-tutkinto Orivesi  
22.10. JM-tutkinto Iittala  
29.10. Rallitutkinto Tampere 
  
 
Rataleimatutkinnot  
22.3. teoriaosuus Oulu 
2.4. teoriaosuus Seinäjoki  
9.4. teoriaosuus Hyvinkää  
23.-29.4. ajo-osuus Alastaro  
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Julkaisija ja toimitus 
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
Turjankatu 1 C 
33100 Tampere 
 
Päätoimittaja 
Minna Myllymäki 
 

Lehden teossa avustivat 
Juha Erenius 
Toni Mäkinen 
Olli Niemi 
Ossi-Veikko Takala 
 
Seuraava numero ilmestyy 
maaliskuulla, aineisto ehdottomasti 
kerholle aineistopäivään mennessä. 
Seuraavat aineistopäivät: 
nro 2/2011 – 1.3.  
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nro 5/2011 – 13.9.  
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mylperit@gmail.com  
 
Painosmäärä 
450 kpl 
 
Painopaikka 
Kopijyvä oy 
Teiskontie 9 
33500 Tampere 
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                                    Tervehdys Tamulit 

 

 
Onnea ja menestystä vuodelle 2011. 
 
Kiitos kaikille jotka osallistuitte vuoden 2010 aikana kilpailuiden järjestämiseen. 
Kiitos kilpailijoille jotka edustitte seuraamme vuoden 2010 kilpailuissa. 
 
On tärkeää että seuramme kilpailijat näkyvät kilpailuissa ja jäsenemme 
kilpailujen järjestämisessä. Näin edustamme seuraamme parhaiten ja tuemme 
autourheilua. 
 
Oli ilo nähdä, että osallistuitte suurella joukolla pikkujouluihimme ja palkintojen 
jakoon. Kiitos. 
 
Uusi vuosi ja uudet kilpailut ovat edessä. 
Ensimmäisenä ajetaan CARSPORT-rallisprint tutuksi tulleella Kärjenniemen 
tiellä. 
 
Kisaan tarvitsemme 30-ratapisteen miehityksen eli 60 lipunheiluttajaa. Kaikki 
joukolla mukaan. 
Aurinkoa ja pikku pakkasta en voi luvata, mutta sen lupaan, että pääsette 
seuraamaan kisaa aitiopaikalta. 
 
Perinteinen Pistejäärata ajetaan kalenterin mukaan 06.03, mutta siihen saattaa 
tulla muutos ja toivossa on, että pääsemme Pyynikille takaisin. 
 
Tähän kisaan tarvitsemme lipunmyyjiä ja makkaran myyjiä. Jos Pyynikille 
pääsemme tarvitaan useimpia makkaran myyntipisteitä ja kahvin keittäjiä. 
 
Syksyllä 03-04.09 on suurin ponnistuksemme järjestää JM-SM Liigafinaali 
Kaanaassa. 
 
Olen käynyt mittailemassa jäätä Tapatorassa ja sitä on riittävästi. Rata pitäisi 
avata hieman järeämmällä kalustolla, koska lunta on 40 cm. Toivotaan ettei 
vesi nouse jäälle, sillä siitä on pahoja merkkejä. 
 
Hyvää alkanutta vuotta Tamuleille ja menestystä kilpailijoillemme. 
Innokasta osallistumista kilpailujen järjestelyyn. 
 
Olli Niemi 
puheenjohtaja 
0400-8789013 

 

 

  



 

 

  

 Uusi kausi – uudet kujeet! 
 
Alkuvuosi menee taas uusiin rutiineihin tutustuessa, AKK 
kun uudisti jäsenrekisterin ohjelman. Sillä välin kun 
saadaan manööverit tutuksi jatketaan kuitenkin entiseen 
tuttuun tapaan; ilmoittelette kun osoite tms muuttuu niin  
hoidetaan asiat etiäpäin, kulkee posti oikeaan 
osoitteeseen.  
Täällä puuhaillaan talkoosähköpostilistaa; tarkoitus siis 
olisi saattaa tietoa puuhailemaan haluaville myös 
sähköpostein.  
 
Elämyksekästä vauhtivuotta! 
 
Minna  
 
p. 040 8379 379  
mylperit@gmail.com  
 
 

 

TamUA:n järjestämät kilpailut v. 2011 
 

20.02.  carsport rallisprint    kans.  

6.3. ?  39. Pistejää    kans.    

3.-4.9. JM SM-Liiga 2011    SM 

 (karsinnat ja finaali) 

 

 

 

 

 
…että rallimerkistö uudistuu?  Ralliväki hyvin tuntee 

käsitteen mailanlapa. Sillä nimellä kutsutaan 
erikoiskokeilla käytettyä etuviiston risteyksen 
(45 astetta) kääntymismerkkiä. Nyt Autoglym-
rallin reittiryhmä on löytänyt, reittiä Eräjärven 
suunnalla kolutessaan, aiheesta aivan uuden 
sovellutuksen – suorastaan näköispatsaan. 
Uusi versio soveltuu ajan henkeen, tukee 
kestävää kehitystä ja kierrätystä. Mietipä vain 
miten paljon vuosittain mailoja mätkitään poikki 
maamme jäähalleissa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Kuva: Toni Mäkinen 

  

 

 

JÄSENETU  
 

ZARILLO  
Otavalank. 9, Tampere  

 

-10%  
ruokalistalta maanantaisin  
Esitä jäsenkortti tilatessa 

JÄSENETU  
 

Kulta- ja kellokauppa 

Harry Wahlberg Oy 
Kuninkaankatu 30, Tampere    

 

 alennus 20%  

jo tunnetusti alennetuista  
hinnoistamme  

 

MYYDÄÄN 

Kuljetuskalustona ollut linja-auto  
 Volvo korinen Mahuri 
 Katsastus voimassa 

 Sähkövinssi, ajosillat,  
paineilmalla aukeava takaluukku 

 1000 W invertteri. hp. 5 000 €  
 Lisätietoja Olli Virtanen puh. 0400 621043 

 
  

RALLITOIMIKUNTA TIEDOTTAA: 

Mänttä 200 ralli 26.1.2011 

Toni, Pekka ja Ere kiittävät  
EK 4 maalipään henkilökuntaa, 

heidän antamastaan  
panoksesta autourheilun 

hyväksi. 
 



 

 

  

 

Paras Kilpailija  Tiina Sievinen  

Paras Nopeuskilpailija  Joyride Racing  

Naisten Malja  Netta Kunttu  

Rallitmk:n Toimintapokaali  Toni Mäkinen  

Rallijuniori  Juha Louhesto  

Paras Rallikilpailija  Jussi Välimäki  

Paras Pienoisautoilija  Miko Teponoja  

Pienoisautonousija  Harri Peltomaa  

Paras Jun Pienoisautoilija  Henri Valtonen  

Lupaavin Juniori  Jesse Oja  

JM-Palkinto  Petri Kannasoja  

VM-Pokaali   Sinkkonen Toni – 
       Saarilahti Arto   

Raatajan Malja  Eero Virtanen  

Ansioitunein Toimitsija  Jarmo Virtanen  

Sinnikäs Yrittäjä  Jukka Helenius  

Toimintapokaali   Harry Saine  

Karting Palkinto  Eero Haarjärvi  

Karting Kiertopalkinto Teemu Palomäki 

Toimitsija Tulokas  Sauli Majaniemi  

Seniori-Palkinto  Nortti Lehtinen  

Historic-Kilpailija  Marko Leponiemi  

JM-Juniori  Kristian Kannasoja  

Sprint-Palkinto  Tarmo Ollila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TamUA:n kiertopalkinnoin muistetut a.d.2010 

 

             Tiina Sievinen 

       Lady Cup-mestari 2010 

 

Teemu Palomäki 
karting 

Yamaha Junior 

aluemestari 2010 

         Jarmo Virtanen (vas.) Autoglym-rallin ratamestari ja 
        Toni Mäkinen Autoglym-rallin viestipäällikkö 

        Mikähän lienee keskustelunaihe? 

 

Nortti, vuoden Seniori 

 

Marko Leponiemi 
Historic-kilpailijan 

palkintonokka-akselia 
sovitellaan tällä kertaa 

Rally Kadettiin 
(kuva vas.) 

 

”Vuoden jäämies” 
Eero Virtanen 

hankki työvoiton 
Pistejääradalle 

taistelussa 
vastaan Näsijärven 

lumi ja jää. 

(kuva oik.) 



 

 

  

 
Jälkilöylyjä pikkujoulupirskeistä Haiharan kartanossa 11.12.-10 

Jo perinteiseen tapaan (siis toista kertaa) TamUA:n 
pikkujoulupirskeitä vietettiin kartanon kummituksen kauhuksi 
Haiharan kartanossa. Juhlaan valmistauduttiin 
perusteellisesti noutamalla vesiä Saarenmaalta ja maistuvat 
pöperöt Miialta. Juhlijat hankittiin omasta jäsenistöstä ja 
ilolla pitää todeta määrän olevan kasvussa. Tiedoksi niille, 
joille sattui muita kiireitä, että tämän vuoden lopulla on 
revanssi ja siihen junaan ehtii kyllä.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



 

 

  

 

Kuljetusliike 

Wili Way Oy 

Tampere 

p. 0400 952 880 

-Nosturiautoja 

-Vaihtolava-autoja 

-Yhdistelmäautoja, 

katettuja 

-kappaletavarakuljetukset 

-umpikaappi- perälautakuljetukset 

       Pikakuljetukset pakettiautolla 

 KERHOILTA ma 21.2.-11 klo 18.00 

TamUA:n kerholla, Turjankatu1C  

-syksyllä Kaanaassa ajettujen elämysjäsentenvälisten palkintojenjako 

-ajankohtaista asiaa autourheilutuotteista 

  Kaanaan Rallispecial jäsentenvälisten lopulliset tulokset 

    Sija Nimi        Kisa 1     Kisa 2 Yhteisaika Luokka Auto 
1. Jarmo Virtanen 4.05,08 4.05,98 8.11,06 2 Muuttopalvelu Niemi Corolla 
2. Esko Välimäki 4.03,37 4.08,16 8.11,53 2 Estola Corolla 
3. Eero Virtanen 4.19,15 3.59,59 8.18,74 3 A5 Group BMW 
4. Markku Helenius 4.33,73 4.11,48 8.45,21 1 Bitwise Datsun 
5. Juha Erenius 4.26,02 4.19,44 8.45,46 1 Castrol Corolla 
6. Ari Jonasson 6.00,00 3.45,12 9.45,12 1 AGA Starlet 
7. Arto Michelsson 6.00,00 3.51,83 9.51,83 3 A5 Group BMW 
8. Janne Karhunen 6.00,00 3.59,58 9.59,58 1 Castrol Corolla 
9. Petri Ritonen 4.07,27 6.00,00          10.07,27 3 A-Katsastus Escort 
10. Hannu Perälä 4.44,06 6.00,00 10.44,06 2 PMTA Corolla 
11. Susanna Saarinen 6.00,00 4.58,30 10.58,30 2 Muuttopalvelu Niemi Corolla 
12. Heikki Nieminen 5.03,81 6.00,00 11.03,81 1 Sandvik Corolla 
13. Riina Mäensivu 6.00,00 5.28,38 11.28,38 2 Exide Corolla 
14. Ritva Virtanen 6.00,00 6.07,69 12.07,69 2 Exide Corolla 

Vain yhden kisan ajaneilla toiseen kisaan merkitty oletusaika 6.00,00     

  

JÄSENTENVÄLISET KAANAASSA JATKUVAT  

su 20.3.2011 KLO 12.00 
-ajetaan kaksi EK:ta (2,0 ja 2,6 km:iä)  

-käytössä Timo Niemen autot (16 autoa) 

-osallistumismaksu 100 € 

Ennakkoilmoittautumiset timo.niemi@erikoistapahtumat.com 

 

 



 

 

  

 

Autoglym-ralli 11.9.2010 

R a l l i a u t o i l u a  h i i h t o k e s k u k s e s s a  

Näin ”helmikuisten hankien hohtaessa” on hyvä muistella 
miten me autourheiluväki valtasimme hiihtokeskuksen. Toki 
autoväkeä kun ollaan, niin ilman suksia, mutta eipä ollut 
luntakaan. Sen sijaan autoja oli..ralliautoja, niin paljon 
etteivät kaikki edes mukaan sopineet. 

Niin kyse oli tietenkin TamUA:n joka toisen vuoden 
suurkoitoksesta – rallista, joka nyt toista kertaa kantoi 
parhaiden autonhoitotuotteiden mukaista nimeä 
AUTOGLYM-ralli. (Joku humoristiksi tekeytyvä VPK tosin 
kirjoitti EVA-laskuunsa nimeksi Turtlewaxralli. Meinasin 
jättää laskun hyväksymättä). 

Hiihtokeskus oli Niemen Timon visio, Pälkäneen 
(Luopioisten) Sappee tuntui hyvältä idealta 
kilpailukeskuksena. Rauhallinen sijainti, paljon majoitustiloja 
ja runsaasti tilaa myös pihamaalla (ainakin siltä näytti, mutta 
ihan niin ei ollutkaan). Kesällä mutkamäissä on hiljaista ja 
niin Sappeen väki otti ajatuksemme ilolla vastaan. Siinä 
rallille kilpailu- ja huoltokeskus, talon väki ehdotti alueelle 
vielä jonkinlaista Super-EK:takin, mutta idea osoittautui liian 
huimaksi; alas tietöntä laskettelurinnettä. 

Olimme saaneet järjestettäväksi Historic Rally Trophyn 
viimeistä edellisen osakilpailun, joten tuntui hyvältä kytkeä 
mukaan Automuseo Mobilia, varsinkin koska tarvittiin 
lähtöpaikka. No, Mobiliassa meillä on ollut aina ystävä, 
niinpä yksin tuumin sovittiin yhteistyöstä – lähtöpaikka ja 
katsastus. Kuitenkin tiloja myöhemmin kartoitettaessa ilmeni, 
että aikoinaan Pirelli-rallyssa katsastukseen käytetty halli oli 
tavaraa täynnä ja ainut läpiajettava tila oli pihan laidalla 
Destian suolahalli. Pienessä paniikissa sekin hetken kelpasi, 
mutta sitten aloimme visioida maan hienoimpien Historic-
rallikilpureiden jonon etenemistä pitkin käytävää, molemmilla 
puolillaan muutaman sadan tonnin suolavuori ja totesimme, 
ettei taitaisi kunnian kukko laulaa. 

Onneksi apu löytyi muutaman kilometrin päästä keskustan 
toiselta laidalta, Suoramalta, Kangasalan Autotarvikkeen/ A-
Katsastuksen hallista. 

Mutta ennen kuin täällä oltiin, oli jo koettu monta muuta 
mutkaa.  

Mistä rallin organisaatio? 
Rallin järjestäminen vaatii satojen henkilöiden työpanoksen 

ja tukun eritasoisia lisenssejä. Vaikka TamUA:ssakin jäseniä 
on lähes puolen tuhatta, niin molemmat edellä mainitut 
loppuvat kesken. Polte pyrkiä vaativien, pitkää panostusta 
edellyttävien päätoimitsijavakanssien hoitamiseen ei näinä 
aikoina ole mitenkään huimaava. Kun erityisesti rallissa 
tämän tason tehtäviä riittää, on sanomatta selvää tekijöiden 
olevan ns. hakusessa. Näyttääkin olevan niin, että tähän 
kohtaan on muodostumassa jonkinlainen puoliammattilaisten 
ryhmä, jonka tapaa lähes jokaisessa rallissa, vähän tehtäviä 
vaihdellen. 

Itselläni oli ilmeisesti jäänyt joku lääke ottamatta, sillä aivan 
vapaaehtoisesti lupauduin rallin järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajaksi (muutoin tehtävä, johon ei aseteta mitään 
vaatimuksia, ilmankos siinä joutuu vähän kaikkea tekemään 
ja kaikesta vastaamaan). 

No, niin tai näin, mutta sen verran korkealta minutkin on 
pienenä pudotettu, että vaikka välillä yöunet jäivät vähiin, 
tehtävä oli ihan hauska ja mielenkiintoinen, Suuri merkitys 
tähän oli sillä asiansa osaavalla järjestelyorganisaatiolla, 
joka rallin ympärille rakentui. Asiat etenivät hermoilematta, 
lupsakassa hengessä - ja niinhän se pitää ollakin. 
Harrastushan on hauskaa. Helppoa se ei aina ole, sen kyllä 
nytkin sain huomata. 

Tuollaiset puolitoista vuotta on oikeastaan minimi, jonka 
rallijärjestelyt ottavat. Alussa aikaa on runsaasti, mutta 
lopulta pakkaa päälle kiire.  

Ensimmäiset avaukset tehtiin markkinointiin ja 
reittijohtajaksi lupautuneen Niemen Timon kanssa e.m. 

 

 
Katsojan rallimatka alkaa reittikartan ostolla, niinpä väki tungeksikin 
rallipakettien myyntipaikalla heti niiden myynnin alettua. 

 
Siitä se alkaa! Hirvelän Martti sutaisee Myrskylän miehet, Antti 

Heinäsen ja Jaakko Saharisen Mobilian pihasta taipaleelle. 

 Samaan aikaan toisaalla! Ralli on non stoppia, alkupää painaa jo 
naru kireällä, kun F-Senioreiden TamUA:n Juha Louhesto- LMM:n 
Joni Louhesto vasta odottavat vuoroaan katsastusjonossa. 

 
Virtasen Eero vinguttaa Volvon rengasta Salmentakan EK:n (ja kisan 
ainoassa) asfalttiristeyksessä. Lopputuloksissa Eero vingutteli luokka 

6:n 7. sijalle. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

suorituspaikkojen suuntaan ja samalla ihmettelimme mistä 
rallille johtaja. Perinteisesti tämä on ollut meillä ns. helppo 
posti, mutta ei nyt, pitkään puurtaneen Nortin siirryttyä hyvin 
ansaitulle, mutta huonosti palkatulle autourheilueläkkeelle. 
Tunnusteluja niin ”kotona kuin vieraissa” ja pientä tuskaa, 
kunnes apu saatiin Vilppulan suunnalta moniosaaja Tapio 
”Pamppu” Niemisen muodossa. 

Rallin tärkein asia on reitti. Sen lisäksi se on työläin, aikaa 
vievin sekä jokseenkin ensimmäisenä työn alle saatava. 
Reittiä varten tarvitaan ratamestari, valitettavasti vain edellä 
mainitut kriteerit yleensä toteutuvat myös ratamestarin 
etsimisessä. Niinpä tunsin suurta helpotusta, kun keväisellä 
länsisuomalaisella pellonpientareella (Uudenkaupungin ralli) 
Virtasen Jarmo vastasi, ei nyt aivan ”tahdon”, mutta kuitenkin 
lupasi vihkiytyä asialle. 

Niin alkoi kehkeytyä rallin organisaatio. Oli kokenutta 
monesti tulessa ollutta porukkaa, mutta ilahduttavasti myös 
uusia yrittäjiä. Joitain ”väistöliikkeitä” matkalla sattui, niihin 
korvaavat henkilöt kuitenkin löytyivät. Ja jälleen kerran 
huomasin ihmetteleväni, miten monenlaista vakanssia 
mahtuu rallin maailmaan. 

Nopeat hämäläiset 
Rallin etenemisestä oli laadittu tavoiteaikataulu. 

Reittitiimille siitä aiheutui melkoisia paineita, kun tiekunnilla 
ym. päättäjillä oli aivan omansa. Lisäksi jälleen kerran 
osoittautui reitin laadinta kartalle paljon maastoa 
helpommaksi. Missä tehtiin siltoja, missä kaivettiin ojia, 
minne meitä ei muutoin vaan tahdottu.  

Reitin piirtäjiä kyllä riitti, minullekin tarjottiin pitkin 
kaupunkia milloin minkälaista variaatiota. Ns. pimeää rallia 
oltiin tekemissä, mutta aika kirkkaasti valot paloivat kun 
sähköposteissa kiersivät reittipiirrokset jopa viikkoja ennen 
kisaa (ja eräänkin kulmassa luki POLIISI). Olisi säädöksissä 
miettimisen paikka – vaikka vain rallinrakentajien 
mielenrauhan paranramiseksi. Myös ”puutavarankuljetuksia” 
reitin suunnalla tuntui painavan päälle yli oman tarpeen. 

Sarjassa erikoiset reittiepisodit lievää verenpaineen 
nousua synnytti viranomaistaholla toimeenpantu ELY-
iloittelu. Nykypäivän suomalaiseen hallintotapaan näyttää 
kuuluvan uudistukset, joiden toimivuutta ei etukäteen sisään 
ajeta. Niinpä hetken vallitsi yhteinen, iloinen epätietoisuus 
siitä kuka ja missä järjestyksessä mitäkin käsittelee. 
Kuitenkin kun rattaat loksahtivat kohdalleen, kaikki järjestyi 
ilman harmeja ja reittikin rakentui ajoissa. 

Olimme jopa liian nopeita. Tavoiteaikataulun mukaisesti 
säännöt julkaistiin KITIssä kolme kuukautta ennen kisaa. 
Tuomariston puheenjohtaja huomautti raportissaan, että 
kaksi kuukautta olisi hyvin riittänyt. Perusteluna olleilta 
lisämääräyksiltä ei näin menetellenkään olisi vältytty, mutta 
saavutushan tämäkin. Tässä kohdassa yleensä 
huomautetaan myöhässä olevista papereista, kerrankin 
hämäläiset olivat aikaisessa. 

Ruuhkaa kuin…. 
Aikaiseen ilmoittautumisen avaamiseen oli syynsä. Vaikka 

mukaan oli päätetty ottaa peräti 240 kilpailijaparia, 
vähäisemmilläkin matemaattisilla lahjoilla ja rallimaailman 
tuntemuksella saattoi tulla johtopäätökseen, ettei 
osanottajien vähäisyys kuulu tulevan AUTOGLYM-rallin 
ongelmakenttään. Historic-luokat, Rally Trophy, F-Cup 
Seniorit, BMW Original olivat osanottoon itseoikeutettuja, 
muiden osalta mukaan pääsykriteeriksi valikoitui 
ilmoittautumisjärjestys (Luojan kiitos!). Vähäisen 
kesärallitarjonnan huomioon ottaen ei jäänyt epäilystäkään 
etteikö karsintaan jouduttaisi, joten pitkä ilmoittautumisaika 
antoi mahdollisuuden nopeille syödä hitaat. Samalla oli 
taustatoiveena, että ainakin oman seuran kilpailijat ottaisivat 
vinkistä vaarin ja ilmoittautuisivat ajoissa, mikä joitain 
poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin toteutui. 

Valitettavasti toteutui myös tarve karsia, ilmoittautumisia 
tuli yli 300. Tällä kohtaa täytyy jälleen todeta, että yrittää 
haalia lisää kilpailijoita viime hetkellä on sittenkin henkisesti 

 Toni Sinkkonen – Arto Saarilahti varustivat sata-ampeerisen kisaa 
varten uudella moottorilla. Ei ehkä vielä pelittänyt parhaalla 

mahdollisella tavalla – tuloksena luokan 7. sija 

 
Puskalan Jukka paukutteli ”rappuperä-Volkkarilla”  kasiluokassa 13. sijalle 

 
Marko Leponiemi – Jari Kakko toivat yhden perinteisimmistä 70-luvun 
ralliautoista, Rally Kadettin, Historic-kuvioihin. Meno oli nytkin näyttävää, 
tuloksena ysiluokan 9. sija 

 Niin ne vuodet kuluvat, Starletkin on jo Historic-kilpuri. Sellaisella 
Jonassonin Ari kurvaili kymppiluokassa 4:nneksi 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

helpompi posti kuin karsia ylimääräisiä. Varsinkin koska 
säännöt kieltävät varakilpailijat, näin edes viime hetken 
peruutuksia ei voi täyttää. 

Valtaosa kilpailijoista tilanteen ymmärsi, mutta selvää on, 
etteivät tässä kaverit ainakaan lisääntynyt. Toisaalta löytyi 
esim. eräs sen verran huonommin sääntöihin tutustunut B-
juniori, joka ei mitenkään ollut uskoa, että hän selviytyi 
mukaan, kun niin monia karsittiin. Kun totuus valkeni, kaveri 
suorastaan hihkui onnesta. 

Ne runsaat huoltoalueet 
”Aikojen alussa” Sappeen pihamaa oli näyttänyt laajalta – 

siitäkin huolimatta, että 240 kilpailijaa on melkoinen revohka 
ja vaatii melkoisen huoltoalueen. Ei kuitenkaan mennyt 
kauankaan, kun mieliin alkoi nousta epäilys ja ei vain 
epäilys. Mittaporukka Ekon johdolla mittaili ja piirteli, laski ja 
ynnäsi, mutta ei auttanut, sata autoa näytti jäävän ulos.  

Hikeä jo pukkasi, kunnes sytytti. Otetaan viereinen 
karavaaniparkki toiseksi huoltoalueeksi ja johan mahtuu. 
Tosin ongelmat eivät tähän loppuneet, nyt eteen nousi AT-
asemien sijoitus. Kun pahaksi onneksi alueelle johtava tie 
vielä pantiin remonttiin, oli jälleen vitsit vähissä. 

Lopulta tämäkin selvisi, tosin melko omaperäisesti; huolto-
AT:t jätettiin pois, ja tuloslaskentaohjelman vaatima tauolla 
tulo-AT sijoitettiin runsaan 10 kilometrin päähän. Hyvin toimi 
ja kommentointikin jäi varsin maltilliseksi.  

Sanomista tuli vain huoltoalueen laajuudesta, mutta eipä 
huoltopaikoilla mennyt ainakaan työkalut naapurin kanssa 
sekaisin. 

Ja niin ralli oli katettu… 
Tässä kohtaa on pakko muistella parilla rivillä aikoja jolloin 

teimme ralleja, joissa EK:ita oli kolmatta kymmentä, eikä 
EK-tekijöistä tullut edes pulaa. Nyt pätkiä oli kuusi ja aika 
tuska saada niistä kaikille riittävä henkilöstö. Ikävä tuli 
aikaa, jolloin edettiin pohjalta yksi seura/yksi pätkä. Kun EK 
rakentuu monen yhdistyksen palasista, tahtoo näitä ”anopin 
syntymäpäiviä” sattua kohtuuttoman monille. 

No, täytynee vain todeta, että kyllä tälläkin kertaa myös 
tästä selvittiin. 

Perjantai-iltana paiskittiin kisapaikkoja kuntoon 
yömyöhälle. Sappeen maalilavaakin Eren porukka ruuvaili 
kasaan taskulamppujen valossa, mutta vaaterissa se 
aamulla oli. 

Lauantaiaamuksi riitti pientä hermoilua, kun lähdön kello 
oli hyvässä tallessa kilpailutoimiston kaapin päällä ja 
katsastuksen lakanat muutoin vaan hukassa, mutta niin sitä 
vain spurttasi kisa käyntiin kello 11 Mobilian rappusilta – no, 
puoli metriä niiltä. 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja vakanssin hyviä 
puolia oli, että onnistuin poiketa omassa rallissa oikein 
EK:lla, edellinen kerta olikin vuonna 1998, vaikka 
jokaisessa kisassa olen mukana ollut. 

Poikkesin EK:lla 1 ja suorastaan yllätyin, kuinka hyvin 
kutsu oli kulkenut. Tienvarsiparkissa yli kilometrin 
yhtenäinen autojono, kun vain harva näistä vaivautuu 
ostamaan edes reittikartan, niin täytyy sanoa, että paljon 
ilmaista huvia Tampereen UA taas kansalle järjesti. 

Huvia kenellekään ei ollut se valitettava, ja tänä päivänä 
liian usein ralleissa toistuva tapaus, joka johti EK 3:n 
keskeyttämiseen. Vielä ikävämmäksi tapauksen teki se, että 
vaurio kohdistui rallikatsojiin. Vaikka tilanteen synty oli 
suorastaan uskomaton, niin tällaistakin voi sattua.  

Itse rallin osalta oheiset kuvat puhukoot puolestaan. 
------------ 
Kisan jälkilöylyistä sen verran, että kun sunnuntaiaamuna 

tarkistin huoltoalueena olleet karavaanipaikat, niin hattua on 
nostettava ralliväen siisteydelle. Roskia toki löysin, mutta 99 
% niistä oli karavaanareiden aiemmin paikalle jättämiä. 

Hyvillä mielin saatoinkin kurvata huojuvaa maalilava-
peräkärryä hinaten kohti uusia seikkailuja. 

Olisiko ralli v. 2012?  
                                                                 ovt    
 
 
 

 Kilpailijoiden reuhatessa metsässä huoltoalueella vallitsi varsin leppoisa 
tunnelma ja, vastoin ennakko-odotuksia (-pelkoja)tilaa riitti.(yllä) ja 

tasoakin löytyi, esimerkiksi maali-AT sijaitsi sisätiloissa (alla) 

 

 
Suureksi kansanjuhlaksi ei kisan maaliintulo Sappeessa muodostunut, 
ainesta kyllä olisi ollut, tässä maalilavalla rallin eksoottisin ilmestys 
Pekka Anttalaisen Skoda Octavia, 60-luvulla tällaisiakin oli. 

 
Tulokset TamUA:laisittain 

Historic 
Lk 6   7. Eero Virtanen TamUA – Jussi Kulmala PR Rac    

 Volvo 142 S 
Lk 7   7. Toni Sinkkonen TamUA  - Arto Saarilahti TamUA    

 Datsun 100A 
Lk 8  13. Jukka Puskala TamUA - Tommi Michelsson PR Rac  

VW 1600 L 
Lk 9   9.  Marko Leponiemi TamUA - Jari Kakko TamUA   

  Opel Kadett Rallye 
Lk10  4.  Ari Jonasson TamUA - Hannu Väliaho RUA         

 Toyota Starlet 
 
F-Seniorit 
Lk 14  6.  Petri Mäki YlöUA - Timo Ahola TamUA                

 BMW M3 
 
Yleinen 
Lk 16  1.  Mikael Kettunen TamUA - Jani Joensuu TamUA   
   Citroen C2 
Lk 17  4.  Petri Ritonen TamUA - Jari Kuikka KangUA          

 Ford Escort RS 2000  
           



 

 

  

 
8.-9. oktoober Saaremaa rallya katsastelemassa ja patsastelemassa 

Löytyy vain kaksi syytä, jotka saavat näin eläkeläisen 
heräämään aamuyöstä, vessahätä tai lähtö ralliin. 
Torstaina 7.10. oli kyse jälkimmäisestä ja kello vasta todella 
vähän, kun kampesimme kotiportille ilmestyneeseen 
taksiin. Oli aika startata jokavuotiselle rallitmk:n 
masinoimalle extreme-matkalle Saarenmaan ralliin. 

Extreme alkoi välittömästi, en olisi kuunaan uskonut 
Nokialta Tampereen linja-autoasemalle löytyvän niin pitkää 
reittiä, mitä taksi ajoi ja kaiken lisäksi kuskiressukka eksyi 
vielä linja-autoasemallakin. No, ei sentään myöhästytty, 
vaikka kaikki muut jo paikalla olivatkin. 

Ei myöhästytty Norrlandiastakaan, vaikka Länsisataman 
tienoot olivat edelleen kuin ydinpommin jäljiltä, koskahan 
nekin ”liikennejärjestelyt” valmistuvat. Laivan aamiaisella 
oltiin sentään jonon kärjessä ja Super Alkossa 
maistiaisostoksilla hyvissä ajoin, joten varustus oli 
kunnossa bussin suunnatessa kohti Saarenmaata. 

Saarenmaan lauttarannassa odotti iloinen yllätys, ikuisesti 
paistetulta rhibalta (kalalta) haisevista, vanhoista 
neukkuvallan aikaisista lautoista oli maltettu luopua ja 
käyttöön saatu suorastaan moderni alus.  

Lauttamatka oli sikälikin tärkeä, että sieltä on 
hankittavissa Ralli kava, reittikartta, josta voi tarkistaa 
missä ja miten päin tänä vuonna kurvaillaan. Siitä vai mistä 
johtuen joukko bussissa tuli niin iloiseksi, että Rüütlin 
pihaan kurvattaessa möykkä oli mitä melkoisin. Rami 
vähän jo toppuutteli, että älkää kaikki kerralla 
”resepsuuniin” rynnistäkö. Siihen kyllä totesimme, ettei 
tässä mitään ”patsaisiin kuseskelijoita” olla, joten 
majoittuminen sujui tyylikkäästi. 

Illan ilojen, mitä sitten olivatkin, jälkeen koitti aamu sekä 
tavanomainen tutustuminen totutun verkkaisesti etenevään 
rallin esikatsastukseen. Vaikka katsastuspaikalla on 
tunnelma, jossa aika tuntuu pysähtyneen, ilmeisesti homma 
tälläkin vauhdilla kisaan mennessä hoituu. 

Rallin järjestäjä oli lähestynyt valtaapitäviä sen verran 
lakki kourassa, että Saarenmaan rallin tavaramerkki, 
perjantai-illan päätteeksi ajettu erikoiskoe keskellä 
kaupunkia, oli saatu palautettua ohjelmaan. Erityisesti tämä 
sopi meille Rüütlissä asuville, pätkä kun pyyhkii pitkin 
hotellin kivijalkaa. 

Koska ralliväkeä oltiin, piti toki käydä vilkaisemassa 
ensimmäistä metsäpätkääkin. Tätä, ja lauantaita, varten 
suoritettiin päivemmällä ennakkotutustuminen reittiin linja-
autolla. Ahtaanpuoleisia paikkoja, eikä hahmotuskaan 
aivan ralliauton näkymää vastannut, mutta hyvin 
Lamminmäen 12-metrinen bussi tehtävässä palveli. 

No, meitä avauspätkän pölyn haistajia oli lopulta vain 
pieni joukko, joten reissu tehtiin taksilla. Anti oli vähäinen ja 
hyvissä ajoin palailtiin takaisin hotellin kulmalle odottamaan 
mitä tuleman pitää. Ja tulihan sitä – ainakin väkeä pilvin 
pimein sekä aikanaan ralliautoja. 

Valitettavasti vain leikki loppui ennen kuin oli 
puolessakaan, suomalaisparin kumautettua nelikko-
Mitsunsa puuhun hotellialueen jälkeisellä puisto-osuudella. 
Kimppa-auton kartturi ei ollut aiempaan vauhtiin tyytyväinen 
ja otti ohjat käsiinsä. No, totta puhuen vähin asiassa avitti 
paikan merkkauskin. Lopputulos oli, että mällin jälkeen 
Mitsu muistutti korjaamokäsikirjan hajotuskuvaa – joku 
katsoja sai jopa kolhuja vaihteiston hammasrattaasta. 
Vakavammilta henkilövaurioilta onneksi vältyttiin, kuitenkin 
kaupunkipätkä oli sitten siinä. 

Lauantaiaamuna suunnistettiin Kaljukylän jo etukäteen 
katsastettuun takavinkkeliristeykseen. Hyvä oli, että 
etukäteen katsastettiin, sillä tienoita peitti läpitunkematon 
sumu. Tienviittoja tuskin näkyi, mutta etupenkissä istunut 
Hati leikki tutkaa ja peilasi oikeat risteykset. 
Tavoittelemamme paikka oli sikäli otollinen, että sitä sivusi 
iso parkkialueeksi varattu pelto, ajo sille tosin oli enemmän 
kuin ahdas ja linja-auton painon kestäminenkin arvelutti.  
   

Ongelmitta kuitenkin pellolle selvittiin ja ei kun odottelemaan 
kisan alkua. Siinä istuskellessamme, bussin ronksottaessa 
tyhjäkäyntiä, alkoi yht´äkkiä kuulua hirmuinen kalkatus. 
Minäkin jo säikähdin, että nyt meni bussista kone, kunnes 
selvisi äänen tulevan ulkopuolelta. 

Vähän pöllähtäneinä menimme ulos ja totesimme äänen 
lähteeksi tuollaisen noin puolitoista metrisen keltaliivisen 
naishenkilön, jolla selvästi oli jotain sanottavaa. No, aikanaan 
selvisi, että bussimme oli arvon rouvan mielestä väärässä 
asennossa. Siirsimme bussia, sillä rouva kyllä lupasi työntää 
jos jäämme kiinni. 

Paikallisilla järjestyksenvalvojilla on erikoinen tapa vahtia ja 
pitää katsojat tarkasti siimojen takana ennen kisan alkua, 
mutta kun autoja alkaa tulla ei enää korvaansa lupsauteta. 
Tämän e.m. rouvankin kalkatus kaikui sumusta taukoamatta, 
vaietakseen kun ensimmäinen auto saapui – toisaalta, saattoi 
pettää ääni. 

Erikoiskoe, jolla olimme, ajettiin kahteen kertaan. Sumu 
velloi alueella pitkään, häiriten kisan seuraamista, mutta 
lopulta selkeni. Toisella kierroksella tallustelin peltoalueen 
takaiseen metsikköön, josta paljastui todellinen hakkuu. 
Maakiven ja loivan nousevan vasurin yhdistelmä aikaan sai 
seitsemän hylsyä tien varteen. Ahtaan näkemän metsikössä 
olla melkoista extremeä katsojien kurkkiessa ei niinkään 
turvallisissa paikoissa. Asiaa toki avitti yksi jälleen 
kovaääninen järjestyksenvalvoja. Hänen jostain 
kaukaisuudesta tulevat: ”Rata vabaaks!” huudot kuuluivat 
varmaan Kuressaaressa saakka. 

Rallin aikataulu oli sen verran lupsakka, että osa porukasta 
lähti vielä yhdelle EK:lle. Matkakin järjestyi mukavasti 
yhteistyönä naapuriporukan bussissa. Meikäläinen jätti tällä 
kohtaa väliin ja suunnisti lihapatojen ääreen. 

Niin tuli sekin ralli rallateltua. Suomalaista rallimainetta 
tulosluettelo ei suuremmin kasvattanut, eikä Kuressaaren 
keskustan maalilavalla siniristi hulmunnut, sitäkin enemmän 
riemua riitti norjalaisleirissä Mads Östbergin ajettua voittoon 
lähes näytöstyyliin.  

                   ovt 

 

Harutee kauplus on vähäinen valintamyymälä Tallinnan ulkopuolella, 
jossa Hullut Päivät alkavat kun TamUA:n Saarenmaanmatkalaiset 
saapuvat. Tälläkin kertaa kaupasta loppuivat ainakin vaihtorahat, eikä 
syy ollut lainkaan sama kuin heimoveljien käydessä Tillanderilla. 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pääosanesittäjät: 
yllä kisan voittajat Norjan Mads Östberg-Jonas 
Andersson ja Subaru WRC 

vas. muutoin vain hyvin pärjänneet matkalaiset 

 
Rallin suomalaismenestyksestä ei arkkiveisuja kirjoiteta. Parhaiten 
onnistuivat tässä EK 1:n AT:lle saapuvat Timo Tukiainen-Pekka 
Kärmeniemi sijoittumalla 24:ksi 

 
Tampereen Urheiluautoilijat kiinnostaa, Viron Margus Reek 
poikkeaa reitiltä ja tekee lähempää tuttavuutta; siinä 
rallitoimitsijaltakin menee sormi suuhun. 

 

 

Kaljukylän metsikköön on työnnetty kalliin näköistä romua (yllä) ja 
lisää syntyy (alla) Venäjän Ivan Mironov mättää EVO 9:nsä kylki 
edellä vastapakkaan ja korinvaihtokuntoon. 

 Ei Saarenmaan rallia voi ajatellakaan ilman halkoautoja, Rait 
Sinijärv etenee GAZeille tyypillisimmällä tavalla, pikkuisen ojan 
puolella. 

 
Välillä on hyvä vähän vetää henkeä ja kerrata kokemuksia. 


