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Tampereen Urheiluautoilijat ry 

55.toimintavuosi              3/2011  

************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ei oppi ojaan kaada, eikä taito tieltä työnnä,” 
   joten kevään korvalla melkoisen mukava määrä aktiivijäseniä 

istahti ”koulun penkille” verestämään/päivittämään kisatietoa. 

                                    

 

  

 

 

 

Kerholla 16.4. päivitettiin 

pykälätietoutta 

perustoimitsijalisenssiin 

vaadittavassa koulutuksessa niin 

nopeuden kuin rallinkin osalta. 

Mukana 14 tamualaista! 

Soneran Teletaloon 

kokoonnuttiin 6.5. 

verestämään muistia ja 

pohtimaan kaikkea sitä mitä 

saattaa kohdata ralli-EK:lla 

toimiessaan. 

Pohdintaan osallistui  

20 tamualaista! 

TARTU RATT I IN -päivä 

Kaanaan Moottorikeskuksessa 18.6.-11 klo 10 - 16  
                                                         Katso lisää takasivulta 
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   TamUA:n toimisto  

    Turjankatu 1 C, 33100 Tampere  

    p. (03) 2553212  

    www. tamua. fi  

    tamua @ tamua . fi  

    toimisto avoinna:  

    maanantaisin ja torstaisin klo 13.30 – 17.30  

 

ONNEA TASAKYMMENIÄ TÄYTTÄVILLE 

TamUA:laisille !!! 

kesäkuu   lokakuu 
02.06. Lassila Mikko  01.10. Schroderus Sebastian 
09.06. Nieminen Kati  05.10. Kotkavuori Kalervo 
11.06. Lehtimäki Jorma  08.10. Porhio Jari   
16.06. Salmela Riku  09.10. Aaltonen Päivi 
  17.10. Kanerva Risto 
heinäkuu   24.10. Pesonen Pasi 
10.07. Leiniö Janne      
15.07. Helle Pekka   marraskuu 
22.07. Haapa Pentti  10.11. Kopsa Hannu 

28.11. Ritonen Petri 
elokuu       
02.08. Rantala Seppo    joulukuu  
13.08. Niemi Olli  01.12. Nätkin Timo  
  02.12. Ritonen Maija  
syyskuu 
10.09. Sandberg Jami 

 

Hämeen alueen järjestämät 

tutkinnot 

18.06. JM-tutkinto Tampere 
09.07. Rallin Nuottitutkinto Tampere  
06.08. Rallitutkinto Tampere  
20.08. JM tutkinto Orivesi  
22.10. JM tutkinto Iittala  
29.10. Rallitutkinto Tampere  

 
Ilmoittautuminen viimeistään 1 viikkoa ennen 
tutkintoa sähköpostitse merja.rauta@kolumbus.fi. 
Tutkintovastaavalta saat paluupostissa maksua ja 
tutkintoa koskevat ohjeet.  
Maksu on suoritettava liiton tilille ennen tutkintoa ja 
maksukuitti on esitettävä tutkinnon pitäjälle 
tutkintotilaisuudessa.  
 
Lisätietoja sekä muiden alueiden järjestämät 
tutkinnot löydät AKK-motorsportin sivuilta  
www. autourheilu. fi / koulutus / tutkintokalenteri  
 
 

 

                IN MEMORIAM 

           Reijo Koivuniemi 

                  s. 11.9.1953 

                          k. 13.5.2011 

                  
 

Reijo muistetaan Tampereen Urheiluautoilijain 

monivuotisena puheenjohtajana, 

vv.1998 - 2002 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 

Tampereen Urheiluautoilijat ry 
JÄSENLEHTI 3 / 2011                                                                       
 
Ilmestymispäivä 6.6.2011  

 
Julkaisija ja toimitus  
Tampereen Urheiluautoilijat ry  
Turjankatu 1 C  
33100 Tampere  
 
Päätoimittaja  
Minna Myllymäki  
 
Lehden teossa avustivat  
Juha Erenius  
Janne Karhunen 
Toni Mäkinen  
Olli Niemi  
Ossi-Veikko Takala  
 
Seuraava numero ilmestyy  
elokuulla, aineisto ehdottomasti  
kerholle aineistopäivään mennessä.  
Seuraavat aineistopäivät :  
nro 4/2011 – 12.7.  
nro 5/2011 – 13.9.  
nro 6/2011 – 15.11.  
 
Aineiston voi toimittaa  
UA:n toimistolle  
Turjankatu 1C tai  
sähköpostitse 
 mylperit@gmail.com   
 
Painosmäärä  
450 kpl  
 
Painopaikka  
Kopijyvä Oy  
Teiskontie 9  
33500 Tampere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onnea ja menestystä vuodelle 2011. 
 
 
 
Olli Niemi  
puheenjohtaja  
0400-889013 
 
 
 

 

Nyt on helatorstai ja kesäinen ilma, ilman paitaa tätä kirjoittelen pihakeinussa. 

Aamulla kun nousin vuoteesta muistin, että Minna muistutti Jarrupalan 

ilmestymisestä eli jotain pitäisi raapustaa. 

Vaikka on helatorstai, niin Tamulit on töissä. Mäntässä ollaan maksamassa 

velkaa meidän talvisesta Carsport-sprintistä, tosin lämpömittarissa on 

etumerkki vaihtunut. Toijalan Päivi pitää kerholla jokamiesluokan tutkintoa 

jossa minäkin olen mukana. Tutkinnossa oli 22 osallistujaa ja kaukaisimmat 

ilmeisesti Kannuksesta asti. 

Rallitoimikunta järjesti rallin erikoiskokeiden toimitsijoille koulutustilaisuuden 

joka sai suuren suosion. Kiitos rallitoimikunnalle. Tällaista toimintaa seurassa 

tarvitaan ja aktivoidaan jäseniä kilpailujen toimitsijoiksi. 

 AKK on ostanut joltain kulutustutkimustoimistolta haastattelututkimuksen 

autourheiluseuroista. Minuakin tietenkin haastateltiin. Mielestäni autourheilua 

ei viedä eteenpäin raksi ruutuun systeemillä. Kysymyksetkin oli ihan peestä, 

ilmeisesti ne oli AKK:ssa hyväksytty, mutta kaukana ne oli tämän päivän 

autourheilusta ja kilpailujen järjestämisestä. 

Meillä on 18.06 Kaanaassa Tartu rattiin-päivä, jossa esitellään autourheilua 

nuorille harrastusmahdollisuutena. Kaikki jotka olette kiinnostuneet 

esittelemään omaa toimintaanne nuorille, tervetuloa tapahtumaan. Tämä on 

tapahtuma missä me voidaan osoittaa olevamme kiinnostuneita nuorisosta ja 

heidän hyvinvoinnista. Tästä saa myös positiivista näkyvyyttä Teidän 

tukijoiden suuntaan. Olkaa yhteydessä toimistolle tai minuun. 

Lumisen talven jäljiltä Kaanaan katsomoissa on paljon katkenneita puun 

oksia eli siivoustalkoot pitäisi pitää. Pidettäisiinkö 11.06 lauantaina. Meitähän 

aina syytetään, ettei me tehdä mitään Kaanaan vuoksi. 

Muistutus kaikille, 03-04.09 ajetaan JM-SM liikafinaali Kaanaassa ja  vain 

yhdessä paikkaa eli talkoolaisia tarvitaan. Tulkaa joukolla mukaan. 

Olli Niemi 

puheenjohtaja  

0400-8899013 

 

 

 
 

P ä ä k i r j o i t u s  

Tervehdys Tamulit! 
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Kesäisiä puuhia!  

Lyhyestä virsi kaunis – kaikenlaista puuhaa riittää 
toimeliaille sekä ahkerille TamUA:laisille; 
Rallitoimikunta puuhailee mm. vaihto-EK:ita ja 
sprinttejä, on talkoita ja muuta puuhaa…  

Tätä kirjoittaessa ovat ahkerat rallitoimikunnan 
puurtajamme palanneet Uudenkaupungin 
seutuvilta suunnitellakseen jälleen uusia kuvioita 
lähitienoilla. Esimerkkinä mainittakoon Urjalan 
suunnilla 27.8. Nuutajärvi Lasi ralli, Kankaanpään 
seuduilla 24.9. kurvailtava Jämi ralli sekä 
lokakuun alussa Naantalinseudun UA:n rantaralli 
8.10.2011. Toki ensivuodellekin on tarjolla 
toimintaa runsaasti, joten pitäkää kalenterinne 
kädenulottuvilla… Pekka (Helle) kyllä antaa 
kalenteriin täytettä sekä lisätietoja menoista. 

Omia kisoja tälle vuodelle on jäljellä yksi, 3.-4. 
syyskuuta karautettava JM liiga SM. 
Kaksipäiväinen koitos on työn alla ja tulette siitä 
kuulemaan ennen pitkää.  

Rentoa kesää! 

Minna Myllymäki  
040 837 9379 
mylperit@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

..että 36 vuotta sitten syntyneet Tampereen UA:n Ahveniston 

Vauhtipäivät ajetaan jälleen. Ei, älkää säikähtäkö, 

emme me niitä järjestä. Nykyinen SM-ratasarjan 

järjestäjä vain kohteliaasti kysyi lupaa käyttää tämän 

maineikkaan kilpailusarjamme (vv.1975 – 1991, 2001) 

nimeä kesäkuun toisena viikonloppuna Ahvenistolla 

ajettavan ratakilpailun houkuttimena. Niin ja on siellä 

mukana Camarotkin, kuten meilläkin 70-80-lukujen 

vaihteessa. 

..että menneiden Ahveniston Vauhtipäivien ja Camaroiden 

henkeen kesäkuun alun Ykköset-lehdessä (se vahvasti 

Tuurin Kyläkaupan henkeen toimitettu ilmaisjakelulehti) 

muistellaan sitä hurmaa, jonka Super Star Camarot ja 

Keke Rosberg nostattivat vuosina1980 – 81 Ahveniston 

rinteille. Kannattaa lukaista jos lehden jostakin tavoitat. 

..että tuleva vuosi 2012 on TamUA:ssa jälleen rallivuosi. 

Vielä virallista nimeä vailla oleva kilpailumme ajetaan 

15.9., mutta suunnittelutoimet toki on käynnistetty. 

Reittityöryhmän ensimmäisessä kokouksessa (31.5.) 

luotiin pääperiaatteet ja lähtökohta kilpailun 

rakentamiselle, samoin sovittiin etenemisestä rallin 

nimen suhteen. Ensi vuoden ralli on arvoltaan F-Cupin 

neljäs osakilpailu. Edellisen kerran rallin kestosuosikkia 

F-Cupia olimme järjestämässä kymmenen vuotta sitten, 

vuonna 2002. 

 Kannattaakin jo tässä vaiheessa tehdä iso ruksi ensi 

vuoden kalenteriin, sillä tarjolla on jälleen runsain 

mitoin hauskaa ralliharrastusta kaikilla tasoilla kaikille 

halukkaille. 

         F-Cupin osakilpailut v.2012 

         21.1.  K-1 ralli, Raisio RaisUA 

         18.2.  XV Kangasniemi ralli AL Kangasniemi 

          3.3.   III ValUA Talviralli ValUA  

          15.9.   ?????ralli TamUA 

  29.9.  Pohjanmaaralli EPUA 

 13.10 Nilsiä Ralli NilUA   

 

Yritystä….! 

Juha Louhesto – Joni Louhesto 

12.2.2011 Jyväskylän talvirallin 

EK:lla 3. 

Lunta lensi paljon ja korkealle, 

minkä jälkeen edessä olivat 

useamman minuutin nostotalkoot. 

                          Kuva: Janne Karhunen 

                                  

 

TamUA:n vielä järjestämät kilpailut v. 2011 

  3.-4.9. JM SM-Liiga 2011                     SM 

           (karsinnat ja finaali ajetaan        

kokonaisuudessaan Kaanaassa)  

 

TamUA:n järjestämät kilpailut v.2012 

 7.3. XXXX Tampereen Pistejäärata  (kutsu) 

15.9. Ralli             (F-Cupin neljäs osakilpailu) 
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Kevätkokous maanantaina 9.5.2011  

Kokoonnuimme kerhotiloihin perinteiden mukaisesti klo 18.32.  
Kokouksen avasi puheenjohtajamme Olli Niemi, valitsimme kevätkokouksen puhetta johtamaan 
traditionaalisesti Pentti Pyykön jonka sihteeriksi Ossi-Veikko Takalan. Yksimielisesti valitsimme myös 
pöytäkirjan tarkastajat sekä äänten laskijat ja näiden puuhien osalta arpaonni suosi Juha Ereniusta ja Minna 
Myllymäkeä.  
Todettiin että paikalla oli yhdeksän läsnäolijaa joista 8 oli äänioikeutettuja.  
Todettiinpa myös että kokous oli laillinen sekä päätösvaltainen.  
Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2010. 
Esiteltiin tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä 
myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille vuodesta 2010.  
Hallituksella ei ollut esittää kutsua ainais- tai kunniajäseneksi.  
Muita esille tulevia asioita ei ollut, joten puheenjohtaja kopautti nuijaansa kokouksen päättämiseksi klo 
18.59.  
Oli taas vedetty tiukkaa asiaa 27 minuuttia ja kahvi maistui.  

 

  Action – action!  

                          Toimintaa – toimintaa! 
Tampereen UA:n KALUSTOVARASTON 

SIIVOUS – JA JÄRJESTELYTALKOOT 

ma 13.6.2011 klo 16 alkaen 

osoitteessa Sammon valtatie 70 

                                                                 Tiedustelut: Jukka Välimäki 050 5951281 

                                                        Pekka Helle 050 589 3358 

 Kahvetta ja makkarata tarjolla!   Tervetuloa mukaan isoin joukoin! 

Kuljetusliike 

Wili Way Oy 

Tampere 

p. 0400 952 880 

-Nosturiautoja 

-Vaihtolava-autoja 

-Yhdistelmäautoja, 

katettuja 

-kappaletavarakuljetukset 

-umpikaappi-

perälautakuljetukset 

Pikakuljetukset 

pakettiautolla 

 

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  

 

Pientä pintaremonttia! 

Poikkeathan Kaanaassa 

la 11.6.2011 klo 10 (noin) 

SUORITETAAN KEVYTTÄ 

SIIVOUSPALVELUA 

- lähinnä kyseessä talven tuulissa 

katsomoihin kertyneen puuroskan 

poistaminen! 
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Rallitoimikunnan koulutustilaisuus toimitsijoille  
 

Rallitoimikunta järjesti 6.5.2011 EK – koulutus-
tapahtuman jonka perään oli sopivasti sovitettu 
saunomismahdollisuus. 
Onhan tässä näitä kilpailuja jo kierretty, ja kierretään 
muuten vastakin, jotta saadaan omaan ensi vuoden 
ralliimme erikoiskoe-vaihdoilla EK-järjestäjiä. 
 
Kävimme erikoiskokeen erilaiset toimet keskustellen 
läpi, lähdöstä maalipään puomille saakka ja mukavasti 
erilaisia kokemuksia vaihdellen. Muistelimme kuinka 
rallia aikoinaan tehtiin ja miten ajat ovat muuttuneet, 
osin ehkä vähän nopeampaan suuntaan, jos tuloksien 
laskemista käytetään verrokkina. 
 
Helteen Pekka muisteli jonkun erikoiskokeen varrella 
ollutta lieteyllätystäkin, oli kuulemma ensin epäillyt 
autoilutoverinsa vatsan toimivuutta, mutta jäljet 
johtivatkin paikalliseen maatilan isäntään,  joka oli 
ennen sulkuajan alkamista tervehtinyt tyylillä 
rallikilpailijoita ja -toimitsijoita - voisiko sanoa mojovalla 
yllätyksellä. 

Koulutuksen päätyttyä oli aika vaihtaa vapaalle, 
puheenaiheet säilytettiin kuitenkin ralliautoilussa, mitä 
nyt jääkiekon MM-kisojen Suomen peli vähän sotki 
kuvioita välissä. Saunassa käytiin, todistusaineistoakin 
löytyy. 
 
Loppuillasta katsottiin YouTube:sta löydettyä vuoden 
1986 Tallinna-rallin videoklippiä, josta bongattiin 
muuten tuttuja naamojakin. 
 
Rallitoimikunta kiittää kaikkia osallistujia sekä toivoo 
uusia rallin tekemisestä kiinnostuneita osallistumaan 
toimintaan, monenlaista tehtävää on erikoiskokeiden 
varrella tarjolla ja tehtäviin saa asianmukaisen 
koulutuksen. Mikäli tunnet poltetta ralliautoiluun ja 
toimitsija yms. tehtävät kiinnostavat, ota rohkeasti 
yhteyttä. 
 
-       Juha Erenius / juha.erenius@tamua.fi 
-       Pekka Helle / pekka.t.helle@gmail.com 
-       Toni Mäkinen / toni.makinen@tamua.fi  

 

 

 

 
 

Teksti ja kuvat: Toni Mäkinen 

 

Koulutusillassa oli ”ensiesittelyssä” TamUA:n uusi erikoiskoejärjestäjän 

nimikyltti. Design ja toteutus ovat Mäkisen Tonin käsialaa. Kyltti tuli 

todella tarpeeseen, sillä aiemman varsinaisen taulun söi ajan hammas jo 

aika päiviä sitten ja viime ajat on pärjätty lähinnä tulosteversiolla. Kun 

kyltti kaiken kaikkiaan on EK-järjestäjän ”käyntikortti”, jonka jokainen 

EK:lle saapuva näkee, ei ole samantekevää miltä se näyttää.  
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Saaremaa ralli 6.-9.10.2011 

 

 

HYVÄ RALLIN YSTÄVÄ! 

Tampereen UA:n rallitoimikunta järjestää perinteisen ja jokavuotisen matkan 
Saarenmaa ralliin Viroon 6.-9.10.2011 

                  Matkan hintaan sisältyy: Kuljetus bussilla  

 Laivamatka Helsinki – Tallinna – Helsinki 

    Lauttamatka Saarenmaalle ja takaisin 

 Majoitus kylpylä Rüütlissä. 

Matkan hinta 240 € / henkilö 2 hengen huoneessa. 

                                                                  1 hengen huone 35 € lisämaksu 

Aamu sauna & allasosasto klo 7.00 – 9.00 sisältyy huoneen hintaan. 

                             Iltapäivällä ja illalla sauna & allasosasto 5 € klo 21 saakka. 

 

PASSI TAI KUVALLINEN HENKILÖKORTTI ON EHDOTTOMASTI OLTAVA MUKANA! 

  MUISTAKAA OTTAA MUKAAN MYÖS S-ETUKORTTI sillä Eckerö-linesiltä saa bonusta. 

  

                 Lähtö TORSTAINA 6.10.2011   klo 03.45 Tampereen linja-autoasemalta 

                                                                          08.00 Helsingistä Tallinnaan 

                                                                          12.00 ajo Saarenmaalle lauttamatkoineen 

                                                                  noin 18.00 saavumme kylpylä Rüütliin 

  

                Paluu SUNNUNTAINA 9.10.2011. klo 08.00 lähtö Saarenmaalta 

                                                                             16.00 lähtö Tallinasta Helsinkiin 

                                                                             19.30 tulo Helsinkiin 

                                                               noin klo 23.00 tulo Tampereelle 

Sitova ilmoittautuminen ja varausmaksu 120 € maksettava 30.6.2011 mennessä, 

                                               (varausmaksua ei palauteta ellei matka peruunnu kokonaan) 

           Matka peruuntuu jos ilmoittautuneita ei tule 30.6. mennessä 32 henkilöä. 

           Loput matkan hinnasta 120 € maksettava 1.9.2011 mennessä.   

          Matkaan mahtuu vain 40 henkilöä, joten toimi nopeasti. 

             ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOJA   

             Raimo Lahtinen 040 5868 458 

            Juha Erenius 040 70 86 156 

  

 
 

 Vielä ehdit 
    mukaan! 
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Velkajärjestelyä Uusikaupunkirallissa 21.5.  

Yhdentyneen Euroopan kassakriisien ja velkajärjestelyiden keskellä on sentään 

yksi osa-alue, jossa velatkin muuttuvat saataviksi. Se on tämä ralleissa käytössä 

oleva vaihto-EK järjestelmä – tänään teillä, huomenna meillä. Tältä pohjalta 

huomattava joukko TamUA:n ralliaktiiveja suuntasi jälleen kerran, aamulla 

anivarahin, keulan kohti Uusikaupunkia. Tällä kertaa ei kyseessä ollut lainanmaksu 

vaan –anto. Tehtiin Turun Moottoriseuralle Uusikaupunkirallin ykkös-EK:sta 

puolikas (maalipää), siinä hyvässä tarkoituksessa, että ensi vuonna saamme 

lainan takaisin omassa rallissamme. 

EK-(kakkos)päällikkönä toimi Mäkisen Toni Helteen Pekan assisteeratessa. 

Tekeviä käsiä matkaan lähti kiitettävissä määrin, näille kaikille suuri kiitos 

vapaa-aikansa uhraamisesta. 

 
TamUA:n uusi, upea EK-järjestäjäkyltti ensi  

esiintyi Uusikaupunkirallissa. Joku jo ehti 

huolestua, kuka siitä on autolla yli ajanut, 

mutta ei hätää, kyllä Misukan jälki kyltissä 

on aivan tarkoituksellista rekvisiittaa. 

 

  

Lauantain varhaisaamu Uudenkaupungin Lidlin parkkipaikalla. Onko lähdetty 

Tampereelta asti ”rasvamatkalle” vai lieneekö Grapen tarjouksessa? Ei toki, vaan 

odotellaan Mäkisen Tonin(vas.) papereiden jakoa ja siirtymistä läheiselle EK:lle.  

 
 

Lähes pihapiiriin sijoitettua maali-AT:ta talon isäntä hieman karsasti, 

mutta rauhassa Tuuralat saivat AT:tä hoitaa. Kaiken jälkeen tienvieri 

täyttyi lapuista ja palikoista, kun EK purettiin. 

Kuvat: Juha Erenius ja Toni Mäkinen 

ESRC:n asfalttisprintissä Mäntässä 2.6. maksettiin talvisen Carsport Rallisprintin ratatuomarivelkoja 

hoitamalla 7 hengen voimin kaksi valvontapistettä – ja tukea annettiin myös järjestyksenvalvonnassa. 

  

  

Ratavalvonta on raskasta puuhaa, 

Pekkakin tässä valmentautuu, 

Minnan valvovan silmän alla, 

päivän koitokseen savumuikkuja 

ruotimalla.  

Rauhallinen idylli kuitenkin kohta 

katosi, kun ympärillä alkoi pyöriä 

noin sata ihmistä, jotka tosin 

suureksi ihmeeksemme siirtyivät 

kiltisti sinne mihin heidät ohjattiin. 

Mukana oli myös TamUA:n 

kuljettajia: 

Ollilan Tarmo (yllä oik.) ajoi 

Ford XR 3:lla luokan 3 sijalle 6 

Asko Väätänen (vas.) oli 

Mitsulla 4-vetoluokan 7.sijalla 

F-ryhmässä(lk 15) Lassilan 

Mikko (oik.) ulkoilutti perheen 

Bemaria sijalle 4 

 



9 
 

              

                 

                   

                         

                               

 

oman kesäpaikkamme oriveden neejärvellä 

Häkellyttävän luonnonkauniilla paikalla Neejärven rantakalliolla rantasauna, jonka 

yhteydessä takkatupa 

  kalastusoikeus puhdasvetiseen, kalaisaan Neejärveen 

  loistavat ulkoilumaastot 

  hyvä uimaranta lastenkin polskutella 

  vene 

  sähkölämmitys, mikroaaltouuni, keittolevy, jääkaappi 

 

Joskaan ei luksusta, niin sitäkin enemmän luonnonrauhaa ja kiireetöntä olemista, jossa 

arjen kiireet unohtuu. 

Poikkea vaikka vain päiväksi, tai pitemmäksi aikaa! 

Tämä mahdollisuus tarjolla Sinulle omassa Rallirannassamme Oriveden Enokunnassa 

noin 10 km Oriveden keskustasta 

noin 45 km Tampereelta 

KÄYTTÖKORVAUS (TamUA:n jäsenille) 

      1.5. – 30.9.  ma-to 15 €/vrk 

                          pe-su  20 €/vrk 

       Varausmaksu 15 €, joka hyvitetään loppulaskussa. 

VARAUKSET 

Varaukset ja tiedustelut Hannu Mäensivu mp. 0400 620 110 

                                                     (Hannu hoitaa myös avaimet) 
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Kerhoillassa 21.2. muisteltiin menneitä, jaettiin palkintoja sekä siinä sivussa 

pikkaisen naukkailtiin 

 

Harvoin sitä saattaa aivan rehellisesti todeta, että kerhoillan aiheena on ryypiskely. Näin 

kuitenkin kävi helmikuun loppupuolella, kun varsin pikaisesti Niemen Timon kanssa lyötiin 

pystyyn tilaisuus palkintojen jakamiseksi Kaanaan elämysjässäreitä syksypuolella kurvailleille. 

Kun osallistujien kartuttamiseksi tilaisuuteen piti kehitellä muutakin kuin pytynjakoa, arvelimme 

pienen naukkailun yleisöä hyvinkin kosiskelevan. 

No, minnekään eettisesti harmaalle alueelle kerhoiltaa ei oltu kampeamassa, itse asiassa 

naukkailua harrastettiin urheilullisestikin katsoen ns. puhtain asein. 

Oli nimittäin niin, että ainakin vähän varttuneempien harrastajien hyvin tuntemaa Toivosen 

autourheilusukua edustava Harri oli siirtynyt ravintojuomabisnekseen ja saapui esittelemään 

edustamaansa uutta IONI-merkkistä, autourheilijalle hyvin soveltuvaa ravintojuomaa, joka ei siis 

ollut mikään kunto- tai energiajuoma. 

Ihan kohtalaiselta maistui ja paremmalta maistui muistelukset, joita käytiin Harrin-veli Henrin  

osallistumisista TamUA:n kilpailuihin. Joensuun Jyrki oli skannaillut Harrille jokusen otoksen 

Henrin vierailuista Champion-rallissa (voittaja 1978) ja pyöripä salissa myös käsiohjelma vuoden 

1984 Ahveniston Vauhtipäiviltä, joiden vetonaula oli Henri Toivonen Le Mans-varusteisella 

Porsche 956:lla.     

  

Kolmatta kymmentä henkeä oli paikalla ja kuunteli tarkkaavaisena Harrin tarinoita niin IONI-juomasta kuin menneestä ja nykyisestä 

autourheilumaailmasta Harri on varsin merkittävästi mukana mm. Fordin MM-rallitallin kuvioissa, josta saatiin jopa sisäpiirin tasoista 

nippelitietoa. Menneitä muistellessa varmistui puolestaan se, ettei Henkan Porschen pysähtyminen ratavarikolle vuoden 1984 

Vauhtipäivillä ollut julkisuuteen kerrottuanturivika, vaan Henkan yleisön viihdyttämiseksi järjestämä ohittelushow. 

   

 

 

Palkintojen jako hoitui Harri Toivosen 

vastatessa kättelyistä: 

ylärivi vas.  Susanna Saarinen 

 Eko Välimäki 

  Markku Helenius 

alarivi vas. Jarmo Virtanen 

 Pikku-Eero Virtanen 
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                                  KAANAAN MOOTTORIURHEILUKESKUS  
                                               Tampere 

               

      Jäsen! 

Lähde mukaan tekemään kauden kovinta koitosta! 

             Tehtäviä tarjolla runsaasti! 

                                    Sinunkin apuasi tarvitaan!                

    Kysy lisää:  

 Päivi Toijala 040 523 0435 

                                                               Olli Niemi     0400 889 013 

tamua@tamua.fi 

 

 

 

 

   JM SM-LIIGA  

              FINAALI 2011
 

LIIGAKARSINTA 

         la 3.9.2011 klo 10.00 

KAANAAN MOOTTORIURHEILUKESKUS  

                                                    Tampere 

     Aiemmista tiedoista poiketen karsinta 
ajetaan ainoastaan Kaanaan radalla 

 TAMPERE KAANAA 
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TARTU RATTIIN-päivä 
Kaanaan Moottorikeskuksessa 

18.6.-11 klo 10.00 – 16.00 

 Tartu rattiin-tapahtumat on suunnattu tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua 

autourheiluun turvallisessa ympäristössä kokeneiden ohjaajien opastuksella. 

Tapahtuman aikana osallistujat pääsevät tutustumaan eri autourheilulajien kalustoon sekä heitä 

opastetaan ja he voivat esittää kysymyksiä kaikista mieleen nousevista, autourheiluun liittyvistä asioista. 

Soveltuvin osin osallistujilla on myös mahdollisuus kokeilla esillä olevaa kalustoa. 

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tai yhteyksiä autourheiluun, ei myöskään omaa 

kalustoa. Esillä oleva kalusto hankitaan paikalle järjestäjän toimesta. 

 

TARTU RATTIIN-päivä 

Kaanaan Moottorikeskuksessa 

lauantaina 18.6.-11 klo 10.00-16.00 

    Aikataulu:        kokoontuminen ja aamupala                      klo 09.30 

                   jakaantuminen ryhmiin ja toiminta alkaa        10.00 

                   toiminta päättyy                    16.00 

                  Päivän kuluessa useita ruokailu- ja virkistystaukoja. 

 

   Kohderyhmä:  6 – 16-vuotiaat lapset ja nuoret 

                            (huoltajan mukanaolo suotava, ei pakollinen) 

 

   Esittelyssä:     Jokkis-, rallisprint-, ralli- ja rallicross-autoja 

                            Kartingia ja pienoisautoilua 

                            Mahdollisesti myös motocrossiin tutustuminen 

 

   Päivän hinta:  40 €/hlö (huoltaja 20 €, jos jää paikalle) 

                                                ruokailut ja virkistys sisältyvät hintaan 

 

   Ilmoittautumiset ja tiedustelut:   Merja Rauta merja.rauta@kolumbus.fi 

             Päivi Toijala tamua@tamua.fi  

  (maksimi osallistujamäärä 100 henkeä, mahd. karsinta ilmoittautumisjärjestyksessä) 

 

                                                      Tapahtumajärjestäjä: AKK:n Hämeen alue 

 

TARTU RATTI IN 
 

 


