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sinulle kutsu sivulla 5 

lue! 

  

 
 

  

Jäsenlehti 4/ 2011 Tampereen Urheiluautoilijat ry  

55. toimintavuosi  

 
 

 

JM SM LIIGA FINAALI 

KAANAASSA 

3.-4.9.2011 

- lähde mukaan ja tuo naapurisikin! 

Lue lisää 
takasivulta 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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   
 

 

 

 
PIENOISAUTOTOIMIKUNTA 

 

            TIEDOTTAA 
 

 

 

Lämpimät onnittelut kaikille 
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 

 

 
Tämän vuoden Hämeen 
Alueen järjestämät tutkinnot   
 
 
13.8.  Rallitutkinto Tampere  
20.8.  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.   
 
Mm. rataleimatutkinnot ja muuta tietoa 
löydät netistä:  
 

www . autourheilu.fi / koulutus / 
tutkintokalenteri 

 

HARJOITUSAJOT 2011 - 2012 
Myllyvuoren eli Etelä-Hervannan koululla 
ajetaan seuraavan aikataulun mukaisesti 

Normaalit huopamatolla ajettavat harjoitusajot 
 Etelä-Hervannan koululla (Mekaniikanpolku 9)   

04.09.2011 – 11.12.2011  su klo 09.00 – 15.00 
15.01.2012 – 01.04.2012  su klo 09.00 – 15.00 
15.4.2012                          su klo 19.00 – 15.00 

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

Lisätietoja harrastuksen aloittamisesta: 
                           Heikki Helin  puh. 0400-621 094 

 



 

 

   

 
 
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
JÄSENLEHTI 4/ 2011   
 
Ilmestymispäivä 1.8.2011 
 
Julkaisija ja toimitus 
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
Turjankatu 1 C 
33100 Tampere 
 
Päätoimittaja 
Minna Myllymäki 
 
Lehden teossa avustivat 
Juha Erenius 
Olli Niemi 
Ossi-Veikko Takala 
 
Seuraava numero ilmestyy 
lokakuulla, aineisto ehdottomasti 
kerholle aineistopäivään 
mennessä. 
Seuraavat aineistopäivät: 
nro 5/2011 – 13.9.  
nro 6/2011 – 15.11.  
nro 1/2012 – 15.1 
 
Aineiston voi toimittaa  
UA:n toimistolle Turjankatu 1c  
tai sähköpostitse 
mylperit@gmail.com  
 
Painosmäärä 
450 kpl 
 
Painopaikka 
Kopijyvä Oy  
Teiskontie 9 
33500 Tampere 
 
 

 
                            

                                                    

 

 

                                                       Pääkirjoitus 

 

 

 

 

                                                            Tervehdys Tamulit! 

 

 

 

 Kesä on jo pitkällä ja helteitä on saatu maistaa, mutta alun pitäen tätä 
kirjoitellessa Jussit oli juuri vietetty, eikä tuolloin näillä seuduin varmaan 
kukaan saanut poltettua selkäänsä edes vesillä. 

 
Kaanaassa piti olla Tartu Rattiin leiri 18.06, mutta ilmoittautuneiden vähyyden 
vuoksi se jouduttiin perumaan. Ehkä markkinointi ei oikein onnistunut. 
Toisaalta ollaan kaupunkiseudulla ja pitäisi lähteä kesäisenä viikonloppuna 
kauas 50 km:n päähän Kaanaaseen, ehkä ei innosta. Pohjanmaalla näitä on 
pidetty menestyksekkäästi. Ehkä tällä kohtaa pitäisi ajankohtaa miettiä ja 
harkita markkinointia. 
 
JM-SM Liigaan ilmoittautui 23-joukkuetta, joten kovasti on käynyt kato 
edellisvuodesta. Varmaan uusilla, tänä vuonna SM-tason kilpailuissa 
voimaan tulleilla varustemääräyksillä on ollut tässä merkitystä.. Vanhan 
säännön varusteilla saa vielä tämän vuoden ajaa kansallisia kilpailuja. 
Ainahan meidän pitää päkittää vastaan ”ylhäältä” tulevia säännöksiä ja sitten 
hiljalleen myöntyä tai lopettaa kilpaileminen. 
 
Liiga ajetaan kokonaisuudessaan Kaanaassa 03-04.09 eli yhdellä 
paikkakunnalla. 
 
Käännyn seuramme jäsenten puoleen, koska jäsenistöllä on runsaasti tietoa 
eri toimialoilta. 
Liigaa varten meidän pitää rakentaa vilppivalot ja nyt olisi hakusessa 
vilppivalojen telineet. 
Eri radoilla olen tutustunut näihin teline rakenteisiin ja ne on tehty tosi 
vahvoista teräspalkeista. 
Tuossa ajellessani tuota Pirkkalan moottoritietä siinä liikenne opasteet on 
ripustettu varsin siroihin telinerakenteisiin. Mistähän sellaisia mahtaisi löytää? 
Olisiko kellään vinkkiä. 

 
Kardaanikunkun jälkeen meidän pitää ryhtyä toden teolla rakentamaan rataa 
ja varikkoa Liigaan eli talkoita on tulossa ja toivonkin niihin runsasta 
osanottoa. Poikkea netissä (myös Karhusen Janne lähettelee aiheesta 
sähköposteja). 
 
Hyvään kesän jatkoa ja menestystä kisoihin 

 
Olli Niemi 
puheenjohtaja 
0400-889013 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

  

 

Tyhjäkäynnilläkö? 
 
Kesäkelit, vettä sataa. Runsaasti aikaa; loma. Läppäri, 
netti ja ”juutuupi”, vanhat rallikaadot. Siinähän tuo menee 
– kesäpäivä. 
Kauden viimeistä kilpailua odotellessa olisi tarjolla 
pienimuotoista talkoilua rallipoluilla mm. Urjalan suunnalla 
(yhteystiedot sivun alaosassa). 
Osoitteenmuutoksista olisi edelleen hyvä ilmoitella 
meillekin päin, saadaan jäsenposti kulkemaan oikealle 
vastaanottajalle.   
Muistutan edelleen toimitsijapostituksesta; pidämme 
itsellämme sähköpostilistaa, jolla ilmoitellaan 
ajankohtaisista ja lehden aikatauluun huonommin 
sopivasta ilmoittelusta tapahtumia, talkoita, Ek-
järjestelyistä sekä niiden ohjeistusta 
kokoontumispaikkoineen ja aikoineen.   
Mikäli ei vielä ole saanut mitään sähköistä postia ja olisi 
kiinnostusta voi ilmoittaa meilillä osoitteeseen 
jk62098@suomi24.fi ja ilmoittautua listalle, tai listalta 
poistosta jos ei mahdollisesti moiseen innostu.  
 
 
Vauhdikasta kesää! 
 
Minna  
 
p. 040 8379 379  
mylperit@gmail.com  
 
 

 

TamUA:n järjestämät kilpailut v. 2011 
 

20.02.  carsport Rallisprint    kans.  

2.3.  39. Pistejää    kans.    

3.-4.9. JM SM-Liiga 2011    SM 

 (karsinnat ja finaali) 

 

 

 

 

 
…että Ikaalisissa kurvaillaan lauantaina 6.8.2011 

Future cup rallisprint sarjan osakilpailu. 
Kilpailu ajetaan suurin piirtein samalla 
vauhdikkaalla radalla kuin viime 
vuonnakin. Tarjolla on viime vuoden 
tapaan ratatuomaritehtäviä, jotka 
korvautuvat meille vastavuoroisesti EK-
sulkumiehistönä vuoden 2012 rallissamme. 
Porukkaa kokoaa Ere  

 (Juha Erenius 040 708 6156 / 
juha.erenius@tamua.fi ) 

 
…että TamUA tekee puolikkaan erikoiskokeen 

Urjalan UA:n pienoisrallissa la 27.8. 
Kyseessä on vaihtokauppa silmälläpitäen 
omaa ralliamme ensivuonna. Tällä kertaa 
hoidettavana on EK 2:n lähtöpää. Hommia 
on monenlaisia, eikä haitaksi ole jos 
porukkaa on runsaasti, sittenhän voi jotkut 
vaikkapa opiskella lähdön toimintoja 
kokeneempien opastuksella. 

 
…että Uusikaupunkirallissa TamUA:n puoliksi 

hoitama EK sai parhaiten hoidetun EK:n 
palkinnon! Onnea etenkin Tonille, Pekalle, 
Erelle, ja meille kaikille! 

 
… 

 

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  

 

Tulossa!!! 
 

Nuutajärven Lasi ralli 27.8.2011  
EK2 sulkuaika 12.00 – 17.00  

 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Toni Mäkinen 040 302 2550 / toni.makinen@tamua.fi 
Juha Erenius 040 708 6156 / juha.erenius@tamua.fi  

Pekka Helle 050 589 3358 / pekka.t.helle@gmail.com  

AKTIVITEETTEJÄ RIITTÄÄ! 

Jäsenistö on osoittanut ihailtavaa aktiivisuutta 
rientämällä tapahtumasta toiseen. On hikoiltu testeissä, 
ratavalvonnoissa, EK-tehtävissä jne., ja sama tahti sen 
kun jatkuu, kuten ohesta ilmenee. Puhumattakaan nyt 
lähestyvästä JM SM Liigafinaalista, jossa töitä riittää. 

Kaikista näistä jo tehdyistä ja tulevista puuhasteluista 
on kattava kuvakavalkadi taustatietoineen seuraavassa 
Jarrupalan numerossa. Kuvamateriaalia on, mutta 
lisääkin mahtuu, mikäli tuli otoksia näppäiltyä.   



 

 

  

 

 
 

               Kutsu! 

      Tervetuloa viettämään kanssani elokuista ehtoota  

                 lauantaina 13.8.2011 
Velaatan työväentalolle klo 16 – 

(Työväentalo sijaitsee ”matkalla Kaanaaseen”  
Etelä-Arolantie 247 ja Tolppalantie 3 risteyksessä) 

 

             Tarjolla: 
 keittoa ja kakkua + kahvia 

                           ”jotain” juotavaakin on ja iltapalaa 
  
              Myös pientä ohjelmaa sekä 
                                tanssia orkesterin tahdittamana! 
 

Bussikuljetus Tampereen Vanhalta kirkolta 
(Mäntylän liikenne) 

lähtö klo 15.00 
paluu n. klo 22.00 

 

Tervetuloa! 
                - Olli - 

 
 
           

                                 
 
 
 
 

Puheenjohtajamme tekee tiettäväksi! 

EI MUISTAMISIA! 



 

 

  

  

 

 

 

 

TamUA:n Ahveniston 
Vauhtipäivät-ilmoitus 
Aamulehdessä v.1982 

Timo Koskinen kirjoitti kesäkuussa 2011 Ykköset-lehteen 
ennakkojutun ”uudestisyntyneistä” Ahveniston Vauhtipäivistä. 
Juttu rakentui Camarolla kilpailevan vaasalaisen A-J. Kasin 
ympärille, mutta sisälsi myös oheisen meitä läheltä 
”liippaavan” kappaleen. 
Siinä Timo tekee aikamatkan kolmen vuosikymmenen taa ja 
muistelee miten tämä Camarot ja paljon muuta sisältänyt 
TamUA:n ratakilpailu oli Pohjoismaissa lajin ehdotonta eliittiä.  

 
On valitettava tosiseikka, että suomalaisella rata-autoilulla ei 

mene tänä päivänä hyvin. Ainakaan sikäli, mitä tulee ratasarjan 
kilpailuja seuraavien katsojien määrään. 

Aina ei ole ollut näin ja siinä eräs merkittävä tekijä olivat 
Tampereen UA:n Hämeenlinnassa järjestämät Ahveniston 
Vauhtipäivät, joiden elinkaari kesti yhtäjaksoisesti vuodesta 
1975 vuoteen 1991. Huippukausi ajoittui 80-luvun alkuun, 
jolloin useampana vuonna viikonlopun katsojamäärä huiteli yli 
20 000 lukemissa.  

Myös kilpailijamäärät olivat aivan eri maailmasta kuin 
nykyään. Oli normaalia, että esimerkiksi jostain koppiautojen 
SM-luokasta löytyi 30 osanottajaa ja näitä eri kuutiotilavuus- ja 
viritysasteisia koppiautoluokkia oli hyvinkin 7 – 8. Sitten vielä 
formulaluokat, merkkiluokat ja erilaiset vierailevat luokat päälle. 

Kaikkein suurin yleisömagneetti olivat kuitenkin Super Star 
Camarot, jotka pääasiassa tulivat Ruotsista, mutta hyvin 
peesasivat joukossa myös suomalaiset aina parina vuonna 
mukana ollutta Keke Rosbergia myöten. 

Eipä siis ihme, että Camaro-luokan jälleen nostaessa 
päätään Ruotsissa, ratasarjan nykyinen promoottori Huttusen 
Mara halusi luokan Suomeen ja mm. Ahvenistolla ajettuun 
ratasarjan kisaan. Kun kisan päivämäärä oli lähes yksi yhteen 
perinteisten Vauhtipäivien kesäkuun alun kanssa, ei lainkaan 
ihme se ahaa-elämys, että kisa tulisi nimetä Ahveniston 
Vauhtipäiviksi. 

Ahveniston Vauhtipäivät ei ole suojattu nimi, mutta 
herrasmiehenä Mara kuitenkin päätti kysyä aiemmalta 
Vauhtipäivä-järjestäjältä, onko tällä nimen käyttöä vastaan. 

Sen verran on aika kuitenkin glamouria haalistanut, että tieto 
Vauhtipäivien järjestäjästä oli häneltä kateissa ja hän tiedusteli 
asiaa Hämeenlinnasta Ahveniston Autourheilijoilta, tuon 
aikaisten hämeenlinnalaisseurojen HmlUA:n ja HAUK:n 
seuraajalta. 

No, hämeenlinnalaisten kerrottua, ettei heillä ollut 
Vauhtipäivien järjestäjänä ns. osaa eikä arpaa, vaan kyseessä 
oli Tampereen UA, tiedustelu kiertyi mutkan kautta oikeaan 
osoitteeseen. 

 
 

TamUA:n hallitus otti esitykseen kannan, ettei meillä ole 
mitään perinteikkään nimen uusiokäyttöä vastaan, vaan 
vilpittömästi toivomme sen tuovan lisäpotkua ratasarjalle. 
Näin syntyivät Ahveniston Vauhtipäivät vm. 2011, tällä 
kertaa tosin ilman laajempaa TamUA:laispanosta – jota toki 
sitäkin mukana oli. 

Eri asia sitten, että varsinaista kansainvaellusta 
Ahveniston rinteille uudestisyntyneet Vauhtipäivät eivät 
ainakaan tällä kertaa saaneet aikaan. 

     Lainaus  
              Ykköset-lehti 
             Timo Koskinen 



 

 

  

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 

 

 

 
 

Saaremaa ralli 6.-9.10.2011 
 

Vielä ehdit 
  mukaan! 
 

   Huom! Nyt on jo kiire, vielä muutama mahtuu mukaan! 

                                                                           Toimi nopeasti! 

                                   



 

 

  

     
                                             
 

 

                                                     

 K                            Kamppailu kerhojoukkueiden 
                                    Suomen Mestaruudesta 
 

                LIIGAKARSINTA 

         la 3.9.2011 klo 10.00 

23 kymmenen kilpailijan joukkuetta 
taistelee paikasta sunnuntain 

 FINAALIIN 

         

                                              

  

                          

                                                                                             Finaalikarsinta ja FINAALI 

                                                                                 

                                                                              Liput: la 10 € / su 10 € 

                                                              alle 12 v. ilmaiseksi  
                                            Varikkolippu: 30 € / viikonloppu 

  

                      www.tamua.fi 

 

JM SM-LIIGA
 

FINAALI 2011

 

 
 
 
 

                                        

                    

                                                             Mukana 12 joukkuetta 

 

  

 

TAMPERE KAANAA 
 

 

 

 

 

 

 
 


