
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jäsenlehti 4/ 2012 Tampereen Urheiluautoilijat ry  
56. toimintavuosi  

  

Porsche Racing Club osakilpailu 
Xtreme BMW sarjan osakilpailu 
Viron BMW 325 Cup osakilpailu 

Touring Cars osakilpailu 
GT Cars osakilpailu 

-mukana myös Legends 

LÄHDE NOSTALGIAMATKALLE AHVENISTOLLE 
 ei ole hinnan kiroissa: La 16.6. 10 €, alle 12 v. ilmaiseksi 
        autopaikka harjulle +10 € (paikkoja rajoitetusti) 
                     Pe 15.6. vapaa pääsy 
 
 
Tässä lehdessä: 

HARJOITTELUN PELISÄÄNNÖT KAANAAN RADALLA v.2012 



 
 
 
 
 
 
 
 

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   

 

 

TamUA:n kevätkokous 26.4.2012 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Turjankadun kerhohuoneella 26.4.2012 alkaen kello 

18.30. Nämä viralliset kokoukset on perinteisesti sijoitettu maanantaille, mutta nyt kokouspäivä oli 
poikkeuksellisesti torstai. Siitä ja mistä lienee johtunut jäsenistön yllättävä kiinnostus kokousta kohtaan. 
Kevätkokouksessa kun harvemmin tehdään mitään kauaskantoisia päätöksiä, niin osanottokin pyrkii 
olemaan vaisuhko, mutta tällä kertaa kokous keräsi jopa 17 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä. 

Puheenjohtaja Hannu Koivumäen avauksen jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pyykkö ja 
sihteeriksi Ossi-V. Takala. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Erenius ja Pekka Helle. 

Kevätkokouksen asialistan tärkeimmät kohdat ovat edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
käsittely sekä hyväksyminen. Toimintakertomus läpikäytiin ja hyväksyttiin (tosin pari nimiä koskevaa 
kirjoitusvirhettä oikaistiin).  Tilintarkastuskertomusta ja tilintarkastajan lausuntoa käsiteltäessä, syntyneessä 
keskustelussa kiinnitettiin huomiota kilpailutapahtumien yhteydessä tapahtuvan rahaliikenteen kirjaamiseen. 
Usein kilpailujen päätös hetkille ajoittuvissa, varsin kiireisissä olosuhteissa, dokumentointi ei aina mene 
kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Keskustelun jälkeen kokous kuitenkin yksimielisesti vahvisti 
tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodesta 2011. 

Esityksiä ainais- ja kunniajäseniksi ei ollut, eikä kokoukselle oltu määräaikaan mennessä jätetty esityksiä 
muista esille tulevista asioista, joten puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15. 

   
  

 
 
 

Lämpimät onnittelut kaikille 
tasakymmeniä täyttäville 

TamUA:laisille! 
 
 
 
 kesäkuu  heinäkuu 
   6.6. Majaniemi Sauli 11.7. Salmela Antti 
 10.6. Özcelic Fikret 16.7. Tolvanen Tapio 
 24.6. Haapakoski Marko 20.7. Aaltonen Juha 
    25.7. Kumpu Panu     
elokuu     syyskuu 
6.8. Pyykkö Pentti  2.9. Niemi Timo  
10.8. Pylväs Ari-Pekka 3.9. Kallio Pekka  
14.8. Virtanen Ritva 12.9. Laine Sami 
18.8. Helin Pauli  15.9. Karukka Rauno 
21.8. Matsola Tapio 20.9. Mäensivu Hannu 
21.8. Tarkkala Olli  22.9. Röman Oskari 
   25.9. Siik Kari 
lokakuu    marraskuu 
4.10. Siren Kari     19.11. Mäkelä Petri 
9.10. Rantanen Mika    
 
joulukuu 
31.12. Kankaanpää Reijo  
 
 
     
     
  
    
  

 
Hämeen tutkintokalenteri 2012 
 
 
Aika  Nimi  Paikka  
30.6.12  JM-tutkinto  Orivesi  
21.7.12  Rallin nuottitutkinto Tampere  
4.8.12  Rallin perustutkinto Tampere   
11.8.12  JM-tutkinto  Tampere  
29.9.12  Rallin perustutkinto Urjala  
6.10.12  JM-tutkinto  Tampere  
10.11.12  JM-tutkinto  Iittala  
 
 
Tutkintoihin ilmoittautuminen viimeistään viikkoa 
ennen tutkintoa sähköpostilla. Ilmoittautumiseen: 
Mihin tutkintoon ilmoittaudutaan, nimi, seura, 
puhelinnumero ja ID tunnus. Paluupostina saat 
liitteenä ohjeistuksen maksamiseen, 
tutkintopaikan osoitteen, aikataulun ja yleistä 
tietoa tutkinnosta. Tutkintovastaava Merja Rauta: 
merja.rauta@kolumbus.fi  
 



 
 

  
 

 
 
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
JÄSENLEHTI  4 / 2012   
 
Ilmestymispäivä 11.6.2012 
 
Julkaisija ja toimitus 
Tampereen Urheiluautoilijat ry 
Turjankatu 1 C 
33100 Tampere 
 
Päätoimittaja 
Minna Myllymäki 
 
Lehden teossa avustivat 
Juha Erenius 
Hannu Koivumäki 
Ismo Pirttiniemi 
Ossi-Veikko Takala 
 
Seuraava numero ilmestyy elo-
syyskuun vaihteessa, aineisto 
ehdottomasti kerholle 
aineistopäivään mennessä. 
Seuraavat aineistopäivät: 
nro 5/2012 – 15.7.  
nro 6/2012 – 15.10.  
 
 
Aineiston voi toimittaa  
UA:n toimistolle Turjankatu 1c  
tai sähköpostitse 
mylperit@gmail.com  
 
Painosmäärä 
450 kpl 
 
Painopaikka 
Kopijyvä Oy  
Teiskontie 9 
33500 Tampere 
 
 

 
                                                

                                   Puheenjohtajan palsta 

                                 
 

 

                                                        Tervehdys Tamulit! 
 

 

 

 

Huomasin tuossa taannoin, että naapurin kissa nilkutti aika 
pahanlaisesti kävellessään tien poikki. Tuli siitä sitten kerrottua 
toiselle naapurille ja hän taas eteenpäin jollekin tutulleen jne…  

Ja kuinka ollakaan, kun minä viikon loman jälkeen palasin 
töihin, niin työkaverit ovat siellä ihmeissään, eikös sulta jalka 
ollutkaan irti poikki? Olivat vain kuulleet sellaista löysiläisiltä.  

Hyvä esimerkki siitä, kuinka tarina kasvaa kulkiessaan kertojalta 
toiselle. Vikahan ei ole kertojassa vaan kuulijassa. Avautuminen ei 
ole paha asia. Samoin on meillä seurassa. Puheenjohtajalta, 
sihteeriltä, hallituksen jäseniltä tai toimikuntien vetäjiltä voi kysyä 
asian todenperäisyyttä, ennen kuin uskoo kaikkea mitä sanotaan. 

Oheisesta kertomuksesta tulikin mieleeni kertoa terveisiä 
jäsenistölle ja muille asiasta kiinnostuneille, jotka eivät asiaa vielä 
tiedä, että RC-rata Kaanaassa on vihdoinkin saatu avattua 
harjoituskäyttöön. Poikkesin Kaanaassa vaimoni kanssa 
lauantaina ja radalta oli juuri poistumassa harjoituksissa ollut 
ralliauto. Kävimme myös tervehtimässä karting-radan kahvion, 
Lippumiehen henkilökuntaa ja kyselin, kuinka radan 
vuokraustoiminta on alkaneena kesänä sujunut. Hyvin oli 
kuulemma sujunut. Ainoa asia, mistä oli tullut kommentteja, oli 
harjoitusmaksun nousu, mutta nykyaikana on vaikea välttyä 
kulujen nousulta, ja niinpä mekin jouduimme tekemään 
hallituksessa päätöksen harjoitusmaksun nostamisesta. Mielestäni 
maksu on kuitenkin vieläkin kohtuullinen. 

Vaikka Kaanaa ja siihen liittyvä Timoke ry ovatkin olleen ehkä 
puhutuin aihe viimeaikoina, ei se kuitenkaan ole ainoa, millä 
saralla TamUA:ssa tällä hetkellä toimitaan. Suurten kilpailujen, 
sekä Ahveniston Vauhtipäivien että Autoglym-rallin, järjestelyt 
etenevät huimaa vauhtia. Samoin kilpailijat kiertävät ahkerasti 
kilpailuja ympäri Suomen. Toivotankin heille kaikille menestystä 
tulevissa koitoksissa. 

Haluan toivottaa kaikille Tamuleille sekä heidän perheilleen ja 
ystävilleen rentouttavaa, aurinkoista ja lämmintä kesää. Kyllä se 
sieltä tulee, vaikka tällä hetkellä tätä kirjoittaessani mittari 
näyttääkin +10 astetta lämmintä. 

                                                                HooKoo 
                              Hannu Koivumäki 
               0400-331677 

  

 
 
 

 

  



 
 

  

  Toimituksen sananen  
 
Eletään vauhdikkaita aikoja. Eipä sillä että aika 
nopeampaa kulkisi, tekemistä vaan tuntuu olevan 
riittävästi itse kullakin säädyllä. Viimeaikoina toimistolla on 
istuttu palaveeraamassa rallin ja ratakisan puitteissa, (ja 
kokoonnuttiinpa sinne kerran eräänä lauantaina myös 
toimitsijalisenssikoulutukseen). Paperin kahinaa ja 
monenlaista supatusta on ilmassa, enemmän ja 
vähemmän salaperäistä on touhu! Ihan kuin olisi joulu 
tulossa…  
Milteipä se joulu onkin, kun pitkästä aikaa TamUA 
järjestää Ahvenistolla Vauhtipäivät! Mikäli muuten et ole 
talkoilemassa Ahvenistolla, miksi et lähtisi katselemaan 
sinne kisaa! Toivotaan että Ilmatar soisi hymynsä 
aurinkoisen ilman muodossa kisapäiväksi! Toisaalta 
toimistolta kannattaa kysellä toimitsijahommiakin, niitäkin 
saattaisi olla vielä tarjolla nopeimmille. Lisää Ahveniston 
Vauhtipäivistä toisaalla lehdessä. 
Syksyllä ajettavaa Autoglym-ralliakin valmistellaan 
pikkuhiljaa, kilpailukeskuksena nyt niin kuin ennenkin 
toiminut kylpylähotelli Rantasipi Eden Nokialla. Ralliinkin 
kannattaa kysellä kerholta, josko löytyisi vapaita toimia.   
Vaikka mainitsinkin toimitsijalisenssikoulutuksen tuossa 
aiemmin, on tarjolla myös ’lisenssittömiä' hommia – 
molemmissa kisoissa.  
Mutta nyt ulos nauttimaan auringosta – tätä kirjoittaessa 
se paistaa täydeltä terältä!  
 
Lämmintä kesää! 
 
Minna  
 
p. 040 8379 379  
mylperit@gmail.com  
 
 
 

 

TamUA:n järjestämät kilpailut v. 2012 
 

7.3.  40. Pistejää   kans.   
24.3.  Pienoisautoilu C-12   SM   
15.-16.6.  Ahveniston Vauhtipäivät   kans. rata  
8.9.  Autoglym ralli  F-Cup 
 
 
 
 

 
 
…että jos tämä nyt kädessäsi oleva Jarrupala näyttää 

tavallista värikkäämmältä, vika ei ole uusissa 
silmälaseissasi tai vastaavassa. Kyse on 
yksinkertaisesti tämän jäsenlehtemme uudesta 
ilmeestä – tai ainakin sellaisen kehittelystä.  

 Autourheiluhan on tunnetutusti värikäs 
harrastus, mutta tästä huolimatta erityisesti 
tämän Jarrupalan kuvatarjonnasta on siitä 
välittynyt melkoisen synkkä kuva. Sanoisinko, 
että asiat on ilmaistu suorastaan musta-
valkoisina. Tästä syystä yhdistyksen hallitus 
päätti luoda väriä elämän tähänkin puoleen, 
josta johtuen lehteä tullaan kehittelemään 
neliväriseksi. 

 Kehitellään tarkoittaa sitä, että tämä nyt 
käsissäsi oleva teelmä ei ole lopputulos vaan 
lähtökohta. Tilanteista riippuen jatkossakin 
saattaa joku lehti kolahtaa luukustasi vanhaan 
malliin musta-valkoisena, mutta värikkäämpään 
suuntaan taivalletaan.   

 
…että tämän kuun 8:lle päivälle oli suunniteltuna 

saunailta kaikelle sille kansalle, joka lukeutuu 
niihin työtä tekeviin ja raskautettuihin, jotka 
osallistuvat järjestämiemme kisojen ja 
tapahtumien toimitsijatehtäviin. Kuten kaikki jo 
tätä lukiessaan tietävät – saunailtaa ei ollut. 
Tämä syystä siitä, että vähän ”jokaisella” tuntui 
olevan menoa ns. muualle.  

 Mutta ”ällös ollos” huolissasi. Saunailta tullaan 
toteuttamaan myöhemmin, näillä näkymin 
elokuussa. Joten seuraile ilmoittelua.   

 
 

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  
  

 



 
 

  

 

Kuljetusliike 

Wili Way Oy 

Tampere 

p. 0400 952 880 
 -Nosturiautoja 

 -Vaihtolava-autoja 

 -Yhdistelmäautoja, 

        katettuja 

 -kappaletavarakuljetukset 

 -umpikaappi- perälautakuljetukset 

        

 Pikakuljetukset pakettiautolla 

  

 

toimintaa tarjolla – toimintaa tarjolla 
 

TIETURVAA 
OPISKELEMASSA 

 
  

Talvikaudella kiitettävän aktiivisesti ahkeroineille 
ralliharrastajille on lisää toimintaa luvassa, sillä kysyntää 
tekijöistä näyttäisi riittävän taholla jos toisellakin. 
Tämä ja aktiivisen jäsenistömme osallistuminen sataa 
luonnollisesti oman yhdistyksemme ”laariin”, vastavuo- 
roisesti saamiemme EK-palveluiden muodossa. 
Tällä hetkellä on ns. työn alla useita pyyntöjä, niistä 
jäljempänä. Yksi Historic-rallin EK:n lähtö Jyväskylän 
seudulta on jo varmistettu ja oheisessa kuvassa TamUA:n 
iskuryhmä on tutustumassa tähän tulevaan pelipaikkaan. 

merkitse kalenteriisi – ota yhteyttä 

7.7.  1000 Lakes Rally (Historic)  sovittu tehtäväksi EK:n lähtötoiminnot 
                                                                          (EK Petäjävedellä toiminta-aika iltapäivällä) 
 
2.8.  Neste Oil Rally (EK1 Koukunmaa) Mänts MK:n pätkältä yksi jakso (n.10 henkeä) 
                                                                         (ajetaan torstaina ) 
 
10.8. Lahden Historic EM (EK Lammilla) EK:n lähtö- ja maalitoiminnot  
                                                      (ajetaan perjantaina; kilpailun järjestää Poppoo Team) 
 
Neste Oil Rallyn testejä tarjolla ainakin päiville 26.7., 27.7., 28.7., 29.7. 
 
 Ilman Sinun apuasi tämä toiminta ei toteudu, toivottavasti voit osallistua! 
                                                                             Soittele!    Juha Erenius  040 7086 156 
                                                                                               Pekka Helle 050 5893 358 

Elämme luvanvaraisessa maailmassa! Ainakin 
autourheilun parissa toimivat joutuvat kohtaamaan 
tämän hyvin konkreettisesti. Kun esimerkiksi 
pystytät opastetta yleisen tien varteen tai ohjaat 
liikennettä, sinulla edellytetään olevan tehtävään 
oikeuttava lupakortti, joka kertoo sinun saaneen 
ns. tieturvakoulutuksen. 

Tässä tarkoituksessa järjestettiin AKK:n alueen 
toimesta TamUA:n kerholla 24.3. tieturvakoulutus, 
joka keräsi osanottajia varsin mukavasti. 

Päivän mittainen koulutus oli täynnä asiaa ja 
näyttää vetäneen kurssilaiset ajoittain jopa varsin 
mietteliäiksi. 



 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HARJOITTELUN PELISÄÄNNÖT KAANAAN JM-/RC-RADALLA v.2012 

Kaanaan Moottorikeskuksen alueen, ratoineen ja rakennelmineen omistaa Tampereen 
kaupunki ja sitä hallinnoi TIMOKE ry, joka toistaiseksi tehdyllä sopimuksella on 

luovuttanut JM-/RC-radan ylläpidon Tampereen UA:lle. 
Sopimuksen mukaisesti radalla tapahtuvan harjoittelun hoitovastaava on Tampereen UA. 
 

 
 

Näiden sääntöjen ensisijainen tarkoitus on varmistaa radan käyttö ympäristöluvan mukaisesti. 
Sääntörikkomuksesta voi seurata rikkomuksentekijän rata-alueelle pääsyn evääminen. 

 

Harjoitteluajat radalla: Arkisin klo  13.00 – 19.00 
 Lauantaisin klo  13.00 – 17.00 
 Sunnuntaisin klo  13.00 – 17.00 
                                   harjoitteluajan päätyttyä radalla on oltava hiljaisuus 

       JUHLAPYHINÄ JA NIIDEN AATTOINA RATA HARJOITTELULTA KOKONAAN SULJETTU! 

 

Harjoiteltaessa tulee noudattaa Sääntökirjan (kansalliset määräykset; kohta 62) mukaista 
öljyntorjuntasuojausta harjoitusajoneuvon alla. 
                                                                     - muista maaston suojaus myös korjaustoimien aikana. 

Mikäli ajoneuvosi aiheuttaa rata-alueelle öljyläikkiä,  puhdista ne. 
                                                         -puhdistustarpeita löydät tuomaritornin alta 

 

Harjoitteluun tultaessa ilmoittaudu Karting-radan Lippumies-kahviossa, josta saat avaimen. 
Radan käytön kontrolloimiseksi jokaisen kuljettajan tulee ilmoittautua kahviossa. 

Radalle johtavan väylän portti suljettava harjoittelun ajaksi (nopeusajon suljetun alueen periaate). 
Radantarkastuksen myöntämä käyttölupa kieltää JM-/RC-radan ja motocrossradan yhtäaikaisen käytön. 
Viranomaisten tulkinnan mukaisesti kielto koskee myös radoilla tapahtuvaa harjoittelua. 

Avain palautetaan poistuttaessa Lippumies-kahvioon. 

Harjoittelu TamUA:n jäsenille 10 €/kerta, avainta noudettaessa esitettävä TamUA:n (ei AKK:n 
toimittama) jäsenkortti ja todistettava henkilöllisyys 

Harjoittelu muilta kuin TamUA:n jäseniltä.25 €/kerta 

Yksi ratamaksu oikeuttaa ajamisen yhdelle autolle/kuljettajalle. 

Nelivetojen ajoharjoittelu radalla kielletty, niiden aiheuttaman radan suuren kulumisen vuoksi. 

MUISTATHAN NOUDATTAA ALUEELLA SIISTEYTTÄ JA KORJAAT POIS ROSKASI! 

 

Jäsen! Harjoittelutoiminnan säilymisen nykyisen muotoisena ratkaisee osaltaan oma toimintasi. 
Harjoittelusta johtuvasta radan kunnostuksesta taloudellisen vastuun kantaa Tampereen UA. Tästä syystä 
ei ole sallittua ottaa mukaan ”siivellä”, ilman maksua, ulkopuolisten seurojen jäseniä harjoittelemaan 
radalla. 

Radalle tunkeutuminen ilman lupaa ja muutoin kuin portista ei ole sallittua. 
Luvaton tunkeutuminen lukitulle alueelle on Suomen lain mukaan edelleen rikos. 
 
Kaanaan alueella on voimassa sama maastoliikennelaki, kuin millä muulla alueella tahansa. Näin 
moottoriajoneuvoilla ajo on sallittua vain radoilla, varikoilla sekä alueen teillä ja pysäköintipaikoilla.  
 

HYVIÄ JA VAUHDIKKAITA HARJOITTELUTUOKIOITA KAANAASSA! 
 

   Tampereen UA:n hallitus 

PS: Mahdollisista muutoksista saat tietoa UA:n kerholta, seuran kotisivuilta tai Jarrupala-lehdestä 



 
 

  

 

 

HELATORSTAINA ”HELA VITJA” TALKOILI MÄNTÄSSÄ KATUVIERTÄ PITKIN 
Autourheilussa sitä on naapuriapu ”poikaa”. Siitä saatiin taas todiste kun Mäntän kaduilla helatorstaina, 17.5., kurvailtiin 

ESRC:n Asfalttisprint, jonne TamUA:llekin oli esitetty vieno pyyntö avustaa ratavalvonnassa. Vähän meillä oli kyllä oma 
lehmä ojassa, tarvitsemmehan itsekin naapuriapua syyskuisen AutoGlym-rallin läpiviemiseksi.  

Niinpä Tampereelta ei matkaan lähdetty pienellä porukalla, vaan Mäntän S-Marketin parkkipaikalta marssi ratatuomareiden 
kokoontumispaikalle, R-Kioskin kulmalle, tamualaista ns. tien täydeltä. Runsaat kaksikymmentä (ja puolikas päälle, kun 
mukana oli myös Majaniemen Heikki – totta kai) henkilöä olivat sellainen panos ratavalvontaan, että se sai ratatuomareiden 
päällikön suorastaan hykertelemään, kerrankin väkeä riittävästi. 

Homma hoidettiin tutun tyylikkäästi, eikä sadekaan, lievästä uhasta huolimatta, päälle ropissut, sen sijaan ilmassa lentäviä 
tukkeja eräät vähän joutuivat väistelemään. 

Ratamerkkeinä olleista massiivisista tukeista oli se riesa, että allekirjoittaneen kuva-anti muodostui, sijoituspaikasta johtuen, 
pahoin tämän metsätaloustuotteen rajoittamaksi, mutta onneksi ongelmaan löytyi ”virka-apua” 

       ovt      

 
Puutavaran ympärillä kun Mänttä pyörii, niin ratamerkintäkin oli tehty järeillä tukeilla. Niin myös tällä suoralla, jossa kilpurit ajavat vastakkaisiin 
suuntiin, vain tukkirivin erottamina. Anjalankosken Jukka Tenhon otettua suoralle tulon vähän turhan ahneesti, Mitsu kimmahti rataa erottavaan 
tukkiriviin, josta pölli lähti vauhdilla kohti ratavalvontapistettä ja yleisöä ja auto singahti vastaantulevalle ajoradalle, suoraan aiemmin lähteneen 
kanssakilpailijan eteen. Tilanteesta kuitenkin selvittiin vain Tenhon Mitsun kolhuilla, sillä vastaantulija ehti väistää, eikä tukkikaan osunut 
kenenkään varpaille. Kuva:OVT 

 Lassilan Mikko sovitteli Bemarinsa tukkien välissä yleiskilpailun 11:sta ja luokan 
17 voittoon, vaikka paaleja toisella yrittämällä vähän kyljellä sivelikin. 
Muista tamualaisista Ollilan Tarmo oli yleiskilpailun 8:s ja luokan 3 toinen. 
Tarmolla oli toisella kierroksella tuurin tynkää, kun rotvellin yli jysähtänyt etupyörä 
päätti olla taittumatta alle. Väätäsen Asko oli Senioreiden 7:s ja luokassa 13 
toinen, luokkavoitto jäi 0,22 sekunnin päähän.  Kuva: OVT 

 

 

 

Asfalttiradalla rauta on kovilla. Hämeenkyrön Kimmo Pesonen 
kanttaa ”välikoppaa” ja niinhän siinä käy, että ensin tulee auto 
ja sitten vasta takapyörä; vähän ovat saaneet pyöränlaipan 
pultit kipeää.   Kuvat: Ismo Pirttiniemi  

Ei ihme jos tekniikka välillä antaa periksi. Melko syvälle niiaa Lasse 
Hiihtolankin Mitsu kuivalla asfaltilla. 
Kuva: Ismo Pirttiniemi 

Kiitos kaunis kaikille osallistuneille! 



 
 

  

                                                                                                                                                                                 

 
   Vuoden kovin koitos lähestyy!            Oletko mukana? 

 

   8.9.2012 
 

 

F-Cupin neljäs osakilpailu 
 F-Cup yleinen, A-juniorit, B-juniorit 
 F-Cup Seniorit 
 F 4WD 
Lisäluokkina 
 Historic (kaksi luokkaa) 
 Yleinen (kolme luokkaa 
 A-juniorit (neljä luokkaa) 
 B-juniorit (neljä luokkaa) 

      Säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa 15.7.2012 
Kilpailija, jos osallistut lisäluokkaan, niin ole hereillä ja ilmoittaudu heti sen KITIIn 
avautuessa. Näin varmistat osallistumismahdollisuutesi sillä mahdollinen karsinta 
tapahtuu ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSEN mukaan lisäluokista. 

 
6 erikoiskoetta n.65 EK-km:iä; 240 ki lpai l i jaa 

 

 

Kilpailukeskus: Kylpylähotelli Rantasipi Eden, Paratiisikatu 2, Nokia 
                    Startti: Kilpailukeskuksen edestä   la 8.9. alkaen klo 10.01 
                   Maali: Kilpailukeskuksessa              la 8.9. alkaen n. klo 17.50 
                                       
      Jäikö jokin askarruttamaan?  Kysy lisää: 
                                Ossi-V. Takala  0400 835 871    rr.tiim@gmail.com 
                                Timo Niemi       0500 731 714    timo.niemi@erikoistapahtumat.com 
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