TUALAINEN
Turun Urheiluautoilijat ry:n
jäsenlehti 1•2010

e
Kall ki
mä
Pino
SM
ssa
o
d
h
jo

Henri Briteissä...
Tyttöenergiaa...

kku
Mar to
n
Suva 0
0
V•16 sä
es
kärj

Ninan kynästä...
Teron kyydissä...

Rallijaoston talvi...
Kartingin kevät...
Tulevia tapahtumia...

TUA

M
JSunnuntaina
11.4. klo: 12.00

LAITILAN KROUVINNUMMELLA
1

2

Puheenjohtajan
nuija siirtyi
naisen käteen
Kuten jo otsikkokin kertoo, toimin Turun Urheiluautoilijoiden puheenjohtajan virassa kaudella 2010,siis
seuraavaan syyskokoukseen asti. Olen varmasti
tuttu kasvo monille autourheilupiireissä, niin toimitsija- kuin kilpailijapuolellakin. Vaikkakin seuramme
toiminnassa kauan mukana olleena, niin puheenjohtajan virassa olen täysin keltanokkana. Yksin tätä
maailmaa ei ole rakennettu, eikä minunkaan tässä
tehtävässä yksin tarvitse olla. Tukenani ovat hallituksen jäsenet, niin nykyiset kuin entisetkin sekä
myös Sinä Hyvä TUAlainen.

Jotta saisimme tulevaisuudessa myös uusia ”Tommi
Mäkisiä”, olemme seuran sisällä aloittaneet rallivalmennustoimintaa. Talven aikana leirejä oli kaksi,
mukana viisi TUA:laista kuljettajaparia. Kokemuksen ja saatujen palautteiden perusteella, tulemme
jatkamaan valmennustoimintaa kesän ja syksyn
aikana kaksi kertaa. Tämänkaltaiselle toiminnalla
tulevaisuudessa tulee aivan varmasti tarvetta, joka
lajissa. Hyviä neuvoja ja niksejä tuskin kukaan on
ainakaan liikaa saanut aloittaessaan!
Tätä kirjoittaessa lunta sataa, ja lunta on maassakin
vielä kohtuullisen paljon. Neljän viikon päästä ajetaan kesäkauden aloituskilpailu, TUA JM Laitilassa 11.4. Tässä kohtaa ei voi muuta kuin toivoa että
talvi jo hellittäisi, ja päästäisiin kevään odotukseen.
Kauden 2010 aikana olemme jälleen monessa mukana. On erikoiskokeiden hoitoa, karting kilpailuja ja
syksyllä niin kuin huipennukseksi kaikkeen, järjestämme viime vuonna jo debyyttinsä tehneen, TUA
Sprintin Lietoon 12.9.

Tässä hektisessä maailmassa kun elämme, niin talkooväen saaminen kilpailutapahtumiin tuntuu olevan yksi suurimpia ongelmia yhdistyksessämme.
Keinoa, millä saisimme jäsenistöä liikkeelle, ei ole
vielä keksitty. Siksi heitänkin uutena nuijanpitäjänä
pallon Teille, hyvät lehtemme lukijat. Kertokaa mitä
Te odotatte yhdistystoiminnalta, mikä ja mitä olisi
mukava tehdä ja saada?? Minä, kuten koko hallituksen väki, otamme erittäin kiitollisina vastaan ehdotuksia, jotta saisimme tilanteen parannettua. Vuosi
vuodelta tilanne menee huonommaksi. Allekirjoittaneelle voi soittaa, lähettää sähköpostia tai sovitaan
paikka, niin keskustellaan kahvikupin ääressä.

Seuraa ilmoittelua uudistetuilta internet sivustoltamme, www.turunua.net. Nettisivuilta löydät tapahtumat ja ajankohtaisia tiedotteita tulevista. Ja muistathan että aina voi ottaa myös suoraan yhteyttä.

Kolmen lapsen äitinä, vaimona ja työssäkäyvänä
tiedän, ettei aikataulujen sovittaminen aina ole niin
helppoa. Mutta olen myös huomannut, että harrastus kantaa myös pidemmällä kaavalla hedelmää.
Lehdessämme on juttu myös tyttärestäni Laurasta.
Nuoresta iästään huolimatta, hän on ollut jo monessa kilpailussa toimitsija tehtävissä, ja löytänyt hyvän
harrastuksen itselleen autourheilun parista, salibandyn lisäksi. Hyvä esimerkki siitä, että voimme vanhempina ohjata lapsiamme harrastusten pariin. Samalla harrastuksesta on tullut, ainakin meille, koko
perheen harrastus. Laatuaikaa siis :-)

Ja jottei kaikki kirjoittelu menisi täysin hukkaan, niin
on pakko antaa pari positiivista palautetta: Olemme
saaneet kartingin puolelle sekä rallipuolelle uudet
vetäjät. Karting puolella aktiivisena uurtajana toimii
Mika Kannisto ja rallipuolella Tero Silanterä. Molemmat ovat hienosti hoitaneet lajivastaavien tehtävät,
mutta tämän lisäksi avustaneet webmasteriamme,
Mika Kokkoa, uusien internet sivujen aikaansaamiseksi.
Kuten sanottu, nuorissa on tulevaisuus, ja sen olemme kyllä huomanneet :-)

Tulevaisuuden näkymistä voisin mainita yhtenä suurena osaalueena lapset ja nuoret. Kartingin puolella
harrastajamäärät kasvaa vuosi vuodelta. Jossakin
vaiheessa, iän karttuessa, osalle kuljettajia voi kiinnostus herätä myös isojen autojen puolelle. Tällöin
ei tarvitse lähteä ”merta edemmäs kalaan”, jos luomme hyvät puitteet siirtymiselle seuran sisällä.

Mukavaa kevään odottelua,
Hyvän Harrastuksen parissa!
terveisin
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Nina Suvanto

Tero Silanterä mukana
suositussa rallisarjassa
Rallin ensimmäinen erikoiskoe oli 8,5 km pitkä vaihtelevainen keskinopea tie. Aloituksena erikoiskoe
oli hyvä. Pätkä sisälsi muutaman vaikean paikan,
joissa miehistöt herätettiin. Erikoisempia tilanteita
ei kuitenkaan matkaamme mahtunut, vaan tulimme
Ek:n varmanpäälle ajaen. Sijoitus erikoiskokeella:
10. yleiskilpailussa.

Tervehdys kaikille TUAlaisille ja muillekkin lukijoille, ja tervetuloa lukemaan Silanterä Racing Teamin
kuulumisia. Tiimin kuskina on Tero Silanterä ja kartturina Riina Pahlberg. Lisäksi huollossa toimii vakiomiehistö Juuso ja Juha. Olemme kiertäneet aikaisempina vuosina pelkästään lähiseudun ralleja ja
rallisprinttejä, mutta kaudelle 2010 otimme kuitenkin
tavoitteeksi Suomen suosituimman rallisarjan, F-cupin kiertämisen. Sarja koostuu kuudesta osakilpailusta, joista talven kolme osakilpailua on nyt ajettu.
Seuraavassa hieman tapahtumia niistä.

Ennen toista erikoiskoetta oli vain tankkausmahdollisuus, jossa autoa ei saanut huoltaa. Toinen Ek olikin
sitten kisan pisin. Yhteensä 30,5 kilometrinen pätkä
oli kyllä ylivoimaisesti pisin, mitä on vastaan tullut.
Pätkän loppuajan ollessa karvan verran yli 20min
-ajamista siis riitti. Tie oli erittäin vaihtelevaa. Alku oli
isoa vauhdikasta latua, siitä käännyttiin vaihtelevalle
keskinopealle tielle ja taas takasin isolle baanalle.
Viimeiset kilometrit ajettiin pienellä yksityistiellä. Erikoiskoe alkoi meidän osalta hyvin. Yritystä nostettiin
harkitusti ensimmäisestä pätkästä, pitkällä erikoiskokeella kun erotkin ovat suuria. Nyt olisi pakko sitten hyökätä, jos meinaisi vielä taistella hyvistä sijoituksista. Noin puoleenväliin pätkää kaikki menikin
suunnitellusti. Sen jälkeen luisut alkoivat pidentyä
aivan liikaa. Takarenkaiden pito alkoi hävitä pikku
hiljaa. Puolenvälin jälkeinen ison tien osuus meni

Nuutajärven Lasi-ralli 30.1.2010
Junioreiden F-cup -sarja alkoi Urjalasta tammikuun
loppupuolella. Kilpailun nimi oli Nuutajärven Lasi
-ralli. Valmistautuminen kilpailuun oli sujunut hyvissä merkeissä. Vauhtia oli haettu mm oman seuran
jäsentenvälisistä ajoista, valmennusleiriltä, sekä
muiden seurojen harjoitusajoista. Testimielessä
startattiin myös Pohjois-Häme ralliin Ruovedellä.
Tuloksena kauden ensimmäisestä kisasta oli myös
kauden ensimmäinen pokaali -sijoituttuamme kolmanneksi. Asetelmat Urjalaan lähdettäessä olivat
siis kohdillaan.
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vielä auttavasti, kun tie oli kulunut hiekalle. Vaikka
tuollekin osuudelle sisältyi useita paikkoja, joissa
ajo muistutti luisukulmaltaan enemmän driftausta.
Viimeiset kilometrit yksityistiellä jouduttiin sitten tulemaan todella hiljaa ilman mitään pitoa. Maalissa
kello kuitenkin pysähtyi hyvän alun ansiosta 15. nopeimpaan aikaan, joten ihan koko kisa ei vielä pilalle
mennyt, koska edessä oli huoltotauko, jossa renkaat
sai vaihtaa.

Kisa alkoi pienellä erehdyksellä, kun ajoimme trippimittarin petettyä pahasti harhaan ensimmäisellä
siirtymällä. Ensimmäiselle erikoiskokeelle kuitenkin
löydettiin, eikä aikarangaistustakaan jouduttu loppujen lopuksi ottamaan. Itse erikoiskoe meni varsin
keskinkertaisesti. Autoa jo jonkun aikaa vaivannut
tehonpuute ja huonosti mennyt ajo eivät oikeuttaneet kovin hyvään aikaan.
Toiselle erikoiskokeelle lähdettiin parantamaan suoritusta. Pääsimme noin 15- kilometrisen erikoiskokeen puoleenväliin, kunnes pitkän ja röykkyisen suoran päässä jarrut yllättäen katosivat, ja ajauduimme
päin lumikinosta. Koska luulimme jarrujen pettäneen
kokonaan, ajoimme tienpistoon lippusiiman taakse
ja mietimme keskeyttämistä. Lopulta saimme jarrut
sen verran korjattua, että uskalsimme lähteä ajamaan erikoiskoetta maaliin. Hävisimme kakkosella
yhteensä noin 8 minuuttia, ja se tiesi hyvien pistesijoitusten karkaamista tavoittamattomiin. Lisäksi
jouduimme vielä ajamaan seuraavan erikoiskokeen
läpi pelkillä etujarruilla, ennen kuin pääsimme huoltoon korjaamaan autoa.

Takarenkaat olivat kakkosen jälkeen niin loppu, että
meinasimme muutamaan otteeseen jäädä kiinni
pehmeään lumeen siirtymällä. Pitämällä auton liikkeessä pääsimme kuitenkin huoltoon asti. Huollossa sitten selvisi miksi renkaat eivät oikein pitäneet.
Nastoja ei ollut enää muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta jäljellä ainuttakaan. Lisäksi renkaat olivat
muutekin vanhat ja kovettuneet, joten kumikaan ei
pitoa antanut.
Kolmannelle pätkälle lähdettiin sitten uusilla renkailla. Erikoiskokeen alku oli pientä, erittäin kapeaa ja
hidasta tietä. Pääsimme 14-kilometrisen Ek:n puoleenväliin asti, kunnes autosta hävisi veto yllättäen.
Jouduimme työntämään auton sivuun ja keskeyttämään. Loppu ralli sujui sitten seurakavereiden kanssa jutellessa, he kun olivat joutuneet keskeyttämään
edeltävään mutkaan. Vaikka jouduimme keskeyttämään kolmannelle erikoiskokeelle kuudesta, pääsimme kuitenkin kilometreissä yli puolenvälin, joten
ihan hukkaan reissu ei mennyt.

Huollossa auto saatiin taas iskuun, mutta kakkosella oli tullut säädettyä niin paljon balanssia, että
jarrutuksen olivat hieman hakusessa, vaikka jarrut
olivatkin kunnossa. Lisäksi luoton saaminen takaisin autoon otti aikansa. Väkisinkin mieleen juolahti,
mitä olisi sattunut, jos jarrut olisivat menneet vauhdikkaammalla osuudella... Neloselta ja viitoselta ei
sitten ihmeellistä kerrottavaa muuten ole; aika varman päälle tultiin.

Tallilla keskeytyksen syyksi sitten selvisi katkennut
vetoakseli. Lisäksi perän kitkalukko oli myös kulunut
entiseksi, mikä selittää sen, miksi auto ei liikkunut
yhdellä vetoakselilla. Seuraavaan kisaan Valkealaan lähdetäänkin sitten kunnostetulla lukolla, joten
jos se hiukan vauhtiakin nostaisi...

Kuutonen oli kisan pisin pätkä, noin 25km. Siellä oli tarkoitus sisuuntua ja opetella ajamaan pitkä
pätkä hyvää vauhtia lähdöstä maaliin. Suunnitelma
lähtikin hyvin liikkeelle, mutta sama vika iski taas
erikoiskokeen puolessa välissä, mutta tällä kertaa
onneksi jarrujen häviäminen huomattiin ajoissa. Erikoiskokeen loppuun sijoittui vielä yksi tilanne, kun
yksi mutka kirrasi pois alta, eikä pelkillä etujarruilla
saanut vauhtia hidastettua.

ValUA Talviralli 27.2.2010
F-cup junnusarjan toinen osakilpailu ajettiin Kouvolassa 27.2.2010 ja kilpailun nimi oli ValUA Talviralli.
Kilpailua varten olimme varanneet mökin Valkealasta ja lähdimme liikkeelle jo edeltävänä päivänä. Kisa
oli myös kauimmas suuntautunut kisamatka tähän
mennessä. Kilpuri oli taas parsittu kasaan viime
kilpailun jäljiltä, ja testikisastakin oli kotiin tuljaisina
kuudennen sijan tuoma palkinto.

Kuitenkin maali nähtiin, vaikka tuloksissa oltiin pääosin kakkosen ihmettelyn takia aika kaukana muiden perässä. Kotiin tuomisena oli kuitenkin paljon
kokemusta Kouvolan seudun teistä, joten kyllä kisasta kuitenkin aina jotain käteen jäi. Seuraavaksi
kausi jatkuu sitten Kaavissa Koillis-Savo Rallissa.
Sitä ennen kalustolle täytyy vielä tehdä pientä huoltoa ja etsiä kunnon luottamus jarruihin..

Päivä alkoi normaaliin tapaan ilmoittautumisella ja
katsastuksella. Niiden löytäminen oli
pienimuotoinen show, kun järjestäjä oli varsin vaatimattomasti laittanut opasteita. Löysimme kuitenkin
oikeille paikoille ajallaan ja saimme paperityöt kunnialla läpi.
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Koillis-Savo Ralli 20.3.2010

Toinen erikoiskoe oli hieman suurempaa ja mukavampaa tietä. Sijoituskin rupesi hieman nousemaan, mutta vielä olimme puolivälin alapuolella.
Kolmonen sisälsi sekä isoa, että pienempää metsäautotietä. Viimeinen yritys pelastaa vaisusti alkanut
päivä ajamalla päättyi ulosajoon pienellä tiellä. Nostotalkoissa hävisi taas lisää arvokkaita sekunteja ja
viimeisetkin haaveet hyvistä sijoituksista karkasivat.
Samalla päivän taktiikka vaihtui varmisteluksi.

F-cup junnusarjan talven viimeiset pisteet jaettiin
Kaavilla, joka sijaitsee noin 50km Kuopiosta itään.
Matkaa Liedosta tuli yhteensä kauden kauimpaan
kisaan hieman yli 500km. Matkaan lähdettiin jo
perjantaina hyvissä ajoin ja majoitumme vuokraamaamme mökkiin.
Kisapäivä alkoi sakean lumipyryn saattelemana,
vaikka elettiin jo sentään maaliskuun loppupuolta.
Lisäksi aamulla jäimme vielä trailerin kanssa, mökkitiellemme jumiin. Puolen tunnin nostotalkoiden
jälkeen pääsimme kuitenkin matkaan kohti kilpailukeskusta. Onneksi lähdimme matkaan hyvissä
ajoin ja ehdimme katsastukseen ajoissa. Katsastus
ei löytänyt escortista huomautettavaa, joten takaisin kilpailukeskukseen ja piikkirenkaat alle ja lähtöä
odottamaan.

Huoltotauolla vaihdoimme kuluneet takarenkaat
parempiin, ja lähdimme seuraaville erikoiskokeille.
Erikoiskoesijoitukset paranivat hieman, mutta vielä
matkaa kärkeen oli turhan paljon.
Loppujen lopuksi löysimme kuitenkin itsemme luokan 17. sijalta, josta tuli ihan mukava pistepotti eli
yhteensä 10 pistettä.
Loppujen lopuksi talvesta jäi hieman kaksijakoiset
fiilikset. Kaiken toimiessa pystymme ajamaan kärkikymppiin tai jopa paremmin. Toisaalta alkukausi
kaatui taasen teknisiin ongelmiin. Viimeisessä kisassa, jossa auto toimi maaliin, jouduimme antamaan
tasoitusta, sekä moottorin tehoissa, että renkaissa.

Yksi suurin huolenaihe oli moottori, johon oli jo tehty
ennen kisaa huolto. Huollon yhteydessä todettiin sylinterikannen vaativan suurempaa remonttia, johon
ei kuitenkaan kannattanut ryhtyä. Päätimme yrittää
riskillä ajaa vielä tämän kisan ennen kevättaukoa ja
suurempaa huoltoa. Moottorista oli koko kisan tehot pahasti hukassa, mutta toivoimme sen kuitenkin
kestävän maaliin.

Kausi jatkuu keväällä 15.5.2010 Uudenkaupungin
rallilla. Sitä ennen autoon rakennetaan uusi sylinterikansi, ja muut paikat huolletaan. Tekemistä riittää
siis tallilla kevättauonkin aikana. Uudenkaupungin
kisa on myös ensimmäinen, josta on aikaisempaa
kokemusta. Lisäksi Varsinais-Suomen tiet ovat aina
sopineet huomattavasti paremmin kuskin tiesilmälle. Sanomattakin lienee selvää, että lähdetään hakemaan ihan jotain muuta sijoitusta kuin 17.

Ensimmäinen erikoiskoe oli erittäin kapeaa yksityistietä. Lähtönumerollamme 65 tie oli vielä hyvässä
kunnossa. Penkat olivat erittäin korkeat, joten ajamisen oli oltava todella tarkkaa. Muutama tilanne
mahtui meidänkin matkaan, mutta niistä selvittiin ilman suurempia murheita. Toisin oli käynyt monelle
kilpakumppaneille, ja monessa kohtaa kapea tie oli
likipitäen tukossa penkkaan kiinni jääneistä autoista. Pätkän maalissa selvisi valitettavasti, että tänään
ei tainnut olla asiaa kärkikamppailuun.

Uudessakaupungissa nähdään
Silanterä Racing Team
Katso myos teamin kotisivut:
www.silanteraracingteam.net
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Kalle Pinomäki SM johdossa
kohti kesän ralleja
Kalle Pinomäki ylivoimaisessa rallivauhdissa
Neljä SM-osakilpailua, neljä voittoa!

katsotaan miten käy, kovan päiväurakan tehnyt Pinomäki kertoi.

Kalle Pinomäki on aloittanut rallikauden täydellisyyttä hipovalla suorituksella. Turkulainen on voittanut
kaikki kauden neljä SM-rallia, ja johtaa kaksivetoisten sarjaa maksimipistein. Kauden neljäs voitto irtosi kovan taistelun jälkeen Joensuussa.

Iltapäivällä Pinomäen vauhti oli aivan pitelemätöntä.
Hän kirjasi viisi kaksivetoisten pohja-aikaa, ja nousi
takaa-ajon jälkeen takaisin kisan johtoon jo neljännellä erikoiskokeella.
Talvikauden jälkeen turkulainen johtaa SM-sarjaa
täydellä pistepotilla. Saldo näyttää 74:ää pistettä,
kun toisena oleva Lappi on summannut 32 pointsia.
Pinomäen ylivoimasta kertoo se, että hän voi varmistaa 2010 suomenmestaruutensa jo seuraavassa
osakilpailussa.

Pinomäki ja kartanlukija Matti Kaskinen klaarasivat
voiton perinteisessä Itärallissa 22 sekunnin turvin
toiseksi ajaneeseen Esapekka Lapin.
- Erittäin hieno voitto. Kahden erikoiskokeen jälkeen
sijoitus oli kymmenes. Kiri onnistui, Pinomäki iloitsi.

- Tilanne on tietysti hyvä, mutta vielä ei kannata tuudittautua mestaruuteen. Onnistumisia vaaditaan jatkossakin, mutta mitään varsinaista voittopakkoa ei
enää ole. Tästä asemasta on hyvä lähteä tauolle.
Talvikausi onnistui jopa paremmin kuin uskalsi ennen kauden alkua toivoa, Pinomäki mietti.

Pinomäki voitti avauserikoiskokeen, mutta ajoi Renault Clio –autollaan seuraavalla erikoiskokeella yhden risteyksen pitkäksi, ja menetti puolisen minuuttia.
- Sinne mentiin siimojen alle. Vähän piti peruutella ja
etsiä kääntöpaikkaa. Sen jälkeen ajorytmi oli vähän
hukassa. Tauolla tehtiin kypärän alla pieni nollaus,
ja päätimme, että nyt yritetään kaasu pohjassa ja

SM-sarja jatkuu kevättauon jälkeen kesäkuussa
Kouvolassa. Kesällä ajetaan kolme osakilpailua.
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Henri Sillanpää ajaa 2010
Superkartin EM-sarjassa
EM-Sarjaan on ilmoittautunut 53 kuljettajaa, joten
sarja on erittäin kovatasoinen, sillä kaikki viimeisempien vuosien mestarit ovat mukana. Viime vuoden
kaksi kilpailua menivät Henrillä erittäin hyvin ja auto
tuntui sopivalta, joten päätimme lähteä mukaan kaudelle 2010.

Superkartin EM–sarja alkaa pääsiäisenä eli 2.-4.
huhtikuuta Silverstonen legendaarisella moottoriradalla, loput EM-sarjan kisat ajetaan syksyllä Hollannin Assenissa ja Ranskan Le Mansissa.
On hienoa lähteä ajamaan Superkartin EM sarjaa,,
sillä siitä on kulunut noin viisitoista vuotta, kun turkulaiset Jarkko Kovasiipi ja Pertti Kuismanen ajoivat
samoilla radoilla Superkarteilla.

Tulevasta kaudesta erittäin suuri kiitos kuuluu yhteistyökumppaneille sekä isolle joukolle henkilöitä,
jotka ovat olleet mukana toteuttamassa Henrin tavoitetta päästä ajamaan Superkarttiia Eurooppaan.

Henri ajaa englantilaisessa Redspeed Racing Teamissa. Temin vetäjä on John Rileyon, jolla on myös
euroopanmestaruus ja hän erittäin arvostettu lajin
parissa. Superkart on erittäin tehokas n.110hv auto,
joka kiihtyy nollasta sataan 2,5 sekunnissa. Huippunopeus 270 km/h ja G-voimat noin 3-4. Tietoja lajista löytyy myös netistä sivuilta: www.superkarts.eu
EM-Sarjan lisäksi ajetaan ISS–sarjaa, joka käsittää kuusi osakilpailua eri euroopan pitkillä moottoriradoilla kuten Hockenhaim, Assen, Dijon jne.
Toivottavasti myös Suomesakin ajettaisiin jonain
päivää ISS-sarjan osakilpailu.

Vauhdikasta kevättä kaikille!
HS-Racing Ry
Henri, Harri, Kerttu ja Reijo Sillanpää
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Tuoretta tyttöenergiaa
autourheilun maailmaan
Ensimmäiselle kierrokselle lähtiessä alkoi pikku-hiljaan jo jännityskin laskea. Numeroni oli 100, ja luotin
siihen, että rata ei ole enää niin liukas kun alkupään
autoille . Lähtö onnistui mielestäni hyvin, en jäänyt
suttaamaan paikalleni, mutta vähän ’’nukahdin ’’.

TUA:n oma toimistotyttö on vihdoinkin tullut siihen
ikään, että sai aloittaa itse kilpailemisen. Tammikuussa alusta asti aloitimme heti treenaamaan ahkerasti. Koska kotitallista löytyi jo valmiiksi V1600
luokan VW Golf oli luokan valinta helppoa. Golf on
loistava auto ensimmäiseksi autoksi! Edullisuuden
vuoksi pääsee paljon ajamaan sekä kisoja että treeniä. Kaikki V1600 luokan kuljettajat ovat pitäneet autoja myös helppoina ajettavina.

Ensimmäiseen mutkaan ja miettisin että miten tää
auto taas toimikaan. Eka kierros tuli otettua varman
päälle, hyvin rauhallisesti ja jarrutukset ajoissa.
Radan muutamat ns. pahat kohdat otettiin varman
päälle, eikä yritetty liikoja. Ennenkuin huomasinkaan, maaliviiva ylitetty ja STOP-merkillä odottivat
Markun ja Teron iloiset kannustukset!

Rankasti treenatun alkuvuoden jälkeen lähdimme
kokeilemaan Nokialle itse kilpailemista. Nokian
sprint oli elämäni ensimmäinen kilpailu. Koko edeltävä viikko jännitettiin ihan toden teolla ensimmäistä
kisaa, ja jännitystä oli havaittavissa myös kisapäivänä.

Toiselle kierrokselle oli huomattavasti helpompi lähteä. Tiesin jo, miten auto käyttäytyy eri mutkissa, ja
ratakin oli hyvässä muistissa. Tottakai lähtöviivalla
taas kädet tärisi, mutta tärinästä huolimatta onnistunut lähtö jälleen. Nyt lisättiin lisää yritystä, ja päätin
että nyt parannetaan aikaa.

Kirpsakka pakkanen, lumisade ja napakka tuuli pistivät miettimään, että mihin ihmeessä sitä on ittensä
laittanut. Jalat tutisivat ja kädet tärisivät. Kun ilmoittautuminen oli kisapaikalla hoidettu, lähdimme Markun kanssa tutustumaan rataan.

Nyt ne muutamat ns. pahat kohdat menivät ehkä liian yli-yrittämiseksi! Pitkälle suoralle johon sai vauhtia kerättyä, oli tietenkin muodostunut uria, joista
Golf vähän pomppi pois, se oli aika jännää! Yksi
neulansilmä mutka meni vähän pitkäksi, ja ajattelin,
että nyt huononee aika reilusti, mutta ei ! 4 sekunnin
parannus ensimmäisestä kierroksesta!

Radan monet mutkat olivat juuri sellaisia, mitä olimme harjoitelleet. Jännitys laski hieman ja fiilikset kohosivat tutustuessa rataan.

Tuloksista nimeni löytyi loppupäästä, mutta itse
kuski todella tyytyväinen ja yhden kokemuksen rikkaampi! Nyt lähdettään treenaamaan lisään ja valmistautumaan uuteen kisaan :-) Pohjalta suunta on
vain ylöspäin ja tästä on hyvä jatkaa!
Talvikausi ollaan nyt saatu päätökseen – ja tästä jatkamme kohti kesää. Tarkoitus saada mahdollisimman paljon kilometrejä taakse, jonka jälkeen voidaankin taas suunnata kohti kisoja.
Suuret kiitokset kuuluvat Suvannon Markulle ja muille kannustusjoukoille, jotka ovat mahdollistaneet tämän harrastuksen!
Laura Suvanto
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TUA•JM
Päätoimihenkilöt
Kilpailunjohtajat:		
				
				
				
Turvapäällikkö:		
Katsastus:			
Sihteeri: 			
				
				
Varikko:			
Tiedotus:			
Kuuluttaja:			
Lähtötuomari: 		
Tuomarit:			
				
Tuomariston puh.johtaja
Tuloslaskenta:		
Lähettäjä:			
Tuomariston sihteeri		
Aluetuomarit:			
				
Nostava kone:		
Ostotarjoukset:		
Päälippu: 			
Järjestysmiehet:		
				
				
				
				
				
				
Lähdönjärjestely:		
				
				
				
				
				
				
				
				
Grillit: 			
				
				
Liputtajat:			
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Jukka Laine
Heidi Kuisma
Raimo Leino
Nikke Yrjölä
Mika Kokko
Ari Andersson
Nina Suvanto
Laura Suvanto
Marika Heinonen
Jani Hämölä
Timo Kutila
Tero Sulkakoski
Sami Peltola
Ari Humala
Henry Anttila
Anja Koskinen
ARTOS
JAM Racing Team
Marjo Korpelainen
Teuvo Kulmanen
Esko Suominen
Juha Rinne
Irma Siren
Pertti Savolainen
Saarelma Sami
Laine Jukka		
Virta Paula		
Mäenpää Lasse		
Pohjola Reino
Olavi Kusnetsov
Eero Tiihonen
Tero Silanterä
Johan Bergring
Misa Kivimäki
Hannes Saarinen
Petri Hämäläinen
Kari Salmi
Kari Tuomi
Aleksi Tuomi
Markku Suvanto
Tiina Valme
Hannu Pohjola
Ulla-Maija Kuisma
Rami Rantasalo
Juhani Hakanen
Jan Koskinen
Sami Valme

TUA•JM
Muistiinpanot
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Myynti: TUA•JM kilpailutoimisto & Turun UA:n toimisto: Tavarakatu 1
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Rallijaostolla aktiivinen
talvikausi 2010
Kolmannet ajot sattuivat ikävästi päällekkäin muiden
seurojen ajojen kanssa ja kärsivät pienestä osanottajapulasta. Tästä huolimatta kesällä taas jatketaan
ränniharjoitusajojen merkeissä. Tervetuloa mukaan
sekä ajamaan että katselemaan. Päivämäärät ja lisätiedot löytyvät TUA:n nettisivuilta.

Turun Urheiluautoilijoiden talvi on sujunut vauhdikkaissa merkeissä. Perinteikkäät ränniajot ovat keränneet mukavasti osaanottajia, ja uusi valmennustoiminta on otettu ilolla vastaan.
Ränniajot ovat TUA:n ralliharjoitusajot. Tämän talven ajot alkoivat 10.1. erittäin talvisissa olosuhteissa
Liedon Yliskulmalla. Testausmahdollisuus heti kauden alkuun tuli monelle tarpeeseen, ja Yliskulmalla
nähtiin kirjava 12 kuljettajan joukko. Autoja oli edustettuina vanhoista historic- peleistä tehokkaisiin äffäläisiin kilpureihin ja nelivetoisiin rallisprintohjuksiin.

Tälle kaudelle uutta rallijaostossa on valmennustoiminta. Valmennusleirejä on tänä talvena ajettu jo
kaksi, ja kokemukset ovat olleet kautta linjan positiivisia. Kolme valmennettavista kiertääkin rallin F-cup
sarjaa, ja seuraavan kerran heidät nähdään tositoimissa Uudenkaupungin F-cup -kilpailussa. Valmennustoimintaa pyritään jatkamaan ja kehittämään
kesällä mahdollisuuksien mukaan. Tästäkin asiasta
lisää TUA:n nettisivuilta www.turunua.net

Talven toiset harjoitusajot järjestettiin aivan uudella, kaikille tuntemattomalla tiellä. Tie oli sekoitus hidasta yksityistietä ja vauhdikkaampaa leveää tietä.
Moottorit pörähtivät 24.1. kylläkin Liedossa, mutta
tällä kertaa Ankalla. Yhteensä kuskit ajoivat neljä
ajoa: kaksi kumpaankin suuntaan tietä. Yleisöäkin
paikalla nähtiin mukavasti. Uusi reitti oli houkutellut
paljon uteliaita katsojia.

Terveisin
Tero Silanterä
Rallijaosto
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Kartingjaoksen
keväiset terveiset
TUA:n kartingjaos vaihtoi vetäjää syksyn aikana ja
sain kunnian ottaa kartingjaoksen vetovastuun itselleni. Kiitos tästä luottamuksesta syyskokoukseen
osallistuneille sekä edeltäjälleni Reijo Sillanpäälle. Reijo ehti vetämään kartingjaosta reilun 3-vuoden ajan ja tänä aikana kertingjaos onkin kasvanut
harrastajamäärällisesti melkoisesti. Reijo ei tietysti
jäänyt pois kuvioista, vaan jatkaa edelleen hoitaen
kartingjaoksen kilpailutoimintaa.

Mitä olemme sitten lähimenneisyydessä tehneet
kartingjaoksessa? Pidimme viime kesänä kaksi kilpailua josta toinen oli kansallinen kilpailu ja toinen
alueellinen, tämän lisäksi järjestimme kesällä viisi
suosituksi osoittautunutta leikkimielistä seurojen välistä harjoituskilpailua SWK:n kanssa.
Elokuussa kartingjaos järjesti valmennusta sekä
opetusta sisältävä viikonloppuleirin Eurassa.
Keväällä olimme joukolla esittelemässä TUA:n toimintaa sekä kalustoa Turkuhallin pihalla ”Moottoriurheilu tutuksi” tapahtumass sekä syksyllä ”äijäpäivillä” kauppakeskus Skanssissa. Talvella olemme
pelanneet sählyä jaoksen vakivuorolla.

Kuka minä sitten olen; olen Mika Kannisto ja ikää
minulla on 30v. Päätyönä työskentelen vuoromestarina ja asiantuntijana Hansaprintissä, eli kirjapainoalan parissa. Tämän lisäksi teen isäni kanssa
kiinteistöhuoltoa sekä lumiurakointia. Perheeseeni
kuuluu avopuoliso sekä kaksi reilu vuoden ikäistä
”turkkilaista terroristia” (Turkkilaisia van kissoja).
Mitään erityisempää moottoriurheilutaustaa minulla
ei ole, mutta autot sekä vauhti ovat kiehtoneet minua ihan pienestä asti.

Mitä ajattelimme tehdä lähitulevaisuudessa?
Etelä-suomen erityisen luminen ja kylmä talvi on
vaikuttanut kartingjaoksen ensi kesän toimintaan.
17 - 18. 4. pidettäväksi aiottu kansallinen kartingkilpailu jouduttiin siirtämään päivämäärälle 4. 7. Paimion kartingradalla oli maaliskuun loppupuolella vielä
reilu 30 senttimetrin tiivis lumikerros kauttaaltaan ja
kilpailun järjestäminen Paimion kartingradalla vaatii
radan uudelleen katsastusta. Radan saaminen katsastuskuntoon tulee vaatimaan paljon talkootyötä.
Rengaspinot täytyy sitoa uudelleen, ratamaalaukset
uusittava ja useita kanttareita korjattava tai uusittava. Toivoisinkin runsasta osallistumista kevään talkoisiin. Täytyy muistaa että rata pidetään suljettuna kunnes kaikki tarvittavat toimenpiteet ovat tehty.
Kansallisen kilpailun siirto myöhempään ajankohtaan tulee vaikuttamaan todennäköisesti myös aluekilpailumme ajankohtaan. Kesällä on tarkoitus pitää
harjoituskilpailuja SWK:n kanssa viimekesän tyyliin
ja tietysti kesän kartingleirin tullaan järjestämään.

Kartingiin tulin mukaan vasta vuonna 2008 hankittuani useamman vuoden mietinnän jälkeen aikuisluokan kartingauton. Rungoksi tuli käytetty hyvinpalvellut Maranello RS-1 ja koneeksi uusi Raket-120.
Ennen oman auton hankintaa ainoa kokemukseni
kartingista oli tullut satunnaisista käynneistä vuokraauton ratissa.
Kuten jokainen kartingia harrastava tietää, on vuokra-automaailma täysin eri kuin oikea kartingharrastus. Saatuani moottorin sekä rungon autotallin
lattialle, alkoi melkoinen opiskelu ennenkuin kaikki
tarvittavat osat olivat kasassa ja löytäneet oman
paikkansa. Auton kasailussa sekä siihen tutustuessa vierähti yllättävästi ilta jos toinenkin autotallissa.

Näistä ja muista tapahtumista tiedotetaan lisää
TUA:n uusiutuneilla kotisivuilla. Kotisivuilla on sisältöä vielä hieman niukalti, mutta sitä tullaan lisämään
kokoajan. Otammekin mielellämme sisältöehdotuksia jäsenistöltämme. Yksi suurimmista lisäyksistä
kotisivujen uudistusten myötä oli kotisivujen yhteyteen tullut TUA:n oma keskustelufoorumi. Toivosinkin että foorumi otettaisiin ahkeraan käyttöön.

Vihdoin auto oli kuitenkin kasassa ja koitti maanantainen kerhopäivä Orikedolla, itselläni oli kesäloma
ja radalla oltiinkin jo varhain aamupäivällä ja siellä
sitten pysyttiin tietysti ihan iltaan asti. Voitte vaan kuvitella mitä seuraa kun täysin kokematon kuljettaja
tahkoo kokonaisen päivän kylmiltään hieman liian
isolla penkillä rataa, - aivan - kyljethän siinä kipeytyi niin että olivat kipeitä vielä kolmenviikkoa päästä.
Tähän avopuoliso sitten tokaisi että ”sinähän mukavan harrastuksen olet löytänyt, ensin miestä ei näy
kotona koko viikkoon ja kun vihdoin on kotona ei saa
koskea, kun kyljet on niin kipeät” :-)

Mika Kannisto
TUA kartingjaos • mika.kannisto@turunua.net
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Markku Suvanto
V-1600 luokan kärkikuski
Iisalmiralli 16. tammikuuta
Uuden vuosikymmenen ensimmäiseen ralliin lähdettiin jo perjantaina heti työpäivän jälkeen. Markulla
puolustettavana vuoden 2009 luokkavoitot kaikissa
ralleissa. Matkaa Turusta Iisalmeen 550 km. Perille
saavuimme puolen-yön aikaan. Aamupalan jälkeen
traileri parkkiin, kilpailukeskuk-seen ja katsastukseen.

ta. Maalin jälkeinen nyppykään ei päässyt yllättämään kokenutta kuljettajaa. Maalissa aika oli luokan
nopein 7.26,7. Ripeästi huoltoon ja tankkauksen jälkeen kohti kolmatta erikoiskoetta.
EK 3 Mäkikylä 13,08 km
Ähtärin keskustan tuntumasta startattiin nopealle 13
km erikoiskokeelle. Viiden kilometrin kohdalla ollut
silta ylittyi jouhevasti ilman ongelmia. Parit kääntymiset ja yksi nyppypaikka toivat mukavaa vaihtelua
nopealla tiellä. Maalissa kello näytti jälleen luokan
pohja-aikaa 8.09,5

Suunta kohti ensimmäistä erikoiskoetta, joka oli kisan pisin 29,6 km. EK päällikkö kävikin varoitamassa
huomiomerkeistä. Startti pätkälle, joka olikin todella
huono-kuntoinen. Tien röykkyisyys koitui epäonneksemme, sillä eteneminen hidastui huomattavasti jo
kuuden km kohdalla. Markku veikkaili renkaan puhjenneen tai kytkimen rikkoutuneen. Golf eteni vielä
jonkin matkaa ja Markku ohjasi auton turvalliseen
paikkaan tarkis-taakseen vian. Vaihdelaatikko oli
totaalisesti rikkoutunut ja edessä oli keskeytys 9,5
km kohdalla. Huolto pirautettiin paikalle. Ari Andersson ja Toni Sjöblom saapuivat trailerin kanssa noutamaan auton ja miehistön. Golf traileriin ja pettynyt
rallitiimi paluumatkalle Turkuun.

TAUKO
Nina ja Toni tankkasivat Golfin ja myös renkaat vaihdettiin rutiinilla. Lisävalot konepellille ja kohti seuraavaa metsätaivalta. Luokan johtomarginaali tauolla
oli liki minuutti.
EK 4 Sapsalampi 14,21 km
Kisan toiseksi pisimmälle pätkälle ratamestari oli
merkinnyt tiekirjaan ahdasta siltaa ja risteystä sekä
latoa ulkomutkaan. Nuo paikat tuli otettua turhankin
varmasti ja Markku päästelikin ärräpäitä, kun jarrutti niihin liikaa. Maalissa pahin kilpailijamme Janne
Huovinen oli 1.1 sekuntia nopeampi.

Töysäralli 6. hemikuuta
Hullossa Nina Suvanto, Toni Sjöholm ja Nora (9v.)
ja Miko (3v.) Suvanto. Kauden toiseen ralliin lähdettiin Vauhtipisteestä perjantaina kesken työpäivän
klo 14.10. Nina oli startannut jo aamupäivästä lasten kanssa järjestelemään mökki-majoituksen ja
tutustumisen Tuurissa Keskisen Kyläkauppaan.
Näin kaikki oli organisoitu valmiiksi, kun saavuimme
Töysään. Perjantai-ilta kului lauantain kisa-päivän
suunnittelussa. Hirsimökin puulämmitteinen sauna
kruunasi ralliaattoillan. Lauantaiaamuna herätys
kasin pintaan, terveellisen aamiaisen jälkeen kilpailu-keskukseen Töysään ja ilmoittautumisen kautta
katsastukseen. Startti klo 12.46 kohti ensimmäistä
erikoiskoetta.

EK 5 Rannankylä 10,55
Rallin toiseksi viimeiselle pätkälle pyysimme lähdössä 2 minuuttia etua, koska takana tuli nelivetoluokan
auto. Reitillä oli kaksi tiukkaa vasenta ja peräti neljä
ysikymppi oikeaa. Lumisade ja iltahämärä toivat kisaan haastavan lisäelementin. Pätkä onnistui ongelmitta, mutta maalissa aika yllätti. Nyt luokan toinen
tila 5,8 sekunttia kärjestä.
EK 6 Edesjärvi 14,98
Rallin viimeinen ja pisin erikoiskoe ajettiin jo täysin
pimeässä. Kun Markku huomasi Janne Huovisen
ajaneen syvälle hankeen taittuvassa vasemmassa
oli kisan voitto viittä vaille valmis. Tosin viisi viimeistä
kilometriä loisti peileissä nelivetoauton valot. Markku
keskittyi kahteen asiaan, omaan ajoon ja takanatulevan kilpailijan seuraamiseen. Kuljettaja myös kyseli pariin otteeseen maaliin olevat matkan pituutta.
Nelivedon valot saavuttivat Golfin vasta maalin jälkeen, joten ralli oli pulkassa. Palkintojenjaon jälkeen
suuntasimme kohti mökkiä ja jälleen niin ramaisevaa puulämmitteistä saunaa. Nina loihti maukkaan
iltapalan ja rallikansa painui unten maille.

EK 1 Ähtärinranta 13,73 km.
Alkukankeuden jälkeen vauhti kasvoi ja kääntymiset
onnistuivat mainiosti. Ahdas piha-alue huomiomerkillä taipui ongelmitta, samoin 3 km kohdalla huomiomerkitty putoava oikea. Tiekirjaan merkitty yllättävä vasen todella yllätti, koska kartturi ei maininnut
nypystä. Pätkän aika 9.23,6 luokan nopein.
EK 2 Niemenkylä 10,78 km
Vauhti kasvoi kakkosella ja Markku nautti ajosta.
Kaikki ”ysikymppi” kääntymiset onnistuivat moitteet-
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Betoni-Lehto Ralli 27. helmikuuta
Talvikauden viimeiseen Trophy-sarjan ralliin startattiin rallipäivän aamuna. Keli oli suhruisen talvinen
ja pakkasta noin 5 astetta. Lopelle saavuttaessa ihmettelimme trailerin purku- ja parkkipaikkaa, joka oli
viety yli 5 km päähän kilpailukeskuksesta. Golf pois
kärryistä ja kohti ilmoittautumista. Kellot säädettiin
tarkasti kisa-aikaan ja siirtyminen katsastukseen.
EK 1. Nummenkylä 20,70 km.
Ralli alkoi heti pisimmällä pätkällä, jossa riitti tapahtumia. Oli ahdasta risteystä kera paalien, tolppaa
sisämutkassa, kiviä sisäkaarteessa ja rakenuksia
ulkomutkassa. Peräti neljä yli 90 asteen kääntymistä, jotka Markku taittoi huolellisesti. Maalissa aika
13.56,4 oikeutti luokan toiseen tilaan. Erittäin suuri
yllätys oli Toni Valovaara,joka oli peräti 32,3 sekunttia nopeampi.
EK 2. Saukkola 14,99 km
Tankkauksen jälkeen oli vuorossa vaativa Saukkolan pikataival, jossa Markulle vauhti maistui. Pitkillä
ja kapeilla metsäsuorilla vauhti oli maksimissaan ja
kuski teki todella töitä koko pätkän ajan. Kakkosen
aika jälleen luokan toinen 9.47,3. Nyt Toniin eroa
19,8 sekunttia.
EK 3. Räyskälä 4,96 km
Reippaasti kohti kolmospyöritystä Räyskälän lentokentälle. Olipas kokemus, sillä vajaan viiden kilsan sähellyksessä näimme peräti 4 kilpakumppania
hangessa. Lyhyen ja mieleenpainuvan kolmosen
aika jälleen luokan toinen, nyt vain 1,3 sekunttia Tonia jäljessä.
TAUKO
Eki ja Toni vaihtoivat vetävälle akselille viileät renkaat ja siirsivät etukumit taakse. Lisävalot paikoilleen ja kuskien sekä auton tankkauksen jälkeen
kohti nelosta.

Talvikauden
2010
saldona
Trophyn
V•1600-luokan
yhteispisteissä
ykköstila!

EK 4. Ojajoki 9,60 km
Nelosen lähdössä saimme odotella todella pitkään
ja ajofiilis alkoi hiipua. EK-päällikkö varoitti kolmen
kilometrin kohdalla olevasta ulosajosta, jonka Markku selvitti helposti. Nyt oli pito parempi ja sisuuntunut rattimies kasvatti vauhtiaan koko pätkän ajan.
Maalissa ero Toniin oli vain miinus 4,9 sekunttia.
EK 5. Jokiniemi 14,98
Viimeiselle ja kunnoltaan parhaalle pätkälle jouduttiin jälleen odottelemaan kohtuuttoman pitkään. Ajo
kuitenkin maistui ja alkukilometrit olivat Lopen Sprintistä Markulle tuttuja. Pätkällä oli peräti viisi ”ylivinkkeli” kääntymisiä, joissa ei ollut ongelmia. Maalissa
aika 10.13,9 oikeutti taas toiseen tilaan, nyt luokan
kärjelle 8 sekunnin erolla.

Kuva: Sami Lujala
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TUA•RATAPÄIVÄ
Torstaina 15.4.2010 klo: 16-20
Alastaron Moottoriradalla

Ilmoittaudu mukaan: kimmo.viherkoski@turunua.net

UKI•RALLI

Lauantaina 15.5.2010
Tule mukaan EK:n tekoon!
Ilmoittaudu mukaan: mika.kokko@turunua.net

TUA•KARTING

Sunnuntaina 4.7.2010
Osallistu Kartingkilpailuun!
Lisätiedot: KITI-kisapalvelu ja www.turunua.net

TUA•RALLISPRINT
Sunnuntaina 12.9.2010
Tervetuloa sprintin tekoon!

Lisätiedot: KITI-kisapalvelu ja www.turunua.net
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Raimo Leinolle kultaa

TUA:n kevätkokouksessa 30.3.2010
luovutettiin Raimo Leinolle yhdistyksen
kultainen ansiomerkki lehvillä numero 9.
Raimo tunnetaan ahkerana ja turva-asiat
tuntevana autourheilijana, joka on tehnyt
ja tekee edelleenkin tärkeää työtä erityisesti kilpailujen turvallisuustehtävissä.
Ansiomerkkiä luovuttamassa
Nina Suvanto, Pertti Laaksonen ja
Mika Kokko.
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