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Tervetuloa nauttimaan kilvanajosta!
Lapset alle 12v. aikuisen mukana ilmaiseksi!
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Kuvat: JM-MOTORMEDIA.com

Turun Urheiluautoilijat ry hallitus 2012

Lajivastaavat:

Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja
Sihteeri:
Rahastonhoitaja:
Jäsenet:
2012-2013

Nina Suvanto
040 7610504
Erkka Rike
040 5765135
Mika Kokko
0400 526006
Jaana Laaksonen 050 5227197

nina.suvanto@turunua.net
erkka.rike@turunua.net
mika.kokko@turunua.net
jaana.laaksonen@turunua.net

Karting:
Nopeus:
Jokkis:
Ralli:

Jani Hämölä
Timo Kutila
Mikko Pyhältö
Erkka Rike

040 5669934
0400 523111
040 5659505
040 5765135

jani.hamola@turunua.net
timo.kutila@turunua.net
mikko.pyhalto@turunua.net
erkka.rike@turunua.net

Pienoisautot:
Turvallisuus:
Tiedotus:
Jäsenrekisteri:

2011-2012

Mika Kannisto
Mika Kokko
Raimo Leino
Tero Silanterä

050 4338433
0400 526006
0400 860610
0400 628479

mika.kannisto@turunua.net
mika.kokko@turunua.net
raimo.leino@turunua.net
tero.silantera@turunua.net

Varajäsenet:

Heidi Kuisma
040 5912347 heidi.kuisma@turunua.net
Pertti Laaksonen 050 1874

TUALAINEN ISSN 0356-7192
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ilmestyy viikolla 36
Aineistot pe 24.9.2012
mennessä: timo@ siksi.net

Turun Urheiluautoilijat ry
Toimisto:
Tavarakatu 1, toinen kerros
20250 Turku
toimisto@turunua.net
www.turunua.net

Toimitukselle tarkoitettu posti:
Turun Urheiluautoilijat ry / TUALAINEN
Tavarakatu 1, 20250 Turku
Päätoimittaja: Timo Kutila
Osoitteet:
Mika Kokko
Toimitus ei vastaa ilmoitusten oikeellisuudesta.
Toimituksella on oikeus muuttaa ja muokata
julkaistavaa aineistoa.

Tervetuloa Turun Urheiluautoilijoihin

Turun Urheiluautoilijat ry
Tavarakatu 1, 20250 Turku
toimisto@turunua.net
Jäsenanomuskaavake
myös netissä:
www.turunua.net

Kun haluat liittyä jäseneksi täytä ja postita tämä kaavake.
Jäsenmaksu aikuiset 35,- vuosi ja nuoret alle 16 v. 15,- vuosi
Liittymismaksu aikuiset 30,- ja nuoret alle 16 v. 10,JÄSENANOMUS
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Kilpailunjohtajien tervehdys
Kaikki paperit saatiin ajallaan liikkeelle ja
ilmoittautuminen alkamaan, vielä ei puuttunut kuin kilpailijat ja aurinkoinen kilpailupäivä.

TUA JM on viime vuosina kokenut sukupolvenvaihdosta, mutta aina on mukana
kuitenkin sitä ns. vanhaa kokemustakin
antamassa neuvoja nuoremmille tarpeen
tullen. Niin on myös tänä vuonna, kilpailun
johto on nuori, mutta kokemusta löytyy
silti joka saralta. Jukka Laine kolmantena kilpailunjohtajana on tukemassa meitä
nuorempia kokemuksellaan. Kiitos siitä!

Tätä kirjoittaessa on vielä reippaasti lunta
maassa, mutta päivät ovat jo aurinkoisia
ja lämpimiä, joten toivoa on että kevät on
jo pitkällä kun kisapäivä koittaa…
Hyvää kilpailupäivää kaikille ja kiitos
talkooväelle jo etukäteen!

...ja puuhaa riittää...

Heidi Kuisma ja Jani Hämölä

Kilpailun tekeminen aloitettiin uudella innolla jo viimevuoden puolella ja meillä oli
alkuvuodesta jo kohtuullisen valmis kisa.
Vielä tosin tarvittiin paljon ihmisiä ja järjestelyjä ennen kuin kilpailu voitaisiin ajaa.
Viime kevään peruutettu kilpailu ei siis
meitä lannistanut.

JÄSENMAKSUISTA:
Hallitus haluaa muistuttaa, että
Turun Urheiluautoilijat ry maksaa
jokaisesta rekisterissä olevasta
jäsenestä AKK:lle liiton jäsenmaksun riippumatta siitä, onko jäsen
maksanut jäsenmaksunsa seuralle vai ei. Tästä johtuen jäsenyyden päättäminen EI TAPAHDU
niin, että jäsenmaksu jätetään
maksamatta. Jos et halua
enää olla Turun UA:n jäsen, ole
ystävällinen ja ilmoita siitä
sähköpostitse osoitteeseen:

jasenkirjuri@turunua.net
tai puhelimitse 0440 564 633
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Jokamiehenluokka

TUA•JM

Tuomaristo:
Tuomariston puheenjohtaja
Esko Suominen Laitila

eli jokkis on autourheiluharrastajan peruslaji.
Sen perusideana on edullinen kalusto, joka
kiertää kuljettajalta toiselle eri kilpailuissa.

Tuomarit:
Hannu Suominen Salo
Susanna Rantasalo Masku

Mukaan pääsee jo sinä vuonna kun täyttää

15-vuotta, suoritettuaan JM-tutkinnon sekä nuorten luokan tutkinnon. Nuorten luokassa sekä
pojat että tytöt voivat ajaa yhdessä. Yleisessä
luokassa ja naisten luokassa kuljettajan pitää olla
18 vuotta täyttänyt ja JM-tutkinnon suorittanut.
Kaikissa luokissa kuljettajilta vaaditaan lisäksi
kilpailulisenssi, joka sisältää kilpailijan tapaturmavakuutuksen.

Päätoimihenkilöt:
Kilpailunjohtajat:
Jani Hämölä
Jukka Laine
Heidi Kuisma

Kilpailuja järjestetään vuosittain noin 100

eri puolilla maata. Lisäksi seurojen omia jäsentenvälisiä kilpailuja järjestetään noin 100. Näissä
kilpailuissa ei vaadita JM-tutkintoa ja tutustumislisenssin voi hankkia kilpailupaikalta järjestävältä
seuralta. Osallistujamäärät vaihtelevat 50 kuljettajasta aina 400 kuljettajan mammuttikilpailuihin.

Sihteeri:
Mika Kannisto
Katsastus:
Ari Andersson

Radat ovat pääosiltaan soraratoja, joita on hieman alle sata. Muutamia kilpailuja ajetaan myös
kokonaan asvaltilla eri moottoriradoilla. Talvella
ajetaan sekä järvien ja jokien jäällä että maalle
jäädytetyillä radoilla.

Ajettavat luokat:
Nuoret, naiset, EVK ja yleinen
Ajotapa pudotusajo 6-7 / lähtö

Huipputasolla ajetaan myös Suomen mes-

Rata:
Osittain kestopäällystettä, muuten
sorapintainen. Pituus n. 900 m.

taruuksista yleisessä luokassa, naisten luokassa
sekä nuorten luokassa. Jokamiehenluokassa
ajetaan myös joukkuekilpailuja eli JM-liigaa. JMliigassa on mukana vuosittain vaihteleva määrä
joukkueita. Lisäksi yhdistetyssä nuorten/naisten
liigassa hieman yli 10 alueellista joukkuetta. JMliiga huipentuu SM-finaaliin, jossa on mukana
kuusi parasta joukkuetta.

Ostotarjousmenettely

Auton hinta on vakio, 1200 euroa. Ilmoittautuessaan kilpailuun jokainen kuljettaja sitoutuu
samalla myymään autonsa tuohon hintaan kilpailuun kuuluvan ostotarjousmenettelyn puitteissa.
Ostotarjouksen saavat tehdä kilpailuun osallistuvat kilpailijat ja muutkin henkilöt, joilla on Jokkikseen oikeuttava kilpailulisenssi ja JM-tutkinto.
Mikäli samasta autosta on tehty useampi tarjous,
ratkaistaan auton ostaja eli uusi omistaja arvalla.
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Pete Hämäläisen vauhtinäyte

Aurinkoista kevättä
Yhteinen päämäärä meillä kaikilla kuitenkin ontehdä mahdollisimman paljon kilpailuja, saman lipun alla ilman ärräpäitä. Unohtamatta kuitenkaan
kilpailijoiden taikka katselijoiden turvallisuutta,
tässä asiassa kun riskirajoilla ei saa koskaan
mennä.

Olen itse niin kevätihminen, ettei tätä energian
määrää, josta tällä hetkellä pääsen nauttimaan,
sovi jättää käyttämättä. Pitkän talven jälkeen linnunlaulu ja auringonnousu saavat jokaisen ihmisen hyvälle tuulelle.
Valitettavasti kuitenkin minun energiani on alkutalven ja kevään osilta mennyt enemmän opiskeluiden kuin autourheilun merkeissä. Onneksi olen
saanut avukseni osaavan varapuheenjohtajan,
kenessä on ainesta vaikka puheenjohtajuuteen
syksyn vaaleissa, sekä hänen lisäkseen koko
asiantuntevan hallituksen.On ollut kiva seurata
kokouksien jälkeistä postia ja huomata, miten ne
pyörät pyörivät autourheilun tekemisessä, vaikka
me, ”vanhat konkarit”, välillä olemmekin poissa
kuvioista. Taisin juuri edellisellä viikolla autourheilukollegalleni asiasta ylpeillen myös mainita.

Tässä hektisessä yhteiskunnassa kun elämme,
kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan.
Nuorten pahoinvointi näkyy myös lehtien otsikoissa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tulevaisuuden kehittämisessä. Vaihtoehtojen
luominen ja esille tuominen, ovat avainasemassa
harrastuksen aloituksessa, kuten myös harrastuksen jatkuvuuden takaamiseksi.
Tulemme tekemään autourheiluhenkistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa jakaen infoa
kaikille autourheilusta kiinnostuneille.

Nuorissa on tulevaisuus, kuten olen useasti aikaisemminkin todennut. Jotta seuramme kehittyy
muutosten mukana, ja jotta meiltä löytyy vapaaehtoisia tekijöitä vielä jatkossakin, uusien nuorempien henkilöiden mukaan saanti on entistä
tärkeämpää. Tiedän, että näin onnellisessa asemassa kaikki seurat eivät kuitenkaan ole.

Kevään ensimmäinen tapahtuma on sunnuntaina
29. huhtikuuta Turku Kartingissa Turun Orikedolla Pollenkuja kahdessa.
Tervetuloa koko perheen voimin!
Keväisin terveisin
Nina
nina.suvanto@turunua.net

Varma kevään ja kesän merkki on myös TUA JM.
Perinteisesti Turun Urheiluautoilijat aloittaa JMkauden kevään ensimmäisessä kilpailussaan
Laitilassa. Pimeät talvi-illat on vietetty autotallissa, kalustoa parantaen ja valmistautuen tuleviin
koitoksiin. Toivon vilpittömästi, että viime vuoden
kahnaukset on saatu päätökseen ja saisimme
kilpailun viedyksi läpi hymyssä suin.

Siksikuva

Pikanale!
Peril 010 217 6262
KULJETUSTOIMINTAA KELLON YMPÄRI!

www.peipponen.com

Terminaalit: Turku • Rauma • Pori

PAKETTITAXI.ﬁ

Turun talousalueella
maanantaista perjantaihin
klo 8-20 välisenä aikana

Kuormakatu 2, 20380 Turku
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Kattava pikakuljetusten
reittiverkosto koko
Etelä-Suomen alueella

Seppo Karranto
kunniajäsen nro 15
Turun Urheiluautoilijat ry valitsi kevätkokouksessa 2012 kaksi uutta kunniajäsentä:
Seppo Karranto numero 15 ja Ilpo Peltonen
numero 16. Onnittelut vielä kerran ansioituneille tekijöille!

Seppo Karranto s. 21.12.1948
Merkit:
1982
1993
1981
1999
2004
2004
2007

Tehtävät:
jäsen
1979-1981
1982
1983-1984
1985
1992-2003
2002-2006
2005-2010
2008

TUA hopeinen ansiomerkki nro 60
TUA kultainen ansiomerkki nro 27
SAUL pronssinen ansiomerkki nro 1052
AKK hopeinen ansiomerkki
AKK kultainen ansiomerkki nro 129
SVUL kultainen piiriristi
TUA kultainen lehvillä nro 4
19.12.1978
TUA Ralli- ja Nopeusjaosto jäsen
TUA Ralli- ja Nopeusjaosto puheenjohtaja
Turun Urheiluautoilijat ry hallitus varajäsen
Turun Urheiluautoilijat ry hallitus jäsen
Turun Urheiluautoilijat ry hallitus jäsen
Turun Urheiluautoilijat ry toimistonhoitaja
Turun Urheiluautoilijat ry rahastonhoitaja
Turun Urheiluautoilijat ry sihteeri

Toimitsijatehtävät:

27.5.1980
10.8.1980
31.8.1980
14.3.1981
26.5.1981
9.8.1981
30.8.1981
26-27.9.81
8.11.1981
28.3.1982
25.5.1982

VI Silja - Rallycross rc ratamestari
SM Ladyhill Rallicross rc kilpailunjohtaja
Saariston 3000 jm lähtö- ja maalituom.pääll.
Autospeedway rc kilpailunjohtaja
VII Silja - Rallycross rc kilpailunjohtaja
Socis - Rallicross rc kilpailunjohtaja
II Saaristonajot jm lähtö- ja maalituom.pääll.
Länsirannikonralli ralli markkinointipäällikkö
III TUA 3000 jm kilpailunjohtaja
II TUA Autospeedway rc kilpailunjohtaja
VIII Silja - Rallycross rc kilpailunjohtaja
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11.7.1982
8.8.1982
29.8.1982
26.9.1982
24.5.1983
06-07.08.83
28.8.1983
18.9.1983
24-25.9.83
2.10.1983
11.3.1984
30.6.-1.7.84
5.8.1984
12.8.1984
16.9.1984
28.10.1984
10.3.1985
30.6.1985
7.7.1985
07-08.09.85
28-29.09.85
9.3.1986
3.8.1986 XII
13-14.09.86
27-28.06.87
2.8.1987 XIII
26-27.09.87
18.9.1988
6.2.1993
26.5.1993
3.5.1994
25.2.1995
9.5.1995
7.5.1996
15-16.06.96
27.5.1997
12.5.1998
18.5.1999
18.9.1999
17.10.1999
23.5.2000
27.8.2000
10.9.2000
24.9.2000
22.5.2001
30.6.2001
11.8.2001
15.9.2001
30.9.2001
21.5.2002
24.8.2002
7.9.2002
29.9.2002
13.10.2002
2.3.2003
20.5.2003
5.10.2003
25.5.2004
24.5.2005
23.5.2006
22.5.2007
3.-4.5.2008
20.9.2008

Mellilän Maastoajo maasto palkintotuomari
Socis-Rallicross rc ratamestari
III Saariston 3000 jm lähtö- ja maalituom.pääll.
IV TUA 3000 jm kilpailunjohtaja
IX Silja-Rallycross rc kilpailunjohtaja
Artukainen Race nop. apuvalvoja
Airiston ajot jm lähtö- ja maalituom.päällkkö
Tykkicross rc palkintotuomari
Champion Rally ralli (kilpailunjohtaja)
V TUA 3000 jm palkintotuomari
Artukaisten lumirata nop. ratatuom.päällikkö
Artukainen Race nop. ravintolapäällikkö
Hyvinkään III Rallycross rc palkintotuomari
Airiston ajot jm lähtö- ja maalituom.päällikkö
X Silja - Rallycross rc kilpailunjohtaja
TUA 3000 jm kilpailunjohtaja
Artukaisten lumirata nop. ratamestari
XI Silja-Rallycross rc kilpailunjohtaja
Mellilän Maastoajo maasto palkintotuomari
JM - SM jm kilpailunjohtaja
Stop-Pastilles Rally ralli ajanottopäällikkö
Artukaisten lumirata-ajo nop. ratamestari
Silja - Rallycross rc kilpailunjohtaja
Artukainen Race nop. kilpailunjohtaja
Turku Truck Race nop. kilpailunjohtaja
Silja - Rallycross rc kilpailunjohtaja
Stop-Pastilles Rally ralli ajanottopäällikkö
XIV Silja - Rallycross (Truck) kilpailunjohtaja
Länsirannikonralli ralli ajanottopäällikkö
Pietari-Turku sprint järjestyspäällikkö
TUA Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
Länsirannikonralli ralli sihteeri
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
Sadan Auton Ajot nop.lähtö- ja maalituom.pääll.
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
Uusikaupunki-Ralli ralli sulku
TUA JM jm tuloslaskentapäällikkö
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
TUA City JM jm tuloslaskentapäällikkö
Uusikaupunki-Ralli ralli sulku
Länsirannikon Ralli ralli lähtö/maali AT
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
Turku Historic Ralli ralli kilpailunjohtaja
DNA-Ralli ralli EK turva
Uusikaupunki-Ralli ralli EK päällikkö
TUA JM jm tuloslaskentapäällikkö
Turku Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
DNA-Ralli ralli EK maali AT
Uusikaupunki-Ralli ralli EK päällikkö
TUA JM jm tuloslaskentapäällikkö
TUA Endurance nop kilpailunjohtaja
Turku-Jäärata nop. kilpailunjohtaja
Turku-Rallisprint sprint kilpailunjohtaja
TUA JM jm tuloslaskentapäällikkö
Turku-Rallisprint sprint sihteeri
Turku Sprint sprint sihteeri
Turku Sprint sprint tuomariston sihteeri
Turku Sprint sprint turvapäällikkö
Turku Sprint sprint sihteeri
Jaguar Sprint sprint sihteeri

Ilpo Peltonen
kunniajäsen nro 16
Toimitsijatehtävät:
Aktiivikilpailuajan jälkeen tunsin tarpeen olla mukana myös järjestelytehtävissä. Olinhan saanut
nauttia kilpailijana muiden tekemän arvokkaan
työn hedelmistä. Toimimalla seuran hallituksessa
jäsenenä ja puheenjohtajana huomasi myös
sen, kuinka paljon seuraan voi kuulua jäseniä,
jotka tekevät pyyteetöntä työtä kilpailujen järjestämisen eteen harrastamatta koskaan itse kilpailemista.

Ilpo Peltonen s. 11.3.1948
Kilpailijana:
Ura autourheilussa alkanut yli 35 vuotta takaperin jokkiksen parissa. Yhtenä päälimmäisenä
muistoissa 1984 Artukaisten kisan voitto.
Aktiivikilpailijana tuli vietettyä ympäri Suomea
kiertäen yli 15 vuotta. Mukaan tuli välillä myös
ralli ja sprinttikisoja, joissa menestys keskinkertainen. Rallin tiimoilta muistuu mieleen paras
kartturi, mikä koskaan on vierelläni istunut,
TUA:n puheenjohtaja Nina Suvanto ja hänen
jatkuva komentelu ”molemmat kädet rattiin!!!”.
Siihen aikaan oli vielä sen verran ruista ranteessa, että jaksoi vääntää välikoppa Escortin
ruoria yhdelläkin kädellä.

Autourheilun Kansallinen Keskusliitto:
AKK:n liittovaltuustossa sain nähdä lisää alueen
autourheilusta, jonka jälkeen oli kunnia olla pitämässä TUA:n lippua korkealla AKK:n hallituksessa kaksi kautta. Edelleen olen AKK:n hallituksessa varajäsenenä.
Raision Mottoriratayhdistys:
Vielä viimeiseksi yksi alueemme tärkeimmistä moottoriurheiluun liittyvistä asioista. Raision
Moottoriratayhdistyksen hallituksen jäsenenä
haluan kaikkien ottavan huomioon ainutlaatuisen
tilaisuuden päästä tulevaisuudessa nauttimaan
rakkaasta harrastuksesta lähellä asuinpaikkaa.
Yhdessä muiden moottoriurheilunseurojen harrastajien kanssa voimme saada TUA:n kukoistamaan yhtenä maamme arvostetuimpana autourheiluseurana, jona se on tunnettu vuosikymmenien ajan.
Ilpo Peltonen
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Miltä tuntuisi ajaa

Karting-autoa?
Lapset yli 6v. huoltajan seurassa
pääsevät kokeilemaan ilmaiseksi
Karting-ajoa ulkoradallla!

AUTOURHEILU TUTUKSI

Sunnuntaina 29.4. klo 10-16
osoitteessa: Turku Karting
Pollenkuja 2, 20380 Turku
Esittelyssä:
• Formula Ford
• V-1600 auto
• Crosskart auto
• Jokamiesluokan auto
• Radio-ohjattavat autot

Turku Karting:
• Lasten tunti
sisäradalla klo 12-14
(maksullinen)
• Kahvila
• Sunnuntailounas 8,50 €

Tervetuloa viettämään koko perheen autourheilupäivää!
etori
p
m
o
R

www.turunua.net

www.turkukarting.fi
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Pienoisautoilun
SM-kilpailut Turussa
lauantaina 12.5.2012

Teksti: Jethro Lehtojärvi

Muutaman vuoden tauon jälkeen Turussa ajetaan jälleen pienoisautoilun suomenmestaruuspisteistä M8-luokassa. Koe käsin kosketeltavan läheltä nämä nitrontuoksuiset saviradan nielijät kauden avauskilpailussa, jossa talven aikana treenatut
ajotaidot pääsevät ensikertaa tositoimiin. Kilpailu on 12.5.2012 Jyrkkälän radalla.
Kisapäivä alkaa aika-ajoilla klo 8:00. Kilpailu jatkuu tämän jälkeen jännittävillä
finaaleilla noin klo 14 aikaan. Lopuksi kilpailun voittajat palkitaan illalla noin klo 19:00.
Kurjien kelien sattuessa kilpailu ajetaan varapäivänä sunnuntaina 13.5.2012.
Ilmainen pääsy katsomoon ja huoltoalueelle! Tervetuloa seuraamaan vauhdikasta
RC-autoilua osoitteeseen: Nuorisotalonkuja 2, 20210 Turku (Suikkilantie 8)

M8-luokan pienoiskilpa-autossa on 3,5cc
nitropolttoainetta käyttävä polttomoottori.
Huipputehoa irtoaa parhaimmillaan jopa
3 hevosvoimaa, joka siivittää krossiauton
huippunopeuden lähelle 70km/h.
Lisätietoa lajista:
http://www.rc10.ﬁ
http://www.autourheilu.ﬁ/lajit/pienoisautoilu/
http://www.lehtojarvi.net
http://area57.lehtojarvi.net/

Kuva: Carl-Magnus Fager
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Kuvat: Marko Mäkinen
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Kalle Pinomäki
päätti rallin talvikauden
hyvään suoritukseen

Teksti: Miiro Koivula

Kalle Pinomäki sijoittui SM2-luokan kakkoseksi
viikonloppuna ajetussa osakilpailussa Mikkelissä.
Turkulainen Renault-kuljettaja paketoi rallin talvikauden varsin onnistuneella ajolla, ja oli suoritukseensa tyytyväinen. Luokan voittoon karkasi Jussi
Vainionpää 17 sekunnin erolla Pinomäkeen.

- Viimeisellä erikoiskokeella olisi ollut mahdollisuus yrittää vielä voittoakin, mutta jotenkin se
pienemmän tien osuus ei oikein sopinut meille.
Vainionpäälle on nostettava hattua. Kyllä oikea
mies voitti tänään. Hän ajoi hienosti ja varmasti,
Pinomäki kehui.

- Ei ollut mitenkään huono päivä. Olen tosi tyytyväinen kaiken sen jälkeen miten kausi oli lähtenyt
liikkeelle. Ulosajot kummittelivat nytkin mielessä,
mutta sitten kolmannella erikoiskokeella lähti ajo
sujumaan totutusti. Voittoon vaadittua vauhtia ei
valitettavasti löytynyt, mutta kokonaisuuteen olen
tyytyväinen. Etenkin kolmas ja neljäs erikoiskoe
olivat sellaista menoa mihin on totuttu tässä parin
viime vuoden aikana. Vauhti ja varmuus olivat niillä pätkillä kunnossa, Pinomäki kertasi.

SM2-luokan kokonaispisteissä Pinomäki on edelleen toisena, mutta kavensi eron kärkimies Ville
Hautamäkeen seitsemään pisteeseen (58-51).
- Pisteiden suhteen on ihan hyvä fiilis. Kesällä jatketaan taistelua, ja yleensä kesä on ollut meille se
parempi olosuhde, Pinomäki totesi.
Rallin SM-sarja painuu nyt pitkälle kevättauolle.
Seuraava osakilpailu ajetaan kesäkuussa Lapualla.

Näille kahdelle vaikealle erikoiskokeelle Pinomäki
löi kartanlukijansa Matti Kaskisen kanssa pohjaajat, ja kuroi eron kärkeen enää vain 11 sekuntiin.

Lisääinfoa:
www.setpromotion.com
www.setpromotion.tv
www.rallism.ﬁ
11
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Treeniterveiset
Jämsänkoskelta
Talvikauden kisat saatiin päätökseen varsin positiivisissa merkeissä. Kilometrejä kertyi hyvä
määrä ja paljon oppia on karttunut erilaisista
tiestöistä. Koulun puolesta oltiin ajoleirillä niin
lapissa, kuin hieman eteläisimmälläkin leveysasteilla. Kisoja kierrettiin alkukauden aikana seitsemän kappaletta, joista neljä oli rallispeciaaleja ja
kolme sprinttejä. Kaiken kaikkiaan kisoista kuusi
ajettiin kärkisijoista taistellen ja yksi ainoa epäonnisesti ulos.

Vaikka talvikausi saatiinkin päätökseen, ei otetta
autourheilusta ole höllätty. Viikot kuluvat tasaisesti puurtaen fysiikka-, nuotti- ja englannin kielen harjoittelun parissa. Alkukausi verotti myös
lukio-opinnoista, joita nyt itsenäisesti saa työstää.
Mutta mikä hauskinta; autokoulukin on aloitettu ja
ajokorttia odotellaan saatavaksi sitten heinäkuussa.
Toivon todella, että nämä lumiset maiset muuttuisivat seuraavaksi jo kevään sekä kesän auringonpaisteisiin, jotta päästäisiin taas pöllyttämään
soraa ja treenaamaan tulevaa syksyä varten.
Syksyllä tulevat haasteet ovat kuitenkin tämän
vuoden kohokohtia; ralleja niin kylämaisemissa
kuin hiukan kauempanakin.

Hienointa tässä alkuvuodessa on ehdottomasti
ollut mukaanpääsy rallispecial kilpailuihin, sekä
yhteistyön alkaminen kartanlukijattareni Reeta
Hämäläisen kanssa. Kisat ovat olleet onnistuneesti järjestettyjä ja kilometrimäärät ovat pyörineet +30km/päivä. Tiestöt ovat olleet hyväkuntoisia ja nopeita. Olemme myös päässeet näiden
kautta harjoittelemaan pimeään ajoa tulevaisuutta ajatellen, sillä esim. Junnu SM ja Naisten SM
eivät kuitenkaan ole ennakkotutustuttavia kilpailuja. Nämä sarjat kun saattavat olla vastassa jo
ensivuonna..

Vaikka elämä tuntuukin olevan yhtä odotusta ja
päivien laskentaa, ’’ei nuolaista ennen kuin tipahtaa’’ ja nautitaan nyt tästä hetkestä & näistä
saavutuksista.

Aurinkoista kevään odotusta kaikille!
Laura

Kaiken ’’menestyksen’’ takana on ehdottomasti
ollut kova työ. Pelkästään alkukauden kilometri
määräni vastaavaa sellaista lukua, joita harva
edes ajaa vuoden sisällä. Työntekoon on liittynyt
myös paljon matkustelua, opiskelujen sovittamista aikatauluihin, fysiikkaharjoittelua sekä ehdotonta keskittymistä kaikkeen, mitä tekeekään.
Yksi tärkeimpiä osa-alueita tänä talvena on totta
kai ollut myös kartturin kanssa tehty työ. Onneksi
Reeta on nopeasti oivaltanut pyytämäni asiat ja
yhteistyö on ollut melko moitteetonta. Tyttöenergiaa ei golffin sisältä puutu!
Keuruun rallisprint oli tiimin talvikauden päätöskisa. Laura Suvanto sijoittui luokassaan toiseksi,
ollen koko kisan nopein nainen ja vielä V1600luokan autojen neljänneksi nopein. Tie vaikutti
nopealta, jossa oli muutama tarkkaan ajettava
paikka. Lähtönumeroni oli 101, joten melkoiset
urat olivat jo muodostuneet reitille. Ne eivät juuri
haitanneet, sillä uranpohjaltahan sitä pitoa löytyy.
Kaksi hyvää suoritusta, ja toisella vedolla sain
vielä parannettua neljä sekuntia aikaani. Hyvä
kruunaus talvikaudelle!

Lisätietoja meikäläisen kurvailuista
löytyy osoitteesta:
www.jamracing.net
http://www.facebook.com/suvanto.laura
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Vauhdissa mukana:
K.L.M. Express OY, Liedon PK-Metalli Oy ja Liedon Siivoset Oy
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Tero ja Juha
Pakkauspojat rallissa

Teksti: Juha Koskinen

Pakkauspojat ralli 11.02.2012

EK3 9.06 km At:lla jonon poikasta, eikun kartturi ulos autosta kipinkapin aikakorttia leimaamaan. Vartin odottelun jälkeen kisa pääsi taas
jatkumaan. EK3 sisälsi yhden ysikympin oikean
ja maalipäässä pitkän vasurin muuten pätkä oli
ihan perus EK. Teron mielestä ajollisesti tähän
mennessä rallin paras veto. EK3:n aika 5:47,6 ja
ero kärkeen 21,8 s.

Silanterä Racing team osallistui Pakkauspojat
ralliin vanhalla tutulla kokoonpanolla, eli kartturin
jakkaralle pienen tauon jälkeen istahti Koskisen
Juha. Pakkauspojat ralli kaasuteltiin Nurmijärvellä. Kilpailun kokonaispituus oli n.102 km sisältäen 4 erikoiskoetta joiden pituus oli n. 28km.

EK4 11.37 km oli kisan pisin EK. Eli ratkaisut
tehtäisiin täällä. EK4 oli sekoitus pientä ja suurta
”latua”. Alku noin 2km verran oli kapeaa metsäautotietä, loput ek:sta oli sitten leveää valtiontietä. Ek:n loppupuolella oli vielä yksi yleisörysä
oikee aukee kirraa vai miten se oli vau! Koko
pätkän latelet lappu lattiassa eikä yleisöä juuri
missään, sitten se yksi kurvi jossa on kaikki (kamerat laulaa, yleisömeri tekee aaltoja) siitä vielä
selvität kunnialla läpi sekä hienolla sladilla. Se
on sitä rallifiilistä jos mikään! EK4:n aika 7:11,7
sekä ero kärkeen 52,1 s. Tilanne EK4:n jälkeen
A-junnuissa 11. ja omassa luokassa neljäs.

EK1 2.86 km oli pienimuotoinen yleisö EK joka
ajettiin Nurmijärven Golf-keskuksen maisemissa.
At:lla 1 pientä hässäkkää, at-henkilö vedätti ”vanhaa” kartturia, jonka seurauksena aikasakkoa
10 s. Kaikesta huolimatta EK1 selvittiin kunnialla
läpi, vaikka EK ei ollutkaan kuskin mieleen ja
kartturia harmitti at sählinki. Ek1:n aika 2,52 ja
ero kärkeen 9,2 s.
EK2 4.75 km olikin jo sitten kunnon valtiontietä,
muutamalla nypynylityksellä. Käytänössä katsoen meidän osalta ralli vasta alkoi. EK2:n aika
3:15,7 ero kärkeen 14,2 s. Tilanne kahden EK
jälkeen, A-junnuissa 15. ja omassa luokassa 8.

Pakkauspojat ralli oli kokonaisuudessaan loistava kokemus, EK kilsat jäi vain hieman kesken...
mitäs jos ralli olisikin ollut vaikka viiden ek:n mittainen???

Kahden pätkän jälkeen oli kilpailun huoltotauko.
Astra oli toiminut kuin sveitsiläinen kello, ei muuta kuin bensaa tankkiin ja takaisin baanalle.

TUA•Rallisprint
Soratiellä 2012

Liedon Saukonojalla
Sunnuntaina 9.9. klo 12

Turun Urheiluautoilijat ry • www.turunua.net
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Lähettäjä:
Turun Urheiluautoilijat ry
Tavarakatu 1
20250 Turku
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Myös laitteiden vuokraus.
Kysy tarjous!
Pansiontie 4, 20200 Turku • Puh. 0207 700 750 • Ma-Pe 9-17 • www.turunkymppipalvelu.ﬁ

Myös autourheilijat lounastavat Kaarinassa!
• Perhe- ja yritysjuhlat (120 hlö)
• Työpaikkaruokailut + kuljetus Lounasaika
• Juhlapäivälounaat
• Liikelounaat
.30-14.30
0
1
• Koulutustilaisuudet
Avoinna
ma-pe 8-15

• Kabinetit 3 kpl (10-30 hlö)
Pitopalvelutilaukset ja tiedustelut:

040 139 6808

LOUNASTA MA-PE 10.30-14.30

info@muonamestarit.ﬁ

Koristontie 1, 20780 Kaarina
Kun haluat parantaa
autosi ajo-ominaisuuksia,
turvallisuutta ja ulkonäköä!
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HANS
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Sport kit ja Coil-over kit ALUSTASARJAT
KONI Sport JOUSISARJAT

Koot M / L ja XL

LAATUVARUSTEET
AUTOURHEILUUN

Hans Club RS2 Racing

560,- 390,- 575,KPL

PAINOLA KAARINA 16
 SIKSIMAINOS 2012

MYYNTI & ASENNUS ma-pe klo 7.30-16.30
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