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TUA•RalliSprint

Kilpailu ajetaan soratiellä
Liedon Saukonojalla nyt Liput
10 €
sunnuntaina 9.9. klo12
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Foto:

• Reitti 5,1 km, joka ajetaan kahteen kertaan
• Näet yli 100 starttia • Opastus 10-tieltä
• Liput 10,- varaudu käteismaksuun :-)
• Lapset alle 12v. aikuisen mukana ilmaiseksi!
• Tervetuloa seuraamaan vauhtirikasta kisaa!

TUA•RalliSprintin reaaliaikainen 1tulospalvelu: www.mut-palvelu.ﬁ

Turun Urheiluautoilijat ry hallitus 2012

Lajivastaavat:
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Sihteeri:
Rahastonhoitaja:
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Nina Suvanto
040 7610504
Erkka Rike
040 5765135
Mika Kokko
0400 526006
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Jani Hämölä
Timo Kutila
Mikko Pyhältö
Erkka Rike

040 5669934
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Kilpailunjohtajien tervehdys
Turun Urheiluautoilijat järjestää taas parin vuoden tauon jälkeen TUA-Rallisprintkilpailun Liedossa. Rautasuon, Saukonojan ja Raukkalan sorateillä ajettava reitti on vauhdikas ja muutamien tiukkojen mutkien myötä
kuljettajille haasteellinen. Varikko sijaitsee edellisten
kilpailujen tapaan Kynnyksentien louhosalueella.

Raukkalantien risteykseen pääsee Hämeentieltä
Raukkalaviittaa seuraten. Lähellä risteystä on peltoalue jonne voi pientä nimellistä maksua vastaan pysäköidä. Myös Raukkalantiellä on vain tien toinen puoli
tiestä varattu pysäköinnille. Yksityisille piha-alueille
pysäköinti ilman tontin omistajan lupaa on tietenkin
ehdottomasti kielletty. Suljettavien teiden risteyksiin
asetetaan liikenteenohjaajia, joiden tehtävänä on huolehtia liikenteen sujumisen lisäksi pysäköinneistä sekä
pelastusteiden avoinna pysymisestä. Toivomme yleisöä noudattamaan heidän ohjeitaan ja määräyksiään.
Järjestyksenvalvojakortin omaavia henkilöitä on reitillä
11 huolehtimassa yleisön ja kilpailijoiden turvallisuudesta. Reittiä pitkin kulkeminen kilpailun aikana tuo
todellisia vaaratilanteita, joten sitä pitää ehdottomasti
välttää.

Kyseessä on nopeuskilpailu, jossa ajetaan ainoastaan
kelloa vastaan. Kilpailijat lähtevät reitille puolen minuutin välein. Jokainen saa ajaa kaksi kertaa. Kierrosten
välissä on n. puolen tunnin huoltotauko. Parempi kierrosaika jää voimaan. Laji on yleisöystävällinen koska
radalla tapahtuu koko ajan.
Tämän vuoden kilpailu ajetaan täsmälleen samalla radalla kuin parina aikaisempana vuonna. Hiukan
päänvaivaa aiheutti AKK:n toukokuussa julkaisemat
Rallisprintin säännöt, joiden mukaan radantarkastus
on voimassa kolme vuotta tarkastuspäivästä. Tuomariston puheenjohtajan myötävaikutuksella tässä kilpailussa sovelletaan vielä vanhaa sääntöä, jonka mukaan
radantarkastus oli voimassa tarkastusvuoden sekä
kolme seuraavaa vuotta. Ensi tarkastuskerralla täytyy
”kikkailla” tarkastuspäivän osalta, jotta saataisiin yhdellä tarkastuksella kolme vuotta kisaa järjestää...

Kilpailutoimisto, lähdön järjestelyt, varikkoalue, reitti
ym. vaativat useiden kymmenien henkilöiden työpanoksen. Ilman moottoriurheiluseurojen keskinäistä
yhteistyötä näitä kilpailuja ei pystyttäisi järjestämään.
Haluammekin tässä yhteydessä kiittää eri seurojen
jäseniä, heidän ystäviään ja muita kilpailun järjestämiseen osallistuvia henkilöitä. Toivotamme kaikille kilpailijoille menestystä sekä katsojille erittäin mielenkiintoista ja jännittävää kilpailupäivää.

Reitin pituus on 5,1 kilometriä josta noin 200 metriä on
asfalttia. Hyviä katselupaikkoja on reitin varrella useita,
mutta Saukonojan koulun ympäristössä ja ns. ”Rönnemaan mutkassa” on yleensä eniten kiinnostavia tapahtumia joten niissä yleensä on eniten katsojia. Koulun
alueella on myös Saukonojan vanhempainyhdistyksen
ylläpitämä buffetti ja kuuluttaja pitää osaltaan yleisöä
tietoisena kilpailijoista sekä myös tuloksista.
Kilpailureitin läheisyyteen pääsee parhaiten Hämeentieltä. Turusta päin tultaessa hieman Liedon keskustan
jälkeen oikealle Saukonojan suuntaan ajettaessa pääsee lähelle Saukonojan koulua. Valitettavasti peltoa ei
tänä vuonna pystytä käyttämään pysäköintialueeksi
vaan autot pitää pysäköidä tien varteen. Muistathan,
että vain toiselle puolelle tietä on lupa pysäköidä koska Saukonojantie on pelastustie jota ei saa tukkia. Pettistentie on yksityistie jonka käyttöä kulku- ja pysäköintialueena tulisi välttää.

Raimo Leino

SYYSKOKOUSKUTSU

Turun Urheiluautoilijat ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina 12.11.2012 klo 18 alkaen
Audi Center Turussa, Rieskalähteentie 89, 20300 Turku.
Esillä yhdistyksen sääntöjen määräämät syyskokousasiat.
Hallitus
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Nina Suvanto

TUA•RalliSprintin reitti
Reitti:
5,1 km soratietä,
josta asfalttia
200 metriä

Punaisella merkityt
alueet reitin varrella
ovat kiellettyjä
katselualueita!

ETUAUTOT
0 Sami Valme
00 Petri Karrila

TURUN

AUTOKLINIKKA
• Vahinkotarkastukset
• Kolarikorjaukset ja maalaukset
- myös mopoautot
• Sijaisautopalvelu
• Muovikorjaukset
• Huollot ja korjaukset
• Ilmastointilaitteiden
huollot ja korjaukset
• Tuulilasien korjaukset ja vaihdot
• Maalipintojen
kiillotukset ja käsittelyt
• Verhoilujen pesut

• Kuljetukset
• Tielle nostot
• Ovien aukaisut
• Renkaan vaihdot
• Käynnistykset
• Romuajoneuvojen noudot
ja rekisteristä poistot
Henkilöautot, pakettiautot,
moottoripyörät, mopoautot,
matkailuajoneuvot, kuorma-autot,
linja-autot, työkoneet...
Laskutamme
suoraan vakuutusyhtiöitä!

www.autoklinikka.net

Arkisin klo 7-17

Tuulilasit

Vuoden kaikkina päivinä 24h

0207 700 711

0207 700 700

Pansiontie 4, 20200 Turku • Fax 0207 700 722 • info@autoklinikka.net
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RalliSprint

TUA
RalliSprint

Rallisprint kuuluu myös autourheilun peruslajeihin. Kilpailuja on paljon, noin 50 ja ne ovat
jakautuneet joka puolelle Suomea. Rata on
yleensä samantyyppinen kuin rallin erikoiskoe, mutta sen pituus on lyhyempi noin kaksi
- neljä kilometriä.

Tuomaristo:
Tuomariston
puheenjohtaja:
Tuomarit:

Rallista poiketen rallisprint autossa ei ole kartanlukijaa, vain kuljettaja. Kuljettajat jaetaan
kokemuksen ja taidon perusteella samoin
kuin monessa muussakin lajissa, juniorikuljettajiin ja yleisen luokan kuljettajiin, myös
nuorten luokka kuuluu rallisprintiin. Kilpailija
ajaa saman reitin kaksi tai kolme kertaa määrätyssä järjestyksessä ja paras aika on hänen
tuloksensa.

Sihteeri
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtajat:
Sihteeri:
Ratatuomareiden
päällikkö:

Kilpailukalusto on varsin kirjavaa. Huipputasolla on uutta rallikalustoa ja tehokkaita turboautoja, mutta harrastajatasolla ajetaan vanhemmalla ja edullisella kalustolla.

Ratamestari:
Turvapäällikkö:
Katsastuspäällikkö:
Kilpailijoiden
yhdyshenkilö:
Tiedotus:
Kuuluttaja:
Varikkokuuluttaja:
Lipunmyynti:
Yleisöbuffet:

Lajin SM-sarja käsittää kuusi osakilpailua,
jotka kilpaillaan lumella ja soralla. SM-osakilpailuista ja -sarjasta löydät tarkempaa tietoa
sarjan omilta nettisivulta: sm-rallisprint.com
Lisäksi ajetaan Future-cup asfalttirallisprint
sarjaa, jossa kilpailut ovat puhtaasti asfalttiradoilla. Sarjan sivut: futurerallisprint.com

Varikkobuffet:

Kansallisissa kilpailuissa osanottajat ovat
yleensä omalta alueelta ja lähitienoilta.Rallisprintissä on myös nuorten luokka, johon kilpailijat saavat osallistua sen vuoden alusta
jolloin täyttävät 16 vuotta.

Ambulanssi:
Hinaus:

Internet ja palvelinratkaisut
www.aboa.net 045-1111 511
Vähäheikkiläntie 56 C, 20810 Turku
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Hannu Hyttinen Vantaa
Ari Humala Raisio
Tapani Valo Rusko
Susanna Rantasalo
Raimo Leino
Nina Suvanto
Heidi Kuisma
Jani Hämölä
Timo Kallio
Mika Kokko
Jaana Laaksonen
Rauno Paarala
Timo Kutila
Tero Sulkakoski
Pertti Laaksonen
TUA Karting jaosto
Saukonojan koulun
vanhempainyhdistys
Pertti Salonen
Pekka Paarala
Häkätien
Sairaankuljetus
Turun Autoklinikka Oy

TURUN
KUORMALAVA OY

P
Yrittäjäntie 2, 21360 LIETO as.
www.kuormalava.com
myynti@kuormalava.com

Puh.
GSM
Fax.

Yrittäjäntie 2
21360
LIETO2as
Yrittäjäntie
www.kuormalava.com
21360 LIETO as
myynti@kuormalava.com
www.kuormalava.com
Puh. 010 423 4433
0400 913 400
Fax (02) 489 4222

010 423 4433
0400 913 400
(02) 489 4222

Retkeilyyn ja vapaa-aikaan
www.plast-team.fi
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Kuva: Eeva Korimäki

Kuva: Aki Rask
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Simo Laaksonen
kartingin KF3-luokan
2012 Suomen mestari!
Marttilalaisen Simo Laaksosen tasainen kausi palkittiin Suomen mestaruudella. 13-vuotias
Laaksonen varmisti mestaruuden Vihdissä 19.8.
ajetussa viimeisessä osakilpailussa. Kauden
kymmenessä ﬁnaalissa nähtiin peräti kahdeksan
eri voittajaa. Heistä Laaksonen oli ainoa, joka
taisteli palkintopallisijoituksista kaikilla radoilla ja
kaikissa olosuhteissa. – Tottakai tämä tuntuu hienolta ja on kiitos tasaisesta kaudesta ja hyvästä
tiimityöstä, rauhallinen Laaksonen kertoi tallinsa,
ART GP Finlandin tiedotteessa.

Sunnuntaiaamun aika-ajossa Simo ajoi pohjaajan näyttäen, että hänen kätensä eivät tärise tosipaikan tullen. Molemmissa alkuerissä tuli voitot
ja näin hän varmisti pääsevänsä finaalissa matkaan paalupaikalta.
Kisaan lähdettäessä rata oli märkä ja alla tietysti
sadekelin renkaat. Rata kuitenkin kuivui ja renkaat ylikuumenivat. Simo joutuikin antamaan hieman periksi, kun Ville Viiliäinen, Tuomas Tujula ja
Alec Weckström ohittivat hänet. Simo tuli maaliin
neljäntenä järkevän ajon siivittämänä. Pahimmat
kilpakumppanit Haapalainen ja Moilanen jäivät
taakse sijoille 10 ja 12.

KF3-luokan SM-kausi avattiin Porissa 12.-13.5.
Viikonlopun tuloksena Simolla oli lauantailta 3.
sija ja sunnuntailta 8. sija. Seuraavat kisat ajettiin Lappeenrannassa 26.-27.5. Lauantain kisassa Simo oli yhdeksäs ja sunnuntaina irtosi sitten
voitto.

Pistelaskussa huomioidaan kymmenestä osakilpailusta kahdeksan parasta tulosta sekä lisäksi
aika-ajoista saadut pisteet. Aika-ajosta kolme parasta saa pisteitä, paras 3, toinen 2 ja kolmas 1
pisteen. Simon loppupisteet olivat 158, Tuomas
Haapalaisella 149 ja Aatu Moilasella 141 pistettä.
Näin Simon uran ensimmäinen Suomen mestaruus sai sinettinsä.

Kolmas kisaviikonloppu oli Kouvolassa 30.6.-1.7.
Hyvin sujuneiden ajojen saldona oli palkintopallisijat, lauantaina kolmas ja sunnuntaina toinen.
Joensuuhun suunnattiin 4.-5.8. Lauantain kisassa
sijoitus oli toinen ja sunnuntain kisassa Simo joutui keskeyttämään.

Simon kausi jatkuu vielä syyskuussa Espanjassa ajettavassa World Cupissa, jonne kerääntyvät
KF3-luokan parhaat kuljettajat ympäri maailmaa.

Viimeiseen kisaviikonloppuun Vihtiin lähdettäessä pistetilanne oli varsin jännittävä. Kärkikolmikko
Haapalainen-Laaksonen-Moilanen oli hyvin tasainen ja Lappalainen sekä Tolvanen olivat hekin aivan lähituntumassa. Simo oli lauantain finaalissa
kolmas. Timi Tolvanen voitti, Olli Peltolan ollessa
toinen. Tuomas Haapalainen oli kuudes ja Aatu
Moilanen neljäs. Simo oli lauantain jälkeen pistejohdossa yhden pisteen turvin.

Simo kiittää erityisesti talliaan ART GP Finlandia,
tallipäällikkö Kimmo Vainiota ja mekaanikkoaan
Janne Pirttistä hyvin tehdystä työstä ja menestyksestä.
Teksti: Eeva Korimäki

Kuva: Aki Rask
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Lauri Tenhunen taisteli
Karting Yamaha-Cupin
2012 voittajaksi!
Lauri Tenhunen on 15 vuotias Turun Urheiluautoilijoiden kasvatti. Lauri on aloittanut autourheilun harrastuksen 5-vuotiaana Karting autolla.

Kauden päätavoite oli Kartingin Yamaha-CUP
sarja, joka koostui viidestä viikonlopusta joissa oli
kussakin kaksi osakilpailua. Sarjan tuloksena oli
voitto viiden pisteen erolla kakkoseksi tulleeseen.

Saavutuksia on kertynyt Suomen kartingliiton
mestaruussarjoissa - vuonna 2008 Mini-luokassa
toinen sija ja vuonna 2010 Raket-karnevaali sarjan toinen sija.

Jännitystä riitti viimeiseen kilpailuun saakka johon
Lauri lähti finaaliin 18 pisteen johdossa paalupaikalta. Jo toisella kierroksella Lauri tökättiin nurmikon puolelle 20 kanssakilpailijan ohittaessa Laurin
eli nousu ylöspäin oli aloitettava. Maalissa Lauri
oli sijalla 13 joka riitti voittoon. Finaaliin lähti yhteensä 36 kuskia.

Kesällä 2012 kokeiltiinkin monta eri luokkaa, kuten: FinRace viikonloppuja ja aluekupin kisoja
V-1600 luokassa. Historic Race viikonloppu Mini
Tonni luokassa, SM-karting viikonloppu KF3 luokassa.

Teksti: Joni Tenhunen
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Erkka Lindstedt WRCMinien jalanjäljissä
Erkka Lindstedt, ikää on 16 vuotta ja takana 6 vuotta
kartingissa kilpailua, joista kolme viimeistä aktiivisemmin. Tälle kaudelle takapuolen alle kuitenkin päätyi
lähes kymmenen kertaa enemmän painoa ja tehoa.
Kartingauto vaihtui V1600-luokan kilpuriin. BWM:n valmistama 2000-luvun Mini löysi tiensä talliin jos vuotta
aikaisemmin ja edellinen talvi Mini kurvailtiinkin lähes
siviilikunnossa jääradoilla, mutta kilpailemaan pääsin
vasta 16 vuotta täytettyäni. V1600-luokan monipuolisuus kiinnosti ja siirtyminen koppiautoihin kyseisen
luokan kautta luontevalta. Luokka on myös kasvanut
tasaista tahtia viimeisien vuosien aikana, tualaisista
mukana pyörii mm. Suvannon Laura VW Golfillaan.

Tauon aikana saimme päivitettyä auton vuotta uudemmaksi, jolloin vaihdelaatikko muuttui kestävämmäksi.
Seinäjoen Vauhtiajoissa käytiin nappaamassa sijat
kaksi ja kolme!
Kemorassa ajettiin tosissaan kilpaa ja koko viikonloppu oli tiukkaa vääntöä VW Lupolla ajavan Emil Lindholmin kanssa. Kyseinen jamppa on siis Sebastian
Lindholmin poika! Kemorasta tuli sijat 6 ja 8 ja Minikin
sai uusia muotoja Civicin toimesta :).
TUA-Sprint jää itsellä väliin FinRacen Ahveniston
osakilpailun takia :(. Sorakokemusta tosin ei ole metriäkään, mikä on jäänyt vähän itseä harmittamaan.
Tosin kiirettä on pitänyt muutenkin. Voin vain suositella V1600-luokkaa mm. sen monipuolisuuden ja
edullisuuden takia. Hyvänä esimerkkinä voin todeta,
että kokemusta ei tarvita loputtomia ajokilometrejä ja
nykyään mukaan kilpailuihin pääsee jo 15-vuotiaana!
Henkilökohtaisesti toivon, että luokasta tulisi ns. kasvattiluokka tehokkaampiin autoihin siirryttäessä.

Alkutalven sprintteihin lähdettiin olemattomalla kokemuksella hakemaan tuntumaa ja karsimaan lapsentauteja. Auto pysyi nipussa ja innostus vain kasvoi
päästyäni tositoimiin. Olimme myös mukana Raision
Rallispecialissa ja taakse jäi muutama oman luokan
auto. Nuorten kesken taistelu on kovaa ja yliyrittämistä
sai varoa jatkuvasti :-)
Kesän lähestyessä omat odotukset kasvoivat, sillä
päästäisiin enemmän omalle alueelleni, asvaltille. Future Cup -asvalttirallisprintsarja alkoi Tammisaaresta
ja matkalta kotiin napattiin nopein oman luokan aika.
Asvaltti tuntui sopivan Minille, sekä myös kuskille, paremmin. Seuraavana viikonloppuna sarjan seuraava
osakilpailu ajettiin Seinäjoella. Kyseessä oli koko viikonlopun tuplakilpailu ja molemmilta päiviltä napattiin
nopeimman V1600-auton titteli.

Mukavaa kilpailua ja autourheilun täyteistä
loppuvuotta! Suuret kiitoksen hteistyökumppaneille:
Koivunen Oy, TD-Koneistamo, Rengas-Turku ja
HM-Osatuonti
Moottoriurheiluterveisin: Erkka Lindstedt

Auton ominaisuuksista oltiin saatu jo parempi käsitys ja vahvuuksiksi pääteltiin ajettavuus ja ajotuntuma, mutta vaihdelaatikon välitykset sen sijaan olivat
suuri miinus. Luokan säännöt kieltävät vaihdelaatikon
muuttamisen ja siviililaatikon välitykset eivät odotetusti sovi kilpailukäyttöön. Odotukset vain kovenivat kun
täksi kaudeksi nimensä muuttanut FinRace-sarja alkoi lähestyä. Rata-ajo on lähimpänä kartingia ja kun
Alastarolla saatiin viivalle 23 V1600-autoa ei karting
tuntunutkaan enää kovin kaukaiselta. 23 autoa kiihdyttää ykkösmutkaa kohti kolme autoa rinnakkain, eikä
pieneenkään virheliikkeeseen ole varaa. Sprintissä on
oma viehätyksensä, mutta itselle rata-ajo oli se juttu!
Ratakauden odotukset kariutuivat, kun Minin siivilissäkin oireillut vaihdelaatikko paljastui sopimattomaksi
kilpa-ajoon. Alastaron sekä Jurvan kilpailut menivät
penkin alle laatikon petettyä. Jurvassa nelosvaihde
räjähti pahimmassa mahdollisessa tilanteessa, olin
hyvää vauhtia kohti kolmossijaa lauantain lähdössä.
Kiltisti sanottuna otti päähän.

Seinäjoen sprint

Kuvat: Mico Wikström
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Kemoran FinRace

TUA•RALLiSPRiNT
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ohjaaja			Seura
Ilmoittaja			Auto			
YLEINEN						
Flemming Christian
RUFAK
Flemming Christian
Toyota Corolla
Heikkilä Marko		
MynUA
Heikkilä Marko		
Toyota Starlet
Mäkelä Kai			
SäkUA
Mäkelä Kai			
Toyota Corolla GT
Nikkilä Ismo			
PaiUA
Nikkilä Ismo			
Toyota Starlet
Lemmetti Mika		
LaihUA
Lemmetti Mika		
Toyota Starlet
Rönnemaa Tomi		
RaisUA
Rönnemaa Tomi		
Toyota Corolla GT
Mäki Timo			
RaisUA
Mäki Timo			
Toyota Corolla FX
Myyrinmaa Sami		
NuUA		
Maamyyrä Oy 		
Toyota Corolla GT
Rantasalo Mika		
RaisUA
Rantasalo Mika		
Opel Kadett E GSi
Juhannusvuori Kimmo RaisUA
Juhannusvuori Kimmo BMW M3		
Vähämäki Jukka		
KuortUA
Vähämäki Jukka		
Opel Kadett		
Lyytikäinen Pasi		
PaiUA
Lyytikäinen Pasi		
BMW M3		
Hellström Markus		
SaloUA
Hellström Markus		
Volvo 240		
Esko Olli-Pekka		
EurUA
Esko Olli-Pekka		
Opel Astra GSi
Kiiski Teemu		
V-SUA
Kiiski Teemu		
Peugeot 309 GTI
Mattila Reijo			
SomUA
Logisteam Oy		
VW Golf GTI 16V
Nikusaari Miika		
MynUA
Nikusaari Miika		
Ford Escort RS
Pensikkala Janne		
KySUA
Pensikkala Janne		
Ford Cosworth
Heikkilä Reijo		
NaSU		
Heikkilä Reijo		
Mitsubishi Evo 9
Suvanto Markku		
TUA		
jamracing.net 		
Skoda Octavia

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

JUNIORIT						
Oksanen Petri		
LohUA
Oksanen Petri		
Uppa Mikael		
PaiUA
Uppa Mikael		
Aro Otto			
PaiUA
www.arosolutions.com
Kalmi Pasi			
L-H UA
Kalmi Pasi			
Niini Jesse			
KySUA
Niini Jesse			
Mikkola Jerry		
FoSUA
Mikkola Jerry		
Marjunen Lauri		
PaiUA
Marjunen Lauri		
Nieminen Niko-Pekka KySUA
Ford Junior Team		
Niini Pasi			
SaloUA
Niini Pasi			
Juhannusvuori Janne
RaisUA
Juhannusvuori Janne
Berg Kalle			
PaiUA
Berg Kalle			
Saarinen Sami		
RaisUA
Saarinen Sami		
Lehto Riku			
PaiUA
Lehto Riku			
Silanterä Tero		
TUA		
Silanterä Tero		
Kiprianoff Marko		
SaloUA
Kiprianoff Marko		
Jokinen Jari			
SäkUA
Jokinen Jari			
Takaneva Jouni		
PR-Rac
Takaneva Jouni		
Hurme Kalle			
NaSU		
Hurme Kalle			
Korpiaho Erkka		
TMK		
Korpiaho Erkka		
Koskinen Tommi		
PaiUA
Koskinen Tommi		
Maunula Kari		
FoSUA
Maunula Kari		
12

VW Polo 1.4
Toyota Starlet
Daihatsu Charade
Ford Escort		
Opel Corsa GSi
Ford Escort 1600
Toyota Starlet
Ford Fiesta R2
Opel Astra GSi
BMW M3		
BMW M3		
Opel Ascona B
BMW 325i		
Opel Astra GSi
Opel Astra GSi
BMW M3		
Ford Escort RS
Subaru impreza
Mitsubishi Evo 6,5
Mitsubishi Evo 6.5
Mazda 323 GT-R

lk
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8

TiN OSALLiSTUJAT
Nro
42
43

Ohjaaja			Seura
Ilmoittaja			Auto			
NUORET						
Peippo Matias		
KySUA
Peippo Kimmo		
Skoda Fabia 1.4
Rantasalo Riku		
RaisUA
Rantasalo Mika		
Skoda Favorit

10
10

44
45

NAISET						
Noso Annina		
NuUA		
Maamyyrä Oy 		
Tapola Anne			
HamUA
Tapola Anne			

Toyota Corolla GT
Toyota Starlet

11
11

46
47
48

SENIORIT						
Tuomela Leif		
EPUA		
Tuomela Leif		
Nieminen Sakari		
TUA		
Nieminen Sakari		
Haavisto Asko		
RauUA
Haavisto Asko		

Alfa Romeo 1750
Opel Manta B
Ford Cosworth

12
12
12

49
50

V1600						
Suvanto Laura		
TUA		
jamracing.net 		
Suominen Rami		
ViSUA
Suominen Rami		

VW Golf IV		
BMW 316		

14
14

51
52
53

HISTORIC						
Flemming Michael		
E-TMK/UA Flemming Michael		
Kaskinen Heikki		
KySUA
Kaskinen Heikki		
Taipale Markku		
E-TMK/UA Taipale Markku		

Ford escort 1300
Porsche 911
Ford Escort RS

15
16
18

13

lk

Rantarallin
kilpailuksekuksessa
pari säteilevää rallityttöä

Siksikuva

Seijaisten maalissa vastassa
AKK:n autourheiluvalmentaja
Mika Leistiö

Kuva: Nina Suvanto
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Ripeät tytöt valmiina
syksyn 2012 kisoihin
Alkukausi päätettiin hieman harmillisesti, sillä toukokuun Vantaa speciaalissa Golf kiepsautettiin
katon kautta ympäri, jonka seurauksena kesällä
keskityttiin autonlaitto hommiin enemmän, kuin
ajamiseen. Kesän ehdottomia kohokohtia oli 18v
ikä ja ajokortti, jonka jälkeen kilometrejä on siviiliauton mittariin tullut monta tuhatta kilometriä.
Suomi alkaa pian olla ns. ”läpikoluttu” maa minun
mittakaavassani.

Samalla hyvällä fiiliksellä lähdettiin toiselle erikoiskokeelle, joka oli paljon teknillisempi, kuin ensimmäinen pätkä. Hieman Lauran hermoille kävi
turhat vaihteiden vaihtamiset ja jarruttelut, mutta
varmalla ajolla päästiin taas maaliin - vielä jopa
kohtalaisen hyvällä ajalla.
Ek 3 olikin hyvin mieleinen, sillä V1600 autollakin päästiin painamaan isolla vaihteella kovaa ja
vauhdin hurmasta sai todella nauttia. Hyvä fiilis
näkyi myös ajassa, jolloin melkonen ’’haamuaika’’
saatiin ajettua Sunin pätkälle :-)

Kesän lopulla olin myös itse töissä Neste Oil Rallin järjestelyissä, joten loman kolme viimeistä viikkoa vietettiin Jyväskylässä. Mahtavaa oli nähdä
ja päästä itse kokemaan, että mitä se tekeminen
tuolla MM-sarjan kilpailuissa on. Hommat tuli hoidettua kunnialla, joten ensi vuonna ollaan samassa pestissä mukana.

Maalissa Laura ja Reeta olivat yhdistetyn luokan
3. ja V-1600 autoista nopein. Näillä eväillä suunnataan kohti ensiviikonloppua ja jatketaan lisää
harjoittelua. Peukut pystyssä toivotaan, että syksyn kisoista saadaan tarvittavat pisteet kotiin ja
kausi onnistuneesti läpi, jotta hyvillä fiiliksillä voidaan lähteä ensi vuoden suunnitelmiin mukaan!

Kaiken hauskan jälkeen arki palautui jälleen kuvioihin ja valmennukset Jämsässä jatkuivat. Syksyn kalenteri on tupaten täynnä treenausta, nuottiharjoittelua sekä viikonloppuisin kisoja. Luvassa
on kuusi viikonloppua täynnä soran lennätystä,
alkaen Rantarallista, eli omasta kotikisastani.
Olen mielettömän innoissani, sillä kesän aikana
ehti kaipaamaan soran kolinaa lokareissa ja ennen kaikkea; ajon aikana syttyvää fiilistä. Tulemme syksyllä ajamaan Reetan kanssa lähiseudulla
ajettavia kisoja, sekä muutaman sprintin. Toinen
sprinteistä onkin seurani oma kisa, eli TUA Sprint.
Tulkaa ihmeessä nappaamaan hihasta mikäli minuun törmäätte.

Kiitokset Markulle, valmentajille ja lähipiirille
kaikesta tuesta ja auton huollosta!
Laura Suvanto
Ole mukana vauhdissamme osoitteessa:

www.facebook.com/suvanto.laura

RANTARALLI 1.9.2012
Uran ensimmäiseen ralliin lähdettiin jännittynein
fiiliksin, vaikka kisaa edeltävänä torstaina
ajettiinkin onnistuneet ennakkotestit Saukkolan
EK:lla. Rantaralli toimi Lauran kotikisana, vaikka
aikaisempaa reittituntemusta ei ollutkaan. Penkan
päällä näkyi silti mahdottoman paljon tuttuja kannustamassa.
Ensimmäinen erikoiskoe yllätti kuljettajan liukkaudellaan ja monilla muodostuneilla urilla. Jopa
paljon varoiteltu ja tualaisten kohtaloksi koitunut
’’ensimmäinen mutka’’ tuli hieman Lauran silmille. Loppua kohden mentiinkin niinkuin rallissa pitääkin mennä, eikä jännityksestä ollut tietoakaan
enää maalissa.

Kuva: verxing.kuvat.ﬁ
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Tero Silanterän Astran
uusi huippunopeus 169 km/h
Kevätkaudella ohjelmassa oli kaksi rallia 19.5.
Black Rocket-ralli ja 16.6. Nuutajärven Lasi-ralli.
Black Rocket-ralli ajettiin pienoisrallina Rengossa
Hämeenlinnan kupeessa ja se sisälsi 4 EK:ta. Kilpailussa ajettiin samaa tietä koko ajan, suuntaa
vain vaihdettiin kahdelle jälkimmäiselle erikoiskokeelle. Sää suosi kilpailua, ja koko päivä ajettiin
auringon paistaessa. Kisa alkoi hyvin, vaikka muutamat erikoiskokeelle hidasteeksi ja oikaisemisen
estämiseksi laitetut heinäpaalit hieman pääsivät
meitäkin yllättämään. Ajo sujui koko päivän ongelmitta, ja autokin toimi.

Ensi vuotta on tiimissä ja ehditty miettiä, ja vaihtoehtoina on kiertää taas kahden vuoden tauon
jälkeen Suomen suosituin rallisarja F-cup tai sitten kisataan lähiseudun kisoissa, kuten tänäkin
vuonna.

Ainoastaan viimeisellä EK:lla oli pieni tilanne, kun
saimme ajettua edellä ajavan kiinni erikoiskokeella. Kiinni ajettu yleisen luokan kuski ei ollut ihan
hereillä vaan kiilasi ulkolinjalta suoraan eteemme,
minkä seurauksena auton lennättämät kivet rikkoivat ooppelin tuulilasin. Muuten kisa meni tiimiltä loistavasti. Silanterä Racing -tiimillä oli kisassa mukana myös kannustusjoukot, kun kartturin
perhe sekä kummipojan perhe tulivat kisapaikalle
hurraamaan. Olikohan se salainen ase hyvään
menestykseen! Kisasta kotiin tuliaisina pieni pytty
palkintokaappiin ja sijoituksena A-junnujen neljäs.

EK 1 Seijainen
Jo legendaksi muodostunut pätkä, jonka alku oli
hieman hankalaa ja kesti saada luottoa käytettyihin renkaisiin sadesäällä. Ykkösellä tuli myös
tehtyä monia pieniä virheitä. Lisäksi jouduimme
hiljentämään muutamassa kohtaa, kun kanssakilpailijoiden autoja oli reitin varressa. Tärkeintä oli
kuitenkin päästä kunnialla läpi, onhan täällä moni
kuski kaatanut autonsa vuosien saatossa.

Rantaralli 1.9.2012
Syksyn eka ralli Rantaralli ajettiin perinteisesti ”tutuilla” äkkiväärillä Varsinais-Suomalaisilla teillä.
Ralli oli kolmen EK:n pienoisralli. Niin kuin syksyyn
kuuluu, rallipäivä oli sateinen, jonka seurauksena
tuli pientä lisähaastetta kisaan.

EK 2 Nihteinen
Tämä EK oli sitten kuskille aivan vieras. Se ehkä
selittäkin sen, että turhat pumppaillut jäi pois. Ajettiin vaan se mitä nähtiin. Sehän nuotittoman rallin
tarkoitus onkin.

Nuutajärven Lasi-ralli kilpailtiin Urjalassa. Kisan
kokonaispituuskin oli ihan kunnon rallin mittainen.
Kuusi erikoiskoetta, joiden yhteispituus oli 72 km.
Kisaan tiimi lähti kunnon odotuksin upouusin renkain ja uudella rengasmerkillä. Mutta kuinka kävikään; renkaat olivat erittäin huonot, ja auto kiemurteli kuin käärme pätkällä. Kaiken lisäksi toinen
eturengas kului huomattavasti toista enemmän, ja
näillä piti ajaa vielä toinen erikoiskoe, jonka jälkeen oli huoltotauko. Huollossa sitten toisenlaista
kummia alle, ja takaisin baanalle.
Ek-ajat rupesivat paranemaan, minkä ansiosta
nousimme heti kahden seuraavan pätkän jälkeen
sijalle kahdeksan. EK 4 jälkeen oli sitten kilpailun tauko, ja sen jälkeen vielä kaksi rykäisyä, jotka menivät ihan kohtalaisesti. Jätimme kuitenkin
leikin kesken viimeisen pätkän maalin jälkeen ja
pakkasimme Astran kyytiin suunnaten kotimatkalle. Pienet ongelmat autossa on nyt korjattu kotikisoihin ja odotukset korkealla. ☺
Silanterä Racing Team:n syksyn 2012 kisaohjelmaan kuuluu: TUA-Sprint 9. syyskuuta ja näillä
näkymin kauden päättävä Teijo Talot Ralli 22.9.

EK 3 Lapinluhta-Järvenkulma
Vauhdikas ja hieno pätkä. Tällä EK:lla saatiin sitten juonesta kiinni, rallin paras veto yhtä vaihdevirhettä lukuun ottamatta. Saatiin Astran uudet nopeushuiputkin, kun ”tiedonkeruu” mittasi suoralla
169km/h. Tämän kovempaa ei tosin sitten Astralla
pääsekkään, kun rajoittaja estää moottoria kiertämästä enempää. Ja harvemmin suomalaisilla soratiellä tuleekaan tämänkaltaisia paikkoja, jossa
suurempaa huippunopeutta kaivattaisiin.
Maalissa olimme yleiskilpailun viides ja oman luokan kolmas, joten palkintoja oli kotiin viemisenä.
Tästä on hyvä jatkaa syksyn kohokohtaan, oman
seuran hienoon rallisprinttiin Liedossa.
PS. Muista käydä tykkäämässä:

facebook.com/silanteraracingteam
Facebook sivujen kautta pääset myös
katsomaan incar videoita kisoista.
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SC2-10 B-ﬁnaali

Short Course-kisoista
SC4-10 luokan A-ﬁnaalissa
seitsemän parasta kuljettajaa
Turun Urheiluautoilijoista!

Tervetuloa tutustumaan
pienoisautoiluun!

Otsavaara Tuomo 2. sija Helsinki
Ljungqvist Johan 1. sija Tammisaari
Langenoja Petteri 3. sija Tampere

Terveisin Kai Jämsä 050 4872537
(kuvissa nimet vasemmalta)

SC4-10 C-ﬁnaali

SC2-10 A-ﬁnaali

Kaukovirta Aki 3. sija Tampere
Suokas Sami 1. sija Helsinki
Hyytiäinen P-J 2.sija Helsinki

Simonen Miro 2. sija Jyväskylä
Tolonen Riku 1. sija Lempäälä
Hyvärinen Jarkko 3. sija Koskela

SC4-10 A-ﬁnaali

SC4-10 B-ﬁnaali

Langenoja Ilari 3. sija Tampere
Andersson Henrik 1. sija Tammisaari
Lehtojärvi Jethro 2. sija TUA

TUA
pienoisautoilulinkki

Thusberg Tom 2. sija TUA
Salonen Tomi 1. sija TUA
Pyhältö Mikko 3. sija TUA

LRP
Areena
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Kuvat: Tommi Suuripää

Länsi-Suomen
alueen foorumi

Pienoisautoilu elää
suurta nousukautta
Kauden ensimmäiset pienoisautoilut ajettiin jo lähes
perinteeksi muodostuneissa Jyrkkälän Pääsiäisajoissa. Radio-ohjattavien autojen krossirata oli saatu
kunnostettua heti lumien sulaessa kun jyräpartio oli
loistavasti hommannut jyrän paikalle. Jyrällä ei kovin kummoisia kierrosaikoja saatu, mutta sen sijaan
viikonlopun pienoisautoiluissa kylläkin. Paikallisten
kuskien lisäksi porukkaa oli saapunut ympäri etelä- ja
keski-Suomea – aina Helsinkiä, Tamperetta ja Jyväskylää myöten.

Heinäkuussa järjestettiin toinen isompi kilpailu kun
Jyrkkälässä ajettiin SC10-luokan neli- ja takavetosähköautoilla. Jyrkkälän rata sopii hyvin sähköautoharrastamiseen uuden ratamuutoksen myötä. Ratamestari
Parjanen hautoi mietintämyssyään Tsekin lämmössä
ja palattuaan kauhoi radan loistokuntoon. Kilpailijoilta
tuli kiitosta ja itse kisassa saatiin tasaväkiset väännöt
aikaiseksi. Seuran omat jäsenet miehittivät nelivetoluokan A-finaalin kaikki kärkisijat.
SC10-autot ovat saman kokoisia kuin 1/8 –kokoinen
polttomoottorikrossari, mutta näissä on oikeaa autoa
muistuttava kori ja ne toimivat siis sähköllä. Tehoa
löytyy kalustosta riippuen jopa yhteen kilowattiin asti,
joten voimaa on. Näissä luokissa harrastajamäärä on
kasvanut kovasti etenkin omassa seurassamme. Erityisesti aloittelijan on helppo tulla mukaan kun osallistumiskynnys on tehty tarpeeksi matalaksi. Kalustoa
saa edullisesti uutena sekä käytettynä ja se kestää kovaakin ajoa. Samalla kalustolla voi ajaa myös talvella
sisähallissa ja se jos mikä lisää harrastuksen mielekkyyttä. Viime talven ja kesän aikana saimme todella
paljon uusia innokkaita jäseniä. Etenkin juniorien määrä kasvoi paljon.

Pääsiäisen aikaan on hyvä tarkkailla kuskien tulevan
kauden välinevalintoja, mikäli auton päälle heitetyn
pyyhkeen alta sattuu jotain huomaamaan. Harjoittelijoiden määrä koko kevään aikana oli huomattava,
koska muut radat eivät olleet vielä auki. Tuleva TUA:n
järjestämä Suomen mestaruuskilpailu samalla radalla toukokuun lopussa veti harjoittelijoita paikalle vielä
useina viikonloppuina ennen varsinaista kilpailuviikonloppua.
Suomen mestaruuskilpailu järjestettiin rennolla, mutta
asiallisella otteella. Jethro Lehtojärvi organisoi järjestelytyötä mahdollisimman paljon etukäteen, jotta itse kilpailupäivänä asiat sujuisivat mallikkaasti. Aikataulussa
pysyttiin tarkasti. Juha Menna hoiti ajanoton varmalla
otteella. Kilpailun johtajana toimi Mika Kokko. Katsastukseen oli saatu katsastuspäälliköiksi Timo Jokinen ja
Tero Piipponen. Ratapuolelta saatiin paikalle huippuluokan buffetti. Kiitoksia paljon Louhen perheelle. Jyrki
Lehto (ATAK) selosti kilpailun kulkua ja tilanteiden kehittymistä erien ja finaalien aikana sopivasti yleisöön
menevällä huumorilla höystettynä. Kilpailussa oli lähes kuusikymmentä osallistujaa. Jälkeenpäin saimme
kuulla kilpailijoilta pelkästään hyvää palautetta. AKK:n
raportissakin oli maininta, että suoriuduimme tehtävästämme loistavasti. Kiitoksia kaikille mukana olleille.
TUA:n kerhoillat alkoivat toukokuun lopussa ja ensimmäiset kerhokilpailut ajettiin kesäkuussa. Kerhokilpailut ajettiin joka toinen tiistai-ilta. Muina iltoina harjoiteltiin omatoimisesti. Sähköautojen suosio oli kasvanut
huomattavasti viime kesästä. Talven aikana moni oli
hankkinut uutta nelivetokalustoa. TUA PolttisParoni ja
CorriKuningas –sarjoista tulikin todella kovatasoiset.
Osallistujia saatiin jopa Salosta, Helsingistä ja Tampereelta. Kesän sateet haittasivat jonkun verran kerhokilpailuja ja sen vuoksi heinäkuussa ajettiin joka viikko
kerhokilpailu. Kauden mittaan myös jyrällä saatiin parasta kierroaikaa parannettua kun jyräpartio otti kurvit yhä tiukemmin ja suorat nopeammin. Rata on ollut
koko kesän todella hyvässä ajokunnossa.

SC10-luokissa ajettiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa myös kansallinen sarja, johon oma kilpailumme
myös kuului. Seuramme on vahvasti mukana sarjan
järjestämisessä ja jatkaa myös talvisarjassa. Kilpailijamme ovat vahvasti edustettuna nelivetoluokassa.
Jokaisen kesäkilpailun voitti TUA:n jäsen. Koko sarjassa tuli myös kolmoisvoitto. Kesäsarjat on ajettu elokuun loppuun mennessä. Harjoittelu jatkuu yhä aktiivisena – yleensä niin kauan kuin ulkona voi olla ilman
sadetta. Viimeistään lokakuun alussa siirrytään sisätiloihin Motonetin lähelle LRP-Areenan tiloihin, jossa
harrastajamme ajavat erikokoisilla sähköautoilla.
Rata-autoilupuolella harrastajamme ovat ajaneet Raision keskustan lähellä asfalttiradalla. Ajopäivä on keskiviikko. Siellä voi vielä elokuun ajan käydä tutustumassa sähkö- ja polttomoottorirata-autoiluun. Autojen
huippunopeudet lähestyvät 100km/h ja kuskin reaktiokyky on syytä olla huippuluokkaa. Autot ovat oikeiden
urheiluautojen näköisiä. Suurin osa on 1/10 kokoluokassa (40cm pitkiä), mutta joskus saattaa nähdä jopa
1/5 kokoluokkaa olevan todellisen kilpurin. Talvella
rata-autoilijat siirtyvät Raision lukion tiloihin, jossa harrastetaan neulehuopamatosta tehdyllä radalla 1/10 ja
1/12 kokoisilla sähköautoilla. Tulevana talvena harrastuspäivä on sunnuntai.
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Karting leirillä
nautittiin teoriaa
ja ajoharjoittelua
Turun Urheiluautoilijoiden ja South West Kartingin
yhteinen kartingleiri pidettiin 18.–19.8. Yhteistyöseurana tänä vuonna oli Ulvilan FK-kerho, jonka
radalla leiri pidettiin. Leirille osallistui 17-kuljettajaa huoltajineen, joten kokonaisosallistujamäärä
oli yli 40 henkilöä. Nuorimmat kuljettajat olivat
vasta 5-vuotiaita.

Lauantain leirisää oli mitä upein ja saimme nauttia auringonpaisteesta iltaan asti. Kun paikalla on
paljon samanikäisiä lapsia, ei illallakaan ollut kellään tylsää, vaan kavereita ja puuhastelua riitti.
Sunnuntai ohjelma alkoi SWK:n Ropposen Jarin
pitämällä teorialla. Teoria sisälsi niin rungonsäätöä kuin ravinto-oppiakin. Teorian jälkeen ohjelma
jatkui ajoharjoittelulla, jonka alussa sade ”valitettavasti” alkoi. Vaikka sade ei aina ole ihan mukavin sää, antoi se hyvää harjoittelua kuljettajille
radan tullessa liukkaaksi. Sunnuntai iltapäivällä
pidettiin leirikilpailu. Kilpailun ”aika-ajo” suoritettiin
arvonnalla. Kilpailun jälkeen oli monelle pienelle
kuljettajalle tärkeä hetki, palkintojen jako.

Leiri alkoi lauantaiaamuna lippumerkkien kertauksilla. Radalle päästyämme ohjelmassa oli ohjattua ajoharjoittelua, lähtöharjoituksia sekä vapaata
ajoa. Ajoharjoituksissa käytettiin apuna radalle
sijoitettuja kartioita. Harjoituksina oli mm. pujottelua, ajolinjojen ohjailua kartioiden avulla sekä
ympyrään ajoa pääsuoralla. Harjoituksien lomassa kerrattiin myös ratakäyttäytymistä. Illalla pääsimme syömään ja saunomaan virvokkeiden kera
leirin puolesta.

Teksti: Mika Kannisto
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Kalle Pinomäki
tähtää vielä mitaleille
kauden päätöskilpailussa!

hienosti, mutta jotain hämärää tässä nyt on, Pinomäki harmitteli.

Kalle Pinomäki lähti Merikarvialla ajettuun SM-ralliin tavoittelemaan kärkisijoja. Sellainen toki etuvetoisten SM2-luokassa tulikin, kun Pinomäki ajoi
neljänneksi. Tulos ja vauhti eivät pitkään Suomen
huipulla ajanutta Pinomäkeä kuitenkaan miellyttäneet.

Luokan voittoon ajoi Marko Mänty. Pinomäki ja hänen kartanlukijansa Matti Kaskinen jäivät neljänneksi puolitoista minuuttia voittajasta. Vaikka yksi
osakilpailu on vielä SM-sarjasta ajamatta, selvisi
Merikarvialla etuvetoisten suomenmestarin nimi.
Hän on Joonas Lindroos. Set Promotionin Kalle
Pinomäki on sarjan yhteispisteissä nyt neljäntenä.

- Auto (Renault Clio) toimi hienosti ja ajo sujui ilman virheitä. Yrityksen puutteesta ei ainakaan
voi syyttää, ja tiimin valmistautuminen tapahtui
niin kuin pitääkin. Jostain syystä vauhti kuitenkin
nyt puuttuu. Omasta mielestä ajo tulee hyvin, ja
kun näkee ajan, niin mitä ihmettä? En tiedä missä mennään nyt metsään. Vauhti oli luokatonta, ja
fiilis on suoraan sanottuna surkea. Olemme tottuneet vuosia ajamaan kärjessä, ja nyt kun vauhti
ei jostain syystä sinne riitä, niin olemme vähän
ihmeissämme. Tämä oli toinen tällainen kisa peräkkäin, ja näin suurta eroa kärkeen ei ole ollut
aikoihin. Kilpakumppanit ajavat toki tosi kovaa ja

- Meillä on vielä yksi kilpailu aikaa palata sille
tasolle, johon kuulumme. Tehdään ennakkovalmistautuminen parhaalla mahdollisella tavalla, ja
yritetään selvittää, mistä näiden parin kesäkisan
vaatimaton tulos on johtunut, Pinomäki puntaroi.
Rallin SM-kausi huipentuu
syyskuun puolivälissä Keravalla.

Kuva: Jarno Saari
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Kielletyt
katselualueet
merkitty
mustalla!
Turvallinen
autokilpailu
on parasta.
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Lähettäjä:
Turun Urheiluautoilijat ry
Tavarakatu 1
20250 Turku

KÄRCHER HDS 8/18-4 CX

KÄRCHER SC 1202 C

Kuumavesipesuri

139 ,-

Kodin lattiat ja kovat pinnat
helposti puhtaiksi.
Turvallisesti ja hygieenisesti
ilman kemikaaleja!
•
•
•
•
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!
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Katso
mihin
!
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•
•
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Ottoteho 1500 W
Säiliö 1,6 litraa
Höyrypaine max. 3,2 bar
Paino ilman varusteita 4,4 kg

Paine 150 bar
Vesimäärä 550 l/h
Teho 2500 W
Meriveden kestävä
messinkipumpppu!

KÄRCHER CENTER

sis.alv 23%

varuste

Lisä

KYMPPIPALVELU
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Meiltä oikeat
laitteet niin
ammatti- kuin
kotikäyttöönkin.
Tervetuloa
tutustumaan
Suomen
laajimpaan ja
laadukkaimpaan
puhdistuslaitevalikoimaan.

• Letkut
• Kahvat
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Erittäin runsas
varustevalikoima!
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KÄRCHER K 6.600

Höyrypuhdistin

• Kätevän kokoinen!
• Tehokas ja taloudellinen!

NYT
UUTUUS
N!

119599

• Suuttimet
• Pölypussit
• Pesuaineet
jne. jne.

Myös laitteiden vuokraus.
Kysy tarjous!

Pansiontie 4, 20200 Turku • Puh. 0207 700 750 • Ma-Pe 9-17 • www.turunkymppipalvelu.ﬁ

Pikanale!
Peril 010 217 6262

www.peipponen.com

KULJETUSTOIMINTAA KELLON YMPÄRI!

Terminaalit: Turku • Rauma • Pori

PAKETTITAXI.ﬁ

Turun talousalueella
maanantaista perjantaihin
klo 8-20 välisenä aikana

Kattava pikakuljetusten
reittiverkosto koko
Etelä-Suomen alueella

Kuormakatu 2, 20380 Turku

Kun haluat parantaa
autosi ajo-ominaisuuksia,
turvallisuutta ja ulkonäköä!

BOLT

Stand21

S
UUTUU FIA 8856-2000

NISKATUET

3-kerros
! ajopuku

hyväksytty!
Paino: 450g/m2
Koot: 46-64

HANS

KONI FSD, STR.T, Special, Sport, Classic ja
Heavy Track ISKUNVAIMENTAJAT
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 24
 SIKSIMAINOS 2012

MYYNTI & ASENNUS ma-pe klo 7.30-16.30

& 0207

181 680

VAUHTIPISTE.FI
Kuormakatu 17, 20380 Turku

