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Palkintojen loistetta JouluJuhlissa
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Marko Hyvönen
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Rallin SM 1
Kalle Pinomäki
& Rallicross
NEZ-sarjan 2
Jouko Kallio

Tärkeää

Tietoa
AKK uudistaa jäsenrekisterin
Autourheilun kansallinen keskusliitto ylläpitää Turun Urheiluautoilijoiden jäsenrekisteriä ja hoitaa
myös jäsenmaksujen laskutuksen. Jäsenrekisteriohjelmaa ei ole ylläpidetty enää pitkään aikaan
eikä se toimi kunnolla. Uuteen rekisteriohjelmaan siirrytään 2011 alusta kahdessa vaiheessa.
AKK kertoo, että uusi rekisteri saadaan liitettyä paremmin myös KITI-kisapalvelun toimintoihin.
Käyttökatko jäsenrekisterissä 3.-4.1.2011
AKK:n jäsenseurojen käytössä oleva Sporttirekisteri lopettaa toimintansa. Nyt käytössämme oleva rekisteri toimii vuoden 2010 loppuun asti, joten seurat voivat normaalisti päivittää jäsentietoja
sinne vuoden loppuun saakka. Uuteen jäsenrekisteriin tiedot siirretään 3.1.2011.
Tietojen siirron vuoksi jäsenrekisterissä on käyttökatko 3.-4.1.2011. Uusi jäsenrekisteri otetaan
käyttöön 5.1.2011. Uuden järjestelmän käyttöohjeet toimitetaan seuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle vuoden vaihteeseen mennessä. Ohjeet ovat myös luettavissa tuolloin liiton Internet-sivuilla.
Lisätietoja: Anne Kinnunen, 0207 219 430, anne.kinnunen@autourheilu.fi

Osoitteiden, sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden muutokset saa toimittaa
suoraan jäsenrekisterin hoitajalle sähköpostitse: hannu.pohjola@turunua.net.

TUA:n hallitus 2011
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Rahastonhoitaja:
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Varajäsenet:		
			

Nina Suvanto
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Timo Kutila		
Pertti Laaksonen
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Mikko Pyhältö
Tero Silanterä
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Jani Hämölä		

Hallituksen jäsenten vastuualueet
			
Karting: 		
			
Nopeus: 		
			
Jokkis: 		
			
Ralli: 			
						
			
Drifting ja tiedotus:
			
Pienoisautot:
			
Turvallisuus: 		
			
Jäsenrekisteri:

040 7610504		
0400 860610		
0400 526006		
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050 4338433		
0400 526006		
040 5912347		
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nina.suvanto@turunua.net
raimo.leino@turunua.net
mika.kokko@turunua.net
jaana.laaksonen@turunua.net
mika.kannisto@turunua.net
mika.kokko@turunua.net		
heidi.kuisma@turunua.net
timo.kutila@turunua.net
pertti.laaksonen@turunua.net
raimo.leino@turunua.net
mikko.pyhalto@turunua.net
tero.silantera@turunua.net
hannu.pohjola@turunua.net
jani.hamola@turunua.net

Mika Kannisto
Heidi Kuisma
Jani Hämölä
Tero Silanterä ja
Pertti Laaksonen
Timo Kutila
Mikko Pyhältö
Raimo Leino
Hannu Pohjola
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Turkulaista
Urheiluautoilua
Haluan heti alkuun kiittää Teitä kaikkia,
jotka olitte Turun Urheiluautoilijoiden syyskokouksessa valitsemassa minua seuramme ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi.
Teen parhaani ollakseni luottamuksenne
arvoinen. Ja onhan minulla tukena istuva
sekä tuleva hallitus, yhdessä luotsaamme
seuraamme kohti tulevaa. Omaamme pitkät perinteet, olemme vahva ja osaava autourheiluseura Länsi-Suomessa, olkaamme siitä ylpeitä. Joulujuhlissa on palkittu
seuramme parhaimmistoa. Mitalien saajia
löytyi niin kilpailija- kuin toimitsijapuoleltakin. Mutta mitalia taikka ei, jokainen on mitalinsa arvoinen. Ei kisoja ilman tekijöitä,
mutta ei myöskään kilpailuja ilman kilpailijoita.

dessä tekemässä historiallista Turkua suurelle yleisölle esille. Näyttäkäämme siis
ylpeydellä osaamisemme, ja ottakaamme
kunnia siitä hyvin toimineesta yhteistyöstä, joita on jo vuosia sitten hiottu kuntoon.
Vuosien ajan olemme olleet edelläkävijöitä
Turun keskustassa ajettujen erikoiskokeiden järjestäjinä, ja voin vain toivoa että jälleen ensi vuonna saisimme rallin erikoiskokeen aikaiseksi keskelle kauneinta Turkua.
Laitathan kalenteriisi tulevan päivämäärän
mieleen, jokaisen panos on tärkeä, ja jokainen käsipari tarpeellinen.
Lehteä lukiessanne elämme vuoden loppua, on aika tullut esittää suuret kiitokset.
kaikille teille, jotka olitte mukana kehittämässä seuramme toimintaa! Teille, jotka
olitte kesän rallissa sulkumiehenä, teille,
jotka olitte jokkiskisassa myymässä kahvia
ja makkaraa, teille, jotka olitte jossakin mukana. Omalla tavallanne kannoitte kortenne kekoon. Kaikkia on jälleen kerran tarvittu, ja olitte korvaamaton apu talkootyössä. Teidän ansiostanne yksikään kilpailu ei
jäänyt tekemättä. ☺

Tähän vuoteen on mahtunut monenlaista.
Kaikista olemme kunnialla selvinneet, vaikkakin välillä hammasta kiristäen. Aika kultaa muistot, onneksi niin, muuten ei ehkä
mukana olisi oltu itsekkään näin monta
vuotta. Niin työssä kuin vapaa-ajalla haasteet kasvavat koko ajan, töitä tuntuu olevan
koko ajan enemmän, samalla tavoitteet ja
haasteet asetetaan korkeammalle. Työssä
kuin harrastuksessa, samat ongelmat kohtaavat. Haluan uskoa, ja uskonkin harrastustoiminnan tuovan monelle sitä ansaittua
vaihtoehtoa arjelle, jota jokainen kaipaa
sopivassa mittasuhteessa.
Turku kulttuuripääkaupunki 2011- hanke on
myös näytön vuosi meidän seurassamme.
Vaikka voi aikaiselta tuntua siitä puhua,
niin jo nyt on tehty monta tuntia töitä tulevan ralli kanssa. Turku historic ralli ajetaan
17.9.2011. Ralli tapahtumana tulee olemaan iso osa Turun kulttuuritapahtumaa,
ja me, hyvä seuramme jäsen, olemme yh-

Rauhoittukaamme kaikki Joulun viettoon,
Hyvää Joulua ja onnea tulevalle vuodelle
2011 !!!
” Piparin tuoksua, tonttujen juoksua, sitäkö
Joulu on”
Nina Suvanto
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Turun Urheiluautoilijoiden

seuravalmennus
Seuravalmennus on tarkoitettu rallisprint ja ralliharrastajille.
Valmennus on mahdollista kaikille nuorten luokan tutkinnon
omaavista, aina senioriluokan kuljettajiin.
Ensisijaisesti valmennus on suunnattu nuorille eteenpäin
pyrkiville kuljettajille.
Valmennus on pääsääntöisesti ajoharjoittelua erikoiskokeella
tai erilaisilla suljetuilla radoilla. Harjoitteissa tullaan keskittymään
auton käsittelytaitoon, apuna meillä on erilaisia mittalaitteita.
Edellytyksenä ryhmään pääsemiselle on:
•
oma rallisprint / ralliauto
•
turvavarusteet sk 2011 ryhmäsäännön mukaan
•
Turun UA:n jäsen ja kilpailijalisenssi kaudella 2011
•
sitoutumista ryhmän toimintaan
•
vapaamuotoinen hakemus kuljettajalta / autokunnalta,
jossa myös yhteystietonne
Hakemukset palautettava 31.12.2010 mennessä sähköpostilla:
nina.suvanto@turunua.net
Lisätiedot:
Markku Suvanto 0400 827 682		
markku.suvanto@vauhtipiste.fi		

Janne Himberg 050 557 4953
peltorinne@gmail.com

Laura Suvanto KIITTÄÄ Janne Himbergiä, Markku Suvantoa ja V-Wauhtipistettä!
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Turun Urheiluautoilijoiden

PALKITUT 2010

Joulujuhlissa lauantaina 11. joulukuuta palkittiin
kaudella 2010 menestyneitä toimitsijoita ja kilpailijoita.
Ralli ja Nopeusjaoston
jäsentenväliset ränniajot
Alle 1600cc		
Yli 1600cc			
Vuoden tulokas:		
Vuoden taistelija:		

Markku Suvanto
Petri Karrila
Laura Suvanto
Risto Karrila

TUA:n hopeinen ansiomerkki
numero
-”-		
-”-		
-”-		
-”-		

165		
166		
167		
168		
169		

Mika Kokko
Laura Suvanto
Ari Andersson
Tero Silanterä
Mika Kannisto

TUA:n paras mitali
Radio-ohjattavat		
Ralli				
Rata				
Sprint			
RC kansallinen		
RC kansainvälinen
Formula			
Historic			
Drifting			
Karting KF6		
Karting Raket		

Tomi Salonen
Kalle Pinomäki
Niklas Rantala
Laura Suvanto
Jussi Pinomäki
Jouko Kallio
Kristian Laine
Pekka Paarala
Marko Hyvönen
Simo Laaksonen
Lauri Tenhonen

Puuhamiehen pannu
Siksi junioripalkinto
Kesoil juniori		
Kesoil toimitsija		

Mika Kokko
Petri Karrila
Tero Silanterä
Mika Kannisto
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Ralli ja Nopeusjaoston

terveiset

Vuosi 2010 alkaa olla nyt kurvailtu. Näin
myös TUA:n ränni harjoitusajojen osalta.
Yhteensä kauden ajoihin osallistuttiin 39
kertaa, mikä on ihan hyvä kehitys suunta
viime vuoden jälkeen. Kauden uutuutena
ajoimme yhden harjoitusajon myös uudella
tiellä Liedossa. Hyvän palautteen ansiosta
pyrimme myös ensi kaudella järjestämään
ajoja muualla, varsinkin talvella.
Eräänä haasteena jaoston toiminnassa
olen kokenut tiedottamisen. Ensi vuodelle
olisi nyt tarkoitus perustaa jaostolle oma
postitus lista, jolla tiedotetaan tulevista
tapahtumista entistä ajankohtaisemmin,
enimmillään kuitenkin kerran kuukaudessa. Kovin suurta roskaposti tulvaa ei siis
ole odotettavissa, eikä listaa ole tarkoitus
käyttää asioiden puimiseen.

Listan luomiseksi pyydän nyt Ralli- ja Nopeuslajeista kiinnostuneiden seuralaisten
laittavan allekirjoittaneelle sähköpostia.
Viestiksi riittää ”postituslistaan osallistuminen”. Ketään ei lisätä listalle automaattisesti ja lupaan poistaa osoitteen listalta
halutessa. Sähköposti osoite jää myös
vain seuran omaan käyttöön.
Ensi kauden harjoitusajo päivät on nyt
alustavasti päätetty. Tarkemmin ajopaikasta ja ilmoittautumisesta tulee tietoa TUA:n
nettisivuille ja jaoston postituskirjeessä.

Vuonna 2011 ajetaan harjoitusajoja
sunnuntaisin seuraavasti:
					
					
					
					
					
					

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. tammikuuta
6. helmikuuta
27. helmikuuta
8. toukokuuta
4. syyskuuta
2. lokakuuta

Talvena yritetään järjestää myös jo pienen perinteen omaava talvirieha-päivä.
Tapahtumalla on luonnollisesti säävaraus, joten tarkempi päivämäärä ja
pitopaikka tulevat nettiin ja jaoston postituslistalla myöhemmin.

Hyvää Joulua ja erinomaista Uutta Vuotta!
Tero Silanterä tero.silantera@turunua.net
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JouluJuhlien

kuvamuistot
Huutakaa IMURI :-)

Turvallisuutta tanssilattialla :-)
Tanssii Autourheilijan kanssa :-)

Sora lentää ja bensa tuoksuu :-)

Kuviot menee nuotilleen :-)
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JouluJuhlien

kuvamuistot
Joulujuhlien vakiokalustoa :-)

Ilpon 3 vuoden toive toteutui, kun
hän pääsi tonttujen apulaiseksi :-)
Iskan vauhti parani parketilla :-)

Kuoharit huudettiin ripeimmin :-)

Joulupukki laulettiin sisään :-)
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JouluJuhlien

kuvamuistot
Kiitos Tontuille :-)

Suzukipaidan uusi omistaja :-)

Mitäs mä sainkaan?
JouluJuhlaa tanssien :-)
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Racing Team

Karrila

Kausi jäi vähän vajavaiseksi ulkomaanmatkojen ja sairastelun takia, kuitenkin jonkin verran
kisoja saatiin ajetuksi. Jospa aloitetaan virallisista kisoista, tosin TUA:n oma rallisarja alkoi jo 10.1.2010,mutta palataan tähän sarjaan
myöhemmin. Siis eka kisa meille oli Nokian
Talvisprint, tosi talvi olikin, pakkasta -22 °C ja
kova pohjoistuuli. Onneksi meillä oli ekaa kertaa käytössä oma huoltoteltta, ettei jäädytty
pystyyn. Kisassa Pete oli ylivoimainen junnujen yleiskisassa ja tietysti myös luokassaan.
Tallipäällikkö Risto jäähdytteli senioreissa viidenneksi.
Kevään eka asfalttisprintti ajettiin Tammisaaressa nimellä VNB-Autosprint. Teamistä osallistui vain tallipäällikkö Risto, huoltoon lähti
mukaan Tero Silanterä. Kisassa oli seuraavanlaisia töppejä: Eka lähtö, ennen ajoa Tero
kiristi pyöränmutterit ja huomasi, että oikea
etupyörä liikkui pituussuunnassa, tutkittiin ja
huomattiin, että alatukivarsi oli irti sisemmistä
pulteista, pikakiristys ja lähtöviivalle, siellä kuitenkin meni pupu housuun ja piti peruutella ja
ajaa takaisin varikolle. Toinen lenkki, yksi mutka pitkäksi ja maaliin etumerkillä kaasu ylös.
Pitäisikö opetella maalimerkit.
TUA-Sprint oli seuraava ja siitä tuli teamille
tosi kallis kisa. Kisaa edeltävänä yönä Luodon
Jussi ja Jarno Sinisalo vaihtoivat uuden kytkimen, joka saatiin Sprint-Sportilta pikalähetyksellä. Pete: lähtöviivalla kaikki kunnossa, mutta vain pari kilsaa ja kampiakseli meni poikki.

Mitsun kampuran hinnalla saa kohtuullisen Fryhmäläisen.
Teamin ainoa ralli tänä vuonna oli Turku Kartingin Rantaralli. Jusu ja Risto huollossa, autona teamin BMW M3, kartturiksi valikoitui Ari
Andersson, hänellä on ainoana Turussa kilpaautojen tieliikennekatsastusoikeus (tiedoksi
kilpailijoille). Kisa oli huoltomiehille helppo,
vain takarenkaiden vaihto ja nesteiden tarkistuksia. Petelle ja Arille kisa oli myös helppo,
alussa lähdettiin täysillä ja loppua kohti kiristettiin. Sijoituksena juniorit r.F 2 WD yli 1600cc
5. Sitten TUA:n rännisarja, 3 talvikisaa ja 2 sorakisaa. Keskimmäinen talvikisa ajettiin Liedossa Talviniityntiellä, muut Yliskulman lenkillä. Pete oli nopein kaikissa kisoisssa Mitsulla,
BMW:llä ei ehdi Mitsun vauhtiin. Talvikisoissa
Risto voitti senioriluokan, kun ei ollut muita
osanottajia.
RaisUA järjesti vuoden mittaan 2 talvitreenikisaa ja yhden sorakisan. Teamin ykköskuski
Pete osallistui kaikkiin hyvällä menestyksellä.
Syksyn sorakisassa Tero Silanterä kokeili teamimme BMW M3:sta, mutta tie meni niin pahoin urille, ettei ajamisesta tullut mitään. Siinä
se. Vielä kiitokset huollolle: Jukka Järvi, Kari
Janhunen, Joke Aaltonen, Japi Nieminen,
Eero Loivarinta sekä sponsoreille: Gameparadise Oy, V,Wauhtipiste, Kurren Auto ja Metalli
Ky B. Fihlman sekä ruokahuolto: Leila-vaimo.
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Teksti: Tallipäällikkö Risto Karrila
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Racing Team

Silanterä
Vuoden 2010 rallit on nyt ajettu ja kaudelle
tavoitteeksi asetettu f-cup-rallisarjan kiertäminen toteutui osaltamme. Sarjaamme
mahtui kaikkea yksittäisistä onnistumisista
täydelliseen katastrofiin.

Loppujen lopuksi vuodesta 2010 jäi kuitenkin hyvä maku suuhun. Paljon tuli nähtyä
ja opittua. Sarjan loppupisteissä olimme
23/64:stä pisteitä saaneesta kilpailija parista.

Kausi alkoi talvella alavireisesti. Talvi meni
erilaisten teknisten vastoinkäymisten takia
huonosti. Urjalan avauskisa päättyi vetoakselin katkeamiseen ja Valkealassa hyvien pisteiden metsästys loppui jarrujen
petettyä. Talven viimeisessä kisassa taas
moottorista oli puhti poissa, mutta pääsimme sentään maaliin ja saimme napsittua jo
muutamia pisteitä.

Ensi vuodelle kaikki tulee sitten muuttumaan. Vanhasta kilpakalustosta ei aleta
enää parsimaan ehjää, vaan auton merkki ja vetotapa tulevat muuttumaan. Neljä
vuotta on nyt rallia ajettu takavetoisella kilpurilla, mutta nyt on aika opetella etuvedon
niksejä. Tallissa huolletaan uutta kilpuria jo
kovaa vauhtia, jotta se saadaan talutettua
viivalle 6.1.2011 ajettavassa Waltikka pienoisrallissa. Kilpailu on myös WMF-pistepörssi rallisarjan ensimmäinen osakilpailu.
Suunnitelmana on ajaa tämä uusi harraste
sarja ensi vuonna ja opetella samalla uuden
auton niksejä. F-cup-sarjaan emme lähde
ensi vuonna, mutta kierrämme lähiseudun
ralleja ja sprinttejä totuttuun tapaan.

Kesäkausi menikin sitten paremmin. Uudestakaupungista, sekä Heinolasta kotiin
tuomisena oli ihan hyvät pisteet, vaikka
kärkeä emme päässeetkään hätyyttelemään. Sarjan viimeisessä osakilpailussa,
joka oli myös varsinainen kotikisa, kaikki
menikin sitten pieleen. Kausi päättyi heti
kisan ensimetreillä hurjiin voltteihin ja kaluston tuhoutumiseen.

Nyt kaikille oikein hyvää Joulua ja onnellista Uutta vuotta! Nähdään taas rallin merkeissä ensi vuonna.
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Kuva: Marko Kyöstilä
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Jussi Pinomäki

USA

Rallicrossin USA:n mestaruussarja huipentui viikonloppuna 6.-7.11. New Jerseyn radalla. Lauantaina ajettiin kauden kolmas ja
sunnuntaina neljäs osakilpailu. Jussi Pinomäki jatkoi uuden mantereen valloitustaan
hyvin. Kaarinalainen oli yli 500-hevosvoimaisella Ford Fiestallaan lauantaina viides
ja sunnuntaina seitsemäs.

19-vuotias suomalainen Toomas Heikkinen. Hän ajoi todella hyvin ja ansaitsi voiton. Kylmäpäinen suoritus. Hänestä kuulemme vielä lisää, Pinomäki kehui.
Heikkinen kilpaili kokeneen Per Eklundin
tiimin Saab 9-3:lla. Samalla ajokilla hän
saavutti tänä vuonna rallicrossin suomenmestaruuden - heti ensimmäisenä kautenaan lajissa.

Molempina päivinä suoraan A-finaaliin. Nyt
ajaminen oli kunnossa. Se oli sellaista kuin
pitääkin olla. Vauhti riitti koko viikonlopun
ajan kärkiporukkaan. Ja nyt pitää muistaa,
että taso oli äärimmäisen kova. Mukana oli
EM-osakilpailuvoittajia, Pinomäki korosti.

Hänellä on mahdollisuudet vaikka mihin.
Todella taitava kaveri, Pinomäki innostui.
USA:n mestaruuden voitti Pinomäen tavoin
Ford Fiestalla kilpaillut Tanner Foust. Ensi
vuonna sarjassa ajetaan kuusi osakilpailua eri puolilla maata sekä neljä stadionkilpailua. Pinomäki osallistui tänä vuonna
kolmeen kilpailuun neljästä.

Sunnuntaina Pinomäki oli kiinni paremmassakin, mutta viimeisen mutkan kolarointi takapuskurissa kolkutellaan supertähti Travis
Pastranan kanssa suisti hänet neljänneltä
sijalta keskeyttäjien listalle. Pinomäki merkittiin lopputuloksissa seitsemänneksi.

Suunnitelmat ovat jonkin verran auki vielä, mutta toki tämä suunta kiinnostaa. Nyt
ensimmäinen lajin kosketus USA:ssa on
tehty ja nähty, ja se jätti erittäin positiivisen
maun, Pinomäki sanoo.

Pyörä taittui alle ja siihen jäin. Nämä paikalliset laskevat aika railakkaasti, Pinomäki tuumi. Sunnuntain osakilpailussa saatiin
varsinainen yllätys, kun voiton korjasi EMtähtien ja jenkkimestareiden nenän edestä
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Kalle Pinomäki

Rallin SM 1
Kalle Pinomäen ennätysjahti päättyi keskeytykseen

Ennen keskeytystään Pinomäki oli kellottanut erikoiskokeelle neljä nopeimman ajan,
ja oli aloittamassa vahvaa kiriä kilpailun
kärkeen. Muuta ohjelmaa oli mahtunut jo
matkaan sen verran, että neljän erikoiskokeen jälkeen Pinomäki oli kolmantena 8,1
sekuntia johtaneesta Esapekka Lapista
jääneenä.

Kalle Pinomäki lähti tekemään historiaa
Hyvinkäällä ajetussa rallin SM-sarjan päätöskilpailussa. Turkulainen Renault Clio
kuski oli varmistanut kaksivetoluokan suomenmestaruuden jo kesäkuussa, ja nyt
hänellä oli mahdollisuus voittaa kaikki kauden osakilpailut. Valitettavasti voittoputki
jäi kuuteen, sillä Hyvinkäällä Pinomäen ja
kartanlukija Matti Kaskisen nimi piirrettiin
keskeyttäneiden listaan erikoiskokeella
kuusi.

Ykkösellä oli muutama todellinen happipaikka, ja kakkosella vedettiin vähän puskaan ja peruuteltiin. Erikoisen vaikealta
tuntui ajaminen. Aika kylmällä torpparinasvaltilla, jossa oli vähän irtosoraa pinnassa,
rengas ei toiminut yhtään, Pinomäki sanoi.				

Oikealle kääntyvä mutka, perä lähti irti ja
sinne se kopsahti johonkin. Minun puolelta takapyörä taittui alle ja oli pakko keskeyttää. Rengas ei oikein pitänyt, mutta ei
tämä renkaan vika ollut. Ihan oma ajovirhe
ja sillä selvä. Kai tämä taisi olla sitten se
tilastokeskeytyksen paikka. Olihan tämä
kausi tähän asti mennytkin kuin elokuvissa, Pinomäki mietti.
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Markku Suvannon

huollossa

Ralliautoilussa on eräs tärkeä tekijä, joka unohdetaan usein. Se on huolto. Markun huoltoporukka on ammattitaitoista ja osaavaa. Ralleihin osallistutaan aina hyvällä fiiliksellä ja huoltosuunnitelmat tehdään tarkasti kuljettajan toiveiden mukaan. Jokainen huollon henkilö tietää
tarkalleen oman toimenkuvansa ja tekee myös stressititilanteissa parhaansa. Huollossa kaudella 2010 ovat olleet mukana Toni Sjöblom, Eki Vuorela, Matti Laulumaa, Ari Andersson
ja Rami Falck sekä Nina, Laura, Nora ja Miko Suvanto. Heille kaikille Markku haluaa viestittää suuret kiitokset menestymisen eteen tehdystä tärkeästä työstä!
Kiitokset ja valkoisen Joulun toivotukset myös yhteistyökumppaneille:
Teboil Haapasalot Kaskentie, Yliopistonkatu ja Tampereen valtatie.
VW Purkuosat Valko Ky, Seriässä Oy, V-Wauhtipiste Oy ja Siksimainos Ky.

Kyl tää täst....

5mm ales ni löytyy vetopitoo...

Ny o vanteet puhtaat....

Uutta kummii alle....
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Iskä voitti taas...

Osumatarkkuutta löytyy...

Missä pyssy on...

Kyl se täst nousee...

Rallin Trophy-luokan kolmen kärki kaudella 2010: Vasemmalta Juha Riuttanen,
Teemu Bragge, Jyri Ahonen, Ari Pihlajamäki, Markku Suvanto ja Timo Kutila.
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Kuva: Vesa Rauhala

Stipendianomus vuodelle 2011
Nimi:________________________________ID numero:______________________
Osoite:_____________________________________________________________
Pankki:_____________________________________________________________
Kilpailut, joihin osallistunut vuonna 2010
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
Toimitsijatehtävä(t) 2010
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Jäsenmaksu maksettu_____/_____20_____ Lisenssi___________(jun • yl • kv)
Turussa_____/_____20_____

Allekirjoitus______________________________

Stipendit 2011
Turun Urheiluautoilijoiden jäsenillä on mahdollisuus anoa stipendiä vuodelle 2011
Stipendi on suuruudeltaan sama kuin on anojan kilpailulisenssin maksu.
Stipendin ehdottomat myöntämisperusteet ovat seuraavat:
• Vuoden 2011 jäsenmaksu maksettu ennen anomuksen käsittelyä.
• Vähintään viisi (5) TUA:n lisenssillä ajettua kilpailua vuonna 2010. Harjoitusajoja ei oteta huomioon.
• Vähintään yksi (1) toimitsijatehtävä seuran järjestämissä tapahtumissa 2010.
Anomuksen on oltava perillä Turun Urheiluautoilijoiden toimistolla viimeistään maanantaina 31.1.2011.
Anomuksessa on lueteltava vaaditut kilpailut ja toimitsijatehtävä(t).
Lisäksi anomuksessa tulee olla allekirjoitus, ID numero ja pankkiyhteystiedot maksamista varten.
Anomukset käsitellään hallituksen helmikuun kokouksessa 2011.
Anomuksen voi toimittaa postitse: Turun Urheiluautoilijat ry, Tavarakatu 1, 20250 Turku
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TUALAINEN ISSN 0356-7192
Toimitukselle tarkoitettu posti:			
Turun Urheiluautoilijat ry
TUALAINEN, Tavarakatu 1, 20250 Turku		
Päätoimittaja:
Timo Kutila
		
Levikki:		
Heidi Kuisma

Turun Urheiluautoilijoiden toimisto:
Tavarakatu 1 2.krs.
20250 Turku

Toimitus ei vastaa ilmoitusten oikeellisuudesta.
Toimituksella on oikeus muuttaa ja muokata		
julkaistavaa aineistoa.

Internet:
www.turunua.net

Sähköposti:
toimisto@turunua.net

Myynti Turun UA:n toimisto: Tavarakatu 1

OSTA
TUA S
LIPPI

10

/kpl

Tualainen 3•2010

19
TUA•JM 14. huhtikuuta
2011

Lähettäjä:
Turun Urheiluautoilijat ry
Tavarakatu 1
20250 Turku
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KÄRCHER SC 1402
Höyrypuhdistin

KÄRCHER SE 4002
Pesevä Imuri

Laadukas höyrypuhdistin kaksoissäiliöllä. Vettä on helppo lisätä
joustavasti työskentelyn lomassa,
virtaa katkaisematta!
• Höyrypaine max. 3,5 bar
• Lämmitysteho 1800 W

Painehuuhtelumenetelmällä toimiva
pesevä imuri, jolla matot ja huonekalutekstiilit on helppo puhdistaa!
• Ilman läpivirtaus 70 l/s
• Alipaine 210 mbar
• Työleveys 230 mm

385,-

KÄRCHER WD 5.300
Veden- ja pölynimuri

• Reilu 1600 w:n teho
• Kätevä puhallustoiminto
• Pitkäikäinen nanopinnoitettu suodatin
• Automaattinen suodattimen puhdistus
• Imuletku 2.2 m • Rakosuutin
• Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille

145,-

245,-

sis.alv 23%

sis.alv 23%

sis.alv 23%

Tehosarjan
märkä & kuivaimuri!

KÄRCHER CENTER

ITA
TUOTTE U
TT
E
IT
RAJO
ERÄ!!!

KYMPPIPALVELU

Ilmoituksen laitteilla
kotitalouskäytössä
2 vuoden TAKUU!!

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

Kun haluat parantaa autosi ajo-ominaisuuksia,
turvallisuutta ja ulkonäköä!
KONI FSD, STR.T, Special, Sport, Classic ja
Heavy Track ISKUNVAIMENTAJAT
Sport kit ja Coil-over kit ALUSTASARJAT
KONI Sport JOUSISARJAT
MYYNTI & ASENNUS ma-pe klo 7.30-16.30

✆ 0207

181 680

HANS
Stand21
RS2

NISKATUKI

520:AUTO

www.vauhtipiste.ﬁ

Oriketo, Kuormakatu 17, Turku • info@vauhtipiste.ﬁ

PAINOLA KAARINA 20
 SIKSIMAINOS 2010

URHEILU
VARUSTEET

