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Puheenjohtajan kynästä
mukana hänen taustajoukoissaan. Näin ollen saamme
siitä samalla koko perheen harrastuksen. Ikään kuin
asetun sinne mitalin toiselle puolelle. Eikä tästä hommasta kokonaan malta poissa olla, mutta tämä vetovastuu jääköön muille tulevaisuudessa.

Olemme saaneet lehdistä lukea, ja tv:stä nähneet miten
kattojärjestössämme AKK:ssa tapahtui muutoksia marraskuussa käydyssä 60v-liittokokouksessa.
Puheenjohtajaehdokkaina olivat pitkäaikainen autourheilumies Kari O. Sohlberg sekä suuremmalle osalle
vieraampi liikemies Juhani Pakari. Vaalit käytiin Helsingin Finlandia talolla suljetulla lippuäänestyksellä, Juhani
Pakari valittiin tehtävään ylivoimaisella äänimäärällä,
äänin 248 – 130.

Vuosi 2012 on kuitenkin vasta alkamassa ja puheenjohtajan nuijan varressa riittää rutkasti työtä. Toivon kuitenkin vuoden aikana saavani itselleni ”oppipojan” taikka
”tytön”, joka olisi valmis jatkamaan tekemääni työtä.
Haluan antaa itseltäni kaiken mahdollisen tieto taidon,
joka helpottaa jatkajani työnsarkaa. Näin jälkeenpäin
ajateltuna, ehkäpä itsekin olisin tukea aikoinani tarvinnut, moitteiden sijaan. On niin paljon helpompi arvostella muiden tekemiä päätöksiä, kuin tehdä niitä itse. Mutta
mitäpä sitä elämässä ei olisi opeteltu kantapään kautta,
näin sen vain kuuluu
mennä ;)

Juhani Pakari 46v. ilmailualan ammattilainen siirtyy virallisesti puheenjohtajan virkaan tammikuun 2012 alusta.
Pitkään keskustelua aiheuttanut muutos ei tullut kenellekään yllätyksenä. Jotakin kertoo myös se, että vuosi
sitten AKK:ssa nimitettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli
etsiä virkaan sopiva henkilö. Työryhmältä ei ehdokasta
saatu, mutta aktiiviset jäsenseurat löysivät toimeen sopivan henkilön.

Palatakseni vielä Helsinkiin ja AKK:n juhliin. Liittokokouksen jälkeen vuorossa oli Finlandiatalolla mitaligaala.
Suurella ylpeydellä sain olla seuraamassa kun oman
seuran ”poikia” podiumille pyydettiin. Formula Fordeissa
SM:n 3. Kristian Laine, sekä rallin puolella SM2-luokassa SM:n toistamiseen voittanut Kalle Pinomäki. Onnea
molemmille!!!

Autourheilun suurmiehelle, Kari O. Sohlbergille kokousväki ehdotti kunniapuheenjohtajuutta. 30-vuotta tehtyä
autourheilutyötä takana, ei ole mikään pienoinen saavutus. Ja tuskinpa kukaan pystyy koskaan samaan, taitaa
Sohlbergin tekemiset jäädä historian kansioihin ainiaan.
Kunniakkaasti ja arvokkaasti Kari O. luopuu tehtävästään ja luovuttaa paikkansa nuoremmille. Työsarkaa ja
haasteita tulee riittämään.
Turun Urheiluautoilijoiden puheenjohtajana haluan kiittää Kari Sohlbergiä tekemästään työstään, mutta samalla onnitella uutta AKK:n puheenjohtajaa.

Vaikka kaikkia ei palkita mitaligaalassa, niin jokainen
urheilija on kautensa lopulla mitalinsa ansainnut.
Urheilu, ja varsinkin motorsportin harrastaminen ei aina
ole itsestä kiinni. Lajiin mahtuu niin monta tekijää, joka
voi johtaa epäonnistumiseen. On syytä muistaa, että
ilman epäonnistumisia emme kehity paremmiksi. Lajista
taikka tekemisestä riippumatta, jokainen on mitalinsa
ansainnut. Kausi 2011 on kilpailuiden osalta ohi, haluan
kiittää kaikkia kilpailijoita kuluneesta kaudesta. Haluan
myös osoittaa suuret kiitokset talkooväelle, kilpailuja oli
tänä vuonna tiuhaan, ja töitä sen mukaisesti. Voimme
ylpeinä itsestämme valmistautua Joulun viettoon. Toivotan kaikille oikein
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

AKK:n hallituksen puolella nähtiin myös muutoksia.
Perjantaina käydyssä liittovaltuuston syyskokouksessa,
aiheena oli mm. hallituksen jäsenten valinta. Kolmen
erovuorolaisen tilalle asettui ehdokkaita peräti seitsemän henkilöä. Todella hienoa huomata, miten autourheilu asioiden ja tulevaisuuden luominen kiinnostaa
ihmisiä. Äänestyksellä tämäkin asia saatiin päätökseen,
ja erovuorolaisten tilalle saimme uusia kasvoja, vankan
osaamisen tekijöitä kaikki. Tässä tasapuolisuuden ihmeellisessä maailmassa, ihmetyttää, ettemme koskaan
ole nähneet AKK:n hallituksessa yhtäkään naispuolista
jäsentä. Vai onkohan ongelma siinä, että hallituksen jäsenille on varattu miesten pukuja?!?
Demokratiaa, taikka ei, suljetulla lippuäänestyksellä
asioista päätetään, kuten myös meillä, Turun Urheiluautoilijoissa. Marraskuun toisena maanantaina pidimme
syyskokousta, Audi Centerin tiloissa. Suurempia muutoksia ei tänä vuonna tapahtunut, mutta muutamia siirtoja kuitenkin, ja mikä hienointa äänestykseen menimme
mekin ☺ Allekirjoittanut jatkaa vielä kauden 2012 puheenjohtajana, kiitän luottamuksesta, minua tukeneille
henkilöille. Haluan jo tässä kohtaa kertoa kaikille avoimesti, että asetuin viimeistä kertaa ehdolle puheenjohtaja vaaleissa. Niin ihanaa kuin tämä autourheilu onkin,
ja aikataulutus elämässä, aikani ei vain tahdo kaikkeen
riittää. Aion tulevaisuudessa enemmän keskittyä tyttäreni Lauran harrastuksen tukemiseen, ja olla enemmän

” Jokainen autourheilija on mitalin arvoinen”, on kyse
kilpailijasta taikka reittijohtajasta” ☺
Nina Suvanto
P.S. Seuraa ilmoittelua, www.turunua.net
Minulle saa soittaa, taikka meilata

Siksikuva
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Tietoa turvallisuudesta!
Autojen ja muiden moottoriurheilukilpailujen turvallisuudesta puhuttaessa on todettava, että täysin turvallista kilpailua ei ole olemassa.
Jokaiseen kilpailuun liittyy riskejä sekä
kilpailijoille, toimihenkilöille, että katsojille.

Ainoa pysyvä ongelma on jyrkkien mutkien jälkeiset
sisäkaarteet. Viidentoista vuoden turvapäällikköaikana olen lähes joka rallissa joutunut siirtämään yleisöä
kauemmas tien reunasta. Yllättävän usein ralliautot
saavat ulkokurvista ”pompun” ja ajautuvat sisäkurvin
puolelle. No hyvinhän yleisö tämän yleensä ymmärtää, mutta usein on joukossa joku ”miestä väkevämpi”
joka on ajoissa tullut varaamaan oman paikkansa tien
reunasta eikä halua siirtyä. Toistaiseksi on onneksi
puhumalla selvitty.

Kansainväliset ja kansalliset liitot ovat kuitenkin erilaisten sääntöjen ja määräysten myötä pystyneet
karsimaan kilpailijoille aiheutuvia riskitekijöitä lähinnä
ajoneuvojen ja kilpailijoiden teknisten varusteiden kehittämisellä. Myös toimihenkilöille ja heidän kauttaan
myös yleisölle suunnatut ohjeistukset ovat vähentäneet onnettomuusriskiä.

Kun reitti on järjestäjän mielestä kunnossa, tulee
AKK:n määräämä turvatarkkailija vielä tarkastamaan
sen. Hänen tehtävänään on nimenomaan keskittyä
reitin turvallisuuteen eli viime kädessä turvatarkkailija
määrää esim. ”huomio”-merkkien ja mahdollisten hidastemutkien eli ”shikaanien” paikat. Kun reitti on turvatarkkailijan toimesta hyväksytty, alkaa ratamestari
viimeistelemään laatimaansa viitoitusohjetta, jonka
mukaan erikoiskokeen järjestävä seura reitin merkitsee.

Rata-autoilussa myös ratojen suunnittelulla ja niiden rakentamisella erilaisine suoja-alueineen ja
törmäysvaimentimineen on saatu paljon aikaiseksi.
Rata-alueilla myös yleisön turvallisuuteen pystytään
tehokkaasti vaikuttamaan sijoittamalla katsomotilat
turvallisiin paikkoihin.
Ralliautoilussa tilanne on toinen.
Kilpailu ajetaan yleisillä teillä ja yleisö liikkuu
reitillä kilpa-autojen seassa.

Turvapäällikön tehtävänä on laatia kilpailun turvasuunnitelma. Turvasuunnitelmasta pitää löytyä kaikki
oleellinen mitä kilpailun mahdollisimman turvallinen
suorittaminen edellyttää. Siitä pitää löytyä kaikki kilpailureitin alueelliset pelastustoimen yhteystiedot,
kilpailussa käytettävien pelastusyksiköiden ja ambulanssien tiedot, sairaaloiden, eläinlääkärien ym.
kilpailuun liittyvien tahojen numerot. Riskianalyysi
erikoiskoekohtaisesti, liikenteenohjaussuunnitelmat,
varautumisohjeet mahdolliseen suuronnettomuuteen,
erikoiskoekohtaiset kartat ja viitoitusohjeet sekä ohjeet erikoiskokeen toimihenkilöille ym. Suunnitelma
on liitteineen n. 45-50-sivuinen opus.

Ralliautojen ja sitä kautta kuljettajien ja karttureiden
turvallisuuteen kilpailun järjestäjä ei paljoa voi vaikuttaa. Katsastuksen yhteydessä tarkastetaan että kilpaauto täyttää kansainväliset ja kansalliset määräykset
ja että kuljettajien ajovarusteet ovat myös sääntöjen
mukaiset. Sen jälkeen turvallisuuden taso jää pitkälti
ratin ja penkin väliin sekä kartturin ohjeiden varaan.
Kun rallireittiä aletaan suunnitella, mietitään oikeastaan ensimmäiseksi tien laatua, eli kestääkö se
200-300:n auton karavaania. Kun ratamestari löytää
sopivaksi osoittautuvan reitin, hän yhdessä kilpailun
turvapäällikön kanssa alkaa miettimään myös reitin
turvallisuusnäkökohtia. Kilpailijoiden kannalta pahat
näkemäesteet ja muut riskitekijät kartoitetaan ja yleisön kannalta vaaralliset katselupaikat huomioidaan.
Etenkin ns. pimeissä ralleissa tiekirjaan tehtävillä varoitusmerkinnöillä pystytään turvallisuutta lisäämään.
Yleisön kannalta liiallinen ”huomio”-merkkien viljeleminen aiheuttaa usein pientä kritiikkiä, mutta kilpa-autojen teknisen kehittymisen tuoma vauhdin lisääntyminen ja muutamat viime aikoina tapahtuneet vakavat
onnettomuudet puoltavat näitä ”hidastusmerkkejä”.
Suomalainen ralliyleisö onneksi osaa käyttäytyä reitin
varrella huomattavasti esim. keskieurooppalaisia paremmin. Vaarallisia katselupaikkoja kartetaan ja niille
mahdollisesti asettautuvia ”kehotetaan” muun yleisön
toimesta tehokkaasti siirtymään turvallisempaan paikkaan.

Turvapäällikön tehtävänä on myös tehdä sopimukset
erikoiskokeiden ensivaste (EVA)-ryhmien sekä ambulanssien kanssa. Onneksi tällä saralla on menty
turvallisuuden kannalta eteenpäin. Kun minä joskus
aloitin rallin parissa, riitti kun ek:n lähdössä oli ensiapuryhmä ja joku pakettiauto tms. jossa oli ehkä sorkkarauta ja lapio sekä taittopaarit ja jolla mahdollisesti
loukkaantunut kuljettaja tuotiin pois ek:lta. Nykyisin
käytetään virallisesti hyväksyttyjä ambulansseja joista
lähimmän pitää AKK:n sääntöjen mukaan olla alle
15 minuutin etäisyydellä ek:n lähdöstä. Käytännössä
useissa ralleissa on ”pätkäkohtaiset” ambulanssit jotka sijoitetaan ek:n lähdön läheisyyteen.
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Jokaiselle erikoiskokeelle sijoitetaan myös EVAyksikkö, jonka vähimmäiskaluston AKK:n säännöt
määräävät. EVA-yksikkönä toimii pääsääntöisesti
lähiseudun VPK:n yksikkö, mutta nykyään on olemassa myös tähän tarkoitukseen keskittyviä yrityksiä.

Useat VPK:t ovat nykyään varautuneet rallien pelastustoimintaan ja varustelleet ns. miehistöauton tähän
toimintaan sopivaksi. Monessa EVA-yksiköissä on
nykyään myös hydrauliset pelastusvälineet joilla pahemminkin vaurioitunut auto saadaan raivattua. Ja
yleensä rallikilpailussa on käytössä lisäksi ns. satelliittiraivausyksikkö (EVA-0) joka on runsaammin varusteltu ja joka täydentää ek:n EVA-yksikön toimintaa
pahemmissa tilanteissa.

ja raportoida johtokeskukseen tilanteen kehittymisestä. Pelastusyksikön henkilökunta huolehtii potilaan
mahdollisesta irrottamisesta sekä avustaa ambulanssihenkilökuntaa potilaan ensihoitotoimissa. Tilanteen
selvittyä pelastushenkilöstö ja turvapäällikkö palaavat
ek:n lähtöön ja johtokeskus antaa luvan kilpailun jatkamiselle.
Vakavammassa tapauksessa erikoiskoe keskeytetään ja kilpailijat jatkavat vaihtoehtoisen tiekirjan mukaan seuraavalle erikoiskokeelle. Tällaisissa tapauksissa onnettomuuspaikalle lähtee myös rallin onnettomuuksien selvitysryhmä, joka tekee oman raporttinsa
tilanteesta. Vakavissa henkilövahingoissa tai katsojan
loukkaantumistapauksissa paikalle tulee myös poliisin
tutkintaryhmä.

Rallikilpailussa pitää myös olla lääkäri järjestäjän
puolesta. Yleensä lääkäri liikkuu EVA-0:n mukana.
Hänen tehtävänään on mahdollisimman pian vakavan
onnettomuuden satuttua lähteä paikalle tukemaan
ensihoitotoimia, mutta myös mahdollisissa pienemmissä onnettomuuksissa antaa lausunto kilpailijan ja/
tai katselijan terveydentilasta. Kaikki lääkärin raportit
kirjataan ja käsitellään tuomariston kokouksessa.

Erikoiskokeen pelastusorganisaatiota tukevat myös
ek:lle sijoitetut järjestyksenvalvojat sekä liikenteenohjaajat. Heidän tehtävänään on valvoa että ralliin
kuulumattomia ajoneuvoja (ml. polkupyörät) ei reitille
sulkuaikana pääse ja että yleisö pysyy heille tarkoitetuilla katselupaikoilla. Onnettomuustilanteessa heidän
tehtävänään on eristää onnettomuusalue ja taata
työskentelyrauha pelastushenkilöstölle.

Rallin turvaorganisaation johdosta vastaa johtokeskuksessa toimiva turvallisuusjohtaja, joka tekee päätökset mm. kilpailun keskeyttämisestä tai siirtymisestä
vaihtoehtoiselle tiekirjalle. Reitillä kiertävä turvapäällikkö tarkastaa että erikoiskokeiden järjestäjät ovat
merkinneet reitin viitoitusohjeen mukaisesti ja että
turvasuunnitelmassa mainitut seikat on suunnitelman
mukaan toteutettu. Toinen turvapäällikkö varautuu onnettomuuksien selvitystyhmän puheenjohtajan kanssa selvittelemään mahdollista onnettomuustilannetta.

Rallikilpailun järjestäjä pyrkii erilaisilla suunnitelmilla
vähentämään ainakin katsojille aiheutuvaa loukkaantumisriskiä. Katsojien oma asia sitten on miten kukin
suhtautuu järjestyksenvalvojien ja muiden toimihenkilöiden ohjeisiin ja määräyksiin.

Rallin turvajärjestelyjä tarkkailee ennen kilpailua
monta järjestäjän etuautoa. ”Rata” eli ratamestari tarkastaa että kaikki siimat ja liikennemerkit ovat paikoillaan. ”Turva” eli turvapäällikkö tarkastaa vielä nämä
asiat ja varmistaa että kaikki liikenteenohjaajat ja järjestyksenvalvojat ovat heille merkityillä paikoilla. Hän
kontrolloi myös kiellettyjen katselualueiden valvonnan
sekä tarkastaa että vaarallisilla katselualueilla ei katsojia ole. Vielä ennen 0-autoja reitin kiertää kilpailun
”Johto” eli reittijohtaja yhdessä AKK:n turvatarkkailijan
kanssa. Reittijohtajan päästyä ek:n maaliin, hän antaa luvan ek:n suorittamiseen. Käytännössä ”Johdon”
jälkeen liikkuminen erikoiskokeella on riskialtista.
Vaikka ennen kilpailijoita reittiä kiertävät vielä kolme
0-autoa, voidaan katsoa kilpailun alkaneen.

Raimo Leino

0-autojen henkilökunnan tehtävänä on arvioida erikoiskoe kilpailijan näkökulmasta. Heidän tehtävänään
on välittömästi raportoida mahdollisesta vaaraa aiheuttavasta tilanteesta. Ennen lähtöä pidettävässä
etuautopalaverissa määritellään vielä erikoistehtäviä
mm. aikatarkastusasemien toiminnan testaus. Kilpailun jälkeen pidettävässä palaverissa he antavat omat
lausuntonsa kilpailun tapahtumista.
Mahdollisen onnettomuuden sattuessa johtokeskus
lähettää paikalle erikoiskokeen turvapäällikön, EVAyksikön sekä ambulanssin. Turvapäällikön tehtävänä
onnettomuuspaikalla on ottaa yleisvastuu tilanteesta

Siksikuva
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Turun Urheiluautoilijoiden
seuravalmennus
Epäsäännöllisen-säännöllisesti toiminut
seuravalmennus jatkuu kaudella 2012.

Edellytyksenä ryhmään pääsemiselle on:
•
Oma rallisprint / ralliauto
•
Turvavarusteet sääntökirjan 2012
ryhmäsäännön mukaan
•
Turun UA:n jäsenyys sekä
kilpailijalisenssi kaudella 2012
•
Sitoutumista ryhmän toimintaan

Seuravalmennus on tarkoitettu rallisprint /
ralliharrastajille. Valmennus on mahdollista
kaikille nuorten luokan tutkinnon omaavista, aina senioriluokan kuljettajiin.
Ensisijaisesti valmennus on suunnattu
nuorille eteenpäin pyrkiville kuljettajille.

Vapaamuotoinen hakemus kuljettajalta /
autokunnalta, jossa myös yhteystietonne.
Hakemukset 31.12.2011 mennessä
sähköpostiosoitteeseen:

Valmennus on pääsääntöisesti ajoharjoittelua erikoiskokeella tai erilaisilla suljetuilla
radoilla. Harjoitteissa tullaan keskittymään
auton käsittelytaitoon, apuna meillä on erilaisia mittalaitteita.

nina.suvanto@turunua.net
Lisätiedot:
Markku Suvanto
0400-827 682
markku.suvanto@vauhtipiste.ﬁ
Janne Himberg
050-557 4953
peltorinne@gmail.com

AKK
Motorsport ry
hallitus 2012

AKK
Liittovaltuusto
Länsi-Suomi

Juhani Pakari, puheenjohtaja
Tapani Eronen
Kimmo Vainio
Esko Mäkinen
Lasse Koski
Esko Pyymäki
Markku Pietilä (ajalla 1.1.-31.12.2012)
Varajäsen: Ilpo Peltonen Turun UA

Nina Suvanto, Turun UA
Esko Suominen, Vakka-Suomen UA
Kalle Savolainen, Rauman UA
Santtu Miinalainen, Kyrön seudun UA
Varajäsenet:
Rami Saranpää, Säkylän UA
Irma Siren, Nasu
6

Kalle Pinomäki
suomenmestaruuteen
Tulosta myös MM-tasolla
ja Brittisarjassa

Teksti: Miiro Koivula

Kalle Pinomäki saavutti rallin suomenmestaruuden 2011 etuvetoisille autoille tarkoitetussa SM2luokassa. Mestaruus oli Pinomäelle ja hänen
kartanlukijalleen Matti Kaskiselle uran kolmas.
Pinomäki kilpaili Renault Clio R3 -autolla.

Pinomäki kilpaili itsekin MM-rallissa, mutta ajokkina oli Renault Twingo. Set Promotion on tehnyt
runsaasti Renault Sportin kanssa yhteistyössä
Twingon kehitystyötä. Pinomäki toi piskuisen ajokin MM-rallin maaliin luokassaan kolmantena.

- Mestaruus oli tavoitteena ja tavoite täyttyi.
Olemme jälleen tehneet asiat oikein ja hyvin.
Kausi oli kuitenkin paljon vaikeampi kuin viime
vuonna. Mikään nappikausi tämä ei ollut, jos
yksittäisiä tuloksia mietitään. Kokonaisuus oli
tietenkin onnistunut, kun pystyimme uusimaan
mestaruuden, Pinomäki sanoo

Irlantilainen Mark Donnelly puolestaan kilpaili
voittoisasti Britannian rallisarjaan kuuluvassa
Bulldog-rallissa turkulaistiimin rakentamalla ja
huoltamalla Renault Cliolla.
- Meillä on ollut kova ohjelma ja kovat tavoitteet.
Olemme yltäneet tavoitteisiimme. Tiimissä on
tehty paljon töitä, ja onneksi meillä on kova ja
ammattitaitoinen porukka tekemässä näitä juttuja, Kalle Pinomäki korostaa.

Suomenmestaruus heltisi lopulta 11 pisteen erolla Ville Hautamäkeen. Pinomäki voitti kauden
seitsemästä SM-osakilpailusta kaksi.

Kauden päätteeksi Pinomäki ja Kaskinen huomioitiin Varsinais-Suomen parhaimpien urheilijoiden
listalle sijalle kahdeksan. Lisäksi pari oli paras
autourheilija.

Pinomäen Set Promotion -talli esiintyi SM-sarjan
lisäksi myös MM-sarjassa sekä Britannian sarjassa. Mikko Pajunen ajoi tallin Renaultilla Suomen
MM-rallissa nelivetoisten turboautojen luokassa
(PWRC), ja oli kahden ajopäivän jälkeen ällistyttävästi toisena. Lopulta sijoitus oli seitsemäs.

Kalle Pinomäen suunnitelmat 2012 ovat pientä
viilausta vaille valmiit, ja kauden ohjelma julkistetaan lähiaikoina.

Kuva:
Marko Mäkinen

Kuva:
Marko Mäkinen
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Kristian Laine 2011
Zetecmestaruus
SM-sarjan pronssi
Formula Ford malja
Vauhdikas ja tuloksellinen Formula Ford-kausi.
Saldona Zetecien mestaruus, SM-sarjan pronssi
ja Formula Ford-maljan voitto!

tavaksi Alastaron ja Kemoran kisaviikonloppujen
yhteydessä.
Elokuussa vauhtisirkus siirtyi Kemoran moottoriradalle Veteliin. Tähän asti hienosti toimiva kalusto
aiheutti heti ensimmäisenä treenipäivänä harmaita
hiuksia, sillä Fordista hajosi perävälitys. Auton korjaamiseen hukkui paljon aikaa ja treenaaminen jäi
siltä päivältä väliin. Onneksi auto saatiin kuntoon ja
päästiin kisaan mukaan. Kemorassa ajetuista kolmesta osakilpailusta tuloksena oli kaksi neljättä ja
yksi viides sija. Tasaisen varmaa ajoa ja hyviä sijoituksia kauden aikana ajanut Kristian olikin edelleen
SM-sarjapisteissä johdossa ennen sarjan viimeistä
kisaviikonloppua.

Kylmän ja lumisen talven jälkeen kevätaurinko
alkoi viimein sulattaa Alastaron rataa. Mahtavaa,
pian pääsisi jälleen formulan rattiin. Pari harjoittelukertaa sentään ehti tehdä ja sitten se vihdoin
koitti SM-ratakausi 2011! Kristian Laine 16v. lähti
keväällä tutulla Formula Ford Zetecillään toiseen
kauteen mielessään hyvin sujunut ensimmäinen
kausi isompien rata-autojen parissa. Tavoitteeksi
asetettiin edellisen kauden SM-sarjan kokonaiskisan seitsemännen sijan sekä Formula Fordien
Zetec-luokan kakkossijan parantaminen. Tiedettiin,
että tavoitteisiin päästäisiin vain ehjällä ja varmalla
ajolla läpi koko kauden!

Sitten oltiinkin jo syyskuussa ja oli Ahveniston finaaliviikonlopun vuoro. Jälleen tasaista ajoa ja
varmasti maaliin huolimatta siitä, että välillä satoi ja
välillä paistoi ja arpapeliä slicksien ja sadekelin renkaiden välillä käytiin ihan lähtöhetkiin asti.
MTV3:n kuvausryhmä ja lehdistöä oli mukana kauden kilpailuissa, joten haastattelujen antaminen tuli
tutuksi kauden mittaan.

Kymmenen osakilpailua käsittävä kilpailukausi lähtikin loistavasti käyntiin. Heti ensimmäinen kilpailuviikonloppu toukokuussa Alastarolla osoitti, että
vauhtia riittää ja tulosta tulee. Kuski ajoi hyvin ja
auto toimi hienosti ilman ongelmia läpi koko viikonlopun. Heti ensimmäisestä lähdöstä tuli voitto tasaisen varman ajon johdosta. Seuraavien lähtöjen
kolmos- ja nelossijat toivat viikonlopusta mainion
saldon kokonaissarjan SM-pisteitä.
Hienoa, tästä oli hyvä jatkaa!

Samoista SM-sarjapisteistä taistelevissa Formula
Fordeissa on kahta eri moottorivaihtoehtoa, Zetec
ja Duratec. Zetec-moottori häviää nopeudessa uudemmalle ja 30 kg kevyemmälle Duratecille, joten
Kristianin saavuttama SM-sarjan pronssi ja Zetec
Masters -sarjan ylivoimainen voitto (10/10) on loistosuoritus ja kaudelle asetetut tavoitteet saavutettiin reilusti ja vähän enemmänkin.

Seuraavat kaksi kisalähtöä ajettiin Ahvenistolla
helteisenä kesäkuun viikonloppuna. Kuumaa oli ja
vettä kului, sillä nestetasapainosta oli parasta pitää
huolta. Paksuissa ajohaalareissa oli kyllä hieman
”kuuma” ajoittain, mutta tukaluus unohtui kyllä
nopeasti kun laittoi kypärä päähän ja sai lähteä
rullailemaan autoa kohti lähtöruutua. Ahvenistolta
tuli mukavat kaksi kokonaiskisan nelossijaa ja kaksi
Zetecien voittoa. Kolme Duratecia ehti edelle.
Ratakauden heinäkuun kisalähdöt on perinteisesti
ajettu Pärnussa, Audruringillä. Tänä vuonna formulat jäivät pois Pärnussa järjestetystä kilpailusta,
koska kisa sattui päällekkäin formuloiden Euroopan
sarjan kilpailujen kanssa. Kisalähdöt siirrettiin ajet-

Suurkiitokset kaikille tukijoille sekä Turku Karting
Racing -teamin tallipäällikkö Markku Kiviselle ja
Olli Kauralalle tuesta ja hyvistä neuvoista.
Palkinnot jaettiin AKK:n mitaligaalassa Finlandiatalolla marraskuun 26. päivä.
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Teksti: Eija Laine

Marine Diesel Finland Oy

KOSTEUDEN MITTAUS- JA
KUIVAUSTEKNIIKKA

Liedon Taksi
R. Vilenius
Vääksyn
WP-Palvelu

-

.fi

www.simulator.fi

AUTO- JA MAINOSTEIPPAUKSET

Oy
KYLTIT, OPASTEET, BANDEROLLIT

pelit, pelikonsolit, pelitarvikkeet
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Jussi Pinomäen
Set Promotion
jälleen rallicrossin
euroopanmestari

Teksti: Miiro Koivula

Jussi Pinomäki juhli tänä vuonna viidettä kertaa
rallicrossin euroopanmestaruutta. Kolme hän on
ajanut itse kuljettajana, ja kahdesti hän on juhlinut titteliä tallipäällikkönä.

Set Promotion jatkaa 2012 rallicrossin EM-sarjassa. Kuljettajasopimukset julkistetaan lähiaikoina.
Ensi vuonna Jussi Pinomäen luotsaama Set Promotion tuo yhteistyössä AKK:n kanssa Suomeen
aivan uuden autoluokan, putkirunkoiset crosskart-autot. Set Promotionilla on kolme autoa,
jotka tullaan vuokraamaan 12-16-vuotiaille kuljettajille. Crosskartit ajavat rallicrossin SM-sarjan
yhteydessä.

Set Promotionin norjalaiskuski Andreas Bakkerud
saavutti EM-kultaa turkulaistiimin Renault Cliolla
etuvetoisten Super1600-luokassa.
Set Promotion teki myös EM-historiaa, sillä tallin
kuskit ajoivat kolmoisvoittoon Norjan osakilpailussa. Koskaan ei tiimi ei ole ottanut kolmoisvoittoa EM-tasolla. Norjassa voittoon ajoi Ildar
Rakhmatullin (RUS, Renault Twingo), ennen
Bakkerudia ja EM-sarjan ensikertalaista Parkanosta kotoisin olevaa Jussi-Petteri Leppihalmetta
(Renault Clio). Tämän kolmikon lisäksi Pinomäen
tiimin kalustolla EM-tasolla ajoi ranskalainen
Olivier Bossard.

- Olemme nähneet EM-tasolla miten hyviä kavereita on tullut crosskartin kautta. Ruotsissa ja
Norjassa näillä autoilla on jo ajettu vuosia. Tämä
on hyvä pohja crossiin ja ralliinkin. Haluamme
olla mukana tässä, ja näen tämän omalta osaltamme lajille hyvänä asia, Pinomäki sanoo.

Bakkerudin mestaruuden varmistettua tiimi teippasi auton nopeasti kullanväriseksi A-finaalia
varten.
- Tuli sellainen idea, että mistä jos vedetään auto
kullanväriseksi. Selvitin säännöistä, että se käy.
Vähän oli kiire. Normaalisti auton yliteippaus
kestää koko päivän. Nyt oli aikaa jokseenkin pari
tuntia. Ihan hyvin se onnistui, ja ajatushan on tärkein, Pinomäki muisteli.
- Saavutimme kauden aikana tavoitteemme. Bakkerudin ja Rakhmatullinin tavoite oli mestaruudessa. Leppihalme osoitti heti, että pystyy taistelemaan osakilpailuvoitoista. Bossard puolestaan
oli voittanut Ranskassa parikymmentä kilpailua
putkeen. Lisäksi rakensimme ja kehitimme tutun
Clion rinnalla uutta Twingoa, joka osoittautui sekin voittaja-autoksi, Pinomäki korosti.
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Foto: erc24.com/Jan Kåre Rafoss

Foto: erc24.com/Jan Kåre Rafoss
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Kuva: JM-MOTORMEDIA

YLE:n Joona Haarala
kuvaa ja haastattelee
nuorta naiskuljettajaa
Urjalan harjoituksissa

Siksikuva
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Laura Suvanto lumella,
soralla, asfaltilla ja TV:ssä
Kausi 2011 on saatu nyt pakettiin ja on aika
vetää henkeä ja alkaa valmistuminen seuraavaa kautta varten. Kauden 2011 aikana Laura
osallistui Rata-Sm V1600 Cupiin sekä muutamaan rallispinttiin.

Rata sarjan lisäksi Laura osallistui kauden aikana
myös neljään rallisprinttiin. Vuoden ensimmäinen
kilpailu oli Hausjärven SM-Rallisprint helmikuussa, kisa ajettiin lumella ja pakkasta oli reilusti.
Kisa sujui jännityksen vallassa ja vaikka tuloksissa ei ihan kärjessä oltukaan, niin kautta jatkettiin
leuka pystyssä ja yhtä televisiohaastatelua rikkaampana.

Kauteen mahtui myös opiskelupaikan vaihtuminen, sillä Laura valittiin toisena urheilijana Jämsän ammattiopiston autourheiluvalmennukseen,
jonka lisäksi hän suorittaa lukio-opinnot Jämsänkosken lukiossa.

Kauden toinen sprint ajettiinkin sitten jo helteisissä merkeissä toukokuussa Vantaalla, kun
vuorossa oli Pakkauspojat Rallisprint. Radasta oli
mukavat muistot edellisvuoden Defa-sprintistä.
Pienoisesta jännityksestä huolimatta ajamisesta
nauttien päästiin ehjänä maaliin, vaikka tulokset
antoivatkin odottaa itseään.

V1600 sarja aloitettiin toukokuussa Alastaron radalla hyvin tuloksin alku jännityksestä huolimatta,
viikonlopun saldona seitsemäs ja yhdestoista
sija. Tästä oli hyvä jatkaa kesäkuun Ahveniston
kisaan.

Leppävirran SM-sprint oli kauden kolmas rallisprint kisa jossa taisi olla hieman jännitystä
matkassa, koska kesä on vietetty rata-autoilun
parissa. Onneksi koulun puolesta oli ajettu joitain
kilometrejä sorallakin, niin kuljettajlla oli myös
tuntumaa tälle pinnalle. Lopputuloksissa kuitenkin oman luokan kolmas ja pokaali mukaan
kotimatkalle.

Ahvenisto viikonloppu oli kuumaa, niin radalla
kuin ilman puolesta. Viikonlopun saldo lähdöistä
oli kymmenes ja yhdeksäs sija josta kuskille karttui kokemusta uudesta radasta ja kuumissa oloissa ajosta. Autokin säilyi kunnossa, muutamaa
pientä kolhua lukuunottamatta.
Kautta jatkettiin elokuun alussa Kemorassa, jonka alku ei sujunut ihan suunnitelmien mukaan,
ensimmäinen lähtö päättyi ulosajoon. Lauantain
ulosajo ei kuitenkaan vaikuttanut sunnuntain lähtöön. Keli oli kuiva ja aurinkoinen, eikä edellisen
päivän monsuunisateista ollut tietoakaan. Sunnuntain kisa oli tiukkaa kilpailua alusta alkaen.
Parhaimmillaan Lauran sijoitus oli 4. ja taisteli
jopa sijoituksesta 3. mutta radalla olleen öljyn
vuoksi päätyi kääntymään hiekalla, joka tiputti sijoitusta. Maalissa kuitenkin ehjänä sijoituksella 7.

Vuoden neljäs rallisprint ja samalla kauden päättävä kisa, Kattasora-sprint ajettiin lokakuun alussa Laukaassa. Kyseiseen kisaan oltiin valmistuttu hyvin jo aikaisempana päivänä, sillä olimme
perjantaina koulun puolesta olleet ajoleirillä Kaanaassa. Kisan paras aika ajettiin ensimmäisellä
kierroksella ja vaikka toisella kierroksella ei aika
parantunutkaan, maalissa kuitenkin ehjänä ja tuloksena nuorten 8. ja naisista 3. sekä trophyissä
4. sija. Tähän on hyvä mieli päättää kausi!

V1600 Cupin finaali viikonloppu ajettiin Ahvenistolla jossa oli mukana ennätysmäärä autoja 21
kappaletta. Molemmat lähdöt ajettiin kuivalla radalla ja kisat olivatkin tiukkaa vääntöä alusta lähtien. Ajallisesti vauhti parani kesästä n. 2,5sek,
vaikkakaan sijoituksiin kuski itse ei kovin tyytyväinen ollutkaan.

Ensivuoden suunnitelmista sen verran, että
alkuvuoden ohjelmassa on rallisprinttiä ja
ralli-speciaaleja sekä heinäkuun jälkeen
siirtyminen rallipoluille.
Lopuksi Laura haluaa kiittää kaikkia mukana
olleita ja erityisesti heitä, jotka tämän kauden
mahdollistivat!

Positiivisesti ajatellen ratakausi saatiin kuitenkin
hienosti ja ehjästi päätettyä! Sarjan päätösjuhlassa Laura palkittiin ”Vuoden 2011 positiivisin
kilpailija”-pokaalilla.

Käy lukemassa / tykkäämässä:
http://laura.jamracing.net
http://www.jao.fi/?Deptid=16430
http://www.facebook.com/suvanto.laura
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Tero Silanterä
luottaa Opel Astraan

Teksti: Tero Silanterä

yli 10 km pelkällä vanteella. Jäljellä olleet erikoiskokeet sujuivat ongelmitta ja maalissa pääsimme
siis kuitenkin hakemaan palkinnot, ollessamme
luokan kolmansia.

Kausi on taas saatu päätökseen ja uusi odottaa
jo ovella. Kaudella 2011 ajoimme kaikkiaan 12
rallia ja yhden rallisprintin, sekä tietysti harjoitusajot ja testit päälle. Tälle kaudelle vaihdettu Opel
Astra osoittautui huomattavasti vielä viime kaudella käytettyä Escorttia luotettavammaksi. Kauteen mahtui vaan yksi keskeytys ja sekin omaan
virheeseen. Kauden parhaat tulokset olivat Raisio rallispecialin A-junioreiden voitto ja Teijo-talot
rallissa saavutettu luokan kolmas sija.

Auton huolto ensi vuotta varten on parasta aikaa
käynnissä ja samalla parannellaan puutteita ja
ongelmia, joita autossa on tällä kaudella havaittu.
Suurimpana tekijänä jarrut päivitetään astetta
tehokkaammaksi, koska pitkillä erikoiskokeilla
ne ovat käyneet liian kuumina, jolloin niiden teho
kärsii radikaalisti. Ensi kauden suunnitelmat ovat
muuten vielä auki, mutta varmasti ainakin lähiseudun rallit ja rallisprintit kuuluvat kalenteriin.

Näistä varsinkin syksyllä ajettu Teijo-talot rallin
palkintosija jäi mieleen, sillä matkaan mahtui
myös ongelmia. Salon Perniössä ajettu ralli alkoi
osaltamme hyvin ja olimme ensimmäisellä erikoiskokeella luokan toinen. Toisella ek:lla syysaurinko alkoi sitten jo laskea alemmas ja häikäisi
ikävästi haitaten ajamista. Noin pätkän puolessavälissä oli nypyn yli menevä oikea, joka kiristyi
loppua kohti ja nypyllä aurinko häikäisi ikävästi
haitaten näkyvyyttä. Kääntäminen kohti kiristyvää
oikeaa myöhästyi hiukan ja ajolinja valui sen johdosta liian ulos ja Astran takapyörä tippui ojaan.
Ojassa tietysti oli odottamassa maakivi, johon
osumisesta rengas tyhjeni. Puolet erikoiskokeesta ajettiin varovasti tyhjällä takarenkaalla ja sen
lisäksi huoltoa kohti jouduttiin vielä nilkuttamaan

Kuluneen kauden kisoista suuri kiitos tiimin huoltomiehille: Juha ja Juuso, karttureille: Riina, Markus, Jakke ja Teemu, sekä muille mukana olleille.
Kiitokset treenaus- ja testausmahdollisuuksista
TUA:n rallivalmentajille Markulle ja Jannelle,
oman seuran talkooporukoille harjoitusajoissa,
Nousiaisten rata porukalle, Urjalan UA:n testien
järjestäjille sekä KysUA:n, RaisUA:n ja MynUA:n
harjoitusten järjestäjille. Erityiskiitos uuden auton
teknisestä tuesta Mika Rantasalolle, on vältytty
monilta ongelmilta hyvien vinkkien ansiosta.

Kuvat: Marko Salvinen, Matti Leppäkorpi ja Markku Laukka
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Joulujuhlissa palkittiiin

urheiluautoilijoita
TUA HOPEINEN MERKKI
nro 170 Jani Hämölä

TUA KULTAINEN LEHVILLÄ
nro 12 Tapio Pinomäki
nro 13 Nina Suvanto

VUODEN ANSIOITUNEET
TOIMITSIJAT
Raimo Leino
Mika Kokko
Jani Laaksonen
Jani Hämölä
Mika Kannisto
Heidi Kuisma
Laura Suvanto

PUUHAMIEHEN PANNU
Jani Hämölä

VUODEN LIPPAAJA
Mikke Yrjölä

TOIMITSIJAPALKINTO
Erkka Rike

VUODEN COACHIT
Janne Himberg
Markku Suvanto

TUA KULTAINEN MERKKI
nro 53 Kalle Pinomäki

RALLIN KIERTOPALKINTO
Mikke Yrjölä

VUODEN ROOPE ANKKA
Jaana Laaksonen

SIKSI SPRINT KIERTOPALKINTO
Laura Suvanto
ERITYISMAININTA TEHDYSTÄ
TYÖSTÄ AUTOURHEILUN HYVÄKSI
Jaana Laaksonen
TUA MESTARIT
Ralli
Kalle Pinomäki
Formula Kristian Laine
Rata
Laura Suvanto
Rallicross Jouko Kallio
Karting
Lauri Tenhunen

VUODEN PUHALTAJA
Niklas Rantala
VUODEN VALOKUVAAJA
Timo Kutila
VUODEN VAHTI
Jaakko Kuisma
VUODEN REMPPA RANE
Jani Hämölä
VUODEN PUUHA PETE
Raimo Leino

VUODEN TALKOOLAISET
Risto Rike
Jaska Kuisma
Juha Silanterä

Onnittelut kaikille!
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Kuvasatoa
Joulujuhlista

Joulupöytä täytti juhlijoiden vatsat

Jani palkittiin työkalupakilla

Merkkiä rintaan

Joulupaketit odottivat jakoa

Valmentajat tuulettaa

Puuhamiehen Pannu jaksaa kiertää

Kuvattavat ja kuvaaja poseeraavat

Raimo Leinon kypärä testissä

Esimerkillistä nuorisotyötä tekevä Erkka

Tytär palkitsee ja isä vastaanottaa

Tästä on hyvä ponnistaa vuodelle 2012

Siksi Juniori-kiertopalkinnon sai Laura

Jaana sai ”kirstun”

Osuuko?
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Vuoden talkoolaiset Jaska, Juha ja Risto

Kuvasatoa
Joulujuhlista

Jaana palkittiin upealla kirjalla

Nuorissa on seuran tulevaisuus

Merkkiä rintaan

Hei - meidät palkittiin!!!

Kartingin paras Lauri Tenhunen

Kaikki kiltit lapset saivat Joulupukin lahjat

Jani Laaksonen kiitospuhui tekemisen riemusta

Risto Rike palkittiin hienolla taululla

Puheenjohtaja Riston vietävänä

Joulupukki riemastuttu juhlijoita

Valmennettava palkitsee valmentajia

Joo joo - ollaan oltu kilttejä!!!

Tualaiset ovat Tualaisia

Isä ja poika
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Arpajaiset tuottivat iloa - Onnea voittaneille!

Stipendianomus vuodelle 2012
Nimi:________________________________ID numero:____________________
Osoite:___________________________________________________________
Pankki:___________________________________________________________
Kilpailut, joihin osallistunut vuonna 2011
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
Toimitsijatehtävä(t) 2011
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Jäsenmaksu maksettu_____/_____20_____ Lisenssi___________(jun • yl • kv)
Turussa_____/_____20_____ Allekirjoitus________________________________
Stipendit 2012
Turun Urheiluautoilijoiden jäsenillä on mahdollisuus anoa stipendiä vuodelle 2012
Stipendi on suuruudeltaan sama kuin on anojan kilpailulisenssin maksu.
Stipendin ehdottomat myöntämisperusteet ovat seuraavat:
• Vuoden 2012 jäsenmaksu maksettu ennen anomuksen käsittelyä.
• Vähintään viisi (5) TUA:n lisenssillä ajettua kilpailua vuonna 2011. Harjoitusajoja ei oteta huomioon.
• Vähintään yksi (1) toimitsijatehtävä seuran järjestämissä tapahtumissa 2011.
Anomuksen on oltava perillä Turun Urheiluautoilijoiden toimistolla viimeistään tiistaina 31.1.2012.
Anomuksessa on lueteltava vaaditut kilpailut ja toimitsijatehtävä(t).
Lisäksi anomuksessa tulee olla allekirjoitus, ID numero ja pankkiyhteystiedot maksamista varten.
Anomukset käsitellään hallituksen helmikuun kokouksessa 2012.
Anomuksen voi toimittaa postitse: Turun Urheiluautoilijat ry, Tavarakatu 1, 20250 Turku
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Kevään tapahtumia
14.1.2012
21.1.2012
19.2.2012
4.3.2012		

Uusikaupunkiralli
Plus Katsastus ralli
SEO Mynämäki SM-rallisprint
3. Raisio rallispecial

Kaikissa näissä tapahtumissa olemme mukana tavalla tai toisella.
Uusikaupunkirallissa hoidamme EK ykkösen.
Muut ovat vielä tässä vaiheessa auki. Mikäli talvi nyt meille kuitenkin saapuu ja rallit järjestetään, niin kaikkiin tarvitaan talkooväkeä
toimitsijoiksi asioita hoitamaan.

Kevään viimeinen kisa on SU 15.4.2012 TUA-JM

Toivomme runsasta osanottoa niin kilpailijoina kuin toimitsijoinakin!
Huom kilpailijat! Viisi kilpailua kauden aikana, yksi toimitsijatehtävä
TUA:n kilpailuissa, niin voit anoa stipendiä vuodelle 2012.
Ota rohkeasti yhteyttä, kun olet halukas viettämään talvisen
viikonloppupäivän moottoriurheilun parissa sähköpostilla:
mika.kokko@turunua.net
Loppuvuodeksi jälleen pari muistutusta koskien lisenssimaksuja.
Lisenssimyynti on alkanut Kiti-kisapalvelussa. AKK on postittanut
jäsenmaksut. Kun maksat jäsenmaksun Kiti-kisapalvelun kautta,
voit samalla maksaa myös lisenssin. Näin lisensisi astuu saman tien
voimaan.
Seuran jäsenkirjureina toimii Mika Kokko ja Nina Suvanto.
Jos ilmenee ongelmia, taikka et ole joulukuun loppuun mennessä
saanut seuran jäsenmaksua, ole yhteydessä jäsenkirjureihin.
Yhteystiedot löydät sivulta kaksi.

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Turun Urheiluautoilijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

TIISTAINA 27.3.2012 klo 19.00

Turun UA:n toimistolla Tavarakatu 1, 20250 Turku
Esillä yhdistyksen sääntöjen määräämät kevätkokousasiat - Tervetuloa!
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Lähettäjä:
Turun Urheiluautoilijat ry
Tavarakatu 1
20250 Turku

119599

Myös autourheilijat lounastavat Kaarinassa!
• Perhe- ja yritysjuhlat (120 hlö)
• Työpaikkaruokailut + kuljetus Lounasaika
• Juhlapäivälounaat
0
3
.
4
1
0
3
.
• Liikelounaat
0
1
• Koulutustilaisuudet
Avoinna
ma-pe 8-15

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

LOUNASTA MA-PE 10.30-14.30

040 139 6808

info@muonamestarit.ﬁ

Koristontie 1, 20780 Kaarina

KULJETUSTOIMINTAA KELLON YMPÄRI!
Terminaalit: Turku • Rauma • Pori

Kattava päivittäinen pikakuljetusten reittiverkosto koko Etelä-Suomen alueella

010 217 6262

Pakettitaxi.ﬁ palvelee Turun talousalueella
maanantaista perjantaihin klo 8-20 välisenä aikana

Kuormakatu 2, 20380 Turku • www.peipponen.com

Kun haluat parantaa
autosi ajo-ominaisuuksia,
turvallisuutta ja ulkonäköä!
FIA
8856-2000
hyväksytty
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M•Plus
RACING
3-kerros
ajopuku

NISKATUET

Tyylikäs ja
hyvin istuva!

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

350,- 480,- 575,KPL

PAINOLA KAARINA 20
 SIKSIMAINOS 2011

MYYNTI & ASENNUS ma-pe klo 7.30-16.30

& 0207

181 680

VAUHTIPISTE.FI
Kuormakatu 17, 20380 Turku

