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Puheenjohtajan
vauhdikas syksy
Minulla on ilo ja kunnia kirjoitella puheenjohtajan
palstalle. Syyskokouksen tiimoilta jatkan myös
kaudella 2013 puheenjohtajana.

kannattaa käydä tutustumassa. Jokainen jäsen
pääsee omalla ID-numerolla kirjautumaan Kitiin
ja muokkaamaan tietojaan.

Kauteen on mahtunut jälleen monenlaista. On
myös ollut aihetta juhlaan. Vuotta 2012 voi pitää
monella tapaa minulle myös juhla-vuotena.

Ja vaikka ensisyksyyn on pitkälti matkaa Turun
Urheiluautoilijoilla on näytön paikka elokuun lopulla kun järjestämme yleisen SM-rallin, jonka
kilpailukeskuksena toimii Turun Messu- ja kongressikeskus. Tulemme kevään aikana kouluttamaan jäsenistöä erilaisiin rallitehtäviin.

Tasavuosia vietetään joulukuun lopulla ja tästäkin
ajasta liki puolet on vietetty autourheilun parissa.
Huono vai hyvä asia? Mielestäni hyvä! Enkä päivääkään vaihtaisi pois!

Omalta osaltani haluan kiittää kaikkia talkoolaisia
kuluneesta vuodesta, kilpailijoita menestyksekkäästä kaudesta ja toivottaa oikein mukavaa
Joulun aikaa.

Puheenjohtajuuden lisäksi minut valittiin AKK:n
liittovaltuuston syyskokouksen yhteydessä AKK:n
hallitukseen ensimmäisenä naispuolisena kautta
historian.

Kerätään voimia ensivuoteen,
nautitaan kiireettömästä Joulun ajasta.

Uusia haasteita on siis edessä. mutta osaavalla
autourheilutaustalla ja terveellä järjellä selviydyn
tehtävästä. Vaikka olenkin ensimmäinen nainen
hallitustyöskentelyssä haluan korostaa, että sinne
valitaan päteviä henkilöitä. Naisnäkökannan mukaansaanti on enemmän kuin tervetullutta tänä
päivänä.

Oikein Hyvää Joulua ja
Onnea tulevalle autourheiluvuodelle 2013

Nina Suvanto

Olen erittäin kiitollinen kaikille saamastani luottamuksesta ja toivon että olette avoimina minua
kohtaan kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.
Kaappiin minua ei saa piiloon ja kentällä puuhataan samalla lailla kuten tähänkin asti. Haluan olla
jäsenistömme ja koko autourheilukentän käytettävissä parhaani mukaan.
Mestareiden illassa Jyväskylässä saimme seurata jäsenistömme menestystä. Turun Urheiluautoilijoilla on menestyksellinen kausi takana ja monenmoista osaajaa seurassamme.
Vuosi alkaa olla lopuillaan, mutta muutama
perusjuttu ensivuotta ajatellen. Ensinnäkin
toimisto on muuttanut Orikedolle osoitteeseen
Kuormakatu 17, 20380 Turku.
AKK:n puheenjohtaja Juhani Pakari
toivottaa Nina Suvannon tervetulleeksi
hallitustyöskentelyyn

Toinen mainittava asia on uuden Kiti-sivuston
aukeaminen. Kilpailijat huomio! Lisenssimyynti
on jo alkanut. Sivusto on kokonaan uudistunut
3

Kristian Laine kohti
Euroopan ratoja 2013
Kauden 2012 alkaessa Kristian Laine jatkoi
tutussa Formula Fordien SJM-sarjassa,
mutta tällä kertaa uudemmalla Duratec-luokan
kalustolla.

valttikortteja, mikä huomattiin myös Kemorassa.
Kakkosruudusta lähtö epäonnistui totaalisesti ja
paalulta startannut Anttila karkasi ensimmäisten
kierrosten aikana pääsuoran verran karkuun.
Kun Kivinen ja Hakanen ja Mäkelä taistelivat
kolmannesta sijasta, pystyi Kristian keskittymään
ykköspaikan saavuttamiseen. Muutama kierros ja
kärkipaikasta taisteltiin jo tosissaan. Viimeisellä
kierroksella Laine kuittasi ykköspaikan haltuunsa
ja ajoi maaliin alle sekunnin erolla kakkoseen.

Ensimmäinen viikonloppu Alastarolla tuotti jo vaikeuksia uuden kaluston kanssa, kun ensimmäisen lähdön lämmittelykierrokselle lähdettäessä
ykkösvaihde ei mennyt päälle. Kristianin päästessä liikkeelle hän ohitti muutamia mennes-sään
omalle paikalleen, josta seurauksena vari-kon
läpiajorangaistus. Siitäkin huolimatta, että kilpailun
johdon kanssa käytiin pitkä keskustelu sääntöjen
rajoituksista kilpailun jälkeen.

Toinen lähtö olikin saman toistoa, lähtöruutu oli
vain vaihtunut paaluksi. Anttila pääsi johtoon heti
lähdöstä, mutta vauhti oli sen verran hyvää, että
voitto saatiin napattua toisestakin startista.

Toinen kisapäivä alkoi huomattavasti paremmin,
kun kilpailun edetessä vauhtia alkoi piisata ja hän
kävikin jo kertaalleen kakkospaikalla, kunnes
autosta hajosi perävälitys.

Neljäs ja toiseksiviimeinen kisaviikonloppu
Ahvenistolla tuotti Alastaron tapaan paljon
harmia. Ensimmäinen lähtö ajettiin slickseillä
sadekelissä, maaliviivalla kolmas. Sunnuntaina
”stadion” osuudelle kiivettäessä ohitusyritys
Kivisestä jäi lyhyeksi kun autot osuivat toisiinsa
ja kanssakilpailijan auton yli kilpailu päättyi
reunavalliin. Taistelu suomenmestaruudesta jäi
enää vain teoreettiseksi.

Toinen kisaviikonloppu ajettiin Jurvassa Botniaringillä. Aika-ajot ajettiin todella sekavassa kelissä,
kun taivaalta tihkui vettä koko ajan. Kahta kuljettajaa
lukuun ottamatta kaikki lähtivät slickseillä aikaajoon. Saderenkaat valinneet olivat sijoilla 1. ja
2. aika-ajon alkuvaiheessa, mutta lopuksi slicksit
valinneet menivät ohi. Puolikostealla radalla
Kristianille ensimmäinen paalupaikka.

Motopark, sarjan viimeinen viikonloppu alkoi
lupaavasti, kun Kristian oli harjoituksissa koko
ajan radan nopein mies. Eroa seuraavaan oli joka
harjoituksessa vähintään 0,4 sekuntia. Aika-ajot
ajettiin märällä, joten säädöt jouduttiin arpomaan
täysin, harjoitukset kun ajettiin kuivalla radalla.

Ensimmäinen kisalähtö meni myös todella
tiukaksi. Kärkipaikasta taistelleet Kristian ja Jesse
Anttila ohittivat keskimäärin 20 kertaa toisensa
kilpailun aikana, maaliviivalla kuitenkin Laineelle
ensimmäinen voitto!

Arpominen osoittautui katastrofaaliseksi, kun
sijoitus oli vasta 5. Ensimmäisen lähdön startti
onnistui hyvin, kun ensimmäiseen mutkaan
ajettaessa sijoitus oli jo kolmas. Takasuoran
päähän jarrutukseen kakkoseksi ja kärkipaikan
kiinniajaminen alkoi. Neljä kierrosta ennen maalia
ohitusyritys onnistui ja kärkipaikka pysyi hallussa
kilpailun loppuun asti. Kärkipaikasta taistelleet
Laine ja Anttila ajoivat lähes kaksi sekuntia
kovempaa kuin kukaan muu radalla!

Toiseen
starttiin
sunnuntaille
paalupaikka
ensimmäisen lähdön nopeimmasta kierrosajasta.
Kristian hermoili paalulla liikaa ja lämmitti takarenkaansa liian kuumiksi eikä niistä löytynyt pitoa
koko kisan aikana ja tyytyminen oli kolmanteen
sijaan.
Kolmas viikonloppu Kemoran moottoriradalla
toikin pelkkää hymyä sekä huoltajalle että
kuljettajalle. Perjantain harjoituksissa vauhti oli
jo kohdallaan, ja lauantain aika-ajosta ruutu 2.
Lähdöt eivät ole olleet kauden aikana Laineen
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Sunnuntaina kilpailu oli enää kolmospaikan
varmistelua, kun lauantain kilpailussa kuivuvalla
radalla saderenkaat tuhoutuivat täysin, ja muut

heittivät uutta rengasta alle. SJM-sarjan pronssi
oli suuri pettymys, mutta vauhti oli ihan ok joka
kilpailussa ja epäonni ratkaisi osallaan tänä
vuonna.

Barcelonassa olikin puitteet hyvin kohdallaan.
Lämpöä piisasi päälle 20 astetta ja autoja oli radalla
samaan aikaan jo yli 20 kappaletta. Ensimmäinen
päivä meni lähinnä opetellessa toisen auton
käyttäytymistä ja rataa.

Motoparkin viikonlopun yhteydessä ilmoitettiin, että
Kristian valittiin Petri Myllärisen MRD Motorsportin,
Next Step Awardin voittajaksi. Palkinto annettiin
Petrin mielestä lupaavimmalle nuorelle kuljettajalle
Formula Ford –sarjassa. Palkinto sisälsi Formula
3-testin RP Motorsportin kalustolla Italiassa
lokakuussa.

Perjantain ensimmäisessä harjoituksessa sijoitus
oli jo oman luokan 5. Lauantain aika-ajossa
vaihdelaatikkoon tuli sähkövika ja ruutu oli toiseksi
viimeinen. Kilpailun edetessä nousua tuli muutama
sija ja maaliviivalla kahdeksas.
Sunnuntain aika-ajo alkoi lupaavasti, kun sijoitus
vaihteli kolmannen ja viidennen välillä, kunnes
muut kuljettajat hakivat vielä toisen sarjan uusia
renkaita, lopullinen sijoitus yhdestoista. Itse
kilpailu oli suurta sählinkiä, kun vettä alkoi tiputella
lähdön alkaessa. Varmalla ajolla sijoitus muuttui
koko ajan paremmaksi, ja tullessaan renkaiden
vaihtoon, sijoitus oli omassa luokassa toinen ja
yleiskilpailussa kolmas.

Lokakuussa testiin lähdettiin varovaisin mielin, että
kunhan kerätään kokemusta ja otetaan kaikki irti
ainutlaatuisesta mahdollisuudesta. Testi ajettiin
Cremonan lähellä, uudella San Martino Del Lagonimisellä radalla. Ensimmäisenä päivänä käytiin
kokeilemassa All in Sportsin tiloissa sijaitsevaa
simulaattoria, joka opetti hyvin Formula 3-auton
ajotyyliä, ettei kuljettaja ole ihan hukassa.
Testipäivän aikana oli yhteensä 4 harjoitusta
kaksi 30 minuutin ja kaksi tunnin mittaista jaksoa.
Viimeisessä tunnin mittaisessa jaksossa tiimikin
alkoi jo olla todella tyytyväisiä, kun Kristian täräytti
puoli sekuntia nopeamman kierrosajan kuin
samaan aikaan radalla olleen tiimin kisakuljettaja!
Päivän päätteeksi pidetyssä palaverissa tiimin
johto vaikuttui testistä niin hyvin, että ehdottivat
Kristianin osallistuvan European F3 Openin
finaaliviikonloppuun
Espanjan
Barcelonaan.
Kilpailu ajettaisiin F1:n Grand Prix-radalla, Circuit
de Catalunya.
Päätös tehtiin melko nopeasti
ja kolmen viikon päästä ajettavan kilpailun
osallistujaluetteloon lisättiin yksi suomalainen!

Renkaiden vaihto kesti tiimiltä liian kauan, sillä
turva-auto ehti radalle ennen Kristiania ja jäi
näin kilpailun kärjelle kierroksen. Turva-auton
poistuttua alkoi raivolla nousu ylöspäin. Muiden
kuskien tehdessä ajovirheitä, Laine tahkosi
kilpailun kolmanneksi kovinta vauhtia radalla ja
maaliviivalla viidentenä.
Ilman
renkaiden
vaihdossa
tapahtunutta
viivästystä, kotiin viemiseksi olisi todennäköisesti
pokaalikin! Vauhti oli todella lupaavaa ensimmäisessä kilpailussa, ja ensi kauden tavoitteeksi
asetettiin ajaa koko European F3 Open-sarja.

5

ka n
t
a
m
Ku v i a
...
a
t
l
e
r
va r

yt
n
a
j
...
6

Urheiluautoileva tekijä
Veera Virtanen Kartingin
sarjatyöryhmään 2013-2014
Tervehdys Tualaiset! Joku saattaa muistaa minut
muutaman vuoden takaa, mutta niille jotka eivät,
kerron lyhyesti tarinani.

itse. Harvemmin lähdettiin enää isän kanssa reissuun
vaan ihan yksin ja joku oli lentokentällä vastassa kun
saavuttiin pelipaikalle.

Olen perinteinen toisen polven kilpa-autoilija, joka
vietti lapsuutensa kesät seuraten isänsä kilpailuja. Ja
eihän se ihme ole, että tyttären päässä kasvoi myös
halu päästä joskus itse ratin taakse. Muistan vieläkin
sen loppu kesän päivän vuonna 1997, kun isä saapui
kotiin Cadet-luokan auton kanssa ja kehotti hyppäämään ratin taakse kotipihalla, ikää tuolloin oli 8-vuotta.

Kiitän AKK:ta luottamuksesta, jota he osoittivat valitessaan minut Kartingin sarjatyöryhmään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Haluan hyödyntää omaa kokemustani KV kilpailuista ja näkemystäni kilpailijan asemasta. Suomi on aina ollut hyvä kartingmaa, meillä on
todella lahjakkaita kuljettajia.
Minun näkemykseni on, että meidän kilpailumme tulee
pitää kansainvälisellä tasolla ja säännöt kansainvälisiä
vastaavina, jotta kuljettajamme voivat vastaisuudessakin menestyä kansainvälisesti. Missään nimessä
emme saa sulkea rajojamme keksimällä omia sääntöjä. Sarjatyöryhmä toimii kentän ja lajiryhmän sekä
hallituksen välissä. Me kuuntelemme kentän ääntä ja
yritämme kehittää kaikkia miellyttäviä ratkaisuja ylemmälle taholle esitettäviksi. Ihanne tilanne on tietenkin
se, että jokaiselle kuljettajalle löytyy mieleinen luokka
ja saadaan aikaan hyvät kilpailut ja hyvä harrastajapohja. Kaikkia miellyttäviä ratkaisuja on välillä vaikea
löytää, mutta hyvässä hengessä yhdessä tekemällä
saamme varmasti aikaan paljon.

Talven ahkeran sisäharjoittelun jälkeen osallistuttiin
vuonna 1998 Varsinais-Suomen aluemestaruussarjaan, jonka kaikkien yllätykseksi tämä tyttö vei nimiinsä. Samaan aikaan isä ajoi Sport 2000 luokkaa, joten
kesät olivat meidän perheen osalta täynnä moottoriurheilua.
Muutaman vuoden pikkuluokkien ajamisen jälkeen
syksyllä 2001 piti tehdä ratkaisuja tulevaisuuden kannalta, luokka vaihtoehtoja oli kaksi Yamaha tai Junior
A. Toinen näistä tarkoittaisi mahdollisesti jo kansainvälisiä kilpailuja, aika suuri juttu seuraavassa tammikuussa 13 vuotta täyttävälle tytölle. Sille tielle kuitenkin lähdettiin ja SM-sarjan lisäksi osallistuin ensimmäiseen
Euroopanmestaruus karsintaani Tanskan Thys:ssä.
Sieltä karsin itseni mukaan EM loppukilpailuun Ranskan Angervilleen.

Kuskeja on välillä hyvä muistuttaa myös siitä, että
vaikka kilpailumäärän lisääntyessä ja innon kasvaessa nälkä kasvaa, on koulu myös hyvin tärkeä hoitaa
tämän kaiken ohessa. Ei se aina itsestänikään tuntunut siltä, mutta nyt aktiiviuran päättymisen jälkeen olen
todella kiitollinen isälleni siitä, että hän laittoi minut
käymään koulut loppuun. Se on myös asia, jota meinaan nuorille kuskeille painottaa, kun tulevaisuudesta
puhutaan.

Vuoteen 2003 lähdettiin isommalla panostuksella. Ohjelmassa Winter Cup, Italian mestaruussarja, SM-sarja, PM-kilpailut ja EM-karsinta (mahdolliset EM loppukilpailut). Tällä kaavalla mentiin myös viimeinen Junior
A vuoteni 2004. Vuonna 2005 tuli uusi luokka ja uudet
kujeet ICA luokassa kierrettiin SM-Sarjan lisäksi, Formula A:n SM-kilapailu, PM kilpailut ja Viking Trophy.
2006 vuosi oli hiljaisempi vuosi, suomessa ajettiin vain
Formula A:n SM kilpailu, ulkomailla Winter Cup, Viking Trophy, NEZ-kilpailu, EM-karsinta, ja World cup.
Vuosi 2007 oli viimeinen karting vuoteni ja se ajettiin
taas pitkän kaavan mukaan: Winter Cup, Open Masters sarja, NEZ-kilpailu, Viking Trophy, EM-karsinta,
EM-loppukilpailu, World Cup ja Formula A SM-kilpailu.
Tämän jälkeen ura jatkui vielä yhdellä Formula Ford
kaudella. Lähtöjä on noihin vuosiin mahtunut siis monia. Elämänkokemusta, uusia ihmisiä ja osasta varmasti elinikäisiä ystäviä. Ulkomaankilpailut olivat aina
hienoja tapahtumia, niitä kierrettäessä oppi myös miten omia asioita hoidetaan nuoresta iästä huolimatta

Liikumme ensi kesänä erikilpailuissa, pääpainona
tietenkin SM-sarja, jossa minut nähdään luultavasti
myös päätoimitsija tehtävissä. Tavoitteena pitää kilpailut asiallisina ja oikeudenmukaisina. Hihasta saa aina
tulla nykäisemään ja esittämään ehdotuksia tai ihan
muuten vaan juttelemaan! Tähän loppuun täytyy vielä
sanoa se, että onpa hienoa nähdä kuinka naispuolisten kuljettajien määrä on kasvanut, lisää tyttöjä radalle
vaan!
Vauhdikasta joulua kaikille!

Veera Virtanen
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Uusia suunnitelmia ja
viime kauden muistoja
Rallikausi 2012 alkaa olla historiaa ja uusi kausi starttaa jo hetken kuluttua. Lietolaisessa rallitiimissä taukoon kuuluu auton huoltoa ja ensi kauden suunnittelua. Kausi 2012 oli menestyksekäs Tero Silanterälle ja
koko Silanterä Racing Teamille. Ensi vuonna lähdetään tietysti vielä parantamaan entisestään, mutta uutta kautta vielä odotellessa pientä yhteenvetoa kauden
tapahtumista.

Kisasta kotiin tuliaisina pieni pytty palkintokaappiin, sijoituksen ollessa A-junnujen neljäs. Nuutajärven Lasi
Ralli kilpailtiin Urjalassa ja kisan kokonaispituuskin
ihan kunnon rallin mittainen, eli 6 EK:ta joiden yhteispituus oli 72 km. Kisa lähti heti alusta huonon rengasvalinnan takia huonosti liikkeelle ja vasta huollon jälkeen
pääsimme normaalivauhtiin. Lopulta viimeisen pätkän
maalin jälkeen Astraan tuli ”joku mystinen käyntihäiriö”
ja leikki jätettiin kesken. Noh, autourheilu on joskus
tämmöistä ja palkinnot jaetaan vasta maalissa.

Talvella 2012 ajettiin yhteensä 6 kisaa. Rallikausi alkoi 14. tammikuuta Uudenkaupungin rallilla. Kartturin
jakkaralle istahti Hynysen Teemu, jolla oma kilpuri oli
vielä tallissa työn alla. Ukin kisassa oli mukana todella
vähän autoja ja eikä kunnon taistelua sijoituksista luokassamme oikein ollut. Kauden toinen kisa oli Orimattilassa 4.2. ja tällä kertaa kartturiksi lupautui Leinon
Jakke. Kisasta jäi ennen kaikkea mieleen sananmukaisesti jäätävä keli, pakkasta oli lähdettäessä yli 25
astetta ja se riitti jo hyydyttämään uskollisen huoltoauto-transitinkin. Kisaan kuitenkin lopulta päästiin, mutta
se jäi kesken lopulta parin ulosajon jälkeen tekniikkamurheisiin.

Syksyn ohjelmaan sitten kuului kolme rallia ja yksi
rallisprint. Ensimmäinen koitos oli 01.09. järjestetty
Rantaralli. Ralli ajettiin perinteisesti ”tutuilla” äkkiväärillä Varsinais-suomalaisilla teillä. Ralli oli kolmen EK:n
pienoisralli. Ja niin kuin syksyllä yleensä, rallipäivä oli
sateinen, jonka seurauksena tuli pientä lisähaastetta
kisaan. Maalissa yleiskilpailun viides ja oman luokan
kolmas, joten palkinnot tuli taas pokattua. Seuraavana
oli sitten vuorossa kotikulmilla ajettava, oman seuran
järjestämä vauhdikas TUA-Sprint. Päivä oli hieno niin
kelien, kuin järjestelyjenkin kannalta ja fiilis oli kotikisassa upea. Kisasta oman luokan voitto lähes 2,5 sekunnin marginaalilla! ja vieläpä nopein 2-vetoinen.

Pakkauspojat Ralliin 11.02. Silanterä Racing Team
osallistui vanhalla tutulla kokoonpanolla, eli kartturin
jakkaralle pienen tauon jälkeen istahti Juha Koskinen.
Kilpailun kokonaispituus oli n.102 km sisältäen 4 erikoiskoetta, joiden pituus oli n. 28 km. Tilanne EK4:n
jälkeen A-junnuissa 11:sta ja omassa luokassa neljäs.
Pakkauspojat Ralli oli kokonaisuudessaan loistava kokemus, EK kilsoja olisi vain saanut olla hieman enemmän. Pakkauspojat rallin jälkeen oli vuorossa pari
rallisprinttiä. 19.02 Mynämäki SM-sprint ja 26.02 HFAutohuolto-sprint Lopella. Jälkimmäisestä tuloksena
oli luokan 3:s ja palkinto tästä kotiin tuomisena. Talvikausi päätettiin kahdenpäivän mittaiseen ralliin 3-4.
maaliskuuta Valkealassa ja kartturina taas Hynysen
Teemu. Ensimmäinen päivä jäi kesken valitettavasti jo
ensimmäisellä pätkällä, ns. euron vikaan ja pettymys
oli melkoinen. Huollossa painettiin kuitenkin hommia
yömyöhään ja auto saatiin kuin saatiinkin kuntoon toiselle päivälle. Superralli-säännön mukaan siis kisaa
jatkettiin ja ajettiin yhtä vaille kaikille sunnuntain pätkille oman luokan pohjat. Saimme vielä jäädä Kouvolan
raviradalle odottamaan palkintojenjakoa, sijoituimme
lopulta kolmansiksi.
Kevätkaudella oli kaksi rallia, 19.05 Black Rocket Ralli
ja 16.06 Nuutajärven Lasi Ralli. Black Rocket Ralli ajettiin pienoisrallina Renkossa, Hämeenlinnan kupeessa
ja sisälsi 4 EK:ta. Kilpailussa ajettiin samaa tietä koko
ajan, suuntaa vain vaihdettiin välillä.

Syksyn toinen ralli TeijoTalot Ralli ajettiin Perniössä
Salon kupeessa. Kilpailun kokonaispituus oli noin 180
km sisältäen 6 erikoiskoetta, joiden yhteispituus oli
n. 63 km. Kilpailukeskus sijaitsi Teijo Talot Oy tiloissa
hienoissa puitteissa, oli lähtölava, kuuluttaja ja kaikki.
Ralli alkoi ihan kohtalaisesti, mutta EK kahden loppua
kohden auto alkoi tuntua laiskan oloiselta. Sama juttu seuraavalla EK:lla, alku tultiin hyvin, mutta lopussa
tehot taas kateissa. Lopulta juuri ennen huoltoa huomasimme, että meillä oli autossa öljyvuoto. Valitettavasti jouduimme toteamaan öljyn tulevan sellaisesta
paikasta, ettei meillä ollut mahdollista korjata sitä sallitun ajan puitteissa, joten jouduimme jättämään leikin
kesken.
Kauden päätös kisa oli myös nimeltään TeijoTalot Ralli, mutta täällä kertaa ajettiin Tuuloksessa. Kilpailun
kokonaispituus oli 163 km sisältäen 6 erikoiskoetta,
joiden yhteispituus on 61 km. Kartturin jakkaralla oli
taas tuttu fordisti Hynynen. Kausi päätettiin ulosajoon
viidennellä erikoiskokeella. Kiristyvä asfaltti vasen
pääsi yllättämään kuskin pahemman kerran. Ulosajo
oli sinänsä lievä, eikä aikaa tuhraantunut juurikaan.
Valitettavasti pyöräntuenta otti kuitenkin siipeensä ja
kisa jouduttiin jättämään kesken muutaman kilometrin
päähän ulosajopaikasta.
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Ensi kauden suunnitelmat alkaa jo olla selvillä ja
kierrämme Suomen suurimman ja suosituimman
rallisarjan eli F-cupin. Sarja koostuu vuonna 2013
kuudesta kisasta, joista kolme on aivan lähiseudulla. Näkyvyyttä ja vauhdikkaita elämyksiä olisi
tarjolla myös uusille yhteistyökumppaneille kaudella 2013 Kerromme mahdollisuuksista mielellämme lisää.

Tuloksellisesti kausi oli kohtalaisen hyvä, 9 rallia ja 3
sprinttiä ja vain neljä keskeytystä. Tavoite saavutettiin
ja olimme useasti oman luokan kärkikahinoissa mukana.
Parhaat saavutukset kaudella 2012
Pakkauspojat ralli 11.02. oman luokan 4.
(11 osall. luokassa)
HF-Autohuolto rallisprint 26.02. oman luokan 3.
(17 osall. luokassa)
Black Rocket ralli 19.05. a-junioreiden 4.
(16 osall. luokassa)
Rantaralli 01.09. oman luokan 3.
(17 osall. luokassa)
TUA-Sprint 09.09. oman luokan voitto ja yleiskilpailun
4. ja nopein 2-vetoinen. (22-osall. yhteensä)

Ystävällisin terveisin
Juha Koskinen puh. 041 502 5433
jk-racing@luukku.com

Alustava kilpailukalenteri kaudelle 2013:
19.01.2013 Mäntsälä Ralli (f-cup) Mäntsälä
02.02.2013 2.Plus Katsastus Ralli Raisio
09.02.2013 Jämsä Ralli (f-cup) Jämsä
02.03.2013 Salpausselkäralli (f-cup) Lahti
18.05.2013 Black Rocket Ralli Tervakoski
07.09.2013 Uusikaupunkiralli (f-cup) Uki
21.09.2013 Nuutajärven Lasi Ralli (f-cup)
05.10.2013 Teijo Talo Ralli Perniö
12.10.2013 Rantaralli (f-cup) Naantali

Seuraa myös tiimin tapahtumia reaaliajassa ja käy
tykkäämässä Silanterä Racing Teamin Facebook
sivuista osoitteessa:
http://www.facebook.com/silanteraracingteam

Kiitokset yhteistyökumppaneille ja faneille kaudesta 2012
ja vauhdikkaampaa vuotta 2013
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Kuva: Ville Maaronen

Kuva: Jarno Saari
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Joulutervehdykset
neiti Suvannolta
Menestystä ja tärkeää oppia – siitä oli kauteni
2012 tehty. Vaikka kauden viimeinen kisa päättyi koneremontin tekoon, sain minä ja koko VAG
Motorsport -tiimi olla tyytyväinen meidän ensimmäisten rallikilpailujen antiin. Ajokortin saamisen
jälkeen ajoin seitsemän kilpailua, joista kuudessa
sijoitus oli oman luokan kolmen kärjessä.

tä suunnitelmissa on toimia Neste Oil – rallissa
mukana taas organisaation puolella, sekä ehkä
kenties osallistua ns. ’’omien kotiteiden’’ nuotitukseen. Jämsän suunnalla kun Ouninpohjan kautta
on tullut ajeltua kotiin…
Kaiken rallattelun lisäksi aikatauluja riittää muutoinkin. Lukion puolella alkaa keväällä Yo-kirjoitukset, uusi työpaikka luultavasti odottaa meikäläistä
tekemään vuoroja ja fysiikkakuntoa tulee pitää
kunnossa. On tärkeää muistaa, ettei autourheilijan arki ole vain ajamista. Töitä riittää koko ensivuodelle ja mikäli meinaamme Reetan kanssa
jatkaa uraamme, pitää vuoden ympäri muistaa
markkinointi ja siihen liittyvä työ.

Fiilikset koko kaudesta ovat hyvinkin positiiviset.
Monen monta oppia ja kilometriä on saatu kerättyä: hyvien onnistumisien lisäksi myös kantapään
kautta opittuja asioita. Tavoitteena on ollut ajaa
aina ehjät suoritukset maaliin asti ja kerätä onnistuneita kovavauhtisia kilometrejä. Näillä osaalueilla olemme mielestäni onnistuneet. Tämä
kausi on nyt opeteltu, joten ensi vuonna aletaan
ajamaan rallia niin kuin kuuluukin.

Tältä vuodelta alkaa työt olla valmiina. Nyt on
muutamaksi viikoksi aikaa hiljentyä viettämään
joulua perheen ja läheisten kanssa. Hyvin syöneenä voikin ladata pattereita ensivuotta varten.
Nautitaan jokainen autourheilija näistä ainutlaatuisista hetkistä!

No mitä ensivuosi siis tuo tullessaan? Kaudella
2013 osallistumme Junioreiden SM-sarjaan sekä
kierrämme Yleisen SM:n puolella ajettavaa Suomi
Cupia, jolloin pääsemme mukaan ennakkotutustuttaviin kisoihin. Nuottitreeniä on tehty nyt monta
sataa kilometriä ja on hieno päästä varsinaisiin kisoihin mukaan kokeilemaan nuotista ajoa. Junnu
SM:n puolella osakilpailuita on yhteensä 4kpl, jossa tavoitteemme ovat korkeammalla.

Kiitos kaudesta 2012 ja VAG-Motorsport tiimin
puolesta oikein rauhaisaa ja ihanaa joulua kaikille
Tualaisille!

Laura Suvanto

Vaikka sarja kovenee, kalusto ja kartturi pysyvät
samana. Reeta valittiin mukaan Driver Academyn
kartturivalmennettaviin, joten yhteistyömme tulee
jatkumaan vielä pitkään. Tiiviiseen kauteemme
kuuluu lisäksi runsasta harjoittelua; vuoden 2013
ensimmäiset kolme kuukautta saakin kiertää ympäri Suomea leireillen ja kilpaa ajaen. Tarkoituksena on myös osallistua Tunturirallin nuotitukseen, vaikka kisassa emme ole mukana. Lähdemme hakemaan oppia siitä, että mitä on nuotinteko
vaativissa olosuhteissa.
Maaliskuussa pistetään auto hetkeksi talliin lepäämään ja kuski keskittyy koulunkäyntiin. Yokirjoitukset vaativat minulta hurjasti ponnisteluja,
jotta niistä päästään läpi. Ajotauon aikana keskitytään olennaisesti fysiikan parantamiseen, kunnes
kesällä alkaa ajohommat. Leireily ja SM-kilpailut
jatkuvatkin heti toukokuun jälkeen. Loppukesäs-

Pix: Bruno Keiser

11

Set Promotionille
Pro Motorsport
Finlandia-palkinto
Rallin ja rallicrossin arvosarjoissa toimiva Set Promotion on saanut Pro Motorsport Finlandia -palkinnon. Tunnustus on suomalaisen autourheilun
tieto-taitopalkinto, joka annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on vienyt menestyksekkäästi suomalaista autourheilun erityisosaamista maailmalle.
Palkinnon myöntää AKK-Motorsport.

Set Promotion, saavutukset, rallicross:
2003 Jussi Pinomäki EM3.
2004 Jussi Pinomäki EM1.
2005 Jussi Pinomäki, EM1, Ruotsi 1.
2006 Jussi Pinomäki, EM3.
2008 Jussi Pinomäki, EM1.
2009 Timur Timerzyanov, EM3.
2010 Timur Timerzyanov, EM1.
2010 Andreas Bakkerud, EM3.
2011 Andreas Bakkerud, EM1.
2012 Jussi-Petteri Leppihalme, EM3.
2012 Andreas Bakkerud, EM1.

- Tämä on hieno ja arvokas huomionosoitus.
Olemme tehneet pitkään töitä ammattimaisesti,
päämäärätietoisesti ja myös menestyksekkäästi
SM- ja EM-tasolla. Rallicrossin kannalta tämä on
tärkeä asia myös itse lajille, sanoo tallipäällikkö
Jussi Pinomäki.

Set Promotion, saavutukset, ralli ja jäärata:
2000 Kalle Pinomäki, jäärata SM3.
2001 Kalle Pinomäki, jäärata SM1.
2002 Kalle Pinomäki, jäärata SM2.
2004 Kalle Pinomäki, ralli SM2.
2005 Kalle Pinomäki, ralli SM3.
2005 Kalle Pinomäki, ralli nuoret, SM1.
2006-2008 SM-sarja ja rallin junioreiden MM-sarja.
2009 Kalle Pinomäki, ralli SM3.
2010 Kalle Pinomäki, ralli SM1.
2011 Kalle Pinomäki, ralli SM1.

Päättyneellä kaudella turkulaistalli saavutti rallicrossin EM-kultaa (Andreas Bakkerud, Nor, Renault Twingo) ja EM-pronssi (Jussi-Petteri Leppihalme, Fin, Renault Clio). Kaiken kaikkiaan Set
Promotion on saavuttanut 2000-luvulla neljä suomenmestaruutta ja kuusi euroopanmestaruutta,
ja näiden lisäksi yhteensä 11 muunväristä SM- ja
EM-mitalia.
- Meillä on tusina miehiä töissä, joista jokainen on
ansainnut tämän palkinnon. Tämä ei ole minun
palkintoni, vaan koko tiimin. Meillä on töissä hauskaa, vaikka töitä tehdään vakavasti ja tosissaan.
Olen tästä huomionosoituksesta kiitollinen myös
yhteistyökumppaneidemme puolesta, Pinomäki
korostaa.
Kilpailutoiminnan ohella Set Promotion toimii myy
ja rakentaa Renault-kilpa-autoja ja niiden osia.
Set Promotion julkistaa kauden 2013 kilpailuohjelman, kilpailukaluston ja kuljettajat lähiviikkoina.
Päättyneellä kaudella tiimin väreissä esiintyi rallicrossin EM-kilpailuissa kuusi eri kuljettajaa.
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Tekniikkatarkastukset
(katsastukset) autokilpailussa korkeampaa matematiikkaako?
Autojen katsastus kilpailuissa; mitähän siellä tehdään, pääsiskö sinne mukaan, riittääkö taidot enhän ole koulutukseltani autokatsastaja? Monia
kysymyksiä käy mielessä ja varmaan suurimpana
epäilynä tulee esiin omat taidot ja pätevyys. Näihin
kaikkiin kysymyksiin on selkeä ja helppo vastaus;
kiinnostus autoihin ja niiden tekniikkaan riittää. Tämänkin tehtävän tekeminen autokilpailussa onnistuu, jos sinulla on vain halu toimia katsastajana.

hes viimeisenä. Eli tälläkin sektorilla on mahdollista nähdä ja kokea autourheilun ”huumaa” katsastuspaikoilla, huolto- tai varikkoalueilla ja reitillä.
Olen itse ollut katsastustehtävissä mukana yli 30
vuoden ajan ja vieläkin tuntuu, että oppii jotain
uutta. Tekniikka kehittyy koko ajan, kehitetään ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, haetaan parempia teho- ja painohyötysuhteita, jne. Tällä hetkellä
toimin rallin SM-sarjan pääkatsastajana ja jatkan
tuossa tehtävässä myös tulevana vuonna.

Tekniikan rooli autokilpailussa on monimuotoinen ja tehtäviä löytyy laidasta laitaan.
Siis mitä katsastus tekee?

Niin kuin muissakin kilpailun tehtävissä, myös katsastuksessa uudet tekijät toivotetaan tervetulleeksi. Katsastustehtävätkään eivät vaadi lisenssiä,
vain sen oman kiinnostuneisuuden. Ja kun kipinä
tehtäviin syttyy, on mahdollista edetä niin pitkälle kuin vain itsellä intoa riittää. Aina pienemmästä
seuran tai alueen kilpailusta kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin asti. Ja AKK:n järjestämien
lisenssikoulutuksien kautta voi edetä vaativimpiin
rooleihin, kuten katsastuspäälliköksi.

Kilpailupäivän aikana tehtävät jaetaan kolmeen
osaan: ennen kilpailua suoritettavat tarkistukset,
kilpailun aikaiset tarkistukset sekä loppukatsastus.
Turvallisuustarkastus suoritetaan ennen kilpailua,
jossa tarkistetaan auton ja kuljettajien varusteet
turvallisuuden osalta. Pääpaino on ajajien varusteissa, kaarissa, istuimissa, turvavöissä ja muissa
turvallisuuteen vaikuttavissa asioissa. Kilpailusta
riippuen voidaan mitata myös autojen melutaso,
tehdä autojen punnitus ja sinetöidä ja mitata osia,
kuten turbot. Kaikessa tekemisessä ohjaavana on
lajeille laaditut säännöt tekniikan osalta.

Tervetuloa mukaan - lisätietoja voit kysellä
allekirjoittaneelta.
Mukavaa alkavaa autourheiluvuotta 2013
teille kaikille!

Kilpailupäivän aikana suoritetaan välikatsastuksia
tarpeen mukaan, jolloin tarkistetaan autojen säännönmukaisuutta sekä mahdollisesti ennen kilpailua tehtyjen huomioiden oikeellisuutta. Lisäksi
mm. kilpailijoiden ajovarusteiden kunto tulee olla
kaiken aikaa sääntöjen mukaiset.

Jaana Laaksonen

Pääkatsastaja Ralli SM 2012, 2013

Loppukatsastus (=tekninen tarkastus) suoritetaan
yleensä poissa yleisön silmistä, esim. autokorjaamon tai huoltoaseman tiloissa. Tällöin tarkastetaan
autojen luokituksen ja sääntöjenmukaisuus valituilta osin. Teknisessä tarkastuksessa valitaan tietyin
perustein esim. 2-5 autoa tarkempaa tarkastusta
varten, jolloin katsastajat tekevät mittauksia ennakolta sovittujen teemojen mukaan. Mittauskohteina voivat olla esim. korin leveys, jarrut, ovet, pakoputki, välitys, iskunpituus, jne.
Voidaan sanoa, että kilpailuissa katsastusväki
aloittaa työt ensimmäisten joukossa ja lopettaa lä-
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Kartingjaoksen
vetäjän terveiset
Kartingkausi huipentui kahteen mahtavaan onnistumiseen, kun seuramme kuljettajaa toivat oman
luokkansa kirkkaimman mitalin Turun-seudulle.
Simo Laaksonen voitti SM-sarjan KF3-luokan ja
Lauri Tenhunen Yamaha Cupin. Näiden lisäksi
seuramme Formula Ford kuljettaja Kristian Laine
saavutti upean kolmannen sijan SM-sarjassa.
Onnitteluni heille ja kaikille niille, jotka ovat kauden
aikana päässeet omaan henkilökohtaiseen tavoitteensa.

Kevät koitti Turun-seudun kartingharrastajille hieman epävarmoissa merkeissä. Uutta ympäristölupaa ei oltu vielä saatu kun lumet jo sulivat Paimion
kartingradalta. Melko pian tuli kuitenkin tieto, että
ympäristölupa kartingradalle voitaisiin myöntää,
kunhan radalle tehtäisiin tarvittavia toimenpiteitä
lähialueen melun pienentämiseksi. Meluaidan rakennustyöt olivat jo hyvässä mallissa, kun saimme
todella murheellisen uutisen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Paimion kartingradan
ympäristölupaan oli valitettu ja Vaasan hallintooikeus määräsi radan toistaiseksi käyttökieltoon.
Tästä ei toki täysin lannistuttu, vaan siirsimme
kerhotoimintaa enemmän Turun Orikedon radalle. Turku Kartingin tiloissa järjestettiin alkukesällä
koko seuran voimin autourheilu tutuksi tapahtuma.
Tapahtumaan osallistui kaikki Turun UA:n jaokset
ja saimmekin paikalle paljon erinlaista kalustoa.
Esillä oli mm. ralliautoja, formula, rata-autoja, pienoisautoja ja kartingeja. Kartingjaos ajatti tapahtumassa viidellä autolla lajista kiinnostuneita lapsia.
Kartingjaos järjesti lähes koko kesän ajan kerhoiltoja Orikedon kartingradalla. Kerhoiltoihin osallistui vaihteleva määrä harrastajia, mutta parhaimpana kerhoiltana paikalla oli noin 20-kartingia.

Vaikka talvi sekä lumi saapui tänne eteläsuomeen
tänä vuonna varhain, ei se täysin estä kartingilla
ajamista. Kartingia voi harrastaa myös jääradalla
ja tähän tarkoitukseen seurallamme onkin olemassa kaksi sarjaa kartingin tarkoitettuja nastarenkaita. Nastarenkaita sekä jääratamahdollisuutta voi
tiedustella joko minulta tai Erkka Rikeltä.
Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia jäseniä sekä
Turku Kartingin henkilökuntaa kuluneesta kaudesta sekä toivottaa onnea tulevaan kauteen.
Toivottavasti saamme ensivuonna myös Paimion
radan seuramme jäsenten käyttöön.

Mika Kannisto
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Joulujuhlissa palkittiiin

urheiluautoilijoita

PUUHAMIEHEN PANNU
Kai Jämsä

KARTING
Yamaha CUP
Lauri Tenhunen
KF3
Simo Laaksonen

TOIMITSIJAPALKINTO
Nina Kortetmäki
RALLIN KIERTOPALKINTO
Tero Silanterä

CROSSKART
125-Junior
Jimi Kalliomäki
125
Jami Kalliomäki

SIKSI SPRINT KIERTOPALKINTO
Laura Suvanto
ERITYISMAININTA TEHDYSTÄ
TYÖSTÄ KARTINGIN HYVÄKSI
Mika Kannisto

KARTINGIN KIERTOPALKINNOT
Pikku-mini
Aleksi Viitamäki
Raket Junior
Oskar Rike
Raket
Jami Kalliomäki
Yamaha
Lauri Tenhunen
Rotax
Niklas Simola
KF3
Simo Laaksonen

TUA MESTARIT
Ralli
Jari Laukkanen
Formula
Kristian Laine
Rata
Erkka Lindsted
PIENOISAUTOILU
C-12
Juha Menna
TSM-10
August Poutiainen
M-8
Tomi Salonen
LS-5
Sami Haapsaari

Vuoden treenari
Jimi Heinonen
Vuoden huoltaja & kuljettaja
V-P Vaara Racing Team
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Kuvasatoa
Joulujuhlista

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
toivottavat Tualaiset tervetulleiksi Joulujuhliin

Jouluruoka oli maittavaa ja sitä oli riittävästi

Palkintojen jako sujui iloisesti...

...kysymyksiä riitti jokaiselle...

...ja hauskoja vastauksia sateli takaisin...

...kommentteja tuli myös vanhemmilta...
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Kuvasatoa
Joulujuhlista

...nuorten ajatuksissa oli totuuksia...

Jani Hämölä luovutti Mika Kannistolle
palkinnon Kartingin eteen tehdystä työstä

Laura Suvanto sai Siksikulhon toistamiseen

Tero Silanterän pokaalin haki iskä

Nina Kortetmäki yllättyi toimitsijapokaalistaan

Puuhamiehen pannun saa vuodeksi Kai Jämsä
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Kuvasatoa
Joulujuhlista

Nuorilla riitti huumoria

Jotkut saivat useampia palkintoja

Palkitut yhteiskuvassa

Taikuri Dracula hämmästytti tempuillaan...

...välillä jopa tulisilla...

...korttitemppuilu jatkui suuremmalla porukalla...
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Kuvasatoa
Joulujuhlista

Veera harjoitteli Taikurin teippausta

Kauan odotettu Joulupukki saapui Korvatunturilta

Miko esitti toiveensa suoraan Joulupukille

Perhe Salonen on ollut kilttinä

Tapsa Närvä veti Karaoken ammattitaidolla

Masa Laurila ja Pate Aaltonen ajavat

19

Kuvasatoa
Joulujuhlista

Perhe Rike viihtyi Joulujuhlissa iloisin mielin

Jaana Laaksonen hymyilevin lapsineen

Markku Suvanto, Nora ja Taikurin villakoira

Perhe Silanterä valitsee Karaoke-kappaleita

Jani Laaksonen ja Pekka Anttalainen Skodailevat

Sari ja Emilia Silander jaksoivat pitää hauskaa
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SM•RALLI TURKU

Pe ja La 30. - 31. elokuuta 2013

Kahden päivän ralli länsirannikon äkkiväärillä teillä!
7 vaativaa erikoiskoetta, joista kaksi perjantai-iltana!
Lähtö Turun Torilta perjantaina klo 20.15
Kilpailukeskus Turun Artukaisissa
Turun Messu- ja kongressikeskus

www.jm-motormedia.com

Jouko Kallio toimi Mika Mäkisen neuvonantajana Euroopanmestaruuskilpailuissa kaudella 2012. Tuloksena sarjan 7. sija.
Kuvassa oikealla myös Mad-Crocin Ari Koivula
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Stipendianomus vuodelle 2013
Nimi:________________________________ID numero:______________________
Osoite:_____________________________________________________________
Pankki:_____________________________________________________________
Kilpailut, joihin osallistunut vuonna 2011
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
Toimitsijatehtävä(t) 2012
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Jäsenmaksu maksettu_____/_____20_____ Lisenssi___________(jun • yl • kv)
Turussa_____/_____20_____

Allekirjoitus______________________________

Stipendit 2013
Turun Urheiluautoilijoiden jäsenillä on mahdollisuus anoa stipendiä vuodelle 2013
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 2012. Harjoitusajoja ei oteta huomioon.
• Vähintään yksi (1) toimitsijatehtävä seuran järjestämissä tapahtumissa 2012.
Anomuksen on oltava perillä Turun Urheiluautoilijoiden toimistolla viimeistään torstaina 31.1.2013.
Anomuksessa on lueteltava vaaditut kilpailut ja toimitsijatehtävä(t).
Lisäksi anomuksessa tulee olla allekirjoitus, ID numero ja pankkiyhteystiedot maksamista varten.
Anomukset käsitellään hallituksen helmikuun kokouksessa 2013.
Anomuksen voi toimittaa postitse: Turun Urheiluautoilijat ry Kuormakatu 17, 20380 Turku
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Jäsenkirjuri haluaa ystävällisesti
muistuttaa kaikkia jäseniä,
että jäsenmaksun maksamatta
jättäminen ei ole tapa erota
yhdistyksestä.
Mikäli haluat erota yhdistyksen
jäsenyydestä, ole hyvä ja
ilmoita siitä osoitteella:
jasenkirjuri@turunua.net

Sunnuntaina

14.4.2013

Kiitos :-)

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Turun Urheiluautoilijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

TIISTAINA 26.3.2013 klo 19.00

Turun UA:n toimistolla Orikedolla Kuormakatu 17, 20380 Turku
Esillä yhdistyksen sääntöjen määräämät kevätkokousasiat - Tervetuloa!

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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Lähettäjä:
Turun Urheiluautoilijat ry
Kuormakatu 17
20380 Turku

119599

KÄRCHER SC 1.030

KÄRCHER SE 5.100

Höyrypuhdistin

Pesevä Imuri

1 7 5 ,-

O S TA
NYT!

sis.alv 23%

Kevyt ja kompakti höyrypuhdistin
sopii kaikenlaisten kodin kovien
pintojen puhdistukseen.
Hygieenistä ja
turvallista puhdistusta
ilman kemikaaleja!
• Ottoteho 1500 W
• Lämmityskattila 1 litra
• Höyrypaine max. 3,2 bar
• Paino 3 kg
• Sähköjohto 4 m

Runsas
a!
varustevalikoim

2 6 9 ,-

sis.alv 23%

Ju h la h in ta a n

Syväpuhdistaa matot ja huonekalutekstiilit nopeasti ja helposti kaikkialla
kodissa. Toimii painehuuhteluperiaatteella; pesuaineliuos suihkutetaan ensin
puhdistettavalle pinnalle ja imuroidaan
sen jälkeen pois. Koska puhdasvesisäiliö
voidaan irroittaa laitteesta se soveltuu
käytettäväksi myös märkä-kuivaimurina.

KÄRCHER CENTER

KYMPPIPALVELU

20v.

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

Pikanale!
Peril 010 217 6262

!

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

•
•
•
•
•

Letkut
Kahvat
Suuttimet
Pölypussit
Pesuaineet
jne. jne.

Uudistuneet nettisivut:

www.turunkymppipalvelu.fi

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

