
JÄSENTIEDOTE 2/2013 

ilmestyy silloin tällöin tai harvemmin  

 

Vuosi 2013 ei ole vielä ohi, mutta hyvin on mennyt.... 

-Ei vielä kunnolla kesästä selvitty, kun jo syksy kolkuttelee vuoden vaihtumiseen 2014:ään ja 

sen johdosta on aika pitää seuramme sääntömääräinen syyskokous, jossa valitsemme 

tulevalle vuodelle taas hyvin toimivan hallituksen ja muut toimihenkilöt. 

- Vuoden 2013 hallitus oli: 

Puheenjohtaja:   Esa Kohtamäki  (esa.kohtamaki@terua.fi) 

varapuheenjohtaja:  Pasi Ruotanen  (pasi.ruotanen@terua.fi) 

hallituksen jäsen, sihteeri:  Laura Kääpä  (laura.kaapa@terua.fi) 

hallituksen jäsen, taloudenhoitaja:  Jarno Kääpä  (jarno.kaapa@terua.fi) 

hallituksen jäsen:   Jan Lönegren  (jan.lonegren@terua.fi) 

hallituksen jäsen:   Jani Kuitunen  (jani.kuitunen@terua.fi) 

hallituksen jäsen:   Timo Kekki  (0408246246) 

hallituksen varajäsen:   Jani Laine   (jani.laine@terua.fi) 

hallituksen varajäsen:   Jorma Suoranta  (jorma.suoranta@terua.fi) 

hallituksen varajäsen:   Mikko Laakso  (mikko.laakso@terua.fi) 

tiedottaja:    Hannu Lehto  (hannu.lehto@terua.fi) 

toiminnantarkastajat:   Seppo Laine,Hannu Lehto 

varatoiminnantarkastajat:  Joonas Kolehmainen, Ilkka Sinivuori 

 

Syyskokous pidetään Lounaskahvila Tervamiilussa 23.10.2013 klo 18:00 

Tulkaa runsaslukuisina paikalle sopimaan henkilövalinnoista ja ensi vuoden 

toimintasuunnitelman rungosta!!! Uutta verta kaivataan tässäkin hommassa!!!  

Pieni lisävihje: läsnäolo ei todellakaan tarkoita automaattista valintaa johonkin... jäsenet, 

tulkaa paikalle valitsemaan haluamianne henkilöitä !!!! Ja paikelletulleet palkitaan pikku 

iltapalalla  

TerUA:n KUVALLINEN RALLIKALENTERI.... 

-Tuo oma rallikalenterimmekin on tarkoitus painattaa myös vuotta 2014 varten. Tällä tiedolla 

kalenterin mainoshinnat pysyvät lähes entisellään eli vain 330€/sivu. Nyt onkin hyvä aika 

kaikkien kisailijoidemme pistää verkot ajoissa vesille, ettei jää sponssit viime tippaan. 

Omakohtaisesti voin kertoa, että kalenteri on otettu vastaan erittäin positiivisesti... siispä 

hyödyntäkää tämä halpa sponssien esiintuomiskanava!!! TOIMIKAA!!!! 

Uusi aluevaltaus.... 

-Seuramme uutena harrastuslajina on alkusyksystä ollut karting. Tämä lajihan on ollut melkein 

jokaisen F1-kuskinkin aloituskisamuoto. Koskelan Petrin johdolla järjestettiin 2 

tutustumispäivää Lavinnon Kartingradalla. Tilaisuudet saivat varsin hyvän ja innostuneen 

vastaanoton ja nuoriso pääsi tutustumaan ihan itse ajellen kyseiseen lajiin.  



Nuorimmat testaajat taisivat olla siinä 3,5v:n paikkeilla iältään  Olen varma, että aika 

monessa kodissa on jo vanhemmat joutuneet ottamaan kantaa asiaan. Noh, keväällä hommat 

jatkuvat ja toivottavasti yhtä innokkaasti kuin aiemminkin. 

 

 

Petri Koskela laittaa Ruotasen Pasin avustamana ”kisapiiliä” valmiiksi... Kuva: Onni Lind 

 

Petrin ohjeita kuunnellaan korva tarkkana.... tämänikäisillä oli lisäjarru käytössä (=isä köyden päässä... 

Kuva: Onni Lind 



         Tervakosken Urheiluautoilijat ry. 

KUTSU 
Sääntöjen määräämä SYYSKOKOUS 23.10.2013 klo 18.00, paikkana Tervamiilu, Tervakoski. 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Osanottajien toteaminen  

A. Äänivaltaiset B. Läsnäolo-oikeutetut 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Valitaan kokouksen toimihenkilöt  

A. Puheenjohtaja B. Sihteeri 

C. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

D. Kaksi ääntenlaskijaa 

5. Käsitellään vuoden 2014 

  A. Toimintasuunnitelma B. Talousarvio 

6.  Vuoden 2014 hallitus  

A. Valitaan puheenjohtaja 

B. Valitaan 6 hallituksen varsinaista jäsentä 

C. Valitaan 3 hallituksen varajäsentä 

7. Toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta kaudelle 2014 

8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta 2014 

9. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta ja hyväksytään ainaisjäsenet 

10. Ilmoitusasiat 

11. Muut hallituksen tai jäsenten esille ottamat asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa päättämään asioista! 

-Hallitus- 



TerUA:n PUUHAPÄIVÄÄ ja PIKKUJOULUJA lauantaina 19.10.2013 

alkaen klo 13:00.... 

-vietetään Tuuloksessa Country-Safarilla. Siellä ajelemme noilla tutuilla crosskarteilla ja myös 

maastoautoilla. Ajelutoiminnan jälkeen vietämme paikalla myös pikkujouluja (ettei vaan 

unohtuisi) hyvän ruoan, juomien ja saunomisen merkeissä. Tarkoitus on järjestää paikalle linja-

autokuljetus, jotta matkakaan ei siis ole este paikalle saapumiseen. Bussireitti  tulee olemaan 

RMK-T:koski-L:koski-Turenki-HML-Tuulos ja illalla takaisin. Omakustannukseksi tulisi 

20€/nuppi, joka ei todellakaan ole paljon! Seuratkaa www.terua.fi sivustoa tarkempien tietojen 

saamiseksi noista kuljetuksista + muusta puuhapäivään liittyvistä asioista. Sitovat 

ilmottautumiset pitää tehdä 12.10.2013 mennessä joko laura.kaapa@terua.fi 0407365697 tai 

pasi.ruotanen@terua.fi 0405029313 Huom!! Tilinumero tuohon nimelliseen omavastuuseen ja 

varmistukseen on FI42 5078 1140 0584 74  ja viiteteksti oma nimi ja puuhapäivä. 

Ilmoittautuessa tulee myöskin kertoa, haluaako ajaa crosskarting- vai offroad-autolla. 

Muistattehan, että kuskit puhallutetaan ennen ajoa!! Se on NOLLA-RAJA!!!!! 

 

 

 

Tällaisilla laitteilla ajellaan 19.10.2013  

 

http://www.terua.fi/
mailto:laura.kaapa@terua.fi
mailto:pasi.ruotanen@terua.fi


Seuran toiminnan kannalta tärkeää.... 

-on myös se, että porukastamme löytyy järjestyksenvalvojakurssin käyneitä henkilöitä. Nyt on 

mahdollisuus sellaisen hommaamiseen 25.10, 27.10 ja 2-3.11 järjestettävillä kursseilla. 

Tarkemmat tiedot annetaan www.terua.fi sivuilla. Seura maksaa kurssimaksun, itselle jää vain 

kortti- ja valokuvakustannukset. Huomatkaa, että kortista on hyötyä myös seuramme 

ulkopuolella. TerUA maksaa noiden ABC-päivien osalta myös lounaan.. Halukkaat 

ilmoittautukaa pikimiten joko Lauran tai Pasin s-posteihin tai puhelimiin 19.10 mennessä 

laura.kaapa@terua.fi 0407365697 tai pasi.ruotanen@terua.fi 0405029313. Muistakaa laittaa 

ilmoittautuessa sotu-tunnus mukaan. 

JV koulutuksen aikataulut: 

Pe 25.10. klo 17.00 alkaen Abc Rmk,  Su 27.10. klo 14.00 alkaen Abc Rmk  

La 2.11. klo 14.00 alkaen (voimankäyttötila, Hämeenlinna),  Su 3.11. klo 14.00 alkaen Abc Rmk 

 

Uudet kurssilaiset joutuvat osallistumaan kaikkina päivinä. 

 

Seuraamme edustaa useat... 

-ei pidä missään nimessä unohtaa, että meillä on myös nousevia kykyjä. Esimerkiksi pari Jari 

Väisänen-Mika Lähteenmäki ovat ajaneet F-cupin B-junnuissa aivan loistavan kauden. Ennen 

12.10. ajettavaa Naantalin osakilpailua Jari on neljäntenä... 

Historic-cup ratkesi 5.10. Perniössä ajetun TeijoTalot-rallisarjan viimeisen osakilpailun myötä. 

Janne Lindberg kartturinaan Harri Ruokonen ottivat ansaitusti järkevällä ajolla luokan 10 

voiton yli 30 sek kaulalla seuraavaan ja samalla myös historic-luokkien yleiskilapilun 

kolmannen sijan.  Valitettavasti edes tuo ei riittänyt koko sarjan yleisvoittoon, koska 

osakilpailujen pisteet painottuvat luokkien osanottajien suhteen. Tätä kirjoittaessa tilanne on 

niin, että kokonaiskisan kakkossijakin tuli Jannelle. Noin pitkässä ja runsaslukuisessa 

sarjassa hopea ei missään tapauksessa ole häpeä... ollaan porukalla Jannen kanssa 

ONNELLISIA SAAVUTUKSISTA!!! 

Samassa kilpailussa ajetun yleisen luokan osalta Joonas Kolehmainen oli kaivanut tallistaan 

vaihteeksi Starletin ja sijoitukseksi tuli luokan 17 toinen ja yleiskilpailun kolmas... Hienosti siis 

meni hänelläkin  

Huhut kertovat, että Paasosen pajalla on jälleen rakenteilla Bemari. Volvo on salaa 

(tiedottajalta) myyty ja noita aikoinaan jatkuvasti pihalle vieneitä bemuja olisi uudelleen 

rakenteilla. Toivottavasti raideleveyttä tai painopistettä on muunnettu oikeaan suuntaan  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terua.fi/
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Weck Racingin ensimmäinen sorasprint ei tuonut menestystä 

Laukaassa lauantaina 5.10.2013  ajettu Kattasora sprint osoittautui liian nopeavauhtiseksi 

kilpailuksi TerUA:n Matias Weckille. Lopputuloksissa sijoitus painui 41. tilalle ja luokassaan 

13. sijalle. Pehmeäpohjaisen radan liukkaus ensimmäisellä kierroksella oli yllätys, vaikka 

kilpailun avauskierroksen aika oli kohtuu hyvä. Kolmosvaihde ei pysynyt kunnolla päällä ja se 

näkyi ajosuorituksessa. Ensimmäisen kierroksen aika riitti luokan 11. sijaan ja junioreiden 32. 

toiseen sijaan.   

Vaikka toisen kierroksen ajosuoritus tuntui vauhdikkaammalta, kello kertoi toista. Paikoin 

ajaen yhdellä kädellä, kun toisella piti pitää kolmosvaihdetta sisässä, ajolinjat menivät 

sladitteluksi. Tämä näkyi väistämättä kellossa. Aikaa kului myös radan pahimpia röykkyjä 

kierrellessä. Aika ei parantunut toisella kierroksella ja kun suurin osa kilpakumppaneista 

paransivat aikojaan, heikkeni sijoitus tulosluettelossa. 

Vaikka kilpailu jäi tuloksen suhteen laihaksi, jäi kilpailusta positiivinen maku. Ensimmäinen 

sorasprintti on nyt ajettu ja kalusto jäi ehjäksi. Ajosuoritus parantui toisella kierroksella radan 

niillä osilla joissa ensimmäisellä kierroksella ei suoritus onnistunut aivan putkeen.  

Kausi 2013 on Weck Racing osalta kilpailullisesti ns. paketissa. Tammisaaren pienoisralliin 

osallistuminen on epätodennäköistä, ellei tule yllättäviä käänteitä. Weck Racing  keskittyy nyt 

tulevan kilpailukauden 2014 ja uuden kaluston rakentamiseen. Mukavaa syksyn jatkoa kaikille! 

 

 

Kuva ja teksti: Lari Weck 

 

 

 



 

 

Tervakosken Urheiluautoilijat ry. 
 

 
Kilpailijalisenssin 2013 maksupalautuksen hakukaavake 

 

TerUA:n hallitus on tehnyt  päätöksen lisenssimaksujen palautusperusteista kaudelle 2013. Lisenssimaksu palautetaan, 

mikäli on 4-5 ajettua kilpailua kauden aikana tai mikäli kilpailumäärä ei täyty, voi henkilö lisäperustella anomusta 

aktiivisilla toimitsijatehtävillä. Anomukset tehtävä 15.11 mennessä palautusanomuskaavakkeen kautta. Hakemukset 

käsitellään hallituksen kokouksessa jossa päätetään mahdollisesta lisenssimaksun palautuksesta henkilölle. 

Palautukset maksetaan ennen kuluvan tilikauden loppumista. Sijoituksia käytetään hyväksi arvioitaessa kauden parhaita. 

 

 

Nimi:     

 

Lisenssi: Perus (75,-) Kansallinen (95,-) KV (145,-) 

 

Tili nro:     

 

Kilpailut, joihin olen osallistunut Sijoitus, lk + sija 

 

1. ______________________________________________________              ___________________________ 

 

2. ______________________________________________________              ___________________________ 

 

3. ______________________________________________________              ___________________________ 

 

4. ______________________________________________________              ___________________________ 

 

5. ______________________________________________________              ___________________________ 

 

6. ______________________________________________________              ___________________________ 

 

7. ______________________________________________________              ___________________________ 

 

8. ______________________________________________________              ___________________________ 

 



 

 


