
JÄSENTIEDOTE 1/2014 

ilmestyy silloin tällöin tai harvemmin  

 

Uuden puheenjohtajan terveiset.... 

- Se oli eräs kesäinen ilta vuonna 2009 kun katselin Jarnon pilkettä silmissä oman ralliauton 

hankinnasta.  Niinhän siinä sitten kävi, ettei vastustelut auttaneet vaan pihaamme ilmestyi 

pirteän keltainen favoriitti. Siitähän se sitten lähti, ajovarusteet meni tilaukseen koska 

kartturiakin tarvittiin. Johonkin seuraankin tarvitsi liittyä mutta sitä ei tarvinnut pitkään 

miettiä, sillä asiahan oli täysin selvä, että oman paikkakunnan pienehköön autourheiluseuraan, 

eli TerUA:n liittyisin.  

Siitä lähti oma innostukseni tätä harrastusta kohtaan, joka onkin vienyt mennessään 

melkoisella imulla. Toki pieni siemen autourheilun kiinnostuksesta, autosuunnistuksen puolelle 

oli jo kylvettynä kun TerUA:ta perustettiin tammikuussa 1976.   

Nämä menneet vuodet TerUA:ssa ovat tuoneet tullessaan monta uutta ystävää, 

yhteistyökumppaneita niin yritysten kun eri autourheiluseurojenkin kesken, josta olenkin 

erittäin kiitollinen.  

 

Tätä tekstiä kirjoittaessani on rekisterissämme 132 jäsentä, eli ei Tervakosken 

Urheiluautoilijat mikään pieni seura ole! Ilolla on ollut seurata jäsenten kasvavaa määrää. 

Lisäksi viime vuosina on ollut hieno todeta uusien jäsenten tuoma laajempi kirjo koko 

autourheiluharrastuksen sektorille. Olisikin erittäin mielenkiintoista saada teiltä kutsuja 

tutustumaan teihin ja harrastamiinne lajeihin, tallille, varikolle tai kilpailuihin! Samoin toiveita 

seuran toiminnasta saa laittaa tulemaan. 

 

Pitelet käsissäsi TerUA:n jäsentiedotetta 01/14 johon on kasattu talvi- ja kevätkauden 

tärkeimpiä tapahtumia sekä lyhyesti kilpailijoiden kuulumisia. 

TerUA ei aiemmastakaan poiketen unohda jäseniä eikä virkistystoimintaa, kuten voit huomata 

tästäkin jäsenkirjeestä. Luvassa on perinteistä pilkkipäivää, saunailtaa ja Saukkolan 

jässäripäivää, kevätkokouksella höystettynä. Tallinna-ralliin menoa on suunniteltu jo 

useamman vuoden ajan, mutta tänä keväänä se toteutetaan.  

Koska ympäristöasiat ovat aina suurennuslasin alla autourheilussa, säästämme paperia, 

joten seuraa tarkempia tietojen julkaisuja osoitteesta www.terua.fi. Samoin facebookin TerUA-

ryhmään kannattaa liittyä reaaliaikaisten tietojen saamiseksi.  

 

Tapaamisiin tapahtumissa 

 

Laura 

 

 

 

 



TerUA:laiset Riihimäki-rallissa, Arctic-rallissa ja Peurunka-

rallissa.... 

- Rixu-rallissa oli mukana kaikkiaan 12 TerUA:laista. Riihimäki-ralli sujui edustajiltamme 

todella mallikkaasti. Kolehmaisen Joonas kakkosenaan LopUA:n Tatu Koskinen ajoi 

mahtavan kisan ja vei koko kisan voiton. Taakse jäi viime vuoden F-cupin mestarit ja 

jopa nelivetoisetkin. 

Janne Lindberg-Harri Ruokonen kurvailivat sijalle 11 tuossa F-cupin yleisessä 

luokassa. Mikko Kautto luotsasi Anders Anttilan  (AnkUA) kartturina sijalle 13. 

Nelivetoisten voiton vei Juha Koljonen-Mikko Tuhkanen . 

Muut terualaiset joutuivat tekniikkamurheiden vaivaamina keskeyttämään, toiset jopa 

ollessaan luokissaan kärkipaikoilla :( 

-Arctic-rallissa mukana oli TerUA:n väreissä yhteensä 6kpl. Lönegrenin Janssu oli 

pikakomennettu Riku Tahkon kakkoseksi, uusi ulkolaisvahvistuksemme Mait Laidvee 

Kaspar Koitlan kakkosena, pari Petri Itkonen-Janno Older ja myöskin uusi 

vahvistuksemme Joose Kojo-Sami Taskinen olivat mukana. 

Tulokset: Kaspar Koitla-Mait Laidvee  sija 1. lk SM2, Riku Tahko-Jan Lönegren sija 6 lk 

SM1 Joose Kojo-Sami Taskinen sija 2 lk SM4 ja Petri Itkonen-Janno Older sija 10 lk 

SM3. 

-Peurunka-ralliinkin oli löytynyt 2 terualais-paria: Tuomas Välilä-Päivi Välilä Luokassa 

2 eli Nuorten cup lk2 7.sija ja Anssi Koskela-Maija Erkkila RSJM luokka 4 sijoitus 4. 

Hieno vuoden avaus kokonaisuudessaan! 

Matiaksen ja Jaanan eka kerta.... siis rallissa.... yhdessä :) 

-Lauantaina 18.1.2014 järjestetty Riihimäki-ralli päättyi TerUA:n parin  Matias Weck 

ja Jaana Astikainen osalta keskeytykseen kolmen erikoiskokeen jälkeen. Teknisen 

vian aiheuttama keskeytys oli harmittava, sillä kilpailu sujui parilta nousuvoittoisesti 

varovaisen ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen. Ensimmäisellä erikoiskokeella sijoitus 

jäi varovaisesta ajosta johtuen b-junioreiden 21. Toisella sijoitus erikoiskokeen 

aikavertailussa sijoitus parani 3:lla ja kolmannella, Riihimäen raviradalla, ajetulla 

erikoiskokeella aika oli 12. paras. 

Harmittavasta takaiskusta huolimatta tiimi suuntaa F-cupin seuraavaan osakilpailuun, 

 8.2.2014 järjestettävään Kangasniemi-ralliin. Tavoitteena on saada lisää kilometrejä 

alle ja pyrkiä ehjään ajosuoritukseen. Nopeutta lisätään Sumppia säästämättä. 

 



 

Pariskunta Weck-Astikainen Riihimäki-rallissa, kuva Kimmo Mäkiranta

 

 

Itkonen Racing vauhdissa Arctic-rallissa. Kuvaaja Jukka Dahl. 

  

 

Kevätkokous/jässärit 16.3.2014.... 

-Aloitamme päivän kisailemalla siviiliautojen merkeissä klo 11, ralliautot aloittavat klo 12 ja 

varsinainen kevätkokous sitten kisailujen päälle alkaen n. klo 15. Kokouksessa palkitaan 

jälleen ansioituneet terualaiset ja siitä syystä palauttakaa kiertopalkinnot Lauralle 15.2.2014 

mennessä, jotta saamme teetettyä uudet kaiverrukset ja laatat valmiiksi ennen kokousta. 

 

http://terua.fi/wp-content/uploads/2014/01/matiasjaana1.jpg


Pilkkikisat ja saunailta 15.2.2014 Hietalahdessa.... 

-Perinteinen pilkkikilpailu pidetään 15.2.2014 alkaen klo 12 ja päättyen klo 14. Kisan tulosten 

julkaisun jälkeen luvassa ruokailua ja illemmalla saunominen. Ilmoittautumiset Lauralle 040-

7365697 11.2. mennessä. Kaikki mukaan, hauskaa on ollut joka kerta 

  

Sitä ei tiedä, mitä Kesijärvestä saaliiksi tulee  

HANKIRALLI ajetaan 1.3.2014 .... 

-Kuten aiemminkin, on TerUA pyynnöstä mukana järjestämässä erikoiskoetta. Toimitsijoita 

kaivataan jälleen, tiedossaoleva sulkuaika olisi 13:15 - 20:15. EK-päällikkönä Jarno Kääpä ja 

kakkospäällikkönä Laura Kääpä. Turvapäällikkö Heikki ”Hörö” Aaltonen.Ilmoittautumiset 

hommiin 9.2. mennessä Jarnolle 040-5785611 jarno.kaapa@terua.fi tai Lauralle 040-7365697 

laura.kaapa@terua.fi . 

Muita tulossa olevia toimitsijapyyntöjä... 

-Lahden Historic EM-ralli 7-9.8.2014ja Lammin TeijoTalot-ralli 11.10.2014 tulevat ainakin 

kaipaamaan taas apuja. Niiden ajankohdista ja paikoista tietoa sitten taas lähempänä itse 

kisapäiviä.  

Toimintaa siis riittää taas ihan kaikille halukkaille!!! 

Tallinna-ralliin suunniteltu matka... 

-Ralli ajetaan 9-10.5.2014 ja TerUa on suunnittelemassa jäsenmatkaa sinne. Alustavia 

tarjouspyyntöjä on jo liikkeellä ja tiedotamme asiasta lisää tuonnempana.  
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         Tervakosken Urheiluautoilijat ry. 

Kevätkokous 2014  KUTSU 

Esityslista 

Aika:  16.3.2014 klo 15.00 

Paikka: Saukkolan EK:n kahvio, Loppi 

1. Kokouksen avaus 

2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeudet 

3.  Valitaan kokoukselle 

 A.  Puheenjohtaja 

 B.  Sihteeri.  

 C.  Pöytäkirjan tarkastajat. 

 D.  Ääntenlaskijat.  

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Toimintakertomus 2013 

6. Tilikertomus 2013 ja tilinpäätöksen 2013 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 A. Tilikertomus 2013 

 B. Toiminnantarkastajien lausunto 

 C. Vahvistetaan tilinpäätös 

 D. Tili- ja vastuuvapaus hallitukselle. 

 

7. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta ja hyväksytään ainaisjäsenet 

8. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten yhdistykselle esittämät asiat 

 A. palkitsemiset kaudelta 2013 

Vuoden juniorikuljettaja:   
Vuoden juniorikartturi:   
Vuoden tulokas:    
Vuoden rallikilpailijat:   
Vuoden mainepytty:   
Vuoden toimitsija:   
Vuoden aktiivijäsen:   
Kunniakypärä TerUA Naiset:    
Kunniakypärä TerUA Miehet:  

 

 B. Lisenssimaksujen palautusperusteet kaudelle 2014 

9. Ilmoitusasiat 

10. Kokouksen päättäminen 

                                                 -Hallitus- 

 



 


