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Puheenjohtajan palsta 
Niinhän tuo kevät ja kesä on mennyt ja nyt ruvetaan rauhoittumaan pikkuhiljaa joulun viettoon. Paljon on ollut 

kisoja ja tapahtumia, missä seuramme jäsenet ovat olleet kilpailemassa sekä myöskin tekemässä niitä. Näin 

ollen kaikille jäsenille suuri kiitos!!! 

Hieman tarvittaisiin vielä teiltä jäseniltä tietoa, mitä te haluatte seuralta ja miten voisimme kehittyä vieläkin 

paremmaksi? Onko meidän porukasta tarpeeksi innokkaita, jos vielä suunniteltaisiin ensi kesälle HämUA:n 

järjestämä jokkis-kisa? 

Sen verran tässä kohtaa tarvitsee valottaa ensi vuotta, että Honkajoella Pesämäen radalla jäseniemme 

treeni-mahdollisuus varmasti jatkuu ja koitamme saada myös käyttöoikeuden saman paikan asfalttiradalle. 

Myöskin selvitellään olisiko sama mahdollista Nokialle. Sitten keväällä taas on seurakilpailu Äkönmaalla ja 

kelistä riippuen myös talvella Mouhijärvellä.  

Johan tätä oli taas tässäkin. Tervetuloa syyskokoukseen, Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista loppu 

vuotta! 

Timo Saikka (0400-491009) 
 

Hämeen hurjat 
(lyhennelmä Uutisoivan artikkelista 21.9.2017) 

Future rallisprintin joukkuekisassa HämUA.lla oli hurja menestys. Joukkuessa nimellä ”Hämeen hurjat” Marjo-

Riitta Lunden , Jari Lamminsivu ja Aki Mansikkamäki kaasuttelivat ylivoimaisiksi mestareiksi 30 pisteen mar-

ginaalilla hopeaa napanneeseen ”Power Oil Team” joukkueeseen, jossa oli mukana yksi seuramme edustaja 

Juha-Pekka Pesonen. Myös neljänneksi sijoittuneessa ”Team Nordpeak” joukkuueessa kurvailivat seu-

ramme Tiina ja Mikko Lassila. Joukkuekisan erikoisuus on, että jokaisen kisan jokainen lähtö huomioidaan, 

jossa menestyminen vaatii tasaisen varmaa suorittamista. Hämeen hurjille tuli koko pitkän sarjan aikana vain 

yksi pummilähtö joten tasaisuus oli tänä vuonna valttia. Hurjien kaluston huollosta vastasi Erkki Mansikka-

mäki.  

Yksilökisassa Jari Lamminsivu oli 2-

veto-cupin kuudes ja Aki Mansikka-

mäki seitsemäs samoilla pisteillä. 

Ladyt olivat tuloksissa seuraavina: 

Marjo Lunden sijoittui yhdeksän-

neksi ja Tiina oli sijalla yksitoista. 

Juha-Pekka oli sijalla 28 ja Mikko 

32. Kilpailijoita oli kaikkiaan 70. 

Cuppikunkussa Marjo oli viides, Jari 

sijalla 11 ja Tiina neljästoista sekä 

muutkin kyröläisedustajat 45 par-

haan joukossa sadan kilpailijan tur-

neessa. 

 



Isä ja poika putsaavat jokkiksen palkintopöydät 
(muokattu Uutisoivan artikkelista 31.8.2017) 

Mitä isot edellä sitä pienet perässä. Näin sanoo vanha sanonta. Hämeenkyröläisessä Mattilan perheessä 

sanonta näyttää käyvän toteen harvinaisen hyvin, sillä sekä isä Juha-Pekka ”JP” Mattila ja poika Niko Mattila 

ovat intohimoisia jokkiskuskeja. Yhdessä he muodostavat Mattila Racing Teamin. JP Mattila tunnetaan ko-

keneena ja menestyvänä kuskina, mutta koska nuorisolla on tapana ottaa vanhemmista mallia, Niko jatkaa 

samalla linjalla. 

Kaikkia parivaljakon saavuttamia voittoja on lähes mahdoton luetella, mutta mainitaan jotain: heinäkuun puo-

lessavälissä Pellossa JP voitti seniorien luokan ja Niko nuorten luokan. 

 

JP on ajanut vuodesta 1983 lähtien, joskin lasten saaminen ja armeijan käyminen aiheuttivat muutaman 

välivuoden. ”Kun lapset oppivat itsenäisemmiksi, pääsin takaisin talliin” JP mainitsee. 

Talliin seurasi myös Niko, joka aloitti ajamisen 2014. Jo sitä ennen hän touhusi isän apuna tallilla. Kumpikaan 

kuskeista ei ole laskenut lähtöjään, mutta molemmilla niitä on reippaasti eri sarjoissa, kuten jokkiksessa ja 

rallicrossissa. ”Pienimmilläänkin kisoja tulee yli 30 ympäri Suomea. Kierrämme pääasiassa isompia kisoja – 

lähimailla emme juuri aja” JP kertoo. 

Kilpailujen kiertämisessä isää ja poikaa kiehtoo paitsi kilpailu itsessään myös ihmiset. Kuskit nauttivat, kun 

radan varrella on väkeä, mutta kilpailijat ovat hyvää pataa myös keskenään. Tarvittaessa kilpakumppania 

jopa autetaan. 

”Onhan ison kisan voittaminen aina hieno hetki, mutta kyllä niiden jälkeen keskitytään nopeasti seuraavaan. 

Sama toisin päin. Jos menee huonosti, se tietysti harmittaa, mutta siihen ei jäädä rypemään. Pettymyksestä 

pitää päästä nopeasti yli” JP kertaa. Erityisen hienona kisana JP ja Niko pitävät jo aiemmin mainittua Pelloa, 

Luokkia on useita ja osallistujia 700 – 800 kuljettajaa – ja aina väkeä radan varrella. Asfalttikunkku ja kar-

daanikunkku ovat myös hienoja kisoja, joissa on aina paljon väkeä. 



Koska jokkiksen eli jokamiesluo-

kan osallistumiskynnys on ma-

tala, on kuskien ja kaluston välillä 

isoja eroja. Toisten ajotavat tule-

vat tutuiksi, mutta usein viivalla 

on aivan tuntemattomia kilpaili-

joita. JP:n mukaan jotkut koetta-

vat kiilata vastustajia ulos, toiset 

koettavat välttää kontakteja. 

Lähtökohta on, että tämä on kon-

taktilaji. Kerran olen ratakisaa 

katsonut paikan päällä ja se riitti. 

Jokkiksesta tekee hienoa juuri 

se, että et voi koskaan tietää, 

mitä tapahtuu. 

Juuri lajin ennalta-arvaamattomuus tekee jokkiksesta Mattiloiden mielestä viihdyttävän lajin myös katsojille. 

Kuljettajan näkökulmasta on hienoa se, että tapahtumat tulevat eteen nopeasti ja kisa on lyhyt. Silloin aikaa 

miettimiselle ei ole. Kuljettajan on silmänräpäyksessä päätettävä, meneekö hän edessä olevaan ahtaaseen 

rakoon vai ei. Kontaktien vuoksi jokkiksessa tulee välillä kaatojakin, joissa auto pyörähtää katolleen. JP:lle 

on osunut vain yksi kaato ja Nikolle ei yhtään. Turvavarusteet ovat sen verran hyvät, ettei kaadoissa kuskille 

käy kuinkaan. ”Autot katsastetaan kisapäivän aamuna. Se on hyvä, sillä pääasia on turvallisuus” JP painottaa. 

 

JSH-kuljetus rallisprint 
 

Seuran tärkeimmäksi kilpailuksi viime vuosina asettunut JSH-rallissprint järjestettiin neljännen kerran perät-

täin Kuustenlatvalla 17.9.2017. Tapahtumassa oli mukana 97 kilpailijaa, 354 maksanutta katsojaa, lukematon 

joukko kilpailijoiden huoltajia ja sponsoreiden edustajia sekä tapahtumaa oli järjestelemässä noin 120 toimit-

sijaa. Koko kesän jatkuneet sateet olivat pehmentäneet pellot ja tiet huonoon kuntoon, joten kisan järjestely 

oli seurallemme melkoinen koitos. Varikot ja peräkärryparkit jouduttiin sijoittelemaan ”pitkin Kuustenlatvaa” 

sillä pelloille ei ollut asiaa. Kisan alussa ja lopussa oli Kuustenlatvan teillä pienimuotoinen ”liikennekaaos”, 

mutta siitä selvittiin hienosti. Kiitos märän kelin, saimme tiet sorastettua ja lanattua kisan jälkeen hyvään 

kuntoon. 

Toimihenkilöinä olivat: 1. kilpailunjohtaja 

Timo Saikka, 2. kilpailunjohtaja Eveliina 

Kivitela, turvallisuuspäällikkö ja ”poik-

keusolosuhdetraileripurkujärjestelijä” 

Jani Sahari, sihteeri Marika Lehtinen, 

kilpailijoiden yhdyshenkilö Teija Salmi, 

Katsastuspäällikkö Jorma Pesonen, Ra-

tamestari Erkki Mansikkamäki, ratatuo-

mareiden päällikkö Jarmo Vähä-Touru, 

tiedotuspäällikkö Petra Mansikkamäki. 

  



 

Lyhyt yhteenveto kisan tuloksista 
 
4-VETO (10 kilpailijaa) 
 

Sijoitus Nimi Seura Auto Luokka Aika 

1 Olli Lahti NokUA Mitsubishi Lancer EvoLU 8 2.38,36 

2 Jari Lamminsivu HämUA Mitsubishi Lancer E7 7 2.38,53 

3 Toni Kuortti Ika-UA Mitsubishi Lancer E7 1 2.41,67 
   

2-VETO (87 kilpailijaa) 
 

Sijoitus Nimi Seura Auto Luokka Aika 

1 Ari Salonen KokeUA Ford Escort 6 2.44,43 

2 Jukka Vähämäki KuortUA Opel Kadett 6 2.44,47 

3 Marko Heikkilä MynUA Toyota Starlet 4 2.46,19 

4 Janne Koskinen HämUA Opel Astra F GSi 16V 2 2.47,38 

13 Marko Mansikkamäki HämUA Toyota Starlet 1300 (KP 2 2.50,98 

21 Aleksi Kopalainen HämUA Citroën C2 R2 9 2.54,76 

28 Mika Kaapu HämUA Toyota Starlet 9 2.56,39 

29 Jani Salmi HämUA Honda Civic Type R (EP3 9 2.56,96 

38 Jukka Leppänen HämUA Ford Escort RS 2000 12 3.00,10 

57 Aki Mansikkamäki HämUA Ford Mustang 6 3.06,57 

62 Jouni Salmi HämUA Ford Escort RS 2000 17 3.07,37 

65 Mikka Rajala HämUA Ford Mustang 13 3.07,76 
 
 

JM-liiga 
HämUA:n JM-liigajoukkue Marika Lehtinen, Sofia Siili-Malinen, Jari Mattila, Ville Mattila, Ville Pertta, Pasi 
Koskinen, Janne Laakso, Sauli Saarinen, Joni Kurri, Jussi Seppälä ja Aleksi Kopalainen osallistuivat 26.-27.8. JM 
SM-liigafinaaliin Kokemäellä. 
 
JM-Liigassa kerättiin pisteitä joukkueelle, joten jokainen saavutettu piste oli tärkeä. Voidaankin sanoa, että jokai-
nen lähtö oli kuin finaalilähtö. Kilpailu oli intensiivistä ja tapahtumia riitti. Yleisölle kisa tarjosi jännittävää autour-
heiluviihdettä. Lauantaina 33 joukkuetta ajoi kuudessa lohkossa ja jokaisesta lohkosta kaksi parasta eli yhteensä 
12 joukkuetta jatkoi sunnuntain finaalikarsintaan. Hyvästä yrityksestä huolimatta Kyröläisten joukkue ei selviytynyt 
sunnuntain finaaliin. 
 
Kahden finaalikarsintalohkon jälkeen finaaliin selvisi kuusi parasta, joista kruunattiin päivän päätteeksi mestariksi 
KauhUA, hopealle tuli EMSC ja pronssia sai SuonUA. 
Joukkueenjohtaja Marika ja muut harmittelivat vielä sitä, että suurin osa autoistakin meni tarjouskilpailun jälkeen 
vieraisiin talleihin. 
 

 
Janne Laakso 

  



Team Lassila esittely 
 

Tiina Lassila: Tiina aloitti autourheilun 1992. En-

sin kartturin paikalla kisaten ja sitten 1993 Pinsiön 

sprintissä oli eka kisa ratin takana. Rallin Naisten 

SM säännöt muuttuivat 1994 niin, että myös ju-

niorit pääsivät sarjaan mukaan ja sinnehän läh-

dettiin. Vuodet 1994-2001 ajettiin Rallin Naisten 

SM-sarjaa vaihtelevalla menestyksellä. Paras 

saavutus Rallin Naisten SM-hopea 2001. Kauden 

2002 alusta sarja muuttui Lady Cupiksi. Sarjaa 

kierrettiin vuoteen 2010. Parhaana saaliina Lady 

Cupin mestaruudet 2002 ja 2010. 

Pieni tauko kisailuun tuli välille kesä 2006- kesä 

2008, kun Venla tytär syntyi Tammikuussa 2007 

ja tauon aikana rakennettiin meille uusi kilpuri, ny-

kyinen BMW M3. Kaudesta 2011 on keskitytty 

pelkästään sprintteihin. Kaudella 2011 ja 2014 

ajettiin Rallisprintin SM-sarja. Saavutuksena Ral-

lisprintin Naisten Cup Mestaruus 2014. Future Cupissa ajetaan nyt viidettä kautta. Saavutuksina kolme 

Naisten Ralliautoluokan voittoa ja kokonaistilanteissa kolmen kärjessä joka vuosi. 

Kalustona näiden kaikkien vuosien varrella on ollut: Lada VFTS ryhmä F, Opel Ascona B (ryhmä F,ryhmä 

A ja ryhmä SS), Renault R8S ryhmä SS ja nykyinen BMW M3 ryhmä F. 

Kartturina on tullut myös oltua eri kuljettajien kyydissä, niin nuotista, kuin pimeeseenkin. 

Mikko Lassila: Mikko aloitti autourheilun 1991. Ensimmäinen auto oli Opel Kadett ryhmä SS. Sillä tutus-

tuttiin rallisprintin saloihin vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 1996 valmistui Opel Ascona A ryhmä F. Sillä 

Mikko ajeli pääasiassa ralleja. Nyttemmin kyseinen Opel on ralliautomuseossa Keski-Euroopassa. Sitten 

talliin tuli Renault R8S ryhmä SS, jolla oli aiempaa kilpailuhistoriaa Rallicross kisoista. Autoa kehitettiin 

vuosien varrella melkoisesti ja lopulta siitä tulikin melko kilpailukykyinen laite. Menestystä tuli vuosien var-

rella rallisprinteistä melko mukavasti. Junioreiden yleiskipailun voittoja sekä useita luokkavoittoja niin junio-

reissa, kuin yleisessäkin. Huikein tulos tuli Raision asvalttirallisprintissä 2001,koko kisan nopein aika juniori 

kuljettajana ajettuna. 

Rallisprintin SM-sarjassa paras saavutus on 2-vetoisten 13.sija. Future Cupissa on jokunen luokkavoitto 

napsahtanut ja paras tulos tällä hetkellä lopputuloksissa on ralliautoluokan 2.sija. Kilpailu-uralla on tullut 

kokeiltua myös jokkista, autospeedwaytä ja jäärataa. 

Toimitsijatehtäviin molem-

mat ovat osallistuneet: Rata-

tuomaripisteillä, sulkumie-

hinä, AT:lla, puskakellona, 

hinauksessa ja etuauto teh-

tävissä. 



 

Äkönmaa harjoitus EK 
Järjestettiin perinteinen kesäkauden avaus 6.5. 

harjoituskilpailulla Äkönmaalla. Kuskit olivat erit-

täin tyytyväisiä - erityisesti radan vaihtelevaan 

profiiliin ja 30 sekunnin lähtöväliin, jolla he saivat 

paljon rata-aikaa. Myös alueen asukkaat ja pai-

kalle saapunut runsaslukuinen yleisö näkivät hy-

vin organisoidun tapahtuman. Varikkona ja ”kilpai-

lukeskuksena” toimi Mansikkamäen halli. Tapah-

tuma pyritään järjestämään taas ensi vuonna. 

 

 

 

 

Kyröskosken torin valtaus 
HämUA ajokalustoa oli näytillä 12.8.2017 Kyröskosken valtaus tapahtumassa ja Erkki Mansikkamäki piti viih-

dyttävän esityksen kerhon toiminnasta. 

   

Syyskokous 
 

Seuran sääntömääräinen syyskokous, palkintojenjako ja ruokailu pidetään lauan-
taina 18.11.2017 klo 19.00 kerhotalolla Ikkunatehtaalla. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat kuten puheenjohtajan ja hallituksen valinta sekä jäsenmaksun suuruus. 
Tervetuloa. 
 

  



Matti Järvensivu (Jälleen ote tulevasta seuran historiikista) 

Jukka Osara 

Hämeenkyröläinen HämUA:n kantava jäsen ja taksialan yrittäjä Matti Järvensivu on osallistunut lukuisiin 

lähialueen autourheilukilpailuihin 1964 – 1984. Hän on myös itse ollut järjestämässä St- ajoja Hämeenkyrön, 

Viljakkalan ja Mouhijärven kunnissa.  Erityisesti Matilla on pitkä kokemus Suomi-ajoista, joihin hän on otta-

nut osaa useita kertoja B- ja A-luokissa.  

Matti kartturinaan Juhani Sirkka osallistui 1968 Suomen UA-liiton järjestämään Suomi-ajoon, jossa oli mu-

kana yli 700 autokuntaa. Tämä oli vuorokauden kestävä liikenneaiheinen kilpailu, jossa kierrettiin melkein 

kaikki Etelä-Suomen kaupungit. Säännöt olivat tarkkoja ja niitä oli paljon - esim.  väärästä ajotavasta ran-

gaistiin virhepisteillä. Tässä kisassa Matti ja Juhani sijoittuivat toiseksi ja palkintona heille annettiin matka 

Monte Carlon rallia seuraamaan Monacon ruhtinaskuntaan 1987 tammikuussa. Kilpailun voittaja sai palkin-

nokseen Morris Mini henkilöauton. Paluulennolla Nizzan kansainvälisellä lentokentällä he huomasivat len-

tokoneen polttoaineentäyttöaukon korkin olevan auki ja kerosiinia roiskui siiven päälle. Matti ja Juhani huik-

kasivat äkkiä lentoemännälle asiasta ja koneen lähtönousu saatiin keskeytettyä. Lentokentän työmiehet 

laittoivat korkin kiinni ja niin he pääsivät uusintayrityksellä takaisin Helsinkiin.  

Matti ja Juhani osallistuivat toisen kerran Suomi-ajoihin 1973 ja jälleen sijoitus oli toinen sekä palkintona 

matka Mallorcalle. Matti tuumi, että ”Kunpa tämän matkan lennoilla ei jätettäisi polttoaineentäyttöaukon 

korkkeja auki siipien päälle”. Seuraavana vuonna 1974 kartanlukijaksi oli vaihtunut Lasse Liukko, mutta 

Matin autokuntaa ei enää hyväksytty yleiseen luokkaan vaan hänet laitettiin ammattilaisten joukkoon, jossa 

he saavuttivat neljännen sijan ja palkinnoksi tuli oikein ”hyvän ajajan kunniakirja”.  

 

Matti on ollut myös HämUA:n järjestämässä Hämeenkyrön kunnan liikennekilpailussa ratamestarina. Lii-

kennepuolen kilpailuissa saavutettujen hyvien sijoitusten tuomien paineiden vuoksi hän on yleisessä liiken-

teessä yrittänyt noudattaa lakien ja hyvien tapojen mukaista ajotapaa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Muuta 
Aikaisemman kaluston jatkoksi seuralle on hankittu kolme telttakatosta, paljon kylmälaukkuja sekä iso kah-
vinkeitin. Kuten aiemmin, jäsenistömme voi lainata tätä kalustoa omiin tarkoituksiinsa. 
 
Seuran oma rallisprint-kilpailu haettu sunnuntaille 23.9.2018. Tervetuloa jälleen joukolla sitä toteuttamaan. 

Nuorison suositut biljardi-iltamat kerhorakennuksella ovat jatkuneet. Heillä on ajatuksena pitää HämUA:n 

kasipallo mestaruusturnaus talven aikana. 

 

Hämeen aluemestaruus 

Oman porukan sijoitus, nimi, pisteet 

JM, yleinen 
5, Marko Koivisto, 11 / 6, Ville Mattila, 11 / 10, Juha Kurri, 8 / 12, Jesse Kallio, 8 / 15, Joonas Rantanen, 6 
JM, EVK 
3, Joni Kurri, 11 / 9, Jesse Kallio, 9 / 16, Reima Majamäki, 6 
JM, naiset 
2, Sofia Siili-Malinen, 17 / 5, Suvi Kaipila, 9 / 6, Johanna Koivisto, 8 
JM, nuoret 
2, Niko Mattila, 19 / 6, Lenni-Kaleva Koskinen, 9 
JM, seniorit 
3, Reima Majamäki, 8 
 

Rallisprint, Yleinen, 2-veto 
1, Janne Koskinen, 20 / 9, Jari Lamminsivu, 8 / 12, Marko Mansikkamäki, 6 / 18, Aki Mansikkamäki, 1  
Rallisprint, Yleinen, 4-veto  
1, Jari Lamminsivu, 13 
Rallisprint, juniorit, 2-veto 
10, Aleksi Kopalainen, 8 / 13, Mika Kaapu, 5  
Rallisprint, seniorit 
6, Jouni Salmi, 7 

 
Ralli, B-juniorit, kuljettaja    Ralli, yleinen, kuljettajat 
1, Mika Kaapu, 24 / 7, Jani Salmi, 8   1, Marko Mansikkamäki, 8 
Ralli, B-juniorit, kartturi    Rata, V1600 
1, Pasi Kalliomäki, 24    8, Arttu Kilpi, 12 


