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- kokoaminen ja taitto Arto Ylhävaara



Oikein hyvää alkanutta syksyä kaikille SLUA:n jäse-
nille.

Noin... lumia ja pakkasia odotellessa pieni katsaus ku-
luneeseen vuoteen 2018 sekä alkuvuoteen 2019.

Pieni kertaus: Kuten jo viime aviisissa oli olimme Arto 
Ylhävaaran kipparoimassa OP-talvirallisprintissä Ran-
tasalmen moottoriradalla sunnuntaina 28.1.2018 toimitsi-
jatehtävissä. Keli oli mitä mainioin ja kilpailukin soljui 
erittäin hyvin osaavissa käsissä. Kiitos kaikille tehtävissä 
olleille.

Seuraavaksi kävimme Mikkelissä SM-Vaakunara-
llissa EK5 Siikakosken lähtö ja maalipään hoidossa 16.-
17.2.2018. Kiitokset kaikille mukana olleille.

SM-itärallissa 3.3.2018 olimme myös järjestämässä yh-
den EK:n. Kiitokset kaikille mukana olleille toimitsijoille 
sekä päälliköille, Urpo, Ari ja Jouni.

Seuraavana olikin sitten Kerimaa sprint 19.5.2018. 
Järjestelyt oli aika haastavia Kerimaan tilanteen takia. 
Kaikesta kumminkin selvittiin mielestäni olosuhteisiin 
nähden hyvin. Rataan oli panostettu jo edellisvuonna 
kunnostamalla sitä ja se satsaus kannatti. Saimme niin 
tuomaristolta kuin kilpailijoiltakin kiitosta radan paran-
tamisesta. (Kalustovaurioita ei sattunut radan takia). Urpo, 

Jaska, ja Pekka tekivät suuren suuren työn kilpailun takia. 
Erittäin suuret kiitokset myös kaikille muillekin mukana 
olleille, siis aivan kaikille!! Ilman teidän kaikkien panosta 
ei kilpailua olisi pystynyt järjestämään eikä läpiviemään.

Perinteinen Kuikka Fk ajettiin myös Kuikkaniemen 
kartting radalla 1.7.2018. Kilpailu oli myös Savo-cupin 
osakilpailu. Sää suosi ja kilpailijoitakin oli sen verran että 
luokkia yhdistelemällä saatiin ihan kunnon kisat aikaan. 
Kiitokset myös tästä kaikille mukana olleille sekä kil-
pailun johtajalle Urpo Kososelle.

Seuraavana olimme «tulessa» rallissa Kiteellä 
18.8.2018. Porukkaa tarvittiin paljon ja oli kuulemani mu-
kaan erittäin haasteellista saada porukka kasaan.  Mutta 
siinä taasen onnistuttiin - kiitos Urpon. Homma hoidettiin 
kunnialla loppuun saakka. Suuri kiitos kaikille!!!

Kartting jäsentenväliset kisat ajettiin 22.9.2018 Kuik-
kaniemen karttingradalla. Kiitos kaikille osanotosta.

Sitten taasen on jälleen «rallivuosi» eli HRCF ralli 
26.1.2019. Kilpailun johtajaksi on lupautunut Urpo Ko-
sonen ja sihteerin hommia hoitaa Titi.  Kumpikin  on  
ilmoittanut että nyt on ehdottomasti viimeinen ralli jonka 

Pj:n
mietteitä   



he tekevät. Seuramme kannalta ralli joka toinen vuosi on 
välttämättämyys,  muuten  «kioskin»  ovet  saa  laittaa 
kiinni. Ja jos ralli jää joku vuosi tekemättä emme koskaan 
enää saa sitä takaisin. (Halukkaita tekijäseuroja kyllä  riit-
tää). Meillä on kyllä hyvä maine tehdä ja järjestää ralli. 
Vaatimukset tietysti kasvaa vuosi vuodelta niin  turvalli-
suuden kuin yhteistyökumppaneidenkin osalta, samalla 
kun osallistujamäärä supistuu, Se asettaa meidätkin han-
kalaan asemaan. Onneksi meillä on vielä seurassa sellaisia 
henkilöitä jotka hallitsevat, tuntevat, osaavat sopimusneu-
vottelun kiemurat ja näin ollen pitävät seuran pään pinnal-
la. Mutta miten pitkään nämä henkilöt jatkavat ja jaksavat 
tätä hommaa? Uusia tarvittaisiin kipeästi mukaan!! Mutta 
ralli ajetaan 26.1.2019. 

Muuta jorinaa 

Läksin suurin toivein pitkän harkinnan jälkeen täyt-
tämään SLUA:N puheenjohtajan saappaita 2016. Suun-
nitelmat ja visiot olivat olemassa, mutta yksi kerrallan ne 
murenivat pois. Mm. jäärata-ajojen henkiin herättäminen, 
as ja monet muut ideat. Syynä voitaneen mainita Suomen 
muuttuneet ilmasto-olosuhteet ja muutenkin muuttuneet 
arvot. (Nuorisoa ei enää kiinnosta).

Mutta mielestäni tässä maassa/maailmassa aina tullaan 
kilpailemaan oli se sitten hevosilla (ennen vanhaan), au-
toilla (polttomoottorit) tulevaisuudessa sähkö tai jokin 
muu voimavaraisilla kulkuneuvoilla joko radalla tai jossa-
kin muualla. Urheilu ja kilpailu ei koskaan lopu!! Meidän 
pitää vaan mennä eteenpäin ja muuttua.... Tässä tarvitaan 
nuoria osaajia mukaan.

Itse olen ollut jo mukana kauan. Muistaakseni vuonna 
-73 olin ottamassa vastaan aikakortteja. Tietysti väliin 
mahtuu aikakausia jolloin olen ollut pois toiminnasta mut-
ta palannut aina takaisin. Tämän harrastuksen parissa tulen 
varmaan olemaan «loppuun saakka». Uskon että se tulee 
antamaan vielä uusia elämyksiä.

Suuret kiitokset haluan myös antaa henkilöille joiden 
kanssa olen ollut tekemisissä 2016-2018. Ilman teidän 
tukeanne pj:n tehtävä olisi ollut mahdoton. Nyt tosiaan 
pj:n tehtävä on avoin!!! Kuka ilmottautuu tehtävään?!! 
Tekemistä on!! Itse en enää pysty.,Aika ei riitä, lapsilla on 
harrastukset ja minulla ja puolisollani vuorotyö. Ei pidä 
ottaa enempää kuin pystyy tekemään.

Syyskokouksessakaan ei ollut kuin kourallinen poruk-
kaa. Missä porukka on kun luottamustehtäviä jaetaan. Jäl-
keenpäin sanotaan sitten sitä ja tätä pitäisi tehdä tai jät-
tää tekemättä, mutta ei olla paikalla kun tehdään suuria 
päätöksiä.

Vielä viimeisenä. Meillä on Kuikkaniemessä kerhora-
kennus joka on todella pienellä käytöllä. Kuitenkin kiin-
teät kulut juoksee koko ajan. Tähdentäisin että rakennus 
kuuluu koko seuralle, ei vaan karting porukalle kuten 
virheellisesti ajatellaan. Käyttäkää sitä.

tv: pj Tame

puh. 040 5591353,  tame6464@gmail.com    

Väistyvä
puheenjohtaja 

muistuttaa,
että seuralla on 

loistavat
harrastus-
olosuhteet

Kuikkaniemessä 
ratoineen ja

kerho-
rakennuksineen. 
Ne ovat kaikkien 

jäsenten käytössä.



    

PIKKUJOULU
PERJANTAINA 30.11.2018 KLO 19 alkaen

Sokos Hotel Seurahuoneen Tosca-kabinetissa

   Ilmoittautumiset  23.11.2018 mennessä 
Ritva Pietikäiselle 050 355 9610 tai titi.pietikainen@gmail.com

*  Pikkujoulussa palkitaan vuoden 2018 ansioituneet  *
Perinteisen pikkujoulumenun hinta on 36,90 euroa/hlö

Menu:

Glögisilliä (M, G)     Juhlakinkkua ja rommisinappia (M, G)

Pippurisavulohta (M, G)        Katkarapusalaattia ja sitruunamajoneesia (L, G)

Maksapateeta ja puolukkamarinoitua punasipulia (L)      Vihreää salaattia (M, G)

Marinoituja oliiveja (M, G)    Rosollia ja punajuurismetanakastiketta (L, G)

Metsäsienisalaattia (L, G)    Yrttiperunasalaattia (L, G)

Tilliperunoita (M, G)     Karjalanpaistia (M, G)

Paistettua lohta ja rosmariinivoikastiketta (L, G)         Porkkana- ja lanttulaatikkoa (L, G)

Keitettyjä perunoita (M, G)    Coctailpiirakoita (L), maalaisleipää (L), ruisleipää (L)

Yrttilevitettä (L, G) ja voita (L, G)    Karpalo-juustokakkua ja kinuskia (L, G)

Kahvia, haudutettua teetä  

    TERVETULOA PIKKUJOULUILEMAAN! 

NUORTEN PIKKUJOULU
SUNNUNTAINA 2.12.2018 KLO 16 ALKAEN

KUIKKANIEMEN KERHOTALOLLA

*  Palkitaan vuoden 2018 ansioituneet  *
Mukaan pikkupaketti ja runsaasti joulumieltä!

Tiedustelut: 
Urpo Kosonen , 050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi



Kuikka FK Savo Cup 2018
Savonlinnan Urheiluautoilijat
1.7.2018

Harr Cadet Savo Cup

Sij   Num  Nimi                    Seura              P. aika   

1       69     Peppilotta Sallinen     SLUA                35.145      
2     124      Aapo Timonen            JoeUA              35.272      
3     123     Eelis Gustafsson        JoeUA              35.823      
4       58     Milo Mononen            LapinlUA         37.496      
5     129     Niclas Hyökki          JoeUA             40.255     

Mini60 junior SavoCup
1      14      Panu Pelkonen          AL / Kuopio     33.522    
2     807     Marcus Hyökki         JoeUA              33.207    

Mini60
1      26      Lappalainen Oskari     SLUA               32.719    

Raket junior Savo Cup 
1      54      Matti Laukkanen        LapinlAU         34.283    
2      46      Aatu Jääskeläinen     LapinlUA         34.974    

Harr Rotax jun Savo Cup
1      35      Kari Kaskinen                 SLUA       30.153
2      32      Krista Kaskinen        SLUA               31.250   

X30 Cadet Savo Cup
1      50      Jasper Jääskeläinen    JoeUA              30.508     
2      41      Juho Niskanen          NilUA              30.661 

X30 jun Savo Cup
1     30      Niko Sinkkonen         JoeUA              30.280

Kilpailunjohtajan 
terveiset!

Historic Rally Trophy –
kansallisen arvokilpailusarjan

1. osakilpailu 26.1.2019

* HRT – osakilpailu
* HRT – nuottisarjan osakilpailu

* HTRS – tasanopeussarjan osakilpailu
* Aircooled.fi VW Rally Serien osakilpailu

* BMW Xtreme Rallyn osakilpailu
* Lisäksi nuotitettavat ja nuotittamattomat lisäluokat

* Kaakkois–Suomen ja Itä–Suomen 
aluemestaruusosakilpailu

Rallimme tiedotuspäällikkö Arto Ylhävaara on kilpailun 
suhteen tehnyt tässä vaiheessa erittäin kattavan eri osa–
alueita koskevan tietopaketin. Rallikiireitteni keskellä en 
käy samoja asioita toistelemaan. Järjestelyt ovat reitinkin 
suhteen hyvässä mallissa ja turvatarkkailija on tulossa 
ensi viikolla siihen tutustumaan. Pääyhteistyökumppanin 
kanssa neuvottelut ovat olleet kovassa käynnissä kesältä 
tänne saakka ja lopputulos ratkeaa hyvin pian.
Erityiskiitos jo tässä vaiheessa Tolvasen Artolle.

Historic Rally Club Finlandin johto otti heti tämän vuo-
den alussa yhteyttä minuun haluten meidän seuramme 
järjestävän HRT– sarjan ensimmäisen osakilpailun 2019. 
Tartuimme tarjoukseen ja nyt olemme näin pitkällä. Ku-
ten Artokin jutussaan mainitsee, tarvitsemme mahdolli-
simman monen seuralaisen sekä myös muidenkin työpa-

nosta tämän valtavan projektin läpivientiin.
Allekirjoittanut vastaa mielellään kysymyksiin. Kiitos 
avustanne jo etukäteen!

Urpo Kosonen
kilpailunjohtaja,

järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
050 567 0482

urpo.kosonen@elisanet.fi

Urpo Kososella on takana jo 10 SLUAn rallin vetotehtä-
vää. Kuva otettu edellisen, vuoden 2017 Seurahuone-ral-
lin reitiltä.



Savonlinnan Urheiluautoilijat on järjestänyt viime vuosi-
kymmenet rallin joka toinen vuosi. 2000-luvulla ajetuista 
kuusi on ollut Historic Rally Trophy -sarjan osakilpailuja ja 
näistä taas viisi peräkkäin järjestettyjä. Jo tämä todistaa, 
että yhteistyö HRCF:n eli Historic Rally Club Finland ry:n 
ja Savonlinnan Urheiluautoilijat ry:n välillä on toiminut 
loistavasti. Yhteistyön toimivuuden vakuudeksi kannattaa 
myös muistella, että HRCF valitsi Savonlinnan osakilpailut 
sekä 2008 että 2017 kyseisten vuosien parhaiksi osakilpai-
luiksi. Vuodesta 1996 SLUA:n järjestämiä ralleja johtanut 
ja nyt jo 11:ttä ralliaan ”isännöimään” valmistautuva Urpo 
Kosonen lisää HRCF:n ottaneen itse yhteyttä toiveella, 
että Savonlinna järjestäisi heille myös vuoden 2019 sarja-
aloituksen. - Me saamme olla ylpeitä saamastamme luot-
tamuksesta, mutta meidän täytyy samalla myös nöyrinä 
rakentaa kilpailu, joka soveltuu mahdollisimman hyvin 
HRT-kalustolle. 

Reittiä 170 km

Tällaisen arvokilpailun tarjoamisen ja järjestämisluvan 
vahvin perusta on luonnollisesti paikallistasolla erinomai-
sesti järjestetyt aikaisemmat rallit. Samalla erittäin suuri 
merkitys on myös yhteistyö ja loistavat verkostot ei vain 
seuran sisällä eikä edes omalla alueella, vaan myös järjes-
tö- ja liittotasolla. Tuo tapahtuman arvostelun kestävän 
tason säilyttäminen taas nojaa osaaviin tekijöihin - kaikilla 
osa-alueilla. Savonlinnan rallit ovat saaneet kiitosta mm. 

reitistä, joka on soveltunut erinomaisesti myös historic-
luokkien kalustolle. Suurin kiitos tästä taas kuuluu Nousiai-
sen Jaskan johtamalle reittityöryhmälle. Voidaan odottaa, 
että taso säilyy nytkin erinomaisena, sillä tämä sama osaa-
va joukko on nytkin ajellut useamman viikon Savonlinnan 
lähiympäristön teitä suunnittelemassa juohevaa reittiä ja 
kyselemässä tielupia. - Reitti alkaa olla viimeistelyä vail-
le valmis. Se pysyttelee muutaman viime vuoden tavoin 
Savonlinnan itäpuolella ja hyödyntää myös joiltakin osin 
edellisten vuosien erikoiskokeita. Reitin kokonaispituus on 
noin 170 kilometriä, josta erikoiskokeita noin 69 kilomet-
riä, ratamestari avaa muutoin kisaviikonloppuun saakka 
virallisesti ajatellen kilpailijoilta salassa pidettävää reittiä.

Yleisöerikoiskoe 
Tällä kertaa ralli tuo tullessaan ensimmäistä kertaa rei-

tille myös yleisöerikoiskokeen. Yleisö pääsee perinteisesti 
ihailemaan kisakalustoa lähtö- ja maalipaikalle torille sekä 
Prisman pihapiirissä pidettävälle tauko- ja huoltopaikal-
le. Uusi, kaupungin tuntumassa oleva reilun kilometrin 
mittainen ”kiirustaipale” tuo nyt mahtavan lisän päästä 
näkemään tämä sama kalusto tositoimissa.

Kuten HRT-sarjaan kuuluu, tämä ralli on Historic Rally 
Trophyn lisäksi myös HRTT tasanopeussarjan, Aircooled.fi 
VW Rally Serien sekä BMW Extreme Rallyn mestarusosa-
kilpailu. Samalla myös sekä Itä-Suomen että Kaakkois-
Suomen alueiden harrastajat pyrkivät kasvattamaan  täs-
sä yhteydessä omia aluemestaruusosakilpailupisteitään. 
Lisäksi mukaan tulee vielä useita lisäluokkia jotka eivät 
välttämättä kilpaile missään edellä mainituista sarjoista.

Talkoisiin!
Kuten tiedetään, rallin läpivienti vaatii useampien sa-

tojen talkoolaisten työpanoksen. Savonlinna saa luon-
nollisesti järjestämisapua naapuriseuroilta, joiden järjes-
tämissä ralleissa Savonlinna käy sitten vastavuoroisesti 
autttamassa. Mutta naapuriavusta huolimatta mukaan 
tarvitaan jälleen lisäksi vähintään jokainen seuran jäsen ja 
näiden kotiväki ja tuttavat. Ralli on valtava ponnistus jota 
tällä kertaa kasvattaa melkoisesti vielä uusi yleisöerikois-
koe.

Lisätietoja saa tarvittaessa «Upi» Urpo Kososelta nume-
rosta 050 5670482 tai urpo.kosonen@elisanet.fi.

Historic-rallikalusto
jälleen Savonlinnaan

Loistava tapahtuma,  saumaton yhteistyö
ja hyvät verkostot tämän mahdollistavat

- Arto Ylhävaara -

Kari Haapalainen kuplineen on tuttu näky sprint- ja rallirei-
teillä. Vaikka keulassa on tuo kuuluisa numero 53, kilpai-
lunumero Karilla oli toukokuisessa Kerimaa-sprintissä 3 ja 
vajaat pari vuotta sitten ajetussa VW-merkkiluokan voiton 
tuoneessa Seurahuonerallissa 64.



Jiri Mynttinen ajoi valtakunnallisessa X30 Cadetissa kolmanneksi.

Karting-tervehdys!

Kuikka FK ajettiin 1.7.2018 Savo Cupin osakilpailuna
onnistuen urheilullisesti erinomaisesti.

Omat kilpailijat menestyivät saavuttaen
kolme luokkavoittoa. Taloudellisesti myöskin
tarkalla budjetilla päästiin reippaasti plussalle.

Kisojen jäädessä pitämättä tässä lajissa
on aina toiminnallinen tappio merkittävin.

Onnittelut kilpailijoille ja kiitokset toimitsijoille!

Erityiskiitos ensikertalaiselle Heidi Salliselle
napakasta buffetin hoidosta hankintoineen!

Kiitos samoin uudelle kerhonvetäjä
Juuso Lambergille aktiivisine kavereineen!

Kilpailijoidemme parhaita sijoituksia kaudelta

Jiri Mynttinen Iame – sarjasijoitus Cadet – luokka 3. 
Oskari Lappalainen 
X30 baltic aravete 4., Viron mestaruussarja Mini 60 8.
Peppilotta Sallinen Cadet – Micro 
Aluemestaruus Kotka 1., Kuikka FK Savo Cup 1., Kymi Cup Imatra 3., LPR 6., Savo Cup – sarja 5.
Kari Kaskinen Rotax junior
RMC – sarjasijoitus 12., Savo Cup – sarjasijoitus 1. , Kuikka FK Savo Cup 1., Kymi Cup – sarja 1.
Krista Kaskinen Rotax junior
Savo Cup – sarja 2., Kymi Cup – sarja 2., Kuikka FK Savo Cup 2.
Santeri Varis ajoi Iame – sarjaa myöskin.

Savo Cup – sarjatulokset, Kuikka FK:n sekä SLUA:n jäsentenväliset tulokset löytyvät erikseen.

Mukavaa joulun
sekä
uuden
harrastuskauden
odotusta!

Urpo Kosonen
radan valvoja /
kartingin
yhteyshenkilö
050 567 0482
urpo.kosonen@elisanet.fi

Peppilotta Sallisella on takana varsin mukava kausi. Ykkössijoja 
tuli mm. alueelta, jäsentenvälisistä sekä Kuikka FK:sta.



Karting - kerhotoiminta
Karting-kerhon toiminta Kuikkaniemen radalla on päättynyt tältä kesäkaudelta.

Omilla autoillaan ajavat voivat käyttää rataa niin kauan kuin keli sallii. Muistetaan 
pitää rengaspatteristot kunnossa ja paikat siistinä radan käyttösääntöjen 
mukaisesti!

Kiitos kerhonvetäjä Juusolle apulaisineen sekä kerholaisille huoltajineen!

Suuret kiitokset myös kesäisen Kuikka FK -kilpailun tehtäviin osallistuneille.

Onnittelut myöskin menestyneille kilpailijoillemme!

Syysterveisin

Urpo Kosonen

Savonlinnan Urheiluautoilijat ry

Kartingin jäsentenväliset kilpailut
Pienet luokat: 1. Peppilotta Sallinen 2. Peetu Malmstedt 3. Juuso Salminen 4. Eero Romppanen

Isot luokat: 1. Antti Montonen 2. Kari Kaskinen 3. Krista Kaskinen
4. Ida Syrjälä 5. Tomi Romppanen 6. Juuso Lamberg

Tiukkaa isojen luokkien tiimellystä Kuikkaniemessä Kuikka FK:ssa.



Savo	  Cup	  2018	  kokonaistulokset

Kuljettaja Seura La
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Yht.
Cadet
Timonen	  Aapo JoeUA 11 11 9 11 42
Gustafsson	  Eelis JoeUA 9 9 8 9 11 38
Mononen	  Milo LapinlUA 8 7 7 8 8 31
Poutanen	  Minea JoeUA 7 6 7 20
Sallinen	  Peppilotta SLUA 8 11 19
Holländer	  Milja LapinlUA 6 5 5 16
Hyökki	  Niclas JoeUA 6 9 15
Holländer	  Tuomas LapinlUA 5 6 11
Mini60	  junior
Pelkonen	  Panu AL	  Kuopio 11 11 22
Jestoi	  Niko AL	  Kuopio 9 11 20
Mini60	  yleinen
Lappalainen	  Oskari SLUA 11 11 22
Raket	  junior
Laukkanen	  Matti LapinlUA 9 11 11 11 42
Jääskeläinen	  Aatu LapinlUA 8 11 9 9 9 38
X30	  Cadet
Niskanen	  Juho NilUA 9 8 17
X30	  Junior
Jääskeläinen	  Jasper JoeUa 9 11 8 8 36
Sinkkonen	  Niko JoeUa 8 11 7 9 35
Sokka	  Oskari NilUA 11 11 11 33
Niskanen	  Juho NilUA 7 9 9 25
Yamaja	  junior
Oinonen	  Eetu NilUA 9 11 20
Yamaha	  yleinen
Kokkonen	  Jani NilUA 11 11 22
Rotax	  junior
Kaskinen	  Kari SLUA 11 11 11 33
Kaskinen	  Krista SLUA 9 9 18



Rallia ja
sprinttiä 2018
 

Kausi on tältä vuodelta paketissa 
kansallisten ja aluemestaruuskilpailujen 
osalta.

Rallin MM-sarja on vielä kesken ja se 
onkin varsin jännittävässä tilanteessa. 
Voittaako Toyota merkkimestaruuden 
vai viekö sen Hyandai vaiko Ford.

Kaksi vuotta sitten ennustelin tälle 
vuodelle rallin kuljettajamestaruutta 
tänne kotikylille ja merkkimestaruutta 
Toyotalle. Jospa tuo toinen ennuste 
vaikka toteutuisi, tiukkaa on. Yksi kisa 
ajamatta ja se on Kennards Hire Rally 
Australia 15.11-18.11.2018. 

Tämäkään vuosi ei mennyt oman 
seuran kuljettajilta ilman aluemestaruusmitaleita.

Heikki Nousiainen ajoi komiasti aluemestariksi 
rallisprintin seniorisarjassa. Mestaruus varmistui Kerimaa-
sprintissä toukokuussa. Tämä oli Heikille jo toinen 
aluemestaruus. Lisäksi on palkintokaapissa hopea ja 
pronssimitalit edellisiltä vuosilta. Vastoinkäymisiäkin oli 
auton tekniikan kanssa, mutta ne Heikin huoltotiimi sai 
hoidettua.

Tässä tietoa aluemestaruusmitalien jakoalueesta: 

Suomi on jaettu kahdeksaan aluemestaruusalueeseen. 
Savonlinnan UA kuuluu alueeseen kuusi, eli Kaakkois-
Suomen alueeseen. Autourheiluseuroja alue kuuteen 
kuuluu 39 kpl ja niissä jäseniä on yhteensä 3.978 henkilöä. 
Meidän seuramme jäsenmäärä on tällä hetkellä 101 
henkilöä. 

Suurimmat seurat alueellamme ovat Päijät-Hämeen 
Ua, Anjalankosken Ua, Heinolan Ua, Lahden Ua, Kotkan 
Ua ja Valkealan Ua, joissa jokaisessa yli kaksisataa jäsentä. 
Lisäksi siis 33 pienempää autourheiluseuraa. Oma 
seuramme sijoittuu keskikastiin jäsenmäärän mukaan 
laskettuna. Mestaruusmitalien tavoittelijoita kyllä riittää 
ja kilpailu on kova kaikissa sarjoissa ja luokissa.

Kerimaa-Sprint 2018
Kaikkiaan mukana oli 75 kilpailijaa. Enemmänkin olisi 

mukaan mahtunut ajajia edellisvuodesta parannetulle 
radalle. Korjaustoimet oli onnistuneet ja rata oli paremmin 
ajettava ja kesti hyvin kulutusta. Yleisöäkin oli mukavasti 
paikalla.

Omasta seurasta mukana neljä kuljettajaa:

Anssi Ruotsalainen, luokka 9, Renault Megane Coupe,  
sijoitus seitsemän, aika 1.52,86,  
luokassa kaksitoista ajajaa. Anssilta juttu 
omasta kilpaurasta ja tästä kaudesta.

Juha Huttunen, luokka 15, Suzuki Swift 
Sport, komea luokkavoitto, aika 1.53,40, 
luokassa seitsemän ajajaa. Juhalta myös 
kausikooste mukana.

Heikki Nousiainen, luokka 17, 
Toyota Corolla FX GT, luokkavoitto ja 
aluemestaruuden varmistus! Heikin 
aika 1.42,65. Huippu onnittelut 
mestaruudesta.

Kakkoseksi luokassa ajoi Seppo 
Korhonen Honda Civic TypeR autolla, 
aika 1.44,11 ja kolmas oli Kimmo 
Hassinen Toyota Corolla 1600 GT:llä aika 
1.46,18. Molemmat kuljettajat Keski-
Karjalan Ua:sta. 

Kun auto etenee riittävällä nopeudella niin ammattikuvaajakin jää kameroi-
neen armotta toiseksi. Tässä SLUAn ralli-, nopeus- ja JM-yhdyshenkilö Jukka 
Lajunen pakenee Kerimaan idyllisessä maastossa.

Nousiaisen Heikki varmistelee Kerimaassa SLUAlaisten varikkopilttuussa, et-
tei sokan irtoaminen vain pilaa erinomaista menestystä.



Anssin tarinaa 
Olen 26-vuotias, ammatiltani lentokonehuoltoaliup-

seeri. Kipinän autourheiluun sain jo pienenä isäni kautta.
Seuran karting-kerhossa ajoin muutaman kesän, mutta 

silloin jääkiekko ja jalkapallo valikoitui harrastuksiksi.
Varsinaisesti harrastus alkoi sitten 2013 jokamiesluokal-

la, jonka jälkeen ralli ja sprint ovat vieneet voiton.
Ralliautoni on F-ryhmän 2-litrainen Renault Megane, eli 

ei mikään aivan yleisin.
Tekniikkamurheet ovat vaivanneet aivan tarpeeksi, mut-

ta uskoa löytyy vielä.

Kausi 2018 oli lähinnä vastoinkäymisiä:

- Koilis-savo ralli, tekninenvika
- Kangasniemi ralli, tekninenvika
- JMK ralli, ulosajo
- Kerimaa sprint, luokan 7:s 
- Kuljetus Tuuri ralli, tekninenvika

Auto on työnalla ja toivottavasti ensi 
kausi olisi valoisampi.

Olen nyt viisi vuotta asunut Kuopiossa 
ja harrastamista helpottaakaseni, lähin-
nä harjoittelua ajatellen, olen päättänyt 
siirtyä Nilsiän UA:han.

Suuret kiitokset näistä vuosista!

T: Anssi Ruotsalainen
Anssi kertoo koosteessaan kauden olleen vastoinkäymisten täyttämä. Mutta 
oheinen kuva todistaa, että on vuoden varrelle nautittavaakin etenemistä si-
sältynyt.

Seppo Korhosen kilpailukausi on ollut todella 
hyvä: Rallisprintissä aluemestaruus ja F-rallisarjassa 
seniorisarjan hopeamitali. Onnittelut Sepolle omasta ja 
seuran puolesta.

Oma sijoitus samassa luokkassa Toyota Corollalla oli 
kuudes, aika 1.50,56, luokassa 15 kilpailijaa. Omasta 
mielestä hyvä suoritus. Reilun sekunnin jäin palkintosijasta. 

Historic rallia
Historic Rally Trophy 2018 sarjassa oli mukana 

Veijo Hänninen Austin Mini Cooperilla, sijoitus 
aluemestaruussarjassa oli viides. Heillä kaksi viimeistä 
rallia jäi ajamatta. Siitä lisää Petri Hännisen Vaaran kulman 
kuulumisia -jutussa.

Kohti tulevaa
Seuran tuleva vuosi 2019 alkaa tammikuussa ajettavalla 

Seurahuone Historic rallilla.

Monessa tallissa taotaan kisapirssejä kilpailukuntoon. 
Ainakin yksi vihreä on työn alla ja varmasti moni muukin 
kilpuri, kuten se kerman värinen Austin Cooper.

Tammikuun 26. päivä saapuu varsin nopeasti, joten 
kiirettä pitää talleilla ja meillä kaikilla.

Hyvää loppuvuotta jäsenille ja lukijoille, sekä tervetuloa 
ajamaan tammikuussa rallia Savonlinnaan!

T. JLajunen 

Vaaran kulmalta

Vaaran kulman kuulumisia...
Veijo kyseli vuoden vaihteen tietämillä halukkuutta 

lähteä minin kyytiin historic sarjaan. En tainnut hirveästi 
miettiä kun suostuin vaikka työelämässä onkin huisketta.

Parikymmentä vuotta taukoa samassa kabiinista ei pal-
jon näkynyt.  Huumori  edelleen samanlaista pätkillä ja 
siirtymillä...

Historic sarja on mielestäni juuri sellaista kuin harrasta-
misen pitää olla. Kisoisssa ilmapiiri on niin leppoisa että 
oikeasti pitää tarkkailla kelloa ettei myöhästy kun juttua ja 
jutun kertojaa riittää.

Kausi pyörähti käyntiin Lammilta. Kyllähän ekan pätkän 
alussa mietin et mitenhän tämä lähtee sujumaan. Kisa 
päästiin läpi ja auto ehjänä maaliin. Vähän mietitytti kun 
mini ei oikein kipitä, no ruosteessa ollaan tai muut vaan 
menee kovempaa.

Ähtäri olikin seuraavana ja sehän meni jo rutiinilla 



Huttusen

Jussin

jutustelua

Tässä vähän stooria... 
Olen ollut nyt kartturin hommis-

sa ja ajanutkin muutaman kapi-
nan Markku Hytösen kyydissä pari 
kisaa VW Golf V1600-luokassa. 

Eka kisa oli 18.8.2017 Kollis-Savo 
ralli  joka oli testikisa uudella au-
tolla Markulle.

Seuraavana oltiin sitten Mänttä 
rallissa ja kartturina 26.8.2017. 
Eka pätkän yllärivasurissa oli kanto 
ja keula viisti sitä vähän ja homma olikin siinä. Eipä siinä 
muuta kuin kotia kohti ja autoa kuntoon. 

Auton kun sain kuntoon niin ajattelin itsekin ajaa sitten 
Golfilla kun sain luvan Markulta että saan lainata sitä Ki-
teen spriintiin 8.10.2017. Eihän laina-autolla oikein uskal-
tanu rahaton mies vetää joten tulos oli ns. maaliin ajo.

Seuraavana sainkin sitten ajaa Kerimaassa Suizalla 
19.5.2018 ja se menikin jo tutulla autolla paremmin. 

Nyt olen muuttamassa Lappeenrantaan ja Luostarisen 
Tommin kanssa etsitään tallia jossa laitella kilpureita. 

Suzuki on myyty ja nyt tallissa on Type-R  ja tietenkin 
musta!

Tomi lähtenee vielä ajamaan nuorten 
suomenmestaruudesta kun on vielä mahdollisuus. Katso-
taan ja  toivotaan että  Honikka  antaa siihen mahdolli-
suuden. 

Itse olen katsellut myöskin kilpureita jos vaikka 2019- 

T: Jussi 

maaliin. Hieno kisa hienossa kelissä. Juhokin oli Jari-Matin 
kanssa samoissa kisoissa.

Kevättauko koitti ja mini matkusti hämeenlinnaan penk-
kiin. Löytyi ainakin yksi syy miksi ei oikein keretä luokassa. 
1300 minissähän on vakiona huimat 78 hv mutta penkki 

näytti 67 hv.
Mäntsälään lähdettiin samoilla säädöillä. Tällä reissulla 

pääsi myös vertaamaan autourheilun ja koiraharrastuk-
sen eroja ja samankaltaisuuksia. Samalle päivälle sattui 
ralli ja koiranäyttely. Aamulla hotellilta lähti puolisko 3 

koiran kanssa näyttelyyn ja myö auto-
kilpailuun. Kummassakaan kilpailussa ei 
palkintopallille.

Mäntsälässä tarkeni ja oli hienot reitit.
Orimattilassa käytiin ajamassa 

varmasti maaliin.
Tämän jälkeen mini siirrettiin 

tekniseen päivitykseen. Kisojen välissä 
ja jälkeen on pyritty käymään kisoissa 
järjestely puolella mihin suinkin keretty.

Ensi vuosi.
Niinkuin tapana on tässä vaiheessa 

vuotta niin talli/tallit tiedottaa kun asiaa 
on.

Syysterverveisin
Hännisen Pete
p.s. Ooppelikin odottaa inspiraatiota. Hillitöntä mutta erittäin hallittua Veijo Hännisen ja Minin yhteistyötä. Tällä ker-

taa kyse oli toimitsijatehtävästä Kerimaa-sprintissä.

Huttusen Jussi nautiskelee Kiteen sprintistä renkaita säästellen.


