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kesäkauden kalenteria yhteistyöseurojen järjestämien kilpailuiden toimitsijatehtävillä.

Kilpailunjohtajan tervehdys !
Rallimme reittijohtaja ja tiedotuspäällikkö Arto
Ylhävaara on tehnyt suuren työn ja helpottanut allekirjoittanutta valtavasti kirjoittaen tuomariston pj:n
ja turvatarkkailijan sekä pääkatsastajan raportteihin
pohjautuvan seikkaperäisen koosteen rallistamme.
Ralli onnistui urheilullisesti sekä taloudellisesti erinomaisen hyvin kaikilta osin. Hyvin hoidettu ralli on
seuramme talouden ehdoton perusta ja kulmakivi.
Myös kaupungin päättäjät hiljaisena talvikautena arvostavat näinkin merkittävän tapahtuman järjestäjää
luovuttamalla kalliita alueitaan kilpailun käyttöön
korvauksetta.
Oikeastaan vain pari merkittävää osa-aluetta tuotti
suurempaa tuskaa etukäteen. Suur-Savon kanssa sopimusneuvottelujen pitkittyminen heidän puoleltaan
mm. pakotti meidät hakemaan lisäaikaa kilpailuluvan
hakemiselle AKK:sta. Samoin yleisö EK:n puuhaaminen kolmeen eri paikkaan oli täysin turhaa energian ja ajan haaskausta.
Toivottavasti valtavan työpanostuksen vaativa rallin
tekeminen onnistuneesti lisää positiivista asennetta ja

yhteishenkeä jatkossa. Kyse on yhteistyöseuroineen
yli 300 hengen talkooväestä.
Kiitokset kuuluvat kaikille tekijöille johtoportaasta jokaiseen liikenteenohjaajaan ja järjestysmieheen
saakka. Kiitän erikoisesti vielä kymmeniä vuosia
kanssani toimineita päätoimitsijoita, joilta löytyy hyvin vahvaa kokemusta ja osaamista. Tähän veteraanien joukkoon jatkajiksi olisi kyllä hyvä löytää jollain
tavalla uusia tekijöitä ainakin oppilaiksi.
Historic Rally Cub Finlandin johtomiesten kanssa
olemme käyneet rakentavia keskusteluja tulevaisuudesta HRT-sarjan ralleista kyseen ollen. Sovimme palaavamme asiaan ensi vuonna.
Huonompia uutisia: Kerimaassa ei voida enää kisaa
ajaa, mutta uutta paikkaa katsellaan.
Hyvää kesää kaikille!
Urpo Kosonen, kilpailunjohtaja
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Asiaa kartingista
Kartingin tapahtumia olen koonnut omille tiedotesivuilleen.
Keväisin laitan myös radan säännöt tarkoituksella
lehteen. Ne löytyvät myös radan ilmoitustaululta ja
kerhorakennukselta sisältä sekä ulkoa. Tutustukaa
niihin tarkoin ja toimikaa niiden mukaisesti.
Etenkin rengaspatteristot usein ajon jälkeen jäävät
kehnoon kuntoon. Sääntöjen mukaan jokainen niitä
sotkenut korjaa vahingot välittömästi ennen radalta
poistumistaan. Siinä tapauksessa radalle on mukavampi mennä niin itsensä kuin muidenkin käyttäjien,
eikö niin!
Radan käyttäjien tulee lisäksi erityisesti huolehtia
varikon siisteydestä ja siellä tupakointi on ehdottomasti sallittu ainoastaan tupakointipaikalla.
Jätteenkäsittelyohjeet löytyvät radan opastaulusta
sekä tarkennettuna radan säännöistä!

Radan käyttäjien on kauden jälkeen ilmoitettava päivittäiset käyttöajat Urpo Kososelle.
Seuramme aktiiviset, menestyksekkäät Lappalaisen
ja Mynttisen tiimit ovat jo kilpailukautensa aloittaneet Viron sekä Suomen puolella. Peetu Malmstedt
aloittaa uransa Savo Cupissa 26.5.
Onnea ja menestystä kaikille muillekin harrastajille!
Kuikka FK:n 21.7. järjestämiseen tarvitaan aktiivista
porukkaa ja sitähän meiltä kyllä löytyy. Samoin maanantaina 27.5. aloitettavia talkoita jatketaan sikäli
kun töitä alueella riittää. Kiitos etukäteen!
Hyvää kevättä ja kesää kaikille!
Urpo Kosonen
050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

Vain aniharvalla seuralla on maassamme oma kartingrata. Savonlinnan Urheiluautoilijoilla se kuitenkin on. Jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin ja pitkään lajin harrastajia, jokaisen kannattaa käyttää sitä vastuullisesti eli noudattaa mm.
käyttöaikoja ja radan muita sääntöjä.

Kuikkaniemen kartingradan säännöt
Aukioloajat:
tiistai – perjantai
lauantai		

klo 12.00 – 20.00
klo 10.00 – 16.00

Kerhoilta, ohjattu:
tiistaisin, parilliset viikot klo 18.00 – 20.00		
Ratamaksut:		

15 € / päivä, 150 € / kausi

Seuran jäsenmaksun suorittaneille radan käyttö on
maksuton.
Radan käyttö on kielletty kirkollisina juhlapyhinä
(helatorstai, juhannus (3 pvä), pyhäinpäivä),
sekä kilpailun jälkeisellä viikolla.
O Radan käyttö on sallittu vain kartingautoille
lupaehtojen mukaan. Tiistaisin parillisilla
viikoilla klo 18.00 – 20.00 välinen aika on
varattu vain kerholaisten käyttöön, kyseessä on
lasten turvallisuus.
Yhteisesti sovitut Nuori Suomi -pelisäännöt ovat
voimassa kaikilla radan käyttäjillä.
Rata-alueella käyttäydytään asiallisesti, siististi
ja toisia kunnioittaen. Ajaminen tapahtuu omalla
vastuulla.
O Lupaehtojen mukaan radan portti pidetään
lukittuna. Avaimia voi lunastaa Urpo Kososelta
(050 567 0482). Avaimen panttimaksu on 15 €.
Päivittäiset käyttöajat on ilmoitettava viimeistään
kauden päätyttyä Urpo Kososelle.
Satunnaista käyttöä varten on avain Mertalan
Nesteellä, josta sen saa ratamaksua vastaan.
O Ajamaan tulevat pysäköivät tiiviisti
viistoparkkiin varikolle, ei portille eikä tien
reunaan.
Varikolle vain huoltoautot, muut
pysäköintipaikalle.
O Tien reunoille pysäköinti on ehdottomasti
kielletty. Katsojien pysäköinti tapahtuu
tien huoltorakennuksen puoleisella
pysäköintialueella.
O Radalla saa ajaa vain kartingautoilla AKKMotorsport ry:n sääntökirjan mukaan.

O Radalle lähdettäessä ja radalta poistuttaessa
nostetaan toinen käsi pystyyn. Jos radalla
pyörähtää, nostetaan molemmat kädet
pystyyn. Radalla saa ajaa ehdottomasti vain
myötäpäivään.
O Mikäli ulosajon seurauksena rengaspatterit
siirtyvät tai hiekkaa tulee radalle, jokainen korjaa
omat jälkensä viimeistään ennen poistumistaan
radalta.
O Kaikki roskat, öljyt, renkaat yms. on jokaisen
vietävä pois. Viimeinen lähtijä huolehtii portin
lukitsemisesta. Huolehtikaa käyttöaikojen
noudattamisesta.
Asioista ja muutoksista tiedotetaan radan
ilmoitustaululla, Itä-Savon urheiluseurat-palstalla
sekä seuran internet-sivuilla, www.savonlinnanua.net
Urpo Kosonen, radan valvoja / yhteyshenkilö
050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

Kartingin harrastajalisenssi- ja ajokorttikoulutus
Kokonaishinta 100 € sisältää:
- teoriaosan		

2h

- ajoharjoittelun

1h

- karting-ajokortin
- seuran jäsenyyden
- karting-lisenssin

( 42 €, sis. vakuutuksen )

- karting-radan käytön
Teoriakoulutus sekä ajoharjoittelu suoritetaan Kuikkaniemessä osallistujien määrän ollessa tiedossa.
Lisätietoja: kartingin yhteyshenkilö Urpo Kosonen, 050 567 0482 tai urpo.kosonen@elisanet.fi
********

Karting-kerho

Kerho aloittaville harrastajille kerhoautoilla ti 28.5.2019 alkaen tiistaisin klo 18.00 – 20.00
parillisilla viikoilla Kuikkaniemen radalla.
Lisätietoja: kerhon ohjaaja Juuso Lamberg, 0400 910 125 tai juuso-sallinen@hotmail.com
Radan valvoja/yhteyshenkilö Urpo Kosonen, 050 567 0482 tai urpo.kosonen@elisanet.fi
********

Talkootöitä Kuikkaniemessä

karting-radalla maanantaina 27.5.2019 klo 17.00 alkaen. Mukaan voi tulla illan mittaan myös oman
aikataulun mukaan. Työtä on eniten rengaspattereiden korjauksessa. Työt jatkuvat maanantaisin.
Lisätietoja:
Urpo Kosonen, 050 567 0482, Kimmo Kaskinen, 040 541 6939, Juuso Lamberg, 0400 910 125
********

Kuikka FK Savo Cup -osakilpailu
Kuikkaniemen radalla 21.7.2019

Perinteinen Kuikka FK ajetaan 21.7.2019. Kyseessä on hyvä tilaisuus aloitteleville kilpailijoille Cadet–
luokasta lähtien osallistua kotikisaan. Samoin on huoltajilla mahdollisuus perehtyä toimitsijatehtäviin, joita
riittää kaikille kiinnostuneille.
Lisätietoja: Urpo Kosonen, kilpailunjohtaja,  050 567 0482,  urpo.kosonen@elisanet.fi
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Kuluvan vuoden ylivoimaisesti suurimman urakan, Seurahuonerallin, ilmoittautumisruuhka PK-Renkaan tiloissa
on purettu ja on pieni hetki mahdollisuus hengähtää. Etualalla rallin pääsihteeri Ritva Titi Pietikäinen.

Se on kevät 2019
Tähän aikaan on useana vuonna
valmistauduttu Kerimaan rallisprint
kilpailuun. Tänä vuonna ja ei
ehkä tulevinakaan vuosina näin
tapahdu. Kilpailijoita ja järjestäjän
Savonlinnan urheiluautoilijoiden
henkilöstöä tilanne harmittaa
kovasti. Kisa ja puitteet oli
kunnossa, kilpailureittiä paranneltiin
vuosien myötä ja viime vuonna rata
oli parhaimmillaan. Mutta ei voi
muuta kuin etsiä uusi alue kilpailulle
ja se ei ole helppo tehtävä.

Palataan talven kohokohtaan,
eli tammikuussa ajettuun
Savonlinnan Seurahuoneralliin.
Mukaan kilpailuun ilmottautui 129
kilpailijaparia. Omasta seurasta
mukana oli kahdeksan kilpailijaa.
* Veijo Hänninen Austin
Cooperilla, kartanlukijana
Petri Hänninen. Cooperin
uusiksi rakennettu moottori
ja hyvät menohalut päättyivät
lämmityslaitteen venttiilin
hajoamiseen jo ennen ensimmäistä
erikoiskoetta. Sekin osa oli uusittu,
mutta näin vain kävi. Eikun uutta
matoa koukkuun ja seuraava kisa
Peurunka Ralli 9.2 ja sieltä pari
nappasi kakkossijan luokasta kaksi.
HRT-sarjan seuraava kisa 8 pvä
kesäkuuta Raisiossa.
* Seppo Laamanen kartanlukijana
Petri Silvennoinen rakensivat uuden
auton HRT-sarjaan. Lada Samara ja
luokka 14 sijoitus luokassa toinen.
Yläkuva:

Kuvassa Seurahuonerallin Historic sarjan yleiskilpailun voittaja Joni Mäkelä/
Jaakko Vuokkila Ford Escortilla menossa katsastukseen.
Keskellä:

Veijo Hänninen ja Petri Hänninen Seurahuonerallin katsastusta odottamassa.
Alakuva:

Tommi Luostarinen valmistautuu Seurahuoneralliin.

Meni vähän opetteluksi sanoi Seppo,
harjoituskilometrejä ei ehditty
ajamaan. Auton passitus historikkiin
on aikaa vaativa homma.
Seuraava kisa oli Peurunka Ralli
ja siellä myös luokan kakkossija.
Sepolla ja Petrillä myös seuraava
HRT-ralli Raisiossa.
* Matti Miettinen kartanlukijana,
Kari Pylkkänen kuljettajana Volvo
242 autolla luokassa 13 sijoitus
neljäs.
* Rallin lisäluokissa kilpailijapari
Tommi Luostarinen/SemiFinska
ajoivat luokan 26 kakkospaikalle
Ford Escort Cosworth autolla.
Matti Miettinen ja Kari Pylkkänen
* Luokka 33 Timo Muhonen
kartanlukijana ja Lasse-Pekka
Oma tehtäväni oli olla faktatuomarina kolmosMikkonen kuljettajana, sijoitus neljäs, Opel Astra
ja nelos-ek:n välihuollossa. Seurasin lähinnä
autolla.
tankkauskiellon noudattamista, muu huoltohan
oli sallittu kyseisellä paikalla. Muutamaan autoon
* Luokka 32 Jani Pulkkinen kartanlukijana ja
vaihdettiin vielä uudet renkaat viimeiselle pätkälle.
Janne Nousiainen kuljettajana, sijoitus toinen Toyota
Pääasiassa tarkastuksia ja lisävalojen toimintaa
Corolla FX GT autolla.
siellä kilpailijoiden huolto varmisteli. Pientä
liikenneruuhkaa paikalla oli, siitä kuitenkin hyvin
* Luokka 27 Arto Tolvanen kartturina Marko
Rämäsen kuljettamalle Mitsubishi Lancer Evolution selvittiin.
X autolla luokassa kolmanneksi.

Hyvin onnistunut kilpailu osallistujilta ja
järjestäjiltä. Reitti myös sai kiitosta.

Jokamiehen luokka, eli Jokkis,
uudet tuulet puhaltaa.

Seppo Laamanen ja Petri Silvennoinen Seurahuonerallin katsastuksessa.

Jukka Ede Sairanen, Ismo
Viremo ja Kristian Sairanen
lähtevät kisaamaan jokkikseen
Ede Racing teamin väreissä.
Kilpailukalustona Volvo 242 ja
Toyota Corolla, molemmat autot
Volvon moottoreilla ja tekniikalla.
Teamin kaluston rakentamisesta ja
toiminnasta vastaa kisainsinööri
Ismo Viremo. Kuljettajat Ede
Sairanen, Ismo Viremo ja
myöhemmin kesällä Kristian
Sairanen. Teamin kotipaikka on
Kotka ja sieltä käsin on tarkoitus
kiertää kesän kisat n. 200 km:n
säteellä. Ensimmäinen kisa 19.5.
Joensuussa, mihin teami lähtee
Toyota Corolla autolla.
T. JLajunen

Seitsemäs
HRT-ralli
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joa itseämme pettäisi. Mutta vähintään siihen vierelle
on hyvä poimia ulkopuolisten tarkkailijoiden eli tällä
kertaa reittiä reittijohtajan kanssa nolla-autojen edellä
kiertäneen turvatarkkailija Martti Liukkosen sekä tuomariston puheenjohtaja Jarmo Leivon näkemyksiä.
3

14:27

Turvatarkkailijan raportissa todetaan mm., että
“Seurahuonerallissa oli talvikilpailulle erinomaiset
puitteet, oli pientä ja isoa tietä, korkeuseroja paljon.
Tien pohjat kestivät erinomaisesti, tietysti kovat pakkasetkin auttoi asiassa.” Ja Liukkonen jatkoi yhteenvetoaan mm., että ”hyvät puitteet järjestää hienoja
kilpailuja jatkossakin, tiestöt antavat mahdollisuuden
vaihtelevalle reitille, paikallisen osuusliikkeeen panostuskin rallin hyväksi ilmeisesti merkittävä, joka
antaa taloudellekin selkärankaa.”
Tuomariston puheenjohtaja ei arvioi reittiä vaan
rallin muita osa-alueita kuten mm. kilpailukeskusta
sekä katsastus- ja taukopaikkoja ja niiden toimin-

toja. Kolmiportaisella
asteikolla hän antoi ”erityisen
12:30 - 19:00
hyvin” pisteitä tiedottajalle, tiekirjalle, kilpailijoiden
seurantajärjestelmälle, huolto- ja taukoalueiden toi13:30 - ja
20:00
mivuudelle
sijainnille, tiloille ja palveluille sekä
ympäristönsuojelun huomioonottamiselle. Samaa
erityistä plussaa hän antoi myös tulospalvelulle
kokonaisuudessaan.
Toimialueittain vielä puheenjohtajan kommentteja
lyhyesti:
- Kilpailunjohto: Rauhallista toimintaa koko ajan
- Sihteeristö: Toiminta hyvää ja ammattitaitoista.
- Tuomaristo: Aivan osaavia ja kantaa ottavia.
- Tuoslaskenta: Tosi hyvä Ajaksin järjestelmä.
- Katsastuspäällikkö/tekniikkaryhmä: Hyvällä asenteella toimivia alan ammattilaisia
- Tiedottaja: Ammattimaista ja erittäin paljon etukäteisjuttuja tiedotusvälineissä ennen kilpailua, sen aikana ja jäkikäteen. Hyvä kokonaisuus.
- Kilpailukeskus: Sijainti keskeinen
- Esikatsastus/turvalisuustarkastus: Tällä aika-taulutuksella ahdas ja sekava. Työskentely lämpimässä

ja läpiajettavassa hallissa. Välineitä riittävästi ja iso
porukka tekemässä sujuvasti ja nopeasti. Ei turhaa
nirppanokkaisuutta.
- Johtokeskus: toiminta asiallista ja rauhallista kaikilta osin.
- Taukoalue: Iso parkkialue tankkausmahdollisuuksineen. Kauppapalvelut ja sosiaalitilat kauppakeskuksessa.

toteavat, että nuoria olisi korkea aika saada mukaan
oppiin. Lopuksi raportoijat toteavat, että toivottavasti
perinteikäs hyvä kilpailu jatkuu ja löydätte uusia nuoria oppiin.

Reittiin liittyviä turvatarkkailijan havaintoja:
- Tiekirjapiirrokset ja merkinnän yhtenäisyys: Kaikki täsmäsivät, jopa eräs tuomari sanoi, että harvinaista
kun ei löytynyt tiekirjasta virheitä.
- Nopeudet: hitain Ek2 97,1, nopein Ek3 113,7 km/t.
Nopeuksissa ei huomautettavaa.
- Erikoiskokeiden vartiointi: Kaikki paikoillaan ja
kunnossa, varmaan tasanopeusautojen meneminen
ennen varsinaista kilpailua auttoi myös tässä asiassa.
- Turvasuunnitelma, EK-ohjeet,
poistumistiet:
Kaikki suunnnitelman mukaan ja turvasuunnitelma
hyvin laadittu.
- Viestiyhteydet: Ensimmäistä kertaa, kännyköiden
varassa, toimivat jokaisella erikoiskokeella. Olihan se
aluksi hieman outoa tottua, kun ei autossa ollut puhelinliikennettä koko ajan.
- Kilpailun johtaminen yleisesti: No oli kyllä ihmeellistä, kun ainoat tehtävät reitillä oli soittaa
johtokeskukseen lähetyslupa.
- Reittijohtajan toiminta ja pätevyys: Vähät hommat
hoitu rauhassa.
- Ratamestarin ja/tai reittitiimin toiminta ja pätevyys: Tämä porukka oli kyllä upeasti tehnyt kaiken
valmiiksi ja sen vuoksi meillä olikin helppo homma.
- Turvallisuuspäällikön ja/tai turvatiimin toiminta ja
pätevyys: Homma hallussa ja hyvin kontrollissa mitä
kukin tekee.
- EK-päälliköiden toiminta: Asiallista ja tiesivät
kaikki tehtävänsä.
- Etuautojen palaverit ja toiminta: Asiapitoinen palaveri, käytiin tehtävät lävitse ja vip auton toiminta
käytiin läpi, sekä varmistettiin, etttä kaikki etuautot
tiesivät tehtävänsä.

Hyvät arvioinnit Seurahuonerallista eivät ole sattumaa. Savonlinnan Urheiluautoilijat järjesti ensimmäisen rallinsa jo perustamisen jälkeen vuonna 1964.
Ja oppia on hyödynnetty ja hiottu tämän jälkeen kymmenissä ralleissa. HRCF:n Historic Rally Trophy
-sarjaa on ajettu Savonlinnassa nyt jo seitsemästi ja
näistä viisi peräkkäin. Vuoden parhaaksi osakilpailuksi järjestämämme ralli on valittu 2008 ja 2017. Yksi
keskeinen syy tähän on kiistatta se, että erinomaisen
pätevä reittitiimi on löytänyt joka kerran juohevat,
pohjiltaan kestävät ja ohituksillekin tilaa tarjoavat
väylät. Muutamia kertoja reitti on vedetty kaupungin
länsipuolelle mutta useimmiten itäpuolelle.

Tähän toiveeseen on helppo yhtyä. Mutta jatko jo
mietityttääkin: Mistä ja millä näitä nuoria houkutellaan talkoisiin?

Tälle vuodelle oli jossain vaiheessa jo vakavissaan
suunniteltu yleisöerikoiskokeen järjestämistä Satelliittipuiston maisemiin. Näin reittijohtajan ominaisuudessa on rehellisesti todettava, että onneksi järki voitti
ja suunnnitelman toteuttamisesta luovuttiin. Talvirallin yhteyteen on äärettömän vaikea suunnitella asfalttipinnalla ajettavaa reittiä. Ja myös vaarallista; rallinastat kiistatta kärsisivät lyhyestäkin pyrähdyksestä
ja lisäksi etukäteen olisi mahdotonta arvioida joutuisiko järjestäjä mahdollisesti korjailemaan lohkeillutta
tienpintaa.

Palautteessa en sorru mainitsemaan juuri lainkaan
toimitsijoiden nimiä, sillä tällaisessa tapahtumassa sadat talkoolaiset tekevät taatusti parhaansa uhraamalla
aikansa mielenkiintoiselle päivälle. Kuitenkin on
pakko mainita, että Kososen Upi se vain jaksaa, vuodesta ja kisasta toiseen. Miehen satojen ua-tehtävien
joukkoon on mahtunut nyt jo 11 SLUA:n peräkkäin
järjestämän rallin järjestelytoimikunnan puheenjohtajuus ja rallin johtaminen. Millaisen työpanoksen
nämä tehtävät ovat vaatineet, sen tietää ainoasLuonnollisesti raportitkaan eivät sisällä pelkkää taan kulkemalla sama talkootie. Suunnilleen saman
kehumista alusta loppuun. Niin turvatarkkailija kuin ajan mukana talkoilleena on myös tunnustettava, että
puheenjohtajakin katsovat tapahtumaa ”vierailevina omaa työskentelyä helpottaa valtavasti se, kun tapahtaiteilijoina” ja näkevät mahdollisia kehityskohteita tuman johto on sanansa - edessä ja takana - pitävällä,
usein järjestäjää paremmin. Aivan aiheellisesti he asiat osaavalla ja verkostot hallitsevalla henkilöllä.
kiinnittivät huomioita siihen, että valtaosalla tekijöistä
on jo vuosikymmenien kokemus tehtävistä. He koReittijohtajaltakin vielä kerran kiitos teille jokaiselle
rostavat, että pitkää kokemusta tarvitaan ehdottomasti
yhteisen rallimme tekoon osallistuneelle!
niin nyt kuin jatkossakin. Mutta aivan oikein he myös

