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- kokoaminen ja taitto Arto Ylhävaara



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 välit-
tömästi 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.

Iskuryhmä seurastamme aloitti eilen Kupiossa Savo Cup-sarjan seuraavin sijoituksin: Micro 1.
Peetu Malmstedt, Raket jun. 1. Siiri Malmstedt, Raket yl. 1. Pepsilotta Sallinen, Rotax 2. Kari
Kaskinen ja Rotax 4. Krista Kaskinen.
Onnea ja menestystä kaikille muillekin harrastajille !
Maanantaisin tehtäviä talkoita jatketaan sikäli kun töitä alueella riittää. Töitä on eniten
rengaspattereiden korjauksessa. Mukaan voi iltaisin tulla myös oman aikataulun mukaan.
Kiitos etukäteen!
Hyvää kesää kaikille!
   Urpo Kosonen 
   050 567 0482
   urpo.kosonen@elisanet.fi

KUIKKA FK Savo-Cup osakilpailu 19.7.2020 
Kuikkaniemessä 

Aluekilpailuna hyvä tilaisuus aloitteleville Cadetti-luokasta lähtien osallistua kotikisaan.

Samoin huoltajilla mahdollisuus perehtyä ja kouluttautua toimitsijatehtäviin.

Tehtäviin ilmoittautuminen allekirjoittaneelle alkaa välittömästi.

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



             Kuikkaniemen kartingradan säännöt 
Aukioloajat: tiistai – perjantai klo 12.00 – 20.00
  lauantai   klo 10.00 – 16.00
Kerhoiltoja ei toistaiseksi   

Ratamaksut: 15 € / päivä, 150 € / kausi

Seuran jäsenmaksun suorittaneille radan käyttö on maksuton.
 
Radan käyttö on kielletty tällä kaudella juhannus (3 pv ), 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 AKK-Motorsport 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       



SAVONLINNAN

URHEILAUTOILIJAT RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTKOKOUS

10.8.2020 klo 19.00 alkaen, Kuikkaniemen kerhotalo, Savonlinna

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

4.1 puheenjohtaja

4.2 sihteeri

4.3 kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

4.4 kaksi (2) ääntenlaskijaa

5. Kokouksen läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

5.1 läsnäolijat

5.2 äänioikeutetut jäsenet

6. Esitellään vuoden 2019 tuloslaskelma, tase, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto

7. Päätetään vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

9. Kokouksen päättäminen



Tmi Mynttinen Racing kiersi viime vuonna kartingin SM-sarjaa LKJ-luokassa. Tiimipäällikkö Mika Mynttinen tunnustaa, 
että kauden tulokset jäivät hyvin laimeiksi. Hän jatkaa, että luokka ei vain soveltunut sen enempää kuljettajalle kuin 
mekaanikollekaan. Kyseisessä luokassa moottorit ovat suoravetoisia ja käynnistetään työntämällä. Mika jatkaa, että 
vuodesta tuli kuitenkin paljon kokemusta ja hyvää oppia kovista kilpailutilanteista.
Alkaneelle kaudelle 2020 Mynttiset vaihtoivat luokkaa Iame Series Junnuun. Luokkavaihto takaisin tähän oli helppoa, 
koska laitteet olivat tuttuja jo edellisiltä kausilta. - Vallitsevan corona-pandemian vuoksi harjoittelu on ollut hanka-
laa, koska radoilla on ollut rajoituksia ja suurin osa radoista on ollut kokonaan suljettuina. Ollaan kuitenkin muutama 
päivä käyty Lievestuoreella ajamassa testiä, Mika kertoo alkukesästä.
Kilpailukausi käynistyi kesäkuun ensimmäinen viikonloppu Lentolasta. Kilpailijoitakin oli todella mukavasti. Mm. Jirin 
luokassa oli kisaajia 33 ja kilpailuissa kaikkiaan 135. Jo harjoituspäivinä näki, että vauhti on todella hyvällä tasolla niin 
kuivalla kuin sateisellakin kelillä.
Lauantain kilpailu ajettiin kokonaisuudessaan sateessa. Aika-ajoista Jirille heltisi yhdeksäs paikka. Eriin lähtöpaikka tuli 
ulkokurvista, joka on huono puoli Lentolan radalla. Eristä Jirille tuli kuitenkin kelpo suoritukset 13 ja 9. Finaaliin tuli 
lähtöpaikka 11 ja sisäpuolelta. Tiukan väännön tuloksena nuorukainen oli maalissa yhdeksäs.
Sunnuntaille oli luvattu kuivaa keliä - ja ennuste pitikin paikkansa. Aamuharjoituksissa Jiri oli heti neljänneksi nopein. 
Aika-ajo meni sitten pieleen hitaampien sotkiessa nopeat kierrokset. Sijoitus oli vasta 14:s, mutta se ei kuskia lan-
nistanut. Eristä tulivat sijat 14 ja 15, joista finaalin lähtöruutuun 13. Päälähdössä Jiri ajeli hurmoksessa ja teki todella 
näyttäviä ohituksia ja oli kierrosajoissa kolmen nopeimman joukossa. Kierrokset loppuivat hieman kesken, mutta nou-
sua ehti tulla sen verran jotta maalissa oltiin kuudensia.
Seuraava kilpailu olisi juhannuksen jälkeen Kouvolassa. Tämä jää kuitenkin väliin Jirin ollessa tuolloin rippileirillä.
Iame-sarjassa ajetaan viitenä viikonloppuna yhteensä 10 kilpailua. Sarjapisteet lasketaan kahdeksasta kilpailusta, jo-
ten tällä alulla hyvä sarjasijoituskin olisi Jirille kyllä mahdollinen tällä kaudella.

Jiri takaisin 
Iame Series 
Junnuun



Nuorten pikkujoulussa 
ojennettiin Vuoden tulokas 
-palkinto Peetu Malmstedtille 
ja Tsemppi-palkinto Siiri 
Malmstedtille.

Talvella 2021 ajetaan Savonlinnassa
jälleen HRT-sarjan osakilpailu

Seurahuoneralli. 
Varaa aikaasi toimitsijatehtäviin!



Terve vaan kaikille tasapuolisesti. Niille jotka 
eivät allekirjoittanutta tunne entuudestaan, 
kerrottakoon taustoja sen verran, että olen 
tullut rallin pariin 90-luvun puolessa välissä. 
Suurimmaksi osaksi olen ollut penkalla, 
toimitsijana sekä huollossa apupoikana. 
Tarinoita ja kokemuksia olisi kerrottavana 
vaikka kuinka, mutta keskitytään tässä nyky-
isyyteen.

Hännisen Peten syyksi voidaan lukea se että 
oma ”ura” sai ylipäänsä alkunsa, suoritettu-
ani rallitutkinnon 2015, ja vuotta myöhem-
min osallistuttuamme Kiteellä Tenqtools- 
ralliin. Kisapäivän aamuna tuli kevennettyä 
kaikki ylimääräinen paino pois useamman 
Arabialla tapahtuneen istunnon myötä. Jän-
nitys laukesi kuitenkin melko pian startin 
tapahduttua, ja pääsin nauttimaan Peten 
kyydistä sekä Kiteen hienoista teistä. De-
byytti päättyi valitettavasti keskeytykseen 
Ek5 lähdössä, jossa Opelista hävisi sähköt, 
eikä auto enää käynnistynyt.

Up in the ass of Timo 
-mutinoita kartturin penkiltä

Huoltoparkin aurinkoista tunnelmaa yhdessä Huttusien kanssa.

Ek 2 lähdössä odottelemassa, kaikki näytti 
vielä hyvälle, mitä nyt pienistä kosmeetti-
sista vaurioista!



Jo melkein heti perään, viime vuoden tammikuussa osallistuin Mikkosen Lasse-Pekan kanssa 
omaan Seurahuone-ralliin, jossa onnistuimmekin jo saavuttamaan luokan neljännen sijan ja 
pytyn muuten autioon palkintokaappiin. Useampi tuttu tosin arvuutteli ennen kisaa mahdollisu-
uksiamme, ja ehdottivat jopa sponsoritarrojen liimaamista auton pohjaan... varman ajon myötä 
näytettiin epäileville tuomaille pitkää nenää!

Kuluva kausi

Taas meni vuosi huilatessa, mutta yksi puhelinsoitto voi muuttaa kaiken ja taas mentiin. Nimit-
täin, joku nuori mies oli kysynyt Kiteellä 1.2. K-KUA jäsäreissä Mikkosen Lapolta, olisiko tiedossa 

Seurahuone-rallin menoa ek neloselta.

Tengtools-rallin huoltotauolla on jännitys lauennut ja naama hangonkeksinä.



ketään vapaana olevaa kartturia. Numeroiden vaihdon jälkeen pidimme reilun tunnin puhe-
linpalaverin, ja jo seuraavana sunnuntaina olimmekin Korhosen Jonin kanssa Kiteen Aimossa 
säätämässä vöitä minulle sopiviksi, ja kerettiinpä ajamaan ensitestikin samalla.

  Kauden avauskilpailu olikin vuorossa tästä vain viikon kuluttua, ja suunnaksi otettiin myös F-
Cupin avauksena toiminut Kangasniemi-ralli. Vaikka molemmilla olikin entuudestaan jo hieman 
kokemusta kilpailuista, niin ihan ei kommelluksitta yhteinen debyytti sujunut. Auto katsastuk-
seen, muuten kaikki hyvin mutta oli unohtunut maalauksen jälkeen teippailla vetokoukkujen 
yms huomiotarrat. No nuhteilla selvittiin ja oikeus lähtölistalle saatiin. Ensimmäinen ek meni 
yhteistyötä hioen ja autoon sekä misukoiden pitoon luottamusta hakien, sijoitus lk8 7. Toisella 
pätkällä alkoi palaset loksahdella paikoilleen ja tuloksena luokan pohja-aika. Kolmannella 
jatkoimme samaa rataa, usean kilpakumppanin sortuessa virheisiin sekä teknisiin murheisiin, 
tuloksena toiset pohjat. Tauolle tullessa olimme sekä luokassa että junioreiden yleiskilpailussa 
piikkipaikalla. 

Kangasniemi-rallin 
toisella pätkällä 
vauhti riitti luokan 
kärkeen.

Testiä ja renkaiden vertailua Aimossa. Puskuri vielä tuossa vaiheessa kiinnittämättä maalauksen 
jälkeen.



 Mutta siihen se laulu sitten loppui kilpailunjohtajan kaataessa jääkylmän suihkun niskaan. Kol-
mosen maalissa emme nimittäin olleet huomanneet rt-asemaa ja ajoimme pysähtymättä ohi ja 
suoraan huoltoon. Niimpä seurauksena oli oppirahojen maksu hylkäyksen myötä! Asia puitiin 
läpi kotimatkalla, ralliahan tämä vain on ja sovittiin ottavamme opiksemme. Voin kertoa että oli 
tähän astisen uran vaikein hetki niellä se ketutus. Toisen epäonni on samalla toisen onni, onnit-
telut vielä Huttusen Tomille luokkavoitosta.

Pettymys hälveni kuitenkin jo parin hyvin nukutun yön jälkeen ja laitoimme ilmoittautumisen 
seuraavaan F-Cupin osakilpailuun, Jämsässä ajettavaan JMK-ralliin.

Karkauspäivän aamu valkeni Himoksella vietetyn yön jälkeen aurinkoisena, ja tiimin fiilikset oli-
vat korkealla heti aamusta. Päivä lähti liikkeelle sujuvasti ja olimme innoissamme etenkin kun 
tiesimme reitin sisältävän pätkän legendaarisesta Ouninpohjasta. Olosuhteet tosin askarruttivat 

Hyvin se Civikki loikkaa, seuraava hyppy tekikin sitten kipeää.

Kotimatkalla kirkkaissa aakkosaseman valoissa totisia miehiä.



mieltä, koska jäisillä teillä ei ollut lunta käytännössä lainkaan, ainoastaan jäätä paikkapaikoin.

Ensimmäinen lyhyt ek tarjosikin haastetta riittämiin, oli isoa ja pientä tietä, kapeita ja tiukkoja 
paikkoja sekä tietenkin hyppyjä. Näiden sekoitus sai aikaan monia keskeytyksiä, kun ei tekniikka 
kestänyt. Meiltä muuten puhdas ajo, lukuunottamatta yhtä hypystä tapahtunutta nokalleen 
tuloa. Tuloksissa pohjat sekä luokassa, että junioreissa ja kokonaiskilpailun ajoissakin 10: nneksi 
nopein aika.

Kakkosen lähdössä kuulimme Makkosen Antti-Petterin ajaneen ulos sillä seurauksella, että ek 
keskeytettiin ja ajoimme sen siirtymänä läpi.
 
Niinpä olimme taas huoltotauolle tullessa luokan ja junioreiden kärjessä. Vaan kylläpä musta 
pilvenreuna löysi jälleen meidät. Haljennut tuulilasi ja repsottava kartturin puoleinen umpio 
olivat lähinnä kosmeettisia vaurioita, jotka eivät olisi vaikuttaneet ajamiseen, mutta kuljettajan 
puoleisen etuiskarin puskiessa mehut pihalle ei vaihtoehdoksi jäänyt kuin keskeyttäminen. Kyllä 
ketutti, ehkä enemmän se että jäimme toisessa kisassa perätysten piikkipaikalta ilman pisteitä 
ja palkintoa, kuin se että tarjolla olisi ollut tosiaan Ouninpohjan vuoristorata.
 
Jonin kanssa oli sovittu ainoastaan nämä kaksi rallia, joista ei käteen jäänyt muuta kuin koke-
musta. Tosin sen merkitystä ei voine yhtään vähätellä, oli meillä hauskaakin, vaikeista olosuh-
teista pitää ottaa oppia jatkoa ajatellen. Nyt jäänkin odottelemaan kevättä ja kesää, tulisiko 
jostain suunnalta mahdollisuus hypätä kyytiin seuraavaan kisaan, adios ja adjö!

@Timo ”Timppa”Muhonen  


