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- kokoaminen ja taitto Arto Ylhävaara



Puheenjohtajan tervehdys!

Talvi alkaa olla jo ohi ja pian ollaan taas 
kesäkaudessa. Pikainen yhteenveto menneestä ja 
tulevista tapahtumista seuramme osalta.  

Seurahuone ralli 11.2.2017

Seurahuone ralli onnistui erinomaisesti niin järjes-
telyiltään kuin kilpailun läpivienniltäkin. Luettuani 
tuomariston puheenjohtajan ja turvatarkkailijan ra-
portin rallista, en voinut kuin olla ylpeä siitä kuinka 
osaava ja ammattitaitoinen porukka meillä onkaan. 
Erittäin suuret kiitokset kaikille mukana olleille sul-
kumiehestä johtoportaaseen saakka. Unohtamatta 
myös naapuriseurojen panosta... Mikkeli, Rantasal-
mi, Kitee, Joensuu ja Imatra. Myös kilpailijapuoli oli 
hyvin SLUA:N puolesta edustettuna 7 kilpailijan 
voimin ja erittäin hyvällä menestyksellä. Toki pari 
keskeytystäkin joukkoon mahtui teknisen vian takia.

Kerimaa sprint 20.5.2017

Perinteinen Kerimaa-sprint ajetaan 20.5.2017. Se 
on Historic-sprintsarjan sekä Kaakkois-Suomen ja 
Itä-Suomen alueiden aluemestaruusosakilpailu. 
Kilpailun johtajana toimii tänä vuonna Jaakko Nou-
siainen. Osallistujia odotetaan olevan noin 100:n 
molemmin puolin. Osaavia käsiä taas tarvitaan niin 
radan valvontaan, liikenteen ohjaukseen, järjestyk-
sen valvontaan, makkaran myyntiin ym... 
Tehdään taas yhdessä hieno kisa...

Talkoot myös Kerimaassa perjantai-iltana 19.5. 
Siimoitusta ja paikkojen kuntoon laittoa.

Eikun ILMOITTAUTUMAAN!!

Kilpailunjohtaja Jaakko Nousiainen  040 5300383
Ratatuomarienpäällikkö Urpo Kosonen 050 5670482
Turvallisuuspäällikkö Pekka Käyhkö 040 7061560

Tarmo Lyytikäinen 040 5591353

Puruveden ympäriajo 10.6.2017

Olemme myös lupautuneet olemaan mukana Puru-
veden ympäriajossa liikenteen ohjauksessa ja buf-
fetin pidossa, tarve noin 20 henkilöä.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset  
Urpo Kosonen 050 5670482

Kuikka FK 3.9.2017

Kuikka FK on nyt myöhempänä ajankohtana 
3.9.2017 kansallisena ja Savo-cupin osakilpailuna.

Kevät kun taasen koittaapi on perinteisiä kunnos-
tustalkoita luvassa Kuikkaniemen rata-alueella. 
Rengaspatterien oikaisua, meluaidan kyllästystä, 
pienoisautoradan korjausta ym. Näistä ilmoitamme 
nettisivuillamme ja Itä-Savossa seurat ja yhdistykset 
tiedottavat -palstalla.
Nettisivujen uudistaminenkin on käynnissä. Sen 
hoitaa Niina Saarinen. Samoin facebookiin on pe-
rustettu oma ryhmä Savonlinnan Urheiluautoilijat 
SLUA. Ylläpitäjänä toimii Hanna Mynttinen. Jos teillä 
on kuvia, muuta materiaalia, ilmoituksia jotka ha-
luatte saada esille eikun yhteys kyseisiin henkilöihin.

Niina Saarinen     045 1345876 
Hanna Mynttinen  050 3562858

PS: Muistakaa Myös Kevätkokous 24.4. klo 
18.00 Kuikkaniemen kerhotalolla. Kaikki mukaan.

 

Tarmo 
Lyytikäinen pj

040 5591353, 
sposti 
tame6464@
gmail.com



Kilpailunjohtajan terveiset!
Nettisivuillamme ovat vieläkin kiitokset heti rallin 
jälkeen kilpailun läpivientiin osallistuneille.

Kiitokset, samoinkuin nämäkin, kuuluvat 
kaikille tekijöille johtoportaasta jokaiseen 
liikenteenohjaajaan ja järjestysmieheen saakka. Ral-
li onnistui urheilullisesti erittäin hyvin. Hyvin hoidettu 
ralli on seuramme talouden perusta ja kulmakivi. 
Myös kaupungin päättäjät arvostavat Savonlinnan 
Urheiluautoilijoita rallin järjestämisestä. Kaupunki 
mm. luovuttaa siitä esimerkkinä kalliita tori- ja sata-
ma-alueitaan rallin lähtö- ja maalialueiksi 
korvauksetta.

Kahdenkymmenenyhden vuoden aikana ralliemme 
vetovastuussa toimiessani emme ole vielä koskaan 
AKK:n päätoimihenkilöiltä parempia raportteja lu-
kenut. Raporttien loppukommentit, tuomariston 
puheenjohtaja: Hyvä, tiiviiseen pakettiin rakennettu 
kilpailu. Vaativat erikoiskokeet, joiden nopeudet ei-
vät historic-luokille nousseet liian suuriksi. Osaava 
ja hyvässä positiivisessa hengessä oleva porukka 
osaa tehdä hyvän kilpailun. Turvatarkkailija: Hyvin 
tehty kilpailu. Pitkä kokemus näkyi ja tekijät rentoja 

ja iloisia. Tiestö oli todella hienoa, SM-tasoa. 

Kohta rallimme jälkeen HRCF:n hallituksesta Jar-
mo Leivo, pitkäaikainen tuttuni myös kartingin SM-
kisojen tuomariston pj-tehtävistä, soitti tarjoten ensi 
vuoden ensimmäistä osakilpailua.

Tämäkin on onnistumisen ja luottamuksen osoitus 
historicin kattojärjestön suunnalta.

Toivottavasti valtavan työpanostuksen vaativa rallin 
tekeminen onnistuen lisää positiivista asennetta ja 
yhteishenkeä  jatkossa.

Kiitokset kaikille vielä kerran ja onnittelut seuramme 
menestyneille kilpailijoille!

Hyvät tuurit Hännisen Juholle, 
toivotaan vaikeuksien väistyvän!

Ystävällisin ralliterveisin!

Urpo Kosonen, kilpailunjohtaja
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Tässä vaiheessa reitin 
valmistelu alkaa olla jo 
voiton puolella. EK:n 
varren maitokopilla 
”pakollisella” tauolla 
vasemmalta ratames-
tarit Jaakko Nousiainen 
ja Pekka Käyhkö, AKK:n 
turvatarkkailija Jari 
Moisio, kilpailun tur-
vallisuusjohtaja Tarmo 
Lyytikäinen ja kilpailun-
johtaja ja rallin järjeste-
lytoimikunnan puheen-
johtaja Urpo Kosonen. 
Kameran takana rallin 
reittijohtaja Arto Ylhä-
vaara.



Asiaa kartingista
Kartingin tapahtumia olen koonnut omille tiedotesi-
vuilleen.

Tähän jutunpätkään lisään yhden tärkeän työmaan 
heti keväällä. Radan meluaidan kyllästäminen tulee 
suorittaa tulevana keväänä ja työ edellyttää ainakin 
puolenkymmenen henkilön työpanosta.

Keväisin laitan myös radan säännöt tarkoituksella 
lehteen, ne löytyvät myös ilmoitustaululta ja ker-
horakennukselta sisältä sekä ulkoa. Tutustukaa 
niihin tarkoin ja toimikaa niiden mukiasesti. Etenkin 

rengaspatteristot jäävät kesän jälkeen heikohkoon 
kuntoon. Sääntöjen mukaan jokainen niitä  sotkenut 
korjaa vahingot välittömästi ennen radalta poistu-
mistaan. Silloin radalle on mukavamppi mennä uu-
delleen niin itsensä kuin muidenkin käyttäjien, eikö 
niin!

Radan käyttäjien tulee lisäksi huolehtia erityisesti 
varikon siisteydestä ja siellä tupakointi mm. on eh-
dottomasti kielletty.

Hyviä uutisia: AKK:n Flying Finn 100- hankkeen 
taholta anomuksemme on hyväksytty ja uusi Cadett- 
auto luovutetaan seuran käyttöön sikäli kunhan niitä 
valmistuu!

Kuikka FK kansallinen / 
Savo cup -osakilpailu 
Kuikkaniemi 3.9.2017
Viime vuonna emme saaneet karting-kilpailua, mut-
ta tulevaksi kaudeksi niitä on myönnetty kaksikin. 
Kansallinen Kuikka FK sekä Savo Cupin osakilpailu 
ajetaan syyskuun alussa saman viikonvaihteen aika-
na. Kyseessä on erinomainen tilaisuus aloitteleville 

kilpailijoille Cadett-luokasta lähtien osallistua kotiki-
saan. 

Samoin huoltajilla mahdollisuus perehtyä käytän-
nössä toimitsijatehtäviin, etenkin peruslisenssi-toi-
mitsijakoulutuksen käyneillä. Tehtäviä riittää kisassa 
kaikille kiinnostuneille.

Vauhdikasta kevättä ja lisätietoja!

Urpo Kosonen, kilpailunjohtaja

050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

Tämän sivun kuvat:
Toyota Gazoo Racing WRT

Tuumaustauolla vasemmalta
Juho Hänninen, Jari-Matti Latvala ja
Kaj Lindström



Kuikkaniemen kartingradan säännöt
Aukioloajat:

tiistai – perjantai klo 12.00 – 20.00

lauantai  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, juhannuspäivä ja 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.

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



Karting-kerho
Kerho aloittaville harrastajille kerhoautoilla ti 30.5.2017 
alkaen tiistaisin klo 18.00 – 20.00 parillisilla viikoilla 
Kuikkaniemen radalla. 

Lisätietoja: kerhon ohjaaja Mika Mynttinen, 
050 323 3528 tai mika.mynttinen@hotmail.com

Radan valvoja/yhteyshenkilö Urpo Kosonen, 
050 567 0482 tai urpo.kosonen@elisanet.fi

Talkootöitä 
Kuikkaniemessä 
karting-radalla maanantaina 15.5.2017 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 
Mika Mynttinen 050 323 3528 
Kimmo Kaskinen 040 541 6939

 Pienoisautoradan kunnostus Kuikkaniemessä
 PA-radan pinnan kunnostustyö tehdään talkoilla toukokuussa kuivien kelien tultua. Ajankohta ilmoitetaan 
 tarkemmin nettisivuillamme.

 Lisätietoja: Sami Liukkonen 050 518 0805 ja Urpo Kosonen 050 567 0482

  Kartingin 
  harrastajalisenssi- 
  ja ajokorttikoulutus
   Kokonaishinta 100 € sisältää:

   - teoriaosan  2 h

   - ajoharjoittelun 1 h

   - karting-ajokortin

   - seuran jäsenyyden

   - karting-lisenssi   (42 € , sis. vakuutuksen)

   - karting-radan käytön

   Teoriakoulutus ti 16.5.2017 klo 18.00 
   Kuikkaniemen kerhotalolla.

   Ajoharjoittelu ti 30.5.2017 klo 17.00 
   Kuikkaniemen radalla.

   Lisätietoja: kartingin yhteyshenkilö 
   Urpo Kosonen 
   050 567 0482 tai urpo.kosonen@elisanet.fi



Savonlinnan
Urheiluautoilijat ry

Sääntömääräinen kevätkokous

24.4.2017 klo 18.00 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 2016 tuloslaskelma, tase, toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto

7. Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8. Muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

9. Kokouksen päättäminen



TAPAHTUMAKALENTERI huhtikuu - joulukuu 2017

Kuukausi Päivä Asia/tapahtuma
Huhtikuu vk 15

24.4.
Slualainen 2/2017
Kevätkokous klo 18 Kuikkaniemen kerhotalolla

Toukokuu 9.5.
20.5.

Hallitus klo 18
Kerimaa Sprint

Kesäkuu 10.6.
13.6.

Puruveden Ympäriajo (toimitsijatehtäviä)
Hallitus klo 18

Elokuu 8.8. Hallitus klo 18

Syyskuu 3.9.
12.9.

Kuikka FK
Hallitus klo 18

Lokakuu 10.10.
vk 40-41
23.10.

Hallitus klo 18
Slualainen 3/2017
Syyskokous klo 18

Marraskuu 7.11. Hallitus klo 18

Joulukuu 2.12.
10.12.

Pikkujoulu
Nuorten pikkujoulu

Talvikausi 2017 
rallissa ja sprintissä 
takana

Hänninen Juho näyttää vielä miten Yaris kulkee, 
MM-kausi on vasta alkumetreillä.

Seuraava MM-ralli ajetaan parin viikon kuluttua 

27.-30.4.2017 Argentiinassa. Se on viides kisa ja 
Toyota Catzoo Racing talli ja Juho Hänninen toisena 
tehdaskuljettajana on alkuhankaluuksien jälkeen 
kuitenkin mukavasti mukana sarjassa. Liikoja ei 
pidä odottaa, sillä koko tämä vuosi tulee olemaan  
auton ja kuljettajien kehittymistä ensi vuotta 
varten. Vuonna 2018 on rallin mailmanmestari 
suomalainenja toivottavasti Savonlinnan 
Punkaharjulta.

Ja merkkimestaruus menee Toyotalle! Näin uskallan 
veikata.

Luostarinen Tommi ja Selkee Mikko huima paluu 
ralliin! 

Juho ja Kaj tauolla siellä jossakin.
Kuva: Toyota Gazoo Racing WRT



Tommi Luostarinen ja Mikko Selkee ajoivat voittoon 
Seurahuone-rallin lisäluokkien yleiskilpailussa. Eroa 
kakkoseen Korhosen Seppoon tuli minuutti ja viisi 
sekuntia.

Vaikka edellisestä rallista on kulunut lähes 
seitsemän vuotta, niin ajotaito ja tiesilmä ei ole 
mihinkään hävinnyt. Tommilla on yli 120 rallia 
takana, joten kokemusta kyllä löytyy. Vauhdista 
kertoo SM-rallien yleiskilpailusijoitukset, 
parhaimmillaan neljäs  Tommi Luostarinen & Risto 
Pietiläinen, Mitsubishi Lancer Evolution IX autolla 
vuonna 2010.

Nousiainen Heikki on ollut koko talven menopäällä 
sprintissä. Toyota Corolla  FX-GT turbomoottorilla ja 
etuvedolla on toiminut ilman suurempia ongelmia. 
Talvesta on selvitty pienillä laitoilla auton kanssa. 
Testaamaan on päässyt kohtuu hyvin.

Senioriluokka, jossa Heikki ajaa, on kovatasoinen, 
erot ovat kymmenesosa sekuntteja ja luokan voittaja 
on yleensä kymmenen-  viidentoista nopeimman 
joukossa kokonaistuloksissa. 

Esim. XXVII-Kipari sprint, Rautavaaralla su 
19.3.2017. Yleiskilpailun 2-vetoisten voittajan aika 
oli 2,84 sek parempi, kuin senioriluokan voittajan 
Seppo Korhosen aika. Seppo oli ykkönen  luokassa 
ja Heikki oli viides. Kilpailuun starttasi 78 kaksiveto-
kuljettajaa ja kokonaiskisassa Seppo Korhonen oli 
sijalla 11 ja Heikki Nousiainen 22.

On se mukava kisasta kotimatkalle lähteä, kun 
on palkinto mukana ja auto ehjä, tuumasi Heikki 
Kipari-sprintin jälkeen. Ja näinhän on ollut kaikissa 
kisoissa mihin Heikki on tänä talvena osallistunut. 
Paitsi Lahden-SM sprintissä, Corollan tekniikan 
vähän renatessa.

Seuraava kisa Heikillä on Kerimaa-sprint 20.5.2017.

Jani ja Oona Lahtinen

Ylivoimainen luokkavoitto Tahkon-SM rallista 
11.3.2017! 

Kuljettaja ja kartanlukija  olivat huippuvireessä ja 
auto Suzuki Sfift Sport V1600 toimi erinomaisesti 
koko rallin ajan.

Ensimmäinen ek ja kaksi edellä lähtenyttä ajettiin 
kiinni. Maalissa kiinniajetut totesivat huumori 
silmäkulmassa että ”sitä sitten alettiin heti ajamaan” 
ja niin näytti ek:n aikakin, ero kakkoseen 2.00,5. 

Sama tahti jatkui seuraavilla erikoiskokeilla, aikaerot 
olivat hieman alle minuutin luokkaa.
Kunnes ek 5:llä oli edellä lähtenyt kilpailijapari 
mutkan takana auto  kyljellään ja oli pysäytettävä 
ajo. Pelastustoimet kestivät sen verran pitkään, että 
sijoitus ek:lla oli viimeinen. 

Renkaatkin alkoivat hajoilemaan. Pinta kahdesta 
renkaasta oli irronnut paloina nastoineen kaikkineen 
runkoon asti. Olivat tänä vuonna ostettuja uusia 
renkaita.

Mutta ei mitään, seuraavalla 6 ek:lla jälleen pohjat 
lähes minuutin erolla seuraavaan!
Lopputulos oli ylivoimainen luokkavoitto ero 
kakkoseen 4.47,1. 

Lisäluokissa lähti yhteensä 55 kilpailijaparia ja 
Lahtisten sijoitus oli 25, erinomainen sijoitus V1600 
autolla ja lähes kaksi minuuttia pelastustöissä joista 
ei aikahyvitystä tule.

Lahtisten huimaa menoa voi käydä katsomassa 
Yotube Jani lahtinen. Videolta kyllä kuulee ja näkee, 
että kaasupoljinta pidetään pohjassa, eikä paljon 
hölläillä, silloin auto liikkuu. 

Jani ei käytä ajossa vasemman jalan jarrutusta. 

Alusta on Suzukissa hyvä, Kittelän shimmaamat 
Bilstainit joka nurkassa. Auto selvisi rallista pienillä 
vaurioilla, pohjapanssari oli hieman mutkalla, oli 
tehnyt ruttua pakoputkeen, ja etupuskurista puuttui 
alaneljännes. Oli ottanut routapompuissa vähän 
nokalleen.

Sijoitukset talven ralleista:  Seurahuoneralli luokka 
kakkonen, Kiteen F-rallisarja luokan kakkonen,

Tahko-SM ylivoimainen luokkavoitto.

Lahtisen perheen kilpailukausi jatkuu Kerimaa 
sprintissä.

Nousiaisen Heikki testaa Corollansa iskareita Lahden sprin-
tissä. 



Huttunen Tomi RSJM rallisarjaa, 
kartanlukija Koskinen Janne

Seurahuoneralli Tomilta ja Jannelta 
sujui erinomaisesti. Luokkavoitto 
kisasta ja yleiskilpailun viides sija!  
Mikkelin SM-rallissa rikkoutunut 

eturipustus on nyt korjattu , joten Suzuki Sfift Sport 
V1600 on kunnossa.   Seuraava RSJM-ralli 27.5 
Kaasujalkaralli Raisiossa. Sarjassa on vielä kolme 
kilpailua ajamatta. Ennen tuota rallia Kerimaa-sprint 
kuuluu kilpailuohjelmaan.

A-P Makkonen, hyvää menoa 
sprintissä ja ekassa rallissa. A-P:n 
ja Essi Lindroosin eka ralli toi 
sijoituksen viisi omassa luokassa. 
Ihan hyvin, siitä se lähtee! 

Laamanen Seppo, on tuurit taas 
kohillaan. Näinkin voisi sanoa.

Sepon ja Petri Silvennoisen 
talvikauden tärkein kilpailu oli 
Savonlinnan Seurahuoneralli 
11.2.2017. 

Kilpailuun valmistauduttiin huolella, autoa säädettiin 
ja testattiin, osia vaihdettiin, hammastankoa myöten. 
Jääradalla ajolinjat hiottiin kodalleen, valot säädettiin 
näyttämään hyvin tietä, lähelle ja kauas. VW-Golf 
1.8 Gti oli iskussa. Kuljettaja myös.

Ralli lähti hyvin käyntiin, ek 1 luokka kakkonen 6 sek 

voittajasta, Korhosen Seposta.

 Ek 2 Ruutikellarintien lopussa risteyksestä pitkäksi 
ja penkalle. Onneksi yleisöä paikalla ja Golf takaisin 
paanalle. Siinä meni n. 40 sek. Sijoitus ek:lla 
seitsemäs ja 35 sek. pohjista.

Ek3 Seppo ja Petri luokan kakkonen, kaksitoista 
sekuntia Korhosesta.

Ek4 Seitsemäntoista sekuntia eroa Korhosen 
Seppoon ja luokan kakkonen.

Nelonen oli kisan viimeinen ek ja aikojen perusteella 
palkintokaappiin olisi  tullut mukavasti täydennystä, 
eli luokan kakkospalkinto. Golfin tekniikka oli 
kuitenkin päättänyt toisin. Ek4:n maali AT:n jälkeen 
n. 300 m kilpuri kulki normaalisti, mutta sitten 
moottori sammui, eikä yrityksistä huolimatta enää 
käynnistynyt. Soitto huoltomiehille ja kisa oli siinä. 
Jälkeenpäin on selvinnyt että tietokoneboksin 
johtoliitos oli löystynyt eikä enää virta kulkenut.
Nyt on Golffiin tulossa uudet johtosarjat paikalliselta 
valmistajalta Nevarme Oy:ltä Kulennoisista, alkaa 
sähkökin kulkemaan.

Seuraava kisa Sepolla Kerimaa sprint.

Pylkkänen Kari Seurahuoneralli, 
Volvosta perä palasina.

Savonlinnan alueen ahkerin 
historik-kuljettaja Kari Pylkkänen 
(onko muita?) rakensi Volvon 

Paikallista kalustoa odottelemassa luonteeltaan nautinnolliselle reitille pääsyä. Ja kuljettajina vasemmalta Seppo Laa-
manen, Ilpo Kähkönen ja Jukka Lajunen.



alustan kuntoon alkutalvesta, vaihtoon meni 
tukivarsien puslat ja nivelet.

Kisaan lähti kartanlukijaksi pitkän kilpailuhistorian 
omaava Pentti Varis. Autokunnan matka päättyi ek 
ykköselle Volvon perän sanottua työsopimuksen irti. 
Kisa oli siinä.

Nyt on perä korjattu ja autolla on osallistuttu Ouneva 
Group pienoisralliin Joensuussa. Sijoitus luokan 
kakkonen.

Kari ja Volvo nähtäneen seuraavan kerran Kerimaa 
sprintissä.

Hamara Kimmo, kartanlukijana 
Lyytinen Ari, Seurahuonerallista 
luokkavoitto Opel Astra Gsi 16V:llä.  
Uusi auto Honda Civic on vielä 
viimeisiä säätöjä vaille, mutta 
valmistuu kyllä Kerimaa sprinttiin. 
Ja syytä onkin, sillä Opeli on laitettu 
myyntiin. Siitä jollekin hyvin tehty ja 
varusteltu kilpuri valmiina viivalle.

Lajunen Jukka Seurahuoneralli 
uusi ”tieliittymä” Pöntönharjuun.

No eihän siihen mitään uutta liittymää tullut, 
innostuin siinä vähän liikaa ykköserikoiskokeen 
alkuosalla ja seurailin peilistä miten se lumi lentää 
takapyöristä. Polkaisin vielä kaasua ennen sikalan 
risteystä siinä notkossa ja Corollahan ei sitten 
kääntynyt tarpeeksi ja penkalla oltiin. Onneksi oli 
yleisöä paikalla ja pääsimme jatkamaan matkaa. 
Suurimmat menohalut jäi kuitenkin siihen. Muuten 
kisa sujui hyvin.Auto toimi, mutta kulje ja tarvii lisää 
harjoitusta.  

Kartanlukija Huttusen Tuija hoiti hommansa hyvin, 
koskaan ei tarvinnut epäröidä ollaanko oikeassa 
ajassa at:llä. Ja muutenkin Tuija lukee hyvin tietä 
ja osaa kertoa kuljettajalle mitä edessä on. Tuikki 
oli myös Ouneva Group pienoisrallissa Joensuussa 
lukemassa nuottia Aki Sandbergille 4-veto 
Mitsubishilla. Sijoitus yleiskilpailun kakkonen.

Kerimaa-sprintissä tavataan! 

T. JLajunen puh. 0500563249 

P.s. Lumet vähenee, myös Motoparkin radalta.

Kaunista kisakalustoa maalauksellisessa talvimaisemassa.


