JÄSENTIEDOTE 3 / 2017

SLUALAINEN

- kokoaminen ja taitto Arto Ylhävaara

Puheenjohtajan
tervehdys!

Kesä alkaa olla jo ohi ja syksy hiipii nurkkiin.
Lyhyt katsaus edellisen julkaisun jälkeisestä ajasta.

Kerimaa Sprint 20.5.17 oli historic-sprintsarjan
sekä Kaakkois-Suomen ja Itä-Suomen alueiden
aluemestaruuskilpailu. Kilpailun johtajana toimi Jaakko
Nousiainen. Kilpailu onnistui kaikin puolin erinomaisesti.
Kiitos kaikille mukana olleille kilpailijoille kuin
toimitsijoillekin.
Kaverukset Tame ja Paavo

Puruveden ympäriajo 10.6.17, jossa olimme myös
mukana noin 20 henkilön voimin liikenteen ohjauksessa
ja buffetin pidossa. Liikenteen ohjauksen järjestelyistä
osaltamme vastasi Urpo Kosonen ja buffetin pidosta Pekka
Käyhkö. Sää suosi tapahtumaa ja porukkaa oli paljon
liikenteessä. Kiitos kaikille tekijöille omasta ja SLUA:n
puolesta, SMK kiittää myös SLUA:n porukkaa.

Kuikka Fk 3.9.17
Viime vuonnahan kisaa ei ollut ollenkaan, mutta tänä
vuonna saimme kisan. Kilpailu ajettiin Savo Cupin
osakilpailuna. Kansallinen kilpailu peruttiin osanottajien
vähyyden vuoksi. Melumittaus saatiin tehtyä kilpailun
aikana.

Tulevia syksyn tapahtumia on syyskokous 23.10.17
klo 18 alkaen Kuikkaniemen kerhotalolla. Kaikki
joukolla mukaan!!! SLUA:n pikkujoulut 1.12.17 klo 19
alkaen Othello-kabinetissa Seurahuoneella sekä nuorten
pikkujoulut Kuikkaniemen kerhotalolla 10.12.17 klo
16 alkaen. Näistä tapahtumista tietoa tässä julkaisussa
taempana.
Myös surullisen kuuluisat nettisivut toimivat jälleen.
Grafical Oy/Arto Tolvanen on uudistanut nettisivut.
Kuvia ja muuta materiaalia, jotka haluatte saada esille
niin yhteyttä Arto Ylhävaaraan puh 0500 257876 tai ay@
rantasalmenlehti.fi tai Ritva Pietikäinen puh 050 3559610
tai titi.pietikainen@gmail.com
Hyvää alkanutta syksyä kaikille!
Tarmo Lyytikäinen
puh. 040 5591353, tame6464@gmail.com

SAVONLINNAN URHEILUAUTOILIJAT RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
23.10.2017 klo 18.00
Kuikkaniemen kerhotalo, Savonlinna
ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
2.1 puheenjohtaja
2.2 sihteeri
2.3 kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2.4 kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan
3.1 läsnäolijat
3.2 äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.

Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio
6.1 toimintasuunnitelma vuodelle 2018
6.2 talousarvio vuodelle 2018

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kalenterivuodeksi 2018
8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä kalenterivuodeksi 2018
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kaksi varajäsentä vuodelle 2018
10. Valitaan tilintarkastajaksi kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö vuodelle 2018
11. Liittymis-, aikuis-, aikuisperhe-, nuoriso-, ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen
vuodelle 2018
12. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta
13. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat
14. Kokouksen päättäminen

Kartingin aluemestaruuksia
Savonlinnan Urheiluautoilijoiden kuljettajille
Varkaudessa ajetussa Kaakkois-Suomen aluemestaruuskilpailussa
- mestaruuden voittivat Mini 60 -luokassa Jiri Mynttinen ja Rotax Mini Max -luokassa Kari Kaskinen
- aluemestaruushopeaa ajoivat Mini 60 -luokassa Oskari Lappalainen sekä X 30 senioreissa Atso Härkönen
- pienimmässä Cadet-luokassa Peppilotta Sallinen ajoi pronssille
Atso Härkönen sekä Peppilotta Sallinen kilpailivat ensi kertaa tämän tason kisoissa.
Samassa kisassa ratkaistiin myös Itä-Suomen aluemestaruudet. Tällä ratkaisulla saatiin aikaan mukavat osallistujamäärät.
Kaikilta Suomen kahdeksalta autourheilualueelta parhaiten menestyneet kilpailijat pääsivät osallistumaan Kangasalalla ajettuun Mestareiden Kisaan.

Savonlinnan Urheiluautoilijat ry

Kartingin jäsentenväliset kilpailut
Lk Cadett, Raket 85: 1. Peppilotta Sallinen 2. Juuso Salminen
Lk Raket 120: 1. Ida Syrjälä 2. Kimmo Kaskinen 3. Teemu Lirkki
Lk avoin: 1. Kari Kaskinen 2. Krista Kaskinen 3. Antti Montonen 4. Seppo Kosonen 5. Juuso Lamberg

Asiaa kartingista
Kuikka FK 3.9.2017

luokkaan.

Kisa oli myönnetty kansallisena sekä Savo Cupin osakilpailuna. Kansallisen vähäiset ilmoittautuneet saatiin käännytettyä Savo Cupin osallistujiksi ja ja näin ollen AKK:n
kanssa etukäteen sovittu kisan peruminen oli mahdollista.
Tämä toi merkittäviä kustannussäästöjä ja tarkalla taloudenpidolla jopa päästiin plussalle. Kisojen jäädessä pitämättä tässä lajissa on aina toiminnallinen tappio suurin.
Ensi kertaa tämän tason kisoihin osallistuneet Peppilotta
Sallinen Cadett-luokassa sekä Atso Härkönen x30 senioreissa voittivat luokkansa. Jiri Mynttinen otti Mini 60-luokan voiton.

Krista Kaskinen: Rotax junior. Kymi Cup-sarja 5.

Pieni yhteenveto kauden parhaista kisoista
Jiri Mynttinen Mini 60
Äitienpäiväajot Kuopio 2., x30-sarjaa: Kouvola su 2.,
Honkajoki la 3. su 1., Alahärmä la 6. su 5.
Sijoitus x30-sarjassa 7. SJM-sarjaa Lentola 4. sija ja Töysä
7 sija. Aluemestaruus Varkaus Mini 60.
Tänä syksynä uuden luokan, x30 Cadet-auton testausta
radoilla ja talvella omalla jääradalla.

Peppilotta Sallinen Cadett: Kuikka FK SavoCup 1., Aluemestaruus Varkaus 3.
Atso Härkönen x30 senior: Kuikka FK Savo Cup 1., Aluemestaruus Varkaus 2.
Santeri Varis ajoi x30-sarjaa hyvällä menestyksellä.
Onnittelut hyvistä suorituksista kaikille
ja erityisesti rohkeille ensikertalaisille!

Muutamia virstanpylväitä Kuikkaniemen
radan suhteen kuluneelta kesäkaudelta
- Uusi radantarkastus suoritettiin 7.8.
- 3.9. Sosteri suoritti Ympäristölautakunnan vaatiman
melumittauksen Kuikka FK:n yhteydessä
- Saimaan Vesityö Oy suoritti meluaidan kyllästyksen lahjoituksena ja Tikkurilan Väri lahjoitti aineet. Kiitos omille
talkoolaisille !

Oskari Lappalainen Mini 60
SJM Vantaa 3., Oulu la 3. su 3., Sijoitus SJM-sarjassa 6.
x30 Jyväskylä 3., Aluemestaruus Mini 60
Varkaus 2., Mestareiden kisa Lentola 2.
Kari Kaskinen Rotax Mini Max
Rotax Max Challenge-sarjaa 8 kisaa, sarjasijoitus 11.
Aluemestaruus Varkaus Mini Max 1.
Kymi Cup -sarja 4. Ensi kaudeksi siirtyy Rotax junior-

Kerhotoiminta
Karting-kerhon toiminta Kuikkaniemen radalla päättynyt tältä sateiselta
kesäkaudelta.
Omilla autoillaan ajavat voivat käyttää rataa niin kauan kuin keli sallii.
Muistetaan pitää rengaspatteristot kunnossa ja paikat siistinä radan
käyttösääntöjen mukaisesti!
Kiitos kerhonvetäjä Mikalle, Kimmolle ja kerholaisille vanhempineen!
Syysterveisin
Urpo Kosonen radan valvoja/vastuuhenkilö 050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

NUORTEN PIKKUJOULU
SUNNUNTAINA 10.12.2017 KLO 16 ALKAEN
KUIKKANIEMEN KERHOTALOLLA

* Palkitaan vuoden 2017 ansioituneet *
Mukaan pikkupaketti ja runsaasti joulumieltä!
Tiedustelut:
Urpo Kosonen , 050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

PIKKUJOULU
PERJANTAINA 1.12.2017 KLO 19 alkaen
Sokos Hotel Seurahuoneen Othello-kabinetissa
Ilmoittautumiset 24.11.2017 mennessä
Ritva Pietikäiselle 050 355 9610 tai titi.pietikainen@gmail.com

* Pikkujoulussa palkitaan vuoden 2017 ansioituneet *
Perinteisen pikkujoulumenun hinta on 37 euroa (S-etukortilla 34 euroa).
Menu:
Glögisilliä					

Juhlakinkkua ja rommisinappia

Pippurisavulohta				

Katkarapusalaattia ja sitruunamajoneesia

Maksapateeta ja puolukkamarinoitua punasipulia

Vihreää salaattia

Marinoituja oliiveja				

Rosollia ja punajuurismetanakastiketta

Metsäsienisalaattia				

Yrttiperunasalaattia

Tilliperunoita					

Karjalanpaistia

Paistettua lohta ja rosmariinivoikastiketta

Porkkana- ja lanttulaatikkoa

Keitettyjä perunoita				

Coctailpiirakoita, maalaisleipää, ruisleipää

Yrttilevitettä ja voita				

Karpalo-juustokakkua ja uuniomenahilloketta

Kahvia, haudutettua teetä

				TERVETULOA

PIKKUJOULUILEMAAN!

Rallia ja rallisprinttiä kesä 2017
Hännisen Juholla ja Kaj Lindströmillä alkaa vauhtia
löytymään.
Heinäkuun lopulla ajettu Suomen MM-ralli, Neste
Rally Finland oli kauden yhdeksäs osakilpailu. Juhon
pronssimitali kisasta oli erinomainen saavutus.
Huikea kisa kaiken kaikkiaan. Juhon Toyota Yariksesta
perjantaina rikkoutunut ja kahdella putki-lemmarilla
korjattu takaiskunvaimennin onneksi kesti kolme
viimeistä erikoiskoetta illan huoltoon asti. Ralli
huipentui sunnuntaina viimeiselle erikoiskokeelle
josta oli suora TV-lähetys. Ihan huippujännittävä
viimeinen ek, turvavyö nojatuolissa olisi ollut
tarpeen. Huh huh, vieläkin puistattaa!!
Saksan rallissa elokuun lopulla hyvä meno ja vauhti
jatkui, tuloksena neljäs sija parhaana suomalaisena.
Katalonia-rallissa Espanjassa sama meno
jatkui; Juho ja Kaj olivat samoin neljänsiä ja
samoin parhaita suomalaisia. Tällä kertaa
he olivat myös Toyotan tehdastiimin ainoa
maaliin ajanut pari. Latvalalla tekniset
ongelmat jatkuivat ja Lappi ajoi ulos
Kaksi MM-rallia on vielä ajamatta tätä
kirjotettaessa eli Walesin ralli Britanniassa
26.-29.10. ja kauden päättävä Australian
ralli 16.-19.11. Näissä on nyt tulossa
poikkeuksellista odotusarvoa sillä Kalle
Rovanperä on saanut poikkeusluvalla
ajokortin
ja
osallistuu
kyseisiin
ralleihin. Miten mahtaa ”alaikäinen”
ennättää mestarismiesten vauhtiin, on
mielenkiintoista nähdä.

Juholla on nyt vauhti löytynyt ja tuloksia
alkaa tulla. MM-rallisarja on niin timantin
kova tänä vuonna, että yksittäisen rallin
voittajaa on erittäin vaikea ennustaa. Ja
MM-tilannekin on vielä avoin.
Juholle
rajusti
ralleihin!!!

peukkuja

seuraaviin

Lahtiset Jani, Oona ja Eeka vauhdissa kesän
kisoissa.
Rallissa ja sprintissä on oltu ahkerasti kesän
kisoissa mukana. Kaksi SM-rallia on takana,
SM-Ok ralli Kouvolassa ja SM-Oili Jalonen
ralli Turussa. Janin kartanlukijana on nuottia

lukenut Huttusen Tuija. Vauhti on ollut kohdillaan,
johtopaikka luokassa heti alusta lähtien.
Kouvolan kisassa rallia kesti kuudennelle ek:lle, jossa
tielle noussut ja ajolinjalla ollut kivi rikkoi öljypohjan
ja keskeytys oli tosiasia.
Turussa oli myös vauhti kohdallaan, mutta ek2:lla matka
loppui yllättävään pidon menetykseen takapyörissä
oikealle kaartavassa risteyksessä. YouTubesta löytyy
videota tapahtumasta.
Oona Lahtinen Kerimaan sprintissä luokassa
kakkonen. Aika olisi voinut vielä toisella kierroksella
parantua, mutta nopeassa vasurissa Suzuki karkasi,
onneksi, puiden välistä pellolle. Hyvä lopputulos silti.
Koillis-Savo ralli elokuussa, kartanlukijana Tuija
Huttunen. Kovassa luokassa, nuoret V1600 oli Eeka Lahtinen Leppävirroilla hieman ennen kovaa etenemiskahdeksantoista lähtijää, Oonalla ja Tuikilla sijoitus tä...
neljätoista. Videota ajosta löytyy YouTubesta.
Eeka Lahtinen, Kerimaa sprint, luokassa toinen Skoda
Felizialla, hienosti ajettu.
PT Energia Poraus SM rallisprint Leppävirralla Eeka
ajoi viidenneksi nuorten 2-veto alle 1400 luokassa.
Huttunen Tomi, V1600 luokan junioreitten SM-sarja
lähti hyvin käyntiin alkuvuoden kisoista. Hankasalmen
Revontulirallissa tammikuussa luokka kakkonen
ja Kaasujalkarallissa Aurassa tuli ykköspalkinto.
Kolmas kisa Koillis-Savo ralli päättyi johtoasemasta
keskeytykseen, pyörän tukivarren rikkouduttua. Eikä
siinä kaikki. Suzukin odottaessa kilpailun päättymistä
hyvällä näkyvällä paikalla ek:n varressa, takaa tullut
kilpailija osui auton takanurkkaan, seurauksena
peltivaurioita. Peltivaurioiden korjaus vei aikaa,
johtuen osien pitkästä toimitusajasta. Riihivuori-ralli
jäi ajamatta, kun autoa ei saatu ajoissa kuntoon.
Rallin junioreiden SM-sarjan lopputuloksista Tomi ... ja tässä lennättämässä Skoda Felicialla Mustinmäen kylätien pintamateriaalia.
Huttunen/Janne Koskinen löytyvät sijalta kaksitoista,
pisteitä sarjassa keräsi 90 kilpailijaparia. Kova sarja
tämäkin on. Sarjan voittaja sai kasaan 63 pistettä ja
Tomi ja Janne 34. Omassa luokassaan he sijoittuivat
lopputuloksissa kahdeksanneksi.
Tomin kausi jatkuu toistaiseksi armeijan harmaissa.
Leppävirralla ajettiin rallisprintin SM 5/6 osakilpailu
Mustinmäen kylätiellä. Pituutta reitillä kolme
kilometriä. Meitä Savonlinnan UA:n kuljettajia
oli mukana neljä. Kaikkiaan kisaan osallistui 158
ajajaa, rallisprinttiin ennätysmäärä. Pitkään jatkunut
vesisade teetti järjestäjille kovasti töitä. Varikko piti
siirtää osaksi kilpailualueelle johtaville teille. Hyvin
järjestäjät siitä kuitenkin selvisivät. Kaksivetoisissa
ajajia oli kaikkiaan 128 ja nelikoita loput.
Sijalta 26 löytyy Heikki Nousiainen reilu viisi sekuntia
kisan nopeimmalle 2-vetokuljettajalle jääneenä.
Toyota Corolla Gti turbo pelitti muuten hyvin, mutta
takajarrujen lukkiutuminen jarrutuksissa aiheutti Heikki Nousiainen odottelee Leppävirtain Mustinmäessä SMylimääräistä tekemistä. Omassa luokassaan Heikillä sprintin lähtöpaikalla omaa vuoroaan.
oli taas kotiin viemisinä hieno palkinto, sijoitus oli

viides. Luokan voittajaan eroa tuli 2,34 s. Lähtijöitä luokassa
oli 22 kilpailijaa. Naapuriseuran Korhonen Seppo Kerimäeltä
sijoittui neljänneksi 0,75 s erolla Heikkiin. Luokan voittaja
Tarmo Ollila taitaa ajaa mestariksi tässä luokassa. Isolla
Volvon koneella varustettu Ford Escort Cosworth kiitää
siihen malliin radalla. Yksi kisa vielä ajamatta.
Samassa luokassa ajoin itsekin ja sijoitus oli 18:sta. Jäin
Ollilasta reilun 13 sekuntia. Odotin kyllä parempaa tulosta.
Ensiksi ajattelin pienempitehoisen auton olevan syypää

Anssi Ruotsalainen huimistelee Leppävirran reitillä

Tämän kirjoittaja paahtamassa Leppävirtain haja-asutusalueella ja hämmästelee miten kisassa yleensä joku voi
selviytyä reitistä vielä nopeammin. Todelllisuudessa Leppävirran SM-sprintin voittanut ja seitsemännen suomenmestaruutensa varmistanut Tomi Hallia selvitti tämän reitin jopa 25 sekuntia allekirjoittanutta nopeammin. Ja 122
kanssakilpailijaa ennäti vielä meidän välillemme.

Rallisprint Kitee 8.10.2017
Kiteellä oli 82 ajajaa, joista oli meiltä omasta seurasta seitsemän.
Luokka 9: Antti-Petteri Makkonen Opel Astra GSi 16V sijoitus viides. Luokassa 14 ajajaa ja palkinto kotiin viemisinä. A-P ajoi ralliautoluokassa, kartturina Tomi Huttunen.
Luokka 15: V1600, luokan ykkönen Jani Lahtinen Suzuki
Swift Sport. Juha Huttunen luokassa seitsemäs VW-Golf IV
autolla.
Luokka 17 Seniorit: Heikki Nousiainen ajoi hienosti kak-

huonoon aikaan, mutta nähtyäni videota ajosta, huomasin
syyn löytyvän kaasujalan painosta, siis kaasujalka on liian
kevyt. Ensi kerralla täytynee ottaa käyttöön naapurin
rallimiehen Hannu Mutikaisen neuvo, että kisaa edeltävä
yö on kaasujalka pidettävä lyijyvesivadissa. Sitten kulkee.
Anssi Ruotsalainen
ajoi luokassaan yhdeksänneksi,
lähtijöitä viisitoista. Hienosti kulki Renault Megane Coupe
Anssin komennossa, reilu kuusi sekuntia luokan kärkeä
perässä.
Eeka Lahtinen ajoi viidenneksi omassa luokassaan Skoda
Felicialla, hieno ja varma ajo Eekalta
T. J. Lajunen
puh. 0500 563249 lajunju@gmail.com
koseksi Toyota Corolla FX GTi:llä. Samalla hän varmisti itselleen tämän vuoden aluemestaruuden.Voiton luokassa
ajoi Seppo Korhonen Kerimäeltä. Kahdeksanneksi ajoi
Jukka Lajunen Corolla 1300 DX
Luokka 21 nuoret: Tässä luokassa mukana Oona ja Eeka
Lahtinen. Sisarukset kilpailivat samalla autolla. Oona ajoi
ensin, mutta Suzuki karkasi kovasta vauhdista pois ajoradalta ja vaurioita tuli sen verran paljon, ettei autolla voinut
enää ajaa. Eekalla jäi siis kisa tällä kertaa ajamatta.
Luokassa 13: Lasse-Pekka Mikkonen Savonlinnasta, ajoi
BMW M3:lla oman luokkansa voittoon.

Tunnelmia
Neste MM-rallista 2017
Melkoisen harvinaista herkkua MM-rallissa:
Suomalaisilla nelosjohto!

Vaara Racingin Veijo, Maxi ja Aku seuraamassa Juhon Yariksen huoltoa.

