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- kokoaminen ja taitto Arto Ylhävaara



Puheenjohtajan
terveiset   

Kalenteri on kääntynyt vuoteen 2018 ja tässä vielä 
ollaan pj:n ominaisuudessa.
Pikainen katsaus alkuvuoden tapahtumiin.

Olimme lähes «naapurissa» eli Lipposen OP-talvi-
rallisprintissä Rantasalmen moottoriradalla sunnun-
taina 28.1.2018 radanvalvontapisteitä miehittämässä. 
Keli oli mitä mainioin ja kilpailukin sujui erittäin 
hyvin Arto Ylhävaaran komennossa (kyllä kokemus 
ja ammattitaito näkyi). Kiitos myös Urpolle ja muille 
tehtävissä olleille mukana olosta.

Seuraavana oli vuorossa Mikkelin SM-Vaakunaralli 
16.-17.2.2018. Hoidimme Ek5 Siikakosken lähtö- ja 
maalipään. Kiitokset Jaskalle ja Salon Arille sekä 
kaikille muille mukana olleille.

Olimme myös 3.3.2018 SM-Itärallissa Ek:n hoi-
totehtävissä. Ek:n päällikköinä toimivat Urpo Ko-
sonen, Ari Salo ja Jouni Simonen. Erittäin suuret 
kiitokset kaikille mukana olleille toimitsijoille.

Sitten tulevaan.....eli
Kerimaa sprint 19.5.2018.
Kuten lehdistä ja sosiaalisesta mediasta olette saa-
neet lukea Kerimaan tilanne vesihuollon osalta on 
surkea. joten mekin olemme aika haastavan tilanteen 
edessä, kun vedet ei tule eikä mene. Lisäksi koko 
Kerimaan ravintolahenkilökunta on irtisanottu. Jo-
tain positiivistakin asiaa pitää löytyä ja se on että 
rataan on panostettu ennen talvea ajamalla tavaraa 
talven «alle» painumaan. Urpo, Jaska ja Pekka ovat 
tehneet myös suuren työn neuvottelemalla Kerigol-
fin ja ravintolapalveluita tarjoavan yrityksen kanssa 

Kerimaa-sprintin kilpailunjohtaja Tame ja Kerimaan loma-
kylän maskottikarhu toivottavat kaikki kynnelle kykenevät 
19.5. Kerimaahan, joko kilpailijaksi, huoltajaksi, toimitsijak-
si tai katsojaksi. 



yhteistyöstä. Haasteita edelleen riittää, mutta uskon 
ja luotan osaavaan ja motivoituneeseen järjestely-
porukkaan. Apuja tarvitaan. Siis nyt kaikki kynnelle 
kykenevät mukaan ja näytetään että vaikeudet on 
tehty voitettaviksi!!! Tehdään yhdessä Itä-Suomen 
paras kisa!!!
Soita ja kysy rohkeasti Kerimaahan “TÖIHIN”

Tame  040 5591353
Jaska  040 5300383
Titi  050 3559610
Upi  050 5670482
Pekka  040 7061560

Olemme mukana myös Puruveden ympäriajossa 
9.6.2018. Asiaa hoitaa meidän puolelta Urpo Ko-
sonen puh 050 5670482. iImoittaudu mukaan «rehti-
in porukkaan»!

Perinteinen Kuikka FK ajetaan Kuikkaniemen kart-
ting radalla heinäkuussa. Sielläkin tarvitaan poruk-
kaa järjestelytehtäviin, radanvalvontaan ym. ym. 
Ilmoittautumiset kilpailunjohtaja Urpo Kososelle.

Kuikkaniemessä luvassa myös talkoita kevään aika-
na. Siitä ilmoitamme uudistuneiden nettisivujemme 
kautta ja myös facebookissa. Käy ihmeessä kurk-
kaamassa nettisivuamme ja anna niistä palautetta 
miten niitä voisi vielä muokata paremmiksi. Lait-
takaa myös kuvia tulemaan ja tuloksia kisoista niin 
lisäämme niitä nettisivuillemme. Kuvat ja materiaalit 
Raili Kaartinen puh 040 5674859 s-post.Railiterttu@
gmail.com

Lopuksi kiitän vielä 2017 ja 2018 alkuvuonna 
toiminnassa mukanaolleita. Ilman teidän arvokasta 
panosta hommat olisi jääneet tekemättä...
ISO KIITOS!!

Tame
puh. 040 5591353,  tame6464@gmail.com



Vuoden 2017 seurapalkinnot
Vuoden 2017 karting-kuljettaja 

Jiri Mynttinen

Vuoden 2017 karting-tulokas 
Peppilotta Sallinen

Vuoden 2017 ansioitunut nuori 
Oskari Lappalainen

Vuoden 2017 sprint-kuljettaja 
Tomi Huttunen

Vuoden 2017 rallikuljettaja 
Jani Lahtinen

Tsemppi 2017 
Kari Kaskinen

Tsemppi 2017 
Krista Kaskinen

Tsemppi 2017 
Santeri Varis

Tsemppi 2017 
Atso Härkönen

Tsemppi 2017 
Eeka Lahtinen

Tsemppi 2017 
Oona Lahtinen

Vuoden 2017 UA-lainen 
Jaakko Nousiainen

Vuoden 2017 toimitsija 
Jukka Lajunen

Aktiivitoimitsija nro 100 
Jonne Sallinen

Aktiivitoimitsija nro 101 
Juuso Lamberg

Aktiivitoimitsija nro 102 
Tero Kataikko

Savonlinnan Urheiluautoilijat ry:n

Kaakkois-Suomen alueen aluemestaruusmitalistit 2017

RALLIPRINT

Nuoret: 2. Oona Lahtinen

  3. Eeka Lahtinen

V1600: 1. Tomi Huttunen

  2. Jani Lahtinen

  jaettu 3. Antti-Petteri Makkonen

Senior:  1. Heikki Nousiainen

  2. Jukka Lajunen

KARTING

Harrastaja Cadet: 3. Peppilotta Sallinen

Mini 60 yleinen: 1. Jiri Mynttinen

Rotax Mini Max: 1. Kari Kaskinen

Vuodelta 2017 palkitut karting-nuoret Peppi-Lotta Sallinen ja Jiri 
Mynttinen.



SLUA:n hallitus 2018

Puheenjohtaja: 

Tarmo Lyytikäinen

Muurarinkatu 3 B as 12, 57100 Savonlinna, 
040 559 1353, tame6464@gmail.com

Varsinaiset jäsenet:
Kimmo Kaskinen

Kanervankatu 26, 57220 Savonlinna, 
040 541 6939, racingteam.noukas@gmail.com 

Urpo Kosonen

Laitaatsillantie 14 E 37, 57170 Savonlinna, 
050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

Pekka Käyhkö

Vipusenkatu 3 B 14, 57200 Savonlinna, 
040 706 1560, pekka.kayhko@hotmail.com

Jukka Lajunen

Kotimäentie 3, 58430 Kulennoinen, 
0500 563 249, lajunju@gmail.com

Jaakko Nousiainen

Alhontie 15 A 3, 58200 Kerimäki, 
040 530 0383, jaska.n@hotmail.com

Ritva Pietikäinen 

Talvisalonkatu 16 A 3, 57100 Savonlinna, 
050 355 9610, titi.pietikainen@gmail.com

Varajäsenet:
Raili Kaartinen

Koivurinne 6, 57810 Savonlinna, 
040 576 4859, Railiterttu@gmail.com

Juuso Lamberg

Hirvastie 8, 57230 Savonlinna, 
0400 910 125, juuso-sallinen@hotmail.com

Vastuuhenkilöt 2018

Kalustomestari
Pekka Käyhkö  
040 706 1560, pekka.kayhko@hotmail.com

Karting-ja pa-yhdyshenkilö ja 
karting- ja PA-radan valvoja
Urpo Kosonen  
050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

Ralli-, nopeus- ja JM-yhdyshenkilö
Jukka Lajunen  
0500 563 249, lajunju@gmail.com

Karting-kerho
Juuso Lamberg 
0400 910 125, juuso-sallinen@hotmail.com

Kerhorakennuksen vastuuhenkilöt
Urpo Kosonen  
050 567 0482, urpo.kosonen@elisanet.fi

Kimmo Kaskinen 
040 541 6939, racingteam.noukas@gmail.com

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

Tarmo Lyytikäinen 
040 559 1353, tame6464@gmail.com

Jäsenrekisterinhoitaja
Ritva Pietikäinen 
050 355 9610, titi.pietikainen@gmail.com

WWW-vastaava 
Raili Kaartinen 
040 576 4859, Railiterttu@gmail.com



Asiaa kartingista
Kartingin tapahtumia olen koonnut omille tiedotesi-
vuilleen.

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 muka-
vampi mennä niin itsensä kuin muidenkin käyttäjien, 
eikö niin!

Radan käyttäjien tulee lisäksi erityisesti huolehtia 
varikon siisteydestä ja siellä tupakointi on ehdotto-
masti sallittu ainoastaan tupakointipaikalla.

Jätteenkäsittelyohjeet löytyvät radan opastaulusta 
sekä tarkennettuna radan säännöistä!

Seuramme aktiiviset, menestyksekkäät Kaskisen 
ja Mynttisen tiimit ovat jo ilmoittautuneeet eka ki-
soihinsa. Lappalaiset ovat käyneet viikonvaihteessa 
kisoissa jo Viron puolella.

Onnea ja menestystä kaikille muillekin harrastajille!

Kiitän tässä vaiheessa vielä Rantasalmen sprintin ja 
erityisesti SM Itärallin EK:n toimitsijatehtäviin Kiih-
telysvaarassa osallistuneita!

Kerimaa Sprint tarvitsee taas suuren joukon kilpailun 
tekijöitä. Muun muassa erikoisesti radanvalvontaan 
sekä myös varikoille ja lipunmyyntiin allekirjoitta-
neelle voi ilmoittautua.

Kiitos etukäteen!

Hyvää kevättä ja kesää kaikille!

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

SLUA:lle juhla-auto

Flying Finn ei ole turhaan maailmalle tunnetuksi tehty 
lausahdus. Onhan autourheilu tuottanut maailmalle 
suomalaisia menestyjiä, suorastaan supertähtiä, jo 
1960-luvun alkupuolelta lähtien

Autourheilumme yhtenä kivijalkana on kautta aikojen 
ollut etenkin nuorisotoiminnan puolella karting. Jotta 
näin olisi jatkossakin, AKK-Motorsportry  kehitti vii-
me vuonna maamme 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
nuorisourheilun kehittämis- ja tukihankkeen, joka aut-
taa myös uusien tulevaisuuden kykyjen löytymisessä. 
Lajiliitto rakensi yhteistyökumppaneittensa kanssa 
Flying Finn 100 –hankkeen, joka käytännössä tarkoit-
ti sadan uuden junior kart –kilpa-auton hankkimisen 
vauhdittamaan autourheiluseurojen nuorisotoimintaa 
ympäri Suomen.

Hankkeeseen kutsuttiin mukaan myös toiminnassaan 
kartingia tarjoavat seurat. Näitä kehoitettiin samalla 
omalta osaltaan osallistumaan rahoitukseen joko omal-
la pääomallaan tai hankkimalla mahdollisesti taloudel-
lisesti autoon sitoutuvia yhteistyökumppaneita.

Savonlinnan Urheiluautoilijat haki ja myös sai yhden 
juhlavuoden auton. Seuran karting-toiminnan ”isä” 
Urpo Kosonen kävi noutamassa uutuuttaan kiiltelevän 
auton AKK:sta marraskuussa. – Voimme olla tyytyväi-

siä jo siitä, että saimme auton. Mutta lisäksi voimme 
olla jopa ylpeitä, että seuramme sai auton ilman omaa 
rahoitusosuutta. Tämä on mielestäni konkreettinen 
osoitus sekä hyvistä suhteistamme että verkostoitumi-
sestamme AKK:n suuntaan, vuosikymmeniä Savonlin-
nan UA:n autourheilua tehnyt Kosonen korostaa. Hän 
kertoo Flying Finn 100 –säännöistä mm., että autosta 
on pidettävä hyvää huolta eikä sillä saa rahastaa. Auto 
on pääasiassa tarkoitettu lajiesittelyihin sekä uusien 
harrastajien mielenkiinnon herättämiseksi ja saamisek-
si hyvän karting-harrastuksen pariin.

Kosonen jatkaa, että Savonlinnaan saatu AKK:n omis-
tama auto on 2020 vuoden loppuun seuran käytössä. 
Tämän jälkeen auto siirtyy uudella sopimuksella 
seuran omistukseen. Edellytyksenä kuitenkin on auton 
hyvä hoito ja asiallinen käyttö.

-ay



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.

 
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

Kuikkaniemen kartingradan säännöt 



Seurahuoneralli jälleen HRT-sarjan ykkönen

Hieman historiaa

1964 perustetun Savonlinnan Urheiluautoilijoiden oh-
jelmaan on kuulunut jo lähes perustamisesta lähtien 
rallien järjestäminen. Ensimmäinen ralli-st ajettiin jo 
samana vuonna ja ensimmäinen varsinainen ralli vuotta 
myöhemmin 1965.

Viime vuosikymmeninä ralleja on järjestetty pääsään-
töisesti joka toinen vuosi. 2006 järjestetty ralli oli F-
cupin osakilpailu, mutta muutoin vuodesta 2004 lähti-
en ajetut Savonlinnan UA:n rallit ovat olleet Historic 
Rally Trophyn osakilpailuja. Viime vuosina ralleihin 
ovat liittyneet lisäluokkien lisäksi myös VW- ja BMW-
sarjat sekä tasanopeusluokat. – Jos viime vuosina 
useiden kansallisten rallien järjestäjät ovat joutuneet 
hämmästelemään osanottajamäärien melko suurtakin 
vähenemistä, on todettava, että HRT-sarjan kilpailut 
ovat kuitenkin säilyttäneet kiinnostavuutensa kilpailijoiden keskuudessa. Meilläkin näiden viiden HRT-rallin osan-
ottajamäärät ovat vaihdelleet 120:stä reiluun 180:een, Savonlinnan UA:n vuodesta 1996 lähtien kaikkien rallien 
johtajana ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toiminut Urpo Kosonen silmäilee historiaa.

SLUA menestynyt järjestäjä

HRT-sarjan kilpailuissa kilpailunjärjestäjän kanssa yhteistyössä toimiva Historic Rally Club Finland ry on pitänyt 
Savonlinnan Urheiluautoilijoita erinomaisena yhteistyökumppaninaan. Tästä on osoituksena se, että Savonlinnan 
ralli valittiin jo vuonna 2008 sarjan parhaaksi osakilpailuksi ja sama toistui viime vuonna. Noutaessaan vuoden 
2017 parhaan kilpailunjärjestäjän palkinnon Historic Rally Club Finlandin palkintogaalasta Kosonen kertoo, että 
kyseinen tunnustus jaetaan sarjaan osallistuneiden kilpailijoiden antaman palautteen perusteella. Ja luottamuksesta 
todistaa myös se, että jo viime vuonna kohta helmikuisen rallin jälkeen HRCF ry tarjosi Savonlinnalle jo vuoden 
2018 osakilpailun isännyyttä. Tähän ei valitettavasti kuitenkaan voitu suostua, sillä seuraava Savonlinnan ralli on 
vuorossa vasta ensi vuonna 2019.

Menestyksen taustaa

Miksi Savonlinna on HRT-ajajien mieleen, kilpailunjohtaja Kosonen? – Kyllähän tähän vaikuttaa varmaan moni 
osatekijä. Ensiksikin meillä on kilpailukeskuksena Seurahuone keskellä kaupunkia. Sen tiloista löytyvät kaikki 
tarvittavat toimintatilat. Toiseksi katsastus on saatu aina järjestetyksi loistavissa olosuhteissa hyvien yhteistyö-
kumppaneittemme kuten viime ralleissa PK-Renkaan tiloissa. Kolmanneksi on todettava, että lähtö- ja maalialue 
Seurahuoneen vieressä torilla on kaupungin keskeisin paikka johon myös yleisön on helppo tulla ihastelemaan 
näitä historiallisia kilpureita. Ja sitten itse reitti. Ratamestarimme tekevät ralli rallilta loistavaa työtä etsiessään 
historic-kalustolle sopivia, juohevasti ajettavia mutta ei kuitenkaan ”lentokenttäteitä”. Ja kaikki tämä vielä alueella 
jossa päästään kohtuullisen lyhyillä siirtymillä.

Uusi haaste

Uusi, kuluva vuosi 2018 ei ollut vanhentunut vielä montaa viikkoa kun Historic Rally Club Finlandin johto soitti 
Kososelle ja tarjosi jälleen Savonlinnan UA:lle järjestettäväksi vuoden 2019 HRT-sarjan osakilpailua. Seuramme 
hallitus päätti tarttua tarjoukseen ja laittaa HRCF:n puoltaman hakemuksen AKK:lle.
- Meillä on vahvaa, kokenutta osaamista edelleen tällaisen rallin järjestämiseen. Tästä on todisteena ulkopuolisten 
eli mm. tuomariston puheenjohtajan, tuomariston ja turvatarkkailijan raportit edellisestä kilpailusta. Ne kertovat, 
että meillä on Savonlinnassa vahvaa, kokenutta osaamista järjestää tärkeä kansallinen ralli. Loistavat arvosanat 
saanut päätoimitsijakaarti pitkälti satoine muine toimijoineen on ”heitettävissä” vieläkin osaamiinsa tehtäviin. -ay

SLUA:n järjestämien rallien johtajana vuodesta 1996 läh-
tien toiminut Urpo Kosonen haki vuoden 2017 parhaan 
HRT-sarjan kilpailun kunnialautasen.



Kartingin harrastajalisenssi- ja ajokorttikoulutus

Kokonaishinta 100 € sisältää:

- teoriaosan  2 h

- ajoharjoittelun 1 h

- karting-ajokortin

- seuran jäsenyyden

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

- karting-radan käytön 

Teoriakoulutus ti 22.5.2018 klo 18.00 Kuikkaniemen kerhotalolla.

Ajoharjoittelu ti 29.5.2018 klo 17.00 Kuikkaniemen radalla.

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

 * * * * * * * *

Karting- kerho
Kerho aloittaville harrastajille kerhoautoilla ti 29.5.2018 alkaen tiistaisin klo 18.00 – 20.00 parillisilla 
viikoilla Kuikkaniemen radalla. 

Lisätietoja: kerhon ohjaaja Juuso Lamberg, 0400 910 125

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

* * * * * * * *

Talkootöitä Kuikkaniemessä
karting-radalla maanantaina 22.5.2018 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 kansallinen / Savo Cup –osakilpailu
Perinteinen Kuikka FK ajetaan Kuikkaniemenssä kesä – heinäkuun ensimmäisessä viikonvaihteessa 
1.7.2018 kansallisena sekä Savo Cupin osakilpailuna. Kyseessä on hyvä tilaisuus aloitteleville 
kilpailijoille Cadet–luokasta lähtien osallistua kotokisaan. Samoin on huoltajilla mahdollisuus perehtyä 
toimitsijatehtäviin, joita riittää kaikille kiinnostuneille.

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



Talven taikaa 2018
Tätä kirjoitettaessa, huhtikuun alkupäivinä, 
pääsiäinen on takana ja talvi on täysillä päällä. Hyvä 
talvi harrastaa vaikka autourheilua. Jäätä järviin 
ei meinannut syntyä mitenkään, mutta sitten kun 
pakkaset alkoi tammikuun loppupuoliskolla, niin 
kylmää on riitänyt näihin päiviin asti.
 
On ihan pakko vielä palata vuoden 2017 ralli 
ja rallisprint tapahtumiin, nimittäin sellaista 
menestysvuotta ei olla nähty ua:n lähihistoriassa, 

etenkin kun menestystä mitataan mitalien määrällä 
ja laadulla. Seuran kuljettajista ja kartanlukijoista 
paras saavutus oli tietenkin Hännisen Juhon kolmas 
sija Suomen MM-Nesterallissa heinäkuussa. 
Lisäksi Juho palkittiin Savonlinnan seudun parhaan 
urheilijan palkinnolla 2017. 
Aluemestaruusmitaleja seuran jäsenet kahmivat 
kaikkiaan seitsemän kappaletta. Palkinnoista oli 
kaksi kultaista, kolme hopeaa ja kaksi pronssi 
mitalia. Lisäksi kartingkuljettajat ottivat kolme 
aluemestaruusmitalia. Yhteensä kymmenen mitalia. 
Siinä tavoitetta tuleviin koitoksiin.
Tosin samanlaista tai parempaa menestystä ei 
tarvinne odottaa ihan lähiaikoina, etenkin kun osa 
menestyjistä on vaihtanut jäsenseuraa parempien 
harjoittelupaikkojen vuoksi.
Meiltä puuttuu rata-alue rallin ja rallisprintin 
ja jokkiksen harjoitteluun, eikä semmoista ole 
näköpiirissä ainakaan näillä näkymin. Pienen seuran 
resurssit ei yksinkertaisesti riitä. Puuttuu tekijät ja 
jotain muutakin.

Nyt vuoteen 2018
Ensimmäinen kisa rallisprintin 2017 aluemestarilla 
Heikki Nousiaisella oli Lahdessa 14.1. ajettu 
Top Builting rallisprint. Kisa oli alue 6:n 
mestaruusosakilpailu. Heikki täräytti Toyota Corolla 
FX Gti autolla sijalle kolme omassa luokassa. Kisa 
meni muuten hyvin, mutta vaihteisto alkoi osoittaa 
uupumisen merkkejä. 
Seuraava kisa 28.1 Lipposen OP-talvirallisprint 
Rantasalmi. Aluemestaruuskisa myös tämä.
Ajohaalarit vedettiin päälle jo isommalla porukalla, 
mukana Hännisen Veijo Austin Cooper S:llä, 
Laamasen Seppo VW Golf Gti:llä, Heikki Corollalla 
ja meikäläinen Corolla DX:llä. Hänninen Veijo 
ajoi luokkavoittoon. Heikki Nousiainen luokassa 

Aurakalusto käytössä. Hyvää jälkeä syntyy!

Heikki Nousiainen

Heikki Nousiaisen Corollan vaihteistohuolto Lahden ral-
lisprintin jälkeen.



kakkonen, oli muuten 2-vetoisten yl. kilpailun 
neljänneksi nopein  häviten voittajalle 2,43 sek. 
Laamanen Seppo ajoi luokassa kolmanneksi. Minä 
olin kuudes.
Seuraavana oli vuorossa Polaria Sprint 
Mäntyharjulla 4.2. Siellä mukana Heikki Nousiainen 
ja tuloksena luokan kolmas sija. Heikillä ollut 
kaikista kilpailuista palkinto kotiintuomisina eli 
sama tahti kuin viime vuonna. Hienoa!
 
Seuraava ralli-srintin aluemestaruuskisa on 
Kerimaan Sprint toukokuussa ja sen jälkeen 
voi laskea pisteet yhteen ja mestaruus mitalit 
ovat selvillä. Nousiaisen Heikillä ainakin hyvät 
mahdollisuudet uusia mestaruus.

F-rallisarjassa 
JMK-rallissa 
mukana Anssi 
Ruotsalainen. 
Hyvin alkanut 
kisa Renault 
Meganella katkesi 
ulosajoon ja 
keskeytykseen ek. 
kakkosella. 

Historic Tropy 
rallisarjassa, 
Lammin Ikkunat 
ja Ovet-rallissa 
20.1. Veijo 
Hänninen-
Petri Hänninen 
ajoi luokassa 
kolmanneksi 

ja 10.2 Autopirtti rallissa luokassaan sijalle neljä. 
Historicin veteraanisarjassa he ovat toisena! 
Historic sarjan seuraava ralli on Mäntsälässä 12 pvä 
toukokuuta.

Talvi vaihtui viime yönä kevään ihmeeseen! Hangen 
pinta tippui ainakin vaaksan verran.

Hyvää kevättä kaikille ja nähdään Kerimaan 
Sprintissä.

T. JLajunen

Lajunen sillan ylityksessä Lipposen sprintissä.

Seppo LaamanenHännisen Veijo valmistautuu Lipposen rallisprinttiin.



Muistelua talvelta 
eli karting-kalus-
toa testissä jääl-
lä. Nyt jatketaan 
sitten Kuikkanie-
messä!

TAPAHTUMAKALENTERI 2018 SLUA ry 

Kuukausi Päivä 
 

Asia/tapahtuma 
 

Tammikuu 9.1. 
28.1. 

Hallitus klo 18  
Lipposen OP-Talvirallisprint, RUA (toimitsijatehtävät) 

Helmikuu 6.2. 
16.-17.2. 

Hallitus klo 18 
SM Vaakuna Ralli, MikUA (EK:n hoitotehtävät) 

Maaliskuu 3.3. 
6.3. 

SM Itäralli, JoeUA (EK:n hoitotehtävät) 
Hallitus klo 18 

Huhtikuu 10.4. 
23.4. 

Hallitus klo 18 
Kevätkokous klo 18 

Toukokuu 8.5. 
vk 18 
19.5. 

Hallitus klo 18 
Slualainen 1/2018 (materiaali Arto Ylhävaaralle 29.4. mennessä) 
Kerimaa Sprint 
Tartu Rattiin/Flying Finn 100-tapahtuma 

Kesäkuu 9.6. 
12.6. 

Puruveden Ympäriajo (toimitsijatehtävät) 
Hallitus klo 18 

Heinäkuu 1.7. 
 

Kuikka FK 

Elokuu 7.8. 
18.8. 

Hallitus klo 18 
Keski-Karjala ralli, F-rallisarja, K-KUA (EK:n hoitotehtävät) 

Syyskuu 4.9. 
15.9. 

Hallitus klo 18 
Saunailta 
Kartingin jäsentenväliset kilpailut 

Lokakuu 9.10. 
22.10. 

Hallitus klo 18 
Syyskokous klo 18 

Marraskuu vk 45 
13.11. 
30.11. 

Slualainen 2/2018 (materiaali Arto Ylhävaaralle 4.11. mennessä)  
Hallitus klo 18 
Pikkujoulu 

Joulukuu 2.12. Nuorten pikkujoulu 
 

  Jäsentenväliset kilpailut, rallin harjoittelu erikoiskoe ja 
naapuriseurojen kilpailujen toimitsijatehtävät 

 


