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Puheenjohtajalta
Autourheiluvuoden viimeinen neljännes pyöräh käynin ja tulevaa jo ahkeras suunnitellaan. Tulevan
vuoden suurin ponnistus on 19.2.2022 aje ava Savonlinna Ralli. Savonlinnan Urheiluautoilijoiden kulunut
kausi on ollut vauhdikas ja ilolla voin todeta erityises karng‐puolella akivisuuden reippaan
lisääntymisen. Myös rallipuolella on nau u ilolla autourheilusta ja uusia kulje ajia on tulossa mukaan.
Erityises pitää vielä mainita talven harjoitus‐EK, jossa kulje ajamme saivat maailmanluokan rallioppia.
Superhienoa! Kiitos kaikille akivisille toimijoille, jotka ovat edistäneet paikallista autourheilua ja sitä
kau a turvallisempaa liikennöinä. Kaikkien panosta tarvitaan. Tästä on hyvä suunnitela tulevaa!
Rallin harjoi elu EK onnistuu nykyään talvisin Mäkrän
salonellä ja aloimme myös yhteistyön KKUA:n kanssa
rallin harjoitus EK:den osalta. Kulennoisten jäärataryhmä
teki talvella upeaa työtä harrastusmahdollisuuksien edis
tämiseksi, kiitos siitä! Karng kerho pyöri taas kesäkau
della onnistunees vuoden tauon jälkeen ja sitä kau a
saain mukaan seuraan uusia jäseniä. Karng puolella
meillä on kilpailutoiminnassa nousevia kykyjä joilta on
lupa odo aa menestystä tulevilla ajokausilla. Onnea
matkaan!
Autourheilun toimitsijakoulutukset ovat siirtyneet pitkäl
verkkoon ja meillä on tarve mm. rallin perustutkintokou
lutukselle vielä tämän vuoden aikana. Keskustelimme
asiasta Kaakkois Suomen alueen kokouksessa Heinolasssa,

Perinteikäs seuramme lähestyy 60. toimintavuo aan ja
haluamme juhlia vuosipäiväämme vahvana seurana.
Uskon, e ä myös autourhelukentässä tulemme näkemään
yhdistymisiä, koska toimijoita ei vaan riitä. Kehitämme olo
suhteita kargin sekä rallin osalta ja tavoi eenamme on
akvoida myös jäsenistöä ja järjestää vähintään kaksi
yhteistä tapahtumaa vuodessa. Minulle voi lähe ää sähkö
poslla tai puhelimitse toiveita ja ideoita, joita halua e
seurassa kehite ävän. Ralli järjestetään siksi, e ä toimin
nan kehi ämisen olisi tarvi avia resursseja. Savonlinnan
UA on jäseniään varten! Tule mukaan vuosikokoukseen
osoi amaan kehi ämissuntaa toiminnallemme.
Iloista ja vauhdikasta autourheiluvuo a!
Arto Tolvanen

TULE TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSIÄ!
Savonlinnan Urheiluautoilijoiden sääntömääräinen syyskokous
istaina 26.10.2021 klo 18.30, Kuikkaniemen kerhotalolla.
Lämpimäs tervetuoa!

LET’S GO KARTING
Karng kuulumisia
Tänä kesänä järjeste in karng kerho yhden välivuoden jälkeen. Kesä oli vilkas toiminnan puolesta ja uusia
jäseniä saain seuraan muutamia. Uusien harrastajien mukaan saaminen on tärkeää jatkuvuuden kannalta.
Toivo avas uusista pikkukuskeista saadaan myös ensi kesän myötä kilpailijoita seuraa edustamaan. Heinä
kuun oma SavoCup kilpailu meni hyvin, ja SLUAn kuskit edusvat kaikissa luokissa huippusijoilla. Kesällä
seuralle homma in Cade autojen lisäksi Dino karngauto hieman isompien kulje ajien kerhokäy öön.
Syyskuussa järjeste in jäsentenväliset, joissa oli runsas osano o syksyisestä sadekelistä huolima a. Haluan
kiitää kaikkia uusia ja vanhoja jäseniä kuluneesta vuodesta ja vilkkaasta kesästä, ilman teitä homma ei pyörisi!
Käykää ajamassa radalla niin kauan kun säät sallivat. Jatketaan toimintaa keväällä ja saadaan houkutellaan lisää
innokkaita lapsia ja huoltajia mukaan toimintaan.
Terveisin Karng vastaava Juuso Lamberg

PEPPILOTTA RACING
Kisakausi ava in Kuopiossa äienpäivänä SavoCupin
ensimmäisessä kilpailussa, sijoitus luokassa 3. Siitä jatket
inkin kau a Kotkan Rotax Max Challengen ensimmäi
een kisaviikonloppuun. Kotkan kisa oli Peppilotan ensim
mäinen iso kisa isolla rungolla. Finaalista 10 sija. Kotkan
jälkeen nokka koh Varkau a, jossa aje in SavoCupin
toinen kilpailu. Kilpailussa satoi koko päivän ve ä ja se
sopii Pepsulle: helppo voi o koin. Sijoitus siss 1. mukaan
lue una myös mui en luokkien isot autot. Varkaudesta
suunna in Kouvolan Rotax Max Challengen toiseen
kisaviikonloppuun. Vauh oli helteessä hukassa melkein
koko viikonlopun, sijoitukseksi tuli 14. sija. Pe ymyksen
jälkeen eteen tuli kokisa Kuikkaniemessä. Se on kuskin
kovin paikka ollut aina. Kokisa pitää voi aa. Voi ohan
sieltä tulikin ukan paikan jälkeen. Alkuerät meni hei ä
mällä kovempaa vauha kuin muilla saman luokan kus
keilla. Finaalissa oli taas helle ä ja koneen lämmöt tapis
sa, mu a kuski paikkasi kädellä sen mikä kulussa jääin,
sijoitus 1. Savonlinnasta suunna in Kangasalalle Rotax
Max Challengen 3. kisaviikonloppuun, missä ei oltu kos
kaan käyty ajamassa. Koko viikonloppu meni ihan käsille.
Viikonlopun viidestä kisalähdöstä aina sama kilpakaveri
ajoi päälle. Ajallises vauh oli kohdillansa, mu a nämä
kin kuuluu kilpailemiseen, sijoitus 17.

Tässä välissä kau a käyin ajamassa viimeinen KymiCupin
osakilpailu Lappeenrannassa ja kun taas satoi ve ä,
vauh oli kohdallaan. Sijoitus 3. Sieltä siirry in Joen
suuhun, Peppilotan lempiradalle, ajamaan SavoCupin
kokonaisvoitosta. Harjoituspäivänä kuivalla kovinta vauh
a. Finaalipäivänä satoi ve ä ennen aika ajoja ja sehän
sopi Pepsulle. Eka lähtöön kilpakumppanei en eteen,
mu a mekaanikko mokasi rengaspaineet, kun rata alkoi
kuivua. Toiseen lähtöön paljon kilpakumppanei en takaa,
kovaa ajoa ja ihan kantaan ﬁnaaliin. Finaalissa unelma läh
tö ja kaikista ohi kunnes toinen ajaa kylkeen mutkassa.
Sijoitus keskeytys ja cupin 2 sija. Sieltä siirry in pe ynei
nä ajamaan aluemestaruuskisa Varkauteen, sijoitus 2 sija.
Vuorossa oli yksi kauden kivoimmista kisoista, omat jäsen
tenväliset, sijoitus 2. Kaskisen Kimmo vei voiton sateella.
Viimeisenä kisana käyin ajamassa Team Kaskisten kanssa
Lah Open, sijoitus luokassa 1. Siinä tämän kauden kisat.
Vielä ajellaan niin pitkään kuin ilmat sen sallivat. Kaudesta
isoin kiitos kuuluu Mika Myn selle, Ville Hen oselle ja
Petri Hänniselle sponsoroinnista, e ä yleensä oli mahdol
lista kilpailla. Erityiskiitos Kimmo Kaskiselle neuvoista,
joista oli apua kauden mi aan.
Terveisin Jonne/Peppilo a Racing

SIPE RACINGIN KESÄ 2021
Keväällä saimme uudet kulkupelit molemmille kuskeille. Kesästä oli tulossa vilkas, kun edossa oli useita
kisoja ympäri Suomea. Kisasuunnitelmissa oli osallistua kaikkiin Flying Finn Raket Cupin kisoihin, joita
olikin edossa 7 kappale a, osa oli vielä tuplakisoja. Tietenkin osallistuisimme myös kaikkiin SavoCupin
kisoihin ja jos mahdollista niin voisimme osallistua vielä KymiCupin kisoihin.
RaketCup kisoihin yleensä pi mennä jo torstaisin, jo a
kerkesi harjoitella perjantai päivän rataa ja tehdä autoihin
säätöjä. Meille nämä RaketCupin kisat olivat aivan uusia.
Edellisenä kesänä kävimme yksissä kisoissa testaamassa
millaista on ajaa radalla kun on paljon oman luokan autoja.
Alkukesän kisat meni meillä jännityksen ja innostuksen
huumassa. Oli uudet autot ja uudet radat ja uudet tu a
vuudet joihin pääsi tutustumaan. Jotkut radat tuli nope
ammin tutuksi kuin toiset. Menestykset Flying Finn Raket
Cupin kisoissa oli monenlaiset. Oli onnistumisia ja myös
pe ymyksiä. Kuitenkin jokaisesta kisasta tuli ajokokemus
ta ja taitoa lisää.
SavoCup kisat olivat tutummat meille ajaa. Siellä oli muka
vat tutut kaverit ja radatkin oli tutut. Peetu pääsi voiton
makuun jokaisessa kisassa. Siirillä olikin jo enemmän kisa
vastusta. Molemmille kuitenkin SavoCupin voi o omassa
sarjassaan.

”Aje uja kisoja Peetulle tuli 19
ja Siirille 15.”
Sen verran kiire kesä oli, e ä omalla koradalla Kuikalla
emme kerenneet ajamaan kuin muutaman kerran. Aje uja
kisoja Peetulle tuli 19 ja Siirille 15. Eli on ollut aika täyte
läiset viikonloput meillä kesällä. Meillä oli todella antoisa ja
mukava kesä.

Meidän isä Risto teki loistavan työn lapsien eteen. Hän oli
yksin kisoissa lasten kanssa ja hoi lasten autojen laitot/
korjaukset/säädöt, sekä lasten ruokailut ja muut työt. Use
as Ristolla menikin pitkälle yöhön, ennen kuin sai lasten
autot laite ua kisakuntoon. Si en pääsi lepäämään. Eräs
tu avasetä sanoikin yksissä kisoissa, e ä ”Tuo mies se tar
vitsisi palkinnon tuosta, kun yksin tekee asioita kahden
auton eteen”. Suurin palkinto meidän isille on kuitenkin se,
e a näkee kun lapset nau vat ja tulee niitä onnistumisia.
Jokaisesta kisasta koin saapui väsynyt, mu a reipas
joukko. Äidillä alkoivatkin si en huoltohommat. Pisaada
kisavarusteet seuraavaan viikonloppuun jo valmiiksi.
Loppusyksystä Siiri sai isomman auton, jolla si en ensi
vuonna ope elee ajamaan. Vauh on jo si en toista luok
kaa. Testaamassa ollaan jo käyty kerran. Hyvin kulkee!
Kun Peetu jatkaa vielä RaketCup kisoissa ensi kesänä niin
pääsee isikin vähän helpommalla, kun kiertelee Suomea
yhden auton mekaanikkona.
Tämä harrastus on meidän koko perheen yhteinen. Kaikki
ollaan tavalla tai toisella mukana tekemisessä. Myös iso
veikka Roope ja isosisko Noora vaikka asuvat jo kauempa
na. Kiitos kovas kaikille tsemppareille ja tukijoille tästä
kesästä. Tarkemmat kisapäivitykset voi e lukea meidän
kosivuiltamme! Facebook Siperacing ja Instagram SiPe
Racing. Mukavaa syksyä kaikille!

Aurinkoisin terveisin Peetu, Siiri ja Risto Malmstedt

RALLIRINTAMALTA

HUTTUNEN RACING TEAM
Tomin ja Nikon kausi läh käynin F‐Cupin avauskisasta Ilomantsi‐rallista ja tällä kertaa vastassa oli
ylempi luokka, se vanha ja perinteikäs yleinen pimeeseen. Kisan alku sujui ihan ok ja pääsin he pätkä‐
ajoissa kärjen tuntumaan, kunnes EK 4:n puolivälissä, pitkässä oikeassa, Hondan perä pomppasi urasta ja
auto suistui ojaan. Lapioiminen ei tuo anut tulosta ja joudu in keskey ämään kisa. Ilman vaurioita
säästyimme tällä kertaa.
Si en vuorossa oli F Cupin toinen osakilpailu, perinteikäs
Revontuli ralli Hankasalmella. Kisa alkoi vähän huonos,
kun uusilla Michelin renkaalla aje in eka kisa. Ekoilla
kolmella pätkällä ei oikein löytynyt rytmiä ja oli todella
haastavat et, kun kunnon uraa missä ajaa ei tahtonut
löytyä. Huollossa saain si en auto kuntoon ja hyökkää
mään kolmelle vikalle pätkälle. Ne menivätkin hyvin, kun
oli isompaa etä ja ajorytmi löytyi. Sijoituksena 7/20
maaliin tulijasta todella kovassa sakissa.
Kesäkausi alkoi teskisana samalla autolla. Ensimmäinen
nuo kisa Nikon kanssa oli Lake City Rally Pengonpohjas
sa. Todella haastavat et nuo aa, mu a siitäkin huoli
ma a tuli todella hyvät nuot. Kisa alkoi todella hyvin 3:lla
nopeimmalla 2 veto ajalla. Sama rytmi jatkui Ek 4:lle saak
ka ja olimme vain 17 sek perässä 2WD:n johtajaa kolman
tena. Ek:lla 5 sa ui si en nuo virhe. Väärä linja hyppyyn
ja osuma oikomisesteharkkoon ja jäähdy äjä rikki. Tästä
kisasta jäi kumminkin todella hyvä ﬁilis. Kolmen joukossa
todella kovia nimiä vastaan.
Kesäkauden ensimmäinen F Cup kisa oli Mäntsälä Aero
ralli, joka on vähän kuin koralli Järvenpäässä asuvalle
Tomille. Kisa alkoi vahvas ja he ekalle pätkälle toiseksi
nopein aika.

Seuraavalle myös toisiksi nopein aika vain 0.5 sek pohjista,
vaikkakin tuli kaksi risteystä aje ua pitkäksi. Ek 3 oli edessä
ja mielessä oli siirtyminen johtoon. Pätkä sujui todella
hyvin maalimutkaan as, kunnes punaisilta merkeiltä e
kääntyi ukas oikeaan ja vauh oli vaan liian kova. 5
vaihteelta kerkesin vaihtaa 4:lle ja kaasu pohjaan, mu a
turhaan. Hondan helma nappasi ojan reunaan ja siinä
vaiheessa meistä tuli matkustajia. Autoon tuli todella
pahat vauriot ja myös hieman kuskeihinkin sa ui, mu a
onneksi vain säikähdys. Aika pätkälle saan maali AT
autolta ja aika olisi ollut suvereeni omassa luokassa ja se
olisi ollut verra avissa myös nuo luokissa.
Nyt kumminkin auton lai oa ollut hieman ja kesä meni
movaaota etsiessä. Auto on kumminkin tarkoitus saada
kuntoon tämän vuoden aikana. Syyskaudella Tomi ja Niko
osallistuivat Askolan Granit Ralliin BMW M3:lla. Tulok
sena yleisen nuo sarjan oman luokan viides ja yleiskilpai
lun kahdeksas. Bemua kiidäte n myös Jyväskylän Veto
mies kisassa. Ajotuntumaa on hyvä pitää yllä ja lähdetään
vain nauskelemaan.
Hyvää loppuvuo a kaikille!

RALLI NEWS

VAARAN KULMILTA
Korona on sotkenut elämää ja kisoja. Välillä on kytä y, e ä
toteutuuko kisa vai ei. Miun mielestä korona tuonu kyllä
hyvääkin, kisoissa on jääny turha härdelli ilmoi autuessa
pois. AT käytännöt sujuu myös hyvin, paitsi vähän ikävä
on jutustelua... paperit ja ym. kulkee sähköises, mu a
joutuu opiskelemaan. Edellämaini u on henkilökoh
tainen mielipide.
Historic puolella Veijon kanssa kierre y sarjaa. Ähtärissä
pääsin maaliin ja saain täydet pisteet. Korpilahdella oli
vuorossa keskeytys, kun virranjakaja ilmoi , e ä nyt rii .
Yrite in kyllä elvy ää muun muassa mustekynän
jousella, mu a jakaja oli jo siirtynyt tuonpuoleiseen. Yksin
ei meijän tarvinnut olla, kun ikoita oli vähintääkin rii ä
väs.
Lahdessa oli 2 päivänen kisa EM kisan yhteydessä.
Miniä oli huolle u ja ennakoitu, eikun kisaan. Perjantain
ekalle Ek:lle oli vähän pitempi siirtymä Sysmän suuntaan.
Ek 1 ja noin 5km lähdöstä alko Mini vaappu ja pätkän
maalin jälkeen pyyhe kehään, kun jousituksen tuki pe .
Miniin ei osia niin vaan löydy, mu a kohta oli uu a osaa
tarjolla. Porukalla tode in, e ä ei käy nekään, kun tuo
WRC versio on erilainen. Elvyte in si en vanha ja
lauantaina uusintao elu. Maaliin pääsin sijoituksella
luokan 2. Rei lauantain osalta todella hieno, ei ollu
"lentoken ää”.

Ennen Urjalan 11.9. ja Heinolan kisaa, joka tuli Mynä
mäen lalle Veijolla ja Petrillä on koossa 26 piste ä ja
sijoitus HRT 1969 luokassa neljäs (toim. huom.).
Kar urin ylläpitävänä toimintana kiertelen Astralla Muho
sen Timpan kanssa F Cupin kisoja mitä kerkee. Kouvolassa
oli eka kisa SM lisäluokissa. Hihnat lenteli paikaltaan
muutaman pätkän jälkeen ja virrat katos. Samaa vaivaa on
esiintynyt muillakin, kun ois vaan kysellyt. Hihna saaga
jatkui myös allekirjoi aneen juhlakisassa, koska samana
päivänä pyöräh pyöreitä kun aje in Mäntsälässä. Oli
vähän erilainen reissu ja miulle harvinainen ulosajo. Siitä
vielä harvinaisempi, e ä joutu varoituskolmion lai a
maan. Yleensä niin kaukana, e ä ei hai aa muita.
Kesätauon aikana muutoksia tehty ja 18.9 jo testa in
Lailassa. Syksy on saapunut ja kun nyt sinne iltalenkille
mene e niin heijasn killumaan!
Syysterveisin
Hännisen Pete

RALLY TEAM NOUSIAINEN
Ruuhimäki SM rallisprint
Alkukauden kilpailut jäivät tänä vuonna yhteen ralli sprint kisaan, joka aje in Laukaassa 28.02.2021.
Rei oli osi ain sama, kuin Neste rallin legendaarinen Ruuhimäen erikoiskoe, joka pää tämänvuosenkin Secto Rally
Finlandin. Janne oli luokassa kolme viides ja Heikki luokassa kymmenen seitsemäs.
Yhteistuloksissa Heikki oli tällä kertaa Jannea vajaan sekunnin nopeampi. Kaksivetoisten SM kärkeen jäi eroa kymmenisen
sekuna. Kilpuri Toyota Corolla 1.6 FX GT toimi moi ee a ja ajo sujui molemmilta hyvin.
Kisakau a on vielä hyvin jäljellä ja kiinnostusta ajamaan on kovin, kunhan aika antaisi muilta kiireiltä myöten.
Hyvää loppuvuo a Slualaisille!
T. Heikki ja Janne

TULE MUKAAN SAVONLINNA RALLIIN!
Savonlinnan Urheiluautoilijoiden oma iso tapahtuma ja työrupeama, kansallinen SAVONLINNA RALLI
lähetyy. Helmikuun 18. ja 19. päivä 2022 järjeste ävä ralli on yhteistyön tulos. Rakennamme tapahtumaa
omin voimin, mu a kilpailun ja erityises EK‐järjestelyihin tarvitsemme naapuriseurojen tukea. Kaikille
rallista kiinnostuneille seuramme jäsenille löytyy sopivia tehtäviä. Ilmoi audu mukaan, soita järjestely‐
toimikunnan puheenjohtaja Arto Tolvaselle 0500 656 492 tai kilpailunjohtaja Tame Lyykäiselle 040 559
1353. Tehdään yhdessä laadukas rallikilpailu, se on huippumainosta Savonlinnalle!
Tuleva ralli on tu uun tapaan Historic Rally Trophy sarjan
toinen osakilpailu vuonna 2022 sekä Kaakkois ja Itä
Suomen alumestaruusosakilpailu. Lisäluokkiin houku e
lemme mukaan valtakunnnan kärkikuljetajia. Rallirei on
kerrassa upea! Erikoiskokeita, noin 73 km ja koko rei 150
km. Todella hieno rei kilpailee ehd omasSuomen par
haan rallin i elistä! Lähtö ja maali sijaitsebvat Savon
linnan Kauppatorilla. Katsastus ja huoltoparkki sijoi uvat
tällä kertaa uuden sopimuksen myötä Amma opisto
SAMIEDUn loihin. SAMIEDUlta saamme myös opiskeli
joita mukaan au amaan tapahtumajärjestelyissä.

Savonlinnan kaupungin kanssa olemme myös tehneet
yhteistyösopimuksen ja kaupunki näkee talvitapahtuman
tärkeäksi osaksi kaupunki ja matkailumarkkinoina. To
della hienoa! Kaupunki on muutenkin vahvas mukana ja
teknisestä virastosta on edustaja rallin järjestelytoimikun
nassa. Muut yhteistyöneuvo elut ovat tässä vaiheessa
vielä kesken, mu a ralli on jo saanut hyvän vastaanoton
alueella ja AKK:ssa. Savonlinnan Urheiluautoilijat on halut
tu kilpailun järjestäjä, joka haluaa kehi yä joka kerta
paremmaksi kisajärjestäjäksi.
Katso rallin eka iseri:
h ps://youtu.be/9V6CR5tx0zo
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