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Legendaarinen kausi Legends Cars -sarjassa

Tänä vuonna keskityin kilpailemaan Nurminen & Wadén tiimin Legends-autolla. Legends on 
Suomen suurin ratasarja, jossa kilpaillaan tehokkailla Yamahan 1300cc moottoreilla varuste-
tuilla kilpureilla. Auto kiihtyy välityksistä riippuen sataan 4 sekunnissa ja huippuja irtoaa jopa 
200 km/h. Sarjaan osallistui tänä vuonna lähes 50 kuljettajaa.

Ekat testit, Alastaro 31.4.2006

Tänäkin vuonna jäi testiaikataulu 
hiukan lyhyeksi ja niukaksi. Pääsin 
testaamaan vain pari viikkoa ennen 
ensimmäistä kilpailua (Jurvan Bot-
niaring) Jari Nurmiselta ja Ian Erik 
Wadenilta liisattua Legends-autoa, 
mallia Ford sedan-32. Pikkuveli Jes-
sellä jäi myöskin testit vähiin ja autoon 
ei ehditty saamaan uudempaa moot-
toria ennen ensimmäistä kilpailua.

Perjantaina koulupäivän jälkeen käy-
tiin Vantaalta hakemassa Legends-
auto. Siitä hurautettiin Hämeenlin-
naan ja lauantaina oli tiedossa Fordin 
kasaamista. Lauantaipäiväni kului 
mm. Jesselle vetareita rakennellessa. 
Sunnuntaiaamuna lähdettiin poikien 
ja Peran kanssa Alastaroa kohti. Saavuimme puolitoista tuntia ennen testien alkua paikalle, 
fi ilis oli vähän hassu... Auto otettiin ulos rekasta, laitettiin ajokuntoon, ja puuhasteltiin auton 
ympärillä... ja kaikki tehtiin mua varten, koska mä olin nyt kuljettaja eikä kukaan muu ollut 
tulossa ajamaan autolla.

Olin juuri puolitoista viikkoa ennen Alastaron testiä saapunut Englannista matkalta. Englannin 
matka pitkittyi 7 päivästä 10 päivään, sillä sain mahdollisuuden mennä Pohjois-Englantiin 
Oulton Parkiin Formula 3 -mekaanikoksi. Matka oli mahtava! Paljon tuli opittua. Siellä mekasin 
muita varten, mutta Alastarolla omaa kilpailua varten.

Itseluottamukseni on kasvanut Englannin reissujen 
jälkeen ja viime vuoden Formula-Ford kauden ko-
ettelemusten jälkeen. Autoon istuttuani ensimmäi-
sen kerran tuntui heti hyvältä. Päivä sujui hyvin, 
koko ajan vauhtia lisäten, ja varmalla ajolla. Ajat 
paranivat nopeasti ja päivän päätteeksi ylsin jo 
varsin hyviin aikoihin. 

Päivän aikana sain kullanarvoisia neuvoja Jari Nur-
miselta ja Ian Erik Wadenilta. Kiitos.

Eka veto autolla



Jurva, Botniaring 14-15.5.2006

Ensimmäinen kisa Legends Cars -sarjassa

Olipas viikko... Mutta tulipahan koettua. Keskiviikkopäivänä oltiin Hämeenlinnassa Ahvenistolla ja sain 
ajettua pari vetoa päivän aikana. Harmikseni kevätfl unssa oli päässyt yllättämään. Päivä meni lähinnä 
tavaroita pakkaillessa, jotta päästäisiin seuraavana aamuna aikaisin lähtemään Jurvaan päin.
Torstaiaamuna oli lähtö, matkan lähtöajankohta hiukan myöhästyi, mutta loppujen lopuksi päästiin lähte-
mään. Matka Jurvaan oli puuduttava! Istuimme kuusi tuntia rekassa pienessä tilassa minä, veljeni Jesse ja 
Oskari sekä Make. Matka kului hitaasti, mutta ei ollenkaan varmasti. Välillä mentiin 10-40 km/h, ja mak-
siminopeus oli 60km/h! (taitaa olla rekan 
huolto aika…) Perille kuitenkin päästiin ja 
torstaipäivänä päästiin vielä pari vetoa aja-
maan. Perjantainapäivä kului Jurvan rataa 
ympäri kurvaillessa, kierroksia ei tullut ihan 
niin paljoa kuin olisin halunnut, eikä tekni-
siltä ongelmiltakaan vältytty… Treenipäivä 
kuitenkin kunnialla läpi, valmistautuen 
seuraavan päivän kilpailuhin. Pera, Jukka 
ja Archie saapuivat illalla auttelemaan.
Lauantai

Lauantaina aamulla oli treenit 20 min. 
Vauhti ei ollut ihan kohdallaan ja sijoitus 
vasta 18. Petrattavaa oli aika-ajoon, tosin 
taivas näytti mustaa pilveä ja odotettavissa 
oli sateinen aika-ajo - minun ensimmäinen 
kertani Legendsillä sateessa. Varoteltu oli 
kovasti liukkaudesta ja vaikeasta ajettavuu-
desta, joten ajoin maltilla aika-ajon koko 
ajan vauhtia lisäten. Tulos oli ihan ajotyylin mukainen, vasta 23. Harmittihan se, takaa joutui lähtemään. 
Sadetreeniä tarvittaan paljon lisää, mutta kerta se on ensimmäinenkin aina…

1.fi naali ajettin kuivalla. Lähtöpaikka oli takana, mutkassa. Hyvä, että lähtövalot näkyivät. Edessä oli paljon 
autoja, mutta oli niitä takanakin paljon. Jurvan kisaan oli ilmoittautunut huimat 35 Legends-kuljettajaa. 
Säpinää lähdöstä ei puuttunut, autoja oli joka puolella ja kolarikin oli hyvin lähellä. Sain kuitenkin hyvän 
startin nousten monta sijaa. Kilpailun aikana ei tilanteita puuttunut ja ohiteltavaa oli paljon, vauhti oli koh-
dallaan ja fi ilis hyvä. Loppusijoitus maalissa 9.

2.fi naali lähtö ajettiin seuraavana päivänä. Lähtöpaikat määräytyivät aikojen perusteella, joten lähtöpaikka 
9. Tällä kertaa näin lähtövalotkin kunnolla ja takana oli 
enemmän autoja kuin edessä... Lähtö oli OK, ja nousin 
jokusen sijan. Ensimmäisten kierrosten aikana nousin 
viidenneksi pitäen paikkani yli puolet kisasta. Noin viisi 
kierrosta ennen maalia takaa tullut nopeampi kuljettaja 
kuittasi minut ja johan tuli jo uutta säpinää. Loppukier-
rokset menikin kättä väännellen muiden kuljettajien 
kanssa ja taistelu oli kova. Viimeisessä mutkassa kui-
tenkin minut kuittasi vielä yksi auto, oman “oveluuteni” 
takia.. Loppusijoitus oli seitsemäs maalissa. Sijoitus oli 
ihan hyvä, mutta kyllä silti harmitti. Omat virheet har-
mittaa aina kaikista eniten, mutta niistä myöskin aina 
oppii eniten. Hyvillä mielin seuraavaan kisaan Alastaroon 
27-28.5.

Make



Alastaro 27-28.5.2006

Nyt on toinen legends kilpailu takana, viikonloppu oli sateinen ja sää oli erittäin kylmä. Kilometrejä sateella tuli 
reilusti, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi, sillä vauhti ei ihan ollut kärjen tasolla, joten treenaamista on. Mielettö-
män makeeta kylläkin oli ajaa sateellaa, haastavaa…

Perjantaipäivän aikana pääsin ajamaan seitsemän kertaa 15min, ja jokainen veto oli sateella. Vettä tuli joko 
kaatamalla, tai vähemmän kaatamalla.. Lauantai aamuna suoraan aika-ajoon. Vettä tuli taivaalta enemmän 
kuin tarpeeksi.. Vauhti ei ihan ollut kärjen luokkaa ja sijoitus vasta 16, kuitenkin paremmin kuin Jurvassa sa-
teella aika-ajossa (siellä sijoitus oli 23.) Alastaroon oli ilmoittautunut vielä enemmän kuljettajia kuin Jurvaan, 
36 autoa. Aika-ajossa oli sinänsä jo haasta-
vaa löytää itselleen vapaa paikka, jotta sai 
ajaa puhtaita kierroksia ilman jonkun perässä 
ajamista ja ohituksia.

Ensimmäinen fi naali ajettiin myöskin sateel-
la, ja vettä taivaalta tuli vieläkin enemmän 
kuin aika-ajossa. Finaaliin lähdettäessä, 
täytyy myöntää että jännitti hiukan. Autoja 
todella paljon, sade, ja kuljettajat täynnä 
intoa, odotettavissa oli vaikka mitä… Lähtö 
onnistui omalta osaltani erittäin hyvin, sillä 
oli ensimmäiseen mutkaan mentäessä on-
nistunut nostamaan itseni jo kympin sakkiin, 
ja sain vielä parissa seuraavassa mutkassa 
poimittua sijoja. Mutta, ensimmäinen nopea 
mutka, intoa puhkuen, ja väärällä linjalla aja-
essa, spinnaus: melkein.. Väärän ja erittäin 
liukkaan linjan valittuani ajoin pitkään peli 
sladissa, kunnes spinnasin 180 astetta, olin 
täysin väärin päin radalla ja näin kuinka kaikki 25 autoa oli tulossa päin. Ihmeellistä kuinka paljon kerkeää-
kään ajattelemaan tuon lyhyen sekunnin ajan, sillä kerkesin miettiä että voi hitto, Mitä nyt, vetäiskö 360 as-
tetta (sivutin ajatuksen hyvin nopesti tajutessani sen tulevat seuraukset…). Ja päädyin toiseen ratkaisuun, ja 
onneksi sain pelin käännettyä oikein päin ja matka jatkui… porukkaa tuli toinen toisensa jälkeen ohi vauhtini 
ollessa hitaampi kuin muiden pelin vielä yrittäessä kiihtyä (liian isolla vaihteella…) Tipuin joukon hännille ja 
siitä alkoi armoton kipuaminen ylös päin, onnistuin kuitenkin nostamaan itseni sijalle 20, mikä tosin oli petty-
mys jälkeen päin, odotukset olivat korkeammalla..

Toinen päivä oli kuiva, aurinko paistoi paikoitellen, mutta taivas oli silti epävakainen. Aamun warm-up:issa olin 
vasta 15, rata oli paikoitellen märkä. Luottavaisin mielin kuitenkin toiseen fi naaliin mikä oli kuivalla, lähtöpaik-

ka 15, joka oli määräytynyt edellisen erän aikojen perusteella. Läh-
tö ei onnistunut ihan suunitelmien mukaan, ja en saanut nostettua 
itseäni kovin montaa sijaa, kuitenkin jokusen.. Finaali oli makein 
pitkään aikaan ajamani kisa, koko ajan sai käydä hurjaa vääntöä 
sijoituksista. Ajoin kilpailun isoimmassa ja tapahtumarikkaimmas-
sa nipussa, jossa taisteltiin sijalle seitsemän asti. Tapahtumaa oli 
riittämiin. Täytyy jatkossa saada aika-ajot onnistumaan hiukan 
paremmin, sillä ohittelu ei ollut helpoimmasta päästä. Kilpailu on 
kovaa ja kuljettajat tasaväkisiä.. Maalissa 13 ja aika myöskin 13 no-
pein.. Varikolle Parc Fermehen saapuessa tuli heti hiukan noottia 
kanssa kilpailijalta ajetusta fi naalista, mutta minkäs teet, periksi ei 
pidä antaa ajon aikana. Eihän siellä kukaan muukaan väistele tur-
hia.. Elämä ja kuolema taisi olla kyseessä.. :) Kokemusta tuli taas 
erillaisita ja tapahtumarikkaista tilanteista, seuraavaksi Viroon.. 

Uudet Gulf-värit



Viro, Pärnu 10.-11.6.06

Torstai aamu-päivällä oli lähtö Viroon, päivä kului radalle ajaessa ja telttoja pystyttäessä, sekä hotellia etsiessä. 
Perjantai oli ajopäivä, ja luonnollisesti uuden radan treenaamista. Matkaan oli lähdetty kaksistaan uuden mekaa-
nikon Tuomo Koskelan kanssa. Päivän aikana radalle pääsi 6 kertaa 15min. Säätöjä ei autolle tehty, koska ajo 
meni rataan tutustuessa. Rata oli todellinen pomppulinna, vanha ja asfaltti huonossa kunnossa. Radan profi ili oli 
hieno, ja haastavuutta radalle antoi sen kuoppaisuus. Makea ajaa, ja oli hienoa päästä uudelle radalle, uusien 
haasteiden kanssa hakemaan lisäoppia.

Lauantain päivänä oli aamun warm-up ja aika-
ajo, fi naalit oli jätetty sunnuntai päivälle. Kisoi-
hin osallistui 20 autoa, ulkomaalaisia ei radalla 
Legends-luokassa nähty. Kisoihin  osallistui 
Suomen kärkikuskit, joten luvassa oli todella 
haastava kilpailu. Aika-ajossa olin kahdeksas. 
Tulokseen olin suht tyytyväinen sillä vapaita 
kierroksia ei juurikaan ollut.

Sunnuntaina, hyvin nukutun yön jälkeen ja asi-
oita mietittyäni, todellinen vauhti löytyi aamun 
Warm-upissa. Olin koko joukon nopein, aikani 
ollessa kympän nopeampi kuin seuraavan, 
sekä aikani oli nopempi kuin aika-ajossa ajettu 
aika. Kukaan ei ajanutkaan viikonlopun aikana 
kovempaa ja luulen että se on myös radan 
epävirallinen Legends ennätys. Myrskyvaroitus 
muille, että olen nopea ja koko ajan kehittyvä 
kuljettaja.

1.fi naaliin lähdin kasi ruudusta, lähtö ei ihan 
mennyt nappiin enkä noussut sijoja. Toisessa mutkassa oli enemmän tapahtumaa kuin ekassa, kolarikin tapahtui, 
mutta vältyin siltä. Kisassa sain vääntää kovaa kilpaa Pitkäniemen kanssa, sekä edessä ajavien Raskun ja Lai-
lavuon kanssa. Pitkäniemen kanssa vääntäen ja monta ohitus yritystä yrittäneenä, onnistuin kuittaamaan hänet 
neljänneksi viimeisellä kieroksella nousten seiskaksi. Seuraavalla kieroksella ohitin Raskun, ja toisiksi viimeisellä 
kieroksella ohitin myös Lailavuon, nousten viidenneksi. Ilo oli lyhyt, sillä viimeisellä kierroksella sytytysjärjestelmä 
hajosi, pudottaen kaksi sylinteriä pelistä. Maaliin kuitenkin pääsin, körötellen, ja sijoitukseni tippui 14. Kyllä har-
mitti...
2.fi naaliin lähdettiin aikojen perusteella, joten lähtöruutu oli toinen, eturivistä startattiin. No, kaikki ei kuitenkaan 
mennyt ihan nappiin ja  otin selvän varaslähdön. Mikä moka! Liikkeelle lähdettäessä mietin että voi h-tto… ei 
voi mitään, annetaan nyt mennä kun on mennäkseen, kärsitään sakko fi naalin jälkeen. Kovaa taistoa oli kärkisi-
joituksista pitkän aikaa, kunnes takaa alko pukkaa porukkaa. Tipuin kolmanneksi, neljänneksi, ja tsäm, taas oli 

Pitkäniemi kehissä. Siinä se loppu kisa menikin skabaillessa ja kättä 
vääntäessä, yleisö ainakin sai viihdettä. Monta mutkaa mentiin rinta 
rinnan ja paikkoja vaihdettiin ainakin kerran kieroksella. Pitkäniemi 
veti pitemmän korren viimeisessä mutkassa, kyllä ärsytti...

Finaalissa olisin ollut neljäs mutta aika sakko tiputti sijoitukseni 13. 
Harmitti, harmitti niin pirusti. Pakattiin tavarat sukkelaan ja kiroilin 
itsekseni viikonloppua. Mutta heti autoon istuttua mieli kirkastui, 
olin sairaan onnelinnen. Mitä kaikkea opinkaan ja mihin se vauhti 
riittikään. Ja kyllä ajaessa ärsytti ajaa Pitkäniemeä vastaan, mutta ki-
san jälkeen olin kuitenkin loppujen lopuksi tyytyväinen. Oli kuitenkin 
kova koulu...  tosi tiukkaa ja reilua kisaa. Tyytyväisenä takas Tallinnan 
yöhön ja Suomeen valmistautumaan seuraavaan kisaan Seinäjoelle. 
Erityiskiitokset Petri Lappalaiselle telttapaikasta ja kaikesta avusta!



Sitten vuorossa Seinäjoki

Tätä kisaa olin odottanut kuin kuuta nousevaa! Oli makeeta päästä ajamaan katurataa, ensimmaistä kertaa elä-
mässäni. Kisasta odotettiin paljon, sillä peräti 44 kuljettajaa oli ilmoittautunut.

Ennen Seinäjoelle menoa olimme suorittaneen uuden moottorin sisäänajon 500 km, sekä parin paivän testit Jur-
vassa. Perjantai-iltana varikolle ja teltat pystyyn, sekä auto valmiiksi seuraavan aamun Warm-up:ia varten.

Lauantai aamun oli 10 minuutin Warm-up ja si-
joitus oli 11/44. Ei huono, olin ihan tyytyväinen, 
sillä kiersinhän vasta ensimmäiset kierrokset 
vaativalla radalla. Ja olin todella varma aika-ajoon 
mentäessä.

Hauskaa oli, mikä oli pääasia. Ruuhkaa radalla 
riitti, ja sijoitus 14, suoraan A-fi naaliin. Loput 
kuljettajat ajoivat B-fi naalin, joista 12 kuljettajaa 
nousi A-fi naaliin.

Seuraavaksi startattiin ensimmäiseen A-fi naaliin. 
Sain ihan OK startin ja lähdin nousemaan hyvin, 
useiden ohitusten ansiosta. Olin noussut reilusti 
kympin sakkiin, kunnes pomppasin kilpakump-
panin takarenkaasta korkealle ilmaan ja siitä ojan 
pohjalle. Kisa jäi vajaaksi, vain puoli kierrosta. 
Auto ihan päreiks ja katkaisin ojaan mennessäni 
ison jatkojohdon, joka pimensi läheisen skriinin. 
Autokin sai jonkun sähkösätkynkin kun osa mit-
tareistakin sekos ja hajos.

Seuraava ilta ja yö menikin auton korjailussa. Tuomo, Make, Pera, Jesse, Jone, Steffi  ja tyttö tekivät älyttömästi 
töitä. Kiitos kaikille mukana olleille ja osia lainanneille. Auto saatiinkin parsittua tosi hienosti kasaan ennen aamun 
B-fi naalia. Lähtöpaikaksi olin saanut viimeisen ruudun, kun mulla oli kuulemma niin suuri kilpailunumero (89). 
Ensimmäistä kertaa urani aikana lähtöpaikka määräytyi auton numeron mukaan. Ohitettavaa oli paljon, sillä vain 
12 pääsi jatkoon. Lähtö onnistui hyvin, ja kuittasin monta autoa jo ekalla kiekalla. Ruuhkaa oli, ja yritin ottaa opiksi 
edellisen lähdön kolarista. Varman päälle ajoa. Kisa oli mahtava ja fi ilis hyvä. Ohituksia tapahtui kisan aikana mon-
ta, ja kuuluttajakin oli kuulemma seurannut minun kisaa kivasti. Joka kierroksella ohitin vähintään yhden auton. 
Maalissa sijoitus 9. Onnitteluja tuli hyvästä kisasta ja kovasta noususta. 

Valmiina seuraavaan A-fi naaliin, lahtopaikka 26. Ikävä kyllä tämä-
kin fi naali jai lyhyemmän puoleiseksi, keskeytin jo toisessa mutka-
sa. Nyt oli mukana jo vähän liikaa yritystä. 10:n joukkoon ekalla 
kierroksella, suunnitelma ei toiminut… ;)

Toivottavasti ensi vuonna tulisi mahdollisuus ajaa ainakin yksi kisa 
Legendsilla täällä Seinäjoen radalla, mielestani rata oli mahtava! 
Viikonlopun aikana tosin ainoastaan yksi lähtö onnitui, mutta koke-
muksesta jäi todella hyvä mieli. 

Ja nyt todelliset kolaritkin tuli koettua.



Kemora

Kemorassa kurvailtiin perjantaina. Kemoran rata on todella nopea ja mielestäni kiva. Perjantai paivä ei sujunut 
ihan odotetusti, vauhtia ei ollut riittavasti ja kierrosaika ei ollut kohdillaan. Päivän päätteeksi päätettiin vaihtaa 
vanha moottori takaisin kiinni, sillä vauhtia ei ollut ja suorilla jäin muille reilusti. Vanhan moottorin tiedettiin 
olevan hyvä ja siihen luotettiin..

Lauantai aamun Warm-up:iin mentäessä aikani 
parantui 1,5 sekuntia edellisen päivän parhaas-
ta ajasta. Pera uhkas ostaa mulle baletti-tossut 
ja hameen jos ei aika parannu, kaiken sen duu-
nin jälkeen. Ja paranihan se pakostakin, moot-
tori lauloi kuin unelma ja suoran päässä räpätti 
rajoitin, mitä ei toisessa moottorissa kuulunut! 
Aika-ajoissa sijoitus 11. Paalupaikan ajoi Pasi 
Matintupa omilla sekunttiluvuillaan. Kyseessa 
oli kotirata, mutta silti tosi hienosti ajettu.

1.fi naaliin mentaessa ruutu 11, ja takana 
Parkkarin Markku. Jälleen kerran lähdettiin 
Maken kanssa peräkanaa! Varikolla Make va-
roitteli, että meinaa kuittaa mut jo lähdössa, 
niin kuin aikaisemmillakin kerroilla. Ja kylla 
mä sen sanomiset muistin ku valot sammu ja 
startattii Vilkaisin peiliin ja sieltähän se Make 
tuli, en millään olisi halunnut päästää sitä ohi.  
Kilkattiinkiin lähdössä... Päästiin kuitenkin jatkamaan ilman vaurioita. Säpinää riitti taas alkukierroksilla ja tipuin 
pari sijaa. Kisan myötä onnistuin kuitenkin nousemaan. Taas kahinoitiin Maken kanssa puolet kisasta, kovaa 
vääntöä sen kans, kiva ajaa. Tulos kisan jälkeen plus miinus nolla, 11 maalissa.. Lähtöruutu seuraavaan kisaan 
13. aikojen perusteella. Make edellä ruudussa 11.. taas..

Lähdössä, kärkimiehet kolaroivat keskenään ja aiheuttivat hämminkiä. Pyörivät kuin pallot keilaradalla.. Toinen 
kisa meni taas Maken kanssa vääntäessä, tälläkin kertaa äijä veti pitemmän korren ja oli maalissa ennen mua. 
Minun sijoitus taas 11. Pistetilanne kuitenkin säilyi samana Make 7 ja minä 8. Kaksi kilpailuviikonloppua jäl-
jellä.

Ahvenistossa mun kotikisa

Varmaan vaikea uskoa, mutta ennen Hämeenlinnan Legends-
kisaa, olin ajanut Apparalla vain kolme testipäivää Legendsilla. 
Vauhti ei ollut kärkiluokkaa kisoissa, mutta makea fi ilis oli, Ah-
venistolla. Nyt vasta tosissaan ymmärsin miten hieno ja haastava 
rata se on, ja varsinkin kun pystyin ajamaan itsevarmasti, tutulla 
radalla. Legendssit oli taas suurin luokka osanottaja-määrältään, 
40 osanottajaa. Formula Fordeja oli vain muutama... Sadetta ei 
viikonlopun aikana ollut vaikka olikin jo syyskuun alku, sää salli 
taas Apparaan…

Perjantai alkoi lupaavasti, ensimmäisen treenin neljänneksi no-
pein, mutta sen jälkeen sijoitukset tippuivat treeneissä ja lopulta 
olin jo kympin sakin ulkopuolella, viimeisessa treenissä 11. Heti 
perään oli aika-ajo illalla ennen kello kahdeksaa. 
Sijoitus tyydyttävä 11.



Lauantaiaamuna 1.fi naali. En tiedä oliko kuski vielä vähän unessa vai oliko vaan vähän liian tiukkaa vääntöä 
muiden kanssa, sijoituksia ei parannettu ja maalissa 11. Rataa oli kuitenkin makee vetää ympyrää kisamielessä 
muiden kanssa.. 2.fi naali ja kauden kolmanneksi viimeinen startti, lähtöpaikka 11. Ekassa mutkassa oli ruuhkaa 
ja kolarikin sattui, epäonnekkaimmat ja kiireisimmat jäi siihen. Minä olin kuitenkin mukana vielä pelissa. Joten-
kin vauhti ei vaan riittäny ja oli sellasta tasaista letkassa kurvailua joka taholta. Taisin maalissa olla 9. Kärki meni 
vaan kovempaa ja mulla itelläni sammu yks sylinteri päästä perjantain aamutreenien jälkeen. Noh, Jurvassa sit 
kurvataan!

Jurva Botniaring

Jurvan Botniaringillä järjestettiin viimeinen 
legends-kilpailu, festarit. Perjantaipäivänä oli 
mahdollista harjoitella, mutta meillä jäi treenit 
väliin, ja paikalle saavuttiin vasta lauantai-aa-
muna. Myös pikkuveli Jesse tuli ajamaan Jur-
vaan, testaamaan minkälaista on ajaa Legends 
autolla kilpaa. Osanottajia on hiukan eri määrä 
kuin Formula Fordissa...

Lauantai-aamuna päästiin ajamaan 10 minuu-
tin Warm-up ennen aika-ajoa, joten ei ihan 
kylmiltään tarvinnut lähteä suorittamaan kisaa. 
Warm-up sijoitukset olivat, minä 7. ja Jesse 16. 
Jessen aika oli muutenkin heti alkujaan hyvä! 
Ensimmainen lentävä kierros Botniaringillä ja 
heti täräytti 21.7. Minulla 21.2. Aika-ajossa 
Jessen aika huononi ja sijoitus vasta 19 ajalla 
22.10, tais tulla vähän hosuttua radalla, kun ta-
voitteena oli päihittää sisko.. Minun sijoitukseni 
oli 9. ajalla 20.9.
 
1.fi naali heti aika-ajon perään. Lähtö onnistui minun osaltani huonosti, kauden surkein startti! Jesse stumppasi 
ruutuun, vielä heikommin... Tipuin jokusen sijan mutta onnistuin kuitenkin kipuamaan kisan aikana ja sijoitus 
yhdeksäs, Jesse nousi hienosti, sijoitus 16.

2.fi naaliin starttasin ruudusta 11, ja Jesse 16. Lähtö onnistui paremmin, molemmat pääsi liikenteeseen… Piste-
tilanne oli tiukka, kaikki mahdollisuudet tippua kympin sakista, ja mahdollisuuden myös seitsemänneksi. Pisteis-
sä ennen kilpailua olin yhdeksäs, Parkkari ja Halonen edellä. Finaali oli tapahtumia täynnä, Oksanen keskeytti 

vedettyään autonsa nutulleen, kolme kertaa katon kautta ympäri ja 
Parkkari keskeytti samassa nipussa. Halonen oli myöskin jättänyt 
leikin kesken. Maalissa olin yhdeksäs ja Jesse hienosti 13. Jurvan 
kisan myöta nousin pisteissä seitsemänneksi, ja ansaitsin sillä 
myöskin 1st Rookie –palkinnon eli vuoden tulokas –palkinnon.

Tapahtumarikkaan kauden jälkeen oli hienoa päivan päätteeksi 
kaydä noutamassa palkinnot.
Kaikenlaisten kommellusten jälkeen oli mieltä lämmittavää saada 
sarjan seitsemännestä sijasta palkinto. Takana kuitenkin 40 muuta 
kuljettajaa kaiken kaikkiaan. Taakse jäi monta aikuista konkaria.

Melkein heti Jurvan kisa jälkeen häippäsin takasin Englantiin. Mi-
käköhän tässäkin sateisessa maassa vetää niin kovasti puoleensa, 
että pitää aina vaan tulla uudestaan. Tällä kertaa viivyn täällä neljä 



kuukautta työskennellen taas Carlin Motorsportilla. Tiimi sen kuin kasvaa ja kasvaa vaan. On Formula kolmosia, 
Renault 3.5 litrasia, Formula Bemareita ja A1 GP. Ensi kaudelle myös GP2! Ja mahdollisesti Rellu 2.0 litraset. 
Haaveita on myös tulevaisuudessa F1 tiimistä. Aikamoinen kunnia suomalaiselle tytölle tulla työskentelemään 
tänne ja ottamaan oppia isosta maailmasta. Täällä enkuissa olon aikana etä-opiskelen lukion, ja ammattikoulu-
hommat suoritan täälläololla, työskennellen Formuloiden kanssa, autourheilun maailmassa.

Jessekin kävi pyörähtämässa enkuissa ja kurvas Brands Hathcissa Fordien festarit, ja sen jälkeen talvisarjan. Ja 
kyllä varmasti oppia tuli ja oli makee kokemus! Sijoituksetkin oli kohillaa. Festareilla 10 joukkoon ja talvisarjassa 
hopealle kokonaispisteissä.

Suomeen tuun takasin tammikuun lopussa, 
pitää vähän lukio kokeita suorittaa ja koulua jat-
kaa, sekä ensi kauden ajohommia vähän päh-
käillä. Ensi kaudelta toivon parempaa onnea, ja 
mahdollisuutta ajaa tosissaan. Kaksi viimeistä 
kautta on ollut opettavaisia, mutta tuloksia ei 
ole tullut paljoakaan. Ja ikuisesti en voi ratsas-
taa vanhoilla karting-suorituksilla ja kerätä niilla 
sponsoreita. Eteenpain pitää päästä.

Ensi kaudella olisi hienoa päästä ajamaan 
tosisaan, ja taas Formuloita. Ottamaan lisää 
oppia, kokeilla opittuja asiota, ja hyodyntää niitä 
tositoimissa.

Toiveita olisi Formula kolmosista, tai jostain 
muusta Formula autosta. Legends oli makee, 
auto siisti ajaa ja kisat säpinää täynnä, mutta 
siitä ei helpolla ole mahdollista ponnistaa ylös 
päin, mutta jos muutakaan vaihtoehtoa ei ole, jatkan kyllä legendsseilläkin mielelläni. Meidän perheessä kun 
on muutenkin tunkua kilparadoille, Jessellä on mahdollisuus päästä Englantiin kurvailemaan Formula Fordia. 
Oskukin haluis radoille. Vuodesta 2004 lähtien oon testaillu erilaisia autoja, joten itseluottamus on kohdallaan. 
Sekä autojen kanssa tekniikkatietoa on paljon, työkokemuksen kannalta, koulusta opittuja asioita sekä itse oon 
tutkinut aika paljon. Olisi hienoa päästä yhdistamään nämä asiat toisiinsa, olla kuljettaja ja mekaanikko. Mutta 
katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Terveisin,

Jenni



Kiitos kaikille 
hienosta kaudesta!

Tulosteet toimittaa:



Jurva Botniaring - eka veto Fordilla

Kausi 2006 oli ensimmäinen kauteni Formula Fordeissa. Kauteni alkoi rataleimatutkinnolla Alastarossa, 
läpäisin tutkinnon ja ansaitsin itselleni rataleiman. Ensimmäinen kisani oli Jurvassa muutama viikko rata-
leimatutkinnon jälkeen. Ennen tätä kisaa en ajanut paljon testiä, pari kertaa Ahvenistolla ja Jurvan viralliset 
harjoitukset. Testit menivät hyvin ja odotukset olivat korkealla. Aika-ajo ajettiin kuitenkin vesikelillä, enkä 
ollut koskaan testannut sateella.Tämän seurauksena sijoituin aika-ajoissa vasta 13. Ensimmäiseen kisaani 
starttasin siis paikalta 13. nousin lähdön jälkeen muutaman sijan, mutta menetin paikkani kun pyörähdin 
ensimmäisellä kierroksella. Tämän jälkeen jäin joukon viimeiseksi ja lähdin ajamaan edellä olevia kiinni, 
sainkin kärkijoukon kiinni turva-auton tul-
tua radalle. Turva-auton poistuttua radalta 
autoni akku loppui samalla kierroksella 
ja keskeytin. Akun loppumisen syynä oli 
viallinen laturi. Emme kuitenkaan saaneet 
vikaa korjatuksi ennen seuraavaa lähtöä, 
joten jouduin starttaamaan seuraavaan 
kilpailuun viallisella autolla. Autoni akku 
kuitenkin hyytyikin jo lämmityskierroksella 
enkä päässyt mukaan starttiin.

Alastarossa

Ennen seuraavaa kisaa, joka ajettiin Alas-
tarossa testasin muutaman kerran Ahve-
nistolla ja viralliset testit Alastarolla. Jurvan 
jälkeisten tapahtumien jälkeen odotukset 
eivät olleet yhtä korkealla. Aika-ajossa saa-
vutin kuitenkin paikan 8. Olimme saavutukseen kohtalaisen tyytyväisiä, kisassa oli kuitenkin Pohjoismai-
den parhaimmisto. Yhteensä 18. autoa. Ensimmäinen lähtö ajettiin kaatosateessa ja starttasin paikalta 8. 
Heti lähdön alkumetreillä tuli hieman ohjelmaa osuttuani isoon vesilätäkköön ensimmäisessä mutkassa. 
Spinnasin 360 astetta, mutta pääsin kuitenkin jatkamaan. Kärkijoukko kuitenkin karkasi töppäilyni ansi-
osta ja oli erittäin vaikeaa saada heitä enää kiinni. Pystyin kuitenkin kisan aikana ohittamaan monen kans-
sakilpailijan. Ohituksilla sain itselleni seitsemännen sijan ja onnistuin pääsemään ensimmäisen kerran 
maaliin. Toiseen lähtöön starttasin paikalta 9 edellisen lähdön aikojen perusteella. Onnistuin nostamaan 
itseni sijalle seitsemän, ensimmäisen kierroksen aikana. Pystyin pitämään paikkani niin kauan, kunnes 
minulta katosi kakkos vaihde. Se teki ajamisesta vaikeaa ja mutkista lähtö hidastui huomattavasti. En pys-

tynyt enää pitämään paikkaani vaan aloin menettää sijoituksia. 
Ajettuani pari kierrosta minulta katosi myös kolmosvaihde, joka 
hidasti ajamistani vielä enemmän. Muutama kierros ennen ruu-
tulippua vauhdelaatikkoni tuhoutui täysin ja jouduin jälleen jät-
tämään kisan kesken. Tuloksena neljästä ensimmäisestä kisasta 
oli kolme teknistä keskeytystä ja yksi maaliin pääsy.

Kemorassa

Alastaron kisan jälkeen oli 2 kuukauden tauko ennen seuraavaa 
kisaa, joka pidettiin Kemorassa. Näiden 2 kuukauden aikana 
olisi ollut mahdollisuus ajaa paljon testiä, mutta Alastarossa sat-
tuneen vaihdelaatikkorikon vuoksi emme ajaneet yhtään testiä. 



Vaihdelaatikko oli nimittäin lähetettävä Englantiin korjattavaksi. Seuraavat testit ajoimmekin vasta Kemorassa 
pari päivää ennen kisaa, virallisissa testeissä.

Testit sujuivat ongelmitta ja sain riittävän määrän kierroksia radan oppimisen suhteen. Seuraavaksi olikin 
vuorossa aika-ajot. Aika-ajossa tein nopeimman kierroksen keltaisen lipun aikana, jonka seurauksena olin 
aika-ajossa vasta 9. Starttasin lähtöön paikalta 9. Onnistuin lähdön aikana nostamaan itseni sijalle 6 ja ylitin 
ruutulipun tällä sijalla. Seuraavaan lähtöön starttasin paikalta 6. Lähdössä onnistuin nostamaan itseni sijalle 
4, mutta putosin paikalle 9. ajettuani ulos oman virheen seurauksena.

Ahvenistolla

Seuraavana olikin vuorossa viimeinen SM-
kilpailu Ahvenistolla. Olimme ajaneet siellä 
paljon testiä, jonka seurauksena odotukset 
olivat korkealla. Viralliset testit eivät menneet 
odotetusti, enkä yltänyt aivan kärkiaikoihin. 
Aika-ajoissa sama tahti jatkui. En yltänyt 
kärkiaikoihin, sijoitus silti 6. Sijoitus ei ollut 
odotusten mukainen, mutta ensimmäiseen 
erään lähdettiin kuitenkin luotavaisin mielin. 
Lähtöpaikkani 6 ei ollut paras mahdollinen, 
mutta erästä lähdettiin hakemaan hyvää si-
joitusta SM sijoituksen nostamiseksi. En erän 
aikana kuitenkaan onnistunut nousemaan ja 
jäin paikalle 6. Erän jälkeen huomasimme 
kytkimen olevan epäkunnossa. Kytkimen tii-
visteet olivat niin kuluneet, että kytkinnesteet 
valuivat ulos. Vaihdoimme tiivisteet ja olimme valmiita seuraavan päivän haasteisiin. 

Seuraavan päivän kisaan lähdin paikalta 4. Lähdön järjestelyalueella huomasin kytkimen olevan edelleen 
epäkunnossa, tiivisteiden vaihdosta huolimatta. Pääsin juuri ja juuri mukaan lämmittelykierrokselle rikkinäi-
sellä kytkimellä. En kuitenkaan päässyt lähtöön asti kaasuvaijerin irrottua lämppärillä. Ensimmäisestä SM 
kaudesta tuloksena oli 8 lähtöä, joista keskeytin 4 teknisiin vikoihin. Olin SM pisteissä 8.

Festareilla Brand Hatchissa

Alunperin oli ajateltu, että kauteni loppuisi tähän. Sain kuitenkin 
mahdollisuuden lähteä Englantiin ajamaan kunnon kalustolla. 
Matkan tarkoituksena oli Formula Ford –festivaalin ajaminen 
Brand Hatchissa. Tiiminä oli Eaurouge Motorsport, jonka ki-
sainsinöörinä toimii tunnettu Teo Lopez. Lähdin matkalle yksin, 
perjantaina 13.10. 

Ensimmäiset testimahdollisuudet olivat seuraavan viikon tiistai-
na. Ennen testejä oli tarkoituksena tutustua tiimiin ja autoon. 
Viikonlopun aikana saimme tehtyä penkin ja säädettyä auton 



hallintalaitteet minulle sopiviksi ja aloitimme matkan kohti Brand Hatchiä. Saavuimme sinne maanantaina 
ja tutustuimme päivän aikana rataan ja paikkoihin. Seuraavana päivänä oli tarkoitus ajaa ensimmäiset testit. 
Aloitimme päivän kävelemällä radan ympäri, jonka jälkeen aloitimme ensimmäisen testin, päivän neljästä 
sessiosta. Tämän ensimmäisen päivän aikana oli tarkoitus tutustua rataa ja autoon. Ensimmäisen päivän 
testit sujuivat hyvin ja sain tuntuman autoon, sekä rataan. Ensimmäisenä päivänä en yltänyt kärkiaikoihin. 
Seuraavakin päivä kului vielä radan opettelemiseen. Kunnon testit, jossa ensimmäistä kertaa säädimme 
autoa alkoivat torstaina. Tämän päivän testit menivät hyvin, mutta en silti yltänyt aivan kovimpaan kärkeen. 
Seuraavana päivänä oli oli aika-ajojen aika, päivän ensimmäisenä sessiona. Päivä ei kuitenkaan alkanut 
hyvin, vaan myöhästyimme aika-ajoista kuusi minuuttia, työskenneltyämme väärän aikataulun kanssa. Aika-
ajo oli vain 15 minuuttia, joten 6 minuutin me-
netys on paljon. Myöhästyminen ei kuitenkaan 
ollut ainoa ongelma, vaan kireessä laitetut vyöt 
painoivat arkoja paikkoja, jonka seurauksena 
ajaminen 100%:sti oli erittäin vaikeaa. Näiden 
seurauksena aika-ajo sijoitukseni oli vasta 16. 
Aika-ajot ajettiin myös minulle uusissa olosuh-
teissa, sateessa, jonka takia olisi koko aika-
ajon ajaminen ollut erittäin tärkeää. Seuraavan 
päivän kisaan starttasin paikalta 16, joka oli 
erittäin huono lähtöpaikka tällä tasolla. Kisaan 
lähtiessäni tiesin nousemisen olevan vaikeaa, 
mutta kisaa lähdettiin ajamaan täysillä. En-
simmäinen erä ajettiin erittäin vaikeissa ohitus 
olosuhteissa. Ajolinja oli kuiva ja ohituslinja 
oli märkä. Onnistuin erän aikana nousemaan 
kohtalaisesti olosuhteisiin nähden. Nousin 8 
sijaa ja ylitin maaliviivan sijalla 8. Seuraavaan 
erään starttasin paikalta kahdeksan, joka oli jo 
huomattavasti parempi lähtöpaikka kuin edel-
lisessä erässä. Tämä seuraava erä ajettiin täydessä kaatosateessa. Se ei tehnyt ajourakkaa yhtään helpom-
maksi, koska en ollut ajanut yhtään testiä näin märällä kelillä.

Lähdön ensimmäisten kierrosten aikana onnistuin nostamaan itseni kuudenneksi ja olin välillä viides, kunnes 
noin 8 kierrosta ennen kisan päättymistä spinnasin isosta vesilätäköstä ja osuin kaiteeseen. En kuitenkaan 
joutunut keskeyttämään vaan pääsin jatkamaan. Kolarin seurauksena minulta katkesi jarru- ja kytkinneste-
säiliöt, joten ajaminen tämän jälkeen oli tosi vaikeaa. Selviydyin kuitenkin maaliin paikalla 19. Tästä johtuen 
fi naalin lähtöpaikkani kympin huonomalla puolella. Finaali ajettiin jälleen märällä, joten tiimini sääti autoa 
kisaa varten. Lähtöpaikkani oli 19, se oli erittäin huono lähtöpaikka niin märällä kelillä. Lähtö onnistui kui-
tenkin hyvin ja onnistuin lähdössä nousemaan pari sijaa. 25. Kierroksen kisan aikana, radalle tuli turva-auto 
useaan otteeseen. Se ei ollut yhtään huono asia, koska onnistuin sen avituksella ohittamaan useamman 

kilpailijan. Maaliviivan ylitin ajaessani paikalla kymmenen, joten 
sijoitukseni festivaaleilta oli kymmenes. Tiimi oli tyytyväinen 
tulokseeni ja he halusivat minun ajavan myös Brittien Formula 
Fordin talvisarjan.
 

Britannian Formula Ford -talvi-
sarjassa

Talvisarjaan kuului kaksi kilpailuviikonloppua ja neljä lähtöä. 
Ensimmäinen talvisarjan kisa ajettiin Silverstonessa ja toinen 
Brand Hatchissä. Saimme kerättyä budjetin talvisarjaa varten, 
joten päätimme ajaa sen. Brand Hatchin kisan jälkeen oli kah-
den viikon tauko ennen talvisarjan alkua. Käytin sen ajan työ-
kentelemällä kilpuripajalla, koulun työharjoittelun merkeissä. 



Silverstonessa oli vain yhdet testit perjantaina viikkoa ennen varsinaista kisaa. Perjantaipäivän aikana oli 
mahdollisuus ajaa 3x45min ja 1x 30min. Haaveet kaikkien testisessioiden ajamisesta kuitenkin kaatuivat jo 
ensimmäisessä 45 min. testisessiossa, sillä ajettuani ensimmäiset 10 min. Takashi Nagase törmäsi minuun 
takaapäin, ja rikkoi koko toisen takakulman. Menetimme tämän kolarin takia loput ensimmäisestä sessiosta 
ja kaksi seuraavaa sessiota. Onneksi saimme osat sen verran ajoissa, että saimme korjattua auton ennen 
viimeistä testimahdollisuutta ennen kisaa. Sain ajettua melkein koko 45 min. luukuunottamatta paria punais-
ta lippua, jotka veivät aikaa. Näiden 45 min. aikana sain juuri ja juuri opittua radan, mutta emme saaneet 
testattua mitään. Se oli huono asia, sillä seuraavaksi ajettaisiin suoraan aika-ajo. Saldona testeistä oli siis 45 
opettelukierrosta Silverstonessa ennen aika-ajoa.

Seuraavan viikon perjantaina oli ensimmäisenä 
aika-ajot. Tiimini oli luottavainen, sillä aikani, 
jonka ajoin testeissä ei ollut huono. Oli kuiten-
kin vaikea lähteä aika-ajoon uusilla renkailla, 
sillä emme saaneet testattua uusilla renkailla. 
Aika-ajo aika oli 15 min, jonka aikana oli teh-
tävä kaksi nopeaa kierrosta fi naaleita varten. 
Aika-ajot menivät kohtalaisesti testimäärään 
nähden, sijoituin kolmanneksi. Kärki oli erit-
täin tasainen, erot olivat vain kymmenyksen 
luokkaa.

Ensimmäiseen fi naaliin starttasin paikalta 3. 
Epäonnistuin lähdössä kuitenkin pahasti, sillä 
en saanut ohjaajakokouksessa puhuneen Sko-
tin murteesta selvää. Ohjaajakokouksessa oli 
kuulemma sanottu, ettei tavallisesti lähdössä 
näytettävää 5 sek. taulua näytetäkkään. Tästä 
johtuen muiden lähtiessä minulla ei ollut edes 
vaihdetta päällä, sillä odottelin sitä 5 sek. taulua, jota ei koskaan näytettykään. Menetin lähdössä onneksi vain 
yhden sijan ja putosin neljänneksi. Kisan aikana nousin kuitenkin kakkoseksi ja yritin ohittaa enimmäisenä 
ajanutta David Brownia (viimevuoden mestaria). Hän kuitenkin peitti ja ajauduin pois ajolinjalta, jonka seu-
rauksena putosin kolmanneksi. Pystyin kuitenkin nousemaan viimeisen kierroksen aikana vielä kakkoseksi ja 
ylitin maaliviivan tällä paikalla.  

Toiseen erään starttasin jälleen kolmospaikalta aika-ajojen perusteella. Tällä kertaa onnistuin lähdössä ja pys-
tyin pitämään paikkani. Pysyin koko erän ajan samalla paikalla ja ylitin maaliviivan kolmantena. Neljän kärki 
oli 3,5 sekunnin sisällä maalissa. Olin kahden ensimmäisen kilpailun jälkeen sarjassa kakkonen.

Brand Hatchin kisa oli seuraavana viikonloppuna ja ainoa testi 
mahdollisuus oli saman viikon perjantaina. Testit sujuivat hyvin, 
ajoin testeissä yli puoli sekuntia kovempaa, kuin koskaan aiem-
min. Odotukset olivatkin tästä johtuen korkealla ja aika-ajoihin 
lähdettiin luottavaisin mielin. Aika-ajot ajettiin puolimärällä, joka 
tiesi renkaiden vaihtoa kesken aika-ajon. Emme olleet huolissam-
me tästä. Aika-ajot alkoivatkin hyvin ja ensimmäiset kymmenen 
minuuttia olin kokoajan kärjessä tai kakkosena. Rata alkoi kui-
tenkin olla liian kuiva sadekelirenkaille, jonka seurauksena pää-
timme suorittaa renkaiden vaihdon. Renkaiden vaihdon jälkeen 
aloin pudota tuloslistassa. Jostain syystä en koko loppu aika-ajon 
aikana onnistunut saamaan pitoa renkaisiin, jonka seurauksena 
olin aika-ajoissa vasta seitsemäs. Erään starttasin paikalta 7. Se 
ei ollut odotusten mukainen, mutta sai kelvata.



Lähtöön valmistauduttaessa kaikki tuntui hyvältä, mutta valojen sammuessa myös autoni sammui, sillä 
minulla oli väärä vaihde päälllä. Putosin joukon viimeiseksi ja lähdin ajamaan heidän ottamaa eroa kiinni. 
Onnistuinkin ohittamaan kuljettajia ja ylitin maaliviivan neljäntenä. Tämän sijoituksen ansiosta johdin 
sarjaa kahdella pisteellä ennen viimeistä lähtöä. Monet tulivat onnittelemaan ajostani, myös autoni 
valmistaneen tehtaan omistaja. Seuraavaan kisaan lähtöpaikkani oli kuitenkin sama 7. ja mestaruuden 
varmistamiseksi minun täytyi ohittaa paalupaikalta startaava David Mayes. Hän oli sarjassa kakkosena, 
joten oli erittäin tärkeää ohittaa mahdollisimman monta autoa, David Mayes mukaan lukien. Tällä kertaa 
onnistuin lähdössä ja pidin paikkani. Edessäni oli kuitenkin pari hitaampaa autoa, joiden ohittamisessa 
kului sen verran aikaa, että kärki pääsi karkuun. Vaihdelaatikkoni oli myös alkanut temppuilemaan ja 
löi takapyöriä lukkoon alaspäin vaihdetta-
essa. En enää onnistunut nousemaan yh-
tään ja lopuksi jouduin tyytymään 6 sijaan. 
David Mayes ajoi lähdössä kolmanneksi 
ja varmisti mestaruuden kuuden pisteen 
erolla minuun. Tulokseni englannin kisois-
ta oli formula Ford festivaalien kymmenes 
ja talvisarjan hopea.

Nämä kilpailut eivät olleet ainoita, joita 
ajoin kauden aikana. Sain myös yllättävän 
ja miellyttävän mahdollisuuden osallistua 
Jurvassa ajettuun Legends-kilpailuun. 
Pääsin SM-kauden loputtua testaamaan 
Legends-autoa Ahvenistolla, muutamaa 
päivää ennen kauden päätös osakilpailua 
Jurvassa. Testit Ahvenistolla sujuivat hyvin 
ja päätimme osallistua Jurvan osakilpai-
luun. Osallistumiseni mahdollisti Ian Erik Waden, joka lainasi autonsa meille. Testi Jurvassa sujuivat 
hyvin enkä ollut kovin kaukana kärjestä. Aika-ajot eivät kuitenkaan sujuneet yhtä hyvin. Pienen yliyrittä-
misen vuoksi olin aika-ajoissa kympin huonommalla puolella. Tämä johtui siitä, että siskoni ajoi samassa 
kisassa. Jenni selviytyi aika-ajoissa kuitenkin minua paremmalle sijalle. Olin aika-ajoissa vasta 16, se ei 
kuitenkaa haitannut kunnon kisaamista. En erissä pärjannyt kovin hyvin, sillä ensimmäisessä sammutin 
auton viivalle ja toisessa ajoin pihalle väistellessäni spinnailevia autoja. Olin lopputuloksissa kuitenkin 
ensimmäisessä erässä 16 ja toisessa 13. ulos ajosta huolimatta. Oli hauska kokemus. Kiitos Ian-Erik.

Pääsin kauden aikana testaamaan myös pientä siipi-formulaa. 
Testit ajoin Ahvenistolla Petri Myllärisen / MRD Motorsport, Re-
nault 1600 -kalustolla. Testasin Rellua kahdesti ja testit sujuivat 
hyvin. Ajaminen siipiautolla on täysin erilaista kuin siivettömällä 
ajaminen. Siivellistä formulaa on paljon helpompi ajaa, koska 
siivet antavat niin paljon pitoa. Erityiskiitos Petri Mylläriselle, joka 
mahdollisti testit Ahvenistolla.

Terveisin,

Jesse



Kiitokset kaudesta 2006!
Thanks to:

Makelle, Jukalle Ja Archelle jotka toimivat mekaanikkonani tällä kaudella
Petri Mylläriselle, Renault testeistä ja kaikesta muusta
Ian-Erik Wadenille ja Jari Nurmiselle Legends kilpailusta
Peralle, joka mahdollisti ajamisemme kaudella 2006
Iso-äidille ja Iso-isälle
Alan Dockingille, joka auttoi Englannin ajamisen järjestelyissä. Thanks Alan!
Eau Rouge Motorsportille / Teo, Vera, Anna, Janaina Lopez ja  Jules. Thank you!
Mika Salolle
Toni Leivolle
Harri Lumivirralle
Eki Pietolalle
Era Mikkolalle nettisivuista ja muista matskuista

Suuret kiitokset myös 
tukijoillemme:
-Us Parts / Gulf voiteluaineet
-NCC Yhtiöt
-Battery Energy drink
-Oy Brandt Ab / Arai kypärät
-Loctite tuottee
-Water Toys / Y.Takkula
-Suomen Minimaailma
-Kaasutinexpertti
-Vanajanlinna
-European Construction Croup
-DPD Finland
-Mainos Ässä
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