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Hei taas kaikille kartingin parista! Kesäni on ollut todella tapahtumarikas ja kiireinen. Olen päässyt reissaamaan ympäri eurooppaa ja
ajamaan paljon mitä erilaisimmilla autoilla. Ennen kaikkea – ajoin
tiukassa ICA-junior –luokassa Suomenmestaruussarjassa toiseksi melkein tavoitteeseeni. Ohessa kauden Racing-päiväkirjani.
Niin kuin olet jo huomannutkin, olen vaihtanut kilpailusukunimeni Kurki-Suoniosta
Krohniksi, joka on isoisäni suvun alkuperäinen sukunimi ja osalla suvusta edelleen
käytössä. Nimenvaihtoon minulla on ihan hyvä käytännön syy. Kesän kokemuksesta tiedän, että näin minun on todella tehtävä, mikäli aion jatkaa uraani Euroopan radoilla. Kurki-Suonio nimenä on liian hankala ulkomaisten lausua, muistaa
tai omaksua.
Talvikausi meni totuttuun tyyliin sisähallissa harjoitellen lähes viikottain. Valintani AKK:n erityisvalmennettaviin oli myös kiva lisä talven ohjelmaan. Harjoittelimme useaan otteeseen Vierumäen Leireillä fysiikkaa, ruokavaliota, tekniikkaa
sekä monia asioita, jotka ovat selkeästi parantaneet suoritustani. Olimme ryhmän
kanssa myös Italiassa kahden viikon ajoleirillä, jossa ajoimme paljon testiä Gardan
sekä Sarnon radoilla. Mukana oli myös Jesse. Pääsin myös tutustumaan Italian
Openin ensimmäiseen kilpailuun ja sain autella CRG:n tehtaan teltassa Jokisen
Kallea ja Eerik Lindholmia. Pian Suomeen päästyämme pystyimme aloittamaan
testaamisen CRG-kalustollamme Lappeenrannan SM-kilpailuja varten.
AKK:n Rata-autopäivät Mini tonnilla .
Kesän aikana olen päässyt ajamaan ensimmäistä kertaa myös isoilla rataautoilla. Osallistuin Jessen kanssa valmennusryhmälle järjestettyyn rata-autopäivään Jurvassa, jossa sain tutustua Mini Tonni –luokan kilpuriin kahtena päivänä.
Sunnuntaina 9.5. päästiin ajamaan pari tuntia, Pera oli kyydissä ja neuvoi. Opin
vaihteet ja käyttämään rataa. Se oli ensimmäinen kerta isolla autolla radalla.
Maanantaina 10.5. aamulla klo 07. 00 herätys ja 07. 30 aamiainen. Ajot alkoivat
09.00 ja loppuivat illalla 18.30. Kivasti meni päivä. Faijakaan ei jaksanut enää
pitää kiinni, joten autossakin oli huomattavasti hiljaisempaa. Yhteensä 100 ltr
bensaa. Ajettiin kolmeen pekkaan Minä, Jesse ja Emma Kimiläinen. Vuorotellen aina 5 kierrosta. Kerran puhkes rengas ja öljytankki vuoti koko ajan (Faijan
huomautus: venttiilikoppa). Itku pitkästä ilosta, illan vika veto. Mulle sattui pikku
virhe ja nostin kaasun mutkassa kun lähti liukuu, siitä auto liukui toiseen suuntaan
ja sen jälkeen alkoi piirtämään. Auto käsistä ja päin rengaskasaa. Mini ei mennyt
kovin pahasti ruttuun, vain konepelti, puskuri ja jotain muuta. Kiitokset Antti Linnakedolle lainasta ja luottamuksesta, jonka kyllä taisin pettää. Niskakin tuli vähän
kipeeksi ja olin huolissani seuraavan viikonlopun SM-kisoista. Viitasaaren Jukan
avustuksella niska oli kuitenkin ajokunnossa ennen viikon loppua. Kiitos Jukka ja
Anteeksi Antti :).
Lappeenrannan SM, ICA-junior.
Kisoihin olimme valmistautuneet huolellisesti, käyneet testaamassa kahtena
päivänä ennen kisoja. Kisapaikalle saavuttiin keskiviikko-iltana ja ajettiin viralliset treenit torstaina ja perjantaina. Uudet Maxterin moottorit toimivat hyvin eikä
CRG rungon kanssa ollut mitään ongelmia. Päästiin ajamaan myös märällä, meni
ihan OK. Lauantai-aamuna treenissä ei kulkenutkaan niinkuin piti. Me luultiin,
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että vika on vain kuluneissa pyörissä. Uusilla pyörillä ekassa aika-ajossa tuntui,
että meni hyvin, mutta olinkin vasta oman ryhmän 8, lopputuloksissa 17. Käytiin
Jaatisen Lasselta kysymässä kaasarineuvoja. Seuraava aika-ajo menikin jo
paremmin, olin toinen koko ryhmässä ja lopputuloksissa 5. Oma aika 44.152 ja
paaluaika 45.091. Ekaan erään lähdin paikalta 4, maalissa olin 3. Tokaan erään
lähdin paikalta kolme, tipuin muutaman sijan, mutta nousin kuitenkin kolmanneksi.
Erissä 3 ja 3. Finaaliin paikka viisi.
Olin 1. finaalissa pitkään kolmantena kunnes tipuin Jaakko Kainulaisen kanssa
taistellen kolmospaikalta neloseksi. Tokassa finaalissa lähtöpaikka 4. Alkukierroksilla käytiin kovaa taistelua, sijoitukset vaihtuivat tiuhaan tahtiin. Olin ajanut
pitkään kakkosena, kunnes Daniel Lindholm viimeisellä kierroksella tuli ohi ja veti
pitemmän korren. Maalissa 3. Ajoin kuitenkin kilpailun nopeimman kierrosajan,
joka sivusi Simo Puhakan aika-ajoissa ajamaa rataennätystä muutamalla satkulla.
Pisteitä tuli kohtuu hyvin, ainakin oli pistetili avattu
Kesäkuu 1-6.6 Belgian Spassa leirillä.
AKK:n valmentajat Eero Simojoki, Jani Backman, Henkka Niskanen ja Kalle
Jokinen olivat järjestelleet leirin Belgian SPA:n radalle, jossa järjestetään EMkarsinta. Lensimme porukalla Belgiaan, jossa majoitumme vuokrattuun taloon.
Pääsimme ajamaan ma-pe. Kierroksia radalla tuli tosi paljon ja pääsimme ajamaan
eri keleillä. Leirillä oli mukavaa, myös Jesse pääsi mukaan ajamaan ja seurailemaan AKK-porukan toimintaa. Viikonloppuna kävimme katsomassa SPA:n isojen
autojen radalla kisaa, jossa olivat ajamassa mm. Formula Rellut, Minit, Porschet. . .
Leirillä myös pyöräilimme ja kävimme juoksulenkeillä.
Rataleimatutkinto Rellulla.
Kävin ajamassa Formula Renaultilla rataleimatutkinnon Jurvassa. Auton sinne toi
MRD Motorsport. Pääsin ajamaan n. 5x15 min. päivän aikana. Sain vähän tuntumaa oikeaan Formula-autoon. Kirjallisen kokeen suoritin samassa yhteydessä.
Taidan olla Suomen historian nuorin, joka on osallistunut rata-leimaan Formula
autolla.
Vihdin SM 2-4.7.
Olimme testanneet ennen kisoja kahtena eri kertana. Kisaviikolla keskiviikkona
kävimme kasaamassa teltan kauheassa kaatosateessa. Torstaina ja perjantaina
ajoimme viralliset testit. Minä, Jesse ja Faija olimme kolmistaan perjantai-iltaan
saakka, jolloin mekaanikkoni Jukka Salvila tuli auttamaan.
Lauantaina satoi koko päivän. Minulla oli hiukan ongelmia treeneissä ja ekassa
aika-ajossa. Jesse ajoi hienosti ollen koko ajan 3 nopeimman joukossa. Onneksi
onnistuin toisessa aika-ajossa ollen 4. Olin kokonaistuloksissa 5. Eriin lähdimme
paikoilta 2 ja 4. Jesse oli molemmissa erissä 2. ja minä olin 3.
Finaaliin lähdimme paikoilta 3. ja. 4, eturivistä lähti Bottas ja Leino. Nousin
lähdössä kolmanneksi ja pääsin heti alusta lähtien kisaamaan Tuomas Leinon
ja Marcus Nykopin kanssa. Olin lähdön maalissa 4. Toiseen Finaaliin paikalta 4.
Lähdössä oli hiukan ahdasta ja olin jo hetken nurtsin puolella, mutta onnistuin
kuitenkin nousemaan ekojen kierrosten aikana toiseksi ja säilytin sijani loppuun
saakka. Jesse oli ekan finaalin 8. ja toisessa keskeytys, mutta hänenkin pistetili
oli kuitenkin avattu. Seuraavaksi Belgiaan...
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Belgia SPA 9-11.7. EM karsinta
Lähdimme heti seuraavana päivänä Vihdin SM:n jälkeen Belgiaa kohti. Menimme
yhtä matkaa Julle ja Vesa Niemisen kanssa. Matkassa oli mukana minunkin
mekatsuna toiminut Santtu Nikki. Saavuimme Belgiaan keskiviikko-aamuksi ja
kävimme ajamassa koneet sisään Kenkin radalla. Paikka on hyvin tuttu myös
suomalaisille Motocross-kuskeille. Törmättiin samassa paikassa Jos Verstappeniin, jonka faija tunsi jostain. Keskiviikkoiltana laitettiin leiri kasaan SPA:ssa.
Torstaina pääsimme ajamaan neljä vetoa, sää oli vaihteleva ja aika kylmä. Radalle
ei saatu kovin hyvää pitoa.
Lauantaina aika-ajot olivat kuivalla. Ensimmäinen aika-ajo ei mennyt minun
osalta kovin hyvin. Toisessa aika-ajossa olimme Jessen kanssa suhteellisen
hyvillä sijoilla, Jesse 11, minä13. Eriin Paikoilta, Jesse 7 ja minä 12. Eka erä
ajettiin sateella. Olin 5. ja toisessa erässä tuli kolari. Menetin sijoja paljon ja tulin
20 joukossa maaliin. Kolmannessa erässä tuli taas vähän osumaa, maalissa 12.
Jesse eka erän 5, tokan 13, kolmas erä 13. Molemmat päästiin kuitenkin suoraan
Finaaliin. Minulla paikka 21. ja Jessellä 17.
Ensimmäisessä finaalissa oli kuivaa, olin noussut hyvin, mutta keskeytin. Jesse
19. Toiseen finaaliin lähdin paikalta 28 ja Jesse 19. Toinen finaali ajettiin sateella.
Nousin sijoja, mutta en tarpeeksi. Olin kokonaiskisan lopputuloksissa 26. EM
kisoihin pääsy jäi tänä vuonna 1. pisteen päähän. Jesse ajoi hienosti sadefinaalin
ollen noussut reilusti 10. sakkiin. Pienen virheen takia keskeytys. Jesse loppujen
lopuksi 30. Autoja oli kisassa yhteensä 60. Tällä kertaa mekaanikkonani oli Toni
Ruuskanen, konkarikuski, joka hoiti mekaamisenkin hienosti. Kiitos Toni.
Formula Renault 1600 12-23.7
Lähdin Belgiasta suoraan Ranskaan MRD Motorsportin kanssa. Olimme ensimmäisen päivän Belgiassa Astromegan Formula 3000 -pajalla, jossa MRD:n
tukikohta Keski-Euroopassa on. Laitoimme kamat kasaan, jotta Joona pääsee
seuraavana aamuna liikkeelle. Minä menin Myllärisen Petrin kanssa WorksTeamin rekalla (Renaultin tehdasteam). Veimme heidän tavarat Ranskaan kisoja
varten. Keskiviikkona saavuimme radalle ja laitoimme Pit Boxin kuntoon ja auton
seuraavan päivän ajoja varten.
Torstaipäivä oli todella kuuma, n. 35 C. Ajoimme Lempisen Mikon kanssa
ympäri rataa katsomassa ajoja ja kellottelemassa. Perjantaipäivä kului samoissa
merkeissä. Lauantaina oli yksi treeni ja kaksi aika-ajoa. Kuljettaja Marko Keränen
ajoi hienosti ollen toinen sateella. Sunnuntaipäivä oli sateinen finaaleissa ja
Markolla oli huonoa tuuria, kolarointia. Oli kivaa ja opettavaista olla katsomassa
Mikon kanssa muiden ajamisista, heidän virheitä ja osaamistaan. Mikko myös
opetti mua koko ajan. Näin minkälaista on isojen autojen maailmassa ja sain
sanoa käsipäivää isojen tallien omistajien kanssa. Useimmat kysyivät milloin
minä tulen Formuloihin... Ranskasta lähdin vielä Mikon mukaan Italiaan käymään
Tatuus:in tehtaalla (Formula Renault tehdas). Sieltä haimme toisen auton MRD
tiimin uudelle kuljettalle Joonas Mannerjärvelle. Tehdas oli hieno ja näin vähän
miten autot siellä tehdään. Kävimme myös Monzan radalla. Reissu oli opettavainen ja hyödyllinen tulevaisuutta ajatellen!
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SM Lahti 30.-31.7
Ajoimme torstain ja perjantain virallisissa testeissä vaihtelevissa sääolosuhteissa. Treenit menivät hyvin, säästä huolimatta ja olimme koko ajan nopeimpien
joukossa. Viikonlopun kisat ajoimme kuitenkin kuivalla. Ensimmäinen aika-ajo
meni hyvin, ajoin paaluajan, 0,10s (kympän) seuraavaan, ja 0, 2s (2. kymppää)
kolmanteen. Toisen aika-ajon jätin väliin, säästääkseni renkaita, eikä kukaan
ajanutkaan nopeammin. Eriin lähdin siis paalulta. Meillä oli hiukan teknisiä ongelmia erissä, jonka huomasimme vasta päivän päätteeksi. Olin erissä kuitenkin
kolmas ja kolmas. Sunnuntaina lähdin ensinmäiseen finaaliin paikalta viisi, joka
on Lahdessa ihan OK lähtöpaikka. Sain hyvän lähdön ja nousin kolmanneksi, pian
nousin kärkeen ja pystyin pitämään paikkani maaliin saakka. Ensimmäisen finaalin voitto.
Toiseen finaaliin lähdin paalupaikalta. Ensimmäisten kierrosten aikana ajoin sijalla
kaksi, kunnes kanssakilpailija täräytti takasuoralla takapyörään, jonka seurauksena tipuin toiseksi viimeiselle sijalle. Armottomalla raivolla sain itseni nostettua
viimeiselle pistesijalle 12. Kilpailun aikana ohitin yli 20 autoa, joista ehkä paras
ohitus oli yhtä aikaa 5 kerrallaan. Pettymys oli suunnaton, sillä tipuin kerralla SM
taulukossa 3. sijalle. Kisan jälkeen pakkasimme pitkään kamoja, sillä lähdimme
suoraan kohti Tanskan PM-kisoja.
PM kilpailut Tanska, THY
Minut ja Jesse oli valittu edustamaan Suomen maajoukkuetta PM-kilpailuihin Tanskaan. Paikalle saavuimme keskiviikkoiltana ja viralliset testit alkoivat
torstaina. Torstaina ja perjantaina saimme ajettua paljon ja setupit tuntuivat hyviltä.
Joukkoomme oli liittynyt jälleen kerran Turbo-Jussi, joka on toiminut mekaanikkonani useasti aiemminkin. Möykkää ja rokkia oli siis tiedossa. Asuimme lähistöllä leirintäalueella, jossa joka iltainen rituaali oli purkaa koneet ja kaasarit mökin
terassilla. Homma toimi hienosti ja kaikilla oli kova tsemppi päällä.
Lauantaiaamun treenit menivät ihan OK, mutta ensimmäisessä aika-ajossa oli
ongelmia molemmilla. Minä 17. sijalla ja Jesse 28. Jessen autosta löytyi selkeä
vika. Taka-akseli liikkui, joten jarru laahasi päällä koko ajan. Mekatsut korjasivat
vian, mutta minun autosta ei löytynyt vikaa, joten oli vain ryhdistäydyttävä. Olinkin
toisen aika-ajon selvästi nopein ja Jesse 8. Ei mennyt minulla perille neuvo imuavun antamisesta Jesselle ja kauheeta huutia tuli faijalta. Olisi ollut mahdollisuudet huomattavasti parempaan. Onneksi minulle kokonaistuloksissa 5. paikka ja
Jesselle 12. paikka.
Eriin lähdin paikalta 4. Ensimmäisessä erässä oli hässäkkää lähdössä ja menetin
jokusen sijan. Kisan aikana oli myös kovaa vääntöa ja kolarointia. Olin erän 8.
maalissa. Toinen erä meni jo paremmin. Sain lähdön onnistumaan hyvin ja erä
meni muutenkin nappiin. Olin selvä kakkonen maalissa. Kilpailu oli ehkä oudoin
koskaan ajamani karting-kisa, sillä arvokilpailuissa yleensä on käytössä vähintään
kaksi settiä renkaita, mutta täällä oli vain yksi ja rata söi renkaita aivan älyttömästi.
Piti koko ajan ajatella renkaiden kulumista ja ajella todella nätisti ilman ylimääräistä liukumista, mutta samalla kuitenkin tarpeeksi kovaa. Pre-finaaliin minulla oli
lähtöpaikka 5 ja Jessellä 7. Pre-finaali meni ihan hyvin. Olin maltillisella/renkaita
säästävällä ajolla 5, mutta Jesseltä katkesi kaasuvaijeri hyvältä sijalta.
Finaaliin lähdin paikalta 5. ja Jesse 28. Lähdössä sain osuman ensimmäisessä
mutkassa ja tietysti joukkuekaverilta. Tipahdin nurtsille ja niin ykkönen ja kakko-
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nen pääsivät karkuun. Pääsin kuitenkin jatkamaan kisaa kolmannella sijalla,
mutta perässä tulleet Bottas ja Leino saavuttivat minua nopeasti, koska he antoivat toisilleen apua imun muodossa. Tosi nopealla THY:n radalla imussa ajaminen
vaikuttaa paljon. Pian jouduinkin ohitetuksi ryminällä ja tipuin aina 7. sijalle, josta
onnistuin kuitenkin nousemaan takaisin Leinon ja Bottaksen kantaan ja viimeisellä kierroksella onnistuin ohittamaan Leinon ja melkein myös Bottaksen. PM
sijoitus 4. jäi harmittamaan.
Jessen kisa meni hienosti. Lähtöpaikasta huolimatta, hän onnistui tekemään
mahtavaa nousua. Katsojien mieleen jäi varmasti pääsuoran ohitukset, jossa
Jesse kuittasi parhaimmillaan kahta kerralla. Nousu oli johtanut jo 7. paikalle
kun toiseksi viimeisellä kierroksella kaasuvaijeri irtosi, tällä kertaa se johtui
Faijan huolimattomuudesta. Tällä kertaa huutia sai kuulla Faija. Lopputuloksissa
ensimmäisen sijan vei Tanskalainen Kristensen, joka onkin ollut kotimaassaan
täysin pitelemätön, toinen Kainulainen, kolmas Bottas, neljäs minä ja viidentenä
Leino. Tämä kertoo hyvin Suomalaisten tämän hetken tasosta, sillä kunkin maan
joukkueeseen oli valittu maansa kahdeksan parasta kuljettajaa.
Renault Testi Alastarolla 12.8.
MRD Motorsport mahdollisti minulle testin Formula Renault autolla Alastaron
radalla. Testi alkoi aamulla 10.00 ja sain päivän aikana ajaa 6 vetoa. Toisessa
vedossa oli lieviä teknisiä ongelmia. Olin päivään tyytyväinen, pidin auton koko
ajan radalla ja vauhtini parani ollen viimeisessä vedossa ainoastaan 0,60 s.
hitaampi kuin teamin vakiokuskilla. Alastarolta jatkoimme Jessen ja Santtu Nikin
kanssa suoraan Töysän uudelle radalle kahden päivän testeihin, jossa kauden
viimeinen SM-kilpailu pidetään. Testit meni ok.
BMW Formula ADAC –testi Espanjan Valecian radalla
Matti Hiltunen, joka vetää BMW Formula Teamia Saksassa mahdollisti osallistumiseni BMW:n järjestämään Formula-kouluun. Kiitos Matille ja Harri Ruusulle,
että muistitte hienossa hommassa. Kiitos myös kaikille Teille, jotka taloudellisesti
mahdollistitte reissun onnistumisen ja erityisesti isoisälleni, joka lähti matkalle
mukaan. Koulussa opeteltiin rata-ajon sääntöjä, ajo-linjoja, välikaasun käyttöä,
kilpailulähtöjä, Safety Carin perässä ajoa sekä teoriaa kilpa-autoista. Kahtena
päivänä saimme ajaa tosi paljon ja kerta kerralta saimme nostaa nopeutta ja
käyttää suurempia vaihteita.
Olimme Atte Mustosen kanssa pienikokoisimmat kurssille osallistuvat, joten
meidät laitettiin eri ryhmiin, koska ajoimme samalla autolla. Atte englanninkieliseen ja minut saksalaisten ryhmään. Oli paljon uusia teknillisiä sanoja sekä
minulle selitettiin kaikki todella lyhyesti ja vetäjät luulivat minun ymmärtävän
kaiken. Selvisin kuitenkin hommasta kunnialla ja koulun päätteeksi Jörg Muller
tuli erikseen kehumaan ja sanoi minun todistaneeni kuuluvani kuviohin.
Ehkä huvittavin hetki oli kun ensimmäisen kerran kokoonnuimme ajohaalarit
päällä. Kaverit oli tosi ihmeissään. Suurin osa oli aikuisia ihmisiä ja minä olen
kuitenkin vasta 15v. pienikokoinen likka. No, kyllä lakkasivat ihmettelemästä viime
vedoissa, joissa jouduin ohittelin vähintään kolme kaveria per veto. Suurkiitokset
Sanna Pinolalle, joka veljensä Janin välityksellä lainasi luokitellun ajopuvun. Sain
reissulta myös kv. rata-leima tutkinnon suorituksesta todistuksen. Oli tosi hienoa
olla jo tässä vaiheessa mukana kansainvälisissä jutuissa!
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Töysä SM – Ratkaisun paikka
Viimeinen SM-kilpailu pidettiin Töysän uudella ja hienolla radalla. Rata on tosi
tekninen ja vaatii täydellistä keskittymistä. Olimme perinteisesti valmistautuneet
huolella myös tähän kisaan. Olihan vielä kaikki mahdollista. Minulla ja Bottaksella oli mahdollisuudet SM-kultaan, mutta minulla myös riskinä tippua kokonaan
mitaleilta pois.
Torstaina ja perjantaina virallisissa testeissä oli tosi vaihteleva keli, joka rajoitti
testaamista. Meillä jäi mm. koneiden testaaminen puolitiehen, joka tarkoitti sitä,
että katsastuksen koittaessa oli lähes arpapeliä mitkä koneet Jesselle ja mitkä
minulle. Aika-ajoissa olin neljäs ja Jesse 12. Alkuerissä olin jälleen kerran kolmas
ja kolmas. Tämä tiesi ensimmäisen Finaalin 5. paikkaa. Sunnuntaiaamun treeneissä
moottori ei tuntunut terveeltä ja sanoinkin siitä moneen otteeseen. Kone tarkastettiin, eikä mitään löytynyt. Ensimmäisessä finaalissa olikin tosi vaikeuksissa, sillä
konepaketti ei todellakaan toiminut niinkuin piti. Tipuin sijoitus sijoitukselta aina
12. sijalle ja pahin haastajani Bottas selvitti tiensä ruutulipulle kakkosena. Tämä
tiesi, että olin menettänyt mahdollisuudet SM-kultaan ja alkoi näyttämään siltä,
että jos ei laitteita saada toimimaan tipun kokonaan ulos mitaleilta.
Ennen toista erää vaihdoimme toisen moottorin, otimme Jessen kaasarin ja tarkistimme kaiken moneen kertaan. Oli aika kiree fiilis teltassamme. Kaiken tehdyn
työn jälkeen olimme silti epävarmoja ja viimeisen kisan +3 pistettä normaalipisteiden päälle sai monen kanssakilpailijan mahdollisuudet näyttämään tosi hyviltä.
Jesse oli ollut ensimmäisen erän 8. sijalla ja näin ollen hän starttaisi edeltäni.
Kävimme yhdessä läpi lähtötaktiikkaa moneen kertaan, sillä näin kauhukuvia siitä,
että olemme yhdessä kolaroimassa ja siihen ei todellakaan ollut varaa tässä tilanteessa.
Keskityin ennen lähtöä, enemmän kuin koskaan ennen. Viimeisessä lähdössä
onnistuinkin suunnitelmassani ja ohitin ulkokautta monta autoa. Tiesin, että
minulle riittää seitsemäs sija finaalissa hopeaan, mikäli Kainulainen pysyy takana.
Olin jo noussut viidenneksi kun tämän kauden tulokas Lindholm meni ohitseni,
vilkuttaen. Olin siis kuudentena. Seurasin Lindholmia ja totesin ettei hänen
vauhtinsa kovin kummoista ilman vetoapua ollut ja takana ei näkynyt ketään
lähietäisyydellä. Faija heilu radan reunalla näyttäen, että pidä sijoitus. Viimeisellä
kierroksellä olin kuitenkin päättänyt mennä ohi Lindholmista ja vilkuttaa takaisin.
Niin teinkin, eikä minulla ollut mitään ongelmia ajaa ruutulipulle viidentenä. Tämä
varmisti SM-hopeamitalin. Olo oli helpottunut maalissa eikä Perakaan jaksanut
kiukutella viimeisen kierroksen ohituksesta. Joskus sitä vain tietää mihin pystyy.
SM-kultamitali oli tavoitteenani koko kauden. Nyt on myönnettävä, että Valtteri
Bottas yhdessä Jussi Kohtalan teamin kanssa olivat tällä kertaa vahvempia.
Onnea heille ja hienosti pronssille yltäneelle, tämän kauden komeetalle Miika
Kunrannalle.
Oli vähän haikea olo kotiin ajaessa sillä tässä vaiheessa oli jo aika selvää etten
tule kartingia enään ajamaan tällä tasolla vaan seuraava askel odottaa isompien
autojen parissa. Mekaanikotkin merkkas mun kisarenkaat normaalin juoksevan
luvun sijasta XXX. Saavutukseni kartingin parissa eivät olisi olleet mahdollisia
oikeastaan missään luokassa ilman vahvoja tukijoukkoja. Erityissuuret kiitokset
haluan antaa Jukka Salvilalle joka on ollut luottomekaanikkoni viimeiset kaksi
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vuotta. Aina rauhallinen, ei yhtään virhettä ja aina on pelit olleet ajoissa valmiina ja
käynnistyneetkin ajallaan. Hommat on tehty sydämellä eikä rahan kiilto silmissä.
Näin se toimii.
Olin omassa luokassani ainoa kuljettaja, joka ylsi pisteille jokaisessa lähdössä
sekä ainoa tyttökuljettaja SM-historiassa joka on yltänyt mitaleille ICA-jun.
luokassa. Haluan kiittää myös vanhaa kunnon KIDS Karting Teamia kaikista
hienoista vuosista sekä mahtavasta tuesta. Ilman Teitä tämä ei olisi mahdollista!
Formula Renault testi alastarolla
Sain jälleen mahdollisuuden MRD Motorsportilta testiin. Erityisen mukavaa oli,
että Ruutulippu oli saapunut paikalle seuraamaan testiäni ja tekivät siitä myös
kivan jutun telkkariin. Kiitokset Ruutulipun väelle! Testipäivä meni hyvin ja sain
myös ensimmäisen kerran tuntumaa sadekeliin isommilla autoilla ja paljon
kilometrejä kokemusta lisää.

Tanskan PM
itsija 4 harm
taa vieläkin

Kiitos
Jukka!!!

Eka julkinen
esiintyminen
F1 tähdet
Suomessa.
Me Cadeteissa...

Belgia SPA Formula Renault -kisa
Sain jälleen kerran lähteä MRD Motorsportin matkaan opiskelemaan isoja autoja.
Kilpailu oli tämän vuoden toiseksi viimeinen osakilpailu Keski-Euroopan sarjassa
Marko Keräselle. Hienosti Marko ajoikin. Molempien aika-ajojen paalupaikka.
Joonas Mannerjärvelle kisa oli toinen. Minä pääsin mukaan ohjaajakokouksiin.
Renaultin paikallinen johtaja piti erityisesti huolta minusta kertoen kaiken seuraavan kauden sarjasta sekä sponsoreille tarkoitetuista VIP-palveluista ym. ym. On
hienoa, että ihmiset ottavat minut tosissaan ja toivottavat erittäin tervetulleeksi
sarjaan. Olisin kuulemma ensimmäinen tyttökuski Formula Renault-luokassa.
Muuten aikani kului autellessa MRD:n Teamia pesemällä rekkaa, kilpureita sekä
toimimalla ajanottajana Pit Lanella itse kilpailu tapahtumassa. Sain ajella kilpurin
aina pois Parc Fermestä ja kauheasti ihmiset kuvasivat minua.
Oli jälleen kerran todella hyödyllistä oppia koko matka ja varmasti nämä kaikki
tulee näkymään myöhemmin pelkkänä plussana. Itse kisa oli jännä. Marko ajoi
ensimmäisen lähdön johdossa, mutta pieni virhe tiputti sijoituksen seitsemänneksi. Joonaksella oli vielä huonompi tuuri, sillä hän osui kaiteeseen lämppärikierroksella ja vaurioitti autoa aika pahasti. MRD:n pojat kuitenkin saivat auton
kuntoon seuraavaan lähtöön. Seuraavassa lähdössä Marko ajoi sijalle 7 ja Joonas
sijalle16. On ollut hyvä huomata, että MRD:n Team on erittäin kilpailukykyinen
tässä sarjassa, sillä se on todennäköisesti myös minun valintani ensi kaudelle.
Olen saanut paljon julkisuutta eri lehdissä sekä Ruutulipussa. Olen myös löytänyt
itselleni tiedottajan, Terhi Heloahon. Hän on lupautunut auttamaan minua urani
kehittymisessä sekä erilaisissa käytännön asioissa. On tärkeätä, että on ammattilaisia mukana auttamassa, sillä tässä lajissa on helppo tulla unohdetuksi nopeasti
jos homma ei toimi. Olen myös saanut AKK:n valmentajalta Jani Backmanilta
erityisen kunto-ohjelman ensi kautta ajatellen, jota olenkin ahkerasti noudattanut. Koulussa on onneksi oltu ymmärtäväisiä reissujen aihettamien poissaolojen
suhteen ja olen saanut tehdä kokeita etu-ja jälkikäteen, mikäli olen ollut matkoilla
kokeiden aikana. Kiitos vielä ja kaikkea hyvää – nähdään radoilla!

Terveisin, Jenni K.
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