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Vauhdissa mukana:

Kiitos kaikille 
hienosta kaudesta!



Hei kaikille Racingin parista. Kausi 2005 on nyt ohi ja keskittyminen ensi 
vuoteen, kauteen 2006, on täydessä tohinassa. Kausi 2005 oli erittäin 
tapahtumarikas, ja myös erittäin opettavainen. Kaikki ei toden totta mennyt 
ihan niin kuin oltiin suunniteltu (ei aina edes sinne päinkään)... Mutta välillä 
näin. Tässä on pieni raportti ja tiivistys viimekaudesta, hiukan minun 
mietteitäni ja kokemuksiani:

Aloitetaanpa ihan kuluneen kauden alusta; talvella 2005 treenailin kuntoani tulevaa 
ensimmäista formulakauttani varten. Valmistauduin niin henkisesti kuin fyysisestikin 
lähtemään ulkomaille Belgiaan ajamaan Formula Renault 1600 –mestaruussarjaa, 
Petri Myllärisen MRD Motorsport –tiimiin.

Alkuvuodesta kävin AKK:n maajoukkueen leireillä Vierumäellä valmentautumassa 
fyysisesti. Saimme AKK:n toimesta myös mahdollisuuden päästä ajamaan jäärataa 
Tahkolle, Rallicrossin Suomen mestarin, Harri Korkiakosken opastuksella. Se reissu oli 
makea kokemus. Kolmena päivänä saimme tutustua jääradalla ajamiseen. Ajoimme 
kahdella eri radalla ja valmentajamme Harri istui aina vuoron perään kunkin kyydissä 
ja antoi neuvoja ja palautetta. Aika usein ajopelejä hinattiin ja kaivettiin penkoista 
kaikkien kuskien toimesta. Leirille osallistui minun lisäkseni Mika Mäki, Markus 
Niemelä ja Emma Kimiläinen. Väliajoilla, kun joutui odottamaan ajovuoroaan, sain 
kokeilla elämäni ensimmäisen kerran myös moottorikelkkaa. Aika nopeita pelejä 
nekin ovat… 

Helmikuussa valmistelimme myös paljon ajo-asioitani tulevalle kaudelle, tilasimme 
minulle Rellu-1600 sarjan oman ajopuvun, selvittelimme kilpailuja, mediatiedotusta, 
treenejä sekä rahoitusta.

Maaliskuussa, kaksi viikkoa ennen ensimmäisiä virallisia testejä meille ilmoitettiinkin 
yllättäen, että emme voi ajaa MRD-tiimissä, kaksi kuljettajaa olikin jo tehnyt sopparin 
Petrin kanssa. Oli onni ettemme olleet maksaneet jo sarjamaksua. No, tiedon 
kuultuamme mietimme mitäs nyt tehdään, olisi ollut hölmöä lähteä ajamaan ekaa 
formulakautta ulkomaille johonkin vieraaseen timiin, vailla kokemusta. Asiaa 
pähkäiltyämme näimme parhaaksi ajaa tuleva kausi täällä Suomessa Formula Fordia, 
Rellun sijasta. Ja se olikin oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto, koska mahdollisuuksia 
ei ollut aivan mielin määrin. Tiimiksi valitsimme Reima Södermanin tiimin, koska siellä 
oli yksi paikka ja auto vapaana. Kirjoitimme maaliskuun lopulla sopparin, mikä vaikutti 
oikein hyvältä silloin, kaikkine lupauksineen testeistä sekä auton kunnosta.
Ensimmäisten testien piti olla 27-28.4 alastarolla, mutta ne peruuntuivat koska autoa 
ei ollut vielä ajokunnossa.

Vihdoin testit Alastarolla
Ensimmäinen testi oli sitten alastarolla 3-4.5. Aamulla kävin TV- haastattelussa 
nopeasti ja lähdimme ajamaan Ruuskasen Tonin kanssa kohti Alastaroa. Toni toimi 
kuskina ja tarkoitus oli, että hän olisi mukana kesän kisoissa mekaanikkonakin. 
Pidimme hurjaa kiirettä, koska olimme sopineet Reiman kanssa tapaavamme heti 
aamusta. Paikalle saavuttuamme pikkasen ennen yhtätoista, saapui Reimakin 
alueelle.



Kasasimme vielä teltan ja aloimme valmistelemaan autoa ajokuntoon. Koko päivän 
satoi vettä, mutta sain kuitenkin ajettua noin 40 kierrosta. Aika parani jokaisella 
ajokerralla huomattavasti ja olin tyytyväinen ajooni, olihan tämä ensimmäinen kerta 
Formula Fordilla ja autolla, jossa on H-kaavainen Dog Box. Aikaisemmat formulat ovat 
olleet Sequential-laatikolla ja paljon helpommat.

Illalla ajoimme Tonin kanssa Turkuun yöksi Lempisen Mikon luokse. Aamulla lähdimme 
kohti Alastaron rataa ja suunnistimme huolella pieleen. Siinä meni noin 1,5 tuntia 
hukille ja varikolla vielä Mäkelän Valle törmäsi Heliltä lainatun Mitsun kylkeen. No 
loppupäivän sainkin Vallelta kyllä ”hyvityksenä” tärkeitä ja hyödyllisiä neuvoja Fordin 
ajamiseen. Sain ajettua päivän aikana noin 70 kierrosta ja vauhtini oli päivän päätteeksi 
jo 1.22. alkava. Ihan hyvä testipäivä ja paljon oppia.

Illaksi ajettiin Tonin kanssa Ahvenistolle, jonne minä jäin ja Toni meni huilaamaan 
kotiinsa, sillä jo parin päivän päästä testien oli tarkoitus jatkua Jurvassa.

Ennen Jurvan testiä menimme Turkuun jeesaamaan Teamia pakkaamaan rekkaa ja 
koitettiin vähän laitella autoa. Ei ollut auto nimittäin ihan siinä kunnossa, kun oltiin 
talvella sovittu. Väsyneen näköinen vanhoine maaleineen ym. epäsiisti ja likainen.

Markus Niemelä oli aiemmin osannut kertoa, että hänen kaatonsa jälkeen auto ei 
ollut ihan parhaimmillaan ja nyt minulla oli sama peli käytössäni ilman sovittua 
läpikäyntiä ja huoltoa. En osannut tässä vaiheessa kiinnittää asiaan sen kummemmin 
huomiota, sillä faija ei vielä siinä vaiheessa ollut nähnyt laitetta, oli vaan ihan älyttömän 
makeeta yleensä päästä ajamaan. 

8.5. Botniaring Jurva, testit
Saavuttiin edelliseksi illaksi alueelle ja yövyttiin ihan radan vieressä kivalla 
hevostilalla.Seuraavana aamuna aloitimme ajamisen ja päivän aikana sain ajaa tosi 
paljon. Oli tosi kivaa ja luottamus kasvoi ja päivän päätteeksi pääsin samoihin aikoihin 
kuin muutkin. Treeniaika oli 1.13.0.. -luokkaa
Jurvasta ajoimme takaisin Helsinkiin ja otettiin pari päivää huilia keskittyen ennen 
elämäni ensimmäistä Formula Ford-kilpailua.

Alastaro, Formula Ford
Ensimmäinen kisa Alastarolla sujui ihan mukavasti, oli makeeta päästä ajamaan 
muiden kanssa ja hulinaa riitti. Eka kisa meni vähän opetteluks, paljon uusia asioita. 

Viikonloppu ei mitään suuria sijoituksia tuonut, mutta kokemusta tuli kyllä sitäkin 
enemmän, ja sitähän sieltä lähdettiinkin hakemaan. Vauhti tässä kisassa riitti joukon 
puoleen väliin, missä kamppailu oli tiukkaa ja ohituksia tapahtui paljon.

Torstaina radalle pääsi 5 kertaa 20 minuuttia, tosin ajo oli ehkä hiukan hukassa. autoja 
oli todella paljon radalla joten ei juuri vapaita kierroksia saanut, ja muutenkin tuntui 
olevan todella kiire ajaessa pysyä muiden nopeampien kuskien perässä. 



Perjantaina oli tarkoitus ajaa hiukan rauhallisemmin ja unohtaa muut kuskit, ajaa vain 
sitä omaa suoritusta ja sitä aikaa mihin juuri sillä hetkellä pystyy. Päivän aikana pääsi 
radalle 5 kertaa 15 minuuttia ja ajo sujui paremmin kun ei ollut paineita pysyä muiden 
perässä ja ajoi vain omaa suoritustaan, niin ne ajatkin lähtivät siitä paranemaan. 
Parhaaksi jäi 1.20.4

Lauantaiaamu alkoi ohjaajakokouksella. Sen jälkeen lähdettiin suoraan aika-ajoon klo 
10.00 ilman minkäänlaisia aamutreenejä. Aika-ajon pituus oli 20 minuuttia. Pääsin 
ajamaan melkein koko ajan vapaasti, ja aikani oli 1.19.2, mikä oli 1,2 sekunttian 
paremmin kuin perjantaina, joten aikaan olin ihan tyytyväinen, sijoitus oli 16. 
Ensimmäisen fi naaliin lähtöpaikka 16, jännitti ehkä hiukan. Autoja oli lähtöruuduissa 
30, mikä on suurin Formula Ford osallistujamäärä moneen vuoteen Pohjoismaissa. 
Ennen tuota ensimmäista lähtöäni en ollut ajanut yhtään starttiharjoituksia, joten 
lähdössä tipuin jokusen sijan, mutta onnistuin kuitenkin väistämään kolarin mikä 
tapahtui ensimmäisessa kaarteessa. Alkukierroksilla olin onnistunut nousemaan jo n. 
13 sijalle, kunnes spinnasin omasta virheestäni. Tipuin joukon hännille, mutta 
onnistuin kuitenkin nousemaan takaisin sijalle 20. 
Sunnuntaiaamuna oli 10 minuutin Warm Up, aamun lämmittelyssä olin 13. Toisen 
fi naaliin starttasin paikalta 20. Lähtö ei taaskaan oikein onnistunut ja tipuin 
sijoituksessa heti viisi sijaa. Kilpailun aikana tuli ohiteltua paljon ja maalissa olin jo 
sijalla 15.

Viikonlopun ajoista ei puuttunut säpinää, mutta varikolla ajojen välissä on vähän 
liiankin paljon aikaa ennen seuraavaa ajoa, pitää vaan yrittää keksiä jotain järkevä 
tekemistä ettei pääse veltostumaan ennen seuraavaa ajoa. Karting-varikolla olen 
tottunut, että on koko ajan säpinää ja ajamaan pääsee paljon, kaipa siihenkiin tottuu 
pian, että on vähän enemmän taukoa ajojen välissä.

Hyvillä mielin seuraavaan kisaan Ruotsiin Karlskogaan hakemaan taas lisää 
kokemusta!

Faijakin kerkesi toisena päivänä katsomaan kisaa ja näki ekaa kertaa auton eikä ollut 
yhtään tyytyväinen laitteen kuntoon.

Alastaro Formula Ford
 -Aika-ajo sija 16
 -Ensimmäinen fi naali, sijoitus 20
 -Warm Up sijoitus 13
 -Toinen fi naali, sijoitus 15

Seuraavana viikonloppuna olin Jessen kanssa mekaamassa pikkuveljeämme Oskaria 
Lappeenrannan kartngin SM-kisoissa.Kolariks meni.



Karlskoga, Formula Ford NEZ -osakilpailu
Alastaron kisan jälkeen oli suunnistus ulkomaille, Ruotsiin Karlskogaan. Ruotsin kisaan 
mentäessä piti auton viimeistään olla siinä kunnossa missä sovittiin, täysin valmiina 
Ruotsin radallekin.

Matkaan lähdettiin tiimin kanssa vasta torstaiaamuna. Laiva oli Ruotsin puolella 
iltapäivällä, joten illalla myöhään päästiin vasta paikan päälle telttoja kasaamaan.

Perjantaipäivä alkoi aamulla klo 9.00 puolentoista tunnin mittaisella treenillä. 
Puolentoista tunnin mittainen treeni ei kuitenkaan tarkoittanut paljon ajoa. Systeemi 
siellä oli kuusi autoa kerralla radalla ja ajoaikaa n. 9 minuuttia/veto. Radalle pääsi aina 
kaksi kertaa tuon 9 minuuttia, sillä autoja oli 32.

Me kuitenkin hiukan myöhästyimme aamutreeneistä, sillä auto ei ollutkaan 
ajokunnossa. Ennen Ruotsiin lähtöä keskiviikkona olimme Alastaron radalla 
testaamassa toimiiko kaikki. Testit tosin jäivät lyhyeksi, sillä ensimmäinen veto, 
ensimmäinen kierros ja kolmas mutka, takatukivarsi katki ja vetoakseli poikki. Onneksi 
pysyi radalla. Varaosia ei Reimalta löytynyt. Tarvittavat osat sain vasta Ruotsissa 
aamulla just ennen ekaa vetoa.

Perjantaina radalle pääsi kuusi kertaa tuon 9 minuuttia ja lauantaina neljä kertaa. Itse 
kilpailu oli sunnuntaina ja maanantaina. Perjantaipäivänä päästiin ajamaan kuivalla, 
mutta jouduin ajamaan Alastaron välityksillä, koska autooni ei ehditty vaihtaa oikeita 
rattaita. Kiva oli ajaa suoraa rajoittimet paukkuen, muiden vedellessä kahtapuolta ohi. 
Päivän viimeiseen vetoon sain vaihdatettua rattaat, vaikka kakkosta ei tiimiltä löytynyt 
tarpeeksi pitkänä minulle.

Lauantaipäivä oli sateinen. Ensimmäisessä treenissä vettä satoi kaatamalla ja rata oli 
todella liukas. Yksi 360 asteen pyörähdyskin tapahtui, mekaanikko joka Tällä kertaa 
oli Mikko Lempinen, kertoi saaneensa melkein sydärin katsellessaan – niin läheltä auto 
hipoi rata-aitaa 

Sunnuntaina klo 11.00 suoraan aika-ajoon, mikä ei tosin mennyt ihan putkeen. Oli 
taas typerä virhe päästää ihmisiä ohi, että saa vapaata tilaa omalle ajolle. No, siihenhän 
se koko 9 minuutin aika-ajo meni muita väistellessä ja tulos oli sen mukainen, sija 25. 
Kun sitten ensimmäisen fi naalin lähtövalot sammuivat oli edessä pitkä suora ja sen 
päässä tiukka mutka, ihme kyllä ensimmäisesta mutkasta selvittiin ilman minkäälaisia 
kolareita. Yksi hyvä puoli kun lähtee tuolta taaempaa, niin pääsee harjoittelemaan 
ohituksia. Nousin tasaisesti joka kierroksella, ja lopputulos oli maalissa sija 15. Ihan 
kohtalaisen hyvä ensimmäinen fi naali.

Maanantaina päivä oli tympeä, meillä oli yksi ainut kisa ja sekin oli viimeisenä illalla 
16.30. Päivä enteili sadetta ja niinhän sitä satoikin kun meidän ajovuoro tuli, ja kovaa. 
Toisen fi naalin lähtöpaikka oli 18 joka saatiin ensimmäisen fi naalin tulosten perusteella. 
Lämmittelykierrosta ajettaessa ei kyllä nähnyt yhtään mitään, vesi vain roiskui. Autot 
asettuivat paikoilleen ja viimein valot sammuivat. Lähtö onnistui todella hyvin ja 
nousin monta pykälää, kunnes eteeni spinnasi auto. Minä ja kaksi muuta kaveria 



osuimme kyseiseen autoon. Osuttuani autoon rupesin katsomaan peileihin ja 
toivomaan parasta ettei kukaan tulisi päin. Tietysti sieltä tuli yksi auto tuhatta ja sataa 
perään, autoni kääntyi sivuttain ja vielä yksi auto tuli kylkeen. Osuma oli sen verran 
kova että hengitys salpaantui hetkeksi enkä voinut nousta omin voimin autosta. 
Niskasta häntäluuhun asti koski ja minut vietiin sairaalaan varmuuden vuoksi 
kuvattavaksi. Tulihan tuokin koetuksi kun pillit päällä viedään.

Lääkäristä oli aika hankala päästä pois vaikka kuvat oli OK. Mitään vakavampaa ei 
onneksi sattunut ja ehdimme yölaivaan. Suomeenkin oli saatu tieto että olen 
kunnossa. Faija oli kuulemma “pikkasen” pelästynyt kun Mikko ekan kerran soitti ja 
ekat sanat oli ollu: ”Nyt ei Pera hyvältä näytä”

Seuraavana aamuna matkasin suoraan Alastaroon testaamaan MRD:n Renault 1600:
sta. Oli tosi hyvä päästä noin rajun mällin jälkeen samantien ajamaan. Kiitos MRD:lle 
ja Petrille. Sain ajaa muutaman vedon enkä jäänyt Keräselle paljoakaan. Aika väsynyt 
olo oli kyllä viikonlopun jäljiltä. Alastarolta lähdin suoraan Kemoran radalle MRD:n 
kyydillä, jossa meillä oli AKK:n valmennusryhmän ajoleiri.

Leirillä ajoin useamman vedon Rellulla sekä vähän Fordia ja Mini 1000:a.
Olin saanut ilmeisesti Ruotsissa lievän aivotärähdyksen ja olo oli sen mukainen.
Samalle sekunnille ajettiin kuitenkin Markus Niemelän ja Mäen Mikan kanssa, samalla 
autolla. Siitä tuli hyvä mieli ja kavereiden kanssa oli ihan kivaa.

Kemoralta matkasin Hämeenlinnan kotiin ja sain levätä muutaman päivän jonka 
aikana autoin Ahveniston radalla faijaa ja poikia.

Botniaring Jurva 17-19.6

Tässä kohtaa kautta vaihdoimme  auton MRD:n vuotta vanhempaan Fordiin ja 
saimme Petriltä myös lainaksi kuljetusautoksi hyvän DAF:in kuormurin.

Edellistä kilpuriani ei olisi saanut näin lyhyessä ajassa kuntoon. Mekaanikoiksi minulle 
lähti Mikko Lempinen ja vanha kunno Markku “Mäksy” Lintunen sekä faijakin otti 
muutaman päivän lomaa.

Auto oli toimitettu edellisviikolla Ahvenistolle pikavauhtia. Pera ja Make olivat käyneet 
sitä kuumeisesti läpi edellisviikon.

Torstaina päästiin heti aamusta aloittamaan testaus. Pääsin ajamaan yli 12 tuntia 
vaikka jarrujen kanssa oli suuria ongelmia ja ne häipyivät vähän väliä. Onneksi vika 
löytyi väärin säädetystä jarrupolkimesta. Olen sen verran lyhyt, että polkimet täytyy 
tuoda tosi lähelle ja siinä kohtaa oli virhe käynyt.
Uudet palat, levyt ja monta tuntii töitä siinä meni, mutta sitten ne pelas. Päivän aikana 
yritin myöskin tottua uuteen autoon, joka oli aika paljon erilainen ajaa kuin Reiman -
01 auto.
 



Perjantai päivänä aloitimme myöskin jo aamulla klo 9.00. Jarrut pelasivat ja kävin 
vetämässä pari nopeaa vetoa, sen jälkeen päivä menikin autoa korjaillessa. Römppää 
oli vaikka muille jakaa, oli kytkin rikki, ylätukivarren nivelet olivat löysällä ja siinä meni 
useampi tunti niitä korjaillessa ja vielä viimeiseksi vetoakseli poikki ennen kuin kerkesin 
edes kakkosta laittaa silmään. Päivän viimeisessä vedossa kokeilin vain, että kaikki 
toimii.

Yön aikana Mikko, Mäksy, Pera, Laine ja Saavalainen purkivat auton ja korjasivat 
kytkimen ym. Minäkin auttelin aika pitkään ja oli kiva nähdä kun Formula laitetaan ns. 
poikki. Olin edellisellä käyntikeralla varannut tätä viikonloppua varten yö sijan samalta 
hevostilalta, jossa oli mukava yöpyä. Terveisiä kivalle talon väelle!

Lauantain aika-ajossa olin 13 joka oli lievä pettymys ja ensimmäisessä fi naalissa tuli 
sama sijoitus.
Autossa oli selvästi huonompi pito kuin -01 mallissa ja kone tuntui huonommalta.

Mekaanikot eivät luovuttaneet ja päivän päätteeksi vaihtoivat vielä iskunvaimentimet. 
Sain illalla kokeilla autoa vielä ja se tuntui jo tosi paljon paremmalta ja helpommalta.

Sunnuntain kisassa kärki meni menojaan, mutta sain kuitenkin tsempata ihan täysillä 
päästäkseni 11. sijalle ja näin vihdoin sain avattua pistetilinkin sekä sain ajaa ehjän 
kisan.

Jurvan kilpailun jälkeen päätimme jättää väliin Ruotsin Falkkenbergin kisan ja keskittyä 
testaamiseen ja auton kunnostukseen. Töitäkin oli Ahveniston moottoriradalla 
tiedossa koko perheelle ihan riittämiin.

Ennen Jurvan kisaa olin saanut uuden tukijan US-Partsista / Gulf-öljyistä, joten nyt oli 
myös auton maalauksen vuoro. Maalauksen sekä katteiden korjauksen teki tosi 
hienosti Eki Pietola. Autokin rupesi näyttämään todella aidolta gulf-kilpurilta. Kiitos 
US-Partsin väelle ja Ekille.

Heinäkuussa pääsin AKK:n valmennusryhmän kanssa seuraamaan Espanjan Bilbaoon 
radalle Formula Renault 2000 kisaa. Reissu oli mukava ja opettavainen, ainakin näki 
mitä meno ulkomailla on isommissa luokissa ja kovissa kisoissa. Saimme valmentajilta 
tehtäväksi tutkailla varikko- ja teamin työskentelyä.Tässä kooste tekemistäni 
tehtävistä, vastauksia ja mietteitä.

Espanja, Bilbao 16-17.7

1. Neljä pääkohtaa, joita ko. formulasta yleensä säädetään ratakohtaisesti? Ja millä 
tavalla ne vaikuttavat auton käyttäytymiseen?

Yleisimmät mitä säädetään autosta ovat siivet, vakaajat, vaihteiston vävlitykset ja 
pyöränkulmat. Tietysti rengaspaineilla, rengasvalinnoilla ym. perussäädöillä on myös 
suuri merkitys. Formula-Renaultissa säädetään siipiä, mitä ei Formula-Fordissa ole. 



Siivet vaikuttavat aerodynaamiseen pitoon. Suoralla ja nopeasti ajettavissa mutkissa 
aerodynaamisella pidolla on suuri merkitys, siivet tavallaan painavat autoa maahan, 
ettei se lähtisi liirtoon. Mekaaninen pito, mikä tehdään jousilla vaikuttaa hitaasti 
ajettaviin mutkiin, siivet eivät niinkään vaikuta hitaasti ajettavissa mutkissa.
Vakaajat ovat erilaiset kuin Fordeissa. Formula Renaultissa on neljät erillaiset vakaajat. 
Vakaajat vaikuttavat Push-roadeihin (työntötankoihin), kuinka paljon jouset antavat 
periksi,” joustavat”, kanttareihin osuttaessa tai auton kallistuessa.
Välläreitä ei myöskään ole montaa vaihto-ehtoa niinkuin Formula Fordeissa. Relluissa 
on kolme eri välitysvaihtoehtoa, lyhyet, mediumit ja pitkät. Ei ole samanlaisia 
miksausvaihtoehtoja kuin Fordeissa.

Pyöränkulmia myöskin säädetään, yleiset perussetupit ovat sateella Camper 0˚ (nolla 
astetta) ja kuivalla 4-5˚. Casteria ei Relluissa pysty säätämään, ne ovat tehtaan 
asettamissa säädöissä joko 5˚ tai 8˚ (jompi kumpi..). Formula kolmosissa saattaa 
casteria olla jopa 13`(astetta).

2. Kuinka formulalla ajaminen/kilpaileminen poikkeaa kartingista?
Ajaminen formulalla eroaa paljonkin kartingista. Massat ovat aivan erilaiset, vauhti, 
formulassa on vaihteet ja kytkin, pitää käyttää peilejä ym.
Formulassa vauhti ei niinkään tunnu, ajaessa on paljon enemmän aikaa miettiä auton 
käyttäytymistä ja rataa, ei ole niin paljon sähinää kuin kartingissa.
Kartingissa vaihdetaan vain yhtä ratasta, piti löytää oikea välläri, mikä kulkee niin 
suoralla kuin mutkissakin. Fordeissa pitää vaihtaa hiukan usempaa ratasta. Ensimmäisiä 
kertoja isoa autoa ajaessa jännitti vähän vaihtaminen, mistä tietää mikä vaihe pitää 
olla missäkin mutkassa. Kun on saanut hiukan kilometrejä alle, niin on oppinut 
tuntemaan onko väärä vaihde, (ratas). Tuntee jaksaako auto lähteä mutkasta vai 
huutako se ylikierrokierroksilla, ja koska suoralla tulee rajotin vastaan.

Autoa ei säädetä läheskään yhtä paljon kuin kartingissa. Ensimmäisessä kilpailussa 
Alastarolla mietti, että mitä tää tällanen “reisinki” muka on, missä ei tapahdu mitään 
ja ajamaankin pääsee vaan maksimissaan kerran tunnissa. Ja itse kilpailu päivinä on 
vain pari hassua ajokertaa tai fi naalilähtöä. Kartingissa olen tottunut, että on koko 
ajan paljon sähinää... Tähän pitää vain tottua.

3. Minkälaisia ilmanpaineita käytetään? Miten paineen lisääminen/vähentäminen 
vaikuttaa, onko vaikutus sama ja samoin päin kuin kartingissa?
Vaikutus on sama ja samoin päin kuin kartingissa. Jos rengaspainetta nostaa, nousee 
renkaan lämpötila ja pito paranee. Jos lämpötila renkaassa nousee liikaa niin pito 
huononee, liian kuumana liukuu.
Jos rengaspaineet ovat liian alhaiset on myös renkaan lämpötila liian alhainen jolloin 
pito on taas huono. Painetta lisäämällä lämpötila saadaan nousemaan ja pitoa 
paremmaksi. Sliksirenkaiden optimilämpötila on n.65 astetta.

Formula fordeissa rengaspaineet ovat yleensä 1.1-1.3 kylminä ja kuumina 1.4-1.6. 
Formula Renault 2000 -autoissa käytetään yleensä rengaspaineita 1.1-1.3 ja kuumina 
1.5-1.6.



4.Miten hyödyntää tiedonkeruuta? Mitä tietoja ja miten (“käyriä”) kuljettaja voi 
hyödyntää ajamiseen liittyen?
Melkein kaikissa Formula-autoissa on jonkun näköinen tiedonkeruu-järjestelmä. 
Mittarista näkee nopeuden, kierrosluvun, kierrosajan, öljyn sekä veden lämpötilan. 
Nuo ovat ainakin ne yleisimmät.
Nykypäivänä G-antureiden avulla pystytään tekemään ja mittaamaan ihan mitä vain. 
Järjestelmä piirtää ratakartan, josta voidaan seurata esim. moottorin kierroslukua 
radalla eri kohdissa ja eri vaihteilla. Tästä on hyötyä välityksiä valitessa. Pystytään 
seuraamaan nopeutta, mitä vaihteita käytetään missäkin ja missä kuljettajaa jarruttaa 
tai painaa kaasua. Vertailuja voidaan tehdä esimerkiksi tiimikaverin vastaaviin 
tietoihin.
Hienommissa vehkeissa pystytään mittaamaan maavaraa, iskunvaimentimien liikeitä, 
rengaspaineita ajon aikana, ym ym. Nykytekniikalla vain mielikuvitus on rajana, sille 
mitä voidaan seurata/taltioida.

5. Millä tavalla formula rasittaa kuljettajaa fyysisesti? Miten voit valmistautua?
Formula on fyysisesti yllättävän raskas ajaa, ainakin Formula Ford, koska siinä ei ole 
siipiä. Yllätyin, kun menin Formula Fordin jälkeen testaamaan Renault 1600:sta. 
Luulin, että autosta on renkaat irti tai jotain muuta vikaa, koska auto oli niin paljon 
kevyempi ja helpompi ajaa. Auto meni melkein kuin juna raitella. 

Formulalla ajaminen rasittaa kuljettajaa fyysisesti. Autossa on kuuma, joten tulee 
hikoiltua paljon, päivän aikana pitää juoda paljon vettä. Minulla meni Jurvassa päivän 
aikana 5-6 litraa vettä – ellei enemmänkin. Huomaan heti, jos ajan paljon ja pitkiä 
vetoja – kädet rasittuvat, eniten ranteet. Jurvassa ajettiin kaksi päivää todella paljon, 
aloitettiin aamu yhdeksältä ja lopetettiin ilta yhdeksältä torstaina sekä perjantaina. 
Mutta nuo kaksi päivää menivät kokonaan teknisten vikojen kanssa taistellessa joten 
ei tullut riittävästi kilometrejä. Huomasin kuitenkin aina päivän päätteeksi että oli ihan 
loppu eikä meinannut pysyä hereilla, oli rankkaa niin henkisesti kuin fyysisestikkin, 
ehkä enemmän henkisesti. Aamulla kun lähdettiin taas ajamaan oli vireessä, mutta 
päivän päätyttyä oli ihan loppu, käsissä tuntui hiukan ja ei auttanut kuin illalla 
venytellä.

Talvella täytyy treenata todella paljon, käydä salilla ja lenkeillä. Salilla pitää treenata 
käsiä ja niskaa, ja jos mahdollista niin hyvä olisi vedellä intervalleja vaikka 
soutuvehkeellä. Hiihtämistä on kanssa hyvä harjoittaa. Kesällä olisi myöskin hyvä 
treenata muutakin kuin ajamista, vaikka ihan tavallista hyötyliikuntaa, pyörällä töihin 
tai kaverille ja illalla pitäisi muistaa venytellä. Kesällä huomaa heti, kun venyttely ei ole 
yhtä säännöllistä kuin talvella, niin paikat ovat ihan jumissa ja kankeana. Hierojalla 
kannattaa myöskin käydä, minulla ainakin hävisi jatkuva päänsärky, kun niskat 
hierottiin auki.

 6. Miksi mutkat on hyvä jakaa vähintään kolmeen osaan palautetta antaessa ja 
säätöjä tehdessä? Anna myös esimerkki.
Mutkat on hyvä jakaa kolmeen osaan palautetta antaessa. Jos auto puskee, voi 
mekaanikolle kertoa puskeeko auto mutkaan mentäessä, vai mutkan keskivaiheilla, 



vaiko mutkan ulos tulossa. Näin mekaanikon on helpompi lähteä säätämään, kun 
tietää etukäteen, mitä auto tekee ja missä...

 7.Testiohjelma viikonlopun aikana? Oliko valmis suunnitelma? Ja mihin Kyseisellä 
säätökokeilulla tähdättiin?
Viikonlopun ajokuviot olivat aika selvät, ennen ensimmäista aika-ajoa oli vain yksi 
vapaa harjoitus joka oli pituudeltaan 40 minuuttia. Joten tiedossa oli pelkkää ajoa, 
radan harjoittelua. Torstaipäivänä ei ajettu, mutta perjantaina oli yksi ainoa treeni ja 
ensimmäinen aika-ajo, joka määräsi 1.fi naalin lähtöjärjestyksen. Lauantaina oli toinen 
aika-ajo joka määräsi 2.fi naalin lähtöpaikat ja sen jälkeen 1.fi naali.

Ihan kylmiltään EI kannata lähteä ajammaan 2.0 Rellujen Euro Cuppia. On todella 
tärkeää saada kilometrejä isolla autolla ennen täällä kilpailemista. Euro Cuppiin 
osallistuvat eivät saa ajaa muuta testiä kuin sarjan viralliset testit, joita on 12 kpl. Eli 
todella vähän kuljettajalle, jolla ei ole paljoakaan kokemusta formuloilla ajamisesta.

Täällä Bilbaon katuradalla pitää olla todella rämäpää ja kokenut kuljettaja jos haluaa 
menestyä. Ja budjettia pitää olla, voin kertoa että ihan jokunen kolari tänäkin 
viikonlopuna on tapahtunut, jotku selvisivät vähän pienemmillä vaurioilla ja joillakin oli 
vähän isommin römppää seinään osuttua. Suomessa kuulee puhuttavan, että 
Ahvenistolla on kaiteet lähellä eikä se olisi hyvä treeni paikka. Mutta jos siellä on 
kaiteet lähellä niin mitäköhän ne täällä ovat? :) Auton ja seinän välille ei juurikaan jää 
tilaa. Ajamisesta ei tule yhtään mitään, jos joutuu pelkäämään, että ajaa seinään. 
Joten rahaa pitää olla, että voi ajaa lämä tiskissä, ilman sen suurempia pelkoja 
jatkoseurauksista, että pääsekö kisaamaan tai ajamaan tulevaisuudessa.

8.Teamin koordinointi? Kuinka tehtävät oli jaettu? Oliko toiminta ennalta 
suunniteltua? Esim.asuminen, syöminen, liikkuminen, jne.

Koiranen Bros -teamilla oli jokaisella omat tehtävänsä. Päämekaanikon tehtävän 
huolehti Markon veli Jari, ja apumekaanikkoina oli Ojamon Sami ja Brasilialainen 
Fransisca. Ojamon Samin päätehtäviin kuului huolehtiminen aika-tauluista, sääntöjen 
tuntemisesta, ym käytännön asioista. Fransisca huolehti PI-tiedonkeruujärjestelmästä 
ja tietokoneen käytöstä. Atte Mustosen manageri Antti huolehti kuljettajasta, autoon 
ei ollut lupaa koskea. Itse tiimipäälikkö huolehti kaikenlaisesta, auttoi muita, pesi 
vanteita ja rekkaa, ym ym. sekä seurasi, että hommat toimii.

Rutiinit olivat tutut ja kaikille oli oma homma selvä, kukaan ei yrittänyt hoitaa itse 
kaikkia hommia vaan hommat oli jaettu. Henki teltassa säilyi, ja tunnelma oli leppoisa 
ja mukavan rento. Noinhan sen suurinpiirtein pitäisi aina olla.

Kiitoksia tiimille kovasti viikonlopusta ja muillekkin paikan päällä olleille, toivottavasti 
ei ollut vaivaa. Kiitos myös leirin järjestäjille, Eerolle, Janille ja Terhille. :) 

– Jenni krohn (29.7.05)



12-14.8 KeMoRA Veteli
Seuraava Fordi kisa käytiin Kemoralla hienolla uudella asfaltilla. Meillä ei ollut enää 
mahdollisuuksia mitaleille, joten tavoitteet täällä olivat päästä maaliin ja näyttää, että 
kyllä sitä vauhtia löytyy, kunhan vaan vehkeet pysyvät kasassa.

Torstaina ei tullut kuin muutama veto, auto rupesi taas ryppyilemään eikä lähtenyt 
käyntiin. Aivo laatikko meni pimeäksi.¨Päätimme lähteä Kokkolan kaasutinexpertin, 
Bubin pajalle, sillä tarkoituksemme oli joka tapauksessa vaihtaa moottori. Jurvassa 
käytetyssä koneessa oli aivan liian suuret jotku “ohivuodot”.

Moottorin vaihdoimme yhdessä Peran ja veljieni kanssa. Aikaa kului yli 8 tuntia. 
Onneksi karting mekaanikkoni Jukka Salvila oli jälleen lähtenyt taustajoukkoihini ja 
saapui illalla auttamaan meitä. Pääsi kuski ja pikkumekaanikotkin sitten  
nukkumaan.
Perjantaina ajoimme seitsemän vetoa. Ajo sujui mukavasti ja vauhtia löytyi. Päästiin 
ajamaan vähän kaikenlaisilla keleillä, oli kuivaa ja märkää. Päivän vikaan vetoon 
laitettiin jopa uudet pyörät, vähän uusilla pyörillä treenaamista. Hyvinhän se sujui, 
antoi tsemppiä lauantain kisoihin. Vauhti oli todella hyvää ja riittävä kolmen 
joukkoon…

Lauantaipäivä ei kuitenkaan sujunut ihan niinkuin odotettiin. Aika-ajo ajettiin märällä 
ja meillä oli todella pahoja ongelmia auton puskemisen kanssa. Kunnon aikaa ei tullut 
joten olin vasta 11. Finaaliin lähdettiin märällä. Lämmittelykierroksella huomasin, että 
ykkös –ja kakkosvaihde eivät pysyneet päällä. Lähtöön ryhmitelyssä sain ykkösen 
pysymään hetken aikaa päällä, joten ajoin ruutuun. Lähdössä kuitenkin vaihde 
pomppasi pois päältä, siitä huolimatta että väkisin koitin sitä pitää. Saman teki 
kakkonen. Muiden mentyä lähdin kolmosella. Muut olivat jo kaukana. Ajoin 
kierroksen, vähän pihallekkin ja suoraan varikolle. Lauantain keskeytys.

Syy minkä takia vaihteet hyppivät oli vääränlaiset Dog Ringit. Ne olivat vuosilta yksi ja 
kaksi (Peran kilpailu ajalta) ja ne olivat rikkoontuneet. Asia saatiin korjattua illalla ja 
päästiin ajamaan sunnuntain fi naali päivä.

Sunnuntain aamutreenit ajettiin kuivalla ja olin neljänneksi nopein. Finaalissa olikin 
tarkoitus nousta monta sijaa koska vauhti oli hyvä. Starttasin viimeisestä ruudusta 
lauantain kisan perusteella.Lähdössä nappasin heti pari sijaa ja parilla seuraavalla 
kierroksella pari lisää. Pian edessä oli kuitenkin ruuhkaa. Viisi autoa ohitteli ja peitteli 
toisiaan. Oli vähän vaarallisen näköistä menoa, joten ajattelin odotella hiukan, enkä 
suinpäin rynnätä mukaan. Pian kuitenkin tapahtui edessä hässäkkä ja yhtäkkiä auto 
oli poikittain radalla. Olin kuitenkin liian lähellä enkä kerennyt jarruttamaan ajoissa 
joten siihen puksahti ja tukivarsi vääntyi. Sunnuntain fi naali päättyi myös 
keskeytykseen. Olin kuitenkin siinä vaiheessa ollut koko ajan kolmanneksi nopein 
keskeytykseen saakka. Ei paljo auta kun ei taaskaan maaliin. Kemoralta takas 
Ahvenistolle ja vähän töitä.
Yhden vapaa viikonlopun jälkeen sain jälleen osallistua kisoihin, mutta tällä kertaa 
vähän erillaisella kalustolla.



Kyseessä oli Endurance-kisat ja autona Opel Calibra. Sain ajaa treenit ja aika-ajon 
sijoitukseni 25 paikkeilla yli 50 auton joukossa. Kisa jäi vähän lyhyeksi pyöränlaakerin 
hajottua. Kivaa kuitenkin oli. Kiitos Quantum Racingin pojille.

Seuraavana olikin vuorossa kotikisa Ahvenistolla.

Ahvenisto, kesätyötä ihan riittämiin

Ahvenistolla onkin tullut tänä kesänä vietettyä tosi paljon aikaa. Koko kesä tuli 
puuhasteltua radalla. Sai bikinit päällä kulkea pitkin rataa, maalailla kanttareita leikellä 
nurmikkoa, niputtaa renkaita hiekkapuhaltaa/maalailla aitoja, haravoida ym.ym.
Koko kesä ei suinkaan mennyt töitä tehdessä radalla, vaan päästiinhän me ajamaankin. 
Fordilla tuli kurvailtua ympäri rataa aika paljon, samoin Xtremen Bemareilla. Endurance 
Opelit Kadett ja Calibra tulivat tutuiksi. Sain myös kokeilla Taisto Laineen Locost peliä 
missä oli brittityyliin ohjaus oikealla puolella ja tietysti super hyvällä HONDA-
monkijällämme
.
Pyörälläkin tuli paljon rataa kierrettyä sekä kaikki radan ympäristö tutkittua. Kesällä 
kesken työpäivän oli mukava käydä pulahtamassa Ahveniston järvellä. On ollut 
hyödyllistä olla mukana ehostamassa ja kunnostamassa Ahveniston rataa. On oppinut 
katsomaan eri silmällä asioita kun on kävellyt, tai muuten vaan ollut isolla kilpa-
radalla.

Kivaa on myös se, että molemmat veljet Jesse ja Oskarikin on päässyt ajelemaan 
paljon, vaikkei kisoihin tänä kautena ollut mahdollisuuksia.
Jessen kehittyminen on ollut tosi huimaa nyt kesällä. Ihan sama onko etuveto vai 
takaveto niin menee tosi kovaa. Fordilla 1.21.6. Oskarikin ajeli tosi hienosti niin 
Formula Fordia kuin Bemareitakin. Minin kanssa sattui pieni haaveri, ja tietysti Kimmo 
Joutvuon ja Antti Linnakedon tallista lainatulla. Kohta ei oikeesti saada enää yhtään 
leluu sieltä lainaksi, edellisen rikoin minä.

Ahvenisto, Formula Ford 2-4.9

Kemoran kisassa nähtiin, että kyllä se vauhti riittäisi kolmen joukkoon. Sitä lähdin 
viimeisessä kisassa Ahvenistolla tavoittelemaan, edes yhtä onnistunutta kisaa. Päästä 
maaliin, ja kolmen joukossa. Torstaina ei treenailtu vaan kasattiin teltta ja laiteltiin 
autoa. Perjantaina oli mahdollisuus päästä radalle. Minä kuitenkin jätin treenejä väliin, 
koska radalla oli aikamoinen ruuhka. Formula ¾ ja Balticit ajoivat Fordien kanssa 
samassa sessiossa.

Tarkoitus oli kyllä käydä vetämässä pari nopeaa vetoa uusilla pyörillä ja katsoa mihin 
se vauhti kotiradalla riittää. En ollut koskaan vielä pääsyt ajamaan Ahvenistoa uusilla 
pyörillä enkä ajanut ihan limitillä. Päivän viimeiset sessiot olivat menossa, kun halusin 
päästä radalle ajamaan muiden kanssa. Odoteltiin Pit Lanen päässä kun kuultiin että 
rata on aivan öljyssä. Ajateltiin, että tässä välissä on hyvä vaihtaa palat ja vaihdettiin 
ne sen verran nopeesti, että kerkesimme radan putsauksen jälkeen samaan sessioon. 



Ajelin paloja sisään tasaisesti lisäten vauhtia. Kokeilin, että jarrut pelaa ja lähdin 
ajamaan muiden Fordien kanssa kisaa…Pussinpohjaan mentäessä ei ollutkaan jarruja 
ja auto päätyi rengaskasaan.Koko kesän ajanut Ahvenistolla ja kisaa edeltävänä 
päivänä piti ajaa rengaskasaan. Luoja että mä olin vihainen! Tässä sen näki taas, että 
kuinka tärkeää on treenata erillaisia asioita ajoissa, kuten jarrupalojen sisäänajo ym 
ym. Typerä kokemattomuus virhe.

Onneksi Jukka ja Make saapu illaks avuksi ja saatiin osat paikoille aamuksi. Aamulla 
aika-ajoon mentäessä ei auto ollut ollenkaan sellainen kuin piti. Auto puski aivan 
älyttömästi mutkaan mentäessä ja etu pyörät meni lukkoon jarrutuksissa. Auto oli 
kertakaikkiaan kauhea ajettava. Aika-ajon jälkeen olin tajuttoman pettynyt, taas 
kerran.

Onneksi iskä tsemppasi ja tutkittiin autoa. Auto vietiin vaaoille ja vika löyty. Meillä oli 
jousipaineet ihan päin prinkkalaa! Ne oli oikeesti ihan hakoteillä… Ekaan fi naaliin 
autoa muutettiin ja laitettiin jousipaineet kuntoon. Lähtö onnistui tosi hyvin ja nousin 
heti monta sijaa. Laite ei vieläkää toiminut hyvin ja oli hankala ajaa. Kisan aikana tipuin 
muutaman sijan.

Sunnuntaille autoon oli tehty radikaalit muutokset, säädöt laitettiin kokonaan uusiksi. 
Aamun wormupissa tunnustelin autoa ja uusia säätöjä. Treenin ajoin turhia yrittämättä 
ja ajosta nauttien. Auto oli meinaan sairaan hyvä ajettava ja sopi käteen aikaisempaa 
paremmin. Aamun ajelut riittivät kolmanneksi nopeimpaan aikaan.
Kiitos Petri Laineelle avusta.

Sunnuntain fi naalin lähtö ei onnistunut ihan niin hyvin kuin lauantain. Nousin 
kuitenkin sijoja. Kilpailu meni kuitenkin prinkkalaksi jo heti tokalla kiekalla. 
Spinnaushan siitä tuli ja vielä tosi turistimaisessa kohdassa. Oltiin veljien kanssa 
naureskeltu miten joku voi spinnata tollasessa kohdassa ja ajaa puskaan. No, siskohan 
sinne kans spinnas… Minut autettiin takais radalle ja loppujen lopuksi sain mustan 
lipun ulkopuolisesta avusta. Päivä ja kauden viimeinen kisa päättyi taas kerran 
keskeytykseen. Varikolle ajaessa ja Parc Fermessä ollessani olo oli tosi pettynyt ja 
tuntui että tästä kaudesta ei tullut mitään, ei yhtään mitään.

Asioita kuitenkin mietittyäni ja tavaroita pakatessa, tulin siihen tulokseen että tää 
kausihan meni sairaan hyvin! Mä en voittanut mitään enkä saanut palkintoja, mutta 
mä sain ajaa tällä kaudella formuloita, ja vaikka mä en aina maaliin päässytkään, 
jaksoin uskoa itseeni ja yrittää aina vaan uudestaan ja uudestaan. Myös mun 
mekaanikot ja tukijat jakso uskoa muhun ja tärkein tukija Iskä jakso auttaa ja tsempata 
mua aina! Tällä kaudella käteen jäi paljon, paljon uusia asioita, uusia ideoita ja 
tavoitteita. Paljon vahvempi ja itsevarmempi kuljettaja!
Jos ei opi häviämään, ei myöskään opi ikinä voittamaan.

Tämän jälkeen minun piti ajaa vielä ahveniston Endurance kisa, mutta kilpuri ei 
halunnut jatkaa vapaatreenejä pidemmälle, joten lupauduin kisaan lippumieheksi 
pisteelle 12. Se oli hyvä kokemus tajuta kuinka tärkeitä ihmisiä seisoo kuljettajia/
kilpailua varten jopa kuusi tuntia semmosessa pömpelissä.



Alotin syksyllä uudet opinnot uudessa koulussa. Käyn lukion-ja ammattikoulun, 
kaksoistutkinnon. Tavoitteeni on käydä tämä koulu kolmessa vuodessa, jolloin saan 
itselleni valkolakin ja ammattikoulutuksen. Mielestäni tämä oli järkevin ja 
mielenkiintoisin ratkaisu opintojen suhteen. Saan opiskella sitä mikä minua kiinnostaa 
ja siinä sivussa saan valkolakin. Ammattikoulun puolella opiskelen autoalaa.

Koulu huomioi hyvin myös kilpailuni ja harjoitukset. Opiskelu sujuu hyvin ja pitää 
kiireisenä. Kokeita on ollut paljon ja erillaisia tehtäviä. Olen saanut erittäin hyviä 
arvosanoja kokeista, jopa luokan parhaita mm. projektityöstäni joka käsitteli 
nelitahtimoottoreita.

Nyt joulukuun lopussa, kun tätä kirjoitan, valmistaudun lähtemään tammikuuksi työ 
harjoitteluun. Lähden ilmeisesti englantiin,  Formula 3 talliin. Toivottavasti kaikki 
menee nappiin ja pääsen opiskelemaan miten ammattilaiset Racing maailmassa 
työnsä tekee. Ei taida olla katteettomilla lupauksilla siinä maailmassa paljonkaan 
voimaa.

Talven aikana valmistaudutaan myös ensi kauteen. Tiimi ym. ajo-asiat täytyy hoitaa. 
Sponssiakin täytyy löytyä rutkasti enemmän. Minä hoidan kuntopuolta ja opiskelut 
sekä käyn silloin tällöin viikonloppuisin töissä ravintolassa tiskaamassa. Kiireinen on 
myöskin tämä talvi, mutta innolla odotan että mitä seuraava kausi tuo tullessaan.

T. Jenni
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