Kiitos kaikille
hienosta kaudesta!

Terve taas!
Taas on yksi tapahtumarikas vuosi takana ja toinen
kausi Legendsillä.
Vuosi sitten vietin aikaani Carlin Motorsport -tiimissä. Neljä kuukautta rakensin formuloita ja reissasin
ympäri Englantia tiimin mukana. Oppia tuli rutkasti.
Asioista autourheilun maailmassa tuli nähtyä valoisia
ja varjoisia puolia. Reissu herätti minulle paljon ajatuksia ja pisti miettimään tulevaa. Työharjoittelujakso
ajoi asiansa, ennen kaikkea koulunkäynti pääsi hyvälle mallille. Palattuani Suomeen tammikuun lopulla
oli kaikki ennallaan, mutta mikä oli muuttunut niin
tyttö. Oli aika ensimmäisen oman kodin hankintaan,
paluu koulun penkille ja kesän odotus alkoi työn
merkeissä.
Kausi 2007 alkoi varhain. Huhtikuun 13.päivä matkattiin Pärnuun testaamaan. Paikalla oli Viron media
ja uusia virolaisia kuljettajia testaamassa Legends-autoja. Ensimmäinen testipäivä meni autoa puuhaillessa. Tein
ekan oman penkin, (mikä kestikin hienosti koko kauden). Penkin tekoon kului vaatimattomat 3 tuntia...
Ensimmäinen päivä meni ottaessa tuntumaa ajoon ja rataan. Nautin vaan kun pitkästä aikaa pääsi ajamaan, aurinko
paistoi ja kivaa oli. Toisena päivänä oli jo eri meininki. Oli vähän kisaa poikien kanssa, että kuka on nopein... No,
ainahan siitä on kisaa, mutta täällä mulla on rataennätys Legendsillä, joten pojille oli tärkeää, että olisivat mua nopeampia... Vauhti oli kuitenkin viikonlopun aikana koko ajan hyvä, viimeinen veto oli mahtava ja siihen oli hyvä lopettaa.
Aika oli joka kierroksella muutaman tuhannesosan sisään, erittäin tasaista ajoa, lisäksi reilusti viikonlopun nopeinta.
Kiva ja nopea testireissu. Tästä olin kiva jatkaa hyvillä mielin alkavaan kauteen.
Latvia, Riika
Ekaan kisaan oli kiva mennä. Latviassa ei oltu ennen
käyty, rata oli uusi ja sarja oli Legendseissä uusi,
NEZ-Legends (Pohjois-Euroopan mestaruussarja).
Reissuun lähdettiin 3.5 torstaina, synttäripäivänä!
Tuli sitten 18 vuotta täyteen... Rata oli makee. Autossa oli pitkä perä kiinni ja hana pohjassa mentiin
melkein koko ajan. Vauhtia radalla oli! Betoniseinät
vilistivät vieressä ja ihmisiä oli pitkin radan vartta katselemassa, oli hieno vetää! Treeniä oli perjantaipäivänä kolme tuntia. Sää oli sateinen ja kylmä.
Tuomo Koskela oli taas lähtenyt mulle mekaanikoksi
ja reissukaveriksi. Siellä värjöteltiin katoksen alla,
vaihdettiin pitkä perä ja aloitettiin testit. Tutustuttiin
rataan ja otettiin tuntumaa. Päivän päätteeksi radan
reunoilla olleet puut vaan vilisti silmissä...
Ekassa finaalissa oli kamppailua Oksasen kanssa kolmannesta sijasta. Maalisuoralla ajettiin rinnakkain, ja maaliin tultiin järjestyksessä Oksanen kolmas ja minä neljäs, yhden sadasosan häviöllä... Noh, seuraavaa finaaliin 4. lähtöpaikka. Finaali oli kuitenkin epäonninen, sillä lämppärikiekalle lähdettäessä vetari katkesi. Ajettuani varikolle tutkimaan,
mikä on vialla, päällisin puolin ei näkynyt mitään. Starttasin kisaan varikolta ja köröttelin varovasti maaliin viimeisenä.
Keskeyttää en halunnut, sillä kaikki pisteet ovat tärkeitä, ja keskeytys on aina huono juttu. Viikonlopusta jäi kuitenkin
hyvä fiilinki. Takaisin Suomeen, ja Jurvan radalle Trophy- sarjaan kilpailemaan.

Jurva 15–16.5
Kilpailu ei mennyt aivan nappiin. Kulku ei ollut
kohdillaan, ja fiilis laski sen takia. Sijoitukset jäivät
viikonlopun aikana 10–13 paikoille. Mekaanikkokin
puursi lauantain ja sunnuntain välisen yön koneen
kimpussa hioen venttiilit. Suurin ongelma tuntui viikonlopun aikana olevan kääntyminen. Auto puski
todella paljon, eikä ajostakaan sitten tullut yhtään
mitään. Huono viikonloppu joka jätti ajatukset harhailemaan…

Tallinna 9–10.6
Hyvillä mielin kuitenkin seuraavaan kisaan, sillä tiedossa oli Tallinnan ”katu-rata” kisa. Rata oli kaikille
uusi ja tuntematon, samalta lähtöviivalta päästiin
kaikki lähtemään.
Taidettiin Veikan kanssa olla ainoat kuljettajat, jotka pitivät radasta. Molemmat olivat ihan fiiliksissä siitä, kun
rata oli mitä oli. Se oli rakennettu moottoritieosuudelle, molemmat ajokaistat olivat käytössä. Mutkia radalle
saatiin asettamalla molemmille puolille vesiporsaista tehdyt tiukat shikaanit (jotka tosin muuttuivat joka kierroksella). Aina sai arvailla mihin mennään, ja miettiä minkälainen seuraava kierros on. Aivan mahtavaa. Radan
kruunasi kaksi tiukkaa neulansilmää, toisessa oli pikku hyppyri korkeus eroista johtuen…
Kisa oli täynnä säpinää. Esteitä, kolareita, hitaita ajoneuvoja, jne. Selvisin koko viikonlopusta vaurioitta ja ongelmitta, makee oli vetää. Sijoitukset finaaleissa olivat 10 ja 10.

Kemora 25–26.6
Viikonloppu oli suoraan kuin selviytyjissä. Oli kesäkuun loppu kun pyörähdettiin vähän pohjoisemmassa, ilma oli erittäin kolea ja sateinen, oli vaikea
kuvitella viettävänsä Suomen kesää… Yövyttiin 20
km radalta ihan pikkuruisessa mökissä leirintäalueella.
Torstai ja perjantai treenattiin, koska ilma oli sateinen, käytettiin hyväksi joka hetki sadetreenistä ja
hinkattiin rataa ympäri ihan hulluna. Ajo sateella
sujui hyvin, oli tosi makeeta koko ajan, mikä oli
tärkeintä. Radalle piti päästä koko ajan, ja ajatkin
olivat sen mukaisia. Muille kuskeille kellottaessa
kaikki olivat jäljessä, kärkityypit jopa 1,5–3,0 sekuntia…
Kisat ajettiin läpi hyvällä fiiliksellä ja aina radalle
mentäessä oli luottavainen olo. Vauhti oli kohdallaan, aamu-treenin viidenneksi nopein ja aika-ajossa olin seitsemäs.
Finaalit olivatkin sitten yhtä fiaskoa. Molempien päivien lähdöt menivät pipariksi, ja mahdollisuutta nousta ei
oikein annettu, koska ajettiin safety-carin perässä. Kavereita oli pitkin maita ja mantuja, oli palavia ja rytyssä
olevia autoja, ja kaiken kruunasi radalle hyytynyt paloauto… Sijoitukset olivat kyllästyttävät 11.
Himaan oli kiva tulla. Meidän uskollinen ja asiallinen kuljetuskalusto hyytyi 100 km ennen Helsinkiä. Moottoririkko. Onneksi saatiin apua ja päästiin kotiin…

Takaisin katuradalle,
Seinäjoki 26.27.7
Reissussa oli tällä kertaa vähän enemmän
tukihenkilöitä. Sprintterin hajottua Kemoran
reissulla, Legendsin hoiti paikalle Suvannon
Tommi, jolla oli myös mukana Superkart, jolla
Jesse ajoi näytösajoa.
Perjantaipäivänä oli lähtö kisa-reissulle. Koko
päivä meni lähinnä odottelussa, että päästäisiin matkaan. Illalla seiskan aikaan Tommi
saapui radalle ja pakattiin leksu kyytiin. Chevy
oli pakattu täyteen tavaraa. Kyydissä oli Jessen kevari, sänky ja kaikki varaosat sekä työkalut. Auto oli kirjaimellisesti täynnä. Paikalle
saavuttiin vasta yöllä. Purettiin auto, tehtiin
pesä takaosaan, että päästiin nukkumaan ja
valmistautumaan aamun kilpailuihin.
Tommi saapui aamulla, päästiin purkamaan rekka ja laittamaan leiri pystyyn. Kerrankin meillä oli oma leiri ja
teltta pään päällä suojaamassa sateelta. Treeneissä itse kukin otti rauhallisesti, että vehkeet säilyy ehjänä aikaajoon. Jokunen auto kuitenkin ajoi männikköön ja viikonloppu oli sitten heidän osalta siinä.
Kilpailuihin oli taas osallistunut yli 40 legendsiä. Aika-ajossa olin 14, mikä varmisti suoran pääsyn A-finaaliin. Finaali oli kuitenkin liian tasaväkistä, sillä ohitteluja ei juurikaan tapahtunut, ja sijoitus oli 13 kieppeillä. Seuraavan
aamun treeneissä olin kolmanneksi nopein. Eilisen kilpailun aikojen perusteella jouduin starttaamaan B-finaalissa neljännestä lähtöruudukosta. Lähtö epäonnistui ja tipuin sijalle 7. Onneksi kuitenkin pääsin nousemaan ja
maalissa sijoitus oli neljäs, plusmiinus nolla lähtötilanteesta… Sitten vaan odoteltiin A-finaalin starttia ja päästiin
nauttimaan näytösajoista. Jessekin pääsi ajamaan, edellinen päivä meni vähän myttyyn, koska näytös ei onnistunut Emman ajettua omassa näytösajossaan pihalle kyydissään kisan promoottori. Seuraavana päivänä kaikki
kuitenkin pääsivät nauttimaan Superkartin vauhdista ja pörinästä. Kovaa meni ja rata-ennätyskin tuli!
A-finaaliin starttasin paikalta 18. Eka kiekka
meni nappiin ja pääsin nousemaan jokusen
sijan. Kisassa ei kyllä sitten mitään kummallisuuksia tapahtunut. Meni vähän letkajenkka
touhuksi koko finaali. Ajeltiin peräkanaa aina
välillä jonkun kuitaten itselleen paremman
sijan toisen tehtyä virheen. Liian tasaväkistä. Kaiken kruunasi finaalissa maalisuoralla
tekemäni virhe. Meni radalla olevat viivat sekaisin ja n.10 metriä ennen maaliviivaa himmasin vauhtia etten törmäisi suoran päässä
näytöstä pitäviin kanssakilpailijoihin. Takana
tullut onnekas kuljettaja hyötyi hölmöilystäni
ja tyhmyydestäni… Onneksi en kuitenkaan
mennyt kierrosta ennen kisan päättymistä
varikolle, tai myöhästynyt kilpailulähdöstä…
Maalissa 17. Kiitoksia Tommille Legendsin
kyyditsemisestä ja mukana olosta.
Seinäjoen kisan jälkeen harmitti. Tulosta ei synny ja sijoitukset pyörivät paikoilla 10 ja siitä ylöspäin. Jokaisessa
kilpailussa olen kaikkeni yrittänyt, mutta ei. Oli pakko lähteä etsimään vikoja muualtakin kuin ajotyylistäni. Kommenttia oli tullut monelta taholta, että ajan väärin. Mikä on väärin? Yhtä monta ajotyyliä kuin on kuljettajiakin. Ei
sitä voi ajaa samalla tavalla kuin joku neuvoo ja vaatii ajamaan, jos ei ymmärrä sitä, miksi näin tehdään. Ei voi
omaksua toisen kuljettajan ajolinjoja, jos ei ymmärrä toisen kuljettajan ajotekniikkaa.

Toisen mielestä jarrutin liian aikaisin, toisen mielestä taas liian myöhään. Mihinpä se ajotaito olisi vuosien mittaa kadonnut? Oli pakko ottaa se tosiasia
esille, että auto on 4 vuotta vanha, eikä sitä ollut
pidetty aina kuin kukkaa kämmenellä.
Auto tarvitsi kunnon huollon. Kuluneet osat pitää
vaihtaa uusiin ja huoltaa tarvittavat osat. Sainkin
kinuttua moottorille kunnon huollon ja kannen oikaisun ennen Pärnuun lähtöä. Jarrulevyt sorvattiin,
sillä levyt olivat ihan lasittuneet ja aiheuttivat jarrujen jatkuvasti lukkiutumista.
Kun tietää, että alla on kilpa-auto, johon voi luottaa
ja tietää sen potentiaalin, niin se tuo itseluottamusta ja varmuutta ajamiseen. Samalla loppuu toisten
arvostelu. Ja kun tulosta syntyy, niin taas kuljettajan itseluottamus kasvaa.

Pärnu 5–6.8
Pärnun NEZ-kilpailuun lähdettiin taas vähän eri fiiliksillä. Luotto kalustoon oli nyt kohdillaan ja tuntui että paketti
olisi paremmin kasassa. Moottoriin oli vihdoin tehty remppa ja jarrulevyt hiottu uuden veroisiksi. Päästiin lähemmäs kärjen tasoa auton kanssa. Perjantain treenipäivänä vaihdettiin 8 kpl väljiä uniboltseja. Auto oli kuin uusi
pienten muutosten jälkeen, ja oli siistiä lähteä kisaamaan yhdelle lempiradoistani. Odotukset olivat korkealla.
Treenit suju ihan OK tahtia, Nyt oli niin hienoa ajaa vehkeellä johon luotin ja uskoin mahdollisuuksiin. PerjantaiIltana jouduttiin kuitenkin vaihtamaan pitkäperä kiinni, sillä pari kaveria meni ihan vähän kovempaa, ja suoralla
jäätiin vaikka tuntu, että moottori toimi hyvin. Siinä olikin onni onnettomuudessa. Lyhyt perä oli mennyt ihan
säpäleiksi. Laakeri oli todella väljä ja rattaiden hampaat tuhoutuneet. Se ei olisi kestänyt koko viikonloppua ja
säästyin pahemmilta onnettomuuksilta. Nyt ainakin tiedän, että perä pitää huoltaa vähintään joka toinen kisaviikonloppu…
Lauantai aamutreenissä olin vasta neljänneksi nopein. Minulta meni vähän totutellessa pidempään perään, ja
siihen että sai tuntuman, että millä vaihteella ajaisi nyt missäkin. Aika-ajossa oli 4.
Ensimmäisessä lähdössä tapahtui pieni kolari. Osuttiin Petterin kanssa yhteen. Siitä se vähän pomppasi, mutta
päästiin kuitenkin jatkamaan. Satutin ranteeni ratin paiskatessa aika kovaa osumassa. Sijoitukset tippuivat ja
olin 8. aloittaen nousun. Onneksi mitään ei pahasti vääntynyt, jotta pääsi vielä kurvailee. Nousu onnistui hyvin
ja maalissa olin 3. Vihdoin ja viimein! Kärki oli karannut sen verran kauas, että en ehtinyt saamaan kiinni. Kuitenkin kolmas sija ja hyvät pisteet.
Parc Fermehen saavuttaessa kanssakilpailjoiden tunteet kävivät yllättävän kuumina. ”Isot miehet itkevät” kilpailun jälkeen toisilleen siitä, miten on ajettu. Harmittavasti Petterin kanssa tuli lähdössä osuttua. Mutta se oli
lähtötilanne, jossa kukaan meistä ei turhaa väistele. Sitä on hyvin äkkiä viimeinen… Kisan jälkeen myös eräs
virolainen kuljettaja oli käydä jopa käsiksi ja uhkaili ties millä jos vielä kerran ohitan sen. Että näin Legendseissä. Tosin kyllä useimmat pojat ottavat hyvin osumat ja kilpailutilanteet vastaan, ja jos jotain on ollut, pahoitellaan
ja käydään jutut läpi naureskellen…
Tokaan finaaliin lähdin kolmospaikalta, lähdössä tipuin pari sijaa. Harmikseni ohi pääsi kyseinen virolainen ja ai
että sen kans sitten väännettiin. Taisteltiin sijoista 3 ja 4. Kärki karkasi koko ajan, ja ohi ei päässyt sitten millään,
sillä jokainen mutka ja suora mentiin peittelylinjaa. Mistä tahansa, tai miten tahansa yritti ohi, aina hän työnsi
eteen tai yritti ajattaa ulos. Tämähän ei ole se nopein tapa ajaa radalla. Ohi oli loppujen lopuksi mentävä vaikka
väkisin, ja se sitten vähän kostautui. Suoran päässä yritin sisältä ohi ja kaveri peitti sen verran, että jouduin
ohitaessa puoliksi nurmikolle kautta ohi. Tietysti kun toiset renkaat ovat pidolla ja toiset ei, niin eihän siinä voi
käydä hyvin.

Ajoin ulos ja tipuin sijalle viisi. Sillä sijalla saavuttiin myös maaliin. Pyttyä ei tullut kun pisteet laskettiin yhteen
virolaiseen tyyliin, ja sijoitus jäi viikonlopun osalta neljänneksi. Adrenaliini jäi kyllä kiehumaan vereen, kun katse
oli jo kohti seuraavaa kilpailua Hämeenlinnassa, tutulla radalla…

Appara, Hämeenlinna 25–26.8
Ahveniston rata näytti viimeisen päälle hienolta, joka paikka loisti uudessa maalissa ja paikat oli kunnostettu.
Olihan Ahveniston 40-vuotis juhlavuosi. Keskiviikko oli normi treenipäivä, jolloin radalla oli hulinaa ja varikkokin
täyttyi viikonlopun kisoja varten. Perjantain treenipäivä päästiin ajamaan sateella. Oli makeeta ja vauhtikin oli
kohdallaan. Viikonloppuun mentäessä toivoin sadekisaa, mutta kuivakin kyllä kävi, sillä vauhtia löytyi molemmilla keleillä.
Ratana Ahvenisto on kyllä ihan parasta. Jokainen mutka on erilainen ja rata on kaukana perusradasta. Se on
sellainen kaupunki-rata, niin kuin Pera sanoo. Aika-ajossa olin 9. OK sijoitus, mutta lähtöruudun kannalta huono, sillä tiedossa oli erittäin likainen ulkoreuna. No, ainakin lähtövalot näkyivät. Katsomossa jännitti äiti, joka oli
tullut katselemaan kisoja. Myös edellisen lähdön voittaja Jesse oli kannustamassa iskän kanssa. Kisa oli jälleen
kerran tiukkaa ja tasaväkistä. Peittelijöitä löytyi taas edestä, mutta periksi ei voinut antaa ja oli pakko ohittaa
aina melkein väkisin. Pärnussa saatu hyvä vauhti jatkui ja maalissa olin 7. Nez-kilpailu oli taas samaan aikaan
ja siinä olin 3. Oli hienoa saada pytty, jossa luki Ahvenisto 40.v.
Seuraavan aamun lämppärit meni kivasti, kaikki toimi ja olin 4. Tokaan finaaliin starttasin kymppiruudusta.
Koko kauden on lähdöt epäonnistunut ja sijoitukset laskenut joka kisassa rutkasti sen takia. Jokunen kaveri
kuittasi taas tässä lähdössä ja niitä sai sitten ohitella, että pääsi omille sijoilleen. Kierrokset loppuivat vähän
kesken, sillä olin juuri ajanut Ylisen kiinni kun ruutulippu heilahti. Maalissa 8, ja Nez- sarjassa 4. Harmi ettei
tullut toista pyttyä.
Kiva viikonloppu, oli ihan onnistunut ja mieleenpainuva. Kilpailu oli Nez-sarjassa viimeinen. Sijoitus sarjassa jäi
neljänneksi. Olen kuitenkin tulokseen ihan tyytyväinen. Ensi vuodelle jäi parannettavaa.

Alastaro 15–16.9
Viimeinen viikonloppu oli Rata-SM:n yhteydessä
ajettava kilpailu. Jännät kisat olivat tiedossa, sillä
F-3 suomenmestaruus oli ratkeamassa. Itse odotin
viikonlopulta paljon, rata on erittäin tuttu, ja viime
kilpailujen vauhti ja tulokset osoittivat sen, että
meillä on vielä mahdollisuuksia nousta pisteissä.
Tällä hetkellä sijoitus on kuudentena.
Treenit sujuivat hyvin ja ihan samaa tahtia ajettiin
kärkipoikien kanssa. Viikonlopuksi oli luvattu epävakaista säätä. Lauantai-aamun treeni oli sateella.
Voi ehkä sanoa, että oli elämäni hirvein ajokokemus! Auto ei kääntynyt yhtään mihinkään, tuntui
kun olisi ajanut eturenkaat ilmassa. Treenien viimeinen. Hetken aikaa se ärsytti, ja mietitytti, mutta
onneksi se oli vaan treeni. Aika-ajon tultaessa rata
oli kuivunut, mutta ei kokonaan. Välikelillä ajettiin.
Sijoitus olisi voinut olla ihan OK, välikeli on mun mielestä hyvä keli… Meillä oli koko kauden ajetut pyörät alla,
missä ei oikein ollut pitoa, ja sama homma jatkui treeneistä aika-ajoon. Tulos oli mun pienen Legends historiani
huonoin, kolmanneksi viimeinen.
Ei kyllä ollut paljoa hävittävää tässä kisassa. Takarivistä oli pitkämatka kärkeen. Lähdössä vältyttiin kolareilta,
hyvin sinne sumaan tuli kyllä sukellettua. Parin ekan kiekan jälkeen sijoitus oli jo 15 joukossa, puolet autoista
ohitettu, mut sit ei enään mentykään niin helposti ohi kun joukko oli tasaväkisempää. Maalissa 13.
2. finaaliin lähettiin vähän lähempää valoja. Kilpailun aikana sai oikein pelaa, että pääsi kenestäkään ohi. Erinäköistä vääntöä ja kamppailua oli kisan aikana, maalissa 14.
Pakattiin kimpsut ja kampsut. Mieli oli vähän maassa. Odotukset olivat korkealla, ja aikalailla kaikki meni mönkään. Ainakin siltä tuntui. Jessekin hävisi mestaruuden kolmella pisteellä järjestäjien mokan vuoksi. Että näin.
Kiitos Kaitsulle teltan lainasta. Tuuli ja myrsky vähän riepottelivat sitä, mutta onneksi kuitenkin suhteellisen
ehjänä säilyi. Joidenkin teltat olivat vähän enemmän mukkelismakkelis varikkoalueella…
Jurva 29.9
Oli vuorossa viimeinen osakilpailu Legends-trophyssa, Jurvan festarit. Perjantaina vähän testattiin, ja
lauantaina ajettiin kisat. Hulinan täytteinen viikonloppu taas, ehkä kauden parasta kisasäpinää… Fiilis radalle mentäessä oli hyvä, rata on erittäin tuttu
ja mahdollisuus saada hyvät pisteet vielä ennen
kauden päätöstä. Toivottiin että tuuri ois parempi
kuin kauden alussa samaisella radalla.
Perjantainpäivänä ei onneksi paljoa tarvinnut ruuvata, ja säästeltiin vehkeitä kisaa varten. Vauhti
oli kohdallaan. Lauantain aika-ajossa olin neljäs,
yhden tuhannesosan hävinneenä Lehtolalle.
Lupaavasti startattiin eturivistä ensimmäiseen
lähtöön. Kaikilla oli kuitenkin hirveä hinku päästä
taistelemaan kärjen kanssa ja saada hyvät pisteet
kotiin. Kaikki veti kuin viimeistä päivää, ja tuntui
kuin millään ei olisi ollut mitään väliä. Startissa
tipuin pari sijaa ja näin ollen pääsin taistelemaan kundien kanssa, ketkä ei sitten millään antanut periksi. Oli
kyllä makee vetää, reilua kisaa niin kauan kuin sitä sitten kesti… Ennen maalisuoraa tuli vähän ahdasta, ja
vähän osuttiin, ja mä jäin sitten siihen. Onneksi kuitenkin pääsin jatkamaan matkaa ja maalissa olin 11. Vähän
se kyllä harmitti, ei tullut hyviä ja tärkeitä pisteitä. Katsomossa joku oli kommentoinut spinniä: ”että noin käy
kun nainen on ratissa.” Joopa.

Tokaan finaaliin starttasin sitten yhdeksännestä
ruudusta. Ei kyllä ole ollut koko kautena näin
tasaista, sillä ajettiin kaikki ihan peräkanaa sijalle
15 asti. Letkassa mentiin ekat kiekat. Viimeisessä
finaalissa ei sitten ollut hirveästi hävittävää, ja otin
riskejä aikalailla. Letkassa kun ajettiin, niin ihan
ei osumilta voinut välttyä. Suoran päässä Jere
sai vähän osumaa ja spinnas. Ihme kyllä kukaan
ei osunut siihen, mut Make osui muhun ja lensi
komeasti mun takapyörästä pellolle. Kumma kyllä
mun autoon ei tullut naarmun naarmua ja pääsin
jatkamaan. Seuraavaksi otettiin kontaktia Ylisen
kanssa, kumpikaan ei missään kohtaa voinut antaa
periksi ja se sitten vähän kostautui, kun molemmat
jarruttivat n. 15 m liian myöhään. Varmaa ihan hienon näköisesti mentiin pitkän matkaa kylki kyljessä
kiinni jarrut lukossa. Kumma kyllä mitään ei käynyt
ja päästiin jatkaa matkaa. Olin kisan kolmanneksi
nopein, mutta maalissa vasta yhdeksäs. Ainakaan ei voinut sanoa kisan jälkeen, että en antanut kaikkeani.
Lämmöllä kyllä muistelen tota kaikkee säpinää.
Illalla oli sitten päätöspippalot, missä jaettiin sarjan palkinnot. Sijoitus oli kymppi. Kausi oli tulosten kannalta
todella epätasainen, joten ehkä kymmenes sija oli ihan oikeudenmukainen. Ainakaan en huonoille jätkille hävinnyt, ja taakse jäi 30 muuta kilpailijaa…
Nyt sitten on taas katse kohti ensi kesää. Saa nähdä mitä on luvassa, onko mahdollisuus ajaa Legendsiä.. Haaveina olisi kolmas kausi vielä samassa luokassa. Saisi talven aikana laittaa auton oikeasti kuntoon, että pääsisi
jo kauden alusta asti kilpailemaan kärkisijoista. Mikäpä onkaani sen parempaa ajanvietettä, kuin kierrellä kilpailuja ympäri Suomea, ja mahdollisesti pohjoismaita. Tulevaisuutta ajatellen, ja mahdollisen ammatin kannalta
olisi tärkeää kisailla itse ja hankkia lisää kokemuksia ajon saralla.
Voi olla, että nyt ensi keväänä haen itselleni paikkaa korkeakoulusta, ja näin ollen suoritan insinööri koulutuksen. Koulutuksen suorittaminen kestäisi neljä vuotta. Suunnitteilla on myös ensi keväälle koulutusta Uudessakaupungissa, jossa on mahdollisuus suorittaa kilpa-automekaanikon erikoisammattitutkinto. Ensi keväänä
päättyy myös tämän hetkinen koulu, joka on edelleen kaksoistutkinto. Näin ollen toivottavasti päässä on valkolakki, paperit ammattikoulusta sekä lukion päättötoditus.

Kiitos kaikille tukijoille ja auttajille. Erityisesti NCC, Fatpipe, Gulf-öljyt sekä Tuomo Koskelo,
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

Jenni Krohn

