Moottorikerholaisilla onnistunut talvikausi autourheilussa
Tässä hieman talven kuulumisia rallin, rallisprintin ja pienoisautoilun puolelta.
Pienoisautoilun harjoitukset jatkuvat normaaliin tapaan myllymäen koululla joka lauantai klo: 9-16
välisenä aikana. Rohkeasti vaan mukaan kokeilemaan/katsomaan miten pienet autot taipuvat niin
lasten kuin aikuisten käsittelyssä. Lisätietoja lajista mielellään antaa Jukka Laaksonen 040-4146401.
Mäntsäläläisillä kilpailukausi starttasi käyntiin tammikuun puolessa välissä Lahdessa ajetulla Top
Building rallisprintillä. Kuplasta hieman uudempaan kilpailukalustoon siirtynyt Kimmo Raitanen oli
mukana Vw Pololla sekä Jani Laaksonen niin ikään pololla. Tämä oli hyvä testikisa molemmille
kuljettajille ennen varsinaisen ralli kauden alkua. Ensimmäisen kierroksen jälkeen Jani johti luokkaa ja
Kimmo seurasi hienosti kolmantena. Toisella kierroksella molemmat paransivat hieman aikojaan
mutta voittoon asti se ei riittänyt. Luokassaan Jani oli toinen ja Kimmo kolmas luokan seitsemästä
osallistujasta.
Rallin puolella 20.1 olivat vuorossa Lammilla Historic ja kuplasarjan sekä Kaavilla f-rallisarjan
avausosakilpailut.
Lammilla mukana olivat Historic puolella pari Hannu Sällinen- Juho Järvinen (LamUa) Ford cortina
gt:llä. Heidän matkan tekonsa keskeytyi erikoiskokeelle kaksi, teknisen vian vuoksi. Kuplasarjan
puolella moottorikerhon pari Erkki Eerola - Tero Keltti eivät jättäneet muille sanan sijaa luokassaan
vaan tehtailivat jokaiselle erikoiskokeelle pohja-ajat ja voittivat näin ollen luokan yli kolmella
minuutilla. Viides kuplaluokassa oli Mikko Turunen - Markus Oksanen (UuUa).
F-Sarjan avauksessa mukana yleisten nuotitettavien puolella olivat mukana Mikko Heikkilä - Heidi
Heikkilä Honda civicillä. Heidän matkan tekonsa keskeytyi harmillisesti tekniikka vikaan erikoiskokeen
kolme jälkeen. Senioreiden puolella oli Tero Nikkinen - Peetu Viljamaa (HyUa) väkivahvalla volvollaan.
He olivat hienosti luokassaan 5/12. Junioreiden puolella olivat Kim Forsgren - Jussi Kärpijoki (RaisUa)
Toyota starletilla ja vasta toista ralliaan ajanut Henri Altomaa - Jarno Junnila (Rua) Opel astralla.
Poikien luokassa oli 25 matkaan lähtijää ja tiukan sekuntikamppailun itselleen voitoksi käänsi hienosti
Kim Forsgren reilun 14 sekunnin erolla seuraavaan. Henri Altomaa oli myös aivan kärjen tuntumassa
koko kilpailun mutta harmittavasti opel karkasi lumispoorista päätyen hankeen. Näin ollen Henri
joutui keskeyttämään. Kimille hienosti luokkavoitto heti ensimmäisessä osakilpailussa.
SM Artic Lapland ralli, Rovaniemi 25-27.1
Tammikuun lopussa ajettiin Rovaniemen maisemissa Artic Lapland ralli. Lapin pakkasia uhmaamassa
mukana olivat suomi-cup luokassa pari Hannu Leinonen- Asko Sairanen (AlavUa) Toyota Altezzalla.
Kilpailun alku onnistui heidän osalta loistavasti sillä viiden ajetun erikoiskokeen jälkeen sijoitus
luokassa oli toinen. Seitsemännellä erikoiskokeella auto sujahti läpi yli metrisen lumipenkan.
Lumitöissä vierähti liki 45 minuuttia mutta sinnikkäästi Hannu ja Asko taistelivat vielä neljä
erikoiskoetta kilpailun maaliin asti. Legends yli 60v luokassa olivat myös elämänsä ensimmäisessä
nuottikilpailussaan Pekka Tokola- Timo Raivio (Oua) sijoittuen luokassaan kolmanneksi.

Lipposen OP Talvirallisprint, Rantasalmi 28.1
Tomi Hallia kävi puhdistamassa ruosteet ranteista Rantasalmella. Ruosteita ei hirveästi tarvinnut
puhdistella sillä yleiskilpailun voitto tuli reilusti yli kahden sekunnin erolla seuraavaan. Tämä toimi
hyvin Tomille testikisana ennen SM kauden alkua.
RSJM ja Rally Trophy sarjan avauskilpailu 3.2.
Kangasniemen maisemissa ajetussa Rallin Suomen Juniori mestaruuskilpailussa mukana olivat pari
Kim Forsgren - Juha Laaksonen ja Mikko Laitinen (LohUa)- Kristian Kärpänen. Harvemmin kartturin
paikalla istuskellut Kristian oli lähtenyt tunnustelemaan takavetoisen escortin menoa. Sama kilpailu
ajettiin myös Rally Trophy sarjan osakilpailuna jossa mukana olivat Kimmo Raitanen - Niina Raitanen ja
Jani Laaksonen - Tero Keltti.
Kim Forsgren aloitti jälleen vahvasti takomalla pohja-aikoja toisensa perään. Huoltotauolle tultaessa
hän johti RSJM:n yleiskilpailua muutamalla sekunnilla. Koska sarjassa jaetaan pisteitä vain
luokkasijoituksen mukaisesti niin tauon jälkeen oli helppo hieman varmistella ja ajella pimenevässä
illassa erikoiskokeet puhtaasti maaliin. Liekö hieman kartturilla Juhalla ollut osuutta asiaan, että ei
näitä muita nyt minuutilla tarvitse voittaa. Kimille loistavasti luokkavoitto yli 13 sekunnin turvin ja
yleiskilpailussa hienosti kolmas. Eli korkeimmat sarjapisteet matkasivat jälleen Kimin mukaan. Mikko
Laitinen(Lohua)- Kristian Kärpänen olivat hienosti isomman luokan neljäs. Mikko ja Kristian olivat
maalissa hieman yllättyneitä omasta vauhdistaan mutta parempi niin.
Rally Trophyn puolella Jani oli tauolle asti tultaessa vielä muutaman sekunnin päässä kärkipaikasta.
Tauon jälkeiset erikoiskokeet eivät kuitenkaan onnistuneet ja näin ollen tyytyminen oli toiseen sijaan
minuutin hävinneenä voittajalle. Kimmo oli tyytyväinen suoritukseensa ollen luokan kolmas noin 45
sek Janille hävinneenä. Lisäluokkien puolella mukana olivat Tero Nikkinen- Peetu Viljamaa (Hyua)
volvollaan hienosti lisäluokkien yleiskilpailun neljäs. Kangasniemellä ajettiin myös nuottiluokassa
jossa mukana oli Timo Markkanen(PiekUA)- Veikko "veksi" Kanninen. He lähtivät kilpailun viimeisenä
parina matkaan muttei sen vähäisimpinä. Timo ja Veikko olit nuottiluokkien toiseksi nopein
autokunta. Nuottiluokassa oli kaiken kaikkiaan 11 kilpailijaparia.
Kuplasarjan kilpailu Ähtärissä 10.2 ja Rallisprintin SM-avaus Laukaalla 11.2
Historic ja kuplasarjan toinen osakilpailu ajeltiin pandojen seurana Ähtärissä.
Kupalsarjan puolella mukana olivat Erkki Eerola - Mikko Kittelä(PukMu), Mikko Turunen- Markus
Oksanen (UuUa) ja Mika Hannu - Aki Sparre (VMF).
Ekihän ei muille kilpakumppaneille jättänyt jälleen sanan sijaa, vain vei voiton suvereenisesti yli
kahden ja puolen minuutin erolla. Mikko oli luokan viides muutamien hankiseikkailujen jälkeen. Mika
joutui keskeyttämään tekniikan petettyä.
Laukaalla ajettiin SM rallisprintin avauskilpailu. Moottorikerhon sprinttispesialisti Tomi Hallia kävi
näyttämässä että pikku kuumeessa homma myös onnistuu. Tomppa kävi hakemassa korkeimmat SM
pisteet mukaansa voittaen koko kilpailun.
SM vaakuna ralli Mikkeli 16-17.2

SM rallin toinen osakilpailu kurvailtiin Mikkelin ympäristössä. SM 2 luokan puolella oli mukana
ensimmäistä kertaa nelivetoisen ratissa Mikko Heikkilä - Heidi Heikkilä Subaru Impreza WRX Sti:llä. Auto
ei ollut ihan viimeisintä päivitysversiota nähnyt, joten Mikko joutui sen puolesta antamaan hieman
tasoitusta kärkikuskeille. Kilpailussa käytiin tiukkaa sekuntitaistelua ja tasaisen varmalla ajolla Mikko
ja Heidi olivat maalissa luokkansa neljäs vain kymmenisen sekuntia kolmannesta sijasta. Suomi -Cupin
puolella mukana olivat myös Hannu Leinonen - Tomi Minkkinen (HamUA) Toyota Altezzalla. Hannulla ajo
maistui ja luokan kärkiaikoja tuli koko kisan ajan. Maalissa odottikin tiukan sekuntikamppailun jälkeen luokan
kolmas sija ,vain 3,6 sekuntia voittajalle hävinneenä. Toinen sija jäi vain reilun sekunnin päähän.
RSJM ja Rally Trophy 24.2 Oulussa
RSJM ja Rally Trophy sarjan toinen osakilpailu Oulussa. Aamulla pakkasta liki kolmekymmentä astetta.
Tämä ei Mäntsäläläisten menoa kilpailussa haitannut avauserikoiskokeilla. RSJM pikkuluokan johtopaikalta
lähtenyt Kim Forsgren-- Juha Laaksonen aloittivat vahvasti takomalla kahdelle ensimmäiselle

erikoiskokeelle pohja-ajat. Kolmas erikoiskoe oli liki 30km pitkä. Erikoiskokeen alkupuolella Kimiltä
meni vaihdekeppi poikki mutta se ei pahemmin menoa hillinnyt. 20 km kohdilla yllätti oikealla
kääntyvä mutka hieman ja kun vaihde piti vaihtaa kolmoselle niin se menikin vahingossa vitoselle. Ei
5cm pituisella kepillä voi aina tietää mikä vaihde sinne menee päälle. Yli metrin korkuisen hangen läpi
kun pojat sukelsivat, niin kilpailu oli siinä. Kisasta ei siis jäänyt käteen muuta kuin vaihdekepistä 25cm.
Ison luokan puolella olivat myös Mikko Laitinen(LohUA)- Kristian Kärpänen. Heidän kilpailunsa sujui
hieman varovaisen ajon takia maltillisesti. Maalissa he olivat luokkansa kahdeksansia. Varmalla ajolla
jälleen saivat sarjapisteitä kotia tuotaviksi.
Rally Trophyn puolella myös Jani Laaksonen- Tero Keltti aloittivat vahvasti myös johtaen kahden
ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen niukasti parilla sekunnilla. Kimmo ja Niina Raitaselle sen sijaan
toinen erikoiskoe koitui kisan kohtaloksi kun he pyörähtivät ja menettivät aikaa runsaasti.
Kolmannella erikoiskokeella Jani tipahti toiseksi luokassa muutamien sekuntien päähän johtajasta.
Kilpailun maalissa Jani ja Tero olivat luokassaan kolmas noin puoli minuuttia voittajalle hävinneenä.
Kimmo ja Niina pääsivät kaikkien vastoinkäymisten ja muutaman pyörähdyksien jälkeen myös maaliin
ollen luokan viides. Lisäluokkien puolella Tero Nikkinen - Peetu Viljamaa (HyUA) olivat jälleen
ulkoiluttamassa väkivahvaa volvoaan ja se kannatti. He olivat hienosti jälleen lisäluokkien
yleiskilpailun viides.
SM OunevaGroup ralli ,Joensuu 2-3.3
Joensuun vauhdikkaille teille Mikko Heikkilä oli saanut upean mahdollisuuden ja pääsi ajamaan SM 1
luokan Skoda Fabia R5 luokan autolla. Toyota Gazoo Racingin testikuljettajana toimiva Juho
Hänninen(SLUA) oli lähtenyt Mikko Heikkilän kartanlukijaksi. Mikon sanojen mukaan pitämään
hieman kädestä kiinni, sillä olihan alla täysiverinen tehdas kilpa-auto. Eipä se Mikko mitään kädestä
kiinni pitoa tarvinnut kun hän paukutteli tasaisen varmoja aikoja vain muutamien sekuntien päähän
kärki kuljettajista. Mikolta ja Juholta aivan ilmiömäinen ajo vähillä testikilometreillä. Hän oli kovassa
luokassa hienosti seitsemäs ja taakse jäi liuta nimiä jotka ovat kiertäneet jo monia vuosia kyseisillä
kalustoilla SM- sarjaa. Hienoa Mikko! Mäntsälän oma kartanlukijoiden monitaitaja Veikko "veksi"
Kanninen oli kilpailussa kyydissä Aki Sandberilla (JoeUA). He ajoivat SM 2 luokassa ollen luokkansa

seitsemäs. Suomi-Cupin puolella olivat mukana Hannu Leinonen- Tomi Minkkinen (HamUa).
Hannun ja Tomin kisa oli vaikeuksia sävyttämä. Hienosti kumminkin ajoivat maaliin asti ollen luokan
viimeisiä. Ikinä ei voi tietää mitä tapahtuu ja palkinnot jaetaan vasta maalissa.
F- Sarjan toinen ja kuplasarjan kolmas osakilpailu Jämsässä 3.3
Kim Forsgren oli viikon aikana vaihtanut uuden vaihdekepin Toyotaan (vahvempi kuin edellinen
kuulemma) ja lähti jälleen tavoittelemaan junioreiden puolella menestystä Jussi Kärpijoen (RaisUa)
kanssa. Samoilla linjoilla oli myös edellisen kilpailun kaadon jälkeen auton kuntoon saanut Henri
Altomaa - Jarno Junnila(RUA). Kilpailu oli kahden kauppaa alusta asti. Ari-Pekka Koivisto Toyota
Starletilla (YUA) ja Kim Forsgren eivät jättäneet muille mahdollisuuksia vaan ajoivat vuorotellen pohjaaikoja vain kymmenyksien erolla toisiinsa nähden. Se on hienoa että kilpailu on tiukkaa alusta loppuun
asti. Viimeisellä erikoiskokeella Koivisto veti hiukan pidemmän korren ja vei luokkavoiton 3,1 sekunnin
erolla ennen Kimiä. Huonosti ei myöskään "vakio" astralla kurvaillut Henri Altomaa. Kolmas kisa
kuljettajana ja hienosti kovassa luokassa viides. Kilpailijoita luokassa oli liki 40,joten hieno suoritus
pojilta. Senioreiden puolella mukana olivat Tero Nikkinen- Peetu Viljamaa(HyUA). Tero oli jälleen
hyvin kärjen vauhdissa mutta harmittavasti volvon tekniikka päätti sanoa työsopimuksen irti ja
keskeytys oli edessä erikoiskokeelle kolme.
Kuplasarjan puolella tahtipuikkoja heiluttelivat jälleen Erkki Eerola- Mikko Kittelä (PukMu).
Valitettavasti heidän kilpailu jäi kesken myös erikoiskokeen kolme jälkeen teknisen vian vuoksi.
Kuplaluokassa seitsemäs oli Mika Hannu- Tomi Marttelin(VMF) ja kymmenes Mikko Turunen- Jari
Sissala( VaToSUA).
Rinne Market SM sprint ,Rovaniemi 10.3
Tomi Hallia kävi kurvailemassa vielä Rovaniemellä SM sprintin toisen osakilpailun. Luokkansa hän
voitti jälleen suvereenisesti ja yleiskilpailustakin tuli toinen sija vain pari sekuntia voittajalle
hävinneenä.
Tässä vielä sarjojen pistetilanteet.
RALLY TROPHY PISTEET
1.Pasi Laaksomaa
2.Jani Laaksonen
3.Timo Karhinen
4.Janne Luhtanen
13.Kimmo Raitanen

2/5

Päij-HUA
MäntsMK
K-KUA
LohUA
MäntsMK

VW Polo 1.4
VW Polo 1.4
Honda Civic
VW Polo 1.4
VW Polo 1.4

16V
16V
16V
16V

35,81
33,04
31,33
30,29
17,53

RALLIN JUNIOREIDEN SM-PISTEET 2/5
1.Jaakko Tulla
Juho Koski-Lammi
3.Janne Luhtanen
4.Simo Muhonen
9.Kim Forsgren
RALLISPRINT SM 4-veto

LMM
JaMoKe
LohUA
JyvUA
MäntsMK
2/6

BMW
Honda Civic Type R
VW Polo
Citroen C2 R2
Toyota Starlet

38
38
36
31
20

1.Janne Eronen
2.Tomi Hallia
3.Tomi Tukiainen

MHJ-RT
MäntsMK
KeurUA

RALLIN SM-PISTEET
1.Eerik
2.Marko
3.Teemu
15.Mikko

SM1:Super4

Pietarinen
Mänty
Asunmaa
Heikkilä

SUOMI-CUP PISTEET

SiAK
LaihUA
AlavUA
MäntsMK

Skoda
Skoda
Skoda
Skoda

MäntsMK
K-KUA
E-TMK
RoiUA

F-rallisarja PISTEET

22½
22
22

3/7
Fabia
Fabia
Fabia
Fabia

ryhmä F enintään 3000cc

1.Hannu Leinonen
2.Reijo Muhonen
3.Edgar Wirtanen
4.Jani Seppälä

1.
2.
3.
12.

Skoda Fabia R5
Mitsubishi Lancer E6
Skoda Fabia R5

Juniorit

R5
R5
R5
R5

74
38
36
7

3/7

Toyota Altezza
BMW M3
Opel Astra GSi 16V
Opel Astra GSi 16V

56,67
45,49
38,19
34,00
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Ari-Pekka Koivisto
YUA
Toyota Starlet
Kim Forsgren
MäntsMK Toyota Starlet
Juha- Mikael Hannula LaihUA
BMW M3
Henri Altomaa
MäntsMK Opel Astra

55
55
46
19

Kuplasarjan Pistetilanne 3/6
1.
2.
3.
4.
5.
11.
13.

Esa Niittymäki
Erkki Eerola
Korpela Matti
Liukkonen Juha
Turunen Mikko
Hannu Mika
Jyränkö Juhani

25
17
16
15
14
5
0

Nyt on kaikilla hyvä tauko hengähtää ennen kesän kapinoita. Eiköhän kaikilla kuskeilla kesäkausi ala
"kotikisasta" NET BARON-rallista joka ajetaan Mäntsälässä 12.5. Huhujen mukaan kevään mittaan olisi
vielä valmistumassa muutama auto lisää kesän kisoihin. Onko ne huhuja vai totta niin se jää
nähtäväksi.
Tässä vielä kuljettajien kotisivujen osoitteet josta pääset seuraamaan heidän päivityksiään kilpailuista.
https://www.facebook.com/H-F-Racing
Kim Forsgren
https://www.facebook.com/mikkoheikkilaracing
Mikko Heikkilä
https://www.facebook.com/TRT-motorsport
Juha ja Jani Laaksonen
https://www.facebook.com/halliateammotorsport
Tomi Hallia

https://www.facebook.com/lexusrallyteam
https://www.facebook.com/AltomaaRacing

Hannu Leinonen
Henri Altomaa

Pistetilanteita pääse tutkailemaan kyseisiltä sivuilta.
http://www.f-rallisarja.fi/tulokset---sarjatilanne
http://www.tenab.net/tilastot.htm

