Kartinkausi aloitettiin 27.4 PORIn perinteisellä KEVÄT-päräyksellä. Edellisvuotenahan
aloitettiin kausi juuri Porista KF6 luokan voitolla, mutta nyt ei uskallettu ihan samaa
odottaa. Lähdettiin hakemaa hyvää ajoa uudessa ja kovassa KF3 luokassa ( KFJ ).
Nykyinen luokka on viimevuotiseen muuttunut ns. isompaan. Auton koko on suurempi
ja moottorit tehokkaampia. Kilpakuljettajat ovat pääosin vanhempia ja kokeneempia,
mutta se antaa vaan meille lisää haastetta. Myös paikalla ollut MTV 3:n kuvausryhmä
joka seurasi KF3 ja Raket luokkaa toi oman piristeen. Kevätpäräys mukana
Junioriliigassa. MTV3-kanavalla starttaa keväällä uusi ohjelmasarja Junioriliiga.
Ohjelmassa seurataan 12 urheilulajin junioriurheilutapahtumaa.
Ohjelmaan kuvataan luokat Raket ja KF3. Ohjelma on tunnin mittainen ja se tulee 18.5.
MTV3 kanavalta.
Poriin saatiin uusi auto valmiiksi "hirmu tohinalla" Jussi Kohtalan toimesta juuri torstaiillan viimeiseen harjoitukseen. Vartin mittainen veto jäi kuitenkin hieman "lyhyeksi".
Auto ei suostunut starttaamaan käyntiin viallisen johtosarjan johdosta. Onneksi
kuljettajassa oli hieman sähkömiehen "vikaa" ja auto hörähtikin yllättäen huoltopukilta
"taikakädellä" käyntiin. No siinä äkkiä nostettiin auto käynnissä huoltopukilta alas,
kuski penkille ja sitten "baanalle". Elias kerkesi ajaa kuivalla kelillä viisi kierrosta
harjoituksen lopussa. Nämä kierrokset olivat kyllä totuttelua ja hieman "kulmikkaita",
mutta tärkeitä. Saatiin edes vähän tietoa, jonka perusteella ratin asentoa, sekä jarruja
muutettiin perjantain harjoituksiin. Perjantaiaamu valkeni sumuisena ja sateisena.
Koko päivä satoi, Elias ajoi lähes kaikki harjoitukset, siispä saatiin hyvä määrä
harjoituskierroksia sadekeliltä uudella autolla. Hieman enempi kuivan kelin treeniä olisi
tahdottu ennen lauantain kilpailua, mutta säiden valtias oli eri mieltä. Muuten ajo
sadekelillä antoi lupauksia vauhdista joka parani päivän mittaan. Viimeisissä
harjoituksissa mentiin jo ihan kärjen tuntumassa.
Lauantaina sade loppui ja rata kuivui niin että aamun warmup päästiin jo ajamaan
slikseillä. Lämmittelyssä Elias oli 11 nopein. Warmup oli käytännössä ensimmäinen
kuivan kelin täysivauhtinen treeni kisa-autolla. Elias antoi palautetta hieman lian
"ottavasta " ohjauksesta, jonka pohjalta etupään akseleiden pystykallistumaa hieman
muutettiin aika-ajoa varten. Aika-ajo meni hyvin ja kierrosaika parani loppua kohden
jatkuvasti. Viimeisellä kierroksella olisi tullut paras aika, jollei teknisien ongelmien
kanssa paininut kanssakilpailija olisi tullut eteen hidastamaan ennen viimeisiä mutkia.
No kuudes sija "rookikuskilta" oli mielestäni kelpo suoritus, tosin reilun sadasosan
erolla sai Laineen Timi vitospaikan nenän edestä ja pääsi starttaamaan esifinaaliin
sisäpuolelta.

Esifinaalin startti jännitti isää todella paljon ( taisi kuljettajallakin olla hieman perhosia
vatsassa ). Ensimmäinen startti isossa luokassa ehkä toi jännitystä kuitenkin eniten.
Kuutospaikka ei ole paras mahdollinen, lähtö ulkopuolelta on haastava. Porissa
lähtösuoran jälkeen rata kääntyy tiukasti yli 90° oikeaan, useasti on ensimmäisessä
mutkassa "rytissyt". Lähtö onnistui kuitenkin hyvin ja Elias pystyi parantamaan yhden
sijan ollen lähdön jälkeen viidentenä. Erä sujui hyvin sijoituksen vaihdellessa sijojen
viisi ja kahdeksan välillä. Timi Tolvasen kanssa taistellessa tiukassa mutkassa
ajauduttiin pieneen kontaktiin ja hieman haettiin vauhtia osin radan ulkopuolelta,
jolloin myös Oscar Raunio pääsi kuittaamaan ohitse. Elias ei antanut periksi vaan ajoi
Oscarin kiinni ja kuittasi kaksi kierrosta ennen erän loppua itsensä seitsemänneksi.

Finaalin lähtöpaikka seitsemännestä ruudusta sisäpuolelta oli hyvä. Kuljettaja hieman
kuitenkin häkeltyi ennen lähtöä ruudussa kun MTV:n kuvausryhmä tuli
haastattelemaan. Eikun kypärä pois ja haastattelu annettiin kameralle ja toimittajalle
"rutiinilla", tosin kuski ei muistanut mitä ne kysyi ja mitä hän vastasi sitä myöhemmin
tiedustellessani, vakavan oloiselta kuitenkin näytti ja selvitti hyvin asiantuntevasti
toimittajalle..., saapa nähdä näkyykö sitten tv:ssä. Startti onnistui hyvin Elias nousi
yhden sijan ollen lähdön jälkeen neljäntenä. Ensimmäisen kierroksen aikana teki vielä
toisen ohituksen nousten jo kolmanneksi. Kisan edetessä ei hän kuitenkaan pystynyt
ihan podium paikka säilyttämään. Finaalin edetessä käytiin tiukka kilpailua Timi
Laineen ja Paavo Tonterin kanssa neljännestä sijasta. Eliaksen vauhti hieman "hyytyi"
loppua kohden ja Laine sekä Tonteri pääsivät ohittamaan pääsuoran lopussa Eliaksen.
Teamin "päällikkö" Jussi Kohtala huomasi että Eliaksen syylärin kaihdin on aika ylhäällä
ja lämmöt olettavasti varmaan korkealla. Ennen kuin kerkesin radan varresta
näyttämään merkkiä oli kuljettaja jo huomannut ja laskenut kaihdinta jolloin moottorin
lämpö oli laskenut alaspäin. Tämä näkyi heti kierrosajoissa ja Elias tavoitti Paavo
Tonterin mutta matka loppui hieman kesken jotta olisi voinut tehdä ohitusyrityksen
( moottorin lämpöä KF3 luokassa tulee ajon aikana seurata säätää jäähdyttimessä
olevalla kaihtimella sopivaksi 45-50°, jos lämpö nousee tämä yli vie se tehoa
moottorin alaväännöstä, samoin myös polttoaineen seosta säädetään kaasuttimesta
siten että pakolämmöt ovat noin 580° ). Tämä kaikki on uutta edellisiin luokkiin
verrattuna ja hyvää opetusta varsinaista SM-sarjaa ajatellen. Kuitenkin kuudenteen
sijaan kohta 13-vuotiaalta "Rookie"-kuljettajalta ensimmäisessä kilpailussa pitää olla
tosi tyytyväinen vaikka mahdollisuus hieman parempaankin sijoituksen jäi hieman
kaivelemaan. Taakse jäi useita kokeneempia kilpailijoita jotka ovat ajaneet
talvikauden kilpaa Euroopassa. Kilpailun voitti SM-sarjaan KF3 luokkaan "yli-ikäinen"
16-vuotias Wille Itkonen. Wille on ajanut isoja luokkia jo useita vuosia voittaen Rotax
Challenge sarjan toissa vuonna. Tosin Itkonen sai vaihtaa finaaliin uuden renkaan
taakse ulkopuolelle josta hän sai hieman apuja ( kansallisessa kilpailussa tämä on

mahdollista, SM-sarjassa ei saa merkittyä rengasta vaihtaa uuteen kilpailun aikana,
vaan rikkoutuneen tilalle tulee vaihtaa vanha harjoitusrengas ).

Finaalin jälkeen onnitteluja saivat Elias ja Hannu Autio teamin päämekaanikolta Ilkka
Nirkkoselta ja mosamies "Iikku" Olli-Sakari Notkolta ( OSN-Power ).

Eliaksella oli kauden avauskilpailussa mekaanikkona kokenut Hannu Autio jolla
kyseisestä luokasta on tietoa vuosien varrelta useiden kuljettajien kanssa. Minä
avustin ja yritin ottaa tiedonjyviä talteen loppukautta ajatellen.

Moottoria lämmitetään ennen lähtöruudukkoon ja radalle menoa huoltokärryn päällä
käyttäen.
Kisamoottori on 125 cc³ Vortex, jossa on tehoa hieman yli 30 hevosvoimaa.
Minimipaino radalta tultaessa ( auto+kuljettaja) 145 kg, joka tarkistetaan laittamalla
auto ja kuljettaja vakalle radalta tultaessa.
Tarvittaessa autoon tulee kiinnittää lisäpainoja. Eliaksessa oli finaalissa 1,5 kg:n lyijyä
oleva lisäpaino kiinnitettynä penkin selkänojaa moottorin vastakkaiselle puolelle.
Finaaliin paino lisättiin varmuuden vuoksi, koska arvelimme että bensamäärällä ei
voida pitkässä finaalissa painoa säätää riittävästi.

Kiitokset tukijoille, tästä on hyvä jatkaa
Bensan katkuisin terveisin Juha ja Elias Niskanen
.

