




Muista myös seurata Facebookissa!

Laukaan Moottorimiehet RY
Monipuolinen keskisuomalainen autourheiluseura.

Seuramme on perustettu 6.6.1967 JMU:n alajaostoksi 
(Jyväskylän Moottoriurheilijat ry) ja tarkoituksena oli olla 

oppipoikana seuratoiminnassa.

Alkuvuosina tehtiin mm. jäärata-ajoja ja
moottorikelkkakisoja. Jallun Pyöritys olimoottorikelkkakisoja. Jallun Pyöritys oli

autosuunnistuksen kisa ja kilpailijapuolella lajilla
olikin suuri harrastajakunta. Toiminnan vakiinnuttua
ja jäsenmäärän kasvaessa todettiin 1975, että nyt
pärjäämme jo omillaan ja näin Laukaan

Moottorimiehistä tuli RY.

Menestystäkin kilpailijamme ovat saavuttaneet tasaiseen Menestystäkin kilpailijamme ovat saavuttaneet tasaiseen 
tahtiin, vaikkei Juha Kankkusen veroista 
MM-menestyjää olekaan enää noussut.

Seuramme varmasti tunnetuin kilpailu on Seuramme varmasti tunnetuin kilpailu on Peurunkaralli, 
joka ajettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989. Rallisprintin 
osalta historia alkaa Kattasora Rallisprintillä, joka ajettiin 
Kuusaan maisemissa syksyllä 2009. Kattasora Rallisprint 
järjestettiin kaiken kaikkiaan 6 kertaa, jonka jälkeen rallis-

printit siirtyivät Ruuhimäen alueelle ja
talvisiin maisemiin. 

Toimihenkilöt



Kilpailukalenteri:
28.2.   Laukaa SM Sprint             Laukaa   Lumi
7.3.  Top Building SM-rallisprint        Lahti     Lumi
26.6. SM Asfalttisprint              Tuusniemi  Asfaltti
10.7.  Happy Beach SM Asfalttisprint      Vaala    Asfaltti
19.9.  Tengtools SM-rallisprint         Kitee     Sora
9.10.9.10. Pakoputkihuolto A. Anttila SM-rallisprint Kouvola   Sora

Sarjassa kilpaillaan niin 2- kuin 4-vetoistenkin Suomen mestaruu-
desta, rallisprintin Suomen Juniorimestaruudesta sekä Senio-
reiden, Naisten, Nuorten luokan Suomi Cup -mestaruuksista.

Lisätietoa: www.rallisprintsm.fi

Rallisprintissä ajetaan yksi lyhyt rallin erikoiskoetta 
vastaava rata kahteen tai kolmeen kertaan, joista 
paras aika jää tulokseksi. Rallista poiketen tässä 
autourheilumuodossa ei käytetä II-ohjaajaa, vaan 
kuljettaja saa tutustua rataan ennen kilpailua joko 
kävellen tai esim. polkupyörällä. 

Rallisprintissä käytettävät tehokkaat kilpa-autot, Rallisprintissä käytettävät tehokkaat kilpa-autot, 
jotka jakautuvat useisiin eri luokkiin, sekä tiukat 
sekuntikamppailut nopeatempoisissa kilpailuissa 
takaavat että yleisöllä on kilpailuissa paljon 
nähtävää ja koettavaa.

WWW.TJ-KATSASTUS.FI

Avoinna:

Kuva: AKK / Taneli Niinimäki

Laukaa / Jyväskylä - Puh. 050 433 4245                                  Vaajakoski / Jyväskylä - Puh. 050 544 1099

KOTIMAINEN

Rallispintin SM-sarja 2021



Jaakko Tulla - Viimeaikojen menestynein!
    Jaakko Tulla on rakennusalan yrittäjä Lieves-
tuoreelta, jonka ralliharrastus alkoi parikymppisenä 
Opel Asconalla. Ensimmäinen vuosi ralliautoilussa 
kului tekniikkamurheista kärsien ja motivaatio aja-
miseen katosi. Kolmentoista vuoden tauon jälkeen 
pihaan ilmestyi kuitenkin BMW ja tulosta alkoi tulla.

 Kaudella 2017 työ palkittiin, kun F-Rallisarjasta 
kotiintuomisina oli tasaisen kauden päätteeksi B-
Junioreiden mestaruus. Kaudella 2018 kilpailukalen-
teriin kuului F-Rallisarjan lisäksi myös RSJM-sarja. 
F-Rallisarjassa parin keskeytyksen jälkeen sijoitus 
oli vasta 7., mutta RSJM-sarjan jälkeen SM pronssia 
ripustettiin kaulaan. Jaakko Tulla onkin viime aikojen 
menestyneimpiä Laukaan Moottorimiesten edus-
tajia rallin puolella. 

00-auto / Jaakko Tulla - BMW 328

Escort-mies henkeen ja vereen.
    Rahkonen on rapia nelikymppinen mies Laukaasta. Ral-
lihistoria alkaa 2000-luvun taitteesta vanhakoppaisella Ford 
Escortilla, joka päivittyi vuosien saatossa MK2 Escorttiin. 
Todella näyttävien valokuvien lisäksi on vuosien saatossa 
tullut myös tulosta Keski-Suomen alueen kilpailuissa. Valitet-
tavasti kilpailuissa Escort nähdään nykypäinä liian harvoin 
varsinaiset kilpailunumerot ovissaan. Näyttävää on meno 
kuitenkin aina kun kytkin nousee! 

Tie vie Neste Ralliin.
Kun on tarpeeksi saanut harrastaa rallia, monelle tulee tunne että täytyy 
keksiä jotain uutta. Sattumalta Kari Hytönen tarjosi Saksasta Suzuki Swiftiä 
loppuvuonna 2012. Olihan haaveena ollut ajaa kerran Jyväskylän MM-
Rallissa, joten muutaman vuoden vanha Swifti ostettiin Suomeen. Juusonen 
nähtiinkin Neste Rallyn lähtöviivalla viitenä vuonna peräkkäin 2013-2017. En-
hyviä.

000-auto / Jani Rahkonen - Ford Escort RS2000

Oikea: Jani Rahkonen kartturinaan toinen Laukaalainen Escort legenda Vesa “Laukaan Nopein” Ritvaniemi Heinolassa 2008 ajetussa F-Cupin osakilpailussa, Rahkosen 
vierellä on nähty mm. Niko Allinen, Jukka Kivelä ja Mika Rahkonen. Kuva: Kaj Lindberg / Verxing.kuvat.fi

Vasen: 2004 Hankasalmella ajetussa Revontulirallissa esitettiin taas näyttäviä ajolinjoja Mika Rahkosen toimiessa kartturina. Tuloksissa Rahkoset olivat B-Junoreiden 20. 
nopein kuljettajapari 84 lähtijän joukosta. Kuva: Ralliverkkonen / Matti Verkkonen

Kuva: AKK/ Taneli Niinimäki



0-auto / Sami Juusonen - Renault Clio R3 Maxi EVO

Sami kartturinaan Minna Talso ensimmäisessä kilpailussaan, Peurunkaralli 1993 - Kuva: ProTechnic Photoklubi 

Sami osallistui Suzuki Swiftilla viisi kertaa Neste Rally Finlandiin.
Kuva: Jari Nurminen / Rally Photos Finland

Ensimmäiset kesätestit Höytiällä 08.11.2020 - Kuva: Jesse Eteläniemi

Sattumalta Renaultin rattiin.
      Samin lähestyessä maagista senioreihin siir-
tymistä oli ostohousut laitettu jalkaan 2019. Tarkoituksena 
oli ostaa valmis Honda Civic Type-R, mutta AVK:lta heräte-
ostoksena ostettu  Renault Clio 3 RS muutti tilanteen. 
Suomesta löytyi myös kaadettu R3-luokan Renault Clio Maxi 
ja näistä saatiin yhdistettyä valmis ralliauto.
   Renault koki täydellisen rebuildin ja tavoitteeksi  
laitettiin Neste Rally 2020. Valitettavasti kilpailu peruttiin ja 
epäonni vaivasi projektin kanssa. Ensimmäiset testit kuiten-
kin päästiin ottamaan marraskuun 8. päivä Höytiällä. 1.5v 
kestänyt projekti oltiin vihdoin päätökseen ja kuljettaja viih-
tyi auton ratissa, mikä onkin pääasia. 

Sami hakee tuntumaa autoon ja tarkoituksenaan on ajaa 
50v juhlakilpailu Lokakuussa Saarenmaalla Virossa. 

Pahasti kaadettu Renault Clio R3 Maxi matkalla ensimmäistä 
kertaa Keski-Suomeen. AVK:lta ostetusta Cliosta saatiin kaikki 
tarvittavat pellit kattopeltiä lukuunottamatta. Kuva: Jan Talso Rantarallista 1999 oli kotiin tuomisina luokkovoitto GT Corollalla. Kuva: ProTechnic Photoklubi

Pitkänlinjan harrastaja Laukaasta!
   Joskus on tilanteita, kun ralliautoilu vie vain harrastajan mennessään. Näin on myös käynyt Laukaan Moottorimi-
esten Sami Juusoselle. Juuri 50-vuotta täyttävä Sami on ammatiltaan autonasentaja ja ammatti onkin vahvasti näkynyt har-
rastamisessa itse tekemisen muodossa. Viimeisin projekti Renault Clio R3 Maxi Evo valmistui marraskuussa 2020. 

Ensimmäinen kilpailu Ladalla Laukaassa -93
   Samin työskennellessä Jyväskylän Konela Autossa 90-luvun alkupuolella alkoi ralliauton rakentaminen Lada 
2105:sta. Lada valmistui syksyksi 1993 ja ensimmäinen kilpailu olikin Laukaassa ajettu Peurunkaralli -93. Peurunkarallista 
alkanut rallin harrastaminen onkin kestänyt yhtäjaksoisena näihin päiviin asti ja rallikilpailu on kirjoitettu kalenteriin tällä het-
kellä n. 300 kertaa. Viimeiset rallivuodet ennen aktiivista rallisprintin harrastamista menivät lähialueen kilpailuita ajaessa ja 
elämyksiä hakien Neste Rallystä sekä Arctic Lapland Rallystä. 

Sami Juusonen on ajanut pari kilpailua senioreissa talvikaudella 2021  - Kuva: Mikko Tukia









Tähän olemme keränneet kaiken informaation miten voit 
helposti seurata kilpailun kulkua kotoa käsin. 

Ei yleisöä! - Pysy siis kotona!
    Valitettavasti tämän hetken maailman tilanne ei salli yleisön päästämistä 
kilpailupaikalle. Aluehallintovirastolta on tullut kilpailun järjestäjälle todella 
tiukat ohjeet miten kilpailu voidaan ajaa lävitse ja näin mahdollistaa Ralli-
sprintin SM-sarjan käynnistäminen Laukaassa. Näitä rajoituksia on viime ai-
koina seurattu jopa viranomaisten toimesta, joten toivomme, että jokainen 
omalta osaltaan noudattaisi näitä rajoituksia ja pysyisi kiltisti kotona. 

Huoltoparkki:
Ruuhimäen ympäristössä ja huol-
toparkissa kuulet Markku Havian 
selostuksen kilpailusta omasta
 radiostasi. 

Radiotaajuus on 105.40mhz

Livetulokset suoraan kilpailusta

Rallisprint SM / Laukaa SM Rallisprint 28.02.2021

#RALLISPRINTSM / #LAUKAASMRALLISPRINT
@RALLISPRINTSM

Laukaa SM Rallisprint livelähetys Y
outubessa!

Kuva: AKK / Taneli Niinimäki

Näin seuraat kilpailua kotona:



Printsprort Junior Cup Pisteet 1 / 6:
1. Henri Hokkala     AL/Aku JKL 28pts
2. Roope Korhonen  LMM   19pts
3. Benjamin Korhola  VihUA    16pts
4. Kim Forsgren    MäntsMK   12pts
5. Toni Herranen5. Toni Herranen   KR-TEAM RY 10pts 

Rallin SM SM3 Pisteet 1 / 6
1. Tuukka Hallia   MäntsMK  34pts
2. Henri Hokkala     AL/Aku JKL 25pts
3. Roope Korhonen  LMM   20pts
4. Benjamin Korhola  VihUA    16pts
5. Kim Forsgren    MäntsMK   13pts

Jaakko Laitinen Flying Fin Academyyn!

Jaakko ajaa Suomen edustajana FIA Karting Academy Jaakko ajaa Suomen edustajana FIA Karting Academy 
Trophy-luokassa kaudella 2021, jonka lisäksi myös SM-
sarja OKJ-luokassa kuuluu kilpailuohjelmaan. Viime vuonna 
Jaakko ajoi ensimmäisen kautensa OKJ-luokassa ja sijoit-
tui parhaana rookie-kuljettajana hienosti viidenneksi SM-
sarjan loppupisteissä. Siirtyminen pikkurungosta isoon 
runkoon on yksi niitä hetkiä, jolloin punnitaan kuljettajan 
kykyä sopeutua uusiin asioihin

www.jaakkolaitinen.com

Häkkisellä ja Hukkasella epäonnea.
    Talvikauden molemmat osakilpailut Nuottiluokan 
puolella tasaisesti ajanut Jonne Luotonen on talvi-
osakilpailuiden jälkeen sijalla 8. Yleisen kärkipään kul-
jettajiin lukeutuva Marko Häkkinen on kärsinyt pie-
nistä teknisitä ongelmista Escortinsa kanssa. Sarjassa 
kuitenkin sijoitus on tällä hetkellä 7. Senioreissa kilpai-
levan Kai Hukkasen kilpailut Ilomantsissa sekä Han
kasalmella ovat päättyneet keskeytykseen. 

Lisätietoa: www.f-cup.fi

F-Cupiksi kaudelle 2021
     Vuoden 2020 päätteeksi F-Rallisarja muuttui 
takaisin F-Cupiksi vuodelle 2021. Sarjassa ajetaan viisi 
osakilpailua, joista kaksi talvella ja kesäkaudella sitten 
kolme osakilpailua. Sarjan rahapalkinnoista ilmoittautui 
kolme Laukaan Moottorimiesten edustajaa. Kovaa par-
kuvalla Opel Corsalla(kuva) Jonne Luotonen nuottiluo-
kassa. Perinteisessä nuotittamattomissa nähdään 
Marko Häkkinen Ford Escort RS2000:lla ja Senioreissa 
LMM värejä edustaa Kai Hukkanen BMW M3:lla. 

  Historia rallisarjalla on tiukasti jo 90-luvun alkuvuo-
sina, kun vanhentuneille KV-luokituksen kaksivetoautoille 
perustettiin oma F-ryhmä. Näin vuonna -91 syntyi F-Cup, 
jonka puuhamiehenä ja alulle panijoina toimivat Heikki Po-
ranen ja Pentti Tarkkala. Sarja saavutti todella suuren 
suosion kuljettajien ja katsojien keskuudessa kilpailukalus-
ton koostuessa pääasiassa takavetokalustosta. Sarjaa 
onkin ajettu siitä lähtien yhtäjaksoisesti, vaikka 2016-2019  
nimenä olikin F-Rallisarja. 

Laukaalaisia mukana F-cupissa. 
  Laukaan Moottorimiesten historiassa on F-Cupilla 
myös omapaikkansa. LMM edustajia on säännöllisin väli-
ajoin nähty taistelemassa F-Cupin rahapalkinnoista. Vesa 
Patja, Olli Häkkinen, Aki Teiskonem, Jonne Luotonen, 
Jaakko Tulla. lista LMM edustajien B/A-Junioreiden 
mestaruuksista on pitkä, mutta yleisen mestaruutta ei 
seuramme kuljettaja ole päässyt juhlimaan. Laukaassa 
ajettiin -95 F-Cupin viimeinen osakilpailu. Rallissa ajettiin 
huimat 9EK:ta, 

Kuva: AKK / Marko Kyöstilä

Tavoitteet Rallin SM-sarjassa. 
    Säännöllisin väliajoin Laukaan Moottorimiehistä nousee motivoituneesti eteenpäin pyrkiviä 
kuljettajia. Näin myös tällä kertaa, kun kilpailukaudella 2021 Laukaalainen Roope Korhonen kart-
turinaan Jani Laitinen (LMM) nähdään Rallin SM-sarjassa kiven kovassa SM3-luokassa Peugeot 
208 R2:lla. Viime kaudella Citroenilla ajanut Korhonen lähtee hakemaan parannusta edelliskauden 
sijoituksiin Rallin SM-sarjassa (5.) ja Printsport Junior Cupissa(2.). Tavoitteet onkin asettu SM-
mitaliin, sekä Printsport Juniori Cupin voittoon, minkä eteen tehdään joka päivä töitä. 

Pololla alkutaipaleet rallin parissa.
  Roope Korhosen ralliura lähti käyntiin 16-vuotiaana nuorten luokasta Peurunkarallissa 
2015. Tuolloin Korhosen alla oli Trophy-luokan Volkswagen Polo ja kartturina toimi isä Marko. 
Korhonen ajoikin Pololla ahkerasti keräten kilometrejä ja parin vuoden kuluttua oli kuitenkin aika 
ottaa seuraava askel, kun talliin hankittiin Citroen C2R2 Max. Uuden kaluston myötä myös siir-
tyminen “pimeistäralleista” nuotitettaviin kilpailuihin oli luonnollista ja vakiokartturina siitä 
lähtien onkin ollut Jani Laitinen. Ahkerasti viime kausina kilpailut kuljettajapari onkin nostanut ta-
soaan kovasti ja voidaan pitää yhtenä SM3-luokan mitaliehdokkaista. 
Roope starttaa Laukaan SM Rallisprinttiin numerolla 2. 

Kuva: AKK

Kuvat: Sutipro / Jani Salonen

Korhonen Motorsport

Mikä on Printsport Junior Cup?
Printsport Junior Cup on Rallin SM-sarjan yhteydessä ajettava erillinen rallisarja. Sarjan autot ovat kaikki SM3-luokan ralliautoja. 
Sarja on Lievestuoreella majapaikkaansa pitävän Printsportin omistajan Eero Räikkösen kehittämä sarja alle 30 vuotiaille  ural-
laan eteenpäin pyrkiville kuljettajille. Pääpalkintona Junior Cupissa on SM-tasoinen kilpailu (100km) R5-autolla sisältäen tes-
tipäivän ja vakuutuksen, sekä 10 000€ rahapalkinto. Pääpalkinnon voittaja valitaan valintatilaisuudessa, joka järjestetään viimei-
sen osakilpailun jälkeen. Raadissa on mukana Eero Räikkönen, Jari Huttunen, EP Lappi, Janne Ferm ja Jari-Matti Latvala.



Laukaan moottorimiesten Jenna Talso ja ESRC:n Jaana Hytönen kävivät tiukan kamppailun Lady Cupin 
voitosta kummankin voittaessa kisoja. Toivottavasti lisää naiskuskeja saadaan kaudelle 2021. 

eRallyn aluemestaruussarja ajetaan myös vuonna 2021

Yleinen: 
1. Tuukka Hallia - MäntsMK/UA
2, Jesse Kauppinen - SaaUA
3. Mika Saira - LuuUA
4. Antti Savonen - LMM
5. Sami Hakonen - JyvUA

Juniorit:Juniorit:
1. Matias Koskinen - ForsUA
2. Santeri Martikainen - Kouvolan FK
3. Touko Kinnunen - TamUA

Ladyt:
1. Jenna Talso - LMM
2. Jaana Hytönen - ESRC

Alue 4 - Yleinen:Alue 4 - Yleinen:
1. Jesse Kauppunen - SaaUA
2. Sami Hakonen - JyvUA
3. Simo Sällinen - KongUA
4. Aleksi Hallia - Tullan UA
5. Tuukka Ulvila - AUK J-äijät

Alue 4 - Lady: Jenna Talso - LMM

Tommi Mäkinen ja Tuukka Hallia kävivät tiukan kamppailun LMM Kitcar eRally Cupin ensimmäisessä osakilpailussa, joka kääntyi Tommin voittoon xxx erolla. Kuva: Tommi Mäkinen

Halvalla mukaan rallin pariin.
    Valitettavasti koronan tullessa rajoittamaan perinteistä 
autourheilua keväällä 2020 on simracing nostanut valtavasti sta-
tustaan aktiivisten autourheilijoiden keskuudessa. Useiden kilpa-
autoilun ammattilaisten perustaessaan omia sarjojaan erilaisissa 
simulaattoreissa, myös Laukaan Moottorimiehissä reagointiin 
kasvaneeseen vapaa-aikaan ja kilpailuiden puutteeseen.
  

LMM Kitcar eRallyCUP
  LMM Kitcar eRallyCup oli erityisesti rallin harrastajille 
suunniteltu sarjakonsepti. Pelinä sarjassa oli Dirt Rally2.0 lisäsuunniteltu sarjakonsepti. Pelinä sarjassa oli Dirt Rally2.0 lisä-
osilla. Koska kyseessä on simcade peli eikä ole varsinainen ralli-
simulaattori, mahdollisti tämä matalankynnyksen osallistumisen 
vaikkapa ohjaimella pelaten. Sarja otettiinkin hyvin vastaan, kun 
itse rallisarjaan osallistui 139 AKK:n jäsenseuran alaista kuljetta-
jaa. Rallisarjan ohella ajettiin myös avoimia treenikilpailuita, 
joihin osallistui lisäksi 80 ei sarjaa ajanutta pelaajaa. Sarjan 
omien palkintojen lisäksi sarja kuului myös yhdessä AUK J-Äijien 
kanssa pidettyyn AKK Alue 4 - eRallyn aluemestaruussarjaan. 
  

Sarjan yhteistyökumppaneilla suuri merkitys.
  Rallisarjan yhteistyökumppani Hanaa-lehti tarjosi menes-
tyneille kuljettajille näkyvyyttä lehtijulkaisuiden muodossa ja tämä 
olikin todella paljon kuljettajien mieleen, eikä tällaista ainakaan 
Suomessa tiedettävästi ole aikaisemmin ollut. Oikeista rallikilpai-
luistakin tuttu Jent / Juha Nikusaari tarjosi äänensä rallisarjan 
käyttöön videokoosteiden muodossa. Käytännön toteutuksesta 
rallisarjassa vastasi JTM Racing Simulator. 

Miten mukaan sarjaan?
Viralliseen rallisarjaan osallistumiseen tar-
vitsen AKK:n alaisen jäsenseuran voimassa 
olevan jäsenyyden (Motorsport ID) ja PS4/5, 
Xbox One tai PC:n Dirt Rally 2.0-pelin. 
Lisätietoa sarjasta laitetaan kevään mittaan 
osoitteeseen: www.lmm.fi/erally
Facebook: 4WD Classic Cup - JTM eRallisarjat

Sarjakoordinaattori:
Jan Talso, puh. 0407463875
webmaster@lmm.fi

Uudistuksia kaudelle 2021.
    Laukaan Moottorimiehet järjestävät eRallysarjan 
myös loppuvuonna 2021.  eRallisarja kuuluu myös Alue 4-
aluemestaruus-sarjaan. Tällä kertaa autoina sarjassa 
ajetaan H2 RWD / H2 FWD-autoilla. Molemmat ralliautoluo-
kat ajavat luokkapisteistä, sekä yhteisistä yleiskilpailu-
pisteistä.  Kolme mestaruutta on myös tällä kaudella. Lady & 
Nuoret (alle 15-vuotiaat) pysyvät ennallaan. Muutoksia kui-
tenkin tulee ns.  virallisen sarjamestaruuden osalta. Kuljet-
tajat jaetaan “nousupisteiden” osalta kolmeen eri luokkaan, 
Yleinen / A-juniorit / B-juniorit. Nousupisteiden laskusta 
vastaa sarjakoordinaattori ja pisteitä kertyy kaikista viralli-
sista kilpailuista. Tästä ei aiheudu ylimääistä vaivaa kuljetta-
jille. Muutoksella koitetaan hakea mielenkiintoa kaikille ral-
lisarjan kuljettajille taistellessa oman tasoisiaan vastaan.

MäntsMK/UA Tuukka Hallia juhli sarjamestaruutta yleisessä luokassa 

www.jtmotorsport.net



FIA Rally Star - Sinustako rallitähti?

Teksti / Kuva: AKK

JTM Racing Simulator mainos

AKK ja Gigantti etsivät 
seuraavaa nuorta MM-
rallitähteä WRC9-pelin avulla

FIA Rally Star on täysin uudenlainen, 
17–26-vuotiaille kuljettajalahjakkuuk-
sille suunnattu väylä ralliammatti-
laisuuteen. Autourheilun lajiliitto 
AKK-Motorsport ry järjestää Gigantin 
kanssa keväällä 2021 WRC9-pelillä 
kisattavan karsintasarjan FIA Rally 
Star -ohjelman Euroopan finaaliin. 
Manterekohtaisten finaaleiden 
seitsemän parasta jatkavat harjoitte-
lukaudelle M-Sport Fiesta Rally3:n 
ratissa. Ohjelman neljä parasta pää-
sevät näyttämään kykynsä FIA:n 
rallin junioreiden MM-sarjassa.

AKK ja Gigantti etsivät FIA Rally Star -ohjelman 
Suomen karsintasarjassa 13.2.-10.4.2021 
seuraavaa kansainvälistä rallitähteä WRC9-
pelin avulla. Oulussa, Jyväskylässä, Tamper-
eella ja Vantaalla järjestettävä karsintasarja 
seuloo maan parhaat 17-26-vuotiaat digitaa-
lisen rallin kuljettajat, joista viisi parasta, 
mukaan lukien yksi nainen, lähetetään Euroopan 
Continental Final -tapahtumaan kesällä 2021.

Karsintasarjaan pääsee osallistumaan myös 
kotisohvaltaan etäkilpailujen kautta. Lisäksi 
Ralli SM -sarjan SM4 -luokasta valitaan finaaliin 
yksi alle 27-vuotias kuljettaja sarjapisteiden 
perusteella. FIA Rally Star -ohjelman lop-
pusuoralla häämöttää todellinen jättipotti, sillä 
rallin MM-sarjan junioriluokan (JWRC) kisakier-
tueella menestyville aukeaa mahdollisuus aina 
WRC2-luokan mestaruussarjaan ja MM-ralliam-
mattilaisuuteen saakka.

- Upea juttu, että saamme tehdä tämän tapahtumasarjan – 
uskon meidän suomalaisten näyttävän kyntemme rallissa 
tässäkin ohjelmassa. Mielenkiintoa konseptia kohtaan on 
ollut pitkin syksyä ja talven aikana, joten toivonkin karsin-
tasarjaan lahjakkaita osallistujia sankoin joukoin, hymyilee 
kilpailunjohtaja Saku Jokisalo.

Kilpailun nettisivut ovat jo auki osoitteessa 
fi.fiarallystar.com. Sivuilta löytyy lisätietoa ohjelmasta, 
säännöt, karsintakilpailut sekä valintamenettelyn tarkem-
mat tiedot.

Suomen kaupunkikohtaiset 
karsintakilpailut 2021:

OULU 13.2.
JYVÄSKYLÄ 6.3.
TAMPERE 20.3.
VANTAA 10.4.

 - On erittäin hienoa, että esportsin saralla syntyy uusia 
aktiviteetteja ja että iso toimija kuten FIA lähtee edis-
tämään oman lajinsa esports-puolta. Gigantti on jo vu-
osien ajan ollut aktiivinen toimija esportsissa ja tämä 
yhteistyö toimii sille luontaisena jatkona, kommentoi Gi-
gantin Gaming -myynnistä vastaava Jukka Erkinheimo.

FIA Rally Star -ohjelmassa tulevaisuuden rallitähtiä 
etsitään WRC9-pelissä ennalta määrätyillä säädöillä ja 
erikoiskokeilla. Jokaisella osallistujalla on kolme ajoker-
taa mahdollisuus tavoitella kärkiaikaa. AKK-Motorsport-
in valmennuspäällikkö Tuomo Nikkola on innoissaan kan-
sainvälisen autourheiluliiton uudenlaisesta konseptista.

 - FIA on tosissaan lähtenyt panostamaan ja antamaan 
tilaisuuden myös niille rallikuljettajan urasta haavei-
leville, joille mahdollisuus päästä näyttämään kykynsä 
on tähän asti ollut vain kaukainen unelma. Osallistu-
jamäärät tulevat maailmanlaajuisesti olemaan sitä luok-
kaa, että pärjätäkseen pitää aidosti olla ymmärrystä 
siitä, mitä kovaa ajaminen todellisuudessa vaatii. Tämä 
tulee eteen viimeistään siinä kohtaa, kun Euroopan fi-
naalissa hypätään oikean kilpurin rattiin, toteaa Nikkola.

020 747 9622

www.hinausapumehtovuori.fi



Kilpailua rakentamassa:

Kuva: Rally Photos Finland



Kuva: AKK / Taneli Niinimäki

Digitaalisen katsojaoppaan
toteutus: Jan Talso


