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OFFICIAL PARTNER

Porsche GT3 Cup Trophy Finland 2014 
ajetaan FINRace -sarjan yhteydessä sekä 
PRCF:n omassa Porsche Club Festival 
Finland kilpailussa Alastarolla. 

AKK on myös myöntänyt sarjalle 
Trophy-arvon. Näin ollen sarjassa ajetaan 
kahdesta Trophy -tittelistä, KV-Porsche 
Motorsport tittelistä sekä AKK:n tittelistä.

Seuraa sarjan tapahtumia:

www.gt3cup.fi

Facebook:
www.facebook.com/gt3cupfinland

Twitter:
@GT3CupFinland

Sarjatyöryhmän puheenjohtaja:
Tapio Rytilä

Vastaava toimittaja:
Sami Kolsi, Sami Kolsi Communications
Twitter: @SamiKLS

Graafinen suunnittelu ja taitto:
Joona Koskela, Jookos Communication

Kannen kuva:
Jookos communication

Samalla kun Porsche GT3 
Cup Trophy -sarja vakiintuu, 
on kuljettajien ikähaitarissa 
nähtävissä myös nuortu-
mista. Monet jo niin sano-
tusti varttuneemmat kus-
kit ovat edelleen mukana 
kilpailemassa aktiivisesti, 
mutta yleiskuva on selvästi 
kääntymässä nuorempiin 
sukupolviin - ja se jos jo-
kin on erittäin positiivista!

Tällä kaudella tulemme 
näkemään  sarjassa vart-
tuneempien kuskien haas-
tajina neljä taidokasta 
nuorta kuskia, jotka ovat 
Simo Muhonen, Emil Lind-
holm, Jussi Kuusiniemi 
ja Marko Helistekangas. 
Simo valikoitui aiemmin 
tänä vuonna Junior Pro-
gram 2014 -stipendikuljet-
tajaksi. Nämä nuoret herrat 
kannattaa pistää muistiin, 
ja seurata heidän suori-
tuksiaan kauden aikana!

Suomen GT3 Cup Trophy 
-sarjasta on pyritty alun 

perin luomaan väylä kan-
sainvälisille radoille. Toi-
minnan taka-ajatuksena 
on ollut ,ja on edelleen li-
sätä suomalaisten huip-
putason kilpa-kuljettajien 
määrä maailmalla - tämä 
tavoite on nyt toteutumassa.

Jo viime kauden erittäin 
jännittävissä Porsche GT3 
Cup Trophy -sarjan ki-
soissa saimme todistaa  
nuorten tuovan selvästi 
lisävauhtia jokaisen  kul-
jettajan suoritukseen, ja 
tuo ilmiö jatkunee vähin-
tään   samalla tasolla, ellei 
jopa entistä vahvempana. 

Näin meillä on edessäm-
me entistä vauhdikkaampi 
ja urheilullisempi kausi. 
Nautitaan siitä sekä itse 
radalla että katsomoissa 
- tervetuloa kesä ja kisat!

Tapio Rytilä, GT3 Cup 
Trophy

Sarjatyöryhmän pj

Pääkirjoitus: 
Nuorta voimaa radalla!



Matti Puhakka, 
Porsche Racing Club Finland, puheenjohtaja
Porsche GT3 Cup Trophy - huippukuskien ovi Eurooppaan ja paluu rata-autoilun kul-
ta-aikaan?
 
Porsche GT3 Cup Trophyn nousu Suomessa on ammattimaisen Trophy -sarjatyöryh-
män ja sitoutuneiden tiimien ansiota. Kiitänkin täydellä sydämelläni pyyteettömästä 

työstänne rata-autoilun edistämiseksi, ja jatketaan samalla tapaa eteenpäin! Suunnittelemme tehtaan 
kanssa sarjan toteuttamista Challenge-tasoisena kaudella 2015. Tämä on harkittu askel kohti ammat-
timaisempaa toimintaa. Päätös asettaa samalla haasteen kotimaisille ratajärjestäjille ja virkamiehille: 
Pystytäänkö Suomessa järjestämään riittävän laadukkaita kilpailuja, jotka täyttävät Porsche Motorspor-
tin Challenge -tason vaatimukset?

Porsche Motorsportin kautta meillä on maailmalla testattu konsepti, jonka puitteissa voidaan järjes-
tää todella mielenkiintoisia kilpatapahtumia, joista kenties upeimpana esimerkkinä voidaan pitää viime 
syksynä talkoovoimin toteutettua Porsche Club Festivalia, joka keräsi Alastarolle liki 2000 katsojaa! Kul-
jettajia oli mukana kaikista Pohjoismaista, ja jokaisessa lähdössä nähtiinkin yli 20 kuljettajaa viivalla. 
Tulevalla kaudella tapahtumassa saatetaan nähdä jopa 60 kilpa-Porschea ja esimerkiksi kovatasoinen 
Carrera Cup Scandinavia -sarja. Merkitse siis 23.8.2014 Alastarolla kalenteriisi! 
 
Samalla heitän kuitenkin haasteen muille järjestäjille ja virkamiehille: Miettikää keinoja, millä tavoin 
kuljettajat ja katsojat voivat nauttivat aidosti moottoriurheilutapahtumasta. Paras konsepti on järjestää 
tapahtumia, joissa toisaalta katsojat pääsevät näkemään aitoa motorsporttia, ja toisaalta kuskit voivat 
kilpailla tasaväkisesti ja turvallisesti mestaruuksista. Kerhona haluamme olla mukana rakentamassa 
Suomen rata-autoilua tasolle, jossa sen kuuluisi olla. Muistakaa, että kaikki lähtee tiimeistä ja sarjaa 
rakentavista, osaavista kerhoaktiiveista.

Kuten Porschepuolella on jo nähty, luja tahto ja aito yhteistyö voi tehdä hurjimmatkin visiot todeksi. Usein 
pohdiskelen, kuinka mukavaa olisi nähdä esimerkiksi Ahvenistolla 80- luvun tapaan yli 10000 katsojaa 
ja yli sata kilpa-autoa. Ja kilvanajoa voisi luonnollisesti seurata suorana myös kotisohvalta. Otetaanko 
yhteinen haaste työn alle? Uskallatko ottaa haasteen vastaan? 

Tervehdykset
GT3 CUP TROPHY Tiimiesittely: D-Sports Racing GT3 CUP TROPHYwww.facebook.com/gt3cupfinland



Porsche GT3 Cup Trophy Finland 
Luokat ja mallit

Porsche 911 GT3 Cup Type 996
Vuosimalliin 2005 asti (luokka 1)

Porsche 911 GT3 Cup Type 997  
Vuosimallit 2005-2009 (luokka 2)

Porsche 911 GT3 Cup Type 997
Vuosimallit 2010- (luokka 3)

Luokassa 1 ajetaan vanhimmalla kalustolla sarjassa, ja auto-
jen vuosimallit voivat uusimmillaan olla vuoden 2005 malleja. 
Autoista löytyy muun muassa kuusivaihteinen H-kaaviovaih-
delaatikko, ja niissä on yksilevykytkimet. 3,6 litrainen moot-
tori tuottaa 370-390 hevosvoimaa, ja auto painaa 1245 kiloa. 
Lisäksi luokka 1:n autoista, kuten muidenkin luokkien autoista 
löytyy Racing ABS -jarrut.

Luokassa 2 ajetaan Porschen kilpa-autoilla, joiden vuosimalli 
sijoittuu vuosien 2005 ja 2009 väliin. Tämän luokan autoissa on 
3,6 litran moottori, mutta se tuottaa huomattavasti enemmän 
tehoa verrattuna luokka 1:n. 1255 kiloa painava auto tuottaa 
maksimissaan 400 hevosvoimaa, ja mikäli autolla painaa 1275 
kiloa, saadaan koneesta ulos 420 hevosvoiman verran. Luokan 
autoissa on monilevytkytkimet ja kuusivaihteiset sekventiaali-
vaihteistot. Lisäksi autoista löytyy jarrut Pedalbox-säätimellä.

Isoin, komein ja nopein. Sitä on luokka 3 ja sen kilpa-autot. 
Tässä luokassa autot ovat lähes uusia ja vuosimmallit alkavat 
vuodesta 2010 eteenpäin. 3,8 litran moottori ei jätä ihmettele-
misen varaa, sillä siitä irtoaa jopa 450 hevosvoimaa. Tehoiltaan 
sarjan voimakkain kilpa-auto-luokka on myös painavin, kilo-
ja kertyy yhteensä 1295. Myös kolmannen luokan autoissa on 
monilevykytkin, kuusivaihteinen sekventiaalivaihteisto ja jar-
rujärjestelmä, johon kuuluu Pedalbox-säädin.



Porsche GT3 Cup Trophy Finland 
Junior Program

Juniorikuljettaja - haluamme sinut!

Simo Muhonen on kauden 2014 Junior Program -kuljettaja.

Porsche Motorsportin kehi-
tyspyramidi on loistava tapa 
aloittaa tutustuminen autour-
heiluharrastamiseen. Kun olet 
minkä tahansa Porsche Clubin 
jäsen, on sinulla mahdollisuus 
päästä aloittamaan urasi Kar-
ting Cupissa. Kyseiseen sar-
jaan liittyminen on mahdol-
lista myös, jos kuka tahansa 
perheenjäsenistäsi on Porsche 
Clubin jäsen. Iän karttuessa 
ajo-kortin oikeuttaviin luke-
miin pääset ikään kuin luonte-
vana jatkumona ajamaan niin 
Porsche Club Finlandin rata-
päivillä kuin halutessasi to-
sissaan kilpailemaan Porsche 
Club Sports Cup -sarjassa.

Olipa tarkoituksenasi enemmän 
tai vähemmän vakavamielinen 
harrastaminen tai tavoite pääs-
tä ajamaan tosissaan kisaa, 
Porsche Club Sports Cup ja ko-
timaisen rata-autoilun kenties 
mielenkiintoisin sarja Porsche 
GT3 Cup Trophy antavat loista-
vat mahdollisuudet rakentaa ha-
luamaasi kilpa-kuljettajan uraa. 

Kyseisten sarjojen kautta auke-
aa myös laajat mahdollisuudet 
kilpailla kansainvälisillä radoilla. 
Esimerkiksi myös naapurimais-
samme kyseiset sarjat pyörivät 
aktiivisesti, ja lisäksi GT3 Cup 
-luokan autoilla kilpaillaan lähes 
samoilla säännöillä yli 20 maas-
sa, joten mahdollisuuksia on mo-
nia!
Kaikki Porschen tekemät GT3 

Cup -kilpa-autot ovat tasaväkisiä, 
ja mikäli huollot on tehty asian-
mukaisesti, voi samalla autol-
la kilpailla useassa eri maassa. 
Kansallisten GT3 Cup Trophy - ja 
GT3 Cup Challenge -sarjojen li-
säksi maailmalla ajetaan kan-
sainvälisiä Porsche Carrera Cup 
- ja Porsche Mobil 1 Supercup 
-sarjoja. Näistä jälkimmäinen on 

tunnettu Formula 1 -kilpailujen 
virallisena oheisluokkana.

Porsche Racing Club Finland, 
Relaa Racing Team ja AKK-Mo-
torsport ry aloittivat viime kau-
della uuden juniorikuljettajille 
suunnatun stipendiohjelman, 
joka mahdollistaa etenemisen 
aina kansainvälisiin GT3 Cup -kil-
pailuihin asti. Stipendiohjelma 
kantaa nimeä Porsche GT3 Cup 
Trophy Finland Junior Progam. 
Se on tarkoitettu eteenpäin pyr-
kiville, alle 26-vuotiaille suoma-
laisille kilpa-kuljettajille. Porsche 
Racing Club GT3 CUP Trophy 
-työryhmä valitsee vuosittain 
hakijoist neljä henkilöä testipäi-
vään. Valintakriteereinä ovat ajo-
kykyjen ja -halujen lisäksi myös 
esiintymiskyky ja markkinointi-
henkisyys.

Stipendi perustuu Relaa Ra-
cing Teamin Porsche GT3 Cup 
-kilpa-autoon, jonka kuljet-
taja saa vuokrata kaudek-
si käyttöönsä. Auton lisäksi 
stipendiin kuuluu Michelinin 
renkaat kauden ajaksi. Lisäk-
si kuljettajan on osoitettava 
markkinointikykynsä hank-
kimalla rahoitus mm. vakuu-
tusta, polttoainetta ja muita 
juoksevia kuluja varten. Jos 
stipendikuljettaja on kauden 
lopputuloksissa 10 parhaan 
joukossa, hän pääsee Porsche 
Motorsportin vieraaksi Sak-
saan tutustumaan GT3 CUP 
-autojen alkulähteille. Mikäli 
hän on lopputuloksissa 5 par-
haan joukossa, Porsche Racing 
Club Finland ja GT3 Cup Trophy 
-sarja tulee lisäksi esittämään 
häntä ehdokkaaksi F1 kisojen 
yhteydessä ajettavan Porsche 
Mobil 1 Supercup Scholarship 
Program -stipendin saajaksi 
vuonna 2015. Tästä stipendis-
tä vastaa yksinomaan Porsche 
Motorsport.

GT3 CUP TROPHY Tiimiesittely: D-Sports Racing GT3 CUP TROPHYwww.facebook.com/gt3cupfinland

”Mahdollisuus 
edetä aina 

kansainvälisiin
GT3 Cup-kilpailuihin”



16.-17.5. Botniaring,
13.-14.6. Ahvenisto,
27.-28.6. Auto24Ring,
11.-12.7. Alastaro,
26.-27.7. Seinäjoen 
vauhtiajot, *
8.-9.8.     Kemora,
22.-23.8. Alastaro,

 Jurva
Hämeenlinna

Pärnu, Viro
Virttaa

Seinäjoki 

Veteli
Virttaa (Porsche Club 

Festival)
* Ei ole pistekilpailu

trophy
Kilpailukalenteri 2014



Porsche GT3 Cup Trophy Finland 
Säännöt 2014
Porsche GT3 Cup Trophy Finland -sarjassa ajetaan Porsche Motorsportin rakentamilla GT3 Cup -kilpa-au-
toilla. GT3 Cup Trophy -sarjaa ajetaan AKK:n FINRace-sarjan yhteydessä. Sarjassa jaetaan pisteet luokit-
tain, mutta pisteet laitetaan yhteen taulukkoon, jolloin saadaan yksi mestari. Autoihin ei saa tehdä mitään 
rakenteellisia tai teknisiä muutoksia.
Kaikissa autoissa on:
• Itsekantava, galvanoitu teräskori
• Hitsattu, teräksinen turvakehikko
• Hiilikuituiset ovet, takaluukku sekä säädettävä takaspoileri
• Muovinen etupuskuri ja kevlarista tehty takapuskuri
• Muoviset sivu- ja takalasit
• Paineilmatunkit ja automaattinen palonsammutusjärjestelmä
• Michelinin kilpailukäyttöön valmistamat yksityyppirenkaat

Pistelasku
Sarjassa kerätään pisteitä luokittain, mutta pisteet merkitään vain yhteen taulukkoon, ja näin ollen kau-
den lopussa nimetään vain yksi, koko sarjan mestari. Pisteitä saavat vain sarjaan ilmoittautuneet kilpaili-
jat. Sarjassa ajetuista lähdöistä kaksi huonointa jätetään pistelaskussa pois. Pisteitä jaetaan seuraavasti 
luokan osallistujamäärän mukaan:
Kolme tai useampi kilpailija lähtenyt luokassa:

Sijoitus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Pisteet 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Vain kaksi kilpailijaa lähtenyt luokassa:
Sijoitus 1 2
Pisteet 20 16

Vain yksi kilpailija lähtenyt luokassa:
Sijoitus 1
Pisteet 16

Täydelliseen sarjan sääntökirjaan voit
tutustua kotisivuillamme osoitteessa: www.gt3cup.fi

Junior Cup
Porschen tehtaan kv-tittelin ja AKK:n Trophy-tittelin lisäksi sarjassa ajetaan AKK:n Junior Cup -titte-
listä. Tällä kaudella Junior Cup mestaruutta tavoittelee varmuudella ainakin Peltika Oy -tiimin Marko 
Helistekangas. Junior Cupissa kalustona toimii luokka 1:n malliset Porsche 991 GT3 Cup Type 996 -au-
tot. Junior Cup mahdollistaa nuorten kuljettajien selkeät kehitysaskeleet kotimaan rata-autoilussa aina 
V1600-luokasta Porsche GT3 Cup -sarjaan asti. V1600-luokassa kilpailemisen voi aloittaa jo 15-vuo-
tiaana, ja kun ikää on kertynyt 17-vuotta,on mahdollista päästä ajamaan Junior Cup -mestaruudesta 
Porschen ratissa. Junior Cup -titteliä voivat tavoitella 17-26-vuotiaat kuljettajat, ja kilpailuja voi tulla 
ajamaan myös kesken kauden.

Haluamme olla edistämässälupaavien suomalaisten kuljettajien uraa autourheilun puolella, ja tätä var-
ten Junior Program ja Junior Cup ovat erinomaisia sekä kehitysväyliä että näytönpaikkoja. Nuori kuljet-
taja, otathan yhteyttä jos kiinnostuit!

GT3 CUP TROPHY Tiimiesittely: D-Sports Racing GT3 CUP TROPHYwww.facebook.com/gt3cupfinland



Porsche GT3 Cup Trophy Finland 
Rataprofiilit

Botniaring, Jurva

Ahvenisto, Hämeenlinna

Vauhtiajot, Seinäjoki

Botniaringin rata sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Jurvassa. Rata on tun-
nettu pääasiallisesti kansallisten kilpailujen näyttämönä, mutta viime 
vuosina siellä on ajettu myös North European Zone (NEZ) -kilpailuja. 
Vuonna 1989 perustettu rata tarjoaa monipuoliset harrastusmahdolli-
suudet erilaisiin moottoriurheiluharrastuksiin, oli kyse sitten kaksi- tai 
nelipyöräisistä. Kilpailujen ohella rata-alueelta löytyy myös ammattipä-
tevyysdirektiivin mukaiseen ajokoulutukseen soveltuva liukkaankelin 
ajoharjoittelurata sekä virallinen ABS-testirata, joka on muuten ensim-
mäinen laatuaan Pohjoismaissa.

Ahveniston moottorirata sijaitsee nimensä mukaisesti Hämeenlinnan 
Ahveniston alueella. Vuonna 1967 valmistuneella radalla on nähty mo-
nenlaisia tapahtumia ja kilpailuja, kuten esimerkiksi Formula 2 -lähtö 
syyskuussa 1967. Kisassa oli mukana mukana muun muassa F1-täh-
det Jim Clark, Graham Hill ja Niki Lauda, jotka ovat varmasti tuttuja 
etenkin vanhemmille sukupolville. Rata-autoilun lisäksi Ahvenistolta 
löytyy myös rallicross- ja jokamiesluokan rata. Ahvenisto on saanut 
paljon näkyvyyttä myös mediassa, ja esimerkiksi Top Gearin yksi jakso, 
jossa Mika Häkkinen oli mukana, on kuvattu radalla. Lisäksi rata toimii 
kuvauspaikkana myös Tomi Tuomisen ja Mika Salon luotsaamalle Virit-
täjät-sarjalle.

Seinäjoen katurata on väliaikaisesti Seinäjoen keskustan lähellä ole-
valle teollisuusalueelle pystytettävä katurata. Radalla järjestetään 
huippusuosittu vuosittainen Seinäjoen Vauhtiajot -tapahtuma, joka tuo 
yleisön eteen eturivin artistit sekä huippukovat kilpa-kuljettajat. Radan 
historia juontaa juurensa aina vuoteen 1973 asti, jolloin se sijaitsi nykyi-
sen kantatie 67:n läheisyydessä. Tieverkon muutostöiden vuoksi radalle 
piti kuitenkin etsiä uusi koti, ja se löytyi 80-luvun alussa Kapernaumin 
teollisuusalueelta, jossa kilpailtiin tuon vuosikymmenen loppupuolel-
le saakka. Kun Vauhtiajot sitten herätettiin henkiin uudestaan vuonna 
2004, rata siirrettiin alueen pohjoispäähän väliaikaismallina. Jo 80-lu-
vulla kaavoitettu ja suunniteltu aito katurata saatiin käyttöön pitkien 
neuvottelujen ja paikallisen yrittäjäjärjestön tuella vihdoin vuonna 2005.

Pituus 3.040 km   
www.ahvenistocircuit.com

Pituus 2.050 km   
www.vauhtiajot.fi

Pituus 4.014 km     
www.botniaring.fi



GT3 CUP TROPHY Tiimiesittely: D-Sports Racing GT3 CUP TROPHYwww.facebook.com/gt3cupfinland

Kemora, Veteli

Alastaro, Virttaa

Kemoran moottorirata löytyy Keski-Pohjanmaalla sijaitsevasta Vetelin 
kunnasta. Ensimmäinen versio radasta on valmistunut vuonna 1983, 
mutta neljä vuotta rakennustöitä jatkettiin ja rata sai lisää pituutta. Rata 
tarjoaa hyvät varikkoalueen palvelut niin kilpailijoille kuin katsojillekin, 
ja katsomotilaa Kemoralta löytyy 4000 henkilölle. Varsinaisen mootto-
riradan yhteydessä on myös karting-rata, ja talvisin Kemoralla voi ajaa 
myös moottorikelkkacross-radalla. FINRace-sarjan lisäksi vuosittai-
sia vakiotapahtumia ovat muun muassa Historic-kilpailu, Road Racing 
-sarjan osakilpailu ja jokamiesluokan Asfalttikunkku-kilpailu.

Virttaalla sijaitseva Alastaron moottorirata tarjoaa monipuolisen moot-
toriurheilukeskuksen palvelut niin järjestäjille, kilpailijoille kuin yleisöl-
lekin. Kilpailutoiminnan lisäksi rata tarjoaa oivat puitteet kaluston tes-
taamiseen, ja se onkin yksi suosituimmista testausradoista Suomessa. 
Kilpa-autojen testaamisen ohella leveällä ja laajoilla turva-alueilla va-
rustetulla radalla voidaan suorittaa myös esimerkiksi raskaan kaluston 
testejä. Rata-ajon ohella Alastaro on tunnettu myös muun muassa joka-
miesluokan ja kiihdytysajojen näyttämönä. Rata-alueen hienot hiihto- ja 
retkeilyreitistöt tarjoavat elämyksiä ympärivuoden myös moottoriurhei-
lun ulkopuolella.

Pituus 2,723 km   
www.kemora.fi

Pituus 2,970 km   
www.alastarocircuit.fi

Auto24ring, Pärnu (Viro)

Auto24Ring on ainoa etelänaapurimme Viron moottorirata, joka ei ole 
vain väliaikaisesti käytössä. Niin autourheiluun kuin ratamoottoripyö-
räilyyn soveltuva rata on ollut käytössä jo 1990-luvun alkupuolelta asti, 
ja vuonna 2012 valmistuneet korjaustyöt ovat laajentaneet radan so-
veltumismahdollisuudet neljään eri pituuteen ja muotoon. Radalt tulee 
löytymään lähitulevaisuudessa myös rallin ajamiseen kehitetty rata ja 
suuri varikkoalue huoltorakennuksineen. Laajennusprojektin valmis-
tuessa rata tulee olemaan yksi pohjoisen Euroopan moderneimmista ja 
laadukkaimmista. 

Pituus 3,200 km   
www.auto24ring.ee



GT3 CUP TROPHY Tiimiesittely: Relaa Racing GT3 CUP TROPHYTwitter: @gt3cupfinland

> Onnistuminen on sitä, että tekee mitä haluaa

Kausi 2013 oli kauhajokelaiselle Relaa Racing Teamille 
varsin menestyksekäs. Kolmannen ja ehkä koko kau-
den ilmiömäisimmän sijoituksen koko sarjassa tallille 
ajoi Jesse Krohn, joka ajoi Junior Program 2013 -kul-
jettajana. Vaikka Jesse joutuikin antamaan tasoitusta 
kaluston puolesta, paikkasi hän sitä menetyksekkääs-
ti ns. hanskalla! Sarjan kuudenteen sijaan ylsi konka-
ri ja moottoriurheilun monilahjakkuus Raimo Niemi. 
 Kaudella 2014 Junior Program -kuljetta-
ja vaihtuu tallissa jyväskyläläiseen Simo Muhoseen, 
mutta kauhajokelainen Raimo Niemi jatkaa totu-
tusti tallin toisen Porschen puikoissa. Relaa Racing 
Team on valmistautunut kauteen 2014 huolella.
 - Teamimme opiskeli jo viime kaudella uu-
demman vuosimallin Porschen kilpa-auton met-
kut, joten lähtökohdat auton säätöjen puolelta läh-
tien ovat kunnossa kautta varten, analysoi Niemi. 
 Relaa Racing Team tekee tulevallakin 
kaudella ensiarvoisen tärkeää yhteistyötä Sei-
näjoen AMK:n autoinsinööriopiskelijoiden kans-

sa. Näin ollen nuoria saadaan tuotua käytännön-
läheisten menetelmien kautta mukaan lajiin. 
Tiimissä on oltu erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön.
 - Jatkamme edelleen opiskelijayhteistyö-
tä SeAMKin kanssa, ja meillä on jälleen kolme opis-
kelijaa tiimin toiminnassa mukana. Olemme ilolla 
seuranneet nuorten asennetta ja kypsää toimintaa 
niin omassa tiimissämme kuin sarjan katsastuksen 
apuna. Tällaista toimintaa pitäisi ehdottomasti ke-
hittää laajemminkin Suomessa, kannustaa Niemi.

Relaa Racing Team 2014:
Kuljettajat: Raimo Niemi ja Simo Muhonen
Tiimipäällikkö: Timo Pirilä
Mekaanikot: Jarmo Kanto, Niko Pirilä ja Kimmo Sei-
rala (+ 3 kpl SeAMK-autoinsinöörioppilaita)
Tiedottaja: Jani Kekoni
Yleishallinto/talous: Kirsi Niemi ja Viivi Niemi

> Relaa Racing
on valmis Porsche 
GT3 Cup Trophyn 
kauteen 2014. 
Tallin kuljettajat 
ovat esimerkilli-
nen sekoitus vuo-
sikymmenten ko-
kemusta ja nuorta  
lahjakkuutta, mut-
ta radalla ei ikää 
tai kuvia kumar-
rella, sillä sekä 
Raimo Niemi (vas.) 
että Simo Muho-
nen tulevat anta-
maan radalla kaik-
kensa!

Pääyhteistyökumppanit
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www.facebook.com/simomuhonengt3

Raimo Niemen kilpa-autoilu-ura juontaa juure-
na aina 1970-luvulle asti, joskin sitä ennen hän ajoi 
jo muun muassa speedway-kisoja moottoripyöräl-
lä. Autourheilun parissa Raimo on nähty jo alusta 
asti SM-tasolla, ja suomalaisia sorarännejä hän ai-
kanaan kiemurteli ensiksi Ford Escort RS 2000:lla, 
joka sittemin vaihtui saman valmistajan BDA-malliin.

Varsinaisena autourheilun läpimurtona Raimon kohdal-
la voidaan pitää nimenomaan rallin parissa ja A-ryhmän 
Audi 80 Quattron ratissa annettuja näyttöjä. Mainitta-
koon muun muassa vuodelta 1986 Jyväskylän Suurajojen 
yleiskilpailun 11. sija! Loistavan sijoituksen lisäksi Raimo 
palkittiin myös parhaan yksityiskuljettajan palkinnolla. 

Jonkin aikaa taukoa ajohommista pitänyt Raimo innos-
tui autourheilusta uudelleen 2000-luvun alussa han-
kittuaan Porschen, jolla hän ajoi muun muassa Endu-
rance-kisoja. Kaudelle 2011 lyötiin sitten niin sanotusti 
kutosvaihde silmään, ja kilpa-autoksi hankittiin kunnon 
kilpa-auto: Porsche 996 GT3 Cup. Ensimmäisellä kaudel-
la Raimo saavutti loistavasti sarjan toisen sijan! Vuonna 
2012 tuloksena oli hienosti sarjan kolmas sija ja 2013 
Raimo oli sarjan kuudenneksi paras. Tulevalla kaudel-
la Raimo lähtee taistelemaan sarjan TOP5-sijoituksista.

> Raimo Niemi > Simo Muhonen
Ikä: 59
Paikkakunta ja seura: Kauhajoki, Porsche Racing 
Club Finland 
Lempirata: Botniaring
Tavoite: Olla sarjassa viiden parhaan joukossa
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 3)
Kotisivut: www.relaaracing.fi
Facebook: www.facebook.com/relaaracing

17-vuotiaan Simon moottoriurheilu-ura on varsin 
kattava, vaikka nuorella miehellä ei ole vielä ikänsä 
puolesta edes ajokorttia.  4-vuotiaana kartingin pa-
rista alkanut harrastus on kehittynyt jatkuvasti am-
mattimaisemmaksi, ja tulostakin on tullut. Simon 
saavutuksia ovat muun muassa kartingin SM-mitali, 
Ranskan Formula F4 -luokan osakilpailuvoitto le-
gendaarisessa Le Mansissa sekä podium-sijoituk-
set Paun katuradalla Ranskassa ja Belgian F1-kil-
pailuista tunnetulla Spa-Francorchampsin radalla.

Kaudella 2014 Simo ottaa urallaan seuraavan askeleen, 
kun hän ajaa Porsche GT3 Cup Trophy -sarjassa. Tuleva 
kausi on Simon ensimmäinen ns. koppiautoluokassa.

Määrätietoisen nuoren lahjakkuuden pidemmän täh-
täimen tavoite on saavuttaa ammattilaiskuljettajan 
paikka lähivuosien aikana. Mikäli Muhonen onnis-
tuu osoittamaan kykynsä tulevalla GT3 Cup -kau-
della, kasvavat mahdollisuudet kansainväliseen 
ammattikuljettajauraan merkittävästi. Suomesta 
seuraava askel on Keski-Euroopan Porsche Carre-
ra Cup, jonka jälkeen on mahdollista edetä aina For-
mula 1 -sarjan yhteydessä ajettavaan Porsche Mo-
bil 1 Super Cup -sarjaan. Peukut pystyyn Simolle!

Ikä: 17
Paikkakunta ja seura: Jyväskylä, Jyväskylän UA 
Harrastukset: Golf, laskettelu, kuntosali ja hiihto
Lempirata: Spa-Francorchamps (Belgia) ja Paun katurata 
(Ranska)
Tavoite: Sarjan voitto
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 2)
Kotisivut: www.simomuhonen.com
Instagram: @simomuhonen

www.facebook.com/relaaracing
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D-Sports lähtee varsin uudistuneena Porsche GT3 
CUP Trophyn kauteen 2014. Rallista autourheilu-
kannuksensa jo 1980-luvulla saanut moottoriurhei-
lun monitoimimies Daniel Skurnik jatkaa edelleen 
jo vuonna 2011 alkanutta Porsche-uraansa, ja saa 
nyt rinnalleen Lintumäkiä kaksin kappalein, kun isä 
ja poika, Pekka ja Jesse liittyvät tiimiin. Saa nähdä 
kuinka kovaa tallin jäsenten välistä kilpailua pää-
semme tulevalla kaudella todistamaan! Yksi asia on 
varma: periksi nämä herrat eivät anna piiruakaan!

Pekka ”The Old Fart” Lintumäki ja Jesse ”The Rag-
ging Rabbit” lähtevät kisaamaan niin perheen väli-
sestä kunniasta kuin GT3 CUP Trophy -sarjan kär-
kisijoituksista. Molemmat Lintumäet ovat olleet 
moottoriurheilun kanssa tekemisissä jo vuosikymmeniä.

Isä Pekalla ura on alkanut aikoinaan jo kultaisella 
80-luvulla, kun aloitti ajamisen motocrossin parissa. 
Sen jälkeen hänet on nähty niin karting-auton kuin 
BMW Extreme -sarjan kaluston ratissa, ja nyt siis on 
vuorossa Porsche 997 GT3 Cup -mallin kilpa-auto.

Jessen taustat ovat myös vahvasti kartingis-
sa, jossa ura on alkanut 1990-luvun loppupuo-
lella. Lieneekö isän painostus vai hellävarainen 
suostuttelu taustalla, mutta myös Jesse vaihtoi 2010-lu-
vulla ajohommat kartingista BMW Extreme -luokaan. 

D-Sportsin kiven kova kolmikko tulee varmas-
ti näyttämään taitonsa kaudella 2014 ja nimet Daniel 
Skurnik, Pekka Lintumäki ja Jesse Lintumäki kan-
nattaakin painaa jo tässä vaiheessa mieleen. Tällä 
kokoonpanolla D-Sports on valmiina kauteen 2014!

> Daniel Skurnik
Ikä: 47
Paikkakunta ja seura: Espoo, Espoo Motorsport Club
Lempirata: Kemora
Harrastukset: Nyrkkeily ja sukellus
Tavoite: Päästä ajamaan
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 996 (luokka 1)
Paras kilpa-ajo muisto: Jokainen kerta, kun pääsee 
maaliin

D-Sports Racing

Danielin yhteistyökumppanit

Daniel Skurnik lienee varsinkin suomalaiselle moot-
toriurheilukansalle tutumpi kotimaisilta rallipoluil-
ta kuin Porschen ratista. Daniel on aloittanut autour-
heilu-uransa aikanaan jo 1980-luvulla, jolloin hän on 
toiminut rallin puolella kartanlukijana. Kun kalente-
rissa siirryttiin 1990-luvulle, siirtyi Danielkin itse ra-
tin taakse ajohommiin. Tässä vaiheessa alle saatiin 
käskytettäväksi F-ryhmän Opel Ascona i2000. Vuon-
na 2005 oli aika siirtyä melkeinpä kovimpaan tarjol-
la olevaan kisavehkeeseen rallin puolella: kalus-
toksi tuli A-ryhmän Mitsubishi Lancer Evolution 6,5.

Daniel on sittemmin nähty useaan otteeseen myös 
Ralli SM -sarjassa aina viime vuosiin asti, ja kalus-
toakin on kerääntynyt ralliharrastuksen myötä: tal-
lissa on edelleen Mitsubishin Lancer Evo -versiot IX 
ja X, jotka kuuluvat N-ryhmän ralliautoihin. Rallin 
ohella Daniel siirtyi vuonna 2011 suomalaisen ra-
ta-ajon puolelle, kun hänet saatiin houkuteltua mu-
kaan Porsche GT3 Cup Trophy -sarjaan vuonna 2011. 
Vuosina 2011, 2012 ja 2013 Skurnik on ajanut muu-
tamia kisoja, ja osallistuu nyt myös kaudelle 2014. 
Daniel itse sanoo kilpa-autoilun olevan ”vain” mu-
kava harrastus, mutta kaikki mitä tahansa urheilu-
lajia harrastavat tietävät varsin hyvin, että kun ver-
meet vedetään niskaan, niin aina painetaan täysillä!

www.d-sports.fi
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Pekan moottoriurheilu-ura alkoi 1980-luvulla motocrossin 
parissa. Milleniumin kolkutellessa ovelle vuonna 1999 hän 
siirtyi kuitenkin nelipyöräisten pariin kartingin merkeissä. 
Ensimmäisenä vuorossa oli 125-kuutioinen Raket-luokka, 
jossa paras osakilpailusijoitus oli kolmas. Neljän Raket-vuo-
den aikana hän saavutti myös muun muassa toisen sijan Han-
ko GP -katuratakilpailussa. Raket-luokan jälkeen oli vuoros-
sa 250-kuutioiset Biland-karting-autot. Karting-autot jäivät 
taakse vuonna 2010, kun Pekka siirtyi BMW Xtreme -luokkaan.

Ajoparina Pekalla oli poika Jesse, ja autokunta sijoittui-
kin debyyttikaudellaan sarjan yhdeksänneksi. Yli odotus-
ten mennyt kausi petasi hyvät asetelmat vuodelle 2011, 
mutta se osoittautuikin kuviteltua vaikeammaksi. Sar-
jan lopputuloksissa isä-poika-pari löysi itsensä sijalta 11.

Kaudella 2012 Pekka ajoi Aviscolliksen tiimissä yk-
kösautolla “Old Fart”, ja hänen paras sijoituksensa oli 
Motorparkin kolmassija, joka oli samalla Pekan en-
simmäinen podium-sijoitus. Kausi 2013 ei ollut yhtä me-
nestyksekäs, vaan parhaimpina tuloksina oli kaksi viidet-
tä sijaa. Loppukaudesta Pekka ryhtyi ajamaan poikansa 
Jessen kuljettajaparina. Heidän yhteinen paras sijoitus 
oli kuudes sija kauden päätösosakilpailussa Alastarossa.

Pekka on kuljettajana harkitseva, laskelmoiva ja kuivan ke-
lin ystävä. Kaudeksi 2014 Pekka siirtyy ajamaan Porcshe GT3 
Cup Trophy -sarjaan.

> Pekka Lintumäki > Jesse Lintumäki
Ikä: 59
Paikkakunta ja seura: Vantaa, Keimola Fk-kerho
Lempirata: Ahvenisto Circuit
Motto: ”Kaikki lasketaan”
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 2)

Aggressiivinen, riskialtis ja raivopäinen. Siinä on Jes-
se Lintumäen kilpakuljettajaprofiili pähkinänkuo-
ressa. Jesse aloitti autourheilun vuonna 1999 kar-
ting-auton ratissa, jolloin hän ajoi ns. Raket-luokkaa 
125-kuutioisella menopelillä. Paras osakilpailusijoitus neljän 
vuoden Raket-uran aikana oli kolmas. Tämän jälkeen Jes-
se siirtyi 250-kuutioiseen Biland -karting-autoon, ja suu-
rin saavutus oli pääsy Ranskan maailman liigan finaaliin. 

Vuonna 2010 Jesse siirtyi isänsä Pekan kanssa BMW Xtreme 
-luokan puolelle jatkaen kuitenkin kilpailemista vielä kartin-
gin puolella. 2011 oli aika lopettaa kartingin parissa, ja siirtyä 
täysipainotteisesti Bemarin ratin taakse. Autokunta Lintumä-
ki sijoittui heti debyyttikaudellaan sarjassa yhdeksänneksi, ja 
aloitus yllättikin isä-poika-kaksikon. Kauteen 2011 lähdettiin 
suurin odotuksin, mutta se osoittautui kuitenkin vaikeaksi. 
Sarjan lopputuloksissa Jesse ja Pekka olivat lopulta sijalla 11. 

Kausi 2012 alkoi loistavasti Alastarolla toisella sijalla, ja 
kautta täydensivät voito Ahvenistolla ja Jurvassa. Loppu-
tuloksissa Jesse oli hopeasijalla. Kausi 2013 ei ollut yhtä 
menestyksekäs. Pärnusta tuli vielä kaksi podium paikka, 
mutta kolmannessa osakilpailussa tuli raju ulosajo, ja auto 
meni lunastukseen. Jesse selvisi tärskystä henkisillä vau-
rioilla. Loppukaudesta Jesse liittyi isänsä Pekan ajopariksi.

Kaudeksi 2014 Jesse siirtyy ajamaan Porcshe GT3 Cup 
Trophy Finlandiin 997 GT sarjan autolla.

Ikä: 30
Paikkakunta ja seura: Vantaa, Keimola Fk-kerho
Lempirata: Auto24Ring (Pärnu, Viro)
Motto: ”Sillä ei ole merkitystä missä olit eilen, vaan 
missä olet huomenna.”
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 2)
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D-Sports Racing
Daniel Skurnik

Pekka Lintumäki

Jesse Lintumäki

Yhteistyökumppanit
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Emil Lindholm on aloittanut kilpailemisen isänsä Sebastian Lindholmin ja-
lanjäljissä rallin parissa jo varsin nuorena. 15-vuotiaana nuorukainen pääsi 
käskyttämään N-ryhmän VW Poloa soraränneissä. Nuorten luokan rallien vä-
häisyyden takia hän kuitenkin siirtyi V1600-luokkaan, ja ajamaan ratakisoja. 

Kalustona jatkui ralliteiltä tuttu Volkswagen, mutta malli vaihtui Lupo GTI:hin. Kauden 2012 saldona oli kaksi kolmatta 
sijaa sekä neljäs sija V1600 Cupissa. Kaudella 2013 Emil saavutti ensimmäisen voittonsa V1600-luokassa Ahveniston 
radalla. Eikä menestys suinkaan siihen jäänyt, vaan Emil nappasi vielä tuplavoitot niin Kemoralta ja Alastarolta. Kauden 
päätteeksi hän myös saavutti loistavasti V1600:ten SM-sarjassa hopeaa. 

Päätös kilpailla Porsche GT3 Cup Trophy -sarjassa syntyi etenemisen tarpeesta, oivasta mahdollisuudesta sekä kovasta 
kilpailunhalusta. GT3 Cupin suuri automäärä ja rehelliset kilpa-autot vetivät ilman muuta puoleensa nuorta lahjakkuuta. 
Sarja lisäarvoa ei myöskään Emilin kohdalla ainakaan vähennä se, että sarja on tunnettu maailmanlaajuisesti, ja antaa 
näin myös hienon urakehitysmahdollisuuden autourheilun parissa.

Kauden 2014 tavoite on ajaa jokainen kilpailu ruutulipulle ja hakea mahdollisimman hyviä sijoituksia. 
Jos kaikki onnistuu toivotusti, Emil toivoo olevansa pisteissä viiden 
parhaan joukossa kauden päättyessä.

Emil haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, tii-
miä, tukijoita ja taustavoimia tulevan kauden mah-
dollistamisesta. 

- Erityiskiitos kuuluu tiimi-
päällikkö Jukka Niemiselle 
sekä autoa huoltavalle 
Printsport Racingille, 
Lindholm sanoo.

 Emil Lindholm
Ikä: 17
Paikkakunta ja seura: 
Degerby, Never Heard Drivers
Harrastukset: 
kuntosali, musiikki ja bänditoiminta
Tavoite: Kaikki kisat maaliin TOP5 joukossa
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 3)

www.facebook.com/magentaracing

www.magentaracing.fi

Ikä: 17

Paikkakunta ja seura: 
Degerby; Never Heard Drivers

Harrastukset:  Lenkkeily, kuntosali,  
musiikki ja bänditoiminta

Lempirata: 
Ahvenisto

Paras racing muisto: 
Ensimmäinen voittoni V1600  
luokassa 2013 Ahvenistolla.

Tavoite:
Ajaa joka kisa ruutulipulle  
ja olla pisteissä  
viiden parhaan  
joukossa

Emil Lindholm 

#33 Team ja henkilöstö:
Tiimipäällikkö Jukka Nieminen, kisainssi Ville Uusitalo, 

datavastaava Jarkko Kalsi, mediavastaava Rolle Matikainen 
ja mekaanikot Jarkko Agrilander sekä Tomi Kuusisto.

Emil Lindholm aloitti kilpailemisen ralliautolla 15-vuotiaana N-ryhmän VW Polon 
ratissa. Nuorten luokan rallien vähäisyyden takia hän siirtyi V1600-luokkaan radalle 

VW Lupo GTI:llä. Kauden 2012 saldona oli kaksi kolmatta sijaa sekä neljäs sija V1600 
Cupissa. Kaudella 2013 Emil ajoi ensimmäiseen voittoon V1600-luokassa Ahvenistolla ja 
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kovasta kilpailunhalusta. GT3 Cupin suuri automäärä ja rehelliset kilpa-autot vetivät ilman 

muuta puoleensa. Sarja on myöskin maailmalla tunnistettu, joten on kiinnostavaa lähteä tunnet-
tuun rata-autoluokkaan.
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sä.

Emil haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, tiimiä, tukijoita ja taustavoimia tulevan kauden mah-
dollistamisesta. Erityiskiitos kuuluu tiimipäällikkö Jukka Niemiselle sekä autoa huoltavalle Printsport 

Racingille, Lindholm sanoo.

www.facebook.com/magentaracing
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Yhteistyökumppanit
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Tommi Haru lukeutuu niihin kuljettajiin, jotka ovat löytäneet tiensä moottoriur-
heilun pariin niin sanotusti vanhemmilla päivillä. Rata-autoilun puolella Tom-
mi on harrastanut kartingia vapaamuotoisesti erilaisissa tapahtumissa, kuten 
Lappalaisen kuuden tunnin ajoissa. Tallista häneltä löytyy edelleen Formula A 
-sarjan kartingauto, jolla käydään pitämässä ranteet vetreinä aina silloin tällöin.

Kuten monella muullakin Porsche GT3 Cup Trophyn kuljettajalla, myös Tommilla on useamman vuoden kokemus rallin 
parista. Vuosina 2000-2005 hän on ajanut useampia kilpailuita kotimaan kamaralla. Kahden vuoden ajan Tommi osallistui 
ehkäpä yhteen suosituimmista kotimaisista rallisarjoista, kun hän kisasi F-Cupissa. Ralliautoina hänen käytössään on 
nähty niin vanha- kuin välikoppaistakin Ford Escortia. Tommi ehti hankkia talliinsa myös uudempaa kalustoa, kun Mit-
subishi Lancer Evo 7 tuli vanhemman kaluston tilalle, mutta kiireinen mies ei ikinä ehtinyt töidensä takia sillä kilpailla.

Kausi 2014 on Tommin toinen vuosi Porsche GT3 Cup Trophy -sarjassa, ja viime kausi oli miehen itsensä mu-
kaan erittäin mukava. Kausi meni reilusti odotettua paremmin, sillä Tommi ei ennen viime kautta ollut aja-
nut metriäkään ratakisoja. Uuteen kauteen on siis huomattavasti helpompi lähteä, ja menestyksen himon kas-
vaessa ja parannellun kaluston innoittamana Tommilta voidaan ehdottomasti odottaa aivan sarjan kärkisijoja! 

 > Tommi Haru
Ikä: 46
Paikkakunta ja seura: Helsinki, Porsche Racing 
Club Finland
Harrastukset: Vuoristokiipeily, autourheilu, jää-
kiekko ja golf
Lempirata: Botniaring
Tavoite: Lähdetään parantamaan viime kaudesta, 
muutama podium-paikka
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 3)

EKO Racing
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Jussi Kuusiniemi lukeutuu Simon, Emilin ja Markon ohel-
la sarjan nuoriin lupaaviin kuljettajiin, jotka tulevat ta-
kuulla pistämään varttuneemmat kuljettajat ahtaalle! 

Aika näyttää pysyvätkö enemmän tai vähemmän kes-
ki-iän kriisissä kieriskelevät papparaiset millään tasolla 
uuden sukupolven kyydissä. Jussilla on takanaan mittava, 
12 vuoden karting-ura takanaan, ja näistä vuosista viimei-
set neljä hän on kilpaillut pääosin ulkomailla. Jussin pal-
kintokaappi on täydentynyt karting-vuosien aikana muun 
muassa kolmella SM-mitalilla, jonka lisäksi saavutukse-
na on lukuisia TOP10-sijoituksia kansainvälisistä kisoista.

Porsche GT3 Cup Trophy -sarjaan siirtyminen antaa Jus-
sille hyvän kehitysväylän varsinaisen rata-autoilun pa-
rissa pitkän karting-uran jälkeen. Sarjan nuorin kuljet-
taja lähtee tavoittelemaan noususuhdanteista kautta, ja 
TOP5-sijoitusta kauden loppupisteissä. Jussilla on oikea 
asenne kilpa-ajamiseen ja menestyksen nälkää ei tältä 
nuorelta mieheltä puutu, sillä onhan tavoitteena kansain-
välinen ammattikilpakuljettajan ura - nimi siis muistiin!

> Jussi Kuusiniemi> Ari Laivola

Päivisin toimitusjohtaja Ari Laivolan löytää joltakin 
Maanrakennus M. Laivola Oy:n työmaalta, sillä konttori-
pöydän takana hän harvemmin istuu. Illat kuluvat maa-
tilan töissä, mutta viikonloppuisin hänestä kuoriutuu 
esiin varsinainen hurjapää, ja silloin alustaksi kelpaa 
niin asfaltti, sora kuin lumikin.

Arin autourheilu-uran kipinä syttyi 1980-luvun puolella 
rallin parissa. Autoina hänellä nähtiin uran alkuaikoina 
muun muassa Toyotaa ja Opelia, mutta kun EKO Race 
-tiimi saatiin perustettua, alkoi pitkä ja menestyksekäs 
kausi legendaarisen Mitsubishi Evo Lancer -versioiden 
kanssa. Arin tallista löytyy tällä hetkellä rallikaluston 
puolesta S2000-luokan Peugeot 207. jolla on ajeltu vali-
koituja kilpailuja ulkomailla, kuten legendaarinen Mon-
te-Carlo-ralli vuonna 2012.

Monte-Carlon ralli 2012 oli myös toisessa mielessä 
mieleenpainuva reissu Arille, nimittäin tuolla matkalla 
alkoi muiden toimesta kova suostuttelu saada Ari kil-
pa-Porschen rattiin. Ja kas kumma, ennen kuin lumet 
olivat edes sulaneet, tuli Arista uusi Porsche 911 GT3 
Cup Type 997 -auton onnellinen omistaja. Kauteen 2012 
mahtui aika-ajojen paalupaikkoja sekä kilpalähtöjen 
voittoja, mutta myös huonoa tuuriakin, ja viimeisen ki-
saviikonlopun yksi nollatulos pudottikin sijoituksen lo-
pulta kokonaistuloksissa viidenneksi.

Kipinä rata-ajoon oli kuitenkin taas syttynyt, joten jat-
koa seurasi heti vuonna 2013, ja sijakin kirkastui yhdel-
lä pykällä ollen lopulta neljäs. Kauteen 2014 Ari lähtee 
jälleen kokeneempana, ja mikä tärkeintä, voitonnälkäi-
sempänä kuin koskaan!

Ikä: 17
Paikkakunta ja seura: Riihimäki/Järvenpää, Hyvin-
kään UA
Harrastukset: Jääkiekko
Lempirata: Genk (Belgia)
Tavoite: Olla sarjassa viiden parhaan joukossa
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 2)

Ikä: 48
Paikkakunta ja seura: Janakkala, Riihimäen UA 

Jussin yhteistyökumppanit:
Handelsbanken, Rudus, EsRap Oy, Suomen Sähköturva 
Oy, Isoportti Oy, Etelä-Suomen Peltipojat Oy, Keski-Uuden-
maan Ilmastointi Oy, Maalaustyö Koivuluoma Oy, Uuden-
maan Markkinapaikat Oy ja J.Kuusiniemi Oy.
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 Mandatum Lifen asiakkaana olet oikeassa kyydissä. Olemme osa 
menestyvää Sampo-konsernia ja avaamme sinulle ovia suursijoittajien 

kohteisiin sekä pääsyn maailman suurimman varainhoitotalon, BlackRockin 
pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin. Ja mikä parasta, koko kattaus 

vakuutussopimuksessa – joustavasti ja verotuksellisesti järkevästi.

Tutustu ja ota yhteyttä: www.mandatumlife.fi 

Anna rahan valita
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> Going All In!
Tiimin tarina alkoi jo monta vuotta sitten, kun ystävät Johan, 
Niclas, Patrick, Tom ja Dennis suunnittelivat uutta harrastusta-
an. Ennen siirtymistä autourheilun pariin ratamoottoripyöräily 
on ollut aina mukana koko tiimin historiassa. Kisainnostuksen 
seurauksena syntyi Wasa Superbike -tiimi, jossa ajoivat Johan, 
Dennis sekä Nicklas ja Patrick Nyström. Tiimiä manageroi tu-
olloin Tom Nylund.
Tiimi ajoi yhteensä neljä kautta Suomen Cupissa ja Nordic 
Superbike -sarjassa. Kauden 2012 lähestyessä loppuaan 
tiimiläiset päättivät kuitenkin lyödä hanskat tiskiin, ja siirtyä vi-
ettämään rauhallista perhe- ja mökkielämää. Toisin kuitenkin 
kävi!
Heinäkuussa 2012 Tom Nylund ja Johan Westergård matkasiv-
at Gotlantiin, ja päättivät reissun aikana kokeilla miltä tuntuu 
alla kunnon superauto. Lamborghini Gallardolla ajetut kierrok-
set Gotland Ringilla vakuuttivat miehet uudesta lajivalinnasta: 
rata-autoilu! Tuon jälkeen tapahtumat etenivät nopeasti eikä 
aikaakaan kun tiimille oli hankittu kolme Porsche GT3 Cup -au-
toa, täysin varusteltu huoltotraileri, mekaanikot ja tiimivaatteet. 
Wasa GT3 Racing toivottaa kaikki tervetulleiksi seuraamaan 
GT3 Cup Trophya - nähdään radoilla!

> Wasa GT3 Racing
on saanut niin au-
tot, kuljettajat kuin 
henkilökuntansa-
kin iskuun tulevaa 
kautta silmällä pi-
täen. Huippuunsa 
viritetyltä tiimiltä 
ja sen neljältä ki-
venkovalta kul-
jettajalta voidaan 
odottaa huippu-
suorituksia kesän 
osakilpailuissa!

Wasa GT3 Racing Team 2014:
Kuljettaja: Anssi-Jukka Kasi, Tom Nylund, Johan 
Westergård ja Dennis Nylund
Mekaanikot: Nicke Tuominen, Johan Raukko, 
Patrik Kaas, Joel Knif, Jesse Ahlmark, Tore Häg-
gdahl
Logistiikka: Jocke Lerbacka, Patrick Nyström
Myynti: Sakari Rahtu
VIP Emännät: Marju Nylund, Frida Tuominen, Pia 
Nylund, Petra Lithen
Puuhamies: Kennet Strand

www.gt3racing.fi
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Anssi-Jukka ajoi ensimmäisen autourheilukilpailunsa vuonn-
sa 2005, kun hän osallistui Legends Ice Race -kilpailuun Vaa-
san raviradalla. Kutsukilpailuun osallistui Anssi-Jukan lisäksi 
myös muita tunnettuja suomalaiskuskeja, kuten edesmennyt 
Matti ”Kimin isä” Räikkönen ja Moto2-moottoripyöristä tuttu 
Mika Kallio. Legendsit kolahtivat Anssi-Jukkaan astetta ko-
vemmin, sillä mies nähtiin näiden ratissa vuoteen 2010 saakka. 
Saavutuksia tuli 3. sija 2006 Legends European Finals -kilpai-
lussa ja 2. sija 2007 Legends World Finals -kilpailussa.

Vauhtia ja vaaraa rakastava yrittäjänretku vaihtoi koppiautot 
Camaro Cupiin vuonna 2011. Kotimaassa Anssi-Jukka sijottui 
kauden lopputuloksissa yhdeksänneksi, ja kävi ajamassa kak-
si osakilpailua myös Ruotsin Camaro Cup Sweden -sarjassa. 
Vuonna 2012 Anssi-Jukka siirtyi ajamaan pelkästään Ruotsin 
Camaro-sarjaa, ja seuraavana vuonna V8 Thunder Cars Sweden 
-sarjaan. Vuonna 2013 mies palasi Suomeen ja ajoi neljä kisaa 
Porsche GT3 Cup Trophy -sarjassa. Kotimaisen Porsche-sarjan 
lisäksi Anssi-Jukka ajoi kaksi kisaa huippusuosittua Porsche 
Carrera Cup Scandinavia -sarjaa.

> Anssi-Jukka Kasi

Tom Nylundin moottoriurheilutausta on vahvasti kaksi-
pyöräispainoitteista, ja hän onkin uransa alkuaikoina aja-
nut niin Road Racing -sarjaa, speedwayta kuin motocros-
sia. Lisäksi Tomin laajahkosta motorsport-repertuaarista 
löytyy myös moottorikelkkailua. Samalla kun Tom ja muut 
vaasalaiset kyllästyivät kaksipyöräisiin, löivät he viisaat 
päät yhteen ja joukolla oli selkeä suunta: moottoriurhei-
lun on jatkuttava, mutta alle on saatava neljä rengasta. 
Rata-autoilun puolella parhaan mahdollisen kaluston ja 
täydellisen ajonautinnon pystyy tarjoamaan vain Porsche 
GT3 Cup -sarja, joten Tomin ja kumppaneiden päätös oli 
selvä.

Kaudella 2013 Tom ajoi loistavasti Porsche GT3 Cup -sar-
jan lopputuloksissa viidenneksi, ja vaikka hän ilmoit-
taakin tulevan kauden tavoitteekseen ”vain” oman tiimin 
sisäisen ykköstilan, voidaan Tomilta odottaa parhaana 
päivänä samaa myös koko sarjan osalta!

Ikä: 46
Paikkakunta ja seura: Vaasa, LCF 
Lempirata: Botniaring ja Mantorp (Ruotsi)
Harrastukset: Ilmailu, golf ja kuntosali
Tavoite: TOP8 joukossa, omassa luokassa TOP3
Kalusto: Porsche 997 GT3 Cup Type 997 (luokka 2)

Ikä: 53
Paikkakunta ja seura: Vaasa, Vaasan UA 
Lempirata: Botniaring
Harrastukset: Jääkiekko, veneily
Tavoite: Oman tiimin nopein
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 3)

>Tom Nylund

Yhteistyökumppanit
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www.facebook.com/wasagt3racing
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Kuten muillakin Wasa GT3 Racing -tiimin kuljettajilla, 
myös Johanilla on vahva tausta kaksipyöräisillä kilpai-
lemisesta. Viisi vuotta ratamoottoripyöräilyn Suomen 
Superbike-sarjassa tarjosi paljon elämyksellisiä het-
kiä, mutta päällimmäisenä mielessä on kyseisen sarjan 
Suomi Cupin voitto kaudelta 2012. Ratamoottoripyöräi-
lyn parissa vietetyt vuodet hioivat Johanin ajokoordi-
naatiokyvyt hyvään iskuun, josta nähtiin tuloksia jo GT3 
Cupin kaudella 2013. Kotimaisen Porsche-sarjan lisäksi 
Johan kävi ajamassa länsinaapurissa Porsche Carrera 
Cup Scandinavia -sarjaa, ja tuon sarjan Mantorpin osa-
kilpailun finaalista onkin hänelle jäänyt toistaiseksi 
uran paras kilpa-ajo muisto.

Kaudella 2014 Johan tulee antamaan armottoman haas-
teen niin muille Wasa GT3 Racing -tiimin jäsenille kuin 
kaikille Porsche GT3 Cup -sarjassa kilpaa ajaville!

> Johan Westergård

Dennis Nylund tuo nuoruutta muuten ikämiesten hal-
litsemaan Wasa GT3 Racing -tiimiin. 27-vuotias Dennis 
kilpaili ennen Porsche GT3 Cup Trophy -sarjaan tuloaan 
Suomen Superbike-sarjassa. Viisi vuotta kilpa-mootto-
ripyörän selässä kuitenkin riitti, ja tilalle oli keksittävä 
jotain muuta. Osalla Wasa GT3 Racingin muillakin kul-
jettajilla oli ennen kaksipyöräiset allaan, mutta muu-
tama vuosi sitten kaverukset päättivät, että heidän on 
saatava hienoimmat ja parhaimmat nelipyöräiset ki-
savehkeet alle. Mikäpä olikaan sitten luonnollisempi 
vaihtoehto uudelle lajille ja kuin hankkia Porsche GT3 
Cup -kilpa-autot ja osallistua Suomen Trophy-sarjaan.

Tuleva kausi on Dennisille toinen Porschen kilpa-auton 
ratissa, ja odotettavissa on hienoja taisteluja niin muita 
kuljettajia kuin tallitovereitakin kohtaan. Tavoitteeksi 
asetettu oman luokan kärkitila on täysin saavutettavis-
sa, joten muiden on syytä pitää Dennisiä silmällä!

Ikä: 43
Paikkakunta ja seura: Vaasa, Vaasan UA 
Lempirata: Aragon (Espanja)
Tavoite: Podium-sijoitukset
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 3)

Ikä: 27
Paikkakunta ja seura: Mustasaari, Vaasan UA 
Lempirata: Mugello (Italia)
Harrastukset: Moottorikelkkailu, moottoriurheilu ja 
kuntoilu
Tavoite: Olla oman luokan nopein
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 2)

> Dennis Nylund

Yhteistyökumppanit
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Kari-Pekka Laaksosen autourheilu-ura on alkanut ”vasta” vuonna 2010, jolloin hän osallistui V1600-luokkaan Volkswage-
nin Polo -kilpa-autolla. V1600-luokan jälkeen ura jatkui BMW Extreme-luokan parissa, jossa Kari-Pekka kilpaili suhteel-
lisen mukavalla menestyksellä aina kauden 2012 loppuun asti.

Kaudella 2013 myös Kari-Pekka siirtyi Porsche-kilpa-autojen hienoon maailmaan, ja ajoi GT3 Cup Type 997 -autolla kau-
den aikana aivan kärjen tuntumassa. Kaudelle 2013 mahtui myös yksi autourheilu-uran toistaiseksi parhaimmista muis-
toista, kun hän pääsi ajamaan VLN-endurancekisan legendaarisella Nürburgring Nordschleife-radalla Saksassa. Lyhen-
ne VLN tulee saksankielisistä sanoista Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring ja tarkoittaa vapaasti 
suomennettuna Nürburgringin Endurance Cupin järjestäjien yhdistystä. VLN-kisoihin voi osallistua niin amatööripohjalta 
liikennelait täyttävillä katuautoilla, joissa on turvakaaret ja monipisteturvavyöt kuin täysin ammattilaispohjalta toimivien 
tehdastallien täysiverisillä kilpa-autoilla. Usein radalla nähdäänkin esimerkiksi ex-DTM-kalustoa ja Le Mansin 24 tunnin 
kestävyyskilpailun tyyppisiä kilpa-autoja.

Toinen Kari-Pekan parhaista kilpa-ajo muistoista on viime vuoden Porsche Festival -tapahtuman yhteydessä ajetun GT3 
Cup Trophy -kilpailun toinen sija. Kun tavoitteena on parantaa viime kauden suorituksia, niin eikös tämä merkitse sitä, että 
näemme Kari-Pekan korkeimmalla korokkeella tulevalla kaudella!

 Kari-Pekka Laaksonen
Ikä: 46
Paikkakunta ja seura: Kauniainen, Porsche Racing Club Finland 
Lempirata: Nürburgring Nordschleife (Saksa)
Harrastukset: Kuntourheilu, veneily, perhematkailu
Tavoite: Parannetaan viime vuodesta
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup Type 997 (luokka 3)
Kotisivut: www.lmsracing.fi

YhteistyökumppanitYhteistyökumppanina



GT3 CUP TROPHY Tiimiesittely: GT3 CUP TROPHYwww.facebook.com/gt3cupfinland

Sarjan nuorisokaartia edustava lukiolainen Marko 
Helistekangas on tosissaan kilpailijauransa kanssa. 
Nuoren herran tavoitteet ovat kohdallaan, ja jos tai 
kun ne täyttyvät, nähdään hänet ammattilaiskilpa-

kuljettajana DTM-sarjassa. Marko on aloittanut autourheilu-uransa jo 7-vuotiaana, jolloin tutustuminen lajiin aloitettiin 
luontevasti karting-autojen parista. Karting-ura toi podium-sijoja ja paljon hyvää menestystä niin SM-, PM-, EM- kuin 
MM-tasollakin. Kartingia Marko ajoi vuosikymmenen vuosien 2002-2012 välillä, jonka jälkeen oli aika ottaa uralla seuraa-
va askel: rata-ajon V1600-luokka.

Kausi 2012 meni enemmän tai vähemmän V1600-luokan metkuja opetellessa, mutta viime kaudella Marko näytti kil-
pa-ajajan kykynsä, ja tuloksena oli se kaikkein himotuin: Suomen mestaruus! Kaudella 2014 Marko ottaa jälleen suuren 
loikan urallaan, kun hän alleen Porsche 911 GT3 Type 996 -kilpa-auton. Kaluston puolesta hän joutuu antamaan muille 
tasoitusta, mutta ennenkin on nähty, että erinomaisilla ajotaidoilla on mahdollista päästä aina kärkikahinoihin asti - ja 
Markolla jos jollain tähän on mahdollisuudet!

Kimi Räikköstä ja Markus Palttalaa esikuvinaan pitävä nuorimies kertoo V1600-luokan mestaruuskauden kehittäneen 
erityisesti paineensietokykyä, itseluottamista ja auton säätämisen taitoa. Nämä asiat onkin syytä olla hallussa, koska 
radalla, ja välillä sen ulkopuolellakin on annetta kaikkensa. Marko Helistekangas on yksi Suomen lupaavimmista ra-
ta-ajon nuorista kuljettajista, joten nimi kannattaa pistää mieleen, ja seurata hänen otteittaan tulevan kauden GT3 Cup 
-kilpailuissa!

 Marko Helistekangas
Ikä: 19

Paikkakunta ja seura: Vantaa, Keimola FK-kerho
Harrastukset: Kuntosali ja jalkapallo 

Lempirata: Ahvenisto
Tavoite: TOP3 kauden jälkeen, ammattilaiskilpakul-

jettajan ura
Kalusto: Porsche 911 GT3 996 Cup (luokka 1)

Facebook: www.facebook.com/MarkoHelistekan-
gasRacing

Yhteistyökumppanit

Peltika Oy
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• Vuodesta  2000 alkaen toiminut Porsche‐
merkkisten autojen huolto‐ ja korjaustoi‐
mintaan erikoistunut yritys Mäntsälästä.  
Päätoimialana  Porsche 911 huollot,    
korjaukset, moottorit, vaihteistot,   
varaosatuonti.   
 
• Täyden palvelun  kilpatiimi,  joka vuokraa 
kilpa‐autoja kuljettajille  sekä myy niihin  
tarvittavat palvelut.  

•Aarnio Racingiltä  
Porsche Motorsport –osat, vara‐ ja  
viritysosat sekä huollot kaikkiin katu‐ ja 
kilpa‐Porscheihin.  
 
• Kokemus ja amma�taito takaavat  
osaamista, onnistumisia ja mahtavia  
kokemuksia! 

Aarnio Racing Oy 

VUOLTEENMÄENTIE 8,  04600  MÄNTSÄLÄ, Puh. 044 291  6933,  
e‐mail: aarnio.racing@aarnioracing.fi, www.aa rn io ra c i ng . f i  

Porsche,  the  Porsche  marque,  911,  Carrera,  Targa,  Boxster,  Cayman,  Cayenne,  Tiptronic  and  
Tequipment are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Aarnio Racing Oy ei ole Porsche AG:n 
virallinen edustaja suomessa./Aarnio Racing Oy is not the official representa�ve of Porsche AG in Finland. 

Olli Jalonen on tullut suomalaiselle autourheilukansalle tutuksi varsinkin BMW Xtreme -luokan puolella, jossa 
hän on kilpaillut viime vuosina. Osoitus Ollin raudanlujista ajotaidoista nähtiin kauden 2013 päätteeksi, kun hän 
yhdessä Olavi Suonon kanssa ajoi upeasti koko BMW Xtreme -sarjan voittoon! Voitto tuli lopulta pienimmällä 
mahdollisella erolla, kun toiseksi sijoittuneet Aviscollis Racing Teamin Juha Huhtala ja Hannu Typpönen jäivät 
vain pisteen päähän. Kauden loppupisteet kirjattiin siis Ollin ja Olavin hyväksi 199-198.

Kaudella 2014 Bemari vaihtuu tuliterään Porsche 911 GT3 Cup Type 997 -malliin, ja nilkan, sen Olli tulee laitta-
maan suoraksi heti ensimmäisistä treeneistä lähtien!

 Olli Jalonen
Ikä: 51
Paikkakunta ja seura: Espoo, 
Hangon UA
Harrastukset: Golf ja veneily
Lempirata: Ahvenisto
Kalusto: Porsche 911 GT3 Cup 
Type 997 (luokka 3)

MAXI MOTORSPORT
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virallinen edustaja suomessa./Aarnio Racing Oy is not the official representa�ve of Porsche AG in Finland. 



Juttu Antti Burista

Tiellä ammattilaisuuteen - Antti Buri 
siirtyy Porsche Carrera Cup -sarjaan!

Antti Buri nähdään tulevalla kaudella Saksan Carrera Cupissa.

Porsche GT3 Cup Trophyn hallitseva Suomen mestari 
Antti Buri nähdään tulevana vuonna myös Porschen ra-
tissa, mutta kilpa-areenat vaihtuvat Keski-Eurooppaan, 
kun Buri osallistuu Saksan Porsche Carrera Cup Deut-
schland sarjaan. Sarjaan kuuluu yhdeksän kilpailua, 
joista kahdeksan ajetaan saksalaisen vakioautosarjan, 
DTM:n yhteydessä. Tiiminä Burille toimii Attempto Ra-
cing, joka on viime vuoden mestari Carrera Cupissa ja 
Supercupissa!

Porsche Carrera Cupin kisaviikonloppu koostuu lauan-
taina ajettavista aika-ajoista sekä samana päivän ajet-
tavasta ensimmäisestä kilpailusta, jonka pituus on 60 
kilometriä. Sunnuntaina on vuorossa toinen kilpailu ja 
80 kilometriä. Buri kilpailee sarjassa numerolla 99, joka 
on ollut miehen jokaisessa mestaruusautossa, joten 
tuon numeron saaminen on suuri kunnian osoitus Ant-
tia kohtaan.  Sarjassa ajaa tällä kaudella 36 kuljettajaa, 
joten taistelu tulee olemaan tiukkaa. Sekä Burilla että 
tiimillä on kuitenkin suuret odotukset kaudesta, jonka 
aikana on tarkoitus saavuttaa useita podium-sijoituksia 

ja olla sarjan loppupisteissä viiden parhaan joukossa. 
Sarjassa on muun muassa mukana Porsche Mobil 1 Su-
percup -sarjan pronssille viime vuonna ajanut Saksan 
Michael Ammermüller. Kova on siis taso, mutta niin on 
Anttikin!

Burin kalusto tulevalle kaudelle on Porsche 991 GT3 Cup 
Type 997 -kilpa-auto. 3.8-litrainen moottori välittää ren-
kaisiin tehoa 460 hevosvoiman edestä, ja 6-vaihteinen 
sekventiaalivaihdelaatikko rattivaihteilla pitää huolen 
loistavasta ajotuntumasta. 

Antti Buri
Ikä: 25
Kotikaupunki: Turku
Koulutus: Turun AMK, auto- ja logistiikkatekniikka
Harrastukset: Wakeboarding, kuntosali, juoksu
Kotisivut: www.anttiburi.com
Facebook: www.facebook.com/anttiburiofficial

Viime vuosien saavutukset:
2013: Porsche GT3 Cup Trophy Finland -sarjan 
mestari

2012: Britannian Formula Ford -sarjan mestari, 
Formula Ford Festival -tapahtuman voittaja, For-
mula Ford NEZ -sarjan mestari

2011: Britannian Formula Ford -sarjan viides, Suo-
men Formula Ford -sarjan mestari

2010: Britannian Formula Ford -sarjan neljäs, Suo-
men Formula Ford -sarjan mestari



Porsche Mobil 1 Supercup
Maailman paras yksityyppisarja odottaa Flying Finn -tähtiä!

Kauden 2014 mestari Nicki Thiim vauhdissa Barcelonan GP:ssä. 
(Photo: Porsche Mobil 1 Supercup)

Kenties maailman tunnetuin ja 
parhaana pidetty kilpa-autojen 
yksityyppisarja, Porsche Mobil 1 
Supercup avaa kautensa Circuit 
de Barcelona -radalla touko-
kuun 11. päivänä. Vuonna 1992 
perustettu autourheilun kan-
sainvälinen huippusarja lienee 
tunnetuin yhteydestään Formu-
la 1 -sarjaan, jossa Flying Finn 
-supertähtiä onkin vilissyt usei-
ta viime vuosikymmenien ajan. 
Vain vuosi sarjan perustamisen 
jälkeen se sai kenties suurim-
man kunnian minkä mikään 
kilpa-autosarja voi ikinä saada: 
Porsche Mobil 1 Supercupis-
ta tuli F1-kilpailujen virallinen 
oheisluokka, ja tuon lähes ku-
ninkaallisen aseman se on säi-
lyttänyt aina tähän päivään asti.

Tiivis yhteistyö ja niin Formu-
la 1 -sarjan kuin Porsche Mo-
torsportin vankkumaton sekä 
alati jatkuva panostus omiin 
sarjoihin on luonut lähtemättö-
män vaikutuksen niin järjestä-
jiin, kuljettajiin kuin katsojiinkin. 
Kun upeiden ja tehokkaiden au-
tojen lisäksi sarjassa päästään 

ajamaan samoilla uskomatto-
man kauniilla ja järjestelyiltään 
huippukuntoon viritetyillä kil-
pa- ja katuradoilla kuin F1-sar-
jassa, ei parempia kehyksiä 
moottoriurheilusarjalle enää 
juuri voi luoda. Suomesta löytyy 
runsaasti omien kuljettajiemme 
menestyksen myötä Formula 1 
-sarjan faneja, ja mikä olisikaan 
parempaa kuin nähdä kaksi 
maailman parasta autourheilu-
sarjaa yhdellä kerralla!

Porsche Mobil 1 Supercup tar-
joaa tulevalla kaudella yhteen-
sä kymmenen kilpailua, joista 
ennakkoon mielenkiintoisim-
mat ovat ehdottomasti paluun 
tekevä Itävallan GP sekä alku-
talven olympiakisoista tunnetun 
Sotshin GP, jossa ajetaan kaksi 
kilpailulähtöä. Sarjan hallitse-

va mestari, tanskalainen Nicki 
Thiim osallistunee tänä vuonna 
vain Le Mansin 24 tunnin kes-
tävyys kisaan sekä ajaa joitain 
GT-kilpailuja Audin ratissa. Näh-
täväksi jää kuka täyttää mesta-
rin saappaat kaudella 2014!

Myös täysin tuoretta kalus-
toa tullaan näkemään sar-
jassa kun käyttöön tulee his-
toriassaan kuudes versio 
Supercup-Porschesta. Porsche 
911 GT3 Cup 2014 -kilpa-auton 
menoa vauhdittaa 3.8-litrainen 
moottori, josta irtoaa 460 he-
vosvoimaa. Suurin kehitysaskel 
lienee kuitenkin otettu auton 
jalkatilassa, josta ensimmäistä 
kertaa auton historiassa löytyy 
elektroninen kaasupoljin. Myös 
vaihteiston puolella on siirret-
ty modernimpaan tekniikkaan 
ja vuoden 2014 kilpa-auto tar-
joaakin kuljettajalle ratin takaa 
löytyvän ns. läppävaihteiston. 
Uusimman vuosimallin kil-
pa-autoja nähtäneen kotimai-
sessa sarjassa aikaisintaan 
kaudella 2015.

Tällä kaudella jännitämme en-
tistä kovemmin kotimaisen 
Porsche GT3 Cup Trophyn osal-
ta, saako esimerkiksi vuonna 
1993  Supercup-sarjassa aja-
massa käynyt muuan Mika Häk-
kinen tulevina vuosina vihdoin 
manttelinperijän nuorista suo-
malaislupauksista! On ilo todeta 
Simon, Emilin, Jussin ja Markon 
asenteen olevan kohdallaan: ta-
voitteet on asetettu korkealle, ja 
niiden saavuttamiseksi he ovat 
valmiita antamaan kaikkensa. 
Kaikilla näillä nuorilla herroilla 
on täysi potentiaali ponnistaa 
aina aivan huipuille asti. Nyt 
kauden kynnyksellä onkin hyvä 
aika liittyä heidän kannustus-
joukkoihin ja tsempata pojat 
aina Porsche Mobil 1 Supercup 
-sarjaan asti!

”Nyt on aika liittyä 

nuorten kuljettajien 

kannustusjoukkoihin!”

GT3 CUP TROPHY Tiimiesittely: D-Sports Racing GT3 CUP TROPHYwww.facebook.com/gt3cupfinland




