
SAVOLAINEN
FORMULAKUSKI !

ELIAS NISKANEN



ELIAS NISKANEN 16v - tuttu nimi podiumilla:

KARTING

RATA-AUTOILU:

:

2.

2014

2015 Formula Ford Rata SM-sarja 2.

2016 Formula Ford SM-Rata sarja 1.

2009 Savo-Cup luokka Junior-Mini 1.

2010 Savo-Cup luokka Mini 1.

2011 Kartingliiton mestaruussarja Luokka KF6 3.

Mestareiden kilpailu T:re  Luokka KF6 3.

2012 Pori Kevätpäräys Luokka KF 6. 1.

Kartingliiton mestaruussarja Luokka KF6 2.

AKK aluemestaruus 1.

Margutti Trophy  Italia

(keskeytys finaalissa, tekninen vika)

Pori Kevätpäräys Luokka KF 3. 3.

2015 AKK Itä-Suomen vuoden nuori autourheilija

AKK KF6  Challenge  SM-sarja

NEZ KFJ Rudskogen Norja 3.

(Euroopan pohjoisen alueen mestaruuskilpailu)

Vuonna 2000 syntynyt urheileva nuorukainen, opiskelee logistiikka-alaa Savon ammatti- ja aikuisopiston

urheiluakatemiassa. Ajaa kilpaa formula-autolla ja pelaa salibandyn B-junioreiden SM-sarjaa SB-Welhojen

joukkueessa. Lajit tukevat toisiaan pelisilmän ja fyysisen kunnon kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Elias oli poikkeuksellisen nuori kuski muiden kuljettajien

joukossa, kuitenkin kauden avauskilpailussa Ahvenistolla

vielä 14-vuotias kuljettaja ajoi hienosti aika-ajon kolman-

neksi.

Vauhti ja nopeus kasvoi kauden edetessä niin hienosti

että Elias varmisti kauden viimeisissä osakilpailuissa Ke-

morassa kokonaispisteissä toisen sijan RATA SM -sarjassa.

Kauden päätyttyä käytiin Espanjassa Koiranen GP:n For-

mula 4 autoa testaamassa.

Testit menivät hienosti ja Aaro Vainion loistava ajoval-

mennus antoi paljon eväitä tulevaisuuteen.

SM-hopea toi taas myös kutsun AKK:n järjestämään Mes-

tareiden iltaan muiden menestyneiden ja palkittavien

suomalaisten autourheilijoiden joukkoon.

Elias siirtyi seinäjokelaisen HMH-Racing tallin kuljettajaksi

kauden tavoitteena kirkastaa kauden 2015 hopea Suo-

men mestaruudeksi. Rata SM-sarjassa ajettiin 13 osakil-

pailua joista tuli 8 voittoa, sekä lukuisia podiumsijoituk-

sia. Elias ajoi myös

eli nopeimmat kierrosajat joita Formula

Fordilla on kyseisillä radoilla kilpailussa koskaan ajettu.

Elias

viimeistä osakilpailua Ahvenis-

tolla.

Kemoran ja Ahveniston radoille rata-
ennätykset,

sinetöi Suomen Mestaruuden nimiinsä triplavoitolla

Alastarossa ennen kahta

Haaveeni ja

tavoitteeni on

autourheilun huippu

ja saada ammatti

autoiluun liittyvästä

harrastuksesta

URA & SAAVUTUKSET

2015:
HYPPY UUTEEN LUOKKAAN

2016:
RATAENNÄTYKSIÄ JA MESTARUUS

KEULA KOHTI
UUSIA MESTARUUKSIA...



Kauden 2016 päätyttyä olemme käyneet tiiviisti neu-

votteluja Koiranen GP:n kanssa Eliaksen siirtymisestä

seuraavaan F4 -formulaluokkaan ja siten kansainvälisille

radoille.

Marko Koirasen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta

molempien osapuolten tahto ja tavoite on, että vuoden

2016 Formula Ford Suomen Mestari Elias Niskasen uralla

on oikea hetki astua seuraava suurempi askel autourhei-

lussa ja siirtyä ajamaan :n pyörittämää

.

:n

formula 1 -radoille kasvattanut Koiranen GP toimii nykyi-

sin promoottorina sekä F4:n Espanjan että Pohjois-Euroo-

pan sarjoissa.

Katsomme tämän sarjan ja tallin olevan paras vaihtoehto

tässä vaiheessa autourheilu-uraa.

-sarja on hyvä ponnahduslauta nuorille for-

mulalupauksille, sillä autot ovat identtiset eikä niitä sää-

detä lainkaan, vaan kaikki kuljettajat ajavat samoilla

säädöillä. Näin autot pidetään tasaväkisinä ja kuljettajan

osuus korostuu taistellessa sijoituksista radalla.

SMP F4 NEZ -sarjan historian ensimmäiseksi voittajaksi

kruunattiin suomalainen Niko Kari, joka jatkaa uraansa

isompiin Formulaluokkiin sarjan palkintostipendin sii-

vittämänä kaudella 2016.

Kaudella 2016 SMP F4 NEZ -sarja laajeni Ruotsiin ja Hol-

lantiin, mukaan tulivat legendaariset Anderstorpin ja

Zandvoortin radat. Kauden muut kilpailut ajettiin Suomen

Ahvenistolla ja Venäjän Sochissa sekä Moskovassa.

Kilpailuviikonloppujen määrä oli 7, joiden aikana ajettiin

yhteensä 21 lähtöä. Sama määrä kilpailuja ajetaan myös

2017. Ahveniston osakilpailu mahdollisesti myös televi-

sioidaan .

Koiranen GP SMP
F4 NEZ sarjaa

Valtteri Bottaksen, Daniil Kvyatin ja Carlos Sainz Jr

SMP F4 NEZ

NÄKYVYYS

SMP F4 NEZ

PALKINNOT

SMP F4 NEZ

-sarja takaa hyvän näkyvyyden TV:ssä sekä

muussa mediassa. Osa sarjan osakilpailuista oli lisäluokki-

na tämän hetken kuumimmissa rataluokissa, joten näky-

vyys on taattu. Esimerkiksi Formula 1 ja DTM, sillä Sochin

F4 -kisan aikaan siellä ajettiin myös Formula-1 sarjan MM-

osakilpailu ja Moskovan F4 -kisan aikaan nähtiin myös

DTM -sarjan osakilpailu. Kuljettajilla oli mahdollisuus

tuoda yhteistyökumppaneitaan VIP-vieraiksi kilpailupai-

koille tutustumaan kuljettajiin, tallin toimintaan sekä

tekemään tuttavuutta myös muiden yritysten kanssa.

-sarjassa on myös äärimmäisen hyvät pal-

kinnot. Sarjavoittaja kuittaa isohkon stipendin seuraavan

vuoden Formula 3 -kauteen. Sarjassa toiseksi ja kolman-

neksi tullut kuljettaja kuittaavat itselleen stipendin.

It is very good,

there is much

more grip on this car

and the corner speeds

are very high comparing

to Formula Ford. I’m

enjoying myself and

learning at the

same time.

- Elias, Jerez 2016

2017: KANSAINVÄLINEN LÄPIMURTO?



Näemme

Eliaksessa paljon

potentiaalia

– haluamme katsoa

kuinka pitkälle

savolainen pääsee

- Marko Koiranen
Koiranen GP

JUHA ja

ELIAS NISKANEN

Jaakkoniemenkatu 13

70840 KUOPIO

juha.niskanen@spjn.fi

+358 50 371 6720

YHTEISTYÖ

TARJOLLA TILAISUUS

Ulkopuolinen rahoitus ja tukijat ovat tärkeä osa lajia ja luovat mahdollisuuden ajaa riittävästi, jotta kehitys kuljettajana on

tavoitteiden ja päämäärien mukaista.

Haemme nyt tositarkoituksella yhteistyökumppaneita näiden päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarjoamme todellista yhteistyötä. Tarjolla on upea mahdollisuus olla mukana jossain paikallista savolaista suuremmassa.

Perinteisten kilpailukalustossa, ajovarusteissa ja kotisivuilla olevien mainospaikkojen lisäksi järjestämme mm.

ajotapahtumia erilaisilla kilpa-autoilla sekä formulan ja kuljettajan mukanaoloa erilaisissa tilaisuuksissa.  Ja paljon muuta.

Moottoriurheilu on perinteisesti hieno näyttämö olla esillä, toimii varmasti kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti.

Nyt annamme mahdollisuuden tulla edullisesti mukaan todellisen lupauksen matkalle maailman huipulle.

Tervetuloa yhteistyöhön, jonka tulos näkyy – laitetaan yhdessä poika mualimalle!

Haluaisimme kertoa

tarkemmin tavoitteistamme.

Neuvotellaan avoimesti

yhteistyön monipuolisista

mahdollisuuksista!

1.  SOCHI 30.4.
2. SMOLENSK 28.5.
3. AHVENISTO 4.6.
4. PÄRNU 1.7.

KILPAILU-
KALENTERI
2017

5. MOSKOVA 23.7.
6. MOSKOVA 20.8.
7. ASSEN 22.10.


