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Auvinen aikoo ottaa tittelin takaisin 

Viime vuoden pronssimitalisti Mika Auvinen tuo Nordic Trophy 2014 -kilpailuun 

tähän asti suurimman projektinsa. Hän kuitenkin haluaa pitää salassa, mitä 

elokuussa on nähtävänä. 

– Kilpailun katsojat saavat nähdä jotain aivan uutta ja erilaista, hän kertoo. 

Projekti alkoi viimevuoden syyskuussa, ja nyt jäljellä on kolmen kuukauden maalaustyöt 

Mjölbyssä. 

Heinäkuussa Mika Auvinen vie kuorma-autonsa Suomeen saadakseen kaiken valmiiksi 

23. elokuuta mennessä. 

– Nordic Trophy on suurin ja tärkein kilpailu minulle. Olemme todellakin tehneet 

parhaamme ja työskennelleet äärimmäisen ahkerasti syksystä lähtien, jotta kaikki sujuisi 

mahdollisimman hyvin tänä vuonna, hän sanoo. 

Mika Auvinen on voittanut Nordic Trophyn neljä kertaa, viimeksi 2011, mutta päätyi viime 

vuonna kolmannelle sijalle. Silloin toinen suomalainen, Juha Ristimaa, nappasi voiton 

Madonna-teemaan maalatulla Scaniallaan. 

– Juha Ristimaan viimevuotisen uskomattoman voiton jälkeen minusta tuntui, että tänä 

vuonna voittoon tarvitaan jotain erityistä. Ja voin sanoa, että jos joku muu pystyy yhtään 

parempaan, häntä voi vain onnitella, sillä olemme työskennelleet parhaamme mukaan, 

sanoo Mika Auvinen. 

Nordic Trophyssa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään itse kilpailusta. Onhan se mukavaa 

voittaa, mutta vähintään yhtä tärkeää on tavata faneja ja ystäviä, hän toteaa. 

Vaikka messut houkuttelevat paikalle lähes 40 000 kävijää, Mika Auvinen kuvailee 

joukkoa suureksi perheeksi. 

– Olen kierrellyt monissa eri paikoissa ympäri Eurooppaa, ja mielestäni Nordic Trophy -

kilpailussa on kaikkein paras tunnelma. Aivan kaikki pitävät rekoista ja kuorma-autoista, 

joten kyseessä on aito kuorma-autokilpailu. Jos custom-rekat ovat mieleen, tämä on 

paras paikka olla, hän sanoo. 



 

 

Mika Auvisen uran ensimmäinen kilpailu oli vuonna 1997, ja ensimmäisen Nordic Trophy 

-voittonsa hän otti kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2007. Sen jälkeen hän on 

voittanut vuosina 2008, 2010 ja 2011. 

Tänä vuonna hän tuo mukanaan kokonaan uudelleen rakennetun Mercedes Benzin, 

jonka maalauksen teema on peräisin rekkamaailmasta. 

– Jos vuoden ajan tekee työtä, jonka tulosta itse pitää hyvänä, ei ole mitään väliä, 

voittaako jotain vai ei. Pohjimmainen syy tämän tekemiseen on, että minusta se on 

todella hauskaa, Mika Auvinen päättää. 


