
SM-pisteet 2/7 osakilpailua (Top6)

1. Mikko Heikkilä 38
2. Egon Kaur (EE) 35
3. Emil Lindholm 34
4. Teemu Asunmaa 29
5. Juha Salo 28
6. Aleksi Röyhkiö 24

Ralli SM -sarja jatkui lauantaina Riihimäel-
lä, jonka ympäristössä kilpailijat joutuivat 
ajamaan erittäin lumisissa olosuhteissa. 
Kauden avauksessa neljänneksi sijoittunut 
Konsta Saarinen ei pystynyt toisessa
osakisassa yhtä kovaan tulokseen, mutta 
seitsemäs sija kasvatti mukavasti 17-vuoti-
aan oriveteläisen pistesaldoa.

SM4-luokassa kilpailevan Saarisen kisa alkoi vä-
rikkäästi, kun ensimmäisellä erikoiskokeella täytyi 
pysähtyä kanssakilpailijan ulosajon vuoksi ja sitten 
EK3:lla oma ajosuoritus ei ollut mairittelevalla
tasolla.

- Kisan alussa öljynpaineen valo alkoi palamaan ja 
se vähän häiritsi keskittymistä. Huollossa selvisi, 
että kyse oli viallisesta anturista, Saarinen raportoi.

- Täysillä ajoin läpi koko kisan ja onnistuin olemaan 
lähempänä kärjen aikoja avauskisaan verrattuna. 
Viimeisellä pätkällä yritystä oli liikaakin ja ajolinjat 
turhan leveitä. Sen myötä menetin lopussa yhden
sijan.

PR-Racingia edustava Saarinen jää odottamaan 
talvikauden viimeistä osakilpailua (Kuopio 4.-5. 
maaliskuuta) sarjataulukon kuudennella sijalla.

Komea voitto rallisprintistä

Konsta Motorsportin vauhdikkaan kisaviikonlopun 
kruunasi kuljettajaparin huippusuoritus tehok-
kaampien autojen joukossa sunnuntaina Lempää-
lässä ajetussa Pirkanhovi-rallisprintissä.

Kilpailussa ajettiin kolme kertaa 6,1-kilometrinen 
rata, joka vastasi hyvin rallin erikoiskoetta. Konsta 
Saarinen ja Joni Mäkelä ajoivat kisan nuotista ja 
treenimielellä.

- Kahden ajokierroksen jälkeen sijoitus oli 40 kilpai-
lijan joukossa toinen ja eroa kärkeen oli kolmisen 
sekuntia. Piti tarkkaan pohtia, mistä pystyisi sellai-
sen eron kuromaan kiinni.

- Viimeinen ajokerta sujui virheettömästi, aika 
kohentui yli neljä sekkaa ja iloksemme huomattiin, 
että puristus riitti kaksivetoisten yleiskilpailun voit-
toon, Konsta kertasi tyytyväisenä.

Ford Fiestalla ajava nuorukainen saavutti kovan 
päänahan, sillä toiseksi kisassa sijoittui rallisprintin 
Suomen mestari Mika Lemmetti.

Teksti ja kuva: Jarno Saari

Konsta Saarinen 
vauhdissa rallissa ja sprintissä
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Röyhkiö haastoi          jälleen Ralli SM:n kärkikuskit

Ralli SM -sarjan talvikausi ajettiin päätökseen 
Kuopion ympäristön vauhdikkailla ja lumisilla teillä. 
Sarjan kuninkuusluokka SM1:n kuopus Aleksi Röyh-
kiö jäi niukasti tavoitteestaan sijoituttuaan kauden
kolmannessa kisassa viidenneksi.

Ylöjärveläinen VW Polo -kuski tavoitteli talvikau-
delta pohja-aikaa sekä sijoitusta palkintopallilta. 
Kuopion SM-rallissa podiumin kolmossija jäi
10 sekunnin päähän. Vastaavasti pohja-aika jäi 
niukimmillaan vain 0,2 sekunnin päähän.

Röyhkiö ja kartanlukija Antti Haapala saivat silti olla 
tyytyväisiä suoritukseensa, sillä vastassa on huo-
mattavasti kokeneempaa kuljettajakaartia.

– Täysillä vedettiin läpi koko kisan, mutta kärki-
kaksikon vauhti oli meille liikaa. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että Emil Lindholm ja Egon Kaur ovat lajin 
puoliammattilaisia ja he ovat sijoittuneet MM-tasol-
lakin kympin kärkeen, Röyhkiö laski.

– Se tyydyttää, että ajoimme tosi tasaväkistä vään-
töä moninkertaisten Suomen mestareiden Juha 
Salon ja Teemu Asunmaan kanssa.

– Teimme muusta kärkiryhmästä poikkeavan 
rengasvalinnan, kun päätimme käyttää lyhyempää 

nastaa. Oletin, että valinta olisi suosinut meitä
kisapituuden aikana, mutta erilaisten lumiolo-
suhteiden vuoksi puntit menivät aika lailla tasan, 
Röyhkiö arveli.

Nyt edessä on reilun kahden kuukauden mittainen 
kevättauko. SM-sarjan kesäkausi käynnistyy Länsi-
rannikon Rallin merkeissä 13.-14. toukokuuta.

Teksti ja kuva Jarno Saari

Jäsentenvälinen jäärata Nokialla
Markus Manninen 2.26
Juuso Karukka 3.58 2.39
Juha Karukka 4.06 2.42
Niko Kalliomäki 4.09 2.46
Julius Salminen 4.17 2.50
Jussi Koskinen 4.11 2.55
Timo Valkama 4.40 3.14
Teemu Sillanpää 3.21
Jorma Ågren 4.04
Jukka Sassi 4.21
Janne Vesanen 4.33
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#KARTMA
MAPHOTO

GRAPHS

Ritosen Martti jääradalla
Näyttää karting-kuskilla olevan isompikin auto 
hallinnassa.
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OP Child: 3-10-vuotiaille kehitetty ajosimulaattori

OP Rally: Kun autoa pitää viedä perä irti

OP Racer: Rata-ajoon optimoitu simupaketti

Mikä on Flying Finn DigiRigi?
- Nämä simulaattorit ovat SM-tasoisia, joten nyt on mahdollisuus kokeilla laitteita 
maailman huipulta.
- Moderni ja kustannustehokas tapa harrastaa autourheilua.
- Laaja kattaus eri autourheilulajeja: ralli, rallicross, rallisprint, formulat, 
koppiautot, karting, jokkis, drifting, kestävyysajot, ovaalikisat.
- Realistinen ajokokemus ja lähes todellinen ajotuntuma (vain g-voimat puuttuvat 
toistaiseksi).
- Mielekäs harrastaminen ja kehittyminen – ammattiuraa unohtamatta!

Seuramme sai koekäyttöön joksikin aikaa OverPowerin Flying Finn DigiRigejä (kaikkia yksi).
PR-Racing tarjoaakin seuran jäsenille:

Lisätietoja: Petteri Levonoja p. 0400-428906

Leikkimielinen kisa kaikille jäsenillemme, näillähän oikeasti ajavat kaiken ikäiset 
10 vuotiaista yli 60 vuotiaisiin, ei ikä eikä sukupuoli rajoitteita, siis kaikki mukaan.
Tarjolla kahvia ja kaikille ajajille rallimakkaraa.



Suosi seuramme jäsenten 
yritysten palveluja

Automaalaus 
S.Saari Oy

Automaalaukset ja kolarikorjaukset 
Nokialla. Puh. 050 5354079

Laatta-, matto-, laminaatti- ja parkettityöt
pohjatöineen Pirkanmaan alueella.

lattiamestarit.fi

Leirintäalue kirkasvetisen Pyhäjärven 
rannalla. Puh. 040 681 86 86

Kallionokka
Camping

Kallionokka
Camping

Kumho kilparenkaat 
suoraan varastosta!

Palvelemme arkisin klo 18-21.00
ja viikonloppuisin klo 12-18.00

Ota yhteyttä 0400 843 403
jari.inkila@wdracing.net

US Team Oy Tampere

Elovainiontie 5, 33470 Ylöjärvi
Myynti: 040 767 6000

myynti@hameenautokeskus.fi
Ilkka Kiviniemi, 040 767 6666

www.hameenautokeskus.fi
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Persoonalliset pokaalit, mitalit ja lahjat
omalla logolla ja kaiverruksilla

Korkinmäenkuja 3,
33820 Tampere
Puh. +358 40 560 6378 
nelli@pokaalipojat.fi

Asentajankatu 3, TAMPERE, puh. 045 651 9980
aisapojat@aisapojat.com

PARASTA PERÄÄN – Aisapoika-perävaunut
Peräkärryjen myynti, vuokraus, korjaus ja huolto.

Tampereen 
Porausteam Oy

Oikojankatu 7, TAMPERE
010 292 3440, 050 374 3745, porausteam@porausteam.fi

Timanttisahausta ja -porausta 
koko Suomessa

Laita tähän yrityksesi mainos 
Hinta 50 €.

Lisätietoja: 
timo.niemi@erikoistapahtumat.com

Parton Jari, joka on innokas AS 
mies, pyysi allekirjoittanutta  mu-
kaan kilpailun järjestelyihin. Taisi 
se Jaska kuitenkin tehdä lähes 
kaiken itse. Minähän en lajista 
tiedä yhtään mitään. Näin tal-
vella reitin teko on kova urakka, 
koska seudun maanviljelijöiden 
pelloille on aurattava melkoinen 
tieverkosto. Jaska arvio tehneen-
sä 40 kilometriä tieuria vain tätä 
kilpailua varten. Siinä sai traktori 
kyytiä ja dieseliä paloi varmaan-
kin noin 700 litraa. Hyväksi reittiä 
kehuivat, kilpailijat nimittäin. 
Omalta osaltani suurimmaksi 
tehtäväksi jäi reittitoimitsijoiden 
hankkiminen. Omasta seurasta 
tietysti etsin halukkaat. Heitä 
löytyikin mukavasti. Mukaan lähti 
ainakin Eki ja Katri, Make, Mika 
ja Mimmi, Seppo ja Anne, Tapsa, 
Timo, Jukka sekä Pertsa. Toivot-
tavasti en unohtanut listasta 
ketään, kuten kävi Levonojan 
Penan kanssa. Unohdin hänelle 
varmistaa ajan ja paikan joten 
hän ei päässyt mukaan. Harmi. 
Lauantain iltapäivällä porukka 
kokoontui Vesalan maamies-
seuran talolle. Jännitystä tuntui 
leijuvan ilmassa, kun odottelim-

me tehtäviin opastamista. Vielä 
opastuksen jälkeenkin useim-
malla tuntui olevan vähän epä-
varmuutta hommista. Monelle 
varmasti tuttu tunne ensimmäi-
sistä rallin toimitsijatehtävistä.  

Porukka haki kanttiinista järjes-
täjän tarjoamat eväät ja heidät 
opastettiin reitille odottelemaan 
kilpailijoita. Parin ensimmäisen 
auton jälkeen ymmärtääkseni po-
rukalle alkoi kirkastua tehtävien 
luonne.  Ei se niin vaikeaa ollut-
kaan, kai. Iltapäivä kului muka-
vasti autokuntien edesottamuk-
sia seuraten. Minäkin kävin reitillä 
ihmettelemässä ja hauskaltahan 
se näytti. Muutamat kilpailijat 
ajoivat erehtymättömästi löytäen 
likimain kaikki rastit. Olivathan 
he Suomen terävintä kärkeä. 
Aloittelijat tuntuivat välillä olevat 
tyystin eksyksissä. Eipä taitaisi 
olla kovin kehuttavaa jos itse 
menisi yrittämään. 

Yllättävän nopeasti kilpailijat 
reitin läpi ajoivat ja meidän 
porukkaa alkoi valua kilpailukes-
kukseen. Lähes kaikki olivat tyy-
tyväisiä kokemukseensa. innok-

kaimmat, joihin minäkin kuulun, 
alkoivat miettiä miten voisimme 
seuran porukalla pitää leikkimie-
lisen AS kisan jossain helpossa 
maastossa. 
  
Tapahtuma sujui mukavasti 
muutamaa pientä harmia lukuun 
ottamatta. Tuloslaskenta joutui 
raapimaan päätänsä muutaman 
pikkuasian vuoksi, mutta nekin 
selvisivät. Kiitos osaavan tuloslas-
kennan. Aivan lopussa oli vähällä 
jäädä yhden luokan tulokset las-
kematta, sillä erään kilpailijaparin 
aikakortit oli hukassa. lopulta 
sekin selvisi paperien löydyttyä. 
Olivat pudonneet  maaliauton 
lattialle eikä niitä pimeässä mei-
nannut löytyä. Siitäkin selvittiin. 
Lopulta Viimeisetkin toimitsijat 
pääsivät lähtemään joskus kym-
menen jälkeen koteihinsa tai 
kuka minnekin. Hieno päivä oli ja 
eiköhän mennä toistekin avarta-
maan harrastustamme. 
    
AS Terveisin
Miikka Salomaa 

Autosuunnistusta
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