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Roninkankaalla ajettiin lauan-
taina järjestyksessään jo kym-
menennet Puolangan Vaarat 
-jokamiesluokan kilpailut. 
Puolangan MK/UA isännöi 
tapahtumaa kokemuksen tuo-
malla varmuudella, mutta säi-
den haltijat eivät kisoja tällä 
kertaa suosineet täysin. Sa-
depilvet ennättivät jokkisra-
dalle muutama tunti kisojen 
alkamisesta, minkä jälkeen 
autourheilua saatiin seura-
ta tältä elokuulta tuttuun ta-
paan sateisessa säässä likipi-
täen koko lopputapahtuman 
ajan. Puolangan MK/UA:n 
puheenjohtaja Kalevi Moila-
nen harmitteli, että sade lie-
nee jonkin verran vaikutta-
nut kisojen katsojamäärään.

- Yleisöä olisi hyvin sopi-
nut enemmänkin. Sade ei kui-
tenkaan loppupeleissä paljoa 
haitannut, koska oli lämmin-
tä eikä sade yltynyt hirveän 
kovaksi.

Kaiken kaikkiaan Puolan-
gan Vaarat sujui Moilasen mu-
kaan kuten pitikin.

- Kisat menivät oikein hy-
vin, ei ollut mitään isompia 
ongelmia. Talkoolaisille jäl-
leen suuri kiitos siitä, että he 
jaksoivat olla mukana järjes-
tämässä kisoja.

Kaiken kaikkiaan Ronin-
kankaalla ajoi lauantaina noin 
150 kuljettajaa viidessä eri 
luokassa: EVK, yleinen, nuo-
ret, naiset ja seniorit. Kisapäi-
vän aloittaneet EVK-kuskit 
ennättivät kaasutella oman 
luokkansa läpi ennen sadetta. 
Voittoon ajoi Lappajärven ur-
heiluautoilijoiden Sami Joki-
nen, kun taas toiseksi ja kol-
manneksi tulivat Puolangan 
moottorikerhon Janne Moila-
nen ja Jukka-Pekka Väisänen.

Lötjönen yleisen luokan 
selvään voittoon
Puolankalaiset pärjäsivät hy-
vin myös yleisessä luokassa, 
jossa riitti niin vauhtia kuin 
yksi vaarallinen tilannekin. 
Dramatiikkaa nähtiin heti 
ensimmäisten lähtöjen aika-
na, kun Taneli Moilasen Fi-
at pyörähti penkkaan osuttu-
aan ympäri hurjannäköisesti 

useamman kerran. Moilanen 
nousi autosta kuitenkin itse 
ulos, ja tilanteesta selvittiin 
henkilövahinkojen osalta säi-
kähdyksellä. Ajokunnossa Fi-
at ei enää ollut, joten Moilasen 
kisat päättyivät siihen.

- Niskat ja pää siitä Tanelil-
la jonkin verran kipeytyivät, 
mutta muuten hänellä ei ollut 
hätää, Kalevi Moilanen kertoi.

Yleisen luokan A-finaaliin 
ehdittäessä sade toi kisaan 
omat haasteensa. Voittajas-
ta ei silti jäänyt epäselvyyt-
tä: hyvän lähdön saanut Puo-
langan moottorikerhon Ville 
Lötjönen otti heti alkajaisik-
si johtopaikan ja ajoi vaivatta 
voittoon muiden kuskien hä-
tyyttelystä huolimatta. Toi-
seksi tuli saman seuran Ville 
Rusanen ja kolmanneksi Jus-
si-Pekka Piispanen Lakeuden 
urheiluautoilijoista. 

Varikkoalueelta tavoitettu 
Lötjönen oli suoritukseensa 
silminnähden tyytyväinen, 
vaikka kertoikin, ettei etu-
käteen ollut osannut odottaa 
lopputulosta.

- A-finaalit ovat sen verran 
tasaisia, että se on välillä vä-
hän tuuripeliäkin. Ainahan se 
on mukava voittaa. Ajamisen 
puolesta ei ollut mitään ongel-
maa, kaikki pelasi. Lähtö on-
nistui finaalissa tosi hyvin ja 
sisärata oli minulle hyvä. Ei 
tarvinnut hätäillä ajaessa.

Kaikki omat lähtönsä voit-
tanut Lötjönen arveli olosuh-
teista, että kärjessä ajaminen 
oli helpottanut häntä finaalis-
sa huomattavasti.

- Muilla oli varmasti vaike-
ampaa, kun rapa lensi.

Jokkista ajettiin lauantaina sadesäässä

Yleisen luokan A-finaalissa lähtö oli suhteellisen tasainen, mutta jo maalin liputuspisteellä Lötjösen Villen auton keula oli ensimmäisenä. Maaliin tullessa muut olivat kaukana takana.

Jokkiksen parissa jo 
pienestä pitäen
Puolankalaismenestystä näh-
tiin Roninkankaalla nuorten-
kin luokassa, jossa voittoon 
kaasutti Puolangan mootto-
rikerhon Roope Moilanen. 
Toiseksi tuli puolestaan Ko-
larin moottorikerhon Leevi 
Pasma ja kolmanneksi Rova-
niemen urheiluautoilijoiden 
Jere Letoff.

Puolangan moottorikerhon 
väreissä ajoi nuorten sarjassa 
myös Sante Siira, joka voitti 
kaksi viikkoa sitten jokamies-
luokan nuorten SM-pronssia 
Oulaisissa. Viime vuonna 
Puolangalla pidetyissä nuor-
ten SM-kisoissa yhdeksän-
neksi tullut Siira kertoi, et-
tä tavoitteena oli ollut päästä 
tänä vuonna kolmen parhaan 
joukkoon.  

- Auto oli sen verran hyvä, 
että sillä oli mahdollisuuksia 
pärjätä, ja ajaminen onnistui. 
Viime vuodesta parannettiin 
tosi hyvin. Isot kiitokset isäl-
le ja Jani Ukuralle ja Kaspe-
ri Nousiaiselle auton valmis-
tamisesta SM-kisoihin, Siira 
totesi saavutuksestaan.

Siira on ajanut jokamiesluo-
kassa nyt kolme vuotta, jos-
kin lajin parissa hän on ollut 
jo pienestä pitäen: ensimmäi-
siä jokkiskisojaan hän muis-
teli olleensa katsomassa puo-
livuotiaana. 

- Aina on ollut hirveä hinku 
päästä ajamaan. Parasta jok-
kiksessa on, kun ajo luonnis-
tuu ja auto on hyvä ajaa, en-
si vuonna yleiseen luokkaan 
siirtyvä Siira totesi. 

Tämänkertaisissa Ronin-
kankaan kisoissa sadesää sot-
ki Siiran suoritusta nuorten A-
finaalissa.

- Menin liukkaassa vähän 
liian kovaa yhteen mutkaan, 
niin loppui pito ja auto pyöräh-
ti ja sammui sinne. Sitten men-
tiin vain apinanraivolla peräs-
sä. Auto pyörähti myöhemmin 
vielä uudestaan samassa pai-
kassa, mutta niin lujaa men-

tiin kuin sillä vain pääsi.
Nuorten luokan jälkeen 

Roninkankaalla ajettiin vie-
lä naisten ja senioreiden luo-
kat, joissa  kotiseuran kuskeja 
ei kuitenkaan nähty palkin-
topallilla.

Sante Siiran auto, jolla hän voitti toissa viikonloppuna Oulai-
sissa SM-pronssia jokamiesluokan nuorten sarjassa.

Yleisen luokan voittoon kaasutteli Puolangan moottorikerhon 
Ville Lötjönen. Lötjönen kertoi, että etenkin A-finaalissa lähtö 
onnistui todella hyvin, eikä hänen tarvinnut hätäillä ajaessa.

Nuorten SM-pronssimitalisti Sante Siira ajoi lauantaina Ro-
ninkankaalla. Siira totesi, että kotikisoissa on mukava ajaa. 
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