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Pylkön Ääni

Neljä  kysymystä Pylkönmä-
keen liittyen:

Mielestäsi tärkein palvelu 
Pylkönmäellä? Entä erikoispal-
velu?

Mitä harrastat Pylkönmäel-
lä?

Mikä oli parasta Pylkönmä-
en kesässä?

Mitä tykkäät uudesta Pylkön 
Ääni -lehdestä? 

Airi Mustamäki
– Kauppa, erikoispalvelu on 

parturi
– Käyn kansalaisopiston 

jumpassa ja marjastan
– Rauhallisuus, luonnon hel-

massa oleminen, lomalaiset, 
erilaiset tapahtumat Pylkön-
mäellä

– Pidän tärkeänä, tulevat Pyl-
könmäen tapahtumat näkyy 
siinä joka on hyvä asia

Hillevi Leppämäki
– Kauppa ja muut jäljellä ole-

vat palvelut, erikoispalveluina 
posti ja matkahuolto

– Sauvakävelyä, pyöräilyä ja 
käsitöitä

– Luonto ja rauha
– Hyvä ja asiallinen ihmiset 

tavoittava lehti

Markku Moisio
– Kauppa, erikoispalvelu 

matkahuolto, posti ja kirjasto 
ne täytyy täällä olla

– Käyn kansalaisopiston 
jumpassa ja puutyöpiirissä ja 
marjastan kesäisin

– Luonnon rauha, myös vire-
ys kylänraitilla joka näkyi kesä-
lomalaisten myötä

– Ehdoton lehti, että Pylkön-
mäki pysyy näkyvillä. Paikalli-
set tiedotukset hyvä asia, tietää 
missä mennään.

Juha Toikka
– Kauppa ja kirjasto, erikois-

palvelu autokorjaamo
– Kansalaisopiston maalaus- 

ja piirustuspiiriä
– Kesäpylkkösten vilkastama 

elämä kylänraitilla
– Hyvä julkaisu, kun pide-

tään Pylkkösten asioita esillä, 
vaikka ollaan saarijärveläisiä

Eija Hakala
– Koulu, koska olen siellä 

töissä, erikoispalvelu autokor-
jaamot

– Kuvataidetta kansalaisopis-
ton kuvataidepiirissä, kuoro-
laulua ja sienestystä

– Luonto
– On hyvä, että Pylkönmäen 

asioita tuodaan esille. Ihmiset 
tietävät, että täällä asuu edel-
leen vireitä ihmisiä, vaikka pal-
velut ovatkin vähentyneet.

Katja Honkonen 
– Asiointipisteen tarjoamat 

palvelut, posti ja kirjasto 
– Käyn kansalaisopiston es-

panjan piiriä, kahvakuulas-
sa, zumbassa, talvisin hiihtoa, 
olen mukana MLL:n järjestö-
toiminnassa

– Kylä oli elävä, koska tääl-
lä oli kesäpylkkösiä ja kesäta-
pahtumia

– Tarpeellinen 

Esko Hautanen 
– Kauppa, erikoispalvelu ap-

teekki ja kirjasto
– Lukemista, käyn kuntosa-

lilla, talvisin hiihtoa
– Luonto ja lämpö
– Hyvä lehti
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Karstulan UA:n väreissä kaa-
suttelevan Ville Rautiaisen 
rallicrossin kausi päättyi upe-
asti, kun Hyvinkään päätöski-
san voitto nosti miehen sarjan 
kuudennelta sijalta kolman-
neksi. Hyvinkään jälkeen seu-
raava etappi on Finlandia-talo 
Helsingissä ja AKK:n palkinto-
gaala.

– Kauteen 2011 verrattuna 
on menty iso harppaus eteen-
päin. Olen kasvanut henki-
sesti kauden aikana. Samoin 
autoa on onnistuttu kehittä-
mään valtavasti. Ennen vii-
meistä osakilpailua päätin, et-
tä mitalista ajetaan, tuumii 
karstunen.

Pommikone Racingin kausi 
oli kaksijakoinen, sillä tiimin 
toinen kuljettaja viitasaarelai-
nen Kimmo Siipola kärsi au-
tonsa teknisistä ongelmista.

– Kesän aikana ei ollut mi-
tään hutilyöntejä, yllätyin it-
sekin. Ennen viimeistä osakil-
pailua testasimme Hirvosen 
Mikon kanssa kahdella autol-
la. Silloin ajo ei tuntunut ol-
lenkaan hyvältä, toteaa Ville.

– Saimme Hyvinkään kisaan 
uudet takarenkaat. Ne auttoi-
vat. Toinen lähtö ajettiin ris-
killä ja olinkin nopein.

Tiimin kahden auton ren-
gaskulut ovat kaudessa noin 
12 000 euroa.

Osakilpailussa ajetaan kol-
me aika-ajoa, joista kahden 
ajat lasketaan ja sen jälkeen 
jaetaan fi naalipaikat.

– Kun ajetaan aikaa vas-
taan, on vain mentävä täysil-
lä, ei voi varmistella. Finaalis-
sa taas mennään mies miestä 
vastaan, kertoo tallipäällikkö 
Olli Kemppainen.

Tekniikka toimi varmasti.
– Ihme, että kestää, kun aje-

taan kolme–viisi minuuttia 
täysillä, kertoo Ville.

Rallicrossin luokissa on erit-
täin kova taso.

– Kaikki on saatava onnistu-
maan. Kauden kokemuksien 
jälkeen ensi kauteen on hel-
pompi lähteä, hän uskoo.

Talvella rakennetaan 
kesän menestys
– Nyt pistetään kaikki päreik-
si. Auto nostetaan pukille, pu-
retaan ja huolletaan. Kalustoa 
rakennetaan talven aikana. Te-
hoja on saatava 15 prosenttia 
lisää, kertoo Kemppainen.

Fordista irtosi nyt 270 he-
vosvoimaa.

– Kesken kauden 2011 mu-

kaan tullut ratakonkari Olli 
Kemppainen on tyytyväinen 
päättyvään kauteen.

– Villellä on pitkä jokkisko-
kemus. Jokkiksen jälkeen on 
kuitenkin opeteltava esimer-
kiksi aivan erilainen ajotyyli. 
Hyvin Ville on oppinut. 

Osakilpailuvoitot tulivat 
niin asfaltilta kuin soralta.

– Homma rupeaa olemaan 
hanskassa. Huolto toimii mo-
tivoituneen porukan kanssa, 
varikkotoiminta pelaa. Ville 
on voinut keskittyä ajamaan. 
Kuski on hyvä. Ville osaa vie-

dä auto äärirajoilla, mutta siitä 
huolimatta ajo on siistiä, hän 

paketoi kauden.
Ilkka Salonen

Osakilpailun voitto nosti 
Villen SM-pronssille

Villen kausi päättyy Finlandia-talolla

Ville Rautiaisen rallicrosskausi tulee päättymään pronssipokaalin pokkaamiseen. Tallipäällikkö Olli Kemppainen on tyytyväinen Villen kehitty-
miseen kauden aikana.

Päätösosakilpailu TV:ssä:

Tänään torstaina MTV3 Max klo 21.00 Motor Forum.
Lauantaina MTV3 klo 11.30 Motor Forum.


