STAGE FLASH
Date:

06/08/2022

Section:

3

Special Stage:

SS18 Vekkula 2 (20.65 km)

Weather:

A lot of rain at the stage end. Loppupuolella sataa kovasti.

Road Conditions: Damp at the start, wet at the end. Kosteaa lähtöpäässä, märkää maalipäässä.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
The rest of the stage was light rain, I don't know if that will change but it was OK for us. That was a good
stage.
16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Loppupuolella satoi kevyesti. En tiedä muuttuuko se, mutta meille se oli OK. Oli ihan hyvä pätkä
68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
When it's working it's really nice to drive with this car. When you check the times it's not nice any more. If you
ignore the times, it's a nice car.
68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Ihan kiva auto ajella, kun se toimii. Sitten kun vertaa aikoja, alkaa harmittaa. Koitetaan opetella.
44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
For sure the afternoon has been enjoyable. I need to do some work on my morning, maybe an extra coffee. A
very enjoyable afternoon.
44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Iltapäivä on ollut hyvin nautittava. Aamuja minun pitää parantaa - ehkäpä vähän enemmän kahvia.
7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
I enjoyed, he's faster than me, it's not nice to say but he's doing very well. I need to be more committed
everywhere but we can be happy to be there.
7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Nautin, vaikka ei olekaan kiva myöntää, että hyvin hän vetää. Pitää paneutua paremmin kaikkialla, mutta
voimme olla iloisia, että olemme täällä.
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11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
In general the car was behaving much better today and already yesterday afternoon. I know in this rally I
couldn't fight with the guys in front, they are going flat out. We have a constant rhythm driving through and
still having fun.
11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Ylipäätään auto käyttäytyi paremmin tänään, ja jo eilen iltapäivällä. Tiedän, etten tässä rallissa pysty
kisaamaan kärkikaverien kanssa - he menevät täysillä. Me ajetaan tasaisella rytmillä läpi ja pidetään kivaa.
18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I just snapped the rear at quite a high speed maybe fifth or fourth gear. Quite stupid, nothing great to say.
18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Perä vähän karkasi kovassa vauhdissa ehkä viitos- tai nelosvaihteella. Aika hölmöä, ei mitään hienoa
sanottavaa.
69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I was expecting that the opening of the road is difficult and we lost quite a lot of time yesterday. We've been
trying today to catch it. We have good point scoring position so tomorrow we have to finish the job.
69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Hyvä päivä taas. Tänään on yritetty kuroa kiinni eroa, mutta Ott ajaa sen mitä pääsee koko ajan. Ei ole
mahdollista mennä paljon kovempaa. Nyt on hyvät pisteet tulossa, ja yritetään tuoda huomenna homma
maaliin.
33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
There's something on the damper broken. It's a shame now as I feel I could have gone faster but <Smoke
started coming from the repair and they drove off>
33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Iskarissa on jotain rikki. Harmi, koska nyt tuntuu, että olisin voinut mennä kovempaa. <Savua alkoi tulla
korjatulta puolelta, ja lähtivät nopeasti liikkeelle.>
4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
[Broken windscreen] Now it is worse when the sun is coming very low, sometimes there's really no visibility.
We were not even brave enough to clean the windscreen in case we break it more. Still, we are here.
4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
[Tuulilasi rikki] Matalalla olevaa aurinkoa vasten kun ajaa, ei näe mitään. Ei putsattu lasia, kun ei uskallettu
painaa sitä, ettei se mene enemmän rikki. Mentiin aivan sokkona. Piti jarrutella paljon, mutta täällä ollaan.
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8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
It's still a big surprise where we are at the moment. It's been a good day with the conditons, we could have
lost more.
8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Se on kuitenkin yllätys, että ollaan tässä tilanteessa. On ollut hyvä päivä näissä olosuhteissa, olisimme
voineet hävitä enemmänkin.
21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
In the morning we had some challenges. We managed them quite well. Overall a good day
21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Ihan hyvä päivä . Aamulenkki oli haastava. Siellä oli pikkumurheita, mutta niistä selvittiin. Iltapäivä oli ihan
hyvä.
20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
I have to say, Teemu has been really on it and maybe I'm not so confident with the car in these conditions, I
was better in the morning. I don't know, I'm quite happy with the day.
20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Teemu on mennyt iltapäivällä joka pätkällä sekunnin tai pari kovempaa. Kun iltapäivällä on ollut parempi pito,
en ole saanut fiilistä ja rytmia samalla lailla kuin aamun sateessa. Kuitenkin ihan hyvä päivä.
22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
I think overall quite a good saturday for us. In the past the Saturday hasn't been very good for us so getting
through without any punctures was crucial for us.
22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
Kaikenkaikkiaan hyvä lauantai meille. Edellisellä kerralla lauantai ei ollut meidän päivämme, joten nyt oli
todella tärkeää päästä läpi ilman rengasrikkoja.
28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
The morning went better but we had a puncture in the afternoon and after that we haven't been able to push.
28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
Aamulla meni paremmin, mutta iltapäivällä oli yksi rengasrikko, ja sen jälkeen ei ole pystytty oikein
puristamaan.
23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
The sun was dazzling me at the beginning, but elsewhere it was not so bright. We have been just driving
through; nothing special.
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23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Aurinko paistoi silmiin alkupätkästä, muuten ei niin valoisaa. On vaan ajeltu menemään, ei ihmeempää.
29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
We had difficulties in the rain this morning. The second loop was better. We are happy to be here because
that's not obvious in Finland.
29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
Aamulla sateessa oli vaikeuksia, mutta toinen lenkki meni paremmin. Kiva, että päästiin tänne, koska ei se
ole mikään itsestäänselvyys Suomessa.
31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
A good day but I didn't like this stage so much. We did some changes for the car and it's more stable so we
could enjoy even the rough parts. We enjoyed the day as a whole. A beautiful day!
31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
Hyvä päivä, mutta tästä pätkästä en oikein pitänyt. Tehtiin autoon muutoksia, ja se on vakaampi nyt, joten
voitiin nauttia jopa rajuistakin osuuksista. Kokonaisuutena päivä oli nautittava. Ihan upea päivä!
37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
A nice day, no problems, we had a lot of fun. Everything is OK.
37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
Mukava päivä. Ei ongelmia, ja meillä oli mukavaa. Kaikki on hyvin.
32. Gaurav Gill (IND) / Gabriel Morales (BRA) (Skoda Fabia)
I think it's one of those jumps on the last two stages. We just landed flat on the belly. Anyway, I'm quite happy
with my day, it's all been progressive and learning the roads so I'm happy.
32. Gaurav Gill (IND) / Gabriel Morales (BRA) (Skoda Fabia)
Se taisi sattua jossakin noista hypyistä kahdella viimeisellä pätkällä. Tehtiin mahalasku. Olen kuitenkin melko
tyytyväinen päivään; se on ollut nousujohteinen, ja on opittu teitä, joten olen iloinen.
38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
It was a successful day. We gained more experience of rainy conditions. The rest of the day was OK even
though it was a bit rough. We managed without punctures or any major trouble. It was nice to get to drive
these nice stages also in dry conditions and it's great to see so many specators there. We will try to continue
the same way tomorrow.
38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Päivä oli onnistunut, saatiin kokemusta sadekelistä. Selviydyttiin loppupäivä ilman rengasrikkoa vaikka oli
raffia. Oli hienoja pätkiä, hyvä, että päästiin ajaan kuivallakin nää. Hienoa, että oli paljon yleisöä reitillä.
Koitetaan huomenna jatkaa samalla tatsilla.
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39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
It's better and better. This stage was so rough and I was very cautious. I just drove through - happy to be
here.
39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Paranee koko ajan. Tämä pätkä oli tosi raju, ja olin hyvin varovainen. Ajoin vain läpi, ja olen iloinen, että
päästiin tänne.
45. Anssi Rytkönen (FIN) / Juho-ville Koskela (FIN) (Skoda Fabia)
It has been fun! It's nice to be part of this. There has been incidents all right, and the steering wheel is a bit
skewed. We hit something on the previous stage. Now we'll head to service to have a look at it.
45. Anssi Rytkönen (FIN) / Juho-ville Koskela (FIN) (Skoda Fabia)
On ollut hauskaa! Mukavaa, kun saa osallistua. Tapahtumia ollut, rattikin vähän vinossa. Tolla edellisellä osui
johonkin. Mennään huoltoon katteleen.
46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
I really enjoyed the afternoon stages. The grip in the afternoon was good. This last one was a bit tricky with
stones but we did OK.
46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Nautin todella näistä iltapäivän pätkistä. Pito oli hyvä iltapäivällä. Tämä viimeinen pätkä oli vähän hankala
kivien vuoksi, mutta meni ihan OK.
47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
The afternoon was quite all right, but now we punctured the front right tyre and lost a lot of time.
47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
Iltapäivä meni ihan suht OK, mutta nyt meni oikea eturengas ja hävittiin paljon.
50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
We try to be calm and concentrate for tomorrow.
50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
Koitetaan pysyä rauhallisina ja keskittyä huomiseen.
49. Fabio Frisiero (ITA) / Giovanni Agnese (ITA) (Skoda Fabia)
I'm very happy. There was a lot of damage on the road and stones at first but we are fine. No problems.
49. Fabio Frisiero (ITA) / Giovanni Agnese (ITA) (Skoda Fabia)
Olen hyvin tyytyväinen. Tie oli kärsinyt aika lailla, ja siellä oli kiviä, mutta olemme kunnossa. Ei ongelmia.
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52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
I'm happy except that we didn't manage to drive this last stage cleanly through. We overshot two junctions
and fumbled a tight corner. This is neat.
52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
Olen tyytyväinen paitsi, että tää viimeinen pätkä ei mennyt ihan puhtaasti. Mentiin kaksi risteystä pitkäksi ja
vielä yks tiukempi mutka tuli pussille. On siistiä ja hienoa.
43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Everything intact, but on the last section we spun once and overshot a junction. I guess I just tried too much.
43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Kaikki ehjiä, mutta viimeisellä pätkällä spinnattiin kerran ja vedettiin risteys pitkäksi. Tais olla liikaa yritystä.
51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
It's been very good today. From the rain to the nice drive. The stages are great. We've had a good day today.
We swapped our tyres about two stages ago as we had a bulge. We still have a bulge on that one but we
survived two stages on it so it's all good news.
51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
Tänään on ollut erittäin hyvä päivä. Sateesta mukavaan ajoon. Pätkät ovat mahtavia. Meillä on ollut hyvä
päivä tänään. Vaihdoimme rengasta noin kaksi pätkää sitten, koska renkaassa oli pullistuma. Meillä on
edelleen pullistuma siinä, mutta selvisimme kahdesta pätkästä, joten se on hyvä uutinen.
54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
It has gone really well. I am liking this. Both the car and the guy are working fine. It's all smiles! You can't
describe this if you haven't driven here yourself.
54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
Tosi hienosti on kulkenut. Tykkään tästä. Auto pelaa ja mies pelaa. Pelkkää hymyä! Ei tätä pysty kertomaan,
jos ei ole itse ajanut.
40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
We were lucky to fix the car at service and to be able to continue. There's no competition anymore. It's a pity
that I hit a stone and broke the brake.We'll try to have some fun tomorrow.
40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Saatiin onneksi huollossa auto kuntoon, niin päästiin jatkamaan. Ei ole enää kisaamista. Harmi kun osuin
kiveen ja löin sen jarrun rikki. Koitetaan pitää hauskaa huomenna.
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