STAGE FLASH
Date:

07/08/2022

Section:

4

Special Stage:

SS22 Ruuhimäki 2 (Wolf Power Stage) (11.12 km)

25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
I've really enjoyed being back over here. We don't quite have the pace that we wanted but loved every minute
of it. Huge respect to the team. It's really hard for such a small team to come over with such a small budget.
The car's in one piece so we can put it on a plane next week and take it back home.
25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
Olen todella nauttinut siitä, että ollaan taas täällä. Ihan haluttua vauhtia meillä ei ole, mutta rakastettiin joka
minuuttia. Kunnianosoitukset kuuluvat tiimille. Tosi vaikeaa näin pienelle tiimille tulla tänne niin pienellä
budjetilla. Auto on yhtenä kappaleena, joten se saadaan koneen kyytiin matkalle kohti kotia ensi viikolla.
22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
The feeling is good. We had two goals here, one is to make it through the whole rally, which we've done, and
the second goal keeping up with the front needs a little work. Really big thanks to the team and the
spectators.
22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
Fiilis on hyvä. Meillä oli kaksi tavoitetta täällä: toinen oli päästä maaliin, mikä onnistuikin, ja toinen oli
pysytellä kärkivauhdissa, mutta se vaatii vielä työtä. Todella suuret kiitokset tiimille ja katsojille.
20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It was quite something. It seems like Friday that we lost the time, we have to think about that. I cannot say I'm
over the moon but anyhow second place, proper fight. It was a good rally for us. This stage it feels like we
had a puncture on the back left, it felt a bit wobbly but the time was OK.
20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan hyvä ralli, vaikka voittoa toki lähdettiin hakemaan. Perjantaina tuli vaan liikaa takkiin. Tällä pätkällä
tuntui, että vasemmassa takarenkaassa oli vuoto, ja se vähän vapisi. Oli kuitenkin ehjä kisa ilman yhtään
virhettä, eikä me huonolle hävitty. Teemu on kova.
21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
It was a really good rally for us and we're feeling great. We've done a really good job in developing the car
and getting a really good pace and of course there's a win for me.

SS22 Last updated:07/Aug/2022 12:42:24UTC Page 1/7

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Ihan hyvä fiilis. Oli hyvä ralli - ei mitään virheitä. Autoa on kehitetty hyvin. Kaikki toimi hienosti, ja oli hienoa
ajaa.
42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's been a difficult weekend, I enjoyed parts of it on the road and disappointed with what happened
yesterday. We're trying to squeeze every ounce out of the car and the team is trying so, so hard to get
everything out of it. The level here is incredibly high and you need to be on your a game all of the time, we
tried but there will be other rallys.
42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Oli vaikea viikonloppu. Joissakin paikoissa nautin, mutta eilen tapahtuneeseen olen tosi pettynyt. Me on
tiiminä yritetty pusertaa autosta kaikki irti, ja tiimi tekee todella kovaa työtä. Taso täällä on todella kova, ja
pitää olla todella pelin päällä koko ajan, Me yritettiin, mutta tulee muitakin ralleja.
16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's been a quite frustrating first day of the rally. We can be happy with the interesting times. Opening the road
was an interesting experience but it was not the rally we wanted. There is some positives and we finished
with a good jump, it's OK.
16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Rallin ensimmäinen päivä oli turhauttava. Täytyy olla tyytyväisiä kiinnostaviin aikoihin. Tien avaaminen oli
kiinnostava kokemus mutta ei ihan sellaista ralliajoa kuin olisimme halunneet. Toki on jotakin positiivistäkin ja
lopuksi tehtiin kunnon hyppy. Ihan OK.
68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's a nice feeling, we've finished the rally and with this car, it's amazing. But OK, it's not exactly the result we
wanted. I have to thank all my sponsors and my team.
68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Onhan se hieno fiilis päästä maaliin tällaisella vehkeellä, vaikka ei mennytkään niin kuin odotettiin. Kiitos
kaikille sponsoreille - ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista.
44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Seemed to be bettter this morning. Really enjoyed the last two days. Not sure what's wrong with Loubet. I
had a little mistake in there and decided to get it to the end.
44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Aamu taisi tänään lähteä paremmin käyntiin. Olen todella nauttinut kahdesta viime päivästä. En tiedä mikä
Loubet'lla on. Minulla sattui pikku virhe, ja päätin vain päästä loppuun.
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18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I tried a bit but some places are a bit, I don't know. Thanks for the team, I made so many mistakes yesterday
and couldn't catch Thierry. Thanks for the support from my family and team.
18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Yritin hieman, mutta jotkut paikat ovat vaan jotenkin - no, en tiedä. Kiitos tiimille. Tein niin paljon virheitä,
enkä saanut Thierryä kiinni. Perheelleni ja tiimille lähetän kiitokset tuesta.
11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
It was a tough weekend but we knew it coming here. With Estonia there are two rallies in a row which are
similar. It would be nice to have two tarmac rallies in a row. Next it's Ypres.
11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Rankka viikonloppu oli, mutta se tiedettiin, kun tultiin tänne. Tämä ja Viro ovat kaksi peräkkäistä
samankaltaista rallia. Olisi kiva saada myös pari asfalttikisaa peräkkäin. Seuraavksi vuorossa on Ypres.
33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Not the best weekend, a bit up and down. It was nice to be in the fight early on but then it got a bit frustrating.
There were quite a few small errors that cost seconds. Not the weekend we wanted but at least we're here.
33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Ei ollut paras viikonloppu; ylä- ja alamäkeä. Oli hienoa olla alussa mukana taistelussa, mutta sitten se
muuttuui vähän turhauttavaksi. Tehtiin paljon pieniä virheitä, jotka maksoivat sekunteja. Ei ihan sellainen
viikonloppu kuin haluttiin, mutta olemme maalissa.
4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I don't mind the time if we didn't lose the podium. There was a really deep rut which we hit and started to roll.
We went over three times on the field. I don't know what to say, sorry to the team for wrecking the car and
thank you for everything. Good to be here.
4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
No, perjantaihan oli tylsä päivä, mutta sitten tapahtuikin kaikenlaista. Uraan se vissiin tökkäsi ja siitä saman
tien nurin. Siihen asti tuli hyvällä rytmillä, eikä ollut hätää missään. Tiimille pahoittelut, kun meni auto rikki,
mutta onneksi päästiin maaliin.
69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
It was a nice weekend. I would have wanted to be on the top, but I have to look a the situation and I think we
did really well. We started cleaning the road and had a fight back and did really well. I have to thank the team.
The fans were great and even though I didn't win we had a fantastic weekend.
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69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Ihan hieno viikonloppu, vaikka voitto jää nyt tulematta. Voidaan itsekin olla tyytyväisiä. Ensin aurattiin ja sitten
ajettiin kiinni mitä pystyttiin. Iso kiitos tiimille ja kannattajajoukoille! On saatu ihan törkeesti kannustusta.
8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
The Toyota guys gave me some help on Friday and since then we saw a chance, some light a the the end of
the tunnel and we push from there. In these difficult times it's really down to my wife, she's been really
supportive - I love you so much.
8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Toyotan kaverit auttoivat minua hieman perjantaina, ja sen jälkeen huomasimme mahdollisuuden. Jonkin
verran valoa tunnelin päässä näkyi, ja siitä alettiin puskea. Näinä vaikeina aikoina vaimolleni kuuluu suurin
kiitos, että tämä oli mahdollista. Hän on tukenut aivan mahtavasti - rakastan sinua niin paljon!
28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
The route was great, but I didn't quite get to the top speed. One flat tyre and it was changed in no time, now
apparently the clutch pedal. Not a perfect performance.
28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
Reitti oli hieno, mutta ei ihan päästy kärkivauhtiin. Yksi rengasrikko ja vaihdettiin pätkällä, nyt näköjään
kytkinpoljin. Ei mikään nappisuoritus.
34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
It was a very good rally.
34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
Oikein hyvä ralli.
31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
It was an amazing race as Finland always is. I really liked this rally and we had some nice moments. The
speed of the young boys is amazing - they are crazy fast and it's not possible to follow. We were trying to
improve and have more fun in the car in the speed. Threre's always a lot of learning even after 20 years. This
is the event where I want to come back - it's something special.
31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
Oli aivan uskomaton kisa niinkuin Suomessa aina on. Pidin todella tästä rallista ja meillä oli hienoja hetkiä.
Näiden nuorten miesten vauhti on uskomaton - he ovat sairaan nopeita ja on mahdotonta pysyä heidän
vauhdissaan. Yritimme parantaa ja pitää hauskaa vauhdikkaassa menossa. Aina riittää opittavaa jopa 20
vuoden jälkeen. Suomen ralliin haluan aina palata - se on aivan erityinen.
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37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
Fantastic, it's always nice to be in Finland. I really enjoyed it and had a good time.
37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
Upeaa, on aina hienoa olla Suomessa. Nautin todella ja oli hauskaa.
27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
The feeling is good. We had some problems yesterday, but maybe some of it was just bad luck. We drove
without mistakes after that. All in all, a great experience. Definitely more on the positive side.
27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Hyvä fiilis. Eilen oli vähän hankaluuksia, ehkä huonoa onnea. Ilman virheitä ajettiin sen jälkeen. Kaikkiaan
hieno kokemus; paljon enemmän hyvää kuin huonoa.
24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
We managed to change a tyre on the last one. There was a stone in a rut, the left rear tire went flat and the
suspension arm went into a knot. The steering wheel is now crooked. We just drove through slowly.
24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Vielä saatiin vikalla vaihdettua rengas. Urassa oli kivi. Meni vasen takarengas ja tukivarren löi solmuun, nyt
on ratti vinossa. Ajeltiin hiljaa läpi.
38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
The rally was quite OK for us. We got what we came here for and found things to develop in different areas.
Overall, a great event. There were lots of people so thanks to all of you out there. One can't help but enjoy
this.
38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Ralli meni ihan mukavasti. Se tuli mitä lähdettiin hakemaan, ja löydettin eri osa-alueilla kehitettävää kilpailun
aikana. Kaikin puolin tosi hieno kilpailu. Tosi paljon porukkaa oli reitillä, ja siitä kiitos kaikille. Ei voi muuta kuin
nauttia vaan.
39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Rally Finland was really nice but during the last stage we caught the car ahead and we were in the dust. It's a
shame but we are here at the finish and the car is in one piece so...
39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Suomen ralli oli todella hieno, mutta viimeisellä pätkällä saimme edellä ajavan kiinni ja jouduimme ajamaan
pölyssä. Harmillista, mutta maalissa ollaan ja auto on yhtenä kappaleena., joten..
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40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Quite a learning experienece. We more than doubled our testing kms. I'm happy that we got through without
too many issues. Our speed has been moderate most of the time. The only issue that we had was the stone
which broke the brakes and that's where we lost the race.
40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Aika opettavainen ralli. Testikilometrit nyt tuplaantui, Hyvä, että saatiin ajettua läpi suht ongelmitta. Vauhti oli
enimmäkseen kohtuullista, paitse se yksi kiviosuma, mikä rikkoi jarrun ja siinä hävittiin kisa.
43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
It's great to reach the finishing line. This has been a long weekend. We gained a lot of experience.
43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
On hienoa saavuttaa nyt maalilinja. On ollut pitkä viikonloppu. Saatiin kokemusta.
50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
We are very happy, this is the first time here for us. We are normally the first non priority drivers so this is
amazing, amazing. All the stages are terrible. For us this is one of the big rally days we have! We're coming
later, another time!
50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
Olemme erittäin tyytyväisiä, sillä tämä on ensimmäinen kertamme täällä. On tämä hienoa
luokittelemattomalle kuljettajalle. Kaikki pätkät ovat hurjia. Meille tämä on yksi suurimmista rallipäivistä, joita
meillä on ollut. Me palaamme vielä, toisella kertaa!
46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
I jumped and made a rookie mistake. I lifted a little before the crest and then full power, I shouldn't have lifted.
46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Hyppäsin, ja tein aloittelijamaisen virheen. Nostin jalkaa kaasulta vähän ennen nyppyä ja sitten täydelle
teholle. Ei olisi pitänyt nostaa.
47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
Good feelings. Even if the result is not perfect, I'm still at the finish line. Yesterday's flat tyre watered down
the struggle with Burger.
47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
Hyvät fiilikset, vaikkei tulos ole häävi, ollaan maalissa kuitenkin. Eilinen rengasrikko vesitti kamppailun
Burgerin kanssa.
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49. Fabio Frisiero (ITA) / Giovanni Agnese (ITA) (Skoda Fabia)
I'm very happy to finish the rally. It's one of the best rallies in the world and we are happy to be here.
49. Fabio Frisiero (ITA) / Giovanni Agnese (ITA) (Skoda Fabia)
Olen tosi tyytyväinen, että päästiin maaliin. Tämä on yksi maailman parhaita ralleja, ja olen iloinen, että ollaan
tässä.
52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
The feeling today is good; we drove carefully and enjoyed. There was an upward trend to our rally. The car
was new and we had to get used to it at first. Thanks to all our sponsors - I will never forget this.
52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
Päivän fiilikset on hyvät, tultiin varovasti ja nautittiin. Kilpailu kulki nousujohteisesti, oli uusi auto ja totuteltiin
aluksi. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. On ollut hieno kokemus, en unohda tätä ikinä.
51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
It was awesome. The roads are fantastic, the people are amazing. It's been a great, great weekend. I'm so
rusty; my result is what it is. This was on the bucket list. I'm happy with some of the progress I've made and
I've had a great time, great roads.
51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
Oli mahtavaa. Tiet ovat fantastisia ja ihmiset upeita. On ollut kertakaikkiaan hieno viikonloppu. Olen vaan niin
ruosteessa, ja tulos on mitä on. Tämä ralli oli minulla elämäni tehtävälistalla. Olen ihan tyytyväinen
edistykseeni joissakin asioissa ja minulla on ollut tosi kivaa; hienoja teitä.
54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
This was a fantastic rally for us. We did some wild jumps on that straight there. The feeling is super. No
problems, and everything is all right.
54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
Tosi hieno maku jäi kilpailusta. Tehtiin hurjia hyppyjä tuossa hyppysuoralla. Mahtava fiilis. Ei mitään
ongelmia, ja kaikki on kunnossa.
35. Joshua Mcerlean (IRL) / James Fulton (IRL) (Hyundai i20 N)
There was lots of action that we probably didn't want! It's nice to get to the finish and we have experience of
these unique roads now. Plenty to learn. It's good fun and these roads are amazing!
35. Joshua Mcerlean (IRL) / James Fulton (IRL) (Hyundai i20 N)
Oli paljon sellaista ohjelmaa, jota me ei haluttu! On kiva päästä maaliin, ja nyt meillä on kokemusta näistä
ainutlaatuisista teistä. Paljon pitää oppia. Tämä on suurta hupia, ja nämä tiet ovat upeita!
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