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Hämeenkyrön kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Kirsi Parhan-

kangas, 46, on viileän asiallinen 
kuntapäättäjä luottamustehtäväs-
sään valtuustosalissa.

Kesän koittaessa kuntansa ta-
lousmurheita pohtivasta valtuu-
tetusta kuoriutuu täysverinen ra-

takuski Kirsi Kangas Porschen 
Sports Cup -sarjassa.

Kyseessä on itse asiassa koko 
perheen harrastus, sillä aviomies-
kin ajaa Porschen rata-autoa Simo 
P. Kangas -nimellä ja täksi kesäksi 

radalle lähtee myös heidän 17-vuo-
tias poikansa Olli.

Kirsi Parhankangas oli tähän ke-
sään saakka Porschen ratasarjan ai-
noa naiskuljettaja, mutta nyt mie-
lenkiinto kohdistuu myös toiseen 
rataleiman suorittaneeseen kuljet-
tajaan, Anne Koivulaan.

PARHANKANGAS olisi oikeastaan 
halunnut harrastaa rallia, mutta 
siihen ei ollut mahdollisuutta ja 
se olisi saattanut olla liian haas-
tavaakin.

–!Olen saanut kantapään kautta 
oppia, että suurin este rata-autoi-
lussa on pään sisällä. Olin jo val-
mis lopettamaan, kun jäin yleensä 
lähdöissä viimeiseksi.

Auton vauhtia, kiihdytyksiä ja 
jarrutuksia rekisteröivä data kui-
tenkin kertoi, ettei Kirsi tehnyt 
varsinaisesti mitään väärin.

–!Ratakonkari Esa Schroderus 
vahvisti autoni olevan hyvä ajet-
tava, hän näytti jarrutuspaikat ja 
rohkaisi vain ajamaan pitemmäl-
le ilman jarrutusta. Hermon on 
pidettävä, kaarteeseen saakka on 
ajettava täysillä ja sitten vasta jal-
ka suoraan jarrulle.

KIRSI PARHANKANGAS sanoo lämpötilan Porschen rata-autossa kohoavan kilpailussa jopa 60 asteeseen. Vettä on kuumana päivänä juotava 4-5 litraa ja muistettava tankata myös merisuolaa.

Hermon on 
pidettävä 
viimeiseen asti

KUKA

Kirsi 
Parhankangas

  Syntynyt 29.2.1968 Nokialla.
  Naimisissa Kyrel Oy:n 

toimitusjohtajan Simo Parhan-
kankaan kanssa. 4 lasta.

  Ammatiltaan kehoterapeutti.
  Kolmatta kautta Hämeen-

kyrön kunnanvaltuustossa 
kokoomuksen ryhmässä. 
Valtuuston puheenjohtaja 2013–

  Harrastaa autourheilun 
lisäksi käsitöitä ja lasitöitä.

PORSCHE CLUB FINLAND
  Suomen Porsche-klubi 

perustettiin vuonna 1971 
muutaman merkistä 
kiinnostuneen henkilön ja 
silloisen maahantuojan 
yhteistyönä.

  Porsche oli tuolloin niin 
sanottujen prototyyppi-sarjojen 
valtias. Pauli Toivonen, Leo 
Kinnunen ja Hans Laine veivät 
Porschen aina ralliin saakka. 

PORSCHE RACING CLUB

  Koska kilpailutoiminta ei 
kuulu Porschen emoyhdistyksen 
toimintaan, perustettiin vuonna 
2004 oma yhdistys, Porsche 
Racing Club Finland ry kilpaile-
misesta ja rata-ajosta kiinnostu-
neita Porsche-harrastajia varten.

  PRCF järjestää harrastus-
henkisiä ratakilpailuja sekä 
Sports Cup- ja Porsche GT3 Cup 
Trophy -kilpa-autosarjoja.

  Sports Cupin 8-luokassa 
käytetään katulaillisia renkaita, 
ja lisäksi ne on jaettu ala luokkiin 
(8A, 8B, 8C ja 8D) niiden teho-
painosuhteen mukaan. 
Luokassa 5 ajavat tehtaan GT3 
Cup -autot slikseillä ja luokassa 
7 kaikki muut sliksejä käyttävät 
kilpa-Porschet.

420 hv
  Porsche 997 vm. 2009 on 

varustettu 3,6 litran vapaasti 
hengittävällä 6-sylinterisellä 
boxer-moottorilla, joka tuottaa 
420 hevosvoimaa (esimerkiksi 
Toyotan 1,6-litrainen 132 hv).

  Kilpailu paino kuljettajan 
kanssa on 1 265 kiloa.

  Auton vääntömomentti on 
420 Nm/6 500 rpm (Toyotassa 
160/4 400).

  Kiihtyy 0–100 km/h noin 
5 sekunnissa, huippu nopeus 
280 km/h (Toyota 10 s ja 200 
km/h).  

 a KATSO VIDEO 
Katso, kun Kirsi Parhankangas 
esittelee kisa-autoaan osoitteessa 
aamulehti.fi/videot.

 ! Hämeenkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtajasta 
tulee Porschen ratakuski kesäkuukausiksi.

 ! Kirsi Parhankangas, 46, on oppinut luottamaan itseensä.


