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OTA YHTEYTTÄ

Ihmiset elää joka päivä

  Twitterissä: @IhmisetToi-
mitus #IhmistenToimitus

  Facebookissa: Aamulehti 
Ihmiset 

  Sähköposti: al.ihmiset@ 
aamulehti.fi 

  Puhelin: 010 665 3086,  
arkisin kello 10–16.

  Posti: Aamulehti Ihmiset,  
Itäinenkatu 11, PL 327,  
33101 Tampere

AVAA KESKUSTELU
  Kommentoi juttujamme  

osoitteessa www.aamulehti.fi
  Voit avata uuden keskus-

telun tarjoamalla meille enin-
tään 4 000 merkin mittaisen, 
selkeän mielipiteen ja sille 
perustelut sisältävän kirjoi-
tuksen. Tekstit julkaistaan 
kirjoittajan nimellä. 

  Lähetä puheenvuoroava-
uksesi sähköpostitse osoit-
teeseen  
nakokulma@aamulehti.fi. 

  Puhelin: 010 665 3214
  Sähköposti: nakokulma@

aamulehti.fi
  Postiosoite: Näkökulma,  

PL 327, 33101 Tampere

Alastaron radalla syksyllä 2013 
Parhankankaan pää kesti riittävän 
pitkälle. Vauhtia tuli lisää ja hän 
luotti auton pysähtyvän ja kään-
tyvän kaarteessa.

–!Kaikki meni nappiin, ja sain 
kierrosajasta useita sekunteja pois.

ENSIMMÄISEN tuntumansa rata-
autoiluun Kirsi Parhankangas sai 
Porsche Club Finlandin ratapäivil-
lä perheen omalla autolla.

Yritysjohtajan puolisona hän oli 
tosin tottunut ajamaan paljon it-
sekin, kun runsaasti matkatöitä 
tehnyt aviopuoliso halusi levätä 
lennoilta palattuaan.

Rataleimatutkinnon hän suoritti 
vuonna 2010, ajoi Sports Cup -sar-
jaa 2010–2011 ja sitten GT 3 Cup 
Trophya eli SM-ratasarjaa 2012 ja 
2013. Nyt hän on palannut jälleen 
Sports Cup -luokkaan.

SPORTS CUP on kilpa-autosarja, jos-
sa ajetaan kilpaa herrasmiessään-
töjä kunnioittaen.

Muut kilpailijat vaarantavaa ja 
yleisten ratasääntöjen vastaista 
ajotapaa ei hyväksytä. Estäminen, 
ryntäys tai peittely ovat kiellettyjä.

–!Radalla on koskemattomuus-
kielto. Auton hajoaminen on kal-
lista ja kisa päättyy. Sopivaa ohi-
tuspaikkaa on kytättävä, mutta sitä 
ei saa hakea ryntäämällä.

Kirsi Parhankangas sanoo saa-
neensa radalta valtavasti elämyk-
siä. Lähtö jännittää, sydän hakkaa 
ja hiki virtaa, mutta se on sen ar-
voista.

! PALLEA ON YLEENSÄ jumissa puoli 
tuntia ennen kilpailua, mutta olo 
rauhoittuu, kun saa kypärän pää-
hänsä ja pääsee sisälle autoon.

Liika innostuminenkaan ei ole 
hyvästä. Rauhallisuus ja varmuus 

ovat valtteja.
–!Auto on sisältä täysin riisuttu, 

ja meteli on hirveä. Ilmanvaihtoa 
ei ole, ja lämpötila saattaa nous-
ta yli 60 asteeseen. Kuumana päi-
vänä on juotava 4–5 litraa vettä ja 
muistettava hikoilun takia käyttää 
merisuolaa.

Parhankankailla on  käytössään 
vuoden 2009 Porsche 997:t. Perhe 
ajaa Aarnio Racing Teamissa, jon-
ka tallipäällikkönä ja päämekaa-
nikkona on Lauri ”Lare” Aarnio.

Porschen ratasarjan autot ovat 
täysin tehdasvalmisteisia. Myös 
kaikkien varaosien on oltava teh-
taalta. Ennen kisaa autoihin asen-
netaan tiedonkeruujärjestelmät ja 
kamerat.

–!Järjestelmä rekisteröi kaasun 
asennot, nopeudet, jarrutukset 
ja kiihdytykset. Myös kahden eri 
kuljettajan dataa voidaan vertail-
la keskenään.

Yli 400 hevosvoiman koneella 
varustettu rata-auto saavuttaa par-
haimmillaan huippunopeuden 280 
km/h. Suomen lyhyiden, 3–4 kilo-
metrin ratojen suorilla on päästy 
parhaimmillaan 250 kilometrin 
nopeuksiin.

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.

Lähtö jännittää, 
sydän hakkaa 
 ja hiki virtaa.

Suurin este 
rata-autoilussa 
on pään sisällä.

AUTO on sisältä täysin riisuttu.

VUOTEEN 2013 asti Parhankangas 
oli maan ainoa naiskuski.

420 HEVOSVOIMAA, 280 kilomet-
riä tunnissa.

RINNE 1: Antti Rinne siirtyy 
valtiovarainministeriksi. Ay-
tausta auttaa tehtävässä erin-
omaisesti, sillä se kokemus jos 
mikä opettaa pitämään käden 
syvällä toisen taskussa.

RINNE 2: EU-tehtävät edel-
lyttävät laajaa kielitaitoa. Antti 
Rinne on ajatellut hoitaa minis-
terin tehtäviään ensimmäiset 
ajat niin, että Alexander Stubb 
puhuu ja hän vain kuuntelee.

RINNE 3: Antti Rinne osallis-
tui mielenosoitukseen viinayh-
tiö Altian puolesta. Seuraavak-
si hän etsii Paavo Arhinmäen 
vanhat gra"tisuihkeet, jotta 
jostain jäisi edes jotain jälkeä.

RINNE 4: Antti Rinne meni 
Brysseliin kokoukseen. Muut 
EU-valtiovarainministerit ih-
mettelivät, että koska oikea mi-
nisteri tulee, kun turvamies tu-
li jo?

RINNE 5: Ministeriksi pitää 
valita hyvämaineinen Suomen 
kansalainen. Kun sellaiset lop-
puivat, jäljelle jäi Antti Rinne.

RINNE 6: Jotkut demarit epäi-
livät, että valtiovarainministe-
rin tehtävät vievät liikaa pu-
heenjohtajan energiaa. Antti 
Rinne muistutti, että sitä saa 
Alkosta lisää.

RINNE 7: Kaikki demareiden 
puolue-elimet nimittivät yk-
simielisesti puheenjohtajansa 
valtiovarainministeriksi. Koke-
muksen rohkaisemana ensi vap-
puna on odotettavissa täysin 
riitasoinnutonta kuorolaulua.

RINNE 8: Demarit vaihtoivat 
vain valtiovarainministerin. 
Hyvä päätös. Näin puheenjoh-

taja ei liikaa erotu muista de-
mariministereistä.

RINNE 9: Antti Rinne osallis-
tui innokkaasti Pron puheen-
johtajana Levin hissiyhtiön joh-
tajan syrjäyttämiseen. Järjeste-
lyyn osallistuivat johtaja, kolme 
poliitikkoa ja punaviinipullo.

RINNE 10: Antti Rinne lupaa 
kiertää demarikenttää kuin aro-
pupu. Vertaus on hiukan ontuva 
todistetusti useampikertaisel-
le heterolle, lihansyöjä-äijälle. 
Mutta mitä sitä ei tekisi puolu-
eensa eteen. Söisi jopa ruohoa.

RINNE 11: Puheenjohtajavaih-
dos toi demareille jo EU-vaalis-
sa ensimmäisen voiton. Brysse-
liin lähtee tuplaten demareita. 
Edellisvaalien maskotti Mitro 
Repo kun edusti sitoutumatto-
mana ihan itseään.

RINNE 12: Antti Rinteen ta-
voite on nostaa demarit seu-
raavissa vaaleissa pääministe-
ripuolueeksi. Se onnistuu var-
masti helpommin kuin Suomen 
talouden tasapainottaminen.

RINNE 13: Antti Rinne jaksaa 
kyllä painaa pitkää päivää ja ol-
la tien päällä. Hän harjoitteli 
Veikko Sinisalon kiertueilla 
138 000 kilometriä autonkul-
jettajana.

RINNE 14: Työministerin teh-
täviä soviteltiin pitkään Antti 
Rinteelle. Lopulta ymmärret-
tiin, että vaikka kokemusta sa-
hamiehenä olikin, Lauri-totee-
mia ei sentään saa kaataa.

RINNE 15: Demarit halusivat 
muutoksen. Antti auttoi heti 
EU-vaaleissa – valitettavasti 
vain väärään suuntaan.

Täysi totuus 
ministeri  
Antti Rinteestä
TÄSTÄ PUHUTAAN

Jorma Pokkinen
@aamulehti.fi


