
16.4.2022

Haavisto avaa kauden sunnuntaina Latviassa
Silve Racing -tiimin Jere Haavisto avaa kilpailu-
kautensa huomenna sunnuntaina Latvian mes-
taruussarjan avausosakilpailussa Aizputessa. 
KTM:lle vaihtanut tiimi on ehtinyt tehdä jo kaksi 
ulkomaan harjoitusleiriä tälle keväälle ja valmis-
tautuminen on sujunut hyvin.

- Maaliskuussa pidettiin kuukauden harjoitus-
leiri Belgiassa, missä sää oli poikkeuksellisesti 
todella hyvä siihen vuoden aikaan nähden ja 
muutenkin harjoituksien puolesta reissu oli 
todella onnistunut. Tämän jälkeen meillä oli 
nopea ”pitstop” Suomessa ja sitten lähdimme 
vielä Jeren sekä Teemun kanssa Latviaan KTM 
Nordicin järjestämälle leirille reiluksi viikoksi. Iso 
muutos on ollut tälle vuodelle, kun pyörämerkki 
on vaihtunut ja sitä kautta paljon järjestelemistä 
sekä oppimista, mutta se on mennyt kyllä todel-
la hyvin, kun on saatu paljon apua KTM Nordi-
cilta sekä Motopalvelulta. KTM pyörät niin SX-F 
450, kun SX-F 250 ovat todella kilpailukykyisiä 
jo kaupasta haettaessa eikä siten ole tarvinnut 
tehdä kuin jotain säätöjä jousitukseen sekä 
pieniä kuski kohtaisia muutoksia, tiimipäällikkö 
Petteri Silvennoinen kertoi.

Silve Racing -tiimin kokoonpano kasvoi tälle 
vuodelle myös kahdella uudella kuljettajalla, kun 
nuoret lupaukset Eliel Lehtinen ja Joona Kukko-
nen liittyivät joukkoon. Samalla valmennuksellis-
ta vetovastuuta lähti ottamaan ex-jääkiekkoilija 
Jyrki Louhi.

- Uudet nuoret kuskit tuovat hyvää virtaa toimin-
taa ja täydentävät hyvin kokonaisuutta.

Jykä (Jyrki Louhi) on valmentamassa jätkiä ja 
myös meidän kokeneemmat kuskimme jaka-
vat tietoa harjoittelusta sekä pyörän säädöistä 
nuoremmille. Pyrin myös kaikessa tekemisessä 
siihen, että yhdessä tehdään paljon asioista ja, 
että informaatiota jaetaan laajasti tiimin sisällä 
pyöristä ja harjoittelusta niin, että kaikilla olisi 
maksimaaliset mahdollisuudet kehittyä, Silven-
noinen jatkoi.

Eliel Lehtisen talven harjoitusohjelmaan on kuu-
lunut jo joulukuun puolesta välistä leiritystä Es-
panjassa sekä pidempi leiritys Belgiassa, mikä 
on avannut mahdollisuuden siihen, että hän on 
ehtinyt avaamaan kilpailukauden jo Belgian- ja 
Hollannin mestaruussarjoissa.

”Jo muutaman ajo kerran jälkeen pyörä tuntui 
heti todella hyvältä, kun olen aikaisemminkin 
ajanut KTM:llä. Nyt on hyvä kauteen valmistau-
minen takana niin hienoa aloittaa kilpailukausi” 
Jere Haavisto



- Eliel jatkaa kilpailukauttaan maanantaina Ol-
debroekissa Hollannin mestikassa ja Jere avaa 
kautensa tosiaan huomenna Aizputessa Latvian 
mestikassa, mikä toimii hänelle hyvä harjoitus-
kilpailuna kohti Kegumsin EMX Open -kilpailua, 
joka ajetaan viikon päästä. Teemu (Makkonen) 
ja Joona (Kukkonen) avaavat kautensa kilpai-
lujen osalta Hyvinkään MX-liigassa toukokuun 
alussa, Silvennoinen kertoo.

Lehtisen ja Haavisto on tarkoitus ajaa kauden 
aikana myös muita kansainvälisiä kilpailuja 
tulostason niin salliessa. Lahdessa asuvan 
Lehtisen tavoitteena on osallistua valikoituihin 
EMX250-luokan kilpailuihin kauden mittaan 
ja Haaviston suunnitelmissa on puolestaan 
ajaa valikoituja MXGP-kilpailuja Latvian EMX 
Open-kilpailun lisäksi.

- Toiminta on kasvanut tälle vuodelle siten, että 
se on mahdollistanut laadukkaamman tekemi-
sen hyvien uusien yhteistyökumppaneiden kaut-
ta. On pystytty panostamaan kevään leirityksiin 
sekä pystytään suunnittelemaan realistisesti 
myös kansainvälisiä kilpailuja meidän kalen-
teriimme. Kuskit ovat tehneet todella tunnolli-
sesti töitä talven ajan ja myös pyöriä on ehditty 
testata hyvin. Mikä on tietysti urheilussa aina 
tärkeää, niin on pystytty myöskin terveenä har-
joittelemaan. Jeren osalta huomenna saadaan 
vähän esimakua siitä, missä tulostaso tällä 
hetkellä menee, vaikka kyseessä onkin harjoi-
tuskilpailu. Luottavaisin mielin odotan huomista 
kilpailua, Silvennoinen päättää.
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