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Jyväskylän katsastusasema, puh. 0204 88 119
Jkl-Seppälän katsastusasema, puh. 0204 88 130
Suolahden katsastusasema, puh. 0204 88 131
Jämsän katsastusasema, puh. 0204 88 132
Keuruun katsastusasema, puh. 0204 88 134
Äänekosken katsastusasema, puh 0204 88 3525
Viitasaaren katsastusasema, puh. 0204 88 113

Suomen Autokatsastus Oy
Pitkäaikaista aktiivista yhteistyötä rallijärjestäjien kanssa

- katsastus
siihen voit

luottaa!

- katsastus
siihen voit

luottaa!

SKF Jälleenmyyjä

Vasarakatu 22, 40320 Jyväskylä.
Puh. (014) 338 8800
Fax. (014) 338 8888

Laukaantie 7, Jyväskylä

Varaosat:
ma-pe 7.30-17.00

Huolto:
ma-pe 7.30-16.00

Pikahuolto:
ma-pe 7.30-16.00

Puhelinnumerot:
Pikahuolto 010 555 3344
Huolto 010 555 3340
Varaosat 010 555 3330

Sinua palvelee:

Syys-

HUOLTO-

PAKETTI:

590,-
121 ja 323 vm. 82-93 (bens.moottorit)

690,-
626 ja 929 vm. 83-94 (bens.moottorit)

Sis.: Neste City Pro

5W/40 öljyt, alkuperäiset

tulpat ja öljynsuodattimen,

yhteensä

23 TYÖVAIHETTA

ja varmuuden siitä,

että huoltojätteet

hävitetään ympäristölle

ystävällisesti. Smile! on

markkinoiden mittavimpia

huoltopaketteja. Siispä

VARAA AIKA HETI!

Saab 99/90  vm. 82-87

720,-
Saab 900  vm. 82-92
720,-

SYYS-
HUOLTO   Alkuperäiset

MAZDA- ja SAAB-

TUULILASIN-

PYYHKIMET

-20%
Varastossamme olevat

KESÄRENKAAT

POISTOHINNOIN

-50%

SYYSHUOLLON AIKA!SYYSHUOLLON AIKA!

SAAB–MAZDA
varaosa- ja huoltopalvelut

(ovh.)

31.8.99 asti

345,-

RALLI
EXTRA

EI JÄLLEENMYYJILLE

FINNET-myymälä

Tarjolla rajoitettu erä

Harvinaisia
MITSUBISHI
rallikuoria

NOKIAN 5110/6110
puhelimiin

FINNET-taskut Prismoissa

• Yliopistonkatu 28 p. 0800-9-0950
• Torikatu 3 Äänekoski p. 2402 290

Jyväskylä, Palokankaantie 20, p. 696 611

ILKKA PIETARINEN

Juha Repo on nähnyt ralliautoilun huipputason hohdokkaan, mutta myös nurjan puolen. Revon mukaan ralliautoilun MM-sarja on joskus kuin hiekkalaatikko, jossa
ihmiset ovat kateellisia, mustasukkaisia ja vainoharhaisia.

Ari Mäntylä

Juha Repo, 42, ei ollut uskoa
tilaisuuden viimein tulleen, kun
Juha Kankkunen pyysi häntä
kartanlukijaksi kolme vuotta sit-
ten. Kankkunen oli menettänyt
Nicky Gristin Colin McRaelle ja
hän tarvitsi kielitaitoista kaveria,
joka jo oli hankkinut kannuk-
sensa maailmalla.

— Mun piti kaksi kertaa ni-
pistää itseäni, kun mulle tällai-
nen tilaisuus tarjoutui. Juha on
luunkova ammattimies ja minä
untuvikko, Repo muisteli.

Mutta ei Kankkunen Repoa
olisi valinnut ellei hän olisi luot-
tanut miehen kykyihin. Repo
aloitti kartanlukijana Teemu
Tahkon kyydissä vuonna 1981.
Jyväskylän Suurajoihin hän
osallistui ensimmäisen kerran
seuraavana vuonna Voitto Silan-
derin kakkosena. Kun Timo Sa-
lonen ”vei” Silanderin Mikael
Sundströmiltä vuonna 1987, tar-
joutui Revolle kartanlukijan
paikka kansainvälisiin ralleihin.

— Silloin kun Suntan (Sund-
ström) kanssa kierrettiin super-
EM-ralleja, olivat huollot vapai-
ta. Kartat olivat itäblokissa mitä
olivat ja niillä piti tehdä huolto-
suunnitelmat. Se oli mun am-
mattikorkeakoulu tähän hom-
maan. En mä saa vatsanpuruja
siitä, ettenkö löydä paikalle, Re-
po tuumasi.

Trial vaihtui
ralliautoiluun

Repo ajautui autourheilun pa-
riin sukulaisten ja kavereiden
vaikutuksesta. Hänen isänsä Ilk-
ka Repo hääräsi autoalalla 1960-
luvulla. Repojen tuttaviin kuu-
luivat mm. Leo Kinnunen ja
Hans Laine.

— Lähellä meitä asui kaverei-
ta, jotka harrastivat rallia. SM-
ralleja lähdettiin heti katsomaan,
kun saatiin ajokortti. Siihen ai-
kaan siellä ajoivat (Ari) Vata-
nen, (Hannu) Mikkola ja Henk-
ka (Toivonen), Repo kertasi.

Repo kuitenkin aloitti mootto-
riurheilun trialista. Hän harrasti
trialia vuodet 1975—80. Kotona
palkintokaapissa komeilee ralli-
pyttyjen lisäksi nuorten SM-
pronssi trialista vuodelta 1976.

— En minä itseäni kartturiksi
ole ikinä tyrkyttänyt. Suntta kai
halusi minut sen takia, että pu-
huin hyvin englantia, Repo ar-
veli.

Kielitaito ja kokemus lienevät
vaikuttaneet niin ikään asiaan,
kun Kankkusen, Tommi Mäki-
sen, Harri Rovanperän ja aikoi-
naan Ari Mökkösen manageri
Timo Jouhki pirautti Revolle.
Mökkönen ja Rovanperä tarvit-
sivat kokenutta kakkoskuljetta-
jaa ja Jouhkin mielestä Repo oli
oikea mies tehtävään.

— Olin oikeastaan jo unohta-
nut koko homman, kun Jouhki
soitti, Repo tuumasi unelmas-
taan MM-tason kartanlukijana.

Kauan kaivattu
MM-voitto

Kun Repo kuului jo valmiiksi
Jouhkin talliin, ei Kankkusen
tarvinnut kaukaa etsiä uutta kar-
tanlukijaa.

— Vuoden aikana ollaan niin
paljon keskenään tekemisissä,
että mieluummin sitä kai haluaa
suomalaisen kartturin, Repo
puntaroi valintaansa.

Ennen Kankkusta Repo ehti
osallistua Sundströmin, Mökkö-
sen ja Rovanperän vierellä 20
MM-ralliin, joista kymmenkun-
ta oli Jyväskylän Suurajoja.
Sundströmin kanssa Repo kolusi
Britannian RAC-rallin kolme

kertaa. Vuonna 1989 parivaljak-
ko ylsi RAC:ssä yleiskilpailun
seitsemänneksi.

Revon ura Kankkusen vierellä
ei alkanut hohdokkaasti vuonna
1997. Repo sai odotella lähes
viisi kuukautta ennen kuin hän
pääsi tositoimiin MM-ralliin Ar-
gentiinassa. Miestä söi varmasti
myös se, että Kankkunen joutui
Fordilla pari kertaa luovutta-
maan tulossa olleen MM-voiton
silloiselle tallikaverilleen Carlos
Sainzille. Ei ollut mikään ihme,
että Repo ei uskonut voittoon
Argentiinassakaan toukokuussa
ennen kuin auto oli parkkeerattu
parc fermeen.

— Autosta hajosi vielä pyö-

rän napa viimeisellä 40 kilomet-
rin siirtymällä. Onneksi se kesti
maaliin asti, Repo huoahti.

Raskasta mutta
myös antoisaa

Vaikka työ on erittäin raskas-
ta, ei Repo ole katunut hyppyä
maailman parhaimman rallikul-
jettajan kartanlukijaksi.

— Tässä tapaa paljon ihmisiä
ja kielitaito karttuu. Panokset
ovat MM-tasolla kyllä kauhean
kovat. Subarulla kartanlukijat
ovat myös testeissä mukana.
Neljäntoista MM-rallin ohjel-
malla ralliautoilun kanssa ollaan
tekemisissä 300 vuorokautta

vuodessa, Repo laskeskeli.
— Ja koko ajan päällä on mi-

nuuttiaikataulu. Oikeastaan koti-
matka lentokoneessa on ainoa
paikka missä voi rentoutua. Ki-
san jälkeen menee väkisin pari
vuorokautta ennen kuin pystyy
nollaamaan tilanteen, Repo tote-
si.

Revon kaltaisen ralliammatti-
laisen perhe joutuu pakostakin
joustamaan paljon. Revolla on
kaksi lasta, 20-vuotias tytär ja
kolmevuotias poika.

— Vapaa-aikana sitä sitten
haluaa olla omissa oloissaan,
Repo tuumasi.

Kunniaa on
turha odottaa

Vaikka Repo on töissä ralliau-
toilun korkeimmalla tasolla,
huipputallissa ja tähtikuljettajan
vierellä, ei hänen karmanaan ole
paistatella parrasvaloissa.

— Jos haluat olla parrasva-
loissa niin sun pitää ruveta aja-
maan autoa. Kiiki (Markku Ale-
nin pitkäaikainen kartanlukija
Ilkka Kivimäki) sanoi osuvasti,
että ensin tärkeysjärjestyksessä
tulee automerkki, sitten kuljetta-
ja, talli, penkki, turvavyöt, sam-
mutusjärjestelmä ja vasta sitten
kartanlukija. Jos olet siitä katke-
ra niin olet väärässä hommassa,
Repo tiivisti.

Kartanlukijoiden työ on todel-
lisuudessa kuitenkin sieltä tär-
keimmästä päästä.

— Me ollaan Juhan kanssa
kahden miehen joukkue. Mun
tehtävä on hoitaa oma hommani
niin hyvin, että Juha voi keskit-
tyä vaan ajamiseen. Mä voin
tsempata häntä ja pitää hänen
motivaatiotason korkealla. Mul-
le riittää, kun mä tiedän, että il-
man mua kuljettaja ei pysty aja-
maan niin kovia pätkäaikoja,
Repo puntaroi rooliaan.

Repo on miettinyt myös am-
matin vaarallisia puolia.

— Tietysti tässä asettaa itsen-
sä alttiiksi vaaralle, mutta ei sitä
ajattele. Jos alkaa pelottaa niin
sitten pitää lopettaa, Repo pai-
notti.

Mitä mies tekee
rallien jälkeen ?

Vaikka ei pelottaisikaan, niin
Kankkunen ja Repo lopettavat
jossain vaiheessa maailman ral-
lipolkujen kiertämisen.

— Jotainhan tämän ikäisen
miehen pitää tehdä, jos sellainen
tilanne sitten joskus eteen tulee,
Repo aprikoi.

Kokkikoulutuksen saanut Re-
po ei aio palata ammattiin, josta
hän lähti kartanlukijan pitkälle
tielle. Repo myi keittiölaitteita
hotelleille ja ravintoloille ennen
kartturin hommiaan.

— Näen mahdollisuudet aika
pieninä, että jatkaisin autourhei-
lun parissa Suomessa. Ehkä se
olisi jotain tehdastiimien parissa
ulkomailla, Repo vihjaisi.

■ ”Jos haluat olla parrasvaloissa niin sun pitää ruveta ajamaan autoa”, tuumaa Kankkusen
kakkonen Juha Repo. Ammattimies tietää arvonsa ilman prenikoitakin.

Kunnia karttaa kartanlukijaa

RISTO AALTO

Juha Repo on päässyt mukaan ralliautoilun eliittiporukkaan. Juttukaverina Luis Moya Jämsän huolto-
tauolla viime vuonna.


