
Teemu Palokangas

Jyväskylän MM-rallin vie-
raaksi tulee tänä vuonna noin
14 000 yritysvierasta, joista noin
10 000 on ulkomaalaisia. Hip-
poksen yrityskylän tilaisuuksiin
kahtena iltana osallistuu viiti-
sentuhatta vierasta, muut
asiakastilaisuudet ovat reittien
varsilla.

Yritys maksaa vieraasta yh-
deksänsataa markkaa pelkkänä
ilmoittautumisena. Kun lisäksi
lasketaan muu yritysten tarjoa-
ma ohjelma, ruokailut ja majoi-
tukset, nousevat viikolla pyöri-
vät rahasummat taivaisiin.

AKK ei julkista
talouslukuja

Rallin järjestäjän AKK Sports
Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Ma-
honen haluaa jarrutella bisnes-
puheita. Hän muistuttaa, että
AKK:lle tapahtumasta on myös
mittavia kuluja. Asiakastilai-
suuksien tuotto on hänen mu-
kaansa noin viidennes tapahtu-
man kokonaistuotosta. Muita ta-
louslukuja AKK ei halua tuoda
julkisesti esiin.

Keskisuomalaisille yrityksille
ralli on miltei vuoden ainoa
mahdollisuus nostaa oman yri-
tyksen nimi julkisuuteen ja ra-
kentaa suhteita muihin yrityk-
siin.

— Ralliviikonloppu on meille
suurin yksittäinen markkinointi-
ponnistus, kertoo suunnittelu-
päällikkö Asko Ojaniemi Jyväs-
kylän Elomatic Oy:stä. Insinöö-
ritoimisto Elomaticissa on las-
kettu saadun näkyvyyden olevan
hyödyksi kovista kustannuksista
huolimatta.

Näyttelyteltta
vaatii 50 vierasta

Yritysten tulee kutsua vähin-
tään viisikymmentä vierasta, jot-
ta ne saavat oman näyttelyteltan
Hippoksen VIP-kylästä. Eloma-
tic kutsuukin vieraita juuri sen
verran.

— Järjestämme päivällä vie-
raille omaa ohjelmaa ja viemme
heidät illaksi Hippokselle, Oja-
niemi selvittää.

VIP-kylän ralliohjelmaan

kuuluu Hippoksen erikoisko-
keen seuraaminen. Muutoin ky-
lässä hoidetaan asiakassuhteita
ja nautitaan järjestetystä ohjel-
masta.

Pienetkin yritykset
haluavat hyödyntää

Rallin suurimmat mainostajat
ja sponsorit näkyvät viikon aika-
na vähän joka puolella ja niille
viikonloppu on tietysti hyvin
tärkeä. AKK Sports Oy:n toimi-
tusjohtaja Jarmo Mahonen
myöntää, että pienet yritykset
tahtovat jäädä suurempien jal-
koihin.

— Me järjestäjänä keskitym-
me suurten yritysten massatilai-
suuksiin, jolloin pienen ryhmän
räätälöityjä elämyspaketteja em-
me mielellämme lähde edes te-
kemään, Mahonen toteaa.

Siitä huolimatta myös pie-
nemmät yritykset haluavat hyö-
dyntää tapahtuman. Jyväskylä-
läinen työstökoneita maahantuo-
va SEM Comp kutsuu vieraak-
seen kymmenen ihmistä. Sillä ei
irtoa näyttelytilaa Hippoksen
kylästä, mutta ainakin vieraat
pääsevät tutustumaan muihin
kylässä näkyviin yrityksiin.

— Meillä on lisäksi avoimien
ovien päivä yrityksessä, jonne
olemme kutsuneet useampia sa-
toja ihmisiä, kertoo yrityksen
huoltoinsinööri Sami Ahonen.

Ei niinkään ralli
vaan tutustuminen

Ahonen ei usko varsinkaan
ulkomaisten vieraiden juuri ral-
lista innostuvan. Sillä ei kuiten-
kaan ole mitään väliä, koska
vieraat tulevatkin pääasiassa tu-
tustumaan yhteistyökumppanei-
hinsa.
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4.150

Uutuus! Taskukokoinen, metallikuorinen Canon
PowerShot A50 digitaalikamera sopii sekä kotikäyt-
töön että yritykselle.  1.3 megapikselin CCD-
kennolla saat tarkkoja jopa 1280x960 pikselin kuvia.
Monipuolisessa,  helppokäyttöisessä kamerassa on
2.5x zoom, 9 linssielementtiä, kaksisuuntainen
tallennus, jatkuva kuvaus, erittäin nopea kuvan-
tallennus sekä täydellinen ohjelmistopaketti. Mukana
akku, verkkolaite sekä 8 Mt muistikortti.

Hinta vain!

2.290

Canon BJC-7100

Canon PowerShot A50
Zoom-digitaalikamera

SuperPaketti 3

* Käyttöluotolla maksuaika 36 kk, luottohinta 13.216 mk.
Luoton vuosikorko on 18%.

Osborne tietokone + 17” Sony monitori
Intel Celeron suoritin 466 MHz, 64MB/8.4 GB, 16 MB Riva TNT2 2D/3D
näytönohjain, 32x CD-asema, ISDN-modeemi, MS IntelliMouse,  aktiivikaiuttimet,
Win 98 FIN, 17” Sony Trinitron monitori.

Ohjelmat asennettuina
MS Works, Word, Encarta – CD-tietosanateos,  Autoroute Express – kartasto,
suomalainen tietosanakirja CD Fakta, Euro Translator Pro – 9 kielen tulkki sekä peli.

Kolumbus Internet asennettuna
Käyttö 49 mk/kk + ppm.

ISDN-palvelu asennettuna
Sisältää palvelun ja asennuksen. Lisähinta enintään 79 mk/kk nykyiseen lankaliittymään
verrattuna (kokonaiskustannus enintään 128 mk/kk + puhelut).

Optiot: HP DeskJet 610C väritulostin 690,-
HP ScanJet 3200 tasoskanneri 690,-
HP LaserJet 1100 lasertulostin 2.550,-

Tämä paketti on sinulle, joka haluat kohtuukustannuksilla kotiisi
uuden ja tehokkaan tietokoneen, mutta et halua käyttää aikaasi
koneen ja  ohjelmistojen asennukseen. Kun ostat
SuperPaketin, saat kotiisi käyttövalmiin,
kotimaisen Osborne-tietokoneen
sekä nopeat Internet-yhteydet.

Canon BJC-7100 hoitaa nopeasti ja laadukkaasti kaikki tulostustehtä-
vät mv-tulostuksesta  grafiikkaan ja valokuviin.
Ammattikäyttöön tarkoitetun tulostimen
tarkkuus  on 1200 x 600 dpi ja nopeus
8 s/min (mv) ja 5 s/min (väri).
Tulostimessa on riittoisat,
vaihdettavat
värisäiliöt foto- ja
värikasettiin.

MikroPC 5/99
Toimituksen valinta

Zoomaa!

Tietokone kotiin
kuljetettuna ja asennettuna! 9.990

 tai osamaksulla:
368,-/kk*

Tule ja kuvauta itsesi

rallitähti Toni

Gardemeisterin

kanssa myymälässämme

to 19.8. klo 16–18!

Gardemeisterin tietä

ralliurheilun huipulle

tukee Osborne tietokoneet.

Reilusti suomalainen

AKKUALAN ERIKOISLIIKE

Ahjokatu 28, P. 685 500

SUPER
HEAVY
DUTY

RASKAAN SARJAN
HUIPPUAKKU

■ Vieraita tulee noin 14 000.

Yritys-
vieraat
ovat iso
bisnes
AKK:lle

RISTO AALTO

Hippoksen tuhansille yrityskylän vieraille on tarjolla pauketta , pä-
rinää ja kestitystä sekä perjantaina että lauantaina. 

Teemu Palokangas

Jyväskylän MM-rallin ja mui-
den suurten tapahtumien majoi-
tuspulaan koitetaan tänä vuonna
vastata kotimajoitusmahdolli-
suuksilla. Kotimajoitus hoide-
taan muun ralliviikon majoituk-
sen tapaan keskitetysti.

Viimeiset kolme vuotta ralli-
majoitusten varauksista ja jär-
jestelyistä on vastannut kongres-
sipalvelu Confennia. Nyt Keski-
Suomen reilun kolmentuhannen
majapaikan lisäksi sillä on tarjo-
ta tulijoille neljäsataa kotimajoi-
tuskohdetta.

Confennian ja Jyväskylän
matkailupalvelun edustajat ovat
kiertäneet kotimajoittajat läpi ja
varmistaneet näin, että kaikki
paikat ovat kunnollisia.

— Muutama tarjoaja on pitä-
nyt hylätä. Asunnot ovat olleet
liian siivottomia tai tupakankat-
kuisia, kertoo Satu Lappalainen
Confenniasta. Suurin osa pai-
koista on kuitenkin läpäissyt
seulan selvästi.

Kotimajoitus on ralliviikon
hotellimajoitusta huomattavasti
edullisempaa. Yhden henkilön
majoitus maksaa 230—280
markkaa vuorokaudelta.

Potkosille tulee
kymmenen vierasta

Potkosen perhe avaa rohkeasti
upouuden omakotitalonsa ovet
espanjalaiselle ralliporukalle.
Kuljettajapari Luis Climent ja
Alex Romani tiiminsä kanssa
majoittuu Nenäinniemessä si-
jaitsevaan noin 250 neliön ta-
loon.

Suurin osa kotimajoittajista
lähtee vieraiden tieltä pois ja jät-
tää asuntonsa kokonaan vierai-
den hallintaan. Potkoset eivät
halua koko taloa luovuttaa, eikä
sille ole tarvettakaan. Espanja-
laiset ovat nimittäin halukkaita
syömään myös aamiaisen, jota
Potkoset heräävät aamuvarhai-
sella vierailleen kokkaamaan.

Leo Potkonen on töissä Jyväs-
kylän messuilla ja tietää, miten
tiukassa asunnot voivat olla ta-
pahtumien aikaan. Näin hän ha-
luaa kantaa oman kortensa ke-

koon majoitusvaikeuksien voit-
tamiseksi.

Vaimo Virve Larjo-Potkonen
on ammatiltaan kokki. Vierai-
den haluama aamiainen ei siis

tule tuottamaan ongelmia. Lu-
vassa on monipuolinen, mutta
tiukasti suomalainen aamiais-
pöytä.

— Lähdemme kaikessa liik-
keelle siitä, että maassa maan ta-
valla, Potkoset toteavat. He ei-
vät halua järjestää vieraille klii-
nistä hotelliympäristöä ja stan-
dardinmukaista hotelliaamiaista.

Majoitusjärjestelyt eivät kui-
tenkaan hotellimajoituksen rin-
nalla kalpene. Kuljettajat pääse-
vät hempeästi sisustettuun las-
tenhuoneeseen ja tiimi kellarin
ylelliseen takkahuoneeseen, jos-
sa on myös saunaosasto.

Potkoset ovat varautuneet sii-
hen, että rallimiesten aikataulu
on tiukka ja että nämä joutuvat
liikkumaan epäsoveliainakin ai-
koina. Onneksi talossa on
useampi sisäänkäynti, joten kul-
keminen on mahdollista tehdä

lähes huomaamatta.

Verotuksesta tulee
suurin ongelma

Suurin epäkohta kotimajoi-
tuksessa on sopivan verotuskäy-
tännön puuttuminen. Majoitta-
jan tuloista menee pääomavero,
eli 28 prosenttia, mutta vähen-
nykset ovat ongelmallisia.

Veden, sähkön, siivouksen ja
mahdollisten vaurioiden kustan-
nukset on miltei mahdoton las-
kea muutamalle päivälle. Niistä
olisi kuitenkin koostettava jär-
kevät kuluvähennykset.

— Kai tässä on tyydyttävä te-
kemään arvioita. On kyllä var-
maa, että riitatapauksia tulee ko-
timajoittajien ja verottajan välil-
lä olemaan, Leo Potkonen huo-
lehtii.

Leo Potkosen mielestä vero-

tuskäytäntöjen epäsuotuisuus
voi latistaa koko hyvin alkaneen
kotimajoituskäytännön.

Kaustisilla on käytetty koko
musiikkijuhlien historian ajan
kotimajoitusta onnistuneesti.
Myös verottaja on tehnyt Kaus-
tisilla joitain suoraviivaistuksia.

Verojohtaja Reijo Hämäläi-
nen Jyväskylän verotoimistosta
on valmis tekemään tällaisia
suoraviivaistuksia täälläkin,
mutta tyrmää korkeat prosentti-
vaatimukset.

— Minä en ainakaan osaa las-
kea, miten voitaisiin vähentää
50 tai 60 prosenttia tuloista ku-
luvähennyksinä. Sopiva määrä
olisi 10—30 prosenttia, hän tuu-
mailee.

Majoittajat tietysti näkevät
asuntonsa antamisen vieraalle
aikamoisena riskinä. Ongelma
on se, että riskiä ei voi vähentää
verotuksessa.

Vähennyskelvotonta on myös
oma työ. Aamiaisen valmistami-
nen, siivoaminen ja pyykin pesu
ovat kaikki vähennyskelvotonta
työtä. Ruoka-aineiden ja sähkön
vähentäminen ei taas ole mis-
sään suhteessa tehdyn työn mää-
rään.

— Tietysti siivoamisen voi
teettää siivousfirmalla, jolloin
kulu on vähennyskelpoinen, to-
teaa Hämäläinen.

■ Potkosen perhe Jyväskylän Nenäinniemessä avaa uuden omakotitalonsa ovet espanjalaisille.
■ Keskitetysti hoidettua kotimajoitusta kokeillaan nyt ensimmäisen kerran. Asuntoja on noin 400.

Antaisitko asuntosi ralliryhmälle?

HANNA MARJANEN

Leo Potkonen ja Virve Larjo-Potkonen ottavat kotiinsa kymmenpäisen espanjalaisryhmän.

HANNA MARJANEN

Pauliina, 3, ja Eveliina, 5, joutuvat luovuttamaan sänkynsä raa-
vaiden rallimiesten käyttöön ja majoittumaan isovanhempien
luokse. Virve Larjo-Potkonen ja Leo Potkonen mahtuvat asun-
toon, vaikka vieraita tuleekin.

Muutama
tarjoaja on
pitänyt 
hylätä.
Asunnot
ovat olleet
liian 
siivottomia.

Satu Lappalainen

,,

Ari Mäntylä

Viron Marko Märtin on teh-
nyt vaikutuksen tallipäälliköi-
hin. Sekä Fordin Malcolm Wil-
son että Toyotan Ove Andersson
on iskenyt silmänsä lahjakkaa-
seen virolaiseen, joka sijoittui
kesäkuussa viidenneksi Akropo-
lis-rallissa. Märtin on ensimmäi-
nen virolainen kuljettaja, joka
on yltänyt MM-pisteille.

Märtin sompailee Jyväskylän
MM-rallissa numerolla 18.

Märtin
pomojen
listoilla


