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Tule kyselemään ja tutustumaan Keskisuomalaisen eri
tilausvaihtoehtoihin ja maksutapoihin. Myyjämme
antavat asiantuntevaa neuvoa paikanpäällä.

Olemme Suurajoviikolla 18–22.8. Jyväskylän kävelykadulla
Nähdään kävelykadun teltalla. Tapaamisiin!

Palvelemme
MA–PE 10–18
LA 10–15

TYTIN SHOP
Täyspottia ja Carrolsia vastapäätä.

–40%
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Forum, Asemakatu 7, Jkl. Puh. 311 1311.
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Laukaanhovin tuotteet!
tehtaanmyymälän hinnoin!

KE – LA
ERÄ PÖYTÄKYNTTILÖITÄ

kot
im

ais
ia

JOKA PÄIVÄ
8–23

Kauppakatu 39
puh. 447 5100

Yliopiston Apteekki

JÄLLEEN ODOTETTU

LAUANTAINA 21.8. klo 14.15
KÄVELYKADULLA

Tarjolla mm: lentolippuja Euroopan eri
kaupunkeihin- seuramatkoja syksyn ja talven
kohteisiin, laivaristeilyjä, hotellilomia etc...

Uskomattoman upeat lähtöhinnat!
Listat toimistollamme jo perjaintaina 20.8.

RALLIEN SYKETTÄ – ILOISTA
TUNNELMAA – TERVETULOA

Huom! Tuotto lahjoitetaan Keski-Suomen
Keskussairaalan Lasten Tuki ry:lle!

Väinönkatu 34,
40100 Jyväskylä,

puh. (014) 211 222
Kauppakatu 14, Jyväskylä

P. 618 298

Chinese Restaurant

Sekä
viini- että
ruokalista

uudistunut.
Tule

herkuttelemaan!

FORUM JYVÄSKYLÄ. PUH. 014-616670

150,-

Lähtölaukaus syksyyn!

Ralliv
iikon

tarjo
us

Loppu
kuun

tarjo
us

Pikavärianalyysi

Ihonpuhdistus

(sis. tietokonepohjaisen Beauty
for all seasons värianalyysin ja
meikkauksen)
Tarjous ei sis. värikarttaa.
Kartta lunastettaessa 200,-

Ripsien kestovärjäys tai kulmien
kestovärjäys ja muotoilu kaupan
päälle! (edun arvo 40,-)

180,-

Huulipunia
mm. Arden, Dior, Clarins

-50%

Varaa aika.

Tervetuloa!

Avoinna
ark. 9-18
la 9-14

Ari Mäntylä

Armin Schwarz on Toyotan,
Mitsubishin ja Fordin tehdasau-
tojen jälkeen päätynyt Skodan
nelivetoisen WRC-auton rattiin.
Urallaan yhden MM-rallin (Ka-
talonia 1991) voittanut saksalai-
nen on saanut huomata, että elo
tshekkitiimissä poikkeaa mel-
koisesti muiden huipputallien
arjesta.

— On monta asiaa, joita tal-
lissa ei tehdäkään automaattises-
ti, kuten tietyt rutiinitarkistuk-
set. Täällä minun täytyy selittää
ja kertoa enemmän näistä asiois-
ta, Schwarz tuumasi.

— Tässä tallissa on totuttu
täysin toisenlaiseen tavoittee-
seen viimeisen 15 — 20 vuoden
aikana. Tähän saakka ralli on ol-
lut heille urheilua ja he ovat ol-

leet tyytyväisiä, kun ovat saa-
neet olla mukana kilpailemassa.
Tätä asennetta täytyy nyt hie-
man muuttaa, Schwarz valotti.

Arminin ajat
eivät kiinnostaneet

Hyvästä esimerkistä mennei-
syyden asenteesta käy kesäkui-
nen Akropolis-ralli, jossa
Schwarz ja Emil Triner sijoittui-
vat yleiskilpailussa 12:nneksi ja
13:nneksi. Skodan rallitalli oli
tulokseen tyytyväinen, sillä
usean WRC-auton keskeytettyä
kumpikin Skoda-kuljettaja kerä-
si valmistajien MM-pisteitä.
Skoda olisi tosin saanut samat
kolme MM-pistettä pelkästään
ajamalla maaliin.

— Talli oli erittäin mielissään
meidän sijoituksista Kreikassa.

Tietysti minäkin olin mielissäni
siitä, että selvisimme maaliin as-
ti, mutta yleiskilpailun 12:s sija
ei anna minulle kovin paljon
tyydytystä, Schwarz tunnusti.

— Alkuun minua hämmästyt-
ti eräs seikka. Kukaan ei ollut
oikeastaan kiinnostunut meidän
erikoiskoeajoista, kun saavuim-
me huoltoon. Kukaan ei kysynyt
meidän aikaa tai sijoitusta, vaan
he tiedustelivat sitä vasta jäl-
keen päin. Kaikilla muilla huip-
putalleilla ajat ovat tiedossa hy-
vissä ajoin ennen kuin kuljettaja
kurvaa huoltopaikalle, Schwarz
vertasi.

— Talli tuntuu olevan myös
tyytyväinen siihen, että auto toi-
mii ja kuljettajat ovat kilpailussa
mukana. Se saattaa tuntua tur-
hauttavalta, kun yrittää valittaa
jostain viasta ja saa vastauksek-
si, että mikä hätänä, autohan
kulkee yhä, Schwarz heitti.

— Mutta nämä ovat asioita ja
asenteita, jotka meidän täytyy
muuttaa. Talli ei voi enää olla
tyytyväinen vallitsevaan tilan-
teeseen, vaan asioita on yritettä-
vä parantaa, Schwarz huomautti.

Kausi alkoi
murheellisesti

Skoda on ollut nelivetoisten
WRC-tallien kerhossa vuoden
alusta alkaen. Talli lähti kauteen
erittäin huonosti valmistautu-
neena. Schwarz ei selviytynyt
Monte Carlossa edes lähtöram-
pille, sillä Skodasta hajosi kyt-
kin parikymmentä metriä ennen
lähtökoroketta. Kytkinvikaan
Schwarz ja Triner joutuivat kes-
keyttämään myös Portugalin ral-
lissa.

— Portugalin keskeytys ei ol-
lut oikeastaan tallin vika. Olim-
me kaksi kuukautta jäljessä tes-
tiaikataulusta, koska voimansiir-
ron toimittaja (Prodrive) ei pitä-
nyt Skodaa mitenkään erityis-
asemassa.

— Alussa oli todella vaikeaa.
Auto rikkoontui aina testeissä ja
meillä oli monenlaisia ongelmia
ja viivytyksiä. Nyt asiat ovat pa-
remmin. Mekaanikot huolehti-
vat nyt autosta kuin omastaan.

He ajattelevat vian ilmaantues-
sa, että hetkinen, mikä MEI-
DÄN autossa on vikana. Aikai-
semmin se oli heille vain muuan
ralliauto, Schwarz vertasi.

Asenteiden parantuminen,
työmoraalin kehittyminen ja ot-
teiden ammatillistuminen on nä-
kynyt tuloksissa. Katalonian ral-
lissa Schwarz nousi jo kuuden-
neksi ennen keskeyttämistään.

— Katalonia oli hyvä. Auto
oli erittäin painava (1340 kiloa)
ja silti pystyin ajamaan kohtuul-
lisia pätkäaikoja. San Remoon
mennessä auto painaa 60—80
kiloa vähemmän, Schwarz huo-
mautti.

— Kataloniassa autosta hajosi
laturi. Samaa laturia käytettiin
etuvetoisissa kitcareissa ja se
toimi moitteettomasti. Emme
osanneet arvata, että se ei kestäi-
si WRC-autossa, jossa mootto-
rin tärinät ovat erilaiset.

— Mutta virheitä ja ongelmia
tulee ja niitä täytyy tulla. Miten

muuten näitä asioita voisi oppia,
Schwarz kyseli.

Paljon vielä
tehtävää

Skodan rallitalli osallistuu tä-
nä vuonna seitsemään MM-osa-
kilpailuun. Schwarzin mukaan
rajoitettu ohjelma on siunauk-
seksi, koska autossa ja tallin toi-
minnassa on vielä paljon tehtä-
vää.

— Onneksi näin alussa auto
ja talli kehittyvät aina pitkin
harppauksin. Auto on satapro-
senttisesti erilainen kuin vuosi
sitten ja ensi vuonna tähän ai-
kaan se on ehkä 50 prosenttia
erilainen nykyiseen verrattuna.

— Palkitsevinta on ollut huo-
mata, että kun olemme tehneet
autoon muutoksia, niin ne ovat
aina tuottaneet parempia tulok-
sia.

Schwarzin mukaan jousitus ja
voimansiirto vaativat vielä eni-

ten kehittämistä ja parantamista.
— Myös moottoria täytyy

vielä testata, Schwarz huomaut-
ti.

Mieluisa
haaste

Schwarz on alun vaikeuksista
huolimatta tyytyväinen ase-
maansa Skodan ykköskuljettaja-
na. Hänellä on tallin kanssa kol-
men vuoden sopimus ja hän
nauttii tallissa arvostusta ja kun-
nioitusta.

— Tämä on minulle suuri
haaste. Kun ilmoitin viime
vuonna meneväni Skodalle niin
ihmiset hymyilivät minulle.
Mutta en näe mitään syytä miksi
Skoda ei voisi olla kilpailuky-
kyinen, Schwarz huomautti.

Schwarz on tietyllä tapaa
myös pitänyt uuden tallin kodik-
kaasta ilmapiiristä.

— En ole koskaan aikaisem-
min tuntenut oloani kuljettajana

näin vapautuneeksi. Minä en
tunne minkäänlaisia paineita.
Skoda ei ole talli, jossa sinulta
odotetaan välittömästi voittoja,
Schwarz tuumasi.

Schwarzin mukaan kulunut
vuosi on jo näyttänyt, että Octa-
via on potentiaalinen voittaja-
auto. Monta rallia ehditään tosin
vielä ajaa ennen kuin Skodalla
hätyytellään kärkitiloja.

— Siihen menee vielä ainakin
ensi vuosi ja ehkä vuosi 2001.
Tarvitsemme paljon aikaa, kos-
ka emme kehitä ainoastaan au-
toa, vaan koko tallia. Me vasta
opettelemme, sillä WRC-autolla
kilpaileminen on ihan toista
kuin pienellä kaksivetoisella.
Mitä nopeampi ja parempi auto
on sitä nopeampi ja parempi on
myös tallin oltava, Schwarz ver-
tasi.

Schwarz lähtee realistisella
mielellä Jyväskylän MM-ralliin.
Hän on edellisen kerran ajanut
Keski-Suomen sorateillä kuusi

vuotta sitten.
— Pidän Suomen MM-rallis-

ta, koska tämä on niin erilainen
ralli. Mutta tämä ei ole meille
helppo kilpailu. Minä en tunne
erikoiskokeita ja nykyisin ne saa
nuotittaessa ajaa vain kolmeen
kertaan.

— Mutta uskon, että meidän
auto on edukseen täällä, koska
se on vakaa ajettava.

Tavoitteena
kympin sakkiin

Schwarzin mukaan tallin ta-
voitteena on ensisijaisesti saada
molemmat autot maaliin. Mutta
saksalaiselle pelkkä maaliin pää-
seminen ei riitä.

— Minulla täytyy olla selkeä
tavoite. Olen jokaisessa kilpai-
lussa tänä vuonna halunnut si-
joittua kymmenen parhaan jouk-
koon. Jyväskylässä se ei ole
helppoa, mutta aion yrittää par-
haani, Schwarz lupasi.

■ Skoda on keltanokkana isojen poikien MM-sarjassa. Tshekki-
läisten oppaana toimii kokenut Armin Schwarz.

Opintiellä
matkalla
ylöspäin

MATTI SALMI

Saksan Armin Schwarzilla on Skodan rallitallin kanssa kolmen
vuoden sopimus.

ARI MÄNTYLÄ

Armin Schwarz selviytyi ensimmäisen kerran tällä kaudella maaliin asti Kreikan Akropolis-rallissa. Schwarz sijoittui 12:nneksi. Usean WRC-auton keskeytettyä sekä
Schwarz että Emil Triner nappasivat Skodalle valmistajien MM-pisteitä.


