
Teemu Palokangas

Vasta 22-vuotiaan jyväskylä-
läisen Tuomo Hannosen osallis-
tuminen MM-ralliin on edellyt-
tänyt monta hauskaa sattumaa.
Tuskinpa kukaan olisi kuvitellut
ostavansa ralliauton Suurajojen
ensimmäisenä päivänä Mitsubis-
hinsa kolhineilta japanilaiskul-
jettajilta.

Tuomo oli seuraamassa vii-
mevuotisten ajojen erikoiskoetta
Laukaassa videokameran kans-
sa. Hän sattui taltioimaan japa-
nilaiskuljettajien onnettomuu-
den ja meni kysymään, josko
nämä haluaisivat kopion video-
kasetista.

— He vitsailivat, että kuka-
han haluaisi ostaa romutetun ral-
liauton. Minä otin kysymyksen
tosissani ja soitin isälle, muiste-
lee Tuomo huvittuneena.

— Menimme siitä läheiseen
maataloon, jonne talon emäntä
meidät ystävällisesti pyysi, kos-
ka satoi kaatamalla. Sen talon
pöydässä teimme kauppasopi-
muksen, kertaa Tuomon isä Erk-
ki.

Iskipä Tuomo nuorena miehe-
nä silmänsä vielä talon tyttäreen
ja kävi siten vierailemassa talos-
sa vähän useamminkin. Ei siis
aivan huono reissu.

Käteistä
ei tarvittu

Molemmat ihmettelevät vielä-
kin japanilaisten luottamusta
kauppakumppaneihinsa. Rahaa
kun ei käsitelty missään vai-
heessa, vaikka auto jäi Suomeen
ja japanilaiset lähtivät kotimaa-
hansa.

— He faksasivat meille tilinu-
meronsa joskus syyskuun lopus-
sa, kun me olimme jo purkaneet
auton osiinsa ja alkaneet siirtää
rattia oikealta vasemmalle, nau-
rahtaa Erkki.

Tuomon alle
kasvoi sata hevosta

Tuomo sai rallikipinän isäl-
tään jo muutaman vuoden ikäi-
senä. Ensimmäiset kisat pelotti-
vat pikkupoikaa kovasti, mutta
jo kymmenvuotiaana hän sai pa-
tistella isää mukaansa kisoja
seuraamaan.

Erkki Hannonen on itse har-
rastanut autourheilua 1970-lu-

vulta lähtien ja Tuomo on kier-
tänyt isän mukana reissuilla pie-
nestä pitäen. Ensimmäisen ral-
l i a u t o n — t a k a v e t o i s e n
Escortin — Tuomo sai neljä
vuotta sitten ja on siitä lähtien
kiertänyt junioreiden kisoja. Ja-
panilaisilta hankittu Mitsubishi
Lancer lisäsi alle yli sata hevos-
voimaa.

Viimeisimmät kuusi kuukaut-
ta Tuomo on opetellut ajamaan
tehopeliään eri kisoissa. Ensim-
mäinen voitto kirjoitettiin an-
sioluetteloon Saarijärven kisan
jälkeen alkukesästä.

Suurajoihin osallistuminen vi-
lahti Hannosten mielessä jo tal-
vella, mutta he totesivat sen vaa-
tivan liikaa rahaa ja työvoimaa.
Ralliystävien kannustus ja vii-
mein Tommi Mäkiselle jäänuot-
teja tekevän Marko Taskisen
”painostus” sai Hannoset tarttu-
maan mahdollisuuteensa.

Rahaa palaa
niin että tuntuu

Hannosten yksityisen rallihar-
rastuksen kustannukset ovat
melkoiset. Auton arvoksi Erkki
laskee noin 200 000 markkaa.
Suurajojen budjetti on uuden
pikkuauton hintaluokkaa, josta
kaksi kolmasosaa on saatu spon-
soreilta.

— Piiripäällikön ja perushoi-
tajan perheessä ovat tällaiset
menot melkoisia, mutta kaikki
tässä on maksettu — pankin ys-
tävällisellä avustuksella, selvit-
tää Erkki.

Suurimpia yksittäisiä meno-
eriä rallissa ovat renkaat. Niitä
tarvitaan parikymmentä kappa-
letta ja jokainen maksaa 1500

markkaa. — Polttoaineeseen up-
poaa kuusituhatta ja jo ilmoit-
tautumiseen meni kahdeksantu-
hatta, huokaisee Tuomo. Meno-
ja riittää.

Ralliautoilusta on
tullut urheilullisempaa

Tuomo aloittaa syksyllä toi-

sen vuoden logistiikan opinnois-
taan. Vaikka hän myöntääkin
koulun kärsineen hieman ralli-
touhujen takia, on tarkoitus hoi-
taa koulu ensisijaisesti loppuun.

Muille harrastuksille ei rallilta
juuri aikaa jää. Kunnon ylläpitä-
miseksi Tuomo on käynyt len-
killä ja nostellut puntteja, mutta
ei ainakaan isän mukaan aivan

tarpeeksi. Peruskunto kuitenkin
on hyvä ja tupakka sekä viina
ovat pysyneet poissa kuvioista.

— Tämän hetken huippukus-
kit näyttävät enemmän huippu-
urheilijoilta, kuin takavuosien
tähdet, tuumailee Erkki. —Eikä
lajissa enää ilman kovaa fyysistä
kuntoa pärjääkään.

Pelkkä maaliin pääseminen

on Hannosille tulevassa kilpai-
lussa tärkeää. Kartturin paikalle
istuva Erkki teroittaa kuitenkin,
että maltillinen ajo tarkoittaa
yleensä hyvää ajoa.

— Tiedän kokemuksesta, että
jälkipään lähtijöiden kohdalla
tiet ovat todella huonossa kun-
nossa ja silloin kysytään malttia.
On parempi menettää kymmeniä

sekunteja ajamalla, kuin tuhlata
neljä minuuttia renkaanvaih-
toon.

Suurajojen jälkeisestä ajasta
Tuomo ei uskalla vielä puhua
laisinkaan. Isä Erkki taas uskoo
Tuomon tavoittelevan nuorten
SM-sarjan mestaruutta vuonna
2000. Tämä tarkoittaa ilman
muuta luopumista nykyisestä

autosta, jolla nuorten SM-sarjaa
ei saa ajaa. Nämä suunnitelmat
voinee sotkea vain jättiläismäi-
nen yllätys Suurajoissa.

— Harri Rovanperä antoi mi-
nulle sellaisen neuvon, että kil-
pailun tietää menneen hyvin,
kun sivuikkunasta alkaa työntyä
suuhun mikrofoneja, naurahtaa
Tuomo.

■ Hannoset ostivat japanilaisten juuri romuttaman ralliauton ulosajopaikan viereisessä maatalossa.
■ Tuomo, 22, ajaa ja isä Erkki lukee nuotteja. Päätös osallistumisesta syntyi ystävien painostuksesta.

Sattumien summana MM-ralliin
44 KESKIVIIKKONA 18.8.1999URHEILU

Sivu 44 M S P K44**11432

SALVIALASSA
EK Lempään

varrella 1.5 km lähdöstä runsaasti

PYSÄKÖINTITILAA ja
RALLIKAHVIO

Tavataan taas. Puh. (014) 877077

RAKENTAJA-REMONTOIJA
NYT KAIKKI SAMAN KATON ALTA!!

RAKENTAJAN PARHAAKSI JO YLI 50 v. !!!!

– Sähköasennukset, -suunnittelu,
– Sähkötarvikemyynti
– Kodinkoneet, useita merkkejä!
   Myös erikoisvärejä!
– Rakennus- ja lvi-tarvikemyynti
– Rakennus- ja saneeraustyöpalvelu;

laatoitus-, maalaus-, mattotyöt ym.
– Nyt lattialämmityskaapelin

korjauspalvelu!
Valoa yöhön, soita Sähkötyöhön!

   Uuraisten
Sähkötyö Ky

014-811 203/811 494
fax. 811 208,

gsm 0400 640 367

• Kotiinkuljetus
• PIZZAT ”take away”
• grilliherkut
• elintarvikkeet
• keskiolut mukaan

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ

puh. 685 505
11-23

Pyydä tarjous!

Tarra Paita Oy
Vaasankatu 10, 40100 JYVÄSKYLÄ

P. (014) 215 384, 050 552 5002

PAIDAT,
HATUT
EDULLISESTI!

Nyt onNyt onNyt on
aika!aika!aika!

25 v. ammattitaidolla.

TIESITKÖ
että löydät purkaamon

keskeltä Suomea,
Pihtiputaalta.

Varastossamme mm.
uudehkoja henkilö- ja

pakettiautoja.
(Osat myös asennettuina.)

PURKAAMO
AUTO-OSIX

44800 PIHTIPUDAS
014-561 422, 561 425, 0400 641 375.

PS. Ostamme myös henkilö-
ja pakettiautoja.

Kauhkialantie 4, JÄMSÄ
Puh. 014-712 511

Ratakatu 43, PIEKSÄMÄKI
Puh. 015-613788

Tarjoaa:
  Pakoputket
  Iskunvaimentimet
  Jarruosat
  Vesipumput
  Jakohihnat
asennuksineen
Kansityöt
Tasohionnat
Mopoporaukset
Öljynvaihdot

Se aito ja alkuperäinen Mummin Pullapuodin
SUUSSASULAVA RALLITORTTU!

Mummin Pullapuoti, Jyväskylä
Asemak. 7, p. 615 291      Vaasank. 10, p. 618 452

Ralliviikon tarjouksena
RALLITORTTU+
KAHVI

Kotiin tai tuliaisiksi

ISO RALLI

PIENI RALLI

12,-
71,-
57,-

Night Club
Avajaiset pe 20.8.

klo 22.00K-22

Night Club & SuomiPop-Bar
Yliopistonkatu 40
40100 Jyväskylä

Su 22.8.
Sami Saari

• Renkaat • Levypyörät
• Asennukset • Korjaukset

• Tasapainoitukset Harri Rovanperä

Seppäläntie 1, Jkl. P. 685 755

Harri moi!
Olen luottanut Arskan
porukkaan vaativissa

rengastarpeissa.
Luota sinäkin!

Autokorjaamo T. Ylönen
Teollisuustie 6, Joutsa. P. (014) 883335, 0400 546137

Vakiona mm. etuistuimen kork.säätö, sähköikkunat
turvatoiminnalla, sumuvalot, ajotietokone, raitisilmasuo-
datin, ABS, bensiinimoottoreiden ja 81 kW TDI-malleissa
myös luistonesto EDS. Dsl-versioissa mm. moottorimomentin
hallinta, MSR.

Odotettu Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi 1.6 LX 55 kw/75 hv alk. 116.900,-

Tervetuloa!

Lounas
ark. 35,-
la-su 50,-
Pizza 4 täytettä 29,-

Keskiviikkona karaoke
Perjantai-lauantai tanssiaKorpilahti, puh. (014) 821 900

A-oikeudet

TIMO MARTTILA

Jyväskyläläisille Tuomo ja Erkki Hannoselle MM-kilpailuun osallistuminen on teettänyt töitä vuoden päivät. Isä Erkki on istunut kartturina Suurajoissa ennenkin, Tuomo lähtee ko-
vaan kisaan ensimmäistä kertaa.

Kilpailun
tietää
menneen
hyvin kun
ikkunasta
alkaa työntyä
mikrofoneja.

Rovanperän neuvo
Tuomo Hannoselle

,,


