
JYVÄSKYLÄ
Anu Laakso

Keskiviikkoilta oli kes-
kisuomalaisille jalkapallojän-
näreille mukava. Suomi—
Belgia-koitosta odotellessa
kauden ennätysyleisö — tu-
hatkunta silmäparia — pistäy-
tyi Harjulla JJK:n isännöides-
sä kakkosdivarin ottelua Ää-
nekosken Huimaa vastaan.

Keväinen taisto Äänekos-
kella päättyi JJK:n 1—0 voit-
toon pilkulta, eikä se ratken-
nut nytkään ”normaalilla” pe-
litilannemaalilla. Tällä kertaa
Huima joutui tunnustamaan
jyväskyläläiset paremmikseen
vajaamiehisinä lukemin 2—1
(2—0), kun Vesa Mykkänen
sai punaisen kortin törmäilty-
ään maalivahti Antti-Jussi
Kaarnion kanssa jo 14 minuu-
tin kohdalla.

Voitto piti JJK:n yhä muka-
na Ykkösen nousutaistossa,
vain kolmen pisteen päässä
äänekoskelaisista ja lohkon
kakkospaikasta.

”Olisipa pelattu
tasamiehistöin...”

Paikallistaistoihin ei erik-
seen tarvitse latausta kaivaa.
Mykkäsen punainen kortti
nosti kierroksia, eikä se aina-
kaan Huiman valmentajan,
Heikki Nurmen silmissä ollut
oikeutettu.

— Tuomaristo kävi ennen
peliä sanomassa, että saa pe-
lata kovaa. Yhdeksän minuu-
tin jälkeen mies (Juha Ny-
holm) vietiin sairaalaan, eikä
tilanteesta tullut korttia. Myk-
käsen kontakti oli kortin paik-
ka, mutta tuomari (Jukka Sa-
lo) antoi punaisen. Mielestäni
se ei ollut linjan mukainen
tuomio. Mutta, parempi jouk-
kue voitti varmasti tänään ja
ansaitsi voittonsa, tunnusti

Nurmi.
Myös JJK:n valmentaja Ju-

ha-Pekka Nuutinen olisi toi-
vonut Keski-Suomen jalka-
palloherruuden ratkenneen ta-
samiehistöin.

— Kyllä minäkin olisin toi-
vonut, että paikallisottelu ol-
taisiin pelattu tasamiehistöin,
ihan pelattu pelaamalla. Ke-
väällä voitto ratkesi pilkulla,
nyt se olisi saanut ratketa pe-
litilannemaalilla puolin tai
toisin. Ilmaiseksi voitto ei tul-
lut ja olen iloinen, että pojat
pelasivat ja siirtelivät palloa,
eivätkä jääneet odottelemaan
mitään. Siinä olisi voinut tulla
turpiin nopeasti. Taistelu on
käynnissä vielä kuusi kierros-
ta, vakuutti Nuutinen.

JJK ratkaisi
ennen taukovihellystä

Itse pelissä maalinmakuun
päästiin vasta ensimmäisen
puoliajan loppuminuuteilla,
kun tällä kertaa kärjessä pe-
lannut Tero Heikkilä vei tien-
sä väkisin Huiman maalille ja
siivosi oman tolpasta kim-
monneen paluupallonsa maa-
liin. Juuri ennen taukovihel-
lystä Antti Belinskij puski Ti-
mo Louhivaaran keskityksen
ohi maalivahti Mika Waclinin
ja vei JJK:n 2—0 taukojoh-
toon.

Toinen puoliaika käynnis-
tyi JJK:n hallinnalla, vaikka
Huima nostikin ryhmitystään.
Palloa ei saatu kuitenkaan
tolppaa lähemmäksi useista ti-
lanteista huolimatta. Parin-
kymmenen minuutin pelin jäl-
keen ote siirtyi Huimalle,
mutta todellisia tilanteita ei
kuitenkaan syntynyt ennen
viimeisiä minuutteja.

Vasta 90 minuutin kohdalla
Huiman Petri Kuhmonen kau-
nisteli loppunumerot 1—2
saksipotkullaan.

JJK:n haave
Ykkösestä
pysyy yhä
hengissä
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TOURULA

---
Jokapäiväiseen käyttöön maastoon

ja kadulle, hyvä vedenpitävyys

Salomon Exit Mid 2 cd

---E 66,43

Huippukevyt ja rullaava juoksukenkä
aktiiviharrastajalle (699,-)

200,200,200,---
E 33,64GOLF

KENKIÄ

198,198,198,---E 33,30

1000,1000,1000,---E 168,19

PUKUJA

SÄÄMISKÄPUKU
vapaa-aikaan

349,349,349,---E 58,70

Tarjoustuotteita rajoitetusti.

R

(1998,- 2095,-)
398,398,398,---E 66,94

ULKOILUPUKUJA
(598,- 698,-)

(698,-)

Erä

Kuvassa Umbro Mohaka verkkari.

298,298,298,---E 50,12

Sevilla jr
ULKOILU-

PUKU(529,-)
adidas

249,249,249,---E 50,12

VERKKARIPUKUJA
(398,-) (498,-) (449,-)

jr

COLLEGEPUKU
®

jr

alk.

Parhaista valikoimista kengätParhaista valikoimista kengätParhaista valikoimista kengät
jokaiseen jalkaan!jokaiseen jalkaan!jokaiseen jalkaan!

Brooks Tsunami

E 66,43

395,395,395,395,395,395,

Luont
oon

1950,1950,1950,---
E 328,00

Sasta Gore-tex
Woods Z-liner puku

2000,2000,2000,---
E 336,40

2500,2500,2500,---
E 420,47

NISHIKI
(2790,-) (2690,-) (2590,-) (4490,-) (3990,-) (2990,-)

Tasar
ahal

la

Erä Salibandyyn ...Salibandyyn ...Salibandyyn ...

195,195,195,---E 32,80

SALIBANDY-
MAILOJA
(299,-) (349,-)

Kuvassa
Denzel-
verkkari

Erä

(545,-)

(2790,-)

HUMALAMÄKI
Ari Mäntylä

Subaru-kuljettaja Richard
Burns on saanut keskittyä rau-
hassa Jyväskylän MM-ralliin.
Hän ei lukeudu kilpailun voitta-
jasuosikkeihin Tommi Mäkisen,
Juha Kankkusen, Marcus Grön-
holmin, Didier Auriolin ja Car-
los Sainzin tavoin.

— Tietysti yritän yhtä kovasti
kuin kaikissa muissakin tämän
vuoden ralleissa. Mutta minulla
ei ole tuntemusta tästä rallista,
koska olen täällä vasta toista
kertaa. Tarvitsisin ainakin kol-
me, neljä vuotta, että oppisin nä-
mä erikoiskokeet, Burns tuuma-
si Humalamäen testipätkällä
keskiviikkona.

Burns varoo puhumasta voi-
tosta tai edes yllättäjän roolista.
Hän lähtee nöyrin tavoittein per-
jantaina alkavaan MM-ralliin.

— Jos pystyisin kukistamaan
Juhan yhdellä tai kahdella eri-
koiskokeella niin olisin tyyty-
väinen, Burns tapaili.

Viime vuonna
viidenneksi

Burns sijoittui viime vuonna
Suurajoissa viidenneksi. Hän
hämmästytti kokeneemmat kil-
pailijat ajamalla pohja-ajan
Ruuhimäen erikoiskokeelle. 

Tänä vuonna Ruuhimäen pi-
kataipaleelta on jaossa bonus-
pisteitä.

— Mutta Ruuhimäki ajetaan
nyt toisin päin, Burns huomaut-
ti.

Burnsin mukaan hän on pys-

tynyt tekemään nuoteistaan hie-
man nopeampia viime vuoteen
verrattuna.

— Mutta joissakin kohdissa
olemme myös muuttaneet niitä
hitaammiksi. Erikoiskokeille
lähteminen on tänä vuonna vai-
keampaa, sillä nyt tiedämme mi-
tä odottaa. Nuotitusaikana muis-
timme monta paikkaa, joissa
olimme vähällä romuttaa autom-
me, kartanlukija Robert Reid to-
tesi.

— Tämä on niin vaikea ralli.
Pitäisi tietää jokainen kurvi erik-
seen, että onko ruohon seassa
kivi vai ei, Reid painotti.

Burns kiittelee
Kankkusta

Burns kiittelee Kankkusen
asiantuntemusta ja kokemusta,
josta on hyötyä myös hänelle.

— Hyvä että meillä on Juha
tässä tallissa. Juha on tehnyt au-
tosta paljon nopeamman, Burns
kehaisi Kankkusen autonkehittä-
jän kykyjä.

Reidin mukaan Kankkunen ja
hänen kartanlukijansa Juha Re-
po ovat antaneet myös hyödylli-
siä neuvoja.

— Olemme jutelleet Kankku-
sen kanssa erikoiskokeista. Juha
on kertonut miten joku mutka
tai hyppy olisi järkevintä ajaa.
Ehdotin Revolle sopimusta, jon-
ka mukaan me olisimme seuran-
neet heitä nuotitusaikana ja he
seuraisivat meitä RAC-rallissa.
Tämä ralli on niin vaikea ulko-
maalaisille, mutta niin kai RAC-
rallikin on suomalaisille, Reid
aprikoi.

■ ”Jos pystyisin kukistamaan Juhan parilla erikoiskokeella niin olisin tyytyväinen”, toteaa Richard Burns.

Matkassa vaatimattomin tavoittein

TIMO MARTTILA

Richard Burns pitää Jyväskylän MM-rallista, koska erikoiskokeet ovat nopeita ja vaativia.

HUMALAMÄKI
Ari Mäntylä

Humalamäen huoltopaikalle
kurvaa 700-sarjan BMW. Kul-
jettaja ohjaa auton Subarun
pilttuuseen ja avaa sivuikku-
nan: — Mister Hangover. Is
mister Hangover there, kuljetta-
ja tiedustelee.

Juha Kankkunen tupsahtaa
asuntoauton ovesta kahvikuppi
kädessä ja kävelee bemarin luo.

— Kato Timo. Tuohan se
vaikuttaa ihmisen elämältä,
Kankkunen murjaisee.

Tallikavereilla riittää
yhteistä muisteltavaa

Ralliautoilun maailmanmes-
tari vuodelta 1985, Timo Salo-
nen, kättelee myös Juha Revon
ja alkaa tarinoida parivaljakon
kanssa. Salosella ja Kankkusel-
la on monta yhteistä kokemus-
ta, sillä miehet ajoivat tallika-
vereina Peugeotilla vuonna
1986.

— Siellä on vielä monta tut-
tua kaveria. Kato nyt. Tuon sä
ainakin tunnet, Kankkunen

virkkoo ja viittilöi Peugeotin
huoltopilttuun suuntaan.

Salosta ei ole juurikaan Suur-
ajoissa nähty sen jälkeen, kun
hän vetäytyi rallipoluilta vuon-
na 1992.

— Vuonna 1993 kiertelin
kopterilla ja kattelin, mutta mä
en löytänyt sellaista tatsia, että
olisin tullut uudelleen. Nyt
Fred Gallagher sai houkuteltua
katsomaan vanhoja tuttuja, Sa-
lonen tuumasi.

Gallagher luki Saloselle
nuotteja kolme vuotta, kun pa-
rivaljakko kierteli aavikkoralle-
ja. Jyväskylän MM-rallissa
Gallagher lukee nuotteja Fordin
Thomas Rådströmille.

— Olimme Fredin kanssa
syömässä, kun hän sai tämän
idean. En mä nytkään rallia jää
seuraamaan, vaan mä tulin kat-
toon vaan nämä kelmit. Lähden

perjantaina pois, Salonen tuu-
masi.

WRC-auto
on testattu

Salonen on päässyt testaa-
maan nykyisiä WRC-autoja
Mestareiden kisassa, joka jär-
jestetään joka joulukuu Kana-
rian saarilla.

— Autoihin on tullut paljon
hienouksia, mutta ajaminenhan
on periaatteessa samanlaista.
Mua ei kyllä yhtään syyhytä
päästä enää ajamaan. Mun ei
käy poikia kateeksi, kun ne jou-
tuu täällä haalarit päällä jännit-
tämään, lohkaisi autokauppaa
Turengissa pyörittävä Salonen.

Lempinimellä ”Löysä” tun-
nettu Salonen ei myöskään kai-
paa nykykuljettajien kiivasta
minuuttiaikataulua.

— Nyt touhu on niin kiivas-
tempoista. Nuotitkin pitää teh-
dä muutamassa päivässä. Sil-
loin ennen vanhaan sai harjoi-
tella kuukaudenkin. Jos joku
aamu väsytti niin ei silloin tar-
vinnut seitsemältä sängystä
ylös nousta, Salonen muisteli.

■ Maailmanmestari siunailee nykykuljettajien armotonta minuuttiaikataulua.

Salonen ei kaipaa ralliauton rattiin

TIMO MARTTILA

Ralliautoilun maailmanmes-
tari vuodelta 1985, Timo Sa-
lonen, kävi morjenstamassa
tuttuja testipätkien huoltopai-
kalla.

TOMMI ANTTONEN

JJK:n Antti Belinskij auttoi joukkueensa voittoon maalaa-
malla kerran. Huiman kollega Jonatan Rattle (oik.) puoles-
taan jäi ilman maalia ja pisteitä.


