
JYVÄSKYLÄ
Teemu Palokangas

Ennakkosuosikkina F2-luok-
kaan lähtenyt Tapio Laukkanen
piti lauantain erikoiskokeita
avauspäivän pikiksiä parempina
etuvetoautoille. Tyytyväisyys
näkyi myös miehen ajamisessa.

Tasaisen varmat ajot ja pa-
himman kilpailijan, Jarmo Kytö-
lehdon, epäonni varmistivat lau-
antain päätteeksi selvän paikan
luokan kärjessä.

Laukkasta hätyytellyt Kytö-
lehto jäi ensimmäisellä Vaherin
pätkällä 50 sekuntia, kun oh-
jaustehostin petti.

— Peli taitaa olla pelattu,
mutta aiomme ajaa täysillä —
koskaan ei tiedä mitä voi tapah-
tua, tuumaili kartturi Arto Kapa-
nen.

Eriksson
keskeytti

Myös Kenneth Erikssonilla
oli vaikeaa Vaherilla. Hän joutui
keskeyttämään teknisiin ongel-
miin vedoten. F2-luokan kolmo-
sena ajaa nyt viime vuoden mes-
tari Alister McRae, mutta hän
on tippunut jo yli kahden mi-
nuutin päähän Kytölehdosta.

Laukkasen kanssa lähes sa-
moja aikoja ajelee N-ryhmää
ylivoimaisesti johtava Jouko Pu-
hakka. Puhakka nousi päivän
viimeisellä erikoiskokeella Hip-
poksella jo yleiskilpailun yhden-

neksitoista.

Puhakka voi
jo löysätä

Puhakan ero seuraavana N-
ryhmässä tulevaan Jani Paaso-
seen on jo lähes kolme minuut-
tia.

— Nyt minulla on tarpeeksi
etumatkaa, että voin vähän löy-
sätä ja varmistella asemia. Ha-
luaisin kyllä painaa täysillä,
mutta siinä ei ole mitään järkeä,
Puhakka kommentoi.

SAHALAHTI
Ari Mäntylä

Kun Jyväskylän MM-rallin
johdossa porhaltava Juha Kank-
kunen taittoi Subarunsa Saha-
lahden erikoiskokeella tienris-
teykseen, kuului katsojien kes-
kuudesta myönteistä muminaa.
Vaikka Kankkunen ei tällä ker-
taa pystynyt puristamaan pätkäl-
le pohja-aikaa, ihasteltiin hänen
ajamistaan niin tutussa kuin ou-
dossakin porukassa.

— Nyt kelpaa katsella rinta
rottingilla. Kyllä tässä voi yl-
peänä seisoskella, tuumasi
Kankkusen Pirjo-vaimo miehen-
sä johtoasemasta.

Pirjo Kankkuselle Sahalahden
erikoiskoe on tuttu lapsuudesta,
sillä hänen isänsä kotitalo sijait-
see aivan pikataipaleen vieressä
Pakkalan kylässä.

— Me asuttiin Sahalahdelta
vähän Kuhmalahteen päin. Pik-
kulikkana kävimme tienposkes-
sa ralliautoja aina katselemassa,
Pirjo Kankkunen muisteli.

Pirjon seurana oli neljä ja
puolivuotias Tino-poika sekä
joukko tuttavia. Syyskuussa
vuoden täyttävä Niko-poika oli
hoidossa Pirjon vanhempien
luona.

— Olen käynyt katselemassa
Suurajoja vuodesta 1990—91
lähtien. Ulkomaisiin ralleihin en
ole kahden pienen lapsen kanssa

viitsinyt nyt lähteä, kun tavaraa
pitäisi viedä mukana niin paljon,
Pirjo Kankkunen totesi.

Pirjo ei ollut yllättynyt mie-
hensä hyvästä vauhdista tämän
vuoden kisassa.

— Juhalla oli niin hyvä fiilis
ennen kilpailua. Hän oli itsevar-
ma ja rauhallinen. Eilen illalla
hän tosin harmitteli sitä, kun
joutui lähtemään toisena tänään
reitille, Pirjo kertoi.

Sahalahden lisäksi Kankkus-
ten seurue oli käynyt Himoksen
huollossa.

— Ennen vanhaan sitä käytiin
huollossa jokaisen erikoisko-
keen jälkeen. Aikataulu on nyt
paljon tiukempi. Tänään me-
nemme vielä Oriveden huoltoon
ja sen jälkeen katsotaan, että ke-
ritäänkö vielä jonnekin, Pirjo
Kankkunen tuumasi hieman
puolenpäivän jälkeen.
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Ilmassa leijuu
testosteroni

RALLIAUTON KYYTIÄ pääsee kokemaan kaiken
maailman tietokonesimulaatioissa. Jopa minä olen pe-
lannut autopelejä, vaikka en ennen viime perjantaita ol-
lut koskaan edes nähnyt rallikilpailua. Pelit eivät kuiten-
kaan kerro yhtään mitään tunnelmista auton sisällä. Pari
viikkoa sitten minulle tarjoutui tilaisuus kokea oikeaa
rallimenoa Tuomo Hannosen harjoitellessa Korpilahden
takamailla.

Tuomo kaasutteli omien sanojensa mukaan varmaa
harjoitusvauhtia, ilman kilpailutilanteen riskinottoa. Mi-
nun oli vaikea uskoa sitä, kun poljin jalkoja kartturin
paikalta konehuoneeseen ja koitin purra takahampaani
halki. Kuolemakin taisi käydä mielessä.

Vauhtia tuolla kapealla tiellä oli kuulemma puolitois-
tasataa kilometriä tunnissa. Itse en tullut mittariin katso-
mista ajatelleeksi.

Kokemus oli kyllä avartava. Ennen en ollut kovin va-
kuuttunut ralliurheilun urheilullisuudesta. Nyt tiedän, et-
tä kovaa ajaminen kysyy hyvän auton lisäksi kovaa kun-
toa, kestävyyttä ja taitoa.

Näkökentän kapeneminen kaventaa myös tietä ja tuo
puhelinpylväät senttien päähän autosta. Sisälle tunkeva
kuumuus ja tärinä saattavat käydä rasittaviksi, jos ajaa
erikoiskokeita vaikkapa kolme päivää putkeen.

Vaatii tiettyä rämäpäisyyttä painaa kaasua, vaikka
ulosajo näyttäisi ainakin maallikon silmin todennäköi-
simmältä seuraukselta.

RALLI ON hassu laji. Se on itse asiassa niin hassu laji,
että moni ei ymmärräkään miten hassu. Selvitän asiaa it-
selleni vertaamalla rallia yleisurheilun heittolajeihin.

Sehän on kuin pistettäisiin moukarinheittäjät, kiekon-
heittäjät ja keihäänheittäjät samalle heittoviivalle (kuu-
lantyöntö on vertauksessani jokamiesluokkaa, eikä se
ylitä ikinä uutiskynnystä). On aika lailla selvää, että kei-
häs lentää pisimmälle, moukarit lentävät vähän vähem-
män ja kiekonkiskaisijat jäävät viimeisiksi.

Kimmo Kinnuselle maksettaisiin viisikymmentä mil-
joonaa kaudesta ja säälittävät moukarinheittäjät haaveili-
sivat paikasta keihästallissa. Vaikka moukarimiehet
osaisivat keihästä heittääkin, ei heille löytyisi rahoitusta.
Keihäskaudelle osallistuminen kun maksaisi miljoona
markkaa.

Kyllä, vertaukseni sisältää joitain epäkohtia. Se kui-
tenkin selvittää, kuinka hassua on urheilu, jossa voiton
ratkaisee väline.

RALLI ON MIESTEN urheilua. Ainakin sellaisen ku-
van saa ralliradiota kuuntelemalla. Mainoksissa kerro-
taan, kuinka mainostettava painopalvelu hoitaa paino-
tuotteet valmiiksi nopeammin kuin ”vaimo ehtii meika-
ta”. Niin, onhan ne vaimot vähän sellaisia turhamaisia
otuksia, jotka on kiinnostuneita meikeistä ja ulkonäöstä,
mutteivät pärinästä, pölystä ja pirsseistä. Hahaha (mie-
histä naurua).

Kerrottiinpa ralliradiossa mojova vitsikin. Siinä irvail-
tiin vanhojen naisten ryppyisyydelle. Kiiltävän kromin
ja jylisevien vehkeiden urheilukulttuurissa eivät ole van-
hat naiset mistään kotoisin, kun pistetään uljaat varikko-
beibit ja tallien edustusneidot rinnalle. Joku taisi kuiten-
kin mainita, että rallin seuraaminen vie voiton, vaikka
toisaalla sataisi alushousuttomia naisia. Asiat tärkeysjär-
jestykseen.

Rallihulinaa seuranneena luulen, ettei Keski-Suomen
ilmatilassa leijuva testosteroni haihdu pois vielä moneen
viikkoon.

NÄKÖKULMA

Teemu
Palokangas

Rallia seurataan — tavalla tai toisella.

Rallin rytmit tänään

18.

19.
20.

21.
22.

23.

Nimi
Lähtö 3
Huolto PT-Autopalv. K
HAUHANPOHJA 
Huolto Josemora L
LEMPÄÄ I
TAMMIMÄKI I
Huolto Josemora M
Kokoont. Josemora
LEMPÄÄ II
TAMMIMÄKI II
Huolto Josemora N
Kokoont. Josemora
RUUHIMÄKI
Huolto Lievestuore O
Maali Lievestuore

Nro 1
06.20
06.28
07.43
08.18
09.01
10.04
10.16
10.40
11.13
12.16
12.28
12.52
15.00
15.30
15.50

Pituus

11,27

28,47
19,27

28,47
9,27

7,01

Sulkuaika

06.00–11.00

07.30–14.30
08.30–15.30

07.00–14.30
08.30–15.30

13.00–17.30

JÄMSÄ
Erkki Kinnunen

— Ei olisi kellään köyttä, että
saataisiin hinata tämä pois, huu-
teli Risto Mannisenmäki lauan-
taina kovan onnen Ouninpohjas-
sa.

Tommi Mäkisen Mitsubishi
oli hyytynyt pikataipaleelle
muutama minuutti aiemmin.
Kuski oli häipynyt helikopterin
kyydissä kohti Jyväskylää, mut-
ta kakkosohjaaja Mannisenmäki
oli joutunut jäämään paikalle.

Auto piti saada ripeästi huol-
toon Jämsän suuntaan, mutta
miten? Edessä oli ainakin pari
kilometriä kapeaa sivutietä, jon-
ka molemmat pientareet oli py-
säköity täyteen yleisön autoja.
Väliin jäi juuri ja ja juuri auton
mentävä rako, joka velloi väkeä.

Yllättävän levollinen Manni-
senmäki hyppäsi autoon, sai vie-
relleen Tommin veljen Tuomo
Mäkisen, käynnisti ja sitten
mentiin, kävelyvauhtia tosin,
koska vaihteisto ei toiminut.
Avulias kansa työnsi ehjän nä-
köistä autoa ja Mannisenmäki

ohjasi.

”Hullua hommaa
lähteä työntämään”

Hinausköysi löytyi vasta pa-
riasataa puuskuttavan mäkistä
metriä myöhemmin. Siilinjärve-
läinen autourheilumies Markku
Kettunen oli pistänyt tuulemaan
ja hommannut sekä köyden että
hinausauton, nelivetoisen paket-
tivolkkarin.

— Ihan hullua hommaa lähteä
työntämään. Miksiköhän niillä
ei ole omaa paskaisen työn teki-
jää, vaikka niillä on miljoona-
budjetti ja kolmen miljoonan
markan auto, Kettunen ihmette-
li.

— Joka auton kävin läpi, että
kellä on köyttä ja kenellä perä-
koukku. Joku tyttö sen köyden
sitten antoi.

Lupasitko palauttaa köyden.?
— En muistanut. Jos Tommi

saa huomenna kolme pistettä,
eiköhän siinä ole kiitosta tar-
peeksi.

Hinausautonkin miehistö oli
Kettuselle ennestään täysin tun-

tematon. Autoa ajoi Arto Hal-
mela.

Kirkastiko hyvä
työ sakkopäivän?

Kettunen ei ole itse rallikuski,

mutta aktiivijäsen Nilsiän Ur-
heiluautoilijoissa. Siinä syy,
miksi hän hankki apua.

— Jonkunhan pitää pystyä te-
kemään hommia. Pojilla on huo-
menna vielä kolme pistettä tar-
jolla. Niillä voi voittaa vaikka

maailmanmestaruuden.
Hyvä työ varmaankin kirkasti

Kettusen kismittävästi alkaneen
päivän. Hän juuttui aamulla
Korpilahdella ruuhkaan, päätti
suunnata Leustun sijasta Petäjä-
veden tietä pitkin Juupajoelle ja
painoi kaasua. Sitä tuli painettua
28 kilometriä tunnissa liikaa,
mistä hänellä on nyt muistona
850 markan sakkolappu.

”Ne pistää sen
pian kuntoon”

Myöhemmin samaisella Ou-
ninpohjasta Hassiin vieneellä
pikkutiellä Kettunen kurkki in-
nokkaasti Tommin Mitsubishin
konepellin alle. Samoissa hom-
missa oli kaksi Mitsubihin tallin
mekaanikkoa, jotka olivat val-
jastaneet oman maastoautonsa
hinausköyden eteen.

— Ne pistää sen pian kun-
toon, Kettunen ilmoitti tyytyväi-
senä ja piti pienen, mutta asian-
tuntevalta kuulostaneen esitel-
män vaihteiston ja voimansiir-
ron hydrauliikkajärjestelmästä.

Se vika taisi olla siellä.

■ Kovan onnen Ouninpohjassa nähtiin, kun kansa työnsi ja Mannisenmäki ohjasi.

”Ei olisi kellään hinausköyttä”

KARI ROUHIAINEN

Markku Kettunen (vas.) pisti tuulemaan. Hän hommasi Mäkisen
apujoukoille sekä hinausköyden että hinausauton.

KARI ROUHIAINEN

Ouninpohjan rallikansa sai puuskuttaa parisataa metriä Tommi Mäkisen auton kanssa.

JYVÄSKYLÄ
Erkki Kinnunen

Jos näit eilen aivan F1-tähti
Mika Häkkisen näköisen mie-
hen jossain MM-rallin pika-
taipaleelle, saatoit nähdä ihka
oikean Mika Häkkisen.

Häkkinen saapui Keski-
Suomeen toissayönä ja pörräsi
eilen pikataipaleilla mahdolli-
simman huomaamattomasti.

— Mika on ollut mukana
pätkillä ihan tavallisena met-
säsuomalaisena. Kyseessä on

yksityisluonteinen vierailu.
Hän ottaa rallin loman kannal-
ta, vahvisti AKK:n puheen-
johtaja Kari O. Sohlberg.

— Tapasin Mikan hyvin ly-
hyesti.

Sohlberg ei osannut sanoa,
seuraako Häkkinen enää tä-
nään MM-rallin ratkaisupäi-
vää.

— Jossain keskisessä Suo-
messa hän on tällä hetkellä,
mutta tarkkaa jatko-ohjelmaa
en tiedä, Sohlberg totesi lau-
antaina alkuillasta.

Huomaamaton
Häkkinenkin

oli pörräämässä
pikataipaleilla

Pirjo
Kankkusen

kelpasi
katsella

miehensä
menoa

RISTO AALTO

Pirjo Kankkunen piti näkemästään lauantain erikoiskokeilla.

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Jyväskylän MM-rallin ensim-
mäiset ratkaisut koettiin legen-
daarisella Ouninpohjan erikois-
kokeella. Ennen Ouninpohjaa
rallin voitosta taistelivat vielä
Juha Kankkunen, Carlos Sainz,
Richard Burns, Marcus Grön-
holm ja Tommi Mäkinen, jotka
mahtuivat kahdeksan sekunnin
sisään.

Ouninpohjan jälkeen pelistä
tippui Mäkinen, jonka autosta
hajosi kytkinakseli. Grönholm
menetti pelinsä Ouninpohjan jäl-
keisessä huollossa.

— Meidän autossa ei ollut mi-
tään vikaa, mutta talli halusi tar-
kistaa myös meidän autosta ta-
sauspyörästön paineet, kun De-
lecourilla oli ollut ongelmia. Sit-
ten jostain hydrauliikkaletkusta
tulivat öljyt pihalle ja auto piti
nostaa uudestaan pukeille, ottaa
pohjapanssari pois ja ruveta kor-
jaamaan. Meillä meni huolto vii-
si minuuttia pitkäksi ja saimme
aikasakkoa 50 sekuntia, valitti
rallin johdossa lauantain erikois-
kokeille hyökännyt Grönholm.

Huollon virheen takia Grön-
holm tippui neljänneltä sijalta
viidenneksi. Hän on jäänyt rallia
johtavasta Juha Kankkusesta
1.17,2 minuuttia.

— Talli on vielä niin uusi, että
20 minuutin huoltoaika ei tunnu
riittävän mihinkään. Siihen asti
tuli yllättävän hyvin, mutta Va-
herissa ei enää ollut ajofiilistä,
Grönholm totesi.

Mäkisen keskeytettyä ja
Grönholmin pulmien jälkeen
enää kolme miestä jäi taistele-
maan Jyväskylän MM-rallin voi-
tosta. Kolmantena olevan Burn-
sin ero neljäntenä olevaan
McRaehen on 41,3 sekuntia.

— En saa kolmen kärkeä enää
ajamalla kiinni, jos heille ei tule
ongelmia. Yritän sunnuntaina
pitää Marcuksen takanani,
McRae tuumasi ennen Hippok-
sen yleisöerikoiskokeita, kun hä-
nen ja Grönholmin eroa oli yh-
deksän sekuntia.

Grönholm kuitenkin pyörähti
Hippoksella ja jäi McRaesta
kymmenen sekuntia lisää.
McRaen etumatka Grönholmiin
oli yötauolla 19,9 sekuntia.

— Muutimme automme jousi-
tusta ja sen ajettavuus parani.
Colin huusi pätkillä koko ajan
korjauksia nuotteihin. Hän käski
muuttaa niitä nopeammiksi,
McRaen kartanlukija NIcky
Grost kertoi.

— Olen ensi vuonna paljon
nopeampi, jos erikoiskokeita ei
muuteta, McRae lupasi.

Harri Rovanperä muodostaa
McRaen ja Grönholmin kanssa
kolmikon, joka taistelee sijoista
neljä, viisi ja kuusi. Rovanperä
on jäänyt Grönholmista 29,6 se-
kuntia ja on kuudentena.

— Sunnuntaina ajetaan vielä
melkein sata ek-kilometriä, mut-
ta sekunnit ovat täällä tiukassa,
Rovanperä mietti.

Gardemeister
huono-onninen

Toni Gardemeister oli päivän
huono-onnisin kuljettaja. Hänen
vaikeutensa alkoivat heti aamun
ensimmäisellä pätkällä, kun hä-
nen autonsa sammui tiukkaan
mutkaan. 

Hänen autonsa sammui jälleen
Juupajoella, kun Sahalahdessa
hän käväisi pellolla.

— Ensin roikuttiin yhdessä
vasurissa ja sitten sipaistiin pel-
lolle yhdessä oikeassa. Aikaa
meni alle kymmenen sekuntia,
kun vanhana maanviljelijänä
löysin heti liittymän, Garde-
meisterin kartanlukija Paavo Lu-
kander selvitti.

— Joka kerta, kun pätkä lähti
hyvin käyntiin niin tuli ongel-
mia. Ouninpohjassakin pyöräh-
din vielä puolitoista kilometriä
ennen maalia, totesi Gardemeis-
ter, joka jatkaa kahdeksantena.

Huolto venyi
ja venyi,

Grönholmia
sakotettiin
50 sekuntia

RISTO AALTO

Toni Gardemeisterin päivä oli
melkoista pyörähtelyä.

Laukkanen tykkäsi
lauantain pikiksistä

oikein paljon
— sen näki kellokin

RISTO AALTO

Parasta vauhtia N-ryhmässä
esittänyt Jouko Puhakka voi
ajaa tänään varman päälle.


