
PUUPPOLA
Ari Mäntylä

Tommi Mäkinen nostaa kai-
kessa rauhassa koivunrankoja
kärryyn Rajalinin tilalla Puup-
polassa, vaikka koko rallimaail-
ma odottaa kuumeisesti maail-
manmestarin ilmoitusta ensi

vuoden tallipaikasta. Rallitallien
pestuuruletti ei nimittäin nyt-
kähdä eteenpäin ennen kuin Mä-
kinen on tehnyt päätöksensä.

— Jokos nyt on 30:s päivä.
Tässähän tulee kiire, koska olen
luvannut päättää asian tämän
kuun loppuun mennessä. Täy-
tyykin ruveta tässä soittelemaan,

Mäkinen virkkoi lastauksen lo-
massa.

Viidettä kauttaan Mitsubishil-
la ajava Mäkinen harkitsee va-
kavasti jatkoa tutussa tallissa,
jonka autolla hän on voittanut
kolme maailmanmestaruutta.
Mitsubishin ohella Mäkisen ni-
mi on liitetty Fordiin sekä viime

aikoina ehkä yllättäen espanja-
laiseen Seatiin.

— Olen minä sitäkin (Seat)
katsellut. Se on varteenotettava
vaihtoehto, Mäkinen vihjaisi.

Mitsubishilla, Fordilla ja Sea-
tilla on kaikilla tarjota tukku
plussia ralliautoilun maailman-
mestarille. Jokainen talli on il-

moittanut valmiutensa maksaa
maailmanmestaritason palkkaa,
joten Mäkisen valintaan vaikut-
tavat muutkin seikat. Tutun ja
turvallisen Mitsubishin lisäksi
kilpailukykyinen Ford ja roimin
harppauksin kehittynyt Seat
ovat houkuttelevia vaihtoehtoja.

— Nyt täytyy sanoa, että

merkki ei ole todellakaan vielä
tiedossa, Mäkinen tunnusti.

Mikäli Mitsubishi lähtisi mui-
den rallitallien tavoin ensi kau-
teen WRC-autolla, Mäkisen tus-
kin tarvitsisi pähkäillä valintan-
sa kanssa. Mäkinen pelkää, että
A-ryhmän auto ei ole enää kil-
pailukykyinen ensi vuonna. Sik-

si mestari on katsastellut muita-
kin vaihtoehtoja.

— Mitsun miehet ovat ko-
koustaneet, mutta en ole vielä
puhunut heidän kanssaan. Täy-
tyy vissiin heille soitella, jos he
eivät soittele mulle, Mäkinen
virnuili.

Tänään lähtö
asvalttitesteihin

Kello yksi Mäkinen on saanut
kärryn täyteen rankoja ja hän
suuntaa pinoa kohti.

— On tämä ketterä käänty-
mään. Tämä on kuin normaali
traktori, jolla voi ajaa tielläkin
hyvää vauhtia, Mäkinen tuumasi
Valtran prototyypistä, jota hän
oli testaamassa.

— Pyysivät mua kokeilemaan
ennen kuin ottavat tämän tuo-
tantoon, Mäkinen selvitti.

Ralliautoilun ohella Mäkinen
on asiantuntija myös metsäko-
neiden kanssa. Hän siirteli työk-
seen puita ennen ralliammatti-
laisuutta.

— Ajelin puita vielä sinäkin
vuonna, kun ajoin Nissanin etu-
vetoisella. Tein näitä hommia
viimeksi vuonna 1994, Mäkinen
muisteli.

Mäkisen puunajot ovat tältä
erää ohi, sillä mies joutuu jo tä-
nään lähtemään San Remon tes-
teihin Italiaan. Viikon testien
jälkeen vuorossa on Kiinan ralli,
jonka ensimmäinen erikoiskoe
ajetaan 17. syyskuuta.

— Oikeastaan en ole kuullut
mitään Kiinan rallin erikoisko-

keista, totesi Mäkinen, joka ei
ole aikaisemmin ajanut rallia
Kiinassa.

Entisestä Hong Kong — Pe-
king -kestävyysrallista erikois-
koekilpailuksi kehittynyttä Kii-
nan rallia on ajettu nyky-
muodossa vuosina 1997 ja 1998.
Molemmilla kerroilla kilpailun
voittajaksi on ajanut skotti Colin
McRae.

— Varmaan Colinilla on etua
siitä, että hän on ollut siellä ai-
kaisemminkin, Mäkinen punta-
roi.

Katkon paikka
San Remossa

Mäkisellä olisi mahdollisuus
astua iso harppaus kohti neljättä
maailmanmestaruutta Kiinan
rallissa. Mäkisellä olisi yhä
mahdollisuus sinetöidä mesta-
ruus jo San Remon rallissa loka-
kuussa. Moinen tilaisuus vaatisi
kuitenkin hyvää sijoitusta Kii-
nasta.

— Olisihan siinä ollut mah-
dollisuudet vaikka mihin, mutta
Jyväskylä ei mennyt ihan niin
kuin piti. Mutta tällaista tämä
joskus on, Mäkinen viittasi
Suurajojen keskeytykseen.

Kun ralliautoilun MM-sarjas-
ta on ajamatta neljä osakilpai-
lua, johtaa Mäkinen sarjaa kym-
menellä pisteellä. Mäkisellä on
48 pistettä, Didier Auriolilla 38,
kun kolmantena olevalla Juha
Kankkusella ja neljäntenä majai-
levalla Carlos Sainzilla on ka-
sassa 34 pistettä.

■ Mäkisen pitäisi tänään päättää, että ajaako hän ensi vuonna Mitsubishia, Fordia vai Seatia.

Tommi kypsytteli
tallipäätöstä rankametsässä
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JAANA KAUTTO

Puun siirtäminen metsästä on tuttua puuhaa Tommi Mäkiselle. Hän teki siirtohommia työkseen ennen ralliammattilaisuutta.

JAANA KAUTTO

Aika käy vä-
hiin ja talli-

päätös pitäisi
tehdä, tuumii

Mäkisen
Tommi.

VANTAA
Urheilutieto

Viimeisellä mahdollisella het-
kellä Sevillan MM-kisoissa suo-
malaisten yleisurheilumaineen
pelastanut Aki Parviainen pääsi
jo 24-vuotiaana tavoitteeseensa.

— Tavoiteltavaa on vielä pal-
jon, mutta elämän unelma on
nyt saavutettu, kiteytti mestari
kotimaan kamaralle palatessaan.

Parviaisella on terveenä py-
syessään ja halutessaan edessä
vielä toistakymmentä vuotta

huipulla, mutta näillä näkymin
Pyhäselän suuren pojan taitoja
tarvitaan pian myös valmennus-
puolella.

— Soitin aamulla kotiin ja
juttelin vaimon kanssa. Kun
pyysin poikaa puhelimeen, kuu-
lui taustalta: ”Niko ei jouda. Ni-
ko heittää keihästä.”

Nikon kaarilla saa vielä har-
joitella sisätiloissa. Vajaan vuo-
den ikäinen Jere ei ole keihää-
seen koskenut.

Apurahoista
lienee apua

Parviaista oli hyvä herrojen-
kin (ja yhden neidin) olla vas-
tassa, koska Joensuun Katajan
väreihin Pyhäselän Urheilijoista
vaihtanut seitsemän vuoden ta-
kainen nuorten maailmanmestari
kuuluu kuukausittaista 5000
markan verotonta urheilijapalk-
kaa nauttiviin huippuihin.

— On hienoa havaita, etteivät
panostukset ole menneet huk-
kaan, kun maailmanmestariksi
heittää apurahaurheilija, korosti-
kin kulttuuriministeri Suvi Lin-
den tervehdyksessään.

Parviaisen perässä koneesta
asteli pitkään Suomen ennätystä
uhannut seitsenottelija Tia Hau-
tala. Joukkueen taisteluhengen
osoituksena juhlapuheita tuli
keppien avulla kuuntelemaan
akillesjänteensä katkaissut kei-
häänheittäjä Matti Närhi.

— Aki kesti paineen hienosti
jo 24-vuotiaana. Rahasta puhu-
taan paljon, mutta se ei kuiten-
kaan ole kaiken tämän takana.

Minunkin tärkeimpiin tehtäviini
kuuluu varmistaa, että kaverit
olisivat valmiit siirtymään sivii-
lielämään kolmevitosina, koros-
taa Parviaisen manageri Harri
Halme.

Parviainen näki kilpailua
edeltävänä yönä unta pronssista.
Vaikka hän olikin kisan suosik-
keja, ei uni tuntunut painajaisel-
ta.

— Kuten naamasta näkyy, ki-
san jälkeen ei paljon unia nähty.
Enpä viime yönä juurikaan nuk-
kunut. Se uni oli kuitenkin rau-
hoittava, koska mitalia sentään
lupasi, naureskeli tv-kameroiden
loisteessa ja juhlaväen puristuk-
sessa hien otsalleen saanut Suo-
men neljäs keihäänheiton maail-
manmestari.

Vuosi sitten Budapestin EM-
kisoissa Parviainen epäonnistui,
vaikka lähti kisaan suosikkina.

— Ilmeisesti sellainen kisa pi-
tää käydä, että oppii voittamaan.

Seuraavaksi
kolmoisvoitto?

Sevillassa Parviaiselta odotet-
tiin vain voittoa, mutta ensi vii-
konvaihteessa Göteborgissa laji-
fanaatikot odottavat Parviaisen
johtavan keihäsmiehet kolmois-
voittoon Ruotsi-ottelussa.

Laittaisivatko ruotsalaiset kil-
pailun tiukaksi, jos saisivat heit-
tää naisten keihäällä?

— Backley on heittänyt sillä
115 metriä, joten kai Boden sit-
ten voisi minut voittaa, Parviai-
nen hymähtää.

Maaottelussa Parviainen ta-

voittelee kolmatta peräkkäistä
voittoa. Apuna on ainakin Harri
Haatainen. Juha Laukkanen kar-
sii tänään Karlstadissa kolman-
nesta paikasta. Ellei Laukkanen
saa keppiä lentämään 81 metriä,
on maaottelumatkassa kiinni
myös Marko Hyytiäinen.

Parviaisen loppukauden kisa-
ohjelmaan kuuluvat lisäksi per-
jantainen Brysselin GP-kisa ja
vierailu ensi viikolla Berliiniin.
Jos kaaret ovat niissäkin pitkiä,
nähdään Parviainen GP-finaalis-
sa Münchenissä 11. syyskuuta.

— Tärkeitä kisoja on vielä
edessä, joten toivottavasti huo-
menna pääsee harjoittelemaan,
oli mestarin nöyrä pyyntö juhla-
humun päästessä vauhtiin.

Aivan viimeisen päälle Par-
viainen ei ole uraansa suunnitel-
lut, sillä omakotitalo ja ranta-
sauna ovat jo Pohjois-Karjalassa
valmiina.

Pyhäselällä kulta
juhlat keskiviikkona

Pyhäselän kunta järjestää kei-
häänheiton maailmanmestarin
Aki Parviaisen kunniaksi kansa-
laisjuhlan keskiviikkona. Reijo-
lan liikuntasalissa klo 18 alka-
vassa juhlassa kunta kertoo, mi-
ten se aikoo muistaa maailman-
mestaria ja hänen perhettään.

Joensuun kaupunginhallitus
päätti maanantaina palkita Paka-
risen 10 000 markan stipendillä
hänen joensuulaisen urheilun
hyväksi tekemästään työstä. Par-
viainen edustaa Joensuun Kata-
jaa.

■ Maailman parhaalla keihäänheittäjällä oli hiki
otsalla vielä vastaanottoseremonioissa Seutulassa.

Unelmasta tuli
totta, iloitsi
kulta-Aki

JUKKA RITOLA / LEHTIKUVA

Tätä reissumiestä vastaan ehti valtiovaltakin. Urheilusta vastaava kulttuuriministeri Suvi Linden kukittamassa Aki Parviaista.

JUKKA RITOLA / LEHTIKUVA

Onnellinen mies ja mitali.

HELSINKI
STT

Suomen yleisurheilumaajouk-
kueen johtaja Tapio Korjus vas-
taanotti muiden Sevillan kävi-
jöiden tavoin valtiovallan terve-
tuliaispuheen Helsinki-Vantaan
lentokentällä ryhdikkäästi. Kult-
tuuriministeri Suvi Lindén piti
puheen, joka keskittyi kultami-
talin voittaneeseen Aki Parviai-
seen. Parviaisella oli joukkueen
levein hymy, Korjus ja muut sä-
estivät keihäsvoittajaa säyseäm-
min.

— Emme olleet tehneet näistä
(Sevillan) yhdeksästä päivästä
mitään käsikirjoitusta, mutta
kyllä se aikamoiseksi draamaksi
muuttui, Korjus aloitti MM-ki-

samatkan tiivistämisen.
Tapahtumat elivät Korjuksen

mielessä vielä väkevästi.
— Oli kohokohtia ja todellisia

aallonpohjia. Pientä valoa —
pilkahdusta silloin tällöin. Sitten
taas hyvin vakavaa loukkaantu-
mista ja sitä kautta murhetta,
Korjus mietti.

Suomen joukkueen jännitys
tiivistyi kisojen päätöspäivänä
sunnuntaina. Miesten keihäski-
saa oli odotettu, eikä se sitten
sujunut ennakoidusti.

— Erityisesti tämä keihäskil-
pailu sai Matti Närhen louk-
kaantumisen myötä varmasti
kaikki tunnekirjon alueet mu-
kaan myös Suomessa, Korjus
analysoi.

— Hyvin synkistä mietteistä

noustiin aurinkoon Akin viiden-
nen heiton myötä, Korjus kuva-
si.

Vastoinkäymisiä
ja draamaa

Joukkueenjohtaja Korjus koki
Sevillassa vaikeita hetkiä. Ne ei-
vät pyyhkiydy hetkessä mieles-
tä, mutta siihen ei ole tarvetta-
kaan. Vaikeudet kasvattavat eni-
ten.

— Kyllä tässä itsekin on vielä
sillä tavalla sekaisin. Tun-
neskaala ja kokemusskaala on
ollut niin värikäs tämän viikon
aikana, että tuskin koskaan Suo-
men joukkue on kärsinyt näin
paljon loukkaantumisista ja vas-
toinkäymisistä, Korjus pohti.

Suomen joukkueenjohtaja op-
pi Sevillan MM-kisoista paljon.
Onnistumisen ja epäonnistumi-
sen ero voi olla hyvinkin pieni.
Urheilu on hyvin inhimillistä.

— Kyllä se (MM-kisat) on
suurta draamaa. Ei ainoastaan
suomalaiset, vaan myös muiden
maiden urheilijat joutuivat koh-
taamaan sen draaman, Korjus
sanoi.

— Toki oli huikeita suorituk-
sia, huikeita maailmanennätyk-
siä. Sillä tavalla yleisurheilu ke-
hittyy eteenpäin. Samalla siihen
kuuluu ilmeisesti oleellisena
osana se, että jotkut urheilijat
epäonnistuvat, jotkut loukkaan-
tuvat ja sillä tavalla värittävät
kilpailua, Korjus päätti Sevillan
draaman kuvaamisen.

Korjus: Sevilla suurta draamaa


