
Ari Mäntylä

Niclas, 4, hyörii herhiläisenä
isän ympärillä, kun Marcus
Grönholm on piipahtamassa
mökkityömaalta kotona Inkoos-
sa. — Pappa, kom nu. Vi ska gå,
poika koettaa maanitella isään-
sä.

Peugeotin tehdaskuskina maa-
ilmaa kiertävä Grönholm on vii-
meisen vuoden aikana ehtinyt
olla niin vähän aikaa kotona, et-
tä muutamina harvoina vapaa-
päivinä hänen täytyy yrittää hoi-
taa mahdollisimman monta asi-
aa. Uuden-Seelannin ja Jyväsky-
län MM-rallien välisenä aikana
Grönholm on entrannut sekä ko-
titilansa päärakennusta ja puu-
tarhaa että läheisessä saaressa
olevaa mökkiään.

— Tämä tila on ollut meidän
suvun hallussa vuodesta 1643
asti. Talo oli ollut pari vuotta
tyhjillään, kun me siihen Tere-
san kanssa muutettiin vuonna
1990. Siitä lähtien ollaan sitä re-
montoitu, Grönholm selvittää.

Vaimo Teresa sekä tyttäret
Jessica, 10, ja Johanna, 7, varto-
vat mökillä ja saareen halajaa
myös Niclaksen mieli. — Pap-
pa, kom nu, pikkumies vaatii.

— Lupasin ajeluttaa Niclasta
veneellä vielä illalla ja poika ei
malta oikein odottaa, Grönholm
tyynnyttelee.

Toyotan miehestä
Peugeotin pilotiksi

Grönholmin perheen elämä
on muuttunut melkoisesti parin
vuoden aikana. Kun Marcus
Grönholm kaksi vuotta sitten
lähti Inkoosta kohti Jyväskylää,
oli miehen ralliura käytännössä
yhden kortin varassa. Hän oli
vuonna 1996 vuokrannut tilansa
pellot serkulleen Thomas Lind-
holmille ajatuksella, että kaksi
vuotta ajetaan rallia ja katsotaan
mihin rahkeet riittävät. Ralli-
hiekka oli tiimalasissa valumas-

sa vähiin elokuussa 1998.
Grönholmin viimeinen näytön

paikka koki kolauksen Ounin-
pohjassa, kun hänen Corollas-
taan halkesi vanne ja auto tup-
sahti ojaan. Siihen saakka rallis-
sa kolmantena ollut Grönholm
putosi seitsemänneksi.

— Vähän silloin ajattelin, että
tähänkö tämä nyt jää, Grönholm
viittaa uraansa ralliautoilijana.

Grönholm yllättyi itsekin, kun
tallipäälliköt alkoivat soitella,
vaikka Jyväskylästä ei jäänyt
käteen seitsemättä sijaa parem-
paa tulosta. Neljästä tarjouksesta
Grönholm valitsi Toyotan.

— Tässä me yksi yö juotiin
samppanjaa ja juhlittiin sopi-
musta, Grönholm toteaa talonsa
puutarhassa.

— Toyotan kanssa tehtiin sel-
lainen sopimus, että minä ajan
kaikki MM-rallit seuraavana
vuonna, mutta joku muu ajaa
merkkipisteistä asvaltilla, Grön-
holm paljastaa.

Grönholmin ja Toyotan ralli-
tallin päällikön Ove Andersso-
nin suullinen sopimus piti kui-
tenkin vain vuorokauden verran.

— Minä halusin sopimuksesta
paperin, joka luvattiin faksata
mulle aamulla. Sitä paperia ei
koskaan tullut. Toyota oli suos-
tunut sittenkin maksamaan (Di-
dier) Auriolille lisää palkkaa,
Grönholm selvittää.

Muukalaisesta
suosikkikuskiksi

Grönholmille Toyota-sopi-
muksen peruuntuminen oli lo-
pulta onnenpotku. Peugeotille
vaihtanut Grönholm ajaa nyt yk-
köskuljettajana yhdessä maail-
man parhaimmassa rallitallissa.
Myös Auriol kärkkyy paikkaa
Peugeotilta, mutta tällä kertaa
Grönholmilla on paremmat kor-
tit.

— Minä haluan jatkaa ja talli
haluaa, että minä jatkan. Sopi-
mus tehdään varmaan Suurajo-
jen jälkeen, Grönholm vihjaa.

Grönholm on pidetty mies
Peugeotilla. Kaksi MM-rallia tä-

nä vuonna voittanut suomalai-
nen on hankkinut arvostuksensa
taidoillaan.

— Kun mä tulin Peugeotille
niin suurin osa mekaanikoista ei
edes tiennyt, että kuka mä olen.
Nyt kaikki mekaanikot haluaisi-
vat olla minun auton kimpussa.
Mä en varmaan valita niin pal-

jon kuin (Francois) Delecour ja
(Gilles) Panizzi.

Grönholmin menestys on ol-
lut paha pala ranskalaisille Dele-
courille ja Panizzille, joille
MM-sarjasta on irronnut vain
murusia. Kun Grönholm on tä-
hän mennessä saalistanut 34
MM-pistettä, on Delecour ajanut
tallille kaksi ja Panizzi yhden
MM-pisteen.

— Delecour ei onnitellut mei-
tä Ruotsin rallin voitosta. Tom-
mi (Mäkinen) ja (Richard)
Burns kävivät kyllä kättelemäs-
sä..., Grönholm kertoo.

Grönholm saanee ensi kau-
deksi uuden tallikaverin. Peu-
geot on kalastellut Grönholmin
pariksi mm. Colin McRaeta,
Burnsia ja Mäkistä, mutta he jat-
kavat nykyisissä talleissaan.

Itseluottamus
kasvanut roimasti

Peugeotin rallitalli asetti kulu-
van kauden tavoitteeksi yhden
MM-osakilpailun voiton. Grön-
holm hoiti asian pois päiväjär-
jestyksestä jo helmikuussa
Ruotsissa.

— Varmaan se henkisesti hel-
potti, että voitto tuli jo Ruotsis-
sa, tuumaa Grönholm ja myön-
tää, että maailman parhaimpien
rallikuljettajien kukistaminen
kasvatti roimalla tavalla itse-
luottamusta.

— Ihmiset alkoivat jo sanoa,
että ei se Grönholm pärjää. Mä
ajattelin, että perkele, mä vielä
näytän niille, että pärjätään.
Enää ei tarvitse ajaa näyttääk-
seen. Se on kasvattanut itseluot-
tamusta, Grönholm selvittää.

Jatkuuko tallin
perinne?

Grönholm on ollut hyvä ral-
liauton kuljettaja jo usean vuo-
den ajan, mutta vasta Ruotsin
rallin voitto kirkasti hänet maa-
ilmanluokan tähdeksi. Eikä
Grönholmin loisto ole kauden
vanhetessa yhtään himmentynyt.
Ruotsin rallin jälkeen hän on
johtanut MM-rallia Portugalissa,
Argentiinassa, Kreikassa ja Uu-
dessa-Seelannissa. 

Portugalissa ja Argentiinassa
hän sijoittui toiseksi, kun Uu-
den-Seelannin MM-ralli päättyi
Grönholmin vakuuttavaan voit-
toon.

— Talli huomasi, että Peu-
geotilla on voitettu joka kerta

maailmanmestaruus, kun autolla
on voitettu Uuden-Seelannin
ralli, Grönholm naurahtaa ja tar-
koittaa Timo Salosen ja Juha
Kankkusen ykköstiloja vuosilta
1985 ja 1986.

Talli odottaa
voittoa

Uuden-Seelannin rallin voi-
tollaan Grönholm ja kartanlukija
Timo Rautiainen kasasivat en-
nakkosuosikin paineet Jyväsky-
län MM-ralliin ja suuret odotuk-
set MM-sarjaan. Peugeot odot-
taa nyt voittoa Jyskälästä ja us-
koo tosissaan Grönholmin maa-
ilmanmestaruuteen jo ensimmäi-
senä täytenä kilpailukautena.

— En mä ota paineita Jyväs-
kylästä. Kun vaan saisi saman
fiiliksen kuin Uudessa-Seelan-
nissa. Nyt ainakin tietää, että
vauhti riittää.

Grönholm alkaa varovasti tai-
pua ajatukseen, että voitto Jy-
väskylän MM-rallista on tänä
vuonna realistinen saavutus.
Maailmanmestaruuden suhteen
hän on maltillisempi.

— Ajetaan kilpailut ensin ja
lasketaan pisteet vasta sitten. Ti-
lanne muuttuu niin äkkiä MM-
sarjassa, Grönholm toppuutte-
lee.
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Monte Carlo; Kaikki kolme tehtaan
Peugeotia hyytyi 12 asteen pakkasessa Ga-
pin kaupungissa. Grönholm sai autonsa
käyntiin, mutta moottori pimeni puolen-
toista minuutin kuluttua. Grönholm oli
keskeyttäessään kymmenentenä. Hänen

rallinsa meni pilalle jo toisella erikoiskokeella, kun Peugeotin
tasauspyörästöstä katosivat paineet ja vaihdelaatikosta huk-
kaantui kakkosvaihde.

Ruotsi: Grönholm siirtyi kilpailun joh-
toon toisella erikoiskokeella ja piti kärki-
paikkansa maaliin saakka. Tommi Mäki-
nen ahdisti viimeiselle erikoiskokeelle asti,
mutta Grönholmin kantti kesti ja hän voitti
rallin 6,8 sekunnin erolla. Grönholm ei

tehnyt 20 erikoiskokeen aikana yhtäkään ajovirhettä ja auto
toimi moitteettomasti. Grönholm ehti ajaa 30 MM-rallia en-
nen ensimmäistä voittoaan.

Safari: Grönholm joutui keskeyttämään,
kun Peugeotista hajosi kytkin. Grönholm
oli keskeyttäessään kahdeksantena. En-
simmäistä kertaa Safarissa kilpailleen
Grönholmin autosta hajosi kaksi rengasta
jo ensimmäisellä erikoiskokeella ja hän jäi

pohja-ajasta kymmenen minuuttia. Grönholmin vauhtia hidas-
tivat myös auton ohjaus- ja jarrupulmat.

Portugali: Grönholm johti rallia ensim-
mäisen ja toisen rallipäivän päätteeksi,
mutta joutui lopulta taipumaan toiseksi.
Richard Burns ajoi 12 pohja-aikaa ja ku-
kisti Grönholmin 6,5 sekunnin erolla.
Grönholm oli tyytyväinen toiseen sijaansa,

sillä hänen vauhtinsa ei yksinkertaisesti riittänyt Burnsin voit-
tamiseen.

Katalonia: Grönholm ajoi yhden poh-
ja-ajan uransa kolmannessa asvalttirallis-
sa. Muuten Grönholm ajoi erikoiskokeet
4—10 nopeimman kuljettajan porukassa.
Grönholm sijoittui viidenneksi ja oli pa-
ras Peugeot-kuljettaja.

Argentiina: Grönholm johti rallia yh-
deksän erikoiskokeen ajan. Hän ajoi kol-
me pohja-aikaa ja sijoittui toiseksi. Burns
oli parempi minuutin ja kahdeksan se-
kunnin erolla. Grönholm keikkui koko
rallin ajan yleiskilpailun ensimmäisenä

tai toisena.

Kreikka: Grönholm johti rallia kahden
erikoiskokeen jälkeen, mutta kaatoi au-
tonsa kolmannella pätkällä ja putosi vii-
den minuutin päähän kärjestä. Hän ehti
nousta seitsemänneksi kunnes moottori
hajosi.

Uusi-Seelanti: Grönholm ajoi loista-
van kilpailun ja voitti uransa toisen MM-
rallin 14,5 sekunnin erolla. Grönholm
ajoi rallissa neljä pohja-aikaa ja nousi
kilpailun johtoon toisena päivänä.

GRÖNHOLMIN RALLIVUOSI

■ Marcus Grönholm pestattiin tallikuljettajaksi kaksi vuotta sitten Suurajoissa. Nyt hän taistelee maailmanmestaruudesta.

Puurtaja palaa sankarina ja suosikkina

RISTO AALTO

Marcus Grönholm on vuokrannut peltonsa serkulleen Thomas Lindholmille. Peltoja on kaikkiaan 65 hehtaaria ja metsää 80 hehtaaria.

RISTO AALTO

Niclas haluaa puuhastella isän kanssa,  kun rallitähti viettää kesäpäivää kotona.

JOSE MANUEL RIBEIRO

Marcus Grönholm ajoi hyvän kilpailun Portugalissa maaliskuussa.
Hän sijoittui toiseksi eikä lähtenyt hulluttelemaan hurjaa vauhtia
raivonneen Richard Burnsin kanssa.

Tässä me
yksi yö
juotiin
samppanjaa
ja juhlittiin
Toyotan
sopimusta.
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Minä
haluan
jatkaa ja
talli haluaa,
että minä
jatkan.
Sopimus
tehdään
varmaan
Suurajojen
jälkeen.
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