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Huolto

PÄÄMIES PALVELUNUMERO
YRITYKSILLE: 020 322 322

PALOKANKESKUS. Ark. 10–18, la 10–15.
Puh. 042 4200 1700

FORUM.  Ark. 10–18, la 10–14.
Puh. 042 42001300.

Ark. 9–17.30, la 10–14. Vaihde 042  420011. Myynti suor. 042 42001400
HUOLTO suor. 042 42001600, automaatti (014) 449 9505.

Ahjokatu 12, Jyväskylä.

2980,-

• Pieni ja kevyt
• Äänivalinta
• Kuvaviestit

• www/mmm-palvelut
• Iso näyttö
• Mahtava muisti

2370,-990,-

• Ennakoiva tekstin-
  syöttö
• Kuvaviestit

Värikuori ei sisälly
hintaan

Varusta puhelimesi huippukuntoon!
Et putoa rallista.

Midaren
asiakasetuna

saat pikapalvelun
huollossa.

HF-laitteiden
asennukset

autoihin

Huolto

Sonera Oyj tarjoaa 10.–31.8.2000 uusille Sonera GSM-asiakkaille 200 markalla normaalihintaisia
kotimaan matkapuheluita ja tekstiviestejä.
Etua on käytettävissä 50 markkaa/kk 4 kk:n ajan. Etu myönnetään vain yhteen samalle asiakkaalle
tarjousaikana avattavaan liittymään. Rajoitus ei koske Company-liittymiä. Tarjous koskee myös
liittymän vaihtamista Duo-liittymäksi.
Hinnat esim. Privat duo: kytkentämaksu 48,80 mk, kuukausimaksu Privat Duo mk/6 kk
120 mk. Puheluhinta mk/min.  Duo-alueelta toiseen Sonera GSM-liittymään arkisin ma-pe klo
7.00–17.00 0.99 mk, muina aikoina 0,81 mk, muihin puhelinliittymiin arkisin ma-pe 7.00–17.00 1,55 mk,
muina aikoina 0,81 mk. Duo-alueen ulkopuolelta toiseen Sonera GSM-liittymään 0.99 mk, muihin
puhelinliittymiin arkisin ma–pe 7.00–17.00 2,49 mk, muina aikoina 0,99 mk.
Kesähinta 15.6.–15.8. ma–pe 7–17 1,55 mk.

Uusille Sonera GSM-asiakkaille
Sonera-tarjous 10.-31.8.

mk puheaikaa
ja tekstiviestejä

200

Uudista puhelintasi alku-
peräisillä Nokia-varaosilla
ja lisätarvikkeilla.
Akut, värikuoret,
HF-laitteet
ym. varusteet
aina käy tässä
oleviin
malleihin

www.päämies.com
TULE SELLAISENA KUIN OLET

Elämäntien kurveissa ratkaisee laatu, osaaminen ja huolto.
Matkaviestintäasioissa kannattaa luottaa alan kokeneimpaan,
johtavaan asiantuntijaan, PäämiesMidareen.

Etu myös Duoon vaihtajille. Vanha numerosi säilyy.

Jyväskylä, Palokankaantie 20, p. 696 611

www.veljeksetlaakkonen.fi

Uusi Mitsubishi Carisma 2000 on täydellisen
uudistuksen läpikäynyt suuri perheauto.
Taloudellinen, tehokas ja ympäris-
töystävällinen – täynnä ominai-
suuksia, joihin voit luottaa
huomennakin.

Kuvan auto
erikoisvarustein.

Takuu 5 vuotta/
150 000 km.
Ilmastointi 3.000,-

Mitsubishi Carisma 2000 meiltä alk. 131.400,-

Koeaja uusi Mitsubishi Carisma 2000

Veljekset Laakkonen toivottaa HYVÄÄ ONNEA Tommi Mäkiselle
ja Risto Mannisenmäelle sekä 49 muulle Mitsubishi kuljettaja-
parille!

Veljekset Laakkonen toivottaa HYVÄÄ ONNEA Tommi Mäkiselle
ja Risto Mannisenmäelle sekä 49 muulle Mitsubishi kuljettaja-
parille!

Monte Carlo: Tommi Mäkinen nou-
si 20 MM-voiton herrakerhoon. Hän
siirtyi rallin johtoon neljännellä erikois-
kokeella ja voitti kilpailun 1.24 minuu-
tin erolla. ”Ovatkohan muut tallit men-
neet tauon aikana alaspäin vai eivätkö

ne ole vielä heränneet talviunilta”, Mäkinen tuumasi kauden
avauskisasta.

Ruotsi: Mitsubishin voimansiirron
ongelmat pitivät Mäkisen avauspäivän
jälkeen kolmantena. Toisen päivän
päätteeksi Mäkinen oli noussut toiseksi
26,5 sekunnin päähän Marcus Grönhol-
mista. Peugeot-pilotti piti pintansa maa-

liin saakka ja Mäkinen joutui tyytymään toiseen tilaan.

Safari: Ralli oli Mäkiseltä ohi kahden
erikoiskokeen jälkeen. Mäkinen ja kar-
tanlukija Risto Mannisenmäki vaihtoi-
vat kaksi rengasta, mutta kolmannen
rengasrikon jälkeen heidän oli ajettava
18 kilometriä pelkällä vanteella. Auto

ei moisesta tykännyt, vaan meni mykäksi pätkän maalissa.

Portugali: Liian pehmeällä alustalla
matkaan lähtenyt Mäkinen oli pudon-
nut kahdeksanneksi ja yli minuutin
päähän kärjestä kun noutaja tuli kah-
deksannella erikoiskokeella. ”Siellä oli
joku kannontumppi, jota en ollut huo-

mannut nuotitusvaiheessa. Pyörä ei siihen paljon ottanut, hi-
paisi vaan. Pyörä oli vaan sellaisessa kulmassa, että ohjaus-
varren korvake murtui, Mäkinen selitti keskeytystään.

Katalonia: Mäkinen ei pystynyt mis-
sään vaiheessa haastamaan Richard
Burnsia, Colin McRaeta ja Carlos
Sainzia, vaan jumittui neljänneksi. Jar-
rumurheista kärsinyt Mäkinen ajeli nel-
jäntenä maaliin saakka.

Argentiina: Mäkisen Mitsubishi ka-
dotti kuutosvaihteensa ensimmäisenä
päivänä ja Puuppolan hurjapää putosi
viidenneksi 34 sekunnin päähän kärjes-
tä. Toisena päivänä Mäkinen oli kaataa
autonsa nokan kautta ympäri. Vaihde-

laatikko vikuroi yhä eikä Mäkinen pystynyt taistelemaan voi-
tosta. Mäkinen nousi palkintopallille, kun McRae joutui kes-
keyttämään viimeisenä päivänä moottorivikaan.

Kreikka: Väärin kasattu pyörän napa
repi Mäkiseltä takapyörän irti kolman-
nella erikoiskokeella. Hän sai raahattua
auton huoltoon, mutta vika uusiutui
seuraavalla erikoiskokeella. Mäkinen
oli keskeyttäessään 11:ntenä 1.49 mi-

nuutin päässä kärjestä.

Uusi-Seelanti: Mitsubishin tasaus-
pyörästöt kenkkuilivat ja auto yliohjau-
tui. Tasauspyörästöt lukkiutuivat omia
aikojaan ja auton ajaminen oli erittäin
hankalaa. Lopulta autosta katosivat jar-
rut ja Mäkinen tömäytti autonsa ulos
tieltä.

MÄKISEN RALLIVUOSI

4.

Ari Mäntylä

Tommi Mäkisen kuudes suur-
ajovoitto on Mitsubishin rallital-
lin insinöörien ja mekaanikko-
jen käsissä. Kukistaakseen
Richard Burnsin, Juha Kankku-
sen ja Marcus Grönholmin Mä-
kinen tarvitsee nopean, tehok-
kaan ja luotettavan auton. Mit-
subishin insinöörit ovat vimma-
tusti yrittäneet loihtia Lancerista
Subarun ja Peugeotin vertaista
ralliautoa. 

Mitsubishi antaa Mäkiselle
uuden auton Jyväskylän MM-
ralliin, mutta onko kiituri paran-
tunut riittävästi?

— Autossa on pyritty paranta-
maan niitä asioita, joista olem-
me tienneet, että niitä pystyy pa-
rantamaan. Toivottavasti muu-
tokset näkyvät erikoiskokeiden
loppuajassa, Mitsubishin ralli-
tallin testikuljettaja ja auton ke-
hittäjä Lasse Lampi totesi.

Tasauspyörästöjen
kanssa ongelmia

Uusi Mitsubishi on laihtunut
25 kiloa. Erityisesti auton no-
kasta on saatu painoa pois apu-
runkoa ja pohjapanssaria muut-

tamalla. Auton painojakauma on
muutenkin nyt parempi, kun
mm. vararengas ja akku on siir-
retty keskemmälle autoa.

Uusia ovat myös tasauspyö-
rästöjen lukot ja tietokoneohjel-
mat. Tasauspyörästöt reagoivat
nyt entistä nopeammin, mikä on
parantanut auton hallittavuutta.
Jousitusta on niin ikään saatu
ehommaksi.

Mutta Mitsubishin kehitys pa-
remmaksi ralliautoksi ei ole su-
junut kivuttomasti. Mäkisen ja
Freddy Loixin autojen tasaus-
pyörästöt vikuroivat Uudessa-
Seelannissa. Viimeisimmän seli-
tyksen mukaan tasauspyörästöt
oli koottu väärin Japanissa.

— Lukot menivät pimeäksi.
Sama vika toistui Kyproksen
testeissä. Kaikki eivät vielä ho-
kanneet ja uskoneet Uuden-See-
lannin jälkeen, että lukoissa oli
vikaa, Mäkinen selvitti.

Mäkinen uskoo
auton iskukykyyn

Mitsubishin rallitalli testasi
uusia tasauspyörästöjä viime
viikon lopulla Keski-Suomessa.
Uusien lukkojen säätäminen oli
melkoista hakemista ja kokeile-

mista. Mäkinen kuitenkin us-
koo, että tasauspyörästöt saatiin
kuntoon perjantaina alkavaan
kilpailuun.

— En yhtään epäile etteikö
auto olisi nyt kunnossa. Auton
kanssa on tehty aika tavalla töi-
tä. Tilanteen ei pitäisi olla kovin
huolestuttava, Mäkinen rauhoit-
teli.

Mutta riittääkö uuden Mitsu-
bishin iskukyky voittoon saak-
ka, sillä Subaru, Ford ja Peugeot
ovat niin ikään kehittyneet mel-
koisesti?

— Määrätyt jutut kun saa au-
tossa kuntoon niin sitten ei olla
muista kyllä hirveän kaukana,
Mäkinen arveli.

Pakko saada
paljon pisteitä

Mäkinen ei lähde tänä vuonna
suosikkina Jyväskylän MM-ral-
liin. Grönholm ajoi suosikin vii-
tan harteilleen voittamalla Uu-
den-Seelannin rallin. Myös
Burnsin uskotaan yltävän hur-
jaan vauhtiin Suurajojen pikatai-
paleilla.

— Marcus on varmaan kovas-
sa iskussa. Colinilla (McRae) on
myös hyvät mahdollisuudet
voittoon saakka, Mäkinen pun-
taroi.

Mäkinen starttaa reitille vii-
dentenä autona. Lähtöpaikasta
on etua perjantain erikoiskokeil-
la, jos sää pysyy kuivana. Mäki-
nen kuitenkin arvelee, että rallin
ratkaisut nähdään Jämsän lenkil-
lä.

— Ouninpohjassa ja Vaheris-
sa tapahtuu jo lauantaina var-
masti jotain, vuosia Vaherin pi-
kataivalta hallinnut Mäkinen en-
nusti.

Mäkinen tarvitsee Jyväskylän
MM-rallista täydet kymmenen
pistettä mikäli hän aikoo taistel-
la maailmanmestaruudesta.
MM-sarjaa johtava Burns on ni-
mittäin karannut jo 15 pisteen
päähän.

— Kyllä nyt pitää ruveta on-
nistumaan, jos meinaa olla mu-
kana ajamassa maailmanmesta-
ruudesta. Uudesta-Seelannista
olisi pitänyt ottaa pisteitä. Nyt
tilanne tuli tiukemmaksi, Mäki-
nen myönsi.

■ Mitsubishi ralliauto on uudistunut, mutta onko se parantunut riittävästi?

Mestari putosi haastajaksi

RISTO AALTO

Tommi Mäkinen ja Mitsubishin testikuljettaja Lasse Lampi pähkäilivät lauantain testeissä oikeita säätö-
jä auton tasauspyörästöihin.

RISTO AALTO

Suurajoissa selviää onko Mitsubishi parantunut voittaja-autoksi.


