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AINUTLAATUINEN AJONAUTINTO
PONTIAC Trans Sport 2.3 Q4 rek. 7 hlö aj. 124 tkm .......-95119.500,-

RENAULT Megane 1.6-16 Comfort 5-ov aj. 32 tkm........-99 99.500,-

SAAB 900 C 5-ov aj. 251 tkm..........................................-87 24.500,-

SEAT Toledo 1.8 GL 5-ov aj. 229 tkm..............................-93 39.500,-

VOLKSWAGEN Golf 1.8 CL Variant aj. 216 tkm..............-94 69.500,-

VOLKSWAGEN Golf 1.6 CL 5-ov aj. 149 tkm..................-96 69.500,-

VOLVO 440 GL 1.7 Kat aj. 180 tkm .................................-92 46.500,-

VOLVO 440 1.8i 5-ov aj. 170 tkm.....................................-95 67.400,-

MAZDA 626 1.8i HB GL 5-ov aj. 212 tkm........................-94 69.500,-

MERCEDES-BENZ 200 aj. 470 tkm................................-90 89.500,-

MITSUBISHI Galant EXE 2.0 HB Kat aj. 100 tkm............-91 59.500,-

NISSAN Primera 2.0 SLX 4-ov aj. 307 tkm .....................-91 39.500,-

NISSAN Sunny 1.6 Sed SLX aj. 247 tkm.........................-89 19.900,-

OPEL Astra 1.8i-16 GLS Caravan aj. 109 tkm.................-95 69.500,-

OPEL Astra 1.6 GLi Caravan aj. 136 tkm........................-96 69.500,-

OPEL Omega 2.0i-16 GL 4-ov aj. 174 tkm......................-95 97.500,-

OPEL Vectra 2.0i GLS 4-ov aj. 235 tkm ..........................-91 43.500,-

PEUGEOT 405 Mi16 4-ov 4 WD aj. 206 tkm....................-91 49.500,-

FIAT Punto 75S 1.2 3-ov., 2 renk. radio aj. 119 tkm ........-96 49.500,-

FORD Escort 1.4i Special STW 5-ov aj. 70 tkm..............-95 64.500,-

FORD Escort 1.6i Special STW 5-ov aj. 165 tkm ............-97 72.500,-

FORD Fiesta 1.2i Flair 3-ov aj. 52 tkm ............................-97 69.500,-

FORD Fiesta 1.3i Ambiente 5-ov aj. 8 tkm......................-99 82.500,-

FORD Ka 1.3i Coletion 3-ov aj. 30 tkm...........................-98 69.500,-

FORD Mondeo 1.8TD GLX STW 5-ov aj. 160 tkm ..........-98129.500,-

FORD Mondeo 2.0i GLX 5-ov aj. 18 tkm.........................-99149.500,-

FORD Orion 1.6 Laser 4-ov aj. 235 tkm..........................-89 19.500,-

FORD Sierra 2.0i CLS 4-ov aj. 155 tkm...........................-92 59.500,-

Nykyaikainen huolto- ja korikorjaamo saman katon alla osoitteessa Alasinkatu 2

Keski-Suomen Ford-keskus
JYVÄSKYLÄ, Alasinkatu 2, puh. 010 555 3100 • ÄÄNEKOSKI, puh. 010 555 3720, KEURUU, puh. 010 555 3705 AVOINNA • Huolto ark. 7.30-16 • Varaosat ark. 8-17 • Automyynti ark. 8.30-18, la 10–14

Kuvan auto
erikoisvarustein

Hinnat alk. Jyväskylässä

139.500,-
Wagon alk. 148.500,-

kärjessä rallissa
ja myynnissä

fordfocus

koeaja omasi meillä fordmondeo
suoraan

varastosta

Moninkertainen testivoittaja

HANNA MARJANEN

Andorrassa nykyisin asuva ammattikuljettaja Tapio Laukkanen voi olla sinivalkoinen jokeri. Hänelle on ostettu Fordin tehdastallilta täysi WRC-paketti: ärhäkkä auto, renkaat ja huolto. Kyseessä
on miehen ensimmäinen kilpailu nelivetoisella WRC-autolla. 

Erkki Kinnunen

Tapio Laukkanen voi olla tä-
män viikonlopun jokeri. Hän on
ostanut Fordin tehdastallilta Jy-
väskylään ärhäkän ja kalliin Fo-
cuksen kaikilla mausteilla. Sa-
manlaisella WRC-autolla kilpai-
levat Fordin tehdaskuljettajat
Carlos Sainz ja Colin McRae.

— Tämä on satsaus, joka oli
pakko tehdä, Laukkanen sanoo.
— Ei me kuitenkaan lähdetä ki-
sassa mitään hullua yrittämään.

Ura Englannissa
etuvetoluokassa

Laukkanen on rakentanut am-
mattilaisuraansa jo monta vuotta
Englannissa etuvetoisilla F2-
luokan autoilla, mutta mieli pa-
laa ”isojen poikien” seuraksi ne-
livetoisten WRC-autojen MM-
sarjaan.

— Jyväskylässa on hyvä tilai-
suus aloittaa ajaminen WRC-au-
toilla. Suunnitelmissa on, että
ajan WRC:llä vielä muitakin
MM-sarjan kisoja — ei välttä-
mättä Fordilla, mutta se on yk-
kösvaihtoehto. Jyväskylän jäl-
keen istutaan alas ja katsotaan
tilannetta.

Laukkasen satsaus tuo mie-
leen vuoden 1994, jolloin Tom-
mi Mäkinen sai Suurajoihin teh-

taan Ford Escortin ja ajoi ensim-
mäisen viidestä peräkkäisestä
voitostaan.

Asuinmaa
on Andorra

Laukkanen, 30, on Englannis-
sa tutumpi mies kuin Suomessa.
Hän lähti koluamaan saarivalta-
kunnan teitä jo 1994 ja muutti
Englantiin asumaan 1998. Tä-
män vuoden alkupuolella hän
vaihtoi asuinmaakseen Andor-
ran, 60 000 asukkaan kääpiöval-
tion Espanjan ja Ranskan rajal-
la.

— Andorrassa ei ole verotus-
ta, Laukkanen myöntää kakiste-
lematta. — Muutin kun sain sii-
hen mahdollisuuden.

Englannissa Laukkanen ajoi
viime vuonna brittien F2-mesta-
riksi Renaultilla. Tänä vuonna
hän on kilpaillut Volkswagenin
miehenä sen verran epäonnises-
ti, ettei mestaruus uusiudu, vaik-
ka tililtä löytyykin yksi voitto.

Nelivetokisasta
vierähtänyt vuosia

Nelivetoisen ralliauton pui-
koissa Laukkasta ei ole nähty
vuosiin.

— Varmaankin vuonna 1996
ajoin yhden sprintin N-ryhmän
Mitsubishi Lancerilla, hän muis-
telee.

Harppaus F2-ryhmän autosta
WRC-auton rattiin ei Laukkasta
arveluta.

— Ei se mikään niin ihmeelli-
nen hyppäys ole. Totta kai ajo-
tyyli on vähän erilainen, mutta
tuskin siitä ongelmia tulee.

— Nelivetoisessa on enem-
män säätömahdollisuuksia. Sen
saa helpommin mieleisekseen.
Etuvetoiseen on vaikeampi löy-
tää sopivia ratkaisuja.

Laukkanen on testannut Fo-
custa neljä päivää Englannissa.
Hän ajoi kaksi päivää asfaltilla
ja kaksi päivää soralla.

— Testejä tulee tuskin kos-
kaan ajettua tarpeeksi, mutta on-
pahan jonkinlainen tuntuma, et-
tei kisaan tarvitse ihan kylmil-

tään lähteä.

Tavoite kuuden
parhaan joukkoon

Laukkasen maltillisena tavoit-
teena on ehtiä äärimmäisen ko-
vassa seurassa kuuden parhaan
joukkoon. Hulluttelun hän jättää
muiden tehtäväksi.

— Mukana on nyt 15 sellaista
kaveria, jotka voivat olla kuu-
den joukossa. Ja vaikka itse olisi
kolmas, se ei välttämättä auta
mitään jatkoa ajatellen. Sekin on
nähty, Laukkanen pohtii.

Laukkasen selkeänä tavoittee-
na on saada tallipaikka ensi vuo-
deksi jostain WRC-tallista. Asi-
aa auttaisi, jos hän toisi auton

ehjänä maaliin Jyväskylässä. Se
tietäisi melko varmasti hyvää si-
joitusta.

Keski-Suomen ränneihin
Laukkanen starttaa seitsemän-
nen kerran. Aiemmista yrityk-
sistä neljä on päättynyt keskey-
tykseen. 1997 hän sijoittui F-
kakkosissa toiseksi ja viime
vuonna samasta luokasta heltisi
voitto.

”Bosse menee
menojaan...”

Vaikka sympaattisella Lauk-
kasella luulisi olevan ekstrasym-
patioita Ford-tallia kohtaan, hän
ei nimeä tallikavereitaan Jyväs-
kylän MM-rallin suurimmiksi
suosikeiksi.

— Jos rehellisesti sanotaan
niin luulen, että Bosse (Marcus
Grönholm) menee menojaan.
Sitten siellä ovat myös molem-
mat Subarut (Burns ja Kankku-
nen).

Fordin vahvimmaksi valtiksi
Laukkanen uumoilee Carlos
Sainzia, joka on usein näyttänyt
pysyvänsä suomalaisten vauh-
dissa myös tuhansien järvien
rallissa.

Fordilla on Jyväskylässä perä-
ti neljäs tehdastasoista Focusta.
Laukkasen, Sainzin ja McRaen
lisäksi kärkitiloille yrittää rynniä
norjalainen Petter Solberg.

Tapio Laukkanen yrittää välttää
hulluttelua tehtaan Focuksella

Mukana on
15 sellaista
kaveria,
jotka voivat
olla kuuden
joukossa."

Tapio Laukkanen

,,
HANNA MARJANEN

Nuotit ja joskus muutkin eväät Laukkaselle tarjoilee Kaj Lindström. 

Teijo Kuusela

Hevosvoimien kamppailun
katsominen Killerin raviradalla
maksaa kalleimmillaan 987
markkaa. Tällä hinnalla kaupun-
kierikoiskoetta seuraavat lähin-
nä yritysten kutsumat VIP-vie-
raat.

— Onhan se melko kallista,
mutta se on vain kerran vuodes-
sa, tuotantojohtaja Heimo Viina-
nen Kopi-Jyvästä selittää.

Kopi-Jyvä on kutsunut yritys-
vieraitaan Jyväskylän MM-rallin
VIP-tilaisuuksiin myös aikai-
sempina vuosina. Tänä vuonna
kutsu on lähetetty alle kymme-
nelle ihmiselle.

Viinanen kertoo, että tilaisuu-
det ovat vieraille mieluisia, sillä
niissä näkee oheisohjelman li-
säksi paljon vaikuttajia. Kutsu-
jen lähettämisen hän sanoo ole-
van vaikeaa, sillä muutkin yri-
tykset pyytävät samoja vieraita.

— Tilaisuuksissa käy sen ta-
son vieraita, että heille tulee kut-
suja pilvin pimein, Viinanen
kertoo.

Vieraat
metsässä

Killerin raviradan viereen
pystytetyssä VIP-kylässä käy
perjantaina ja lauantaina yhteen-
sä noin 5 000 yritysvierasta.
Kaikkiaan järjestäjät odottavat
Killerin erikoiskokeelle
20 000—30 000 katsojaa.

Rallin pääsponsori on kutsu-
nut Killerin yrityskylään yli tu-
hat yritykselleen tärkeää ihmis-
tä. He viettävät lauantaina rallin
suurinta yksittäistä tilaisuutta
omassa teltassaan.

Fortumin VIP-toiminnasta
vastaava Marjaana Kaakinen
kertoo, että heidän reilut tuhat
vierastaan käyvät ensin katso-
massa Leustun erikoiskokeen
metsässä. Sen jälkeen heidät
tuodaan Killerin VIP-kylään.

Kylässä on syöntiä, juontia ja
monenlaista oheisohjelmaa.
Kaakinen ei silti usko, että var-
sinainen rallikilpailu unohtuisi.

— Ralli on ilman muuta tär-
kein. Mukana on todella paljon
lajista kiinnostuneita. Nekin jot-
ka eivät ole rallista etukäteen
kovin paljon pitäneet, ovat ol-
leet jälkeenpäin innoissaan, hän
kertoo edellisvuosien kokemuk-

sella.

Parempi
näkyvyys

Killerin kaupunkierikoisko-
keet järjestää AKK Sports, joka
on myös koko Jyväskylän MM-
rallin järjestäjä. Muista erikois-
kokeista huolehtivat lähinnä pai-
kalliset urheiluseurat.

Kaupunkierikoiskokeista vas-
taavan Jouko Havun mukaan
Killeri on katsojien kannalta pa-
rempi kuin Hippos, jossa vastaa-
va kisa viimevuonna ajettiin.
Hippoksella autot näkyivät kun-
nolla vain VIP-vieraiden katso-
moihin.

— Yleisö ei nähnyt autoa ko-
vin pitkää matkaa. Auto oli het-
ken hujauksessa ohitse, Havu
muistelee.

Entiseen tapaan autot ajavat
kaupunkierikoiskokeella pareit-
tain. Autot lähtevät liikkeelle ra-
viradan vastakkaisilta puolilta.
Ohituksia silti tuskin nähdään,
sillä rinki kierretään vain kah-
desti.

Hevosmiehet
huolissaan

Killerin raviradan toimitus-
johtaja Jorma Nieminen kertoo,
että ravimiehet ovat pelänneet
ralliautojen möyrivän radan pin-
nan pilalle. Hänen mielestään
huoli on turha.

— Nykytekniikalla pystytään
tekemään kaikenlaista. Esimerk-
kinä voisi ajatella Helsingin
areenaa, joka oli vuorokautta
ennen Helsinki Horse Showta
jääkiekkokaukalona. Ja pari päi-
vää tapahtuman jälkeen pelattiin
taas jääkiekkoa, hän vertaa.

Vielä ralleja edeltävänä vii-
konloppuna Killerillä pidettiin
suuret ravikilpailut. Seuraavan
kerran ringissä ravataan rallivii-
konlopun jälkeisenä torstaina.

Killerillä pidetään hevos-
kisoja 30 päivänä vuodessa.
Niistä saadut tulot eivät Niemi-
sen mukaan riitä radan pyörittä-
miseen.

Aiemmin Killerjärven uralla
on ajettu muun muassa joka-
miesluokan autokisoja.

— Rataa markkinoidaan muu-
nakin kuin hevosurheilupaikka-
na. Päämääränämme on tehdä
tästä monikäyttöaluetta, Niemi-
nen sanoo.

Killerillä VIP-
kylä ja kahtena
iltana huimia

kaksintaisteluita

HANNA MARJANEN

Killerjärven ravirata on valjastettu ralliareenaksi. VIP-kylää ovat
pistäneet pystyyn muiden muassa Juha-Pekka Vuorila (vas.) ja Kari
Savimäki, jotka asensivat esiintymislavan valoja sunnuntaina.


