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Minulle Killeri on hirveästi ihmisiä ja hauskaa viih-
dettä. Ralli on sivuseikka. 
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JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Juuso Pykälistö hymyili eilen le-
veästi Peugeotin lehdistötilaisuu-
dessa. Peugeotin moottoriurhei-
lusta vastaava Corrado Provera
ilmoitti kansainväliselle lehdis-
tölle, että Pykälistö on Peugeotin
kuljettaja kauden 2004 loppuun
asti. Provera ja Pykälistö allekir-
joittivat sopimuksen keskiviikko-
na.

– Juuso on meidän uusi testi-
kuljettajamme. Sen lisäksi hän
osallistuu ensi vuonna vähintään
viiteen MM-ralliin, Provera il-
moitti.

Pykälistö aloitti hommat Peu-
geotin leivissä välittömästi. Hän
osallistuu Jyväskylän MM-ralliin
tehtaan WRC-autolla, jonka
huollosta vastaavat Marcus
Grönholmin entiset huolto-
miehet.

– Tämä poisti paineita Jyväs-
kylän suhteen. Täällä voin ajaa
sitä vauhtia mikä hyvältä tuntuu,
Pykälistö kertoi.

Sopimus tuli
yllätyksenä

Peugeotin rallitallin tarjoama
sopimus yllätti Pykälistön, joka
oli alun perin ostamassa tallilta
autoa ensi vuodeksi. – Kyseltiin
ensin vaan autoa, jolla me ol-
taisiin ajettu ensi vuonna yksi-
tyistallina. Tämä sopimuskuvio
lähti sitten eteenpäin Mänttä-ral-
lin jälkeen, Pykälistö paljasti.

Peugeotin tallipomot ovat seu-
ranneet Pykälistön ajamista muu-
taman kuukauden verran, kun
Grönholm oli vihjaissut tallille,
että Pykälistön menoa kannattaa
tarkkailla. Peugeotin pomot va-
kuuttuivat Pykälistön kyvyistä,
kun hän Mänttä-rallissa repi kol-
mella erikoiskokeella 25 sekun-
nin kaulan Citroenin tehdaskul-
jettajaan Thomas Rådströmiin.

– Tallille taisi tulla kiire ottaa
Juuso. He pelkäsivät, että jos Juu-
so ajaa yhtä hyvin Jyväskylässä
niin joku muu talli ehtii ensin,
Grönholm kertoi.

Auto alle
Bozianilta

Pykälistö ei varsinaisesti ole
Peugeotin tehdaskuljettaja, sillä
hän ajaa MM-rallit Bozianin Peu-
geotilla. Timo Salonen osallis-
tuu saman tallin autolla Jyväsky-
län MM-ralliin. Pykälistö joutuu
myös hankkimaan rahoitusta ral-
laamiseensa.

– Juuson ohjelma voi laajen-
tuakin. Koetetaan hankkia spon-
soreita ja kai sitä täytyy soittaa
Hjalliksellekin, Grönholm viit-
tasi Harkimoon, joka on junail-
lut myös Grönholmin sopimus-
kuvioita.

Pykälistö todisti testikuljetta-
jan taitonsa Jyväskylän testien
yhteydessä. Talli antoi hänelle
auton, joka oli säädetty vikuriksi.
Pykälistö muutti voimansiirron ja
jousituksen mieleisekseen am-
mattimiehen ottein.

– Talli oli tyytyväinen Juuson
työhön testeissä. Juuso tiesi tark-
kaan mitä muutoksia hän halusi
autoon, Grönholm vihjaisi.

Pykälistölle testikuljettajan
pesti sopii kuin nenä päähän.

– Tykkään auton kehittämises-
tä ja testaamisesta. On hienoa, et-
tä saan ajaa paljon ja testata autoa
myös asvaltilla, Pykälistö iloitsi.

Pykälistön ensi kauden kisaoh-
jelma julkistetaan vuoden lopus-
sa. Hän ajaa varmuudella Ruotsin
ja Jyväskylän MM-rallit. Mies
saattaa päästä Peugeotin puikkoi-
hin myös tämän kauden viimei-
sessä MM-rallissa Britanniassa.
Lisäksi Peugeotilta saattaa löytyä
auto seuraavaan SM-ralliin. Py-
kälistön oma Toyota Corolla tu-
houtui tulipalossa Tampereen
SM-rallissa heinäkuussa.

■ Sopimus vuoden 2004 loppuun.
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Juuso Pykälistön (vas.) kyvyt on huomattu, kun Marcus Grönholmkin
on tallipomoja asiasta valistanut.

Peugeotin mies
Juuso Pykälistö
hymyili leveästi
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Laukaan Juha Kankkusen Hy-
undain ohjaamossa ei vielä tors-
taina liiemmin hikoiltu, vaikka
auto komeasti Killerin raviradal-
la liirailikin. Kuljettajaparille
homma on jo rutiinia, sillä Jussi
ja kartturi Juha Repo ovat kiih-
dyttäneet Jyväskylän MM-ralliin
yhteensä 40 kertaa. Kankkuselle
eilinen startti oli 22. ja Revolla
lähtöjä on nyt takana 18.

Nelinkertaisen maailmanmes-
tarin kasvoilta eivät paineet pais-
ta nuorempien kanssakilpailijoi-
den tavoin. Tiukkaa sijoitustavoi-
tettakaan ei tunnu Jussilla olevan.
– Kyllä mä Timo Salosen aina-
kin aion voittaa. Jos ei muualla
niin baarissa kilpailun jälkeen,
Kankkunen veisteli.

– Suurajot on tänä vuonna täl-
laista Keski-Suomen matkailua,
laukaalainen sanoi ja viittasi vain
yhteen Paviljongissa sijaitsevaan
huoltoparkkiin, joka tekee siirty-
mistä pitkiä ja hieman tylsiä.

– Ja sehän on nähty ettei Suo-
messa uskalla ajaa kilometriä-
kään ylinopeutta.

Todellisuudessa Kankkusen
auto on huomattavasti viime
vuotta kilpailukykyisempi. Hy-
undai on kehittynyt merkittäväs-
ti suomalaisen kokeneissa käsis-
sä. – Mun henkilökohtainen inssi
Subarulta on nyt Hyundain pää-
insinööri ja auto on mennyt pal-
jon eteenpäin. Tosin tässähän on
sellainen hauska homma, että kun
auto saadaan kuntoon, sille pitää
löytää kuski joka sitä osaa ajaa.

Kankkusen taktiikka perjantain
pätkille on yksinkertainen. – Aje-
taan niin kovaa kuin osataan ja
välillä vähän kovempaakin. Kyl-
lä meillä pisteille on mahdolli-
suudet, Kankkunen spekuloi.

RISTO AALTO

Juha Kankkunen muikeana.

”Salonen
kyllä

voitetaan,
viimeistään
baarissa”
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Richard Burns ja Robert Reid
ovat vahvimmin kiinni arvok-
kaissa rannekelloissa torstain
yleisöerikoiskokeen jälkeen.
Brittipari ajoi kahden kilometrin
yleisöpyörityksen 0,8 sekuntia
nopeammin kuin kukaan muu. 

Suomen MM-rallin järjestäjät
palkitsevat arvokkailla rannekel-
loilla torstain ja perjantain ylei-
söerikoiskokeiden yhteisaikojen
mukaan nopeimman kilpailijapa-
rin.

– Jos pystyn jatkamaan tällä ta-
valla kilpailun loppuun asti niin
hyvältä näyttää, Burns kertoi.

Carlos Sainz ajoi yleisöpätkän
toiseksi nopeimmin. Seuraavaksi
tulivat Petter Solberg, Colin
McRae ja Marcus Grönholm.

– Ei mennyt ollenkaan huonos-
ti. Otin aika varovasti, tuumasi

Grönholm, joka jäi tallikaverinsa
pohja-ajasta 1,3 sekuntia.

Harri Rovanperä jäi Burnsin
pätkäpohjasta 1,6 sekuntia. 

– Tultiin nätisti, mutta Petteri
paiskoi menemään kunnolla.
Saimme hiekat silmille ja tuulila-
si menee vaihtoon, Solbergin pa-
rina ajanut Rovanperä kertoi.

Salosella
”outo auto”

Tommi Mäkisen vauhti riitti
12:nteen sijaan. Hän hävisi Burn-
sille 2,3 sekuntia.

– En ottanut tarpeeksi sisältä
viimeistä pitkää mutkaa, joka
sumputti lopussa. Jouduin nosta-
maan jalan kaasulta kriittisellä
hetkellä ja hävisimme sen takia
aika paljon, Mäkinen harmitteli.

Toni Gardemeister jäi kär-
kiajasta 3,7 sekuntia. – Melkein
sammutin auton lähdössä. Jänni-

tin vähän, kun lähtö oli asvaltilta,
Gardemeister kertoi.

Sebastian Lindholm sammut-
ti autonsa moottorin lähtöviivalla
ja hävisi 5,4 sekuntia Burnsille.

– En tiedä miksi moottori sam-
mui, vaikka käytin lähtönappia.
Olisinko tehnyt jotain väärin,
Lindholm ihmetteli.

Moni kuljettaja ajoi yleisöpyö-
rityksen todella varovasti ja var-
man päälle. – Ajoin todella varo-
vasti, sillä auto on mulle vielä vä-
hän outo. Auto tuli Jyväskylään
keskiviikkona illalla klo 23.40,
kertoi Timo Salonen, joka jäi
pätkäpohjista 5,2 sekuntia.

Juuso Pykälistö ja Jussi Väli-
mäki kolhivat kummatkin auton-
sa takakulman betoniaitaan. Py-
kälistö jäi kärkiajasta 4,4 ja Väli-
mäki 4,9 sekuntia. 

– Tuskin huomasin, että taka-
kulma osui johonkin. Rata oli ai-
ka liukas, Pykälistö virkkoi.

– Auto lähti kiihdytyksestä ai-
taan. Onneksi osuma tuli pyörien
väliin, totesi Välimäki, jonka
Toyota Corollan kylki oli pahas-
ti rutussa.

Armin Schwarz, Juha Salo ja
Jari Ketomaa ottivat varasläh-
dön, josta heitä rangaistiin kym-
menen sekunnin aikasakolla.

■ Pykälistö ja Välimäki kolistelivat betoniaitaa Killerin ralli-illassa.
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Lähtö, Jkl Paviljonki
Huolto Paviljonki
Valkola
Lankamaa 1
Laukaa 1
Huolto Paviljonki
Mökkiperä
Palsankylä
Kokoomatauko ja huolto Paviljonki
Ruuhimäki
Laukaa 2
Lankamaa 2
Huolto Paviljonki
Killeri 2
Huolto Paviljonki 
Yötauko Paviljonki

8,42
23,44
11,80

13,38
25,48

8,79
11,80
23,44

2,06

8.00
8.03
9.06
9.49

10.37
11.26
12.34
13.12
14.31
15.49
16.37
17.29
18.54
20.11
20.36
21.31

7.15 – 12.15
7.55 – 20.45
8.45 – 19.50

10.45 – 15.50
11.25 – 16.25

14.00 – 19.05
8.45 – 19.50
7.55 – 20.45

7.00 – 24.00

LammUA
JMU
KonnMK/UA

PetUA
SaaUA

HankUA
KonnMK/UA
JMU

AKK Sports

 Ek-kilometrejä yhteensä 130,67
Pituus,

km
N:o 1,

klo Sulkuaika, klo Järjestäjä

Rallin rytmit
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Hevospyhättö Killeri sai kunnian
toimia torstai-iltana hevosvoima-
pyhättönä, jossa kastettiin Jyväs-
kylän MM-ralli alkaneeksi. Tu-
hatpäistä rallikansaa hemmotel-
tiin auringonpaisteella ja katta-
valla ”tarjoilulla”, joten monelle
katsojalle ralliautot olivatkin vain
alkusoitto illan riennolle.

– Minulle Killeri on hirveästi
ihmisiä ja hauskaa viihdettä. Ral-
li on sivuseikka, jyväskyläläinen
Heli Pietarinen, 28, tiivisti.

– Kyllä iltaa ainakin tänään sa-
tamassa jatketaan. Luultavasti
myös huomenna. Metsäpätkille
tuskin lähden, mutta mies sinne
kyllä menee. On tämä upea show.
Älyttömän hieno juttu, ettei tätä
meiltä viety, Heli kiittelee.

Olutteltan rallitunnelmassa

erinomaisesti viihtynyt Mika Es-
po, 34, aloitti rallivalmistelut jo
tammikuussa ja Killerin startin
lähestyessä tunnelma oli jo lähes
ylilatautuneen korkealla.

”Emäntä kotona ja
vasta tiistaina töihin”

– Tammikuussa varattiin mök-
ki Himokselta, mutta tällä kertaa
ei odotettu niin pitkään, vaan va-
rattiin kämppä samantien myös
ensi vuodeksi. Fiilis on todella
korkealla, mutta huomennahan

homma vasta alkaa. Tänään jat-
ketaan yöhön, Mika julistaa.

Harvinaisen hyvään rallifiilik-
seen liittyy myös Killerin pako-
kaasua parempia syitä.

– Ensimmäistä kertaa muija ei
ole mukana ja töihin menen vas-
ta tiistaina. Kyllä sitä kymmenen
vuoden rallien perusteella jotain
oppii, pyhtääläinen tietää.

Konjakit
jäivät portille

Hapanta naamaa ei raviradalta
helpolla löytynyt. Tosin pääpor-
tin ”Ei omia juomia” -kielto yl-
lätti monet, sillä jokainen reppu
ja nyssäkkä tuli esittää avattuna
järjestysmiehelle. Alkomahoolin
kanssa ei radalle päässyt.

– Yllättävän paljon ihmisillä
oli repuissaan omia juomia, il-
meisesti tieto kiellosta ei ollut

mennyt perille. Erityisesti ulko-
maalaiset olivat asiasta epätietoi-
sia. Yleisölle kuitenkin täydet
pisteet, sillä kukaan ei ovella kiu-
kutellut, vaan reput vietiin autoon
tai jätettiin sovinnolla portin ul-
kopuolelle, järjestysmies Jarmo
Väänänen kertoi. 

– Rallia meinattiin juhlistaa
komeastikin, sillä olutpullojen li-
säksi repuista löytyi esimerkiksi
kalliita konjakkipulloja, Väänä-
nen hymyili.

Show-urheilullisesti Killeri oli
viihdettä parhaimmillaan. Kään-
netyssä järjestyksessä ajettu pari-
kisa reitin uudella hyppyrillä
höystettynä oli aikaisempia vuo-
sia kiinnostavampi. Huiput selvi-
sivät pyörityksestä kunnialla
mutta muutamalle keskikastin
kuljettajalle show jätti karvaan
jälkimaun.

Hannu Hotanen rymäytti uu-

denkarhean Mitsunsa betonival-
liin rallin ensimmäisessä mutkas-
sa. Myös Ari Laivolan ajokin
keula sai betonipususta uusia
muotoja. Kaikkein pahiten ravi-
radalla ”tyri” kuitenkin WRC-
Corollaa ajanut Jussi Välimäki,
joka rymäytti kylki edellä melko
rajusti seinään samassa mutkassa

muiden kolhijoiden kanssa.
Suomalaisyleisölle jäi perjan-

taille petrattavaa, sillä tuhatpäi-
nen kotimainen massa jäi desibe-
leissä selvästi pienen ”virolaisvä-
hemmistön” jalkoihin. Ehkä juu-
ri siksi paras suomalainen kuljet-
taja ehti ralliraveissa vasta vii-
denneksi.

■ Super-ek julisti tapahtuman alkaneeksi.
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Mika Espo tietää, miten rallista saa kaiken irti. Eukko jätetään kotiin
ja maanantaille otetaan vapaapäivä.

Burns haluaa uuden kellon

Väkeä, viihdettä
ja vähän ralliakin

Jyväskylän
MM-ralliMM-ralli
2002
8. – 11.8.
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Radalle palannut vuoden 1985 maailmanmestari Timo Salonen niisti Peugeotin nenän Killerin kaviouralla.
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Richard Burns innostui heti.


