
Tilanne 2.
päivän jälkeen
1) Richard Burns Britannia, Peugeot 1.06.08,1, 2)
Harri Rovanperä Suomi, Peugeot –12,0, 3)
Marcus Grönholm Suomi, Peugeot –21,9, 4) Pet-
ter Solberg Norja, Subaru –1.12,3, 5) Colin
McRae Britannia, Ford –1.16,8, 6) Carlos Sainz
Espanja, Ford –1.18,9, 7) Sebastian Lindholm
Suomi, Peugeot –1.31,7, 8) Tommi Mäkinen Suo-
mi, Subaru –1.42,1, 9) Freddy Loix Belgia, Hyun-
dai –1.43,9, 10) Markko Märtin Viro, Ford
–1.44,3,
11) Juha Kankkunen Suomi, Hyundai –1.46,4, 12)
Janne Tuohino Suomi, Ford –1.59,9, 13) Jani Paa-
sonen Suomi, Mitsubishi –2.01,6, 14) Thomas
Rådström Ruotsi, Citroeni –2.06,1, 15) Toni Gar-
demeister Suomi, Skoda  –2.06,8, 16) Sebastian
Loeb Ranska, Citroen, 17) Alister McRae Britan-
nia, Mitsubishi, 18) Armin Schwarz Saksa, Hy-
uandai, 19) Kaj Kuistila Suomi, Mitsubishi, 20)
Jussi Välimäki Suomi, Toyota,
21) Jukka Ketomäki Suomi, Mitsubishi, 22) Juha
Salo Suomi, Mitsubishi, 23) Timo Salonen Suomi,
Peugeot, 24) Juha Hellman Suomi, Mitsubishi, 25)
Jari Viita Suomi, Ford, 26) Marcus Ligato Argen-
tiina, Ford, 27) Jarkko Miettinen Suomi, Mitsu-
bishi, 28) Oscar Svedlund Ruotsi, Mitsubishi, 29)
Alessandro Fiorio Italia, Mitsubishi, 30) Karamjit
Singh Malesia, Proton
...39) Mikko Hirvonen Suomi, Renault.

Ek 2,
Valkola (8,4 km)
1) Grönholm 4.27,9, 2) Rovanperä –1,7, 3)
McRae –2,5, 4) Juuso Pykälistö Suomi, Peugeot
–3,3, 5) Burns –4,0, 6) Solberg –5,7, 7) Loix –6,0,
8) Gardemeister –6,9, 9) Lindholm –7,0, 10) Tuo-
hino –7,3,
11) Sainz  –7,4, ...15) Kankkunen –8,6, 17) Mä-
kinen –9,7.

Ek 3,
Lankamaa (23,4 km)
1) Burns 11.28,7, 2) Grönholm –1,7, 3) Pykälis-
tö –1,8, 4) Rovanperä –3,1, 5) Lindholm –12,6,
6) McRae –13,6, 7) Tuohino –15,4, 8) Paasonen
–15,6, 9) Solberg –15,7, 10) Mäkinen –16,0, 11)
Sainz –16,8, 12) Loix –17,1, 13) Kankkunen
–22,2, 15) Gardemeister –24,8.

Ek 4,
Laukaa I (11,8 km)
1) Rovanperä 5.47,0, 2) Burns –0,3, 3) Pykälistö
–2,9, 4) Grönholm –4,1, 5) Lindholm –5,0, 6)
Markko Märtin Viro, Ford –5,7, 7) Paasonen
–6,9, 8) Tuohino –7,8, 9) Mäkinen –8,3, 10)
Kankkunen –8,5.

Ek 5,
Mökkiperä (13,38 km)
1) Burns 6.22,6, 2) Grönholm –0,6, 3) Rovanpe-
rä –1,4, 4) Pykälistö –5,5, 5) Solberg –6,5, 6)
Martin 6,6, 7) McRae –8,2, 8) Lindholm –8,9, 9)
Mäkinen –9,6, 10) Sainz –10,3 ja Loix –10,3, 12)
Gardemeister –10,7, 13) Tuohino –11,1,... 16)
Kankkunen –12,4,... 18) Paasonen –12,8.

Ek 6,
Palsankylä (25,48 km)
1) Burns 13.33,0, 2) Rovanperä –2,9, 3) Grön-
holm –5,0, 4) McRae –14,1, 5) Sainz –14,8, 6)
Solberg –18,3, 7) Märtin –18,6, 8) Lindholm
–19,3, 9) Mäkinen –20,7, 10) Loix –21,7, 11)
Kankkunen –23,1, ...14) Tuohino –30,0, 15) Paa-
sonen –31,3, ...17) Gardemeister –31,9.

Ek 7,
Ruuhimäki (8,79 km)
1) Burns 4.44,6, 2) Grönholm –0,2, 3) Rovanpe-
rä –1,0, 4) Sainz –4,8, 5)  Märtin ja Thomas Råd-
ström Ruotsi, Citroen –6,4, 7) Lindholm –6,7, 8)
Solberg –7,2, 9) Mäkinen –7,3, 10) McRae ja
Tuohino –7,4, 12) Kankkunen –8,0, 13) Garde-
meister –8,1, 14) Paasonen –8,3.

Ek 8,
Laukaa II (11,80 km)
1) Grönholm 5.42,9, 2) Burns –1,0, 3) Rovanpe-
rä –1,8, 4) Solberg –4,1, 5) McRae, Sainz ja Mär-
tin –7,4, 8) Rådström –8,1, 9) Sebastien Loeb
Ranska, Citroen –8,5, 10) Mäkinen –9,2, 11)
Gardemeister –9,5, ...13) Kankkunen –10,1, 14)
Lindholm –10,5, ...16) Tuohino –11,6, 17) Paa-
sonen –11,7.

Ek 9,
Lankamaa II (23,44 km)
1) Burns 11.21,5, 2) Rovanperä –4,3, 3) Solberg
–9,4, 4) Sainz –12,8, 5) Grönholm –14,8, 6)
Kankkunen –16,0, 7) McRae –17,3, 8) Märtin
–19,9, 9) Lindholm –20,0, 10) Loix –20,4, 11)
Mäkinen –22,5, ...13) Gardemeister –24,5, ...15)
Paasonen –27,9, 16) Tuohino –31,8.

EK 10,
Killeri II (2,05 km)
1) Sainz 1.17,2, 2) Grönholm –0,2, 3) Rovanpe-
rä –0,4, 4) McRae ja Solberg –0,6, 6) Burns –0,7,
7) Märtin –1,1, 8) Armin Schwartz Saksa, Hyun-
dai, Loix ja Tuohino –1,2, 11) Kankkunen ja Lo-
eb –1,3, ...15) Paasonen ja Gardemeister –2,1,
17) Lindholm –2,3, 18) Mäkinen –2,5.
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Lähetä tekstiviesti TILAA [välilyönti]
RALLI numeroon 13520.

Vahvista tilauksesi lähettämällä saamasi
viesti muuttumattomana takaisin

numeroon 13520.
Palvelun hinta on 5,05 € (sis. alv. 22%).
Saat noin 20-30 viestiä rallin aikana.
Palvelu toimii Radiolinjan ja Soneran

liittymissä ja sen tuottaa

Pysy kärryillä rallin kulusta.
Tilaa erikoiskokeiden tulokset ja

merkittävimmät ralliuutiset
kännykkääsi.

Tulokset
ja ralliuutiset
kännykkään!

Tulokset
ja ralliuutiset
kännykkään!

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Lähtö, Jkl Paviljonki
Huolto Paviljonki
Tankkaus Jämsänkoski
Talviainen
Ouninpohja 1
Tankkaus Jämsänkoski
Kokoomatauko ja huolto Paviljonki
Tankkaus Jämsänkoski
Moksi-Leustu
Tankkaus Jämsänkoski
Ehikki
Kokoomatauko ja huolto Paviljonki
Tankkaus Jämsänkoski
Ouninpohja 2
Vaheri-Himos
Tankkaus Jämsänkoski
Huolto Paviljonki
Yötauko Paviljonki

25,74
34,13

40,84

14,89

25,22
35,83

6.00
6.03

8.16
8.56

11.01

12.24

13.31
14.50

17.28
18.16

20.26
21.11

6.20 – 11.25
7.00 – 12.05

10.30 – 15.35

11.40 – 16.40

15.35 – 20.40
16.25 – 21.30

KangUA
Jämsän Äijät

KorUA

JämSUA

Jämsän Äijät
Poppoo Team

LAUANTAI 10.8.  Ek-kilometrejä yhteensä 176,65
Pituus,

km
N:o 1,

klo Sulkuaika, klo Järjestäjä

Rallin rytmit

Tulokset

MÜNCHEN
Kati Kettunen

Keihäänheittäjä Mikaela Ing-
berg oli perjantaina hyvin, hyvin
kiitollinen.

Edellisillan pronssiset tunnel-
mat naisten keihäänheiton loppu-
kilpailusta Münchenistä olivat
vielä tuoreina mielessä, vaikka it-
se unelmaheitto 63,50 ei ollut-
kaan.

Ingbergin mukaan hänellä ei
ole tuosta tärkeästä heitosta min-
käänlaista muistikuvaa. Sen si-
jaan muistissa on vielä varsin hy-
vin tuota heittoa edeltävät kipeät
vuodet.

”Uudelleen
syntyminen”

– Vasta kun jotain on menettä-
mässä, ymmärtää, miten paljon
siitä pitää. Kun viime kesän olka-
päävaivat varmistuivat syksyllä
pahoiksi, ehdin jo ajatella, että
heitetäänkö tässä enää koskaan.
Päätös kuntoutuksesta ja uran jat-
kamisesta oli minulle eräänlainen
uudelleensyntyminen, 28-vuotias
Ingberg muisteli perjantaina.

Tuosta kokemuksesta hän am-
mensi torstai-iltana rohkeutta
tehdä ratkaisun, jonka seuraukset
olisivat voineet olla mitä vaan,
mutta olivatkin EM-pronssin ar-
voiset: Ingberg jätti toiseksi vii-
meisen heittonsa väliin ja latasi
kaikkensa kuudenteensa.

– Neljännen heiton jälkeen
ruuti oli jo todella vähissä, eikä
keihäs ollut vielä lentänyt kuin
siihen samaan 61 metrin kuop-
paan, johon se on mennyt koko
kesän. Tein kylmästi päätöksen

viidennen kierroksen ohittami-
sesta, vaikka kuinka EM-kilpai-
luissa oltiinkin.

”Suljin kaiken
ulkopuolelle”

Päätöksen jälkeen Ingberg ker-
toi tehneensä ajatusten tyhjen-
nysharjoituksen.

– Menin radalle makaamaan,
katselin tähtiä, kuvittelin olevani
mökillä Vaasan saaristossa ja sul-
jin kaiken ulkopuolelle. En kuul-
lut stadionin melua enkä nähnyt
mitään. 

– Sen jälkeen ryhdyin tsemp-
paamaan itseäni ja palauttelin
mieleen vuosien takaisia hyviä
heittojani, Ingberg kertasi.

Kuudennen heittonsa jälkeen
Ingberg tiesi olevansa mitaleilla.

– En edes katsonut Shikolen-
kon enkä muiden viimeisten heit-
toja, sillä tiesin, että hei tytöt, nyt
on minun vuoroni. Kaikkien näi-
den vuosien ja kyynelten jälkeen
on minun vuoroni.

Yhtä pitkälle
kaksi vuotta sitten

Perjantaipäivänä Münchenissä
Ingberg juhli EM-pronssiaan
käymällä perheensä kanssa lou-

naalla ja osallistumalla Suomen
Urheiluliiton virallisille kakku-
kahveille.

Kotiin Suomeen Ingberg lentää
jo lauantaiaamuna, sillä ensi vii-
kolla edessä on kahdet kilpailut:
GP-kisa Helsingissä tiistaina se-
kä perjantain GP Zürichissä. Ing-
bergin loppukausi on yhtä lailla
kisojen täyttämä.

– Myös olkapään kuntoutus
jatkuu vielä monta, monta vuotta.

Ingbergin finaaliheitto 63,50
oli vaasalaisen paras tällä kaudel-
la. Uudella keihäsmallilla hänen
oma ennätyksensä on 64,03.

– Viimeksi kaksi vuotta sitten
olen heittänyt yhtä pitkälle kuin
torstaina Münchenissä. Koko ke-
sän mietin, että eihän tämä voi
nyt olla tässä. Että pakkohan sen
on mennä pidemmälle, kertoi
Ingberg.

Tähtäimessä
Göteborg 2006

Mikaela Ingbergillä on ennen
Münchenin EM-pronssia kaksi
pronssimitalia arvokilpailuista.
Vuonna 1995 hän heitti Götebor-
gissa MM-pronssia ja vuonna
1998 Budapestin EM-kilpailuista
tuli niin ikään pronssia.

– Vaikka olin todella iloinen
Göteborgin MM-kisan jälkeen,
tämä pronssi menee sen ohi ke-
vyesti. Niin paljon on mahtunut
siihen väliin.

Uransa jatkosta Ingbergillä on
niin ikään jonkinlaisia suunnitel-
mia.

– Jos paikat vain kestävät, olisi
hienoa, että ympyrä sulkeutuisi
Göteborgin EM-kilpailuissa
2006, Ingberg vinkkasi.

■ Mikaela Ingberg tietää, miltä tuntuu nousta pohjalta pinnalle.
■ ”Vasta kun on jotain menettämässä, ymmärtää sen arvon.”

JUSSI NUKARI

Pronssimitalisti Mikaela Ingbergin kunniaksi SUL pisti perjantaina pystyyn Münchenin ensimmäiset mi-
talikahvit. Mansikkakakku maistui myös sankarille. 

JYVÄSKYLÄ
Joni Malkamäki

Jyväskylän MM-rallin ensimmäi-
sen päivän suurin yllättäjä oli
Juuso Pykälistö, 27. Padasjoke-
lainen tykitti rallin viisi ensim-
mäistä pätkää neljänneksi no-
peimmin, mutta joutui harmitta-
vasti keskeyttämään voimansiir-
tovikaan kuutospätkällä Palsan-
kylässä. 

Peugeot 206 WRC:n vuoden
2000 versiolla kisaan startannut
Pykälistö tykitti heti aamun
avauspätkällä Valkolassa neljän-
neksi nopeimman ajan. Lanka-

maalla ja Laukaassa hän oli kol-
mas ja Mökkiperällä jälleen nel-
jäs. 

Keskeyttäessään hän oli vain
13,6 sekuntia johtajan perässä.
Nopeammin rallin aloittivat vain
Richard Burns, Marcus Grön-
holm ja Harri Rovanperä. Suo-
ritus oli erinomainen, sillä kaikki
muiden tehtaiden autot olivat ki-
sassa terveinä mukana.   

”Ei tultu
edes riskillä”

– Laatikko meni suoralla tiellä
ilman mitään varoitusta. Sieltä

kuului yksi kova pamaus. Koh-
dalle sattui risteys, johon pysäh-
dyimme, mutta mikään vaihde ei
suostunut enää menemään pääl-
le, Pykälistö kertoi.

Pykälistö oli keskeytyksestä
harmistunut, mutta ralli ei ollut
kuljettajalle täydellinen petty-
mys. Juuso osoitti hänet juuri
pestanneelle Peugeot-tallille ja
myös itselleen, että valinta osui
oikeaan.

– Pomot tuntuivat olevan tyy-
tyväisiä, mikä on pääasia. En it-
sekään olettanut vauhtini olevan
noin hyvää, koska auto on kui-
tenkin kaksi vuotta vanha versio.

Näköjään sitä pystyy hanskalla
vähän ikää paikkaamaan.

– Hyvät ajat tulivat helposti, ei
me yritetty ajaa riskillä. Ykkös-
pätkän alun totuttelin ja otin va-
rovasti, mutta sitten alkoi kulke-
maan rennosti, vain reilun 100 ki-
lometrin testin autolla ajanut Py-
kälistö totesi.

– Tämä oli itseluottamuksen
kannalta tärkeää. Nyt ainakin itse
tiedän, että pystyn ajamaan kil-
paa tehtaan autojen kanssa ja tais-
telemaan jopa voitosta. 

– Jyväskylän rallista jäi hyvä
mieli, koska keskeytykselle en
voinut itse mitään, Juuso totesi.

■ Upea ajo päättyi keskeytykseen neljänneltä tilalta.

SAMI KERO

Vielä Valkolassa (ek 2) Juuso Pykälistö pääsi herkuttelemaan.

Vaihdelaatikko tärveli
Pykälistön unelmarallin

Pronssinen heitto löytyi tähdistä

JYVÄSKYLÄ
Joni Malkamäki

Kannonkosken Mikko Hirvosen
ensimmäinen MM-ralli lähti
käyntiin mukavasti. Hirvonen
kiersi 1,6-litraisella Cliollaan pät-
kät läpi ilman vakavia ongelmia.
Suurinta harmia aiheutti Lau-
kaassa  räjähtänyt rengas, joka
repi autosta mukaan myös osan
etulokasuojaa. Hirvonen starttaa
lauantain pätkille yleiskilpailun
sijalla 39. Hän on jäänyt kärjestä

runsaat 13 minuuttia. 
Hirvonen on hallinnut pikku A-

ryhmän SM-sarjaa etuvetoisella
280-hevosvoimaisella Golfilla,
joten MM-osakilpailu pikkurui-
sella super 1600-luokan  Cliolla
on ollut erikoinen kokemus.

– Kyllä ekalla perjantain pät-
källä tuntui, ettei tällä pääse mi-
hinkään. Varsinkin, kun vertasin
menoa Golfiini. Pikkuteillä tällä
pärjää niukasti joillekin ännän
Mitsuille, mutta isoilla teillä ei
voima oikein riitä. Ääntä tästä

kyllä lähtee, Hirvonen nauraa.
– Kyllä valtavan suomalais-

yleisön edessä on ollut mahtava
ajella, Hirvonen kehui.

Samassa luokassa kisaavan
Laukaan Juha Häkkisen kisa
meni pilalle jo Valkolassa. Peu-
geotin sähköjärjestelmässä oli vi-
kaa ja auto oikutteli koko päivän.
– Kuudella ekalla pätkällä auto
toimi normaalisti ehkä kilometrin
verran, Häkkinen harmitteli.

Hän joutui keskeyttämään Pal-
sankylän jälkeiseen huoltoon.

SAMI KERO

Mikko Hirvosella kulkee hyvin.

Hirvonen nauttii tunnelmasta

JYVÄSKYLÄ
Joni Malkamäki

Vuoden 1985 rallin maailman-
mestari Timo Salonen loisti per-
jantaina kilpaa keltaisen Peugeo-
tinsa vierellä. Veteraani oli pääs-
syt ottamaan löysät pois ja mie-
hen otteissa oli havaittavissa ri-
paus vanhaa Salosta. 

– Nykyään ralliauton sisällä ei
saa polttaa, Timo toteaa ja hive-
lee ovenkahvassa lepäävää  savu-
keaskia.

Saloselle hänen uransa viimei-
nen MM-osakilpailu on suurta
showta autossa ja sen ulkopuolel-
la. ”Löysä, löysä, löysä”, huudot
kaikuvat yleisön joukosta, ja jopa
Carlos Sainz innostui taputta-
maan ja soittamaan rajusti auton-
sa torvea, kun Salonen ajoi ny-
kyisten tähtien jäljessä AT-ase-
malle.  

– Me ollaan todella nautittu.
Vähän tää on outoa hommaa 11
vuoden jälkeen, mutta kivaa on
ollut. Joku kummallinen homma
tässä kuitenkin on. Me ollaan
ajettu vaikka kuinka monta kilo-
metriä pikataivalta ja vaikka
muilla on renkaat aivan loppu,
meidän takarenkaat on kuin uu-
det, Salonen ihmettelee.

– Kyllä mä nyt sen verran yri-
tän puskea, että renkaiden pitäisi
kulua, Timo hymyilee.

”Istumalihakset
on kovilla”

Salosen päivä Bozianin Peu-
geotin ohjaimissa sujui rallikara-
vaanin 23:nneksi nopeimmin.
Eroa kärkeen kertyi seitsemisen
minuuttia. Suoritus on komea,

sillä auto saapui myöhässä Suo-
meen, eikä Salonen ehtinyt lain-
kaan testaamaan kisakalustoaan.

– Ei tää ole vanhalle käynyt
vielä kuin istumalihaksiin. Tän
penkki on kova, kun on tottunut
tavallisella autolla ajelemaan.
Parhaimmillaan on suoralla men-
ty tälläkin reissulla 194 kilomet-
riä tunnissa ja se kuulostaa jo pe-
lottavalta.

– Tosin kyllä niillä B-ryhmä-
läisillä mentiin... Tällä ajotyyli on
aivan erilainen. Mutkaan men-
nään keula edellä, eikä valmiiksi
sladissa veto päällä, kuten ennen.
Mun ajolinjat onkin ihan mitä sat-
tuu, Salonen ruoti.

PETTERI KIVIMÄKI

Timo Salonen on ottanut ilon irti
”nostalgiarallistaan”.

”On se kumma,
kun pusketaan,
mutta renkaat

eivät edes kulu”

PETTERI KIVIMÄKI

Marcus Grönholm aurasi perjantaina kuivat tiet. Tänä aamuna läh-
tee 15 kärki liikkeelle käännetyssä järjestyksessä. Se helpottaa Grön-
holmia, joka syöksyy pätkille kolmantenatoista.


