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JYVÄSKYLÄ
Tuomas Heikkilä

Kärjen kaahatessa omia meno-
jaan kävivät Janne Tuohino ja
Sebastian Lindholm tiukkaa se-
kuntitaistoa sijoista seitsemän ja
kahdeksan. Jyväskylän MM-ral-
lin viimeiseen päivään lähdettä-
essä Tuohino johti Lindholmia
10,6 sekunnilla. 
Kolmanneksi viimeisellä erikois-
kokeella Kuohulla vanha kettu
Lindholm nipisti eron 7,7 sekun-
tiin, mutta ei päässyt sen lähem-
mäksi. Lopulta Tuohino nappasi
seitsemännen sijan 16,6 sekunnin
erolla. Voittaja Markko Märti-
nille hän hävisi reilut neljä mi-
nuuttia.

– Otin Kuohun vähän varovai-
semmin ja heti tuli nokkaan. Tu-
lin lopun sitten täysillä, Tuohino
kertoi.

Lindholm puolestaan hölläsi
kaasua viimeisellä pätkällä Mök-
kiperällä.

– Mökkiperä on vain 13 kilo-
metriä pitkä ja eroa Janneen oli
yhdeksän sekuntia. Ei sitä olisi
ajamalla kiinni saanut, joten otin
Mökkiperän vähän rauhallisem-
min, Lindholm selvitti. 

”Mukava 
voittaa Basti”

LPM Racingin Ford Focusta
käskevä Tuohino oli rallin paras
yksityiskuljettaja. Leppävirtalai-
nen oli syystäkin tyytyväinen.

– Loistava fiilis. Nyt pääsimme
sinne minne tavoite oli asetettu,
riemuitsi Tuohino, joka nappasi
uransa ensimmäiset MM-pisteet.
– Ja onhan se aina mukava voit-
taa Basti, hän virnisti.

LPM Racingin tallipäällikkö
Timo Hulkkonen oli myös hy-
villä mielin.

– Tuolla autolla ei voi tämän
paremmin ajaa, Hulkkonen viit-
tasi Focuksen viime vuoden ver-
sioon.

– Tehdastallin päälliköt kyllä
huomioivat tämän tuloksen,
Hulkkonen vihjaisi.

Basti ei sanonut 
juuta eikä jaata

20. kerran Jyväskylässä ajanut
Lindholm ei luvannut tulla ensi
vuonna uudestaan.

– En sano, että en aja ensi
vuonna täällä, mutta en myös-
kään sano, että ajaisin, Basti vel-
muili.

Kolme vuotta vanhalla Peugeot
206 WRC:lla hurjastelleen Lind-
holmin tavoite oli ajaa MM-pis-
teille ja se täyttyi. Mies haali
kahdeksannella sijallaan viimei-
sen tarjolla olleen mestaruuspis-
teen.

– Ihan tyytyväinen olen. Kisa
sujui ongelmitta lukuunottamatta
perjantain neljää pätkää, joille va-
litsimme liian kovat renkaat, ve-
teraani jutteli.

■ Lindholm kukistui vajaan 17 sekunnin erolla.

Tuohino piti pintansa
ja ajoi seitsemänneksi

RISTO AALTO

Janne Tuohino piti toiseksi parasta suomalaisvauhtia.

KSML

Jyväskylän MM-rallin tulokset

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

Viro
Norja
Britannia
Espanja
Ranska
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Suomi

Belgia
Suomi
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Ruotsi
Suomi
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Suomi

Espanja
Suomi

Ruotsi
Ranska
Italia
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Britannia
Viro
Espanja
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Suomi
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Subaru
Peugeot
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Peugeot
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Valmistajien MM-pisteet:

Ajamatta olevat MM-osakilpailut

101
97
60

Peugeot
Citroen
Subaru
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60
20
10

Ford
Skoda
Hyundai
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6.

10. Australia (4.–7.9.) 11. San Remo (3.–5.10.) 12. Korsika (17.–19.10.) 
13. Espanja (24.–26.10.) 14. Britannia (7.–9.11.)

Ralliautoilun MM-sarjan kilpailu 9/14:
Markko Märtin
Petter Solberg
Richard Burns
Carlos Sainz
Sebastien Loeb
Tommi Mäkinen
(Kaj Lindström)
Janne Tuohino
(Jukka Aho)
Sebastian Lindholm
(Timo Hantunen)
Juuso Pykälistö
(Esko Mertsalmi)
Freddy Loix
Ari Vatanen
(Juha Repo)
Armin Schwarz
Tobias Johansson
Jari-Matti Latvala
(Miikka Anttila)
Juha Salo
(Mika Stenberg)
Teemu Laatunen
(Jani Vainikka)
Daniel Solá
Jukka Ketomäki
(Jarkko Alanen)
Daniel Carlsson
Brice Tirabassi
Gianluigi Galli
Jari Viita
(Riku Rousku)
Alistair Ginley
Guy Wilks
Urmo Aava
Salvador Canellas
Alessandro Broccoli
Petri Uronen
(Juha Koljonen)
Toni Klemets
(Tero Nättiaho)
Marco Ligato

3.21.51,7
–58,9

–1.00,1
–1.59,0
–2.48,7
–3.25,2

–4.22,9

–4.39,5

–6.23,4

–8.19,9
–11.49,3

–12.51,5
–16.04,8
–16.26,6

–21.50,9

–26.45,7

–26.57,0
–27.50,3

–30.31,2
–31.28,1
–32.21,5
–34.01,4

–35.10,6
–36.14,2
–39.12,9
–39.18,1
–41.39,6
–45.15,9

–46.27,7

–47.37,8

Suomi

Suomi

Mitsubishi

Mitsubishi

N-ryhmän kärki:
Juha Salo
(Mika Stenberg)
Teemu Laatunen
(Jani Vainikka)

3.43.42,6

–4.54,8

1.

2.

Espanja
Suomi

Italia

Mitsubishi
Mitsubishi

Mitsubishi

Daniel Solá
Jukka Ketomäki
(Jarkko Alanen)
Gianluca Galli

–5.06,1
 –5.59,4

–10.30,6

3.
4.

5.

Grönholm ja Märtin jakoivat ek:n 2 voiton samalla ajalla.

Erikoiskoevoitot:
Markko Märtin
Marcus Grönholm
Richard Burns
Petter Solberg
Colin McRae

Ford
Peugeot
Peugeot
Subaru
Citroen

8
6
6
3
1

(ek:t 1, 2, 3, 6, 8, 9,16,18) 
(2, 4, 5, 10, 11,12)
(7, 13, 15,19, 20, 21) 
(17, 22, 23) 
(14) 

Pisteet
Kuljettajien MM-pisteet

1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
8.
9.

10.

Britannia
Espanja
Suomi
Norja
Ranska
Viro
Britannia
Suomi
Suomi
Belgia

Peugeot
Citroen
Peugeot
Subaru
Citroen
Ford
Citroen
Subaru
Peugeot
Ford

49
44
38
38
37
37
28
18
16
11

Richard Burns
Carlos Sainz
Marcus Grönholm
Petter Solberg
Sebastien Loeb
Markko Märtin
Colin McRae
Tommi Mäkinen
Harri Rovanperä
Francois Duval

MM-voittajat 2003:

Ranska
Suomi
Espanja
Suomi
Suomi
Viro
Norja
Ranska
Viro

Citroen
Peugeot
Citroen
Peugeot
Peugeot
Ford
Subaru
Citroen
Ford

Monaco:
Ruotsi:
Turkki:
Uusi-Seelanti:
Argentiina:
Kreikka:
Kypros:
Saksa:
Suomi:

Sebastian Loeb
Marcus Grönholm
Carlos Sainz
Marcus Grönholm
Marcus Grönholm
Markko Märtin
Petter Solberg
Sebastian Loeb
Markko Märtin
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Tänä vuonna Jyväskylän MM-
ralli kuului myös junioreiden
MM-sarjaan. Junioreissa kaasu-
tellaan A-ryhmän Kit Car -autoil-
la, joissa saa olla korkeintaan
1600 ksm:n moottori. Luokan
vikkelintä kyytiä piti ennakko-
suosikkina kisaan lähtenyt ruot-
salainen Daniel Carlsson, joka
toi Suzuki Igniksensa maaliin
yleiskilpailun 19:ntenä.

– Hienoa, että onnistuin teke-
mään herra Suzukin iloiseksi,
Carlsson lohkaisi.

Carlsson ratkaisi kisan lauan-
tain lenkillä kun hän revitti luok-
kapohjat kaikilla erikoiskokeilla
Päijälää lukuunottamatta. Sun-
nuntaina hän ajoi varmistellen,
mutta teki silti pohjat kolmella
erikoiskokeella. 

Junioreiden MM-sarjaa johta-
va ranskalainen Renault-kuski
Brice Tirabassi hävisi lopputu-
loksissa Carlssonille 56,9 sekun-
tia. Erot venyivät junnuluokassa

isoiksi, kolmanneksi sijoittunut
Ford-kuski Guy Wilks hävisi
Carlssonille lähes kuusi minuut-
tia. Jyväskylän MM-rallin viro-
laismenestystä täydentänyt
Carlssonin tallikaveri Urmo Aa-
va oli neljäs liki yhdeksän mi-
nuuttia ruotsalaiselle hävinneenä.
Luokan molemmat suomalais-
kuljettajat Kosti Katajamäki ja
Ville-Pertti Teuronen joutuivat
jättämään leikin kesken jo lauan-
taina. 17 reitille lähteneestä ju-
niorikuljettajasta maaliin saapui
kahdeksan.

– Tämä on todella vaativa ralli,
täällä ajetaan niin mahdottoman
kovaa. Voitto ei irronnut helpol-
la, Carlsson totesi.

Ruotsalainen nautti menosta
enemmän lauantaina kun oli pak-
ko ajaa kaasujalka suorana taiste-
lussa Tirabassia vastaan.

– Varmistelu on aina vaikeam-
paa kuin täydellä höyryllä ajami-
nen, Carlsson sanoi.

Carlsson sai voitostaan kym-
menen MM-pistettä ja nousi tau-
lukossa kakkoseksi 18:lla pisteel-

lä. Eroa johtavaan Tirabassiin on
kymmenen pistettä. Junioreiden
MM-sarjassa on vielä ajamatta
San Remon, Katalonian ja Bri-
tannian rallit.

– Taistelu ei ole ohi. Mestaruus
on yhä mahdollinen, vaikka kak-
si seuraavaa rallia ajetaankin as-
valtilla, neljättä kertaa Jyväsky-
lässä ajanut Carlsson totesi.

■ Junioriluokan ykköstila Ruotsiin.

Daniel Carlsson teki
herra Suzukin iloiseksi

RISTO AALTO

Ruotsin Daniel Carlsson vilkutte-
li junioriluokan ykkösenä.

JYVÄSKYLÄ
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Jyväskylässä kolmanneksi si-
joittuneen Peugeot-kuski
Richard Burnsin ja suoma-
laisen ralliyleisön välit eivät
ole koskaan olleet erityisen
lämpimät eivätkä ne ainakaan
britin aloitteesta lämpene-
kään. Rallin jälkeisessä leh-
distötilaisuudessa Burns ar-
vosteli kovin sanoin suomalai-
siyleisön käyttäytymistä.

– Suomalaisten pitäisi kan-
nattaa koko rallia, ei vain omia
kuskeja. Minulle buuattiin kun
nousin palkintokorokkeelle.
Ei kovin urheiluhenkistä tou-
hua, Burns lateli, mutta jätti
mainitsematta, että suomalais-
ten ohella buuaamiseen osal-
listuivat myös virolaiset.

– Toivottavasti järjestäjät
pystyvät vähän valistamaan
yleisöä, ettei tällainen toistu
ensi vuonna, Burns lisäsi.

Kaivoitkohan, ”Riku”, verta
nenästäsi?

Burns 
arvosteli 

ralli-
kansaa

HELSINKI
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Olympiavoittaja Arsi Harjun
nousu taistelemaan paikasta Pa-
riisin MM-kisajoukkueessa ei to-
teutunut Helsingin Kalevan ki-
soissa. Kuulantyönnön mestaruu-
den vei Kangasniemen Kalskeen
Tepa Reinikainen, joka työnsi
viimeisellään voiton tuoneen
20,30.

Reinikaisen kanssa MM-kisa-
koneeseen ovat vahvimmin eh-
dolla Kalevan kisojen mitalistit
Vantaan Kenttäurheilijoiden Vil-
le Tiisanoja (20,23) ja IF Parga-
sin Conny Karlsson (19,54).

Kalevan kisoissa neljänneksi
vaisulla tuloksella 19,16 pyöräh-
dellyt Harju toivoi kisan jälkeen,
että MM-joukkueen valitsijat py-
syvät ennalta sovitulla linjalla, jo-
ka tarkoittaa, että Harju putoaisi
joukkueesta.

– Meiltä kysyttiin millaisen
järjestelmän halusimme ja me ha-
lusimme tällaisen. Nyt täytyy
vain koettaa harjoitella niin, että
mahtuu ensi vuoden joukkuee-
seen, Harju myhäili.

Reinikaisen
kunto nousussa

Kyröskosken kuulakarnevaalin
voittanut Reinikainen on jo valit-
tu joukkueeseen. Kahdessa
muussa paikassa ovat olleet Har-
jun ohella kiinni kauden kärkitu-
losta (20,60) halussaan pitävä
Karlsson ja Tiisanoja, jolla on täl-
tä kauden B-raja ja viime kaudel-
ta A-raja, joten vantaalainen voi-
daan valita joukkueeseen.

Harjun työnsi hallikaudella 21
metriä ja sijoittui MM-hallissa
neljänneksi. Kesän kisoissa tek-
niikkamurheet ja lievä ylikunto
ovat estäneet 20 metrin ylitykset,

eikä sellaista tullut Kalevan ki-
soissakaan (19,16).

– Kuortaneen Eliittikisojen jäl-
keen olen harjoitellut hyvin. Vii-
meinen lajiharjoitus meni niin
hyvin, että ensimmäistä kertaa tä-
nä kesänä oli hyvä lähteä kisoi-
hin. Kisassa en kuitenkaan onnis-
tunut, Harju sanoi.

Kuortaneella asuva Reinikai-

nen on viime vuosina jäänyt ke-
säisten arvokisajoukkueiden ul-
kopuolelle pitkistä työnnöistään
huolimatta. Nyt MM-kisamatkan
varmistui Kyröskosken karne-
vaaleilla ja sen kuorrutti Suomen
mestaruudella. Reinikaisen, 27,
mukaan kunto nousee oikeaan ai-
kaan.

– Olen Kuortaneen Eliittikisan

jälkeen parannellut vammat
pois. Akilles ja kylki ovat kun-
nossa. Nyt työnnössä näkyi pie-
ni treenin tuoma jäykkyys, mut-
ta se oli tiedossa. Olen keskitty-
nyt viime ajat vain MM-kisoi-
hin. Siellä huipputyönnöllä 21
metriä on mahdollista, Reinikai-
nen sanoi.

Tiisanoja, 27, osoitti nousu-
kunnon orastavan jo viikko sitten
Lappeenrannassa. Kalevan ki-
soissa sunnuntaina hän pukkasi
neljä kertaa yli 20 metrin ja nou-
si toiseksi 20,23 kantaneella
työnnöllä. Kokenut arvokisa-
työntäjä osaa kunnon rakentami-
sen, joten luvassa on pidempiä
kaaria.

– Tavoitteena oli työntää pit-
källe. Sarjaan olen tyytyväinen,
mutta oli pieniä vaikeuksia saada
kropasta tehoja irti, Tiisanoja
tuumi.

Karlssonin 
taistelutahto tallella

Kaksi edellistä Suomen mesta-
ruutta voittanut Conny Karlsson,
27, joutui kaksi viikkoa sitten
sappivaivojen takia kahdeksi päi-
väksi tiputukseen sairaalaan. Sit-
temmin hän toipui kilpailukun-
toon, mutta matkalla paino puto-
si neljä kiloa, joka söi mörssärin
voimia.

– Sitä kun on muutenkin tällai-
nen kukkakeppi. Nyt täytyy vaan
yrittää syödä paljon että saa pai-
non takaisin, hyväntuulinen
Karlsson tuumi.

– Mietin pitkään lähdenkö ol-
lenkaan näihin kisoihin. Päätin
kuitenkin tulla yrittämään ja sen
nämä kisat osoittivat, että taiste-
lutahto on ainakin tallella, Karls-
son sanoi.

Karlssonin mukaan sappivaiva
operoidaan MM-kisojen jälkeen.

■ Harjun nousu taistelemaan MM-kisapaikasta ei onnistunut.

Tepa Reinikainen jyräsi 
mörssäreiden mestariksi

MATTI BJÖRKMAN / LEHTIKUVA

Kangasniemen Kalskeen Tepa Reinikainen vei kuulan Suomen mestaruuden viimeisellä työnnöllään, joka kantoi 20,30.

MATTI BJÖRKMAN / LEHTIKUVA

Olympiavoittaja Arsi Harju jätettiin kuulakisassa neljänneksi.
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Aki Parviainen oli varovaisen
toiveikas Kalevan kisojen sun-
nuntaisen keihäskarsinnan jäl-
keen. Parviaisen ensimmäinen
heitto kaarsi 82,42 ja toi karsin-
nan ylivoimaisen kärkipaikan.

– Ihan hyvältä tuntui. Tarkoi-
tus oli heittää heti ensimmäisellä
sellainen sipaisu, jolla karsintara-
ja ylittyy, Parannettavaa on pal-
jon, mutta heitto oli parempaa
kuin mitä tällä kaudella tähän as-
ti, Parviainen totesi.

Parviaiselle, 28, Kalevan kiso-
jen karsinta oli toinen kilpailu sen
jälkeen, kun polvilumpion jän-
teen repeämisen aiheuttamat vai-
vat pakottivat hänet kolmen vii-
kon kilpailutauolle. Ensimmäisen
kilpailun tauon jälkeen hän heitti
Kuortaneella vajaat kolme viik-
koa sitten (80,69).

– Sen jälkeen olen hionut tek-
niikkaa rajusti, Parviainen kertoi.

Ex-maailmanmestari kertoo
kyenneensä tekemään viime ai-
koina hyviä heittoharjoituksia,
vaikka heittäminen ei ole ollut

helppoa. Maanantaisessa Kale-
van kisojen loppukilpailussa hän
jahtaa neljättä mestaruutta ja Pa-
riisin MM-kisojen A-rajaa
(83,50), jota kukaan suomalainen
ei ole tällä kaudella pystynyt rik-
komaan.

– Pikkuisen pitäisi yrittää saa-
da heittoon lisää vauhtia, Parviai-
nen toivoi.

Parviaisen kauden pisin heitto
on kesäkuun alussa Joensuussa
syntynyt 83,30.

Haatainen sai 
selkänsä kuntoon

Keihäänheiton karsinnan kak-
konen oli Tampereen Pyrinnön
Tero Järvenpää ennätyksellään
79,57. Tampereen 19-vuotiaitten
EM-kakkosen edellinen ennätys
oli Pihtiputaalla heitetty 74,89.

– Heitin hiilikuitukeihäällä, jo-
ka on tarkka oikean tekniikan
suhteen. Ensimmäisen kerran
elämässäni sain vedon lähtemään
kohdalleen ja tarpeeksi korkealta,
Järvenpää riemuitsi.

Sunnuntaisen karsinnan kol-
manneksi pisimmän kaaren tem-

paisi Viitasaaren Viestin Matti
Närhi (77,30). Kisan muilta heit-
täjiltä karsintaraja 76,50 jäi rik-

komatta.
Tiistaina Tukholman gp-kilpai-

lussa kilparadoille palanneen
Harri Haataisen paras heitto
kantoi 73,34. Se riitti karsinnassa
10:nteen sijaan ja vei loppukilpai-
luun. Haatainen päätti osallistu-
misestaan Kalevan kisoihin vasta
lauantai-iltana. Tukholman gp-
kilpailun jälkeen hän suunnitteli
jättävänsä Kalevan kisat väliin.

– Paikat oli Tukholman jälkeen
aika jöötissä. Kävin lauantai-ilta-
na osteopaatilla. Sen jälkeen tun-
tui että Kalevan kisoja ei voinut
jättää väliin, Haatainen tuumi.

Karsinnassa Haatainen heitti
kaksi kertaa. Toisessa heitossa
piikkari tökkäsi vauhtirataan hei-
ton lopussa ja vei heitosta puhdin.

– Se otti kipeesti selkään, mut-
ta maanantaina heitetään. Muita
tavoitteita ei ole kuin, että yritän
panna muille mahdollisimman
kovaa hanttiin, Haatainen tuumi.

Haataisen selkänikaman tuki-
kaaresta löydettiin viime syksynä
murtuma, joka on talven kuntou-
tuksen aikana saatu kuntoon. Sel-
kä on kuitenkin edelleen kipeä
kovien heittojen jälkeen.

Parviainen karsinnassa 82,42 
■ Närhi miesten keihäsfinaaliin kolmanneksi pisimmällä kaarella.

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Aki Parviainen odottaa keihäsfi-
naalia varovaisen toiveikkaana.


