
URHEILU
PERJANTAINA 6.8.2004 | 17

Esimies Ari Mäntylä (014) 622 409, Tuomas Heikkilä (014) 622 264, Anni Kettunen (014) 622 294, Erkki Kinnunen (014) 622 312, Joni Malkamäki (014) 622 263. Uutispäivystys: (014) 622 262, sähköposti: urheilu@keskisuomalainen.fi, faksi: (014) 622 410, osoite: Urheilu, PL 159, 40101 Jyväskylä.

NESTE-RALLI

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Pääministeri Matti Vanhasen
puoliso Merja Vanhanen tapa-
si torstaina idolinsa. Ensim-
mäistä kertaa Neste-rallissa vie-
raileva Vanhanen nimittäin on
suuri Sebastian Lindholmin fa-
ni. Peugeotin kolmatta teh-
dasautoa ajava Lindholm oli
otettu saamastaan huomiosta.

– Tapasin hänet ensimmäistä
kertaa. Hieno homma, Lind-
holm sai sanottua.

Merja Vanhanen on ralleissa
yksin. Pääministeri Matti Van-
hasen oli määrä lähteä vaimon-
sa mukaan Jyväskylään, mutta
työesteiden vuoksi matka pe-
ruuntui.

– Päätin kuitenkin lähteä
matkaan, vaikka pääministeri
joutui reissun perumaan. Olim-
me aamulla Laajavuoren tes-
tierikoiskokeella ja meno oli
hurjaa. Olen todella yllättänyt
siitä, miten suuri tapahtuma tä-
mä on. Liikkeellä on paljon
myös lapsiperheitä, Merja Van-
hanen sanoi.

Vanhanen kiertää rallikara-
vaanin mukana perjantaipäi-
vän. Aamulla hän suuntaa Park-
kolaan ja iltapäivällä Laukaan
suunnalle, mikäli aikataulut ja
ruuhkat antavat myöten. Lau-
antaina Vanhaset lähtevät Poh-
joismaiden pääministerien ta-
paamiseen Islantiin. Käsivar-
ressa oleva Lindholmin nimi-
kirjoitus on kuulemma varma
kateuden aiheuttaja kokouk-
sessa.

– Nimmari herättää varmasti
keskustelua. Tapaamisissa pu-
hutaan aina paljon urheilusta ja
suomalaisten kova rallimaine
herättää tervettä kateutta kolle-
goissa, Vanhanen sanoi hymyil-
len.

Sebastian Lindholm on ollut
Vanhasen sydäntä lähellä jo pi-
dempään.

– Tietyt kuskit jäävät mieleen
ja minä sympatiseeraan Sebas-

tiania. Olen seurannut hänen
uraansa, hän on hyvä ajamaan,
Merja Vanhanen perusteli. 

Lindholm testaa
uutta vaihdelaatikkoa
Itse ralliin Sebastian Lindholm
lähtee hieman erilaisella autol-
la kuin Marcus Grönholm ja
Harri Rovanperä. Lindholmin
autossa testataan uutta viisi-
vaihteista vaihdelaatikkoa, kun
muut suomalaisässät kurvaile-
vat nelilovisella vaihteistolla.

– Uusi vaihdelaatikko tullaan
ottamaan käyttöön kaikissa au-
toissa Saksan rallista alkaen.
Täällä se on vain Lindholmin
testattavana, Peugeotin talli-
päällikkö Corrado Provera sel-
vensi.

Lindholm oli varsin tyytyväi-
nen tallin päätökseen.

– Jos olisin saanut valita, niin
olisin ottanut viisilovisen laati-
kon. Se on paljon parempi no-
peilla tieosuuksilla. Nelivaihtei-
sen kolmonen on usein liian ly-
hyt, kun taas nelosella ei tunnu
aina olevan täyttä vetoa. Viisi-
vaihteisella voi pelata nelosen ja
vitosen kanssa, mikä tuo samal-
la kuljettajalle lisää itseluotta-
musta, Lindholm selvensi.

Basti testasi uutta vaihteistoa
Ranskassa kolmen päivän ajan
ja kaikki toimi moitteettomasti.

– Testissä havaittiin kuitenkin
yksi pieni osa, mikä saattaisi ai-
heuttaa huolia, eikä talli halun-
nut riskeerata Marcuksen ja
Harrin kilpailua, Lindholm pal-
jasti.

Peugeot on käyttänyt viisi-
vaihteista laatikkoa aiemmin
206-mallissaan mutta 307:n
vaihteisto on täysin uusi.

Peugeot vaihtaa
Pirellin-renkaisiin
Neste-rallin alla julkaistiin myös
Peugeotin uusi sopimus Pirelli-
rengastehtaan kanssa. Micheli-
nin asiakkaana vuosia ollut
ranskalaistalli hakee ensi kau-
delta ”parempaa balanssia kah-

den MM-sarjan rengasvalmista-
jan välillä”.

– Emme vaihtaneet rengas-
merkkiä siksi, että pidämme
Micheliniä huonona. Pirellillä

on kuitenkin tulevalla kaudella
asiakkaana kaksi tehdasta, me
ja Subaru, kun Michelinillä
asiakkaita on 3–4. Pirelli lähes-
tyi meitä jo muutama vuosi sit-

ten, mutta nyt pääsimme sopi-
mukseen, Provera kertoi.

Marcus Grönholm ei usko,
että rengasmerkin vaihto vai-
kuttaa millään tavalla loppu-

kauden kilpailuihin, jotka talli
ajaa edelleen Michelineillä.
Hän myös kumosi huhut, joi-
den mukaan hän olisi vaihta-
massa ensi kaudella Citroenille.

Sinä 
voitat 
Basti!

Pääministeri Matti Vanhasen puoliso Merja Vanhanen aikoo pyytää rallin aikana vain yhden nimikirjoituksen. Kunnian sai Sebastian
Lindholm, joka on Vanhasen suuri suosikki. KUVA: RISTO AALTO

NESTE-RALLI:
Pääministerin puolison
Merja Vanhasen suurin
suosikki on Sebastian
Lindholm.
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Kronos-tallin päällikkö Mark
van Dalen toivoo, että Juuso
Pykälistö tuo Citroen Xsaran
ehjänä maaliin Neste-rallissa.
Yksityistallin jatkosopimus Cit-
roenin rallitallin kanssa on pal-
jolti kiinni siitä, miten Kronos ja
Pykälistö suoriutuvat viikonlo-
pusta.

– Citroen antoi ensimmäistä
kertaa auton yksityistallille ja
me haluamme tehdä työmme
niin hyvin kuin mahdollista. Va-
litsimme Juuson, koska emme
halunneet sellaista kuljettajaa,
joka voi tehdä tyhmyyksiä, van
Dalen sanoi.

Kronos on ajattanut Citroe-
nin 1600-luokan C2-autoa
Ranskan mestaruussarjassa ja
EM-ralleissa. Mutta täysiveri-
nen WRC-auto on vasta nyt an-
nettu yksityistallin käyttöön.

– Meidän täytyy osoittaa Cit-

roenille, että olemme luotta-
muksen arvoisia. Nyt on tär-
keintä, että Juuso ajaa maaliin
saakka. Emme ole halunneet
luoda hänelle paineita, joten
emme ole asettaneet mitään tu-
lostavoitetta, van Dalen totesi.

Pykälistö on sisäistänyt tallin-
sa toiveet.

– Pitäisi tehdä ehjä suoritus.
Se on nyt tärkeämpää kuin eri-
koiskokeiden pohja-ajat, Pykä-
listö sanoi.

”Kolmas sija 
on epärealistinen”
Mikäli Pykälistö sijoittuu kärjen
joukkoon, voi hän saada lisää
ajopestejä Citroenilta.

– Kolmas sija on epärealisti-
nen, jos kaikki kärkikuljettajat
ajavat maaliin, mutta jos auto
toimii niin homma pitäisi hoitaa
niin, että kaikki ovat tyytyväisiä,
Pykälistö tuumasi.

Citroen ei odota Pykälistöltä
sankaritekoja ja talli on varo-
vainen myös Sebastien Loebin
ja Carlos Sainzin menestyksen
suhteen.

– Jyväskylä on haastava ja
vaikea ralli, jonka voittaa pai-

kallinen sorarallit taitava kuljet-
taja. Me emme lähde hakemaan
voittoa hinnalla millä hyvänsä,
vaan yritämme saada niin pal-

jon pisteitä kuin mahdollista il-
man riskien ottamista, Citroenin
tallipäällikkö Guy Frequelin sa-
noi.

Kronoksen keikat Pykälistöstä kiinni
Ehjä suoritus on tärkeämpi
kuin erikoiskokeiden
pohja-ajat.

”Valitsimme Juuson (Pykälistö), koska emme halunneet sellaista
kuljettajaa, joka voi tehdä tyhmyyksiä”, sanoi Kronos-tallin pomo
Mark van Dalen. KUVA: RISTO AALTO

M uistan Suurajois-
ta, kun Kortepoh-
jan ostoskeskuk-
sen parkkipaikka

täyttyi kaikenkarvaisista ral-
liohjuksista jo päiväkausia
ennen varsinaista starttia.
Pikkupojalle se oli taivas. Suu-
rimmat tähdet – ja heidän
autonsa – pitivät majaansa
silloisessa kilpailukeskuksessa
Laajavuoren hotellilla. Mutta
kovia ratinvääntäjiä riitti ”osta-
rillekin”.

Muistan, että ainakin Sebas-
tian Lindholmilta löytyi aina
muutama ystävällinen sana
poikasille. Ja mikä tärkeintä,
muutama tarra.

”Stickers, please”, osattiin
sanoa ulkomaaneläville. Sinne
Laajavuoren Esson eteen ilmes-
tyi joka vuosi uskollisesti ne
kaksi Wartburgia. Niille käytiin
naureskelemassa. Sieltä ei
tarroja hellinnyt.

Muistan Suurajoista, kun
kiipeiltiin yli kivien ja kallioi-
den Laajavuoren ek:lle, ettei
tarvitsisi ostaa lippua. Ei tarvin-
nut. Kerran pönäkkä järjestys-
mies äkkäsi meidät, mutta sitä
pääsi helposti karkuun.

Muistan Laajavuoren hotel-
lin, joka oli jotenkin sopivan
juhlava paikka. Aulabaarissa
istui kuskeja ja muita julkkiksia,
siellä tavallisen rahvaan keskel-
lä. Portsari hätisti pikkupojat
pois, mutta periksi ei annettu.

Hotellin tupakka-automaatti
oli kovan luokan kielletty
hedelmä. Suurajojen aikaan
savuke kärysi myös polkupyö-
rärallia ajaneiden huulessa.
Polttihan se Salonenkin.

Kuolon-
uhreja
Muistan Suurajoista, kun tans-
kalainen Karsten Richardt
paahtoi Pitkäkatua liian kovaa.
Epätodellinen näky, epätodelli-
nen olo. Auto syöksyi suoraan
katsojien päälle. Turmasta
selvittiin yhdellä kuolonuhrilla,
mutta sekin oli liikaa.

Vuotta aiemmin eräs katsoja
menehtyi Hassin erikoiskokeel-
la jäätyään Bruno Thiryn nolla-
auton alle. Kiivaimmat vaativat
koko touhun lopettamista.
Perusteensa heilläkin. Perustei-
ta löytyy toki kilpailun jatkami-
sellekin.

Kofeiinia ja
keskikaljaa
Muistan Neste-rallista sen, kun
jätkäporukkamme käynnisteli
itseään (ja muita) kofeiinitablet-
tien ja keskikaljan voimalla
lauantaiaamuna, Kakariston
risteyksessä.

Hyvin käynnistyi, vaikka etu-
ja takaperät röpöttivät yhdellä
sun toisella. Pikkupojista oli
tullut rallirahvasta, kumisaa-
pasjengiä, kuten Laajavuoren
hotellissa sanottiin. Ihme kyllä,
meitä ei enää hätistetty pois
aulabaarista.

Muistan sen yhden tytön,
joka oli aina hotellissa siivooja-
na rallin aikaan. Vielä sitä
tyttöäkin paremmin muistan
tarinan, jonka hän kertoi.
Aamulla, kun hän oli menossa
siivoamaan erään huippukuljet-
tajan huonetta, lukaalista pois-
tui kaksi kaunista nuorta naista,
joista kumpikaan ei kyllä ollut
ko. kuljettajan vaimo. Muistan
sen kuljettajan nimenkin, mutta
jätetään se nyt mainitsematta.

Niin, ja noilta vuosilta on
sitten niitäkin asioita, joita en
muista. Mutta eipä taida muis-
taa kukaan muukaan.

McRae, Sainz, 
Blomqvist ja Alen
Muistan Neste-rallista, kun
joitakin vuosia myöhemmin
debytoin kisassa tämän lehden
kesätoimittajana. Colin McRa-
en ja Carlos Sainzin haastatte-
leminen oli kova juttu. Seuraa-
vana vuonna jututin Stig Blom-
qvistia ja 5-kymppisiään juhli-
nutta Markku Alenia. McRae
ja Sainz tuntuivat äkkiä nöösi-
pojilta.

Rallin päämaja oli siirtynyt
Paviljonkiin. Laajavuori tuntui
aavekaupungilta. Kortepohjan
ostoskeskuksen parkkipaikalla
ei näkynyt ralliautoja. 

Esson pihassa ei ollut Wart-
burgeja, kun ei ollut enää sitä
Essoakaan.
tuomas.heikkila@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalai-
sen urheilutoimittaja, joka asui
17 vuotta kivenheiton päässä
vanhasta kilpailukeskuksesta
Laajavuoren hotellista.

NÄKÖKULMA
Tuomas 
Heikkilä

Muistan
Suurajoista
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Kuljettajien MM-sarjassa
toisena oleva Petter Solberg
määrättiin vuodelepoon tes-
tierikoiskokeen jälkeen tors-
taina. Solberg sairastui fluns-
saan ja lääkäri antoi norjalai-
selle sellaiset rohdot, että
Subaru-kuljettaja ei pystynyt
osallistumaan Kansainvälisen
autoliiton FIA:n lehdistötilai-
suuteen iltapäivällä.

– Petteri valitteli huonoa
oloa ja halusi mennä nukku-

maan, Solbergin sijaiseksi
lehdistötilaisuuteen hälytetty
tallikaveri Mikko Hirvonen
selvitti.

Subarun rallitallin edustajan
mukaan Solberg toipuu ajo-
kuntoon perjantaiaamuksi.
Norjalainen ei kuitenkaan ole
parhaassa iskussa, jos hän on
saanut saman viruksen, joka
jäyti Hirvosta kolme päivää.

– Minulla tauti on menossa
jo ohi. Kolme päivää olin
kuumeessa, Hirvonen sanoi.

Solberg ei ole ainoa huippu-
kuljettaja, jonka kunto on
arvoitus.Viime vuoden voittoa
puolustava  Markko Märtin
kärsii yhä Argentiinan rallin
kolarin aiheuttamasta näön
heikkenemisestä.

Solberg sairastui
rallin aattopäivänä
Kuumeinen norjalainen
painui pehkuihin jo
iltapäivällä.
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M Maali

10 km

Markku Alen juhlisti 50.
syntymäpäiväänsä Neste-
rallissa vuonna 2001. 
KUVA: HANNA MARJANEN


