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KTM-kuljettaja Mika Kallio ot-
ti kauden kolmannen paalu-
paikkansa ratamoottoripyöräi-
lyn 125-kuutioisten MM-sarjas-
sa lauantaina Tshekissä. Piikki-
luokan maailmanmestaruudes-
sa vahvasti kiinni oleva espanja-
lainen Alvaro Bautista oli suo-
malaista Brnon radalla 0,025 se-
kuntia hitaampi ja valloitti toi-
sen lähtöruudun.

Katsojat ihmettelivät, kun Kal-
lio pyöritteli aika-ajon jälkeen
päätään, vaikka oli juuri napan-
nut uransa 11. paalupaikan
MM-sarjassa.

– En pystynyt parantamaan
aikaani viimeisellä yrityksellä ja
luulin, että jäin toiseksi, Kallio
kertoi.

Kolmannesta ruudusta kilpai-

luun lähtee perjantain aika-ajos-
sa kiinnityksen paalupaikkaan
napannut Tshekin Derbi-kuljet-
taja Lukas Pesek. Kotiyleisön
suosikki jäi Kallion ajasta 0,123
sekuntia. Bautistan Aprilia-talli-
toverit, espanjalainen Hector
Faubel ja italialainen Mattia Pa-
sini miehittivät sijat neljä ja vii-
si.

– Kisassa erottuu luultavasti
4–5 kuljettajan rypäs, joka rat-
kaisee palkintopallisijat. Voitta-
ja selviää luultavasti jälleen ai-
van viimeisillä kierroksilla. Tääl-
lä on sen verran pitkät suorat, et-
tä kukaan ei varmaankaan pää-
se karkaamaan, Kallio ennakoi.

Kallion espanjalainen tallito-
veri Julian Simon oli aika-ajon
kahdeksas. Simon loukkaantui
kesäkuussa Katalonian gp:ssä ja
ajaa nyt ensimmäisen kisansa
kolarin jälkeen.

– Toivottavasti Simon pääsisi
sekoittamaan pakkaa kärjessä ja
viemään pisteitä Aprilia-kuljet-
tajilta. Julianin kävely on vielä
vähän tuskaista, mutta hän on

kertonut, että ajaminen sujuu jo
ihan hyvin, Kallio valaisi.

Bautista johtaa MM-sarjaa 64
pisteen turvin ennen Kalliota,
kun kaudesta on ajamatta kuusi
osakilpailua.

– Bautistaa ei tarvitse ei sen
kummemmin tarvita kytätä.
Ajan vain voitosta, Kallio sanoi.

Malagutin 
ongelmat jatkuvat
Suomalaisvoimin toimivan Ma-
lagutin tehdastallin ongelmat jat-
kuvat. Tallipäällikkö Aki Ajo
joutui hakemaan japanilaiskul-
jettaja Tomoyoshi Koyaman
sairaalasta juuri ennen aika-
ajoa.

– Jo ennestään rannevammas-
ta kärsivään Koyamaan on iske-
nyt vatsatauti ja hän oli ratakli-
nikalla tiputuksessa. Tämä alkaa
olla jo aivan uskomatonta, koko
kauden kuljettajiensa terveyden
kanssa tuskaillut Ajo manasi.

Koyama taisteli lopulta 20.
lähtöruutuun. Malagutin toinen
kuljettaja, ranskalainen Alexis

Masbou oli 27:s.
MotoGP-luokassa paalupai-

kan otti Valentino Rossi.
Yamahan italialaistähti Rossi on

sarjaa johtavaa yhdysvaltalaista
Nicky Haydenia 51 pistettä pe-
rässä. Hayden porhalsi Hondal-
laan neljänteen ruutuun.

250-kuutioisten aika-ajojen
nopein oli luokan pistejohdossa
majaileva espanjalainen Aprilia-
kuljettaja Jorge Lorenzo.

Kallio nappasi Tshekin gp:n paalupaikan
MM-sarjaa johtava
Bautista kiilasi toiseen
lähtöruutuun.

Mika Kallion vauhti oli Tshekin gp:n aika-ajoissa vertaansa vailla. KUVA: MICHAL CIZEK / AFP PHOTO
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Heikki Kärki

– No niin, nyt alkaa tulla oikei-
ta autoja.

Näin huudahti yksi katsojis-
ta, kun MM-rallin viimeinen
auto oli ohittanut Urrian eri-
koiskokeen legendaarisen ison
hyppyrin.

Ei, kaveri ei tarkoittanut ki-
sojen jälkeen tiellä normaalisti
liikennöivä siviiliautoja. Eikä
hän ollut myöskään nauttinut
liikaa kisajuomia. Huudahdus
johtui siitä, että monen muun
katsojan tavoin mies oli osan-
nut varta vasten odottaa heti
MM-kilpailun jälkeen kisatta-
vaa F-ryhmän kansallista Veto-
mies-kilpailua.

– Kyllä mä sen kiinnostuksen
ymmärrän. MM-sarjassa menee
ensin kärki nopeasti ja muut
luokat ovat monesti aika tylsiä.
Ne autot eivät päästä hirveästi
ääntä ja siellä ajetaan pitkän
kilpailun takia hiukan varmis-
tellen. Me taas ajetaan yksi päi-
vä, joka vedetään täysillä ja ko-
valla äänellä, toiseksi viimeisel-
lä erikoiskokeella keskeyttä-
mään joutunut Laukaan Moot-
torimiesten Mikko Kauppinen
analysoi kisan viehätystä.

Esimerkiksi Urriassa se osa
yleisöstä, joka seurasi kilpailua
WRC-kärkikuskeja pidempään,
jäi ihastelemaan myös pää-
asiassa takavetoisilla menope-
leillä kaasuttelevien F-ryhmä-
läisten menoa. Vetomies-kisas-
sa kierrettiin MM-rallin ek:t
13–17, eli Urriasta, Ouninpoh-
jaan, Moksi-Leustuun ja lopuk-
si Himokselle.

– Se on se huima yritys, joka
tässä viehättää. Tosin monesti
yritys on liiankin hurjaa, sillä
aiempina vuosina edes puolet
startanneista eivät ole päässeet
maaliin saakka. Nyt yritettiin-
kin korostaa, että tätä kisaa ei
voita nopein kuski, vaan kestä-

vin ja onnekkain, kilpailujohta-
ja Jukka Niemelä painotti.

Lisäksi osa Vetomiehen vie-
hätyksestä perustuu siihen, et-
tä kunnon peräluisussa paine-
levat vanhat Corollat, Asconat
ja Bemarit antavat yleisölle hy-
vän mahdollisuuden sekä ajo-
taitojen vertailuun että nostal-
giaan.

– Tässä kisassa autot ovat oi-
keasti tuttuja myös omilta ajo-
kokemuksilta, eivätkä mitään
avaruusohjuksia kuten WRC-
autot, Vetomiesten menoa Ur-
riassa ihastellut jämsäläinen
Tommi näki.

Me ollaan enemmän
kuin elämys
Vaan jos Vetomies-kilpailu oli
elämys katsojille, niin sitä sa-
maa se oli varsinkin kilpailijoil-
le.

– Kylmiä väreitä menee pit-
kin selkää, kun miettii, että täs-
sä sitä päästellään menemään
jotain Ouninpohjaa. Sitten kun
on vielä paljon yleisöä, niin sii-
nä syttyy väkisinkin kilpaile-
maan, Toyota Starletillaan kol-
mella ensimmäisellä pätkällä

johtoon rynninyt Kauppinen
hehkutti.

– Siitähän koko kisan idea ai-
kanaan lähti, että niin monet
ovat aikanaan katselleet rallia
pikkupoikina penkan pohjalta.
Sitä kautta ajateltiin tällaiselle
tapahtumalle olevan myös kiin-

nostusta. Mutta kyllä ensim-
mäisen vuoden tulokkaiden
määrä 150 pökerrytti, sillä
olemme rajanneet osallistujat
70 kuskiin, Niemelä muisteli
vuodesta 2004 kisatun tapahtu-
man historiaa.

– Toisaalta onhan F-ryhmä

osallistujamääriltään Suomen
suosituin, joten osallistujia oli
luvassa.

Nimenomaan mahdollisuus
ajaa legendaariset pikataipaleet
monituhatpäisen hurraavan
yleisön edessä, tekee Vetomie-
hestä lähes taivaan F-ryhmän
kuskeille.

– Jos Jyväskylän MM-ralli
mainostaa itseään ”enemmän
kuin ralliksi”, niin me voitaisiin
olla ”enemmän kuin elämys”.
Fiilistelystähän tässä on kysy-
mys, kilpailujohtaja alleviivasi.

Voittosumma ei
kata kuluja
Muttei Vetomies ole kuiten-
kaan pelkkää fiilistelyä. Omas-
sa luokassaan kisalla on kiviko-
van urheilutapahtuman maine,
sillä F-ryhmän peleillä ei ole
ihan helppoa ajaa lähes sadan
kilometrin taivalta MM-sirkuk-
sen jälkeen.

– Tämä on näiden autojen
MM-ralli. Jos tämän kertaalleen
voittaisi, niin mikään ei olisi mi-
nulle rallissa niin hieno asia.
Olosuhteet ovat todella haasta-
vat, sillä jollain pätkillä MM-au-
tot ovat myllänneet tiet kah-
teenkin kertaan, Kauppinen
huomioi.

– Olin keskeyttänyt aiem-
minkin Vetomiehessä kaksi
kertaa kärkipaikalta. Kisa on

näiden autojen tekniikalle to-
della vaikea, tällä kertaa kaasun
hirttämisen takia keskeyttänyt
kuljettaja manasi.

Laukaalaisen panostusten pe-
rusteella ei pelkästä nostalgises-
ta sunnuntaiajelusta voida pu-
hua – ainakaan Kauppisen koh-
dalla. Vetomiehen voittajan
hankkima 5 000 euron palkin-
topotti olisikin tullut tarpee-
seen.

– Eikä se edes kuittaisi tämän
kisan kuluja missään tapauk-
sessa, Mikko naureskeli.

– Mutta en mä tuolla ajaessa
ajattele koskaan rahaa. Kyllä se
on kilpaileminen ja siinä voitta-
minen, joka merkitsee 

Kauppinen lähti mukaan ki-
saan vasta viime hetkillä ehdit-
tyään ensin jo kertaalleen perua
ilmoittautumisensa. Laukaa-
laiskuski joutui heinäkuun alus-
sa pahaan onnettomuuteen
Kankaanpäässä, jonka jälkeen
koko tiimin motivaatio oli ha-
kusessa.

– Nyt tuli niin monelta kilpa-
kumppanilta ja muilta tutuilta
kannustusta, että päätettiin läh-
teä mukaan. Saatiin autokin hy-
vin kasaan, mies kertoi.

Vetomies-kisan voittajaksi
ajoi lopulta oriveteläinen Tero
Röyhkiö, joka oli jo aiempina
vuosina kaasuttellut neljännek-
si ja kolmanneksi.

Autoja eikä avaruusohjuksia

Mikko Kauppinen kaasutteli vielä Urriassa Toyota Starletillaan kärkiaikoja, mutta matka katkesi tekniseen vikaan Moksi-Leustussa. KUVAT: MAIJA YRJÖLÄ

VETOMIES: WRC-tykkien jälkeen nähtiin ja kuultiin F-ryhmäläisten menoa.
Laukaalainen Mikko Kauppinen joutui taas keskeyttämään kärkipaikalta.

– Tässä kisassa tarvitaan kunnon orkesteri, Mikko Kauppinen (oik.) kertoi Timo Viitaniemen (vas.)
tehdessä parhaansa konepellin alla.

Kylmiä väreitä menee
pitkin selkää, kun
miettii, että tässä sitä
päästellään menemään
jotain Ouninpohjaa.
Mikko Kauppinen
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Mika Häkkisellä riittää kirittä-
vää, kun rata-autoilun DTM-
sarjan kauden kuudes osakil-
pailu ajetaan sunnuntaina
Nürburgringillä.

Häkkinen jäi lauantaina aika-
ajon yhdeksänneksi. Paalupai-
kan nappasi Mercedes-Benzillä
Häkkisen tapaan kaasutteleva
kanadalainen Bruno Spengler,
joka oli suomalaista 1,031 se-
kuntia nopeampi.

– Jostain syystä emme saaneet
auton balanssia kuntoon no-
pealle kierrokselle. Renkaat ei-
vät toimineet, Häkkinen valitte-
li televisiokanava Canal +:n
haastattelussa.

– Tällä radalla on kuitenkin
hyviä ohituspaikkoja ja takaakin
pystyy nousemaan. Ei muuta
kun hanaa vaan, kaksinkertai-
nen F1-maailmanmestari veiste-
li tuttuun tyyliinsä.

Sarjaa johtaa viiden ajetun
kilpailun jälkeen kokenut sak-
salaiskuljettaja Bernd Schnei-
der, jolla on koossa 38 pistettä.
Mestaruuden tavoitteekseen
asettanut Häkkinen on viiden-
tenä 17 pisteellään. Schneider
kiihdytti Mercedes-Benzinsä
lauantaina kolmanteen lähtö-
ruutuun.

Viime vuonna Häkkinen kaa-
sutteli Nürburgringillä neljän-
neksi. Kisan voittoa juhli 2005
ruotsalainen Audi-kuljettaja
Mattias Ekström.

Häkkinen jäi aika-ajon
yhdeksänneksi

LLANELLI
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Golfin naisten Euroopan-kiertu-
een Walesin osakilpailun joh-
dossa sunnuntain neljännelle
kierrokselle lähtee Ruotsin Lin-
da Wesberg tuloksella 203
(67+67+69). Ruotsalaisen kinte-
reillä on Australian Nikki Gar-
rett yhteistuloksella 205.

Ainoa kilpailun kahdelle vii-
meiselle kierrokselle selviytynyt
suomalainen, Riikka Hakkarai-
nen, käytti kolmannella kierrok-
sellaan 74 lyöntiä ja jatkaa sun-
nuntain päätöspäivään tilan-
teessa +2.  Hakkaraisen yhteis-

tulos 218 (71+73+74) oikeuttaa
jaetulle 43. sijalle.

Kolmannen kierroksen paras-
ta antia Hakkaraisella olivat jäl-
leen erittäin tarkat avauslyönnit.
Nyt kun kolme kierrosta on ta-
kana, on Hakkarainen missan-
nut ainoastaan yhden väylän.
Putteriin hän sen sijaan joutui tä-
näänkin tarttumaan 30 kertaa.

– Putit kurvailivat tänään taas
monella reiällä millin ohi. Se ot-
taa päähän. Niihin pitää huo-
menna (sunnuntaina)saada eh-
dottomasti tarkemmat osoitteet,
sillä viheriöllä ratkotaan monta
sijoitusta, harmitteli Hakkarai-
nen kierroksensa jälkeen.

Hakkarainen petrasi 
Walesin osakilpailussa

Jaguaarit
vei runkosarjan
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO:

Jyväskylän Jaguaarit varmisti
lauantaina I divisioonan voit-
tonsa. Yhdistelmä kukisti
runkosarjan päätöskierroksen
kotiottelussaan Tampereen
Saintsin puhtaasti 36–0 (13–0).
Jaguaaarit kärsi runkosarjan
aikana vain yhden tappion.

Jyväskyläläisten kausi jatkuu
ensi lauantaina Säynätsalossa
pelattavalla pudotusottelulla,
jonka voittaja selviytyy divisi-
oonan finaaliin. 2. syyskuuta
toteutuvan loppuottelun voitta-
ja nousee ensi kaudeksi Vaah-
teraliigaan.

Jaguaarien puolustus toimi
lauantaina moitteettomasti
Benjamin Jensenin ja Jussi
Hienosen johdolla. Joukkueen
riveissä esiintyivät edukseen
mös kokeneet Jussi Julin ja
Esko Myllymäki.

Uustalosta
tuplamestari
YLEISURHEILU: Konneveden
Urheilijoiden Elina Uustalosta
tuli tuplamestari Turussa käytä-
vissä alle 15- ja alle 14-vuotiai-
den SM-kisoissa. Uustalo
pukkasi lauantaina mestariksi
14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
tuloksella 12,74. Perjantaina
konnevetinen ehti voittaa
moukarinheiton. 15-vuotiaiden
tyttöjen sarjassa ponnisti Ääne-
kosken Urheilijoiden Ria Aho-
nen hopealle tuloksella 544.

Remes voitokas 
SM-motocrossissa
MOTOCROSS: Eero Remeksen
vakuuttava meno motocrossin
SM-sarjassa jatkui lauantaina.
Honda-kuljettaja Remes voitti
Turussa MX2-luokan molem-
mat lähdöt ja johtaa SM-sarjaa
kahdeksan pisteen erolla ennen
KTM:llä kilpailevaa Jukka
Piristä.

Ensimmäisessä erässä Remes
ja Pirinen kaatuivat alkukier-

roksilla samassa kohdassa ja
kärki pääsi karkuun. Remes
otti kuitenkin hurjalla kirillä
erää johtaneen Matti Seistolan
kiinni ja päristeli voittoon.
Seistola ajoi Hondalla kolman-
neksi ja enduron maailman-
mestari Samuli Aro KTM:llä
kolmanneksi.

Toisessa erässä Remes kruu-
nasi päivänsä ohittamalla
Pirisen ja ajamalla erävoittoon.

Totti valmis
palaamaan 
maajoukkueeseen
JALKAPALLO: Italian jalkapallo-
maajoukkueen monivuotinen
pelinrakentaja Francesco Totti
on valmis palaamaan maaotte-
lutehtäviin. Loukkaantumisista
kärsinyt Totti kertoi suunnitel-
mistaan Gazzetta dello Sport -
lehdelle.

Totti pelasi MM-kisoissa
maailmanmestaruuden voitta-
neessa Italian joukkueessa,
mutta ei jalkavaivojensa vuoksi
ollut parhaimmillaan. Heti
lopputurnauksen jälkeen Totti
uhkasi lopettaa maajoukkue-
uransa, mutta on sittemmin
tullut toisiin ajatuksiin.

– Olen taas valmis pelaa-
maan maajoukkueessa. Haluan
kuitenkin pelata joukkueessa
vain, kun olen täysin terve,
Italian pääsarjassa AS Romaa
edustava Totti sanoi.

Susanna Kallur ei 
tule maaotteluun
YLEISURHEILU: Pika-aitojen
Euroopan mestari Susanna
Kallur ei osallistu Suomi–Ruot-
si-yleisurheilumaaotteluun
25.–26. elokuuta Helsingissä,
kertoo Aftonbladet. Kallur
osallistuu maaottelun alla
Kultaisen liigan kilpailuun
Brysselissä.

– En halua kilpailla itseäni
rikki. Osallistuminen tuntuu
liian isolta riskiltä. Minulla on
vielä monta Finnkampenia
edessä, Kallur kertoi Aftonbla-
detille.
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Kaksikko Anne Rikala/Jenni
Honkanen voitti alkueränsä ka-
jakkikaksikoiden 200 metrillä ja
jatkaa suoraan sunnuntain A-fi-
naaliin ratamelonnan MM-kil-
pailuissa Unkarin Szegedissä. Ri-
kala ja Honkanen kilpailevat sun-
nuntaina MM-mitaleista myös
500 metrillä.

Lauantaina kaikki suomalais-
melojat etenivät alkueristään jat-
koon. Kimmo Latvamäki meloi

kajakkiyksiköissä alkueränsä toi-
seksi ja välieränsä kolmanneksi,
mutta jäi aikavertailulla B-finaa-
liin. Filippa Sjöberg jäi kajakki-
yksiköiden 200 metrillä välierän-
sä kahdeksanneksi ja karsiutui.
Miesten kajakkikaksikoissa Heik-
ki Ritvos ja Ilkka Ritvos sijoittui-
vat välieränsä seitsemänneksi ja
karsiutuivat. Rikalan ja Honkasen
lisäksi sunnuntain A-finaaleissa
meloo miesten kajakkinelikko
Petteri Pitkänen, Jaakko Seli-
vaara, Lauri Palmroth, Kimmo
Latvamäki 200 metrillä.

Rikala/Honkanen 
A-finaaliin myös 200 metrillä


