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M yönnetään. En
ole mikään into-
himoinen ralli-
mies. Niinpä

rallitoimittajan komennus on
vaatinut tavallista enemmän
taustatyötä. Ja enemmän työtä
tarkoittaa pidempiä päiviä.

Näistä päivistä ja niiden
opetuksista on nyt kasassa
meikäläisen ralliviikon päivä-
kirja, olkaa hyvä.

Paviljonki alkuviikosta.
Rallin kilpailijat ja media alka-
vat saapua paikalle. Tunnelma
on odottava, mutta miellyttä-
vällä tavalla kansainvälinen ja
suvaitsevainen.

– Ralli on fiksujen ihmisten
laji. Tässä on niin paljon asioi-
ta, jotka pitää hallita: ajaminen,
tekniikka, reitit, olosuhteet ja
niin edelleen, eräs kokenut
saksalaisvalokuvaaja valistaa
meikäläistä.

Ja toden totta. Kilpailijat ovat
yllättävän sanavalmiita moni-
osaajia. Pakko ihailla jotain
Jussi Välimäkeä, joka vaihtaa
renkaita, analysoi autonsa
tekniikkaa insinöörilleen ja
vastailee samalla terävästi
toimittajien kysymyksiin.

Koska, myönnetään. Itse
kuulun siihen porukkaan, joka
on jo melkein viemässä auton-
sa huoltoon, kun bensavalo
alkaa palaa.

Jengi kyttää
vain kaatoja
Urrian erikoiskoe lauantaina.
Autot tulevat kovaa ja hyppi-
vät, mikä on oikein näyttävää.
Mutta nopeasti homma alkaa
toistaa itseään.

– Ralli on tylsää siihen asti,
kun kellekään ei tapahdu
mitään, joku katsojista kom-
mentoikin.

Ja tosiaan. Yleisö hurraa
eniten niille kilpailijoille, jotka
onnistuvat joko romuttamaan
autoaan tai ovat sitä lähellä.
Jengi kuulemma kyttää kaatoja.

Se tuntuu ihmeelliseltä. Mitä
huonommin suoriudut urhei-
lullisesti, sitä enemmän yleisö
nauttii. Aivan kuin jalkapallos-
sakin tuuletettaisiin, kun JJK:n
Tommi Kari teloo itsensä
sairaalakuntoon, eikä pysty
enää jatkamaan kauttaan.

Eikä tämä ole pelkkää sar-
kasmia. Esimerkiksi iltapäivällä
tapaamani laukaalaisen Mikko
Kauppisen tiimi on syyttänyt
Kankaanpään rallin katsojia
reitin muokkaamista sen takia,
että yleisö näkisi enemmän
ulosajoja. Se vetää sanattomak-
si.

Kauppakatu lauantai-iltana.
Kilpailukeskuksen suvaitsevai-
nen tunnelma on kaukana.

Tuntuu, että täällä punaniska-
Suomi tapaa toisensa, kun
vastaan hoipertelee vuorotellen
”Isäntä” tai ”Ei se satu” -printti-
paidalla varustettuja körmyjä.

– Kuten kilpailijat, myös
rallin katsojat ovat fiksuja,
koska lajin seuraaminen on
vaikeaa. Pitää suunnitella
reittejä ja analysoida kilpailun
kulkua, mainitsemani valoku-
vaaja painotti.

Ja näin varmasti onkin pää-
osan kohdalla. Vaatii luovaa
ongelmanratkaisukykyä edetä
pätkiltä toisille ja samalla
seurata kokonaiskisan vaihte-
luja.

Mutta jotenkin lausahdus
tuntuu naurattavalta, kun
kuuntelee Kauppakadulla
ulkomaalaismieheen nojaavaa
rallituristia.

– This is motherfucking
nyrkki. And like Irish coffee,
it’s strong, kaveri selostaa ja
ojentelee käsiään.

Vaan mikäpä minä olen
pikku yliopistonörttinä sano-
maan ihmisille, miten pitää
hauskaa. En mikään. Jos suo-
malainen mies rentoutuu näin,
niin hyvähän se on. Kunhan ei
ala osoittaa nyrkkinsä vahvuut-
ta käytännössä.

Tungosta
ja tunnetta

Paviljonki sunnuntaina.
Marcus Grönholm nousee
hurrausten saattelemana pal-
kintopallille, mutta yhtä suuret
suosionosoitukset saa kotiky-
län poika Mikko Hirvonen.
Tunnetta, tungosta, ääntä,
samppanjaa ja kauniita naisia –
kyseessä on kuitenkin Jyväsky-
län ainoa ison kaliiberin urhei-
lujuhla.

Itseäni sykähdyttää kuitenkin
eniten, kun hauskaksi kaveriksi
osoittautunut Välimäki laahus-
taa vastaani kypärä kallellaan.
Miehen ilme kertoo paljon.
Pettymys kalvaa. Päässä pyörii
se, miten nyt jatketaan, vai
jatketaanko? Vaikea sanoa.

Myös minun on vaikeaa
sanoa rallikokemuksistani
mitään yleispätevää. Ymmär-
rän lajin hienouden, mutta
ymmärrän myös kriitikoita.
Pidän tapahtumaa kaupungille
huipputärkeänä, mutta tajuan
myös öykkäröijiin kyllästyneitä
kaupunkilaisia. Näen kuskit
kovina tekijöinä, mutta myös
sen, että voittajia tehdään
rahalla.

Ristiriitaista.
heikki.karki@keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalai-
sen urheilutoimituksen kesätoi-
mittaja.
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JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Urallaan 19 MM-rallia voitta-
neen Markku Alénin poika, An-
ton, suoriutui urakastaan Keski-
Suomen sorateillä mainiosti. 23-
vuotias rallilupaus voitti N-ryh-
män tiukan taistelun jälkeen ja
sijoittui yleiskilpailussa muka-
vasti yhdenneksitoista.

Ruotsin lupaavimpiin nuoriin
rallikuljettajiin lukeutuva Pat-
rick Flodin ahdisteli helsinki-
läistä sekuntituntumalla lähes
koko kisan ajan, mutta sortui lo-
pulta ajovirheeseen rallin pää-
töspäivänä. Näin Anton Alén
pääsi jo uransa kolmannessa
MM-rallissa maistelemaan voit-
tosamppanjaa.

– Pojalta ammattimainen työ-
näyte. Isänä olen todella ylpeä.
Se hoiti tämän ihan itse ja mun
rooliksi jäi kävellä  edestakaisin
täällä varikolla ja sen vesipullo-
jen täyttäminen, haltioitunut
Markku kuvaili rallin päätteek-
si. 

Tuttua elohiirimäistä liikettä
riitti Markun jaloissa siihen asti,
kun Anton ajoi auton viimeisel-
le aikatarkastusasemalle. Isän
painuessa onnittelemaan poi-
kaansa Subarun ohjaamoon,
vierähti kyynel jopa kaiken näh-
neen maailmanmiehen poskelle. 

– Hei, tämä on todella positii-
vista. Uskon, että voitto tuo An-
tonille kivan joululahjan, Mark-
ku sanoi aurinkolasiensa takaa,
ja viittasi menestyksen mahdol-
lisesti mukanaan tuomiin lisä-
kilpailuihin.

– Uskon, että meidät nähdään
MM-sarjassa vielä tällä kaudel-
la, hän tarkensi.

Anton hoiti homman
skeittarin tyyneydellä
Kuljettaja itse otti voittonsa huo-
mattavasti tyynemmin. Anton
tiedosti hyvin seikan, että Jyväs-
kylän MM-ralli ei kuulunut N-
ryhmän MM-sarjaan, joten vas-
tus ei ollut tällä kertaa kovin
mahdollinen. Ensimmäinen oi-
kea rallivoitto maistui kuitenkin
makealta, vaikka kilpailun lop-
pua hämmensikin viimeisen eri-
koiskokeen peruutus N-ryhmän
osalta. Syynä oli JWRC-luokas-
sa sattunut ulosajo, joka sotki ai-
kataulun sen verran pahoin, et-

tä Kruununperä 2 ajettiin luokan
osalta siirtymänä.

– Ei se minua yhtään harmita,
ettei sitä ajettu. Sinne lähtö olis
kyllä jännittänyt paljon, koska
tie oli mennyt aika huonoon
kuntoon, Anton perkasi.

Omaa suoritustaan hän arvos-
ti entisen skeittarin ja lumilau-
tailijan tyyneydellä.

– Ajollisesti tämä oli ainakin
urani työläin suoritus. En tiedä
oliko se paras, mutta kyllä per-
jantaina ja lauantaina sai tosis-
saan riehua tuon Flodinin kans-
sa. Kyllä se meni välillä hemme-
tin kovaa. Pidän sitä tosi kovana
äijänä, Anton analysoi.

– Markkukin oli ihan jees. Se
antoi mun tehdä omia hommia-

ni, eikä alkanut hiostamaan mis-
sään asiassa.

Alénin ralliura jatkuu parin
kansallisen kilpailun jälkeen Ve-
näjällä, joka on miestä ajattavan
TaCK-tiimin kotimaa. Syksyllä
on mahdollisesti ohjelmassa vie-
lä Britannian MM-ralli.  

– Ei tästä voitosta ainakaan
haittaa ole tulevaisuuden kan-

nalta, Anton myönsi.
Nuoren Alénin kartanlukijana

rallissa hääri jyväskyläläinen
konkari Timo Hantunen. Muun
muassa Sebastian Lindholmin,
Tommi Mäkisen ja Juha Kank-
kusen kyydissä istunut veteraa-
ni myönsi, ettei tällä kertaa ajel-
tu pohja-aikoja, mutta kyytiä riit-
ti kuitenkin mukavasti.

– Tämä oli 29:s Jyskälä ja An-
ton oli 12. kuljettaja, jonka kyy-
dissä istuin. Ihan mukava nuori
poika se on, jolla ei ole mitään
kokemusta. Onhan sillä jo vauh-
tia, mutta paljon on vielä kirittä-
vääkin. Toivottavasti minäkin
pystyin jotain hänelle opetta-
maan, Hantunen veisteli taiste-
lun tauottua.

Markku itki, kun Anton juhli

Markku Alén liikuttui kyyneliin poikansa Antonin hienosta suorituksesta Jyväskylän MM-rallissa. KUVA: MAIJA YRJÖLÄ

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI: Rallilegendan poika voitti N-ryhmän
kilpailun. Isälle tapahtuma oli ikimuistoisempi kuin pojalle.
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KTM-kuljettaja Mika Kallio jou-
tui tyytymään toiseen sijaan ra-
tamoottoripyöräilyn 125-kuu-
tioisten MM-sarjan kilpailussa
Tshekin Brnossa sunnuntaina.
Voiton vei MM-sarjaa johtava
espanjalainen Alvaro Bautista,

joka  kasvatti etumatkan sarjas-
sa toisena olevaan Kallioon jo 69
pisteeseen. Kaudesta on ajamat-
ta vielä viisi osakilpailua.

Sunnuntaina kärkikaksikon
eroksi jäi vain 0,028 sekuntia.

– Tulos on ihan hyvä, mutta
kaikki tietävät, että haluan voit-
taa, paalupaikalta kilpailuun
ampaissut Kallio sanoi.

Aprilia-kuljettaja Bautista ja
Kallio olivat sunnuntaina omaa
luokkaansa. Kallion ex-tallitove-
ri, kolmanneksi kaasutellut un-
karilainen Gabor Talmacsi jäi

Hondallaan kärkiparista yli
kymmenen sekuntia. Valkea-
koskelaisen nykyinen tallitoveri,
espanjalainen Julian Simon kaa-
tui jo kilpailun alkuvaiheessa.

Kallio jahtasi Bautistaa pari
viimeistä kierrosta, ja pääsi vii-
meisissä kurveissa edelle ja maa-
lisuoralle kärjessä.

– Pääsin kantaan ja pystyin
ohittamaankin, mutta tiesin, et-
tä pääsuoralla on kova tuuli ja
paikka olisi hankala pitää. Sitten
jo kuulinkin, että sieltä se tulee
ohi, Kallio kertasi ratkaisuhetkiä.

Suomalaisvoimin toimiva Ma-
lagutin tehdastalli ei yltänyt pis-
teille Tshekin gp:ssä. Loukkaan-
tumisista kärsinyt japanilainen
Tomoyoshi Koyama päristeli si-
jalle 16. Koyama jäi viimeisestä
pistesijasta 0,3 sekuntia. Mala-
guti-Ajon toinen kuljettaja, rans-
kalainen Alexis Masbou oli 23:s.

– Pyörien säädöt on saatava
tulevaisuudessa kuntoon aika-
ajoihin mennessä. Kunhan läh-
töpaikat saadaan kohdalleen,
niin sijoituksetkin paranevat,
Malagutin tallipäällikkö Aki Ajo

tuumi.
MotoGP-luokan ykköseksi

ajoi Ducatilla italialainen Loris
Capirossi. Kuninkuusluokan
hallitseva maailmanmestari Va-
lentino Rossi puristi Yamahal-
laan toiseksi. MM-sarjaa johtava
yhdysvaltalainen Honda-kuljet-
taja Nicky Hayden jäi sunnun-
taina yhdeksänneksi. Toisena
MM-sarjassa on espanjalainen
Daniel Pedrosa, joka on yhdys-
valtalaista tallitoveriaan 25 pis-
tettä perässä. Kolmantena ma-
jailee Rossi.

Kakkossija ei Kalliota miellyttänyt
”Kaikki tietävät, että
haluan voittaa”,
suomalainen muistutti.

Vielä tässä vaiheessa Mika Kallio (oik.) veti letkaa. KUVA: JOE KLAMAR / AFP
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Heikki Kärki

Junioreiden WRC-luokan voit-
toon painoi tuttuun tyyliin britti
Guy Wilks. Suzukiaan hienosti
koko viikonlopun käskyttänyt
kuski valloitti Jyväskylän MM-
rallin junnusarjan jo kolmatta
kertaa peräkkäin.

– Aivan mahtava fiilis. Nautin
aina nimenomaan täällä ajami-
sesta, hymyilevä Wilks höhötte-
li maalissa.

Miksi juuri Jyväskylän MM-
ralli on brittikuskin suosikkiki-
sa?

– Hei, tietysti siksi, että nautin

myös voittamisesta, mies järkei-
li ja purskahti nauruun.

– Vakavasti puhuen täällä on
mahtavaa ajaa, koska kisa on
niin nopea ja niin vaikea. Tiessä
on vain pieni ohut linja, jolla on
yritettävä pysyä ollaakseen par-
haiden vauhdissa, Wilks heittäy-
tyi analysoimaan.

– Ja ne hypyt. Sen jälkeen on
vain pieni hetki reagoida uuteen
mutkaan, tai bang – olet ulkona
kisasta. Aivan mahtavaa, britti
jatkoi hypettämistään.

Juniorisarjan toiseksi ajoi
Wilksistä noin kahden ja puolen
minuutin päähän jäänyt ruotsa-
lainen Per Gunnar Andersson.

Guy Wilks veteli taas
kunkkuna junioreissa

JYVÄSKYLÄ

Heikki Kärki

Ennen viikonloppua Jussi Väli-
mäki uhosi luukuttavansa Jyväs-
kylässä ”tulos tai ulos” -meinin-
gillä. Seitsemänneksi kaasutel-
leen kangasalalaisen meno
muuttui kuitenkin loppua kohti
yhä enemmän varmisteluksi.
Mikä tuli? 

– Kyllä meillä meni sisu siinä
Ruuhimäen hypyssä. Siihen asti
oltiin painettu täysillä, mutta sen
jälkeen ainakin hyppiminen me-
ni tosi araksi. Urriassa ei enää
hypätty lainkaan, mies muisteli
avauspäivän ylipitkää loikkaan-
sa.

– Ja jos totta puhutaan, niin
mulla on niska edelleen kipeänä.
Lisäksi luulin hypyn jälkeen, et-
tei Jarkko (Kalliolepo) tule lu-
kemaan enää yhtään nuottia,
Välimäki kertasi selkänsä lou-

kanneen kartturin kauhunhet-
kiä.

Teräväsanainen Välimäki la-
tasi kisan jälkeen tylyä tekstiä
myös jatkosuunnitelmistaan.

– Pitää ottaa nyt etäisyyttä ko-
ko ralliin ja katsotaan sitten, mi-
tä tapahtuu. Jos tämä homma ei
helpotu yhtään, niin tällä iällä pi-
tää alkaa miettiä muitakin asioi-
ta.

Eli oliko kyseessä Välimäen
viimeinen ralli?

– Ei nyt sentään viimeinen,
mutta tällä tasolla pitäisi päästä
ajamaan paljon enemmän, jos ai-
koisi tehdä kunnon tulosta. Jos
mulle annettaisiin kymmenen
kisaa tällä kalustolla, niin ajaisin
sata kertaa nopeammin.

Mies ei kuitenkaan selitellyt
kalustolla mitään, vaan otti mie-
hekkäästi vastuun tuloksestaan.

– Kyllä ne suurimmat syyt tä-
hän vauhtiin näkyvät peilissä,
Välimäki naurahti.

Rantanen yllätti
junioreiden pronssilla
Matti Rantanen kaasutteli tois-
tamiseen pienen N-ryhmän voit-
toon lähes ylivoimaisella tulok-

sella. Luokkavoittoa enemmän
miestä kuitenkin lämmitti junio-
reiden WRC-luokan pronssitila,
sillä mies pääsi koko sarjaan mu-
kaan ns. villillä kortilla.

– N-ryhmän voitto tuli aika
helposti. Sen sijaan junioreiden
pronssi oli todella suuri yllätys.
Tottakai siellä oli paljon keskey-
tyksiä (Chris Meeke ja Urmo
Aava), mutta joku on sanonut,
että ne kuuluvat ralliautoiluun,
Tervakosken UA:n kuski veiste-
li maalissa.

– Tiedettiin, että hyvillä teillä
me ollaan nopeita. Huonokun-
toisilla taas yritettiin ajaa var-
masti. Nuo oikeat JWRC-pelit
ovat paljon kestävämpiä, eli hei-
koilla teillä jouduttiin antamaan
niille väkisin tasoitusta, Ranta-
nen analysoi kisaansa.

Kuinka kovia näyttöjä luok-
kavoitto ja pronssitila sitten oi-
keasti olivat?

– Ainakin sen perusteella, mi-
tä ihmiset ovat täällä osoittaneet
mielenkiintoa, niin aika kovana
näyttönä tätä pidetään. Toivot-
tavasti suoritus poikisi jotain,
ammattilaisuuteen tähtäävä
nuorukainen kertoi.

Laukaalainen Juha Häkkinen
pääsi ensi kertaa Jyväskylässä
maaliin saakka ja kaasutteli N-
ryhmän kolmanneksi. Vaikka
mies tavoittelikin ennen kisaa
juuri paikkaa kolmen joukossa,
ei pronssisija lopulta lämmittä-
nytkään Häkkistä.

– Aika laiha lohtu tämä on,
koska voitostahan sitä aina aje-
taan. Tämä oli hävitty sija, mut-
ta näillä eväillä ei vaan pystytty
parempaan, mies raportoi maa-
lissa.

– Oppia tuli kuitenkin paljon.
Nyt tiedetään monta asiaa sekä
kalustoon että omaan valmis-
tautumiseen liittyen, jotka pitää
tehdä jatkossa paremmin.

”Yritettiin hyökätä,
ei vaan riittänyt”
Häkkisen mielialaan varmasti
vaikutti myös N-ryhmän voitta-
jaan Anton Aléniin kertynyt
seitsemän minuutin ero. 

– Yritettiin hyökätä vielä lau-
antaiaamuna, mutta ei vaan riit-
tänyt vauhtia. Jouduttiin teke-
mään jatkuvasti autoon uusia
säätöjä ja esimerkiksi jarrujen
kanssa oli pahoja pito-ongelmia,

29-vuotias kuski kertasi.
Häkkinen kertoi ennen kisaa

Keskisuomalaisen ralliliitteessä
panostavansa MM-ralliin yh-
teensä 50 000 euroa. Tuliko kol-

mannen sijan myötä lompak-
koon lainkaan täytettä?

– Ei tästä mitään rahaa jaeta,
niin kuin ei autokilpailuissa juu-
ri missään.

Ruuhimäen hyppy vei Välimäen sisun
Pieni N-ryhmä oli Matti
Rantasen juhlaa ja mies
pääsi palkintopallille myös
JWRC-luokassa.

Vauhtiinsa pettynyt Jussi Välimäki aikoo ottaa etäisyyttä ralliin.
KUVA: MAIJA YRJÖLÄ


