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JÄÄKIEKKO: Teemu Selänne
saa Stanley cup -pokaalin
suomalaisten juhlittavaksi
perjantaina. Pokaalijuhla on
Helsingissä Rautatientorilla 3.
elokuuta kello 18–21. Jokainen
NHL:n arvostetuimman pal-
kinnon voittanut pelaaja saa

pokaalin vuorokauden ajaksi
haltuunsa. Selänne tuo lähes
metrin korkuisen ja 17-kiloisen
pystin yleisön juhlittavaksi.

– Minulle on luonnollista
tuoda Stanley cup Suomeen.
Täällä ovat ihmiset, jotka ovat
auttaneet minua koko urani

ajan. On kunnia jakaa hetki
vanhempieni, perheeni, ystävie-
ni, kaverieni ja fanieni kanssa,
Selänne tuumasi.

Selänne huipensi 15 vuoden
uransa NHL:n mestaruudella.
Ensi kauden suunnitelmiaan
hän ei ole vielä paljastanut.

Stanley cupille suomalaiset juhlat Kuulin, että Tommi Mäkisen rallikoulu
Suomessa on paras, joten tulin tänne sen

takia.
Ralliautoilija Yazeed Mohamed Al-Rajhi”

KORPILAHTI

Ari Mäntylä

Citroenin tehdastallin kakkos-
kuljettaja Daniel Sordo, 24, ajoi
viime vuonna ulos tieltä Ounin-
pohjassa ja joutui keskeyttämään.
Citroenin rallitalli ajatteli paikata
espanjalaisen itseluottamusta jär-
jestämällä hänelle paikan Kou-
volan SM-ralliin heinäkuussa.
Mutta ajatus kääntyi nurin nis-
koin, koska nurin meni myös
Sordon Citroen Kouvolassa.

Sordo ajoi pohja-ajan SM-ral-
lin neljälle ensimmäiselle erikois-
kokeelle, mutta viidennellä C4 li-
pesi espanjalaisen käsistä ja kar-
kasi ulos tieltä. Sordo myönsi, et-
tä ulosajo johtui nuottivirheestä.

– Erikoiskokeet olivat erittäin
nopeita. Useimmat niistä olivat
hyvin samankaltaisia kuin Jyväs-
kylän MM-rallissa, Sordo sanoo.

Niinpä. Jos Sordo ei saa pidet-
tyä autoa tiellä Kouvolan ympä-
ristön sorateillä niin miten hän
pystyy ajamaan ojien välissä Kes-
ki-Suomen erikoiskokeilla Jy-
väskylän MM-rallissa? Ei käy
kateeksi espanjalaista Citroen-
kuljettajaa, joka veti autonsa ym-
päri myös Saksan MM-rallin tes-
teissä heinäkuussa.

Nuottien tekeminen
on Sordolle vaikeaa
Sordo myöntää, että hänellä on
ollut hankaluuksia tehdä nuot-
teja suomalaisille sorateille.

– Pidän nopeista teistä ja hy-
pyistä, mutta nuottien tekemi-
nen niille on vaikeaa, koska eri-
koiskokeisiin saa tutustua vain
kaksi kertaa, Sordo selvittää.

Jyväskylän MM-ralli on siksi
erityisen kinkkinen kilpailu kul-

jettajalle, joka osallistuu siihen
vasta kolmatta kertaa. Moni ko-
kenutkin kuljettaja on myöntä-
nyt, että Keski-Suomen soratei-
den mutkia ja hyppyjä ei opi pa-
rissa vuodessa. Esimerkiksi Sor-
don tallikaveri Sebastien Loeb
pitää Jyväskylän MM-rallia koko
MM-sarjan vaikeimpana rallina.

– Olen samaa mieltä Sebastie-
nin kanssa. Suomen MM-rallis-
sa on todella hankala ajaa täysil-
lä, koska tässä rallissa on niin
helppo tehdä virhe, Sordo sanoo.

Mutta kaikesta huolimatta es-
panjalainen ilmoittaa pitävänsä
Jyväskylän MM-rallista.

– Jyväskylän MM-ralli on erit-
täin vaikea, mutta samalla kiva
kilpailu, koska tiet ovat niin hy-
vät ja nopeat.

Tavoitteena maaliin
ja viidenneksi
Sordolle on taottu pajavasaralla
päähän ukaasi tuoda auto ehjä-
nä maaliin Jyväskylän MM-ral-
lissa. Kouvolan SM-rallin
ulosajon jälkeen espanjalainen
tottelee Citroenin rallitallia nöy-
ränä poikana.

– Jyväskylässä tärkeintä on
päästä maaliin ja kerätä pisteitä.
Ajattelin hyökätä sitten Saksan
rallissa, joka sopii minulle paljon
paremmin, Sordo kuittaa.

Sordon tavoitteena Suomessa
on viides tila.

– Mutta sen saavuttaminen ei
ole helppoa. Marcus, Mikko, Se-
bastien, Petter ja Jari-Matti aja-
vat täällä kovaa, Sordo luetteli
kilpailun oletetun kärkikaartin.

Vaikka Sordon testikilpailu
Kouvolassa päättyi ulosajoon,
kertoo espanjalainen olevansa
tyytyväinen Suomen testien tu-

loksiin ja kokemuksiin.
– C4:ää on parempi ajaa näillä

teillä kuin Xsaraa. C4 on hyvin ta-
sapainoinen ja sitä on miellyttävä
ajaa, Sordo kehuu työkaluaan.

Sordo vaa´ankielenä
MM-taistelussa
Kuljettajien MM-taistelun kan-
nalta Sordo voi olla ratkaisevas-
sa asemassa. Hän ajaa taitavasti
asvaltilla, mistä on osoituksena

toinen sija Monte Carlon rallis-
sa tammikuussa sekä toiset sijat
Saksan ja Espanjan asvalttiral-
leista viime vuonna. Mikäli Sor-
do laukkaa yhtä nopeasti loppu-
kauden neljässä asvalttirallissa,
voi hän sotkea ikävästi Loebin ja
Marcus Grönholmin kamppai-
lua kuljettajien maailmanmesta-
ruudesta. Ja sitähän Loeb ja ko-
ko Citroenin väki toivoo.

– Yritän sijoittua syksyn as-

valttiralleissa niin hyvin kuin
mahdollista. Olen luottavainen
Katalonian suhteen, mutta Sak-
san ralli voi olla hankala kelin ja
rengasvalintojen suhteen, Sordo
pyörittelee.

Citroen haluaisi Sordon sijoit-
tuvan Saksassa, Korsikassa, Ka-
taloniassa ja Irlannissa Loebin ja
Grönholmin väliin toiseksi. Näin
Loeb saattaisi kuroa Grönhol-
min MM-johdon kiinni ja men-

tyä ohikin.
– Tietysti yritän sijoittua

Marcuksen edelle asvalttiralleis-
sa, mutta se on vaikeaa, sillä
Marcus ajaa kovaa myös asval-
tilla. Marcuksen ja Mikko Hir-
vosen voittaminen asvaltilla ei
ole ollenkaan helppoa. Mikko
oli aika nopea viimeisenä päivä-
nä Monte Carlon rallissa, Sordo
koettaa karistaa loppukauden
paineet pois niskastaan.

Kolarien
kolhima
matador

Daniel Sordo testasi Citroen C4-autoa kesäkuussa Korpilahdella ja heinäkuussa Kouvolassa, jossa auto lipesi SM-rallissa ojaan. 
KUVA: JANNE NOUSIAINEN

RALLIAUTOILU: Citroenin
Daniel Sordon pitäisi
kerätä Jyväskylän MM-
rallista muutama
tärkeä piste, mutta se ei
onnistu, jos auto lipeää
jälleen käsistä.

UURAINEN

Ari Mäntylä

Jordaniassa ajetaan ensi vuonna
MM-ralli ja Oman havittelee
omalle kilpailulleen MM-arvoa.
Lähi-idässä on päällä kova ralli-
innostus, mutta MM-tason kul-
jettajia arabimaailmasta ilmestyy
harvakseltaan. Kuuluisin arabi-
kuljettaja on Yhdistyneiden Ara-
biemiraattien Mohammed Bin
Sulayem, joka on voittanut Lä-
hi-idän rallimestaruuden 14 ker-
taa ja ajoi kuudenneksi Argen-
tiinan MM-rallissa vuonna 1993.
Saudi-Arabian Abdullah Bak-
hashab ylsi MM-pisteille Krei-
kan Akropolis-rallissa vuonna

2000 sijoittumalla kuudenneksi.
Omanin Hamed Al-Wahaibi on
tahkonnut N-ryhmän MM-sar-
jaa ja kävi ajamassa kolmasti Jy-
väskylän MM-rallinkin.

Olisiko saudiarabialainen
sheikki Yazeed Mohamed Al-
Rajhi, 27, Lähi-idän seuraava
rallilahjakkuus. Hän on ajanut
eläissään vasta kaksi rallia, mut-
ta pyöritteli miehen ottein N-
ryhmän Subaru Imprezaa uu-
raislaisella metsätiellä.

– Hyvin kaveri vetää, luon-
nehti Tommi Mäkisen rallikou-
lun ajo-opettaja Pasi Hagström.

Pankki- ja kiinteistöalalla Sau-
di-Arabiassa toimiva sheikki
Yazeed Mohamed Al-Rajhi si-
joittui Syyrian rallissa kuuden-
neksi, mutta Jordaniassa hän kes-
keytti ulosajoon. Mies haluaa
menestyä ralleissa, joten hän ot-
ti härkää sarvista ja ilmoittautui
Tommi Mäkisen rallikouluun.

– Kuulin, että Tommi Mäkisen
rallikoulu Suomessa on paras,
joten tulin tänne sen takia, Al-
Rajhi totesi.

Al-Rajhi vietti viime viikon-
loppuna kaksi päivää Keski-
Suomen ralliteillä.

– Opetus on ollut todella hy-
vää. Olen ajanut erilaisilla teillä
ja oppinut ajamaan erilaisia mut-
kia ja ylityksiä. Ajan varmasti pa-
remmin seuraavassa rallissa
Kyproksessa, Al-Rajhi kertoi.

Ajo-oppien lisäksi Al-Rajhin

mukaan lähti Suomesta upouu-
si N-ryhmän Subaru Impreza.
Mies tilasi samantien toisenkin
auton, joka toimitetaan hänelle
myöhemmin syksyllä.

– Halusin parasta ja siksi ostin
kaksi autoa Tommilta. Autot
ovat parempia kuin Prodriven
Subarut, koska Prodrive ei anna
ottaa moottoreista parasta tehoa

irti, eikä niiden moottoreiden tie-
tokone-ohjelmia voi säätää ku-
kaan muu kuin Prodrive. Tom-
min Subarujen moottoriohjelma
on tehty siten, että sitä voi säätää
kuka tahansa, Al-Rajhi kehui.

Merkittävä kauppa
Mäkisen rallipajalle
Tommi Mäkinen Racingin toi-
mitusjohtaja Esko Reiners luon-
nehti Al-Rajhin kanssa tehtyä
kauppaa merkittäväksi.

– Tämä oli kovan työn takana.
Kauppaa hierottiin kaksi vuotta.
Nyt on saatu pää auki sinne alu-
eelle, Reiners totesi.

Mäkisen rallipajan yhteistyö
Al-Rajhin kanssa jatkuu vielä pit-
kään. Mäkisen rallikoulun ajo-
opettajista Hagström tai Tapio
Laukkanen lähtee neuvojaksi
Kyproksen ja Dubain ralleihin.

– Auton myynnin jälkeen jäl-
kihoidon on pelattava. Rallikou-
lu on yksi osa jälkihoitoa ja ral-
leissa rengas- ja säätöasioissa
neuvominen toinen juttu, Rei-
ners kertoi.

Al-Rajhi saapuu vielä syksyllä
jatkamaan ralliopintojaan Kes-
ki-Suomeen.

– Suomessa ajetaan niin pit-
kään kun on kelejä ja sitten
mennään paikan päälle ja jatke-
taan koulua heidän olosuhteis-
sa, Reiners sanoi.

Aavikon sheikki ralliopissa Keski-Suomen metsäteillä
Saudi-Arabian sheikki
Yazeed Mohamed Al-Rajhi
ostaa pätkäytti kaksi
uutta N-ryhmän ralliautoa
Tommi Mäkinen
Racingiltä.

Sheikki Yazeed Mohamed Al-Rajhi opetteli ralliajon niksejä
vuoden 1999 rallin Suomen mestarin Pasi Hagströmin kanssa.
KUVA: ARI MÄNTYLÄ

● Kaksi kuljettajaa osallistuu
Jyväskylän MM-ralliin Tommi
Mäkinen Racingin N-ryhmän
Subaruilla. Jarkko Miettinen
starttaa reitille numerolla 67 ja
Matti Vihinen numerolla 98. Tommi
Mäkinen Racing huolehtii lisäksi
Teemu Armisen auton huollosta.

1. Killeri 1 20.002,06 7.00 – 24.00

Jyväskylän MM-ralli torstaina 2.8.
Pituus, kmErikoiskoe 1. kilpailija, klo Sulkuaika, klo

KESKISUOMALAINEN

JYP harjoitteli 
huolimattomasti
JÄÄKIEKKO: JYP ei pystynyt
kauden ensimmäisessä harjoi-
tuspelissä horjuttamaan Kärp-
pien valta-asemaa. Oululaiset
voittivat ottelun selvästi 1–6 -
lukemin. 

Ottelun alku oli jyväskylä-
läisille murheellinen. Kärpät
meni ottelussa jo reilun kuuden
minuutin pelin jälkeen kahden
maalin johtoon. Kärpät käytti-
vät ylivoimatilanteensa tehok-
kaasti hyödyksi, sillä seitsemän
tuomitun jäähyn aikana vierai-
lijat iskivät neljä maalia. JYP:n
otteita ensimmäisessä pelissä
leimasi huolimattomuus, josta
monet maalit saivat alkunsa.
Jyväskyläläisten ainokaisen teki
Jari Jääskeläinen Mika Nie-
men ja Ville Mäntymaan
syötöistä. Maalissa pelanneelle
Sinuhe Wallinheimolle kertyi
31 torjuntaa. Yleisömäärä
lähenteli JJK:n lukemia, katso-
jia oli harjoituspelissä kunnioi-
tettavat 3 345.  

Kesäkisa Antti 
Kuisman heiniä 
YHDISTETTY: Jyväskylän Hiih-
toseuran Antti Kuisma voitti
yhdistetyn kesäkilpailun Sot-
kamossa keskiviikkona. Kuis-
ma hyppäsi HS 100 -mäestä
91 metriä ja sivakoi rullahiih-
toradan aikaan 13.06. Hän
jätti toiseksi tulleen Anssi
Koivurannan (hyppy 92,5)
lopulta 26 sekunnin päähän.
Jaakko Tallus (94,5) oli kol-
mas. Hän hävisi voittajalle 39
sekuntia.

Sapporon maailmanmestari
Hannu Manninen oli vasta
12:s. Rovaniemeläinen epäon-
nistui mäessä totaalisesti, sillä
hän tuli alas jo 67 metrin koh-
dalla. Manninen kellotti rulla-
hiihdossa nopeimman ajan,
mutta 20 sekuntia Kuismaa
nopeampi hiihtoaika jätti hänet
silti 3.40 minuutin päähän
voittajasta. 

Liljeqvist kuukauden 
paras pelaaja 
JALKAPALLO: KooTeePeen
hyökkääjä Kim Liljeqvist on
jalkapalloliigan heinäkuun
pelaaja. Kuukauden valmenta-
jaksi valittiin VPS:n peräsi-
meen kesäkuussa tarttunut
Janne Lindberg.

Liljeqvist lopetti pääsar-
jauransa jo kertaalleen, kunnes
palasi viime syksynä jälleen
liigakentille. Liljeqvist, 29, on
päässyt kesällä oivaan viree-
seen. Heinäkuussa hän teki
liigassa kolme maalia, ja  kau-
den kokonaissaldo näyttää jo
viittä.

Lindberg ei ole liigavalmen-
tajan urallaan hävinnyt vielä
otteluakaan. Hänen johdollaan
VPS saalisti heinäkuussa kaksi
voittoa ja kaksi tasapeliä, eikä
päästänyt maaliakaan.

Dubailla riittä 
rahaa jaettavaksi
JALKAPALLO: Arabiemiraateis-
sa sijaitsevan Dubain hallitsija
lahjoitti 5,5 miljoonaa dollaria
Aasian mestaruuskisat voitta-
neelle Irakin jalkapallomaa-
joukkueelle. Asiasta kertoi
Dubain Al Ahli -jalkapallo-
seura.

Irak voitti Saudi-Arabian 1–0
Jakartassa käydyssä loppuotte-
lussa sunnuntaina.

Dubain hallitsija, sheikki
Mohammed bin Rashid al-
Maktoum kutsui myös voittoi-
san joukkueen jäsenet hänen
järjestämiinsä juhliinsa Al
Ahlin kotikentälle. Sheikin
mukaan Irakin joukkueen
voitto osoitti Irakin ihmisten
kyvykkyyttä sekä näytti esi-
merkkiä, kuinka tulla toimeen
vastoinkäymisten kanssa.
Varakas Dubai on yksi seitse-
mästä Yhdistyneiden arabiemi-
raattien maakunnista. 

Rangers ja Hossa 
sopivat jatkosta 
JÄÄKIEKKO: New York Rangers
on päässyt sopimukseen slova-
kialaisen hyökkääjän Marcel
Hossan kanssa. Jääkiekon
NHL-seura Rangers ja Hossa
tekivät vuoden jatkosopimuk-
sen, jonka arvo on 780 000
dollaria, noin 570 000 euroa.
Viime kaudesta Hossa tienasi
noin 440 000 euroa.

Hossa, 25, oli ns. vapaa
agentti, jonka sopimusasioiden
oli määrä mennä välimieskäsit-
telyyn loppuviikolla. Seura ja
pelaaja pääsivät kuitenkin
sopuun ennen sitä.

Hossa keräsi viime kauden
64 ottelussa tehot 10+8 ja
pelasi ykkösketjussa kapteeni
Jaromir Jagrin rinnalla. Ran-
gersin lisäksi hän on pelannut
NHL-jääkiekkoa Montrealissa.

KIRI–SOTKAMO 0–2 
(5–6, 2–3)

Hanna Vehviläinen

Jyväskylän Kirin loppukiri run-
kosarjassa ei riittänyt pelasta-
maan karsintasarjalta. Mutta
suunta on parempaan. Tiistaina
tuli kolmen pisteen voitto, ja ei-
len, runkosarjan viimeisessä pe-
lissä, hallitseva Suomen mestari
oli tiukilla jyväskyläläisten vie-
raina. Pisteisiin asti puristus ei
riittänyt ja Sotkamon Jymy nap-
pasi täydet sarjapisteet.

– Pelattiin hyvä peli, mutta
pisteitä olisi ollut hyvä saada,
kommentoi joukkueen pelinjoh-
taja Jussi Viljanen runkosarjan
Kirin osalta päättänyttä peliä.

Ensimmäisellä jaksolla Kiri
johti viimeiseen vuoropariin as-
ti. Sotkamon kokenut joukkue
pystyi kuitenkin lyömään jakso-
voittoon tarvittavat juoksut. Toi-
sella jaksolla Sotkamo otti riittä-
vän etumatkan jo aikaisemmin,
eikä kotijoukkue päässyt kaven-
nusta lähemmäksi.

Kotijoukkueella oli ottelussa
peräti 17 kolmostilannetta. Niis-
tä syntyi seitsemän juoksua.

– Sotkamoa vastaan se on hy-
vä määrä, ei siinä mitään. Kave-
ri vaan oli tänään parempi, sii-
hen peli ratkesi, Viljanen sanoi.

Kotijoukkueen onnistujiin

kuuluivat ykköspalkittu Mikko
Savonen. Poikkeuksellisesti ete-
nijäjokerina pelannut Savonen
löi ensimmäisellä jaksolla uran-
sa ensimmäisen kunnarin ja esit-
ti muutenkin huikeaa sisäpeliä.
Myös lukkari Jussi Haapakoski
oli peli päällä. 

– Meillä oli sunnuntain petty-
myksen (tappio Seinäjoelle 0–2)
jälkeen tarkoitus saada kaksi hy-
vää peliä alle ennen karsintasar-
jan alkamista. Siinä onnistuttiin
ihan hyvin. Nyt on tärkeätä pi-
tää peli tällä tasolla. Se tietäisi
hyvää karsintoja ajatellen. 

Kiri otti runkosarjassa vain
kolme kolmen pisteen voittoa.
Yhteensä pisteitä kertyi ventin
verran. Karsintasarja alkaa kah-
den viikon kuluttua keskiviik-
kona 15.8.

Luottavaisin mielin
karsintasarjaan
Jyväskylän Kirin kahden
viimeisen pelin hyvät
otteet antavat uskoa
edessä oleviin peleihin.

Sotkamon Immo Rautiainen
näytti näpäytyksen mallia
jyväskyläläisille. 
KUVA: ILKKA PIETARINEN


