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JÄMSÄ

Heikki Kärki

Jos kohtalolla olisi ihmiskasvot,
ne nauraisivat nyt ilkeästi Citroe-
nin Daniel Sordolle.

Espanjalaistahan pidettiin en-
nen Suomen MM-rallia yhtenä
potentiaalisimmista autonsa ro-
muttajista. Mies kun oli tunaroi-
nut ulosajot juuri ennen Jyväsky-
lää sekä Kouvolan SM-rallissa et-
tä Saksan MM-rallin testeissä.
Myös Keski-Suomen soratiet tie-
dettiin espanjalaisen hurjapään
heikkoudeksi.

Vaan kuinkas kävikään. Sordo
esitti yllättävän kypsiä otteita ja
osasi ajaa nimenomaan riittävän
rauhallisesti – omien taitojensa
mukaan.

Mitään palkintoa Citroen-kus-
ki ei kehityksestään silti saanut,
sillä matka katkesi tällä kertaa
tekniseen vikaan 15. erikoisko-

keella Leustussa.
– En ymmärrä. Auto kulki

moitteettomasti tähän asti, mutta
sitten moottori lakkasi käymästä.
Mysteeristä, Sordo manasi Hor-
kankylän maisemissa ajokkiinsa
nojaillen.

– Harmittaa, mutta autourhei-
lu on joskus tällaista.

Jos kriteerinä pidetään tällä
kaudella kerättyjä MM-pisteitä,
Sordo oli Jyväskylän lauantain
nimekkäin keskeyttäjä. MM-sar-
jassa neljäntenä oleva espanjalai-
nen ei kuitenkaan surkutellut niin
paljoa omaa pistetilannettaan
kuin oppimismahdollisuuden me-
nettämistä.

– Minun piti hankkia täältä niin
paljon kokemusta kuin mahdol-
lista, mutta nyt sitä ei tule. Ei enää
kilometriäkään, mies harmitteli.

Sen hän toki myönsi, että kes-
keytykseen asti ralli oli sujunut
hienosti.

– Kaikki meni erittäin hyvin. Ei
siinä mitään, Sordo hymähti ja
osoitti vielä lopuksi joukkuepe-
laajan luonnetta.

– Minun olisi pitänyt pystyä ke-
räämään myös tallipisteitä, mutta
ei tule niitäkään.

Kohtalo ilkkui
Daniel Sordolle
Espanjalainen yllätti
vauhdillaan, Citroenin
moottori yllätti
sammumisellaan.

Daniel Sordon Citroenin työsopimus päättyi Leustun
erikoiskokeen puoliväliin. KUVA: ELINA REINECK
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Yllättäjä Chris Atkinson sen
kuin porskuttaa Jyväskylän MM-
rallissa neljäntenä. Australialai-
nen Subaru-kuski ajoi tasapai-
noisen lauantain ja on matkalla
kohti uransa parasta sijoitusta
Suomessa.

– On mennyt oikein hyvin, ei
mitään ongelmia. Jos katsotaan,
ketkä kolme ovat edelläni, niin
enpä olisi voinut toivoa yhtään
korkeampaa sijoitusta, Atkinson
hymyili hikisen urakan jälkeen.

– Yleisökin oli fantastista. Tä-
mä on mahtavaa.

Onnensa kukkuloillakin At-
kinson oli tosin pahoillaan MM-
rallin kilpailullisen jännityksen
lässähdyksestä. 

– Kaikkein hauskinta ajami-

nen oli perjantaina ja tänä aa-
muna, kun taistelu oli vielä
käynnissä. Mutta minkäs teet, ei
kukaan halua ottaa tyhmiä ris-
kejä, 26-vuotias aussikuski huo-
mautti,

Miehen omatkin asemat ovat
päivänselvät. Edellä ajavaan Se-
bastien Loebiin on kirittävänä
lähes kaksi minuuttia ja takana
puuskuttava Henning Solberg
on jäänyt jo puolentoista mi-
nuutin päähän.

– Itse asiassa ralli on meidän
osalta ohi. Podiumille on mel-
koinen kuilu, Atkinson naurah-
ti.

Eli sunnuntaina himmaillaan
ihan tosissaan?

– Eihän tässä ole paljon tehtä-
vissä. Pidetään nämä asetelmat ja
sillä selvä. Sebastien saa minun
puolestani mennä menojaan.

Ralli on ohi,
sanoi Atkinson
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Ari Mäntylä

Saarijärven Jarkko Nikara oli
noussut juniorien MM-luokassa
jo kolmanneksi ja taisteli luokan
voitosta, kun Jyväskylän MM-
rallista oli ajettu 15 erikoiskoet-
ta. Leustun jälkeen Nikara oli
jäänyt juniorien MM-luokkaa
johtavasta Patrik Sandellista
35,9 sekuntia. Ja Sandell ajaa
sentään kaksilitraista A-ryhmän
Renault Clioa, kun Nikara yrit-
tää pistää kampoihin pienen n-
ryhmän Honda Civicillä.

– Vähän yllätyin itsekin niistä
hyvistä pätkäajoista, Nikara tun-
nusti.

Nikara putosi kuitenkin ju-
niorien MM-luokan voitto-
kamppailusta, kun Ouninpohja
ajettiin toisen kerran. Nikaran
Civicistä puhkesi vasen eturen-
gas, kun 33 kilometrin pituista
erikoiskoetta oli ajettu kymme-
nen kilometriä.

– Muutaman kerran ratti löi
käsille, joten pyörä osui varmaan
maakiveen, joka oli kaivautunut
esille, Nikara arveli.

Nikaralle ei jäänyt muuta
vaihtoehtoa kuin parkkeerata
Honda tien sivuun ja aloittaa
rengashommat. Kun renkaan
vaihtopuuhassa kului yli kolme
minuuttia, putosi Nikara ju-
niorien MM-luokassa kuuden-
neksi.

Nikaran matka katkesi kui-
tenkin seuraavalle erikoisko-
keelle Ehikille.

– Vetoakselin nivelen kumi oli
mennyt rikki ja rasvat olivat tul-
leet pihalle. Pyörä hirtti kiinni.
Hetken aikaa tultiin lukon va-
rassa, mutta päätimme keskeyt-
tää, että pääsemme vielä sun-
nuntaina ajamaan, Nikara sanoi.

Nikaralta
meni ensin
rengas ja
sitten nivel
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Toni Gardemeister näytti eilen
päristellyssä Vetomies 2007-ki-
sassa, mikä on ammattimiehen
ja harrastelijan ero. Se on mi-
nuutti, 19 sekuntia ja kaksi kym-
menystä. Näin siis silloin, kun
ajetaan F-ryhmän kalustolla vii-
si erikoiskoetta ja 103 kilomet-
riä.

Tasan tuon verran aikaeroa
Gardemeister sai tykitettyä toi-
seksi tulleeseen RDT:n Seppo
Kopraan. ”Garden” ylivoimasta
kertoo myös se, että mies pau-
kutti lyömättömän pohja-ajan
jokaiselle erikoiskokeelle.

– Ei tässä mitään paineita ol-
lut. Mukavaahan se oli lähteä
tuonne kurvaamaan, onnellinen
Gardemeister naureskeli maalis-
sa.

– Mielestäni Suomen äffässä
kärki menee tosi kovaa, että si-
kälikin oli kivaa lähteä katso-
maan oma nopeus. Tiesin saava-
ni joiltain kovan vastuksen.

No, kovan ja kovan. Mistäs
tuo ero oikein syntyikään: Gar-
demeisterin hyvyydestä vai mui-
den huonoudesta?

– Eiköhän se tullut siitä, että
mulla on eniten kokemusta nuo-
tittamisesta ja nuotista ajamises-
ta. Ja kai mulla on muutenkin
enemmän kisakokemusta.

Tuossa nyt on vähän vähätte-
lyn makua. Garde olisi sentään
kilpaillut Vetomies-vauhdillaan
monissa paikoissa varteenotet-
tavasti myös useiden MM-rallin
osanottajan kanssa.

– Joo, se oli yllätys. Meillä oli
kuitenkin tiet huonompia ja siel-
lä tuli helvetisti hidastavia ris-
teyksiä. Siihen nähden kerettiin
yllättävän hyvin super1600:sten
ja ännäläisten vauhtiin, kuski
analysoi.

Auto kolisi
Ouninpohjassa
Uran ensimmäinen Vetomies-ki-
sa veti kouvolalaisen suun mes-
singille muunkin kuin menes-
tyksen johdosta. Itse asiassa mies
oli tyytyväinen lähes kaikkeen.
Autoon, reittiin, olosuhteisiin,
tunnelmaan...

– Mikäs siellä oli mennä, kun
tiet olivat yllättävänkin hyvässä
kunnossa. Tämä oli tosi mukava
kokemus, Gardemeister sanoi.

– Ja onhan se aina hyvä pitää
kilpailukuntoa yllä.

Jotain kommelluksiakin pit-
kään ja raskaaseen kisaan toki
mahtui.

– Ouninpohjan pikkutie oli to-
si surkea ja siinä meillä menikin
yksi vanne. Lisäksi auto kolisi
siellä niin paljon, että luulin pe-

rän tipahtavan. 
Vetomies-kilpailu on tunnettu

kovasta keskeytysprosentistaan.
Gardemeister malttoi kuitenkin
31 muun kuljettajan tavoin ottaa
oikeissa paikoissa riittävän rau-
hallisesti.

– Pikkusen yritettiin väistellä
kiviä. Mutta oli siellä isompiakin
teitä, joilla vedettiin sitten niin
paljon kuin tällä pääsee, kuski
kertasi BMW M3 -mallilla kaa-
suteltua kisaansa.

Seuraavaksi Gardemeister
suuntaa Saksan MM-ralliin, jos-
sa mies käskyttää Citroen Xsa-
raa. Kuski olisi tosin mielinyt
mukaan MM-ralliin jo tänäkin
viikonloppuna.

– Kun kävin tuossa yhdellä
pätkällä katsomassa rallia, niin
ei sieltä mikään hyvä fiilis tullut.
Olisi tehnyt niin paljon mieli
mennä itse sinne ajamaan, kou-
volalaiskuski sanoi.

– Mutta sitten on helpottanut,

kun on saanut jotain tekemistä.
Olenkin ollut tv-kommentaatto-
rina.

Tekemistä Gardella oli myös
F-ryhmän Bemarin ohjastami-
sessa. Ero tutummilla WRC-au-
toilla hurjasteluun oli melkoi-
nen.

– Se ero on kuin yöllä ja päi-
vällä. Eihän tällainen kaksive-
toinen auto, jossa on aika paljon
vakio-osia, voi vaan edetä kovin
kovaa, Gardemeister virnuili.

Yhdessä paikassa F-ryhmäläi-
nen näkyy kuitenkin selvästi pa-
rempana valintana kuin useim-
mat WRC:t. Nimittäin kuskin
lompakossa. Gardemeister vielä
kuittasi kisan pääpalkinnon:
5 000 euroa.

– Tämä oli selvästi halvempaa
kuin WRC-setit. Muttei tästä-
kään vielä plussalle jää. Nämä
on sen verran kovia rääkkejä, et-
tä taas joudutaan purkamaan au-
to.

Ammattimies on ammattimies

Toni Gardemeister näytti heti Vetomiehen ensimmäisellä erikoiskokeella Leustussa tasonsa. Tuloksena pohja-aika kolmentoista sekunnin erolla. KUVA: ELINA REINECK

VETOMIES: Toni Gardemeister kurvaili ylivoimaiseen voittoon. Mies oli
Bemarillaan nopein jokaisella viidellä erikoiskokeella.

JÄMSÄ

Ville Lämsä

Aivan kaikkien ei tarvinnut seu-
rata Ouninpohjan erikoiskokeen
viimeisiä metrejä rahvaan seas-
sa pellolla. Citroeneja maahan-
tuova Auto-Bon Oy oli kutsunut
Kakaristossa sijaitsevaan VIP-
telttaansa lauantaina yli kuusi-
sataa vierasta. Heitä viihdytettiin
moottoriurheilun lisäksi ilmai-
sella syötävällä ja juotavalla se-
kä muun muassa tietokilpailuil-
la.

Järjestäjä pyrki siihen, etteivät
vieraat kävisi vain kääntymässä
erittäin tärkeiden ihmisten ti-
loissa, vaan viihtyisivät siellä ko-
ko päivän. Auto-Bon oli kutsu-
nut telttaansa yhteistyökumppa-
neitaan, asiakkaitaan ja tiedo-
tusvälineiden edustajia.

Yhtiön viestintäpäällikön Ris-
to Immosen mukaan rallivierai-
den syöttämisestä ja juottami-
sesta syntyy kallis lasku. Hän
kuitenkin piti jo useana vuonna
järjestettyä tilaisuutta bisneksen
kannalta hyödyllisenä.

– Ei hyötyä voi tietysti suoraan
mitata, mutta kyllä me näemme
tämän tarpeellisena merkin ima-
gon kannalta, Immonen sanoi
Ouninpohjan toisen erikoisko-
keen jälkeen.

Julkkikset
toivevieraita
Viestintäpäällikön mukaan yh-
tiö kutsuu telttaansa aina jonkin
verran vakiokävijöitä, mutta
suurin osa vieraslistasta vaihte-
lee vuosittain. Toivelistalle kuu-

luu julkisuuden henkilöitä, joil-
ta tavalliset VIP-vieraat voivat
pyytää esimerkiksi nimikirjoi-
tuksia. Heitä ei tosin lauantaina
juuri näkynyt. Ainoa televisiosta
tuttu naama kuului tilaisuutta
juontaneelle urheilutoimittaja
Laura Ruoholalle.

Tero Koski ja Pasi Mäkikön-
nö pääsivät VIP-vieraiksi, koska
he työskentelevät Tampereella

Citroenia kauppaavassa auto-
liikkeessä. Koski oli mukana jo
kuudetta kertaa. Miehet pitivät
tilaisuutta onnistuneena, eivätkä
vähiten aurinkoisen sään vuok-
si.

– Mielestäni tämä on erittäin
hyvä PR-tempaus, varsinkin kun
ilma on tällainen. Täällä viihtyy
erittäin hyvin, totesi Koski.

Koski ja Mäkikönnö eivät ai-

koneet jäädä seuraamaan rallia
Ouninpohjan erikoiskokeita
enempää, sillä heidän bussikul-
jetuksensa takaisin Tampereelle
lähti jo iltapäivällä.

Myös autourheilu
kiinnosti vieraita
Lohjalainen Tuija Tuovinen oli
päässyt VIP-telttaan sukulais-
suhteidensa kautta: suvusta löy-

tyy Citroen-kauppias. Hän ke-
hui teltan tunnelmaa hyväksi.
Päivä kului syömisen, virvok-
keiden ja rallin seuraamisen
merkeissä.

– Ilmeisesti ralli kiinnostaa,
koska täällä olen. Pelkästään tar-
joiluiden perässä täällä emme
tulleet, Tuovinen vakuutti.

Hän uskoi, että VIP-teltasta
on järjestävälle yritykselle hyö-
tyä erityisesti vanhojen asiakas-
suhteiden lämmittelyssä.

Auto-Bonin lisäksi VIP-teltto-
ja nähtiin useita eri pikataipalei-
den varrella. Julkkisohjelmaan
oli panostanut Leustun erikois-
kokeelle telttansa pystyttänyt ral-
likuljettaja Jussi Välimäki.

Välimäen vieraita viihdyttivät
muun muassa Miss Suomi Noo-
ra Hautakangas ja Kummelin
Heikki Silvennoinen. Järjestys-
miehillä riittikin töitä, kun he
käännyttivät ovelta ilman VIP-
passia sisään yrittäneitä tavalli-
sia katsojia.

Erittäin tärkeille henkilöille
visailua ja ilmaisia virvokkeita
VIP-teltan isäntä piti
kallista satsausta
onnistuneena.

Tuija Tuovinen (vas.), Ninja Karikoski, Elina Felin ja Marika Saarikivi seurasivat erikoiskoetta
huippupaikoilta Citroenin maahantuojan vieraina. He kaikki olivat kiinnostuneet autourheilusta, eivät
pelkästään VIP-teltan tarjoiluista. KUVAT: TIINA MUTILA

Tamperelaiset Tero Koski
(vas.) ja Pasi Mäkikönnö tulivat
katsomaan vain Ouninpohjan
pikataipaleet.


