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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ: Virolaisen Jaan
Mölderin, 21, osallistuminen
junioreiden MM-luokkaan
Jyskälässä oli todellisessa vaa-
rassa, kun mies katkaisi jalkan-
sa muutama viikko takaperin
laskuvarjohyppyonnettomuu-
dessa. Viron N-ryhmän ralli-

mestari teki varjollaan niin
rajun alastulon, että isku oli
kaasujalalle liikaa.

– Onneksi se oli kaasujalka.
Käytän jarruttamiseen vasenta
jalkaa, enkä olisi pystynyt
ajamaan täällä, jos jarrujalka
olisi loukkaantunut.

Eikö rallin ajaminen ole
riittävän vauhdikas harrastus
nuorelle Suzuki kuskille?

– Ei se ehkä sitten ole. Pidän
suuresti myös extreme-urhei-
lusta, kolmatta kauttaan
JWRC-sarjaa kiertävä kuski
pohdiskeli.

Laskuvarjohyppy oli pilata Mölderin kisan Tallilta on tullut sellainen ukaasi, että
pitäisi ajaa maaliin, mutta ei sitä viitsi

kuunnella. En mä pätkille meinaa
mummoilemaan lähteä.
Toni Gardemeister”

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Australialainen Subaru-kuljetta-
ja Chris Atkinson, 28, nousee
vakavailmeisenä uuden Impre-
zan ohjaamosta torstaisen tes-
tierikoiskokeen jälkeen. Aikoi-
naan rennonletkeä ja aina hy-
myilevä kuljettaja on muuttunut
keskittyneeksi ja varautuneem-
maksi mieheksi, mutta muutos-
ta on tapahtunut muuallakin.
Toisen polven autourheilija on
noussut tällä kaudella Subarun
ykköskuljettajaksi, jos mittarina
pidetään MM-sarjan sijoitusta.
Atkinson majailee taulukossa
neljäntenä 31 pisteellään, kun
norjalainen maailmanmestari ja
tallin profiilikuski Petter Sol-
berg on 20 pisteellään vasta kuu-
dentena. Miesten väliin mahtuu
Citroenin Daniel Sordo.    

– Tallissa ei ole minkäänlaista
ykkös- tai kakkoskuskin roolia.
Meidän molempien pitää loistaa,
että saamme täältä hyvän tulok-
sen, Atkinson tarkensi tallin tak-
tiikkaa Suomen ralliin.

Atkinsonilla on menossa
uransa paras kausi. Aussi on löy-
tänyt jatkuvasti lisää vauhtia ja
tällä kaudella mies on ajanut pal-
kintopallille jo neljä kertaa.
Meksikossa ja Argentiinassa hän
oli toinen, kun Monte Carlosta
ja Jordaniasta tuli pronssia. Chris
on ollut nopea soralla ja asvaltil-
la, joten Suomen kisan tavoit-
teetkin ovat todella korkealla.

– Jos en ole palkintopallilla, en
ole tyytyväinen, Atkinson totesi.

Subaru esitteli uuden autonsa
toukokuussa Kreikassa, jossa
Solberg ajoi heti toiseksi. Tur-
kissa vauhti oli hitaampaa, mut-
ta lähtökohdiltaan uusi Impreza
on kilpailukykyinen.

– Odotan kauden toista puo-

liskoa suurella innolla. Uuteen
autoon haetaan vielä säätöjä ja
tarvitsemme vielä pari kilpailua,
että se on täysin kohdallaan. On
vaikea sanoa etukäteen kuinka
kilpailukykyinen auto on Suo-
messa. Se tuntuu hyvältä ja tasa-
paino on kunnossa, mutta asia
selviää vasta, kun näemme pät-
käaikoja perjantaina.

Jyväskylässä
vedetään riskillä
Subarulla haetaan kuumeisesti
osakilpailuvoittoa, sillä mennei-
den vuosien ykkösautolla ei ole
voitettu MM-rallia kolmeen vuo-
teen. Jyväskylän voitto ei silti lie-
ne Subarullakaan kovin vaka-
vasti mielessä, koska palkinto-
korokepaikkakin olisi jonkinas-
teinen yllätys. Keski-Suomen so-
rateillä kuljettajan luoton autoon
on oltava täydellistä huippuno-
peiden mutkien ja MM-sarjan
vauhdikkaimpien hyppyreiden
takia. Uuden auton säätämises-
sä taas ei alussa kannata keskit-
tyä hyppykäyttäytymiseen, vaan
maksimaalisen pidon löytämi-
seen. Tietyissä paikoissa lienee
siis viisaampi nostaa, kun men-
nä pää kolmantena jalkana. 

– Jyväskylässä pitäisi ajaa ai-
van täysiä heti alusta alkaen, ei-
kä se varmasti tule olemaan
helppoa, koska reitillä on myös
paljon uutta tietä. Se on kuiten-
kin tehtävä, jos meinaa pysyä
kärjen tahdissa. Täällä on otet-
tava riskejä, jos meinaa ajaa edes
palkintopallisijoituksesta.

– Uusista teistäkään ei taida
olla meille apua, sillä kuitenkin
jonkun Hirvosen tai Latvalan
kotitalo on jonkun uuden pät-
kän varrella, Atkinson hymyili.

Began rannikkokaupungista
kotoisin oleva kuski näytti vuo-
si sitten osaamistaan myös Jy-

väskylässä. Neljäs tila kuului ral-
lin positiivisiin yllätyksiin, joten
ei ole ihme, että Atkinsonin ar-
voasteikossa Suomen ralli on
MM-sarjan piikkipaikalla.

– Jyväskylän voittaminen olisi
minulle hienointa, mitä voi ta-
pahtua.

– Viime vuonna kisa meni hy-
vin, olimme neljänsiä ja ajoimme
hyviä erikoiskoeaikoja. Yritetään

jatkaa siitä, mihin jäimme. Tär-
keintä on kuitenkin päästä pis-
teille, mutta haluamme tietysti
myös näyttää, että autosta löytyy
vauhtia.

Tähtäimessä
Loebin vauhti
Atkinsonin saumat kivuta pal-
kintokorokkeelle liikkuvat pit-
kälti muiden keskeytysten va-

rassa. Nopeuden mittarina hän
pitää erityisesti Sebastien Loe-
bia.

– Olen ollut täällä aina nopea.

En riittävän nopea voittaakseni,
mutta jos pystymme ajamaan
esimerkiksi lähellä Loebin vauh-
tia, olen tyytyväinen.

Kenguru
loikkasi
Subarun
ykköseksi

Chris Atkinson aikoo tällä kertaa katsella Subarunsa taustapeilistä lähinnä hitaampia kilpakumppaneitaan. KUVA: JUSSI MIETTINEN

MM-RALLI: Chris Atkinson
on jättänyt tämän
kauden sarjassa
maailmanmestari
Petter Solbergin
selkänsä taakse.

CHRIS ATKINSON: PALKINTOKOROKE MIELESSÄ
● SYNTYNYT: 30.11.1979, Bega,
Australia
● TALLI: Subaru 
● MM-RALLEJA: 59

● PALKINTOPALLISIJOITUKSIA: 5,
joista neljä tällä kaudella
● EK-VOITTOJA: 40
● MM-PISTEITÄ: 99

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Molemmat Suzukin rallitallin
autot oli nostettu pukeille tes-
tierikoiskokeen jälkeen torstai-
na. Per-Gunnar Anderssonin
autosta oli hajonnut sylinteri, ei-
kä Suzukin auttanut muu kuin
vaihtaa moottori ruotsalaisen
autoon.

Sääntöjen mukaan samalla
koneella pitää ajaa Kreikan, Tur-
kin ja Jyväskylän MM-rallit. Su-
zukilla on kuitenkin MM-sarjan
uutena rallitallina oikeus käyttää
kauden mittaan kaksi ylimää-
räistä moottoria, minkä vuoksi
se vältti moottorinvaihdosta
yleensä seuraavan viiden mi-
nuutina aikasakon. 

Toni Gardemeisterin Suzu-
kista oli hajonnut kytkin.

– Kytkin ei toiminut kunnolla
testipätkällä. Kun aloimme tut-
kia vikaa niin huomasimme, et-
tä kytkinnesteet olivat tulleet
ulos, Gardemeister selvitti.

Gardemeisterin auto saatiin
kuntoon huollossa ja kouvola-
lainen päristeli Killerin erikois-
kokeen toimivalla pelillä.

Laiskalla kaasulla
on parempi ajaa
Gardemeister testasi Suzukia
maanantaina 60 kilometrin ver-
ran ja teki autoon muutamia
muutoksia.

– Muutimme kaasun vastaa-
vuutta laiskemmaksi ja auto on
nyt paljon parempi ajaa. Tähän
asti kaasu on ollut vähän äkki-
pikainen.

Suzukin voimansiirtoa ja alus-
tan rakenteita on myös uusittu
Jyväskylän MM-rallia varten. Ta-
kajousituksen geometria on pis-
tetty ihan uusiin puihin ja auto

on keventynyt tuntuvasti.
– On se joitakin kymmeniä ki-

loja kevyempi. Sen ansiosta ai-
kojen pitäisi olla muutamia se-
kunnin kymmenyksiä parempia,
Gardemeister arveli.

Gardemeister lähtee tavoitte-
lemaan viikonlopun sorasirkuk-
sesta pistesijaa eli sijoitusta kah-
deksan parhaimman joukkoon.

– Tavoitteena on olla piste-
vauhdissa heti alusta alkaen.
Toivottavasti keli pysyy kuivana,
että hyödytään lähtöpaikasta, sa-
noi Gardemeister, joka starttaa
erikoiskokeille 14:ntenä autona.

Mummoilu
ei kiinnosta
Suzukin rallitalli toivoo erityi-
sesti, että molemmat autot sel-
viävät maaliin. Gardemeisteria
ärsyttää hitusen, että talli on
heittämässä ankkuria jo ennen
kilpailua.

– Tallilta on tullut sellainen
ukaasi, että pitäisi ajaa maaliin,
mutta ei sitä viitsi kuunnella. En
mä pätkille meinaa mummoile-
maan lähteä, Gardemeister to-
kaisi.

Gardemeister aikoo ottaa per-
jantain kuitenkin sen verran rau-
hallisesti, että hän selviää rallin
parhaille erikoiskokeille, jotka
ajetaan lauantaina.

– Rallin parhaat pätkät ovat
Väärinmaja, Juupajoki, Kaipo-
lanvuori ja Kakaristo tässä jär-
jestyksessä. Ne ovat todella nau-
tinnollisia ajaa, Gardemeister
rankkasi.

Gardemeisterin mukaan hä-
nen pitäisi olla noilla erikoisko-
keilla myös kilpailukykyinen.

– Pärjään yleensä paremmin,
kun erikoiskokeet ajetaan en-
simmäistä kertaa. Muut yleensä
parantavat aikojaan sitten toi-
sella ajokerralla, Gardemeister
luonnehti.

Väärinmaja, Juupajoki ja Kai-
polanvuori ajetaan Jyväskylän
rallissa vain kertaalleen.

Gardemeisterilta
hajosi jo kytkin ja
tallikaverilta kone
Per-Gunnar Anderssonin
Suzukiin jouduttiin
vaihtamaan moottori.

Toni Gardemeisterille kelpaisi pistesija. KUVA: JUSSI MIETTINEN

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Italialainen Ford-kuljettaja Gigi
Galli tykkää Jyväskylän MM-ral-
lista, koska erikoiskokeet ovat
nopeita ja jouhevia. Erityisesti
Gallia kiehtovat lukuisat hypyt.
Legendaarinen Ouninpohja on
Gallin suosikkipätkä, mutta ita-
lialaiselle maistuvat myös Uurria
ja Ruuhimäki.

– Harmi, että Ouninpohjan
keltaisen talon hyppy ei ole enää
reitissä mukana, Galli toteaa ja
tutkailee Keskisuomalaisen

Vauhdissa-liitteen juttua aihees-
ta.

Galli lensi keltaisen talon hyp-
pyristä 55 metriä Mitsubishilla
vuonna 2005. Hänen vauhdik-
seen hyppyrin nokalla mitattiin
173 km/h.

– Voin nyt tunnustaa, että ky-
se oli vedonlyönnistä. Tuohon
aikaan ajoin rallikohtaisella so-
pimuksella ja sanoin yhdelle in-
sinöörille Ruotsin rallin jälkeen,
että jos Mitsubishi antaa minun
ajaa Jyväskylässä niin ajan kel-
taisen talon hypyn täydellä vauh-
dilla, Galli paljastaa.

– Normaalisti keltaisen talon
hyppyyn tultaessa jarrutetaan
hieman. Mutta minä en jarrutta-
nut vaan päinvastoin potkin kyt-
kimellä vielä lisää vauhtia.

– Sen päivän jälkeen tämä in-
sinööri näki tietokoneelta, että

olin todellakin ajanut hyppyyn
täyttä vauhtia ja käyttänyt vielä
kytkintä apuna. Hän oli aika vi-
hainen ja huusi, että you bastard,
Galli naurahtaa kirosanasta, jon-
ka voi vapaasti kääntää vaikka
pirulaiseksi.

– Italialainen työkalujen val-
mistaja Beta oli luvannut lah-
joittaa työkalusarjan sille kuljet-
tajalle, joka hyppää pisimmälle
keltaisen talon hyppyristä. Minä
voitin ja sain työkalut. Beta oli
tosin minun sponsori jo muu-
tenkin, joten minulla oli saman-
lainen työkalusarja ennestään,
Galli kertoo.

Tavoitteena paras
yksityiskuljetteja
Galli kävi viime vuonna Jyväs-
kylän MM-rallissa tekemässä
nuotit, mutta ei ajanut varsinais-

ta kilpailua.
– En usko, että siitä on minul-

le haittaa. Mutta annan tasoitus-
ta tehdaskuljettajille, koska en
ole testannut lainkaan tätä rallia
varten. Itse asiassa ajoin ralliau-
tolla Turkin rallin jälkeen en-
simmäisen kerran torstaina tes-
tierikoiskokeella, Galli sanoo.

Gallin tavoitteena on ajaa eri-
koiskokeet vauhdikkaasti, mut-
ta varmasti.

– Jos pystyn pitämään yllä hy-
vää vauhtia enkä kohtaa ongel-
mia, niin uskon meidän sijoittu-
van hyvin, Galli muotoilee.

Gallin mukaan paikka palkin-
topallilla on hänelle kaukainen
haave, koska Jyväskylän MM-
rallissa on monta nopeaa kuljet-
tajaa tavoittelemassa paikkaa
kolmen parhaan joukkoon.

– Tavoitteena on olla paras

yksityiskuljettaja, Galli paaluttaa.
Galli laskee itsensä yksityis-

kuljettajaksi, vaikka ajaakin au-
tomerkkien MM-pisteistä Sto-
bartin väreissä. Galli on tänä
vuonna yltänyt parhaimmillaan
kolmanneksi Ruotsin rallissa.
Kolmen keskeytyksen sävyttämä
kausi on suonut Gallille 17 MM-
pistettä, mitkä oikeuttavat kul-
jettajien MM-sarjassa seitse-
mänteen sijaan.

– Minulla on aika hyvin koke-
musta Jyväskylän MM-rallista,
sillä kilpailin täällä ensimmäisen
kerran vuonna 1999. Mutta ko-
kemuksesta huolimatta Jyväsky-
län MM-ralli on vaikea kilpailu,
Galli luonnehtii.

Mikäli Galli selviää kilpailun
viimeiselle erikoiskokeelle Ruu-
himäkeen, lupaa hän järjestää
yleisölle ja tv-katsojille hupaa.

– Yritän tulla Ruuhimäen
hyppyihin mahdollisimman ko-

vaa. Mutta täyttä vauhtia niihin
ei voi ajaa. Jos ei yhtään jarruta

niin sitä voi lentää puuhun saak-
ka, Galli virnistää.

Galli lupaa hypätä hupia Ruuhimäessä
Kolmen vuoden takainen
jättiloikka Ouninpohjassa
oli vedonlyönnin
seurausta.

Gigi Galli innostui huomatessaan, että hänen hyppykuvansa Ouninpohjasta oli päässyt tänä vuonna
Keskisuomalaisen Vauhdissa-liitteeseen. KUVA: RISTO AALTO


