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JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Unkarilaisen Gabor Mayerin Jy-
väskylän ralli päättyi nuotituk-
siin. Unkarilainen Subaru-kul-
jettaja paukautti poliisin tutkaan
144 km/h ja virkavalta otti Ma-
yerin ajokortin parempaan tal-
teen. Koska ralliin ei voi osallis-
tua ilman ajokorttia, ei Mayeril-
le jäänyt muuta mahdollisuutta
kuin pakata laukut ja lentää ko-
tiin.

Mayerin paikan Gaboko Ral-
ly Teamissa peri Tapio Suomi-
nen, joka oli lähdössä kilpailuun
mukaan N-ryhmän Mitsubishil-
la. Nyt hän pääsee ajamaan tuo-
tantoautojen MM-pisteistä sekä
saa paremman näkyvyyden
MM-luokan porukassa.

Myös liettualainen Ford Fies-
ta -kuljettaja Vytautas Bara-
nauskas jäi kiinni ylinopeudes-
ta. Baranauskas ajoi Uuraisilla
poliisin turkaan 121 km/h. Tiel-
lä on 80 km/h nopeusrajoitus.
Baranauskas selvisi sakoilla.

Poliisien määräämän sakon li-
säksi kilpailun järjestäjä mätkäi-
si  Liettuan miehelle 410 euron
sakon.

Gabor Mayerilta
lähti ajokortti ja
niin lähti Mayerkin
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MM-ralli tänään

KESKISUOMALAINEN

/52/2/

Unkarilainen ajoi poliisin
tutkaan 144 km/h
nuotitusten aikana.

JYVÄSKYLÄ

Heikki Kärki

Citroenin ranskalaisässä Sebas-
tien Loeb tervehtii riemulla Jy-
väskylän MM-rallin reittimuu-
toksia. Vaikka joukossa on pal-
jon uusia pätkiä, uskoo Loeb, et-
tä tämän vuoden reitti sopii juu-
ri hänelle.

– Tiet ovat kapeampia ja sa-
malla hitaampia kuin aiemmin,
mikä on ihan hyvä minun kan-
naltani, nelinkertainen maail-
manmestari analysoi torstaina.

Suomalaiskuskit ovat yleensä
kyykyttäneet mestaria Jyväsky-
lässä. Loeb teki kuitenkin sel-
väksi, ettei kotikisasta ole mitään
erityisetua Suomen rallikuskeil-
le.

– Ei tässä voi olla kysymys

mistään eduista. Kaikilla on sa-
manlaiset renkaat allaan ja sa-
mat tiet edessään, ranskalainen
linjasi.

– Tämä on vain ollut minulle
aina vaikea ralli, jossa on aina ol-
lut pahoja kilpakumppaneita.

Ensimmäinen voitto Jyväsky-
lässä houkuttelee Loebia kovas-
ti. Mutta.

– Tällä hetkellä minulle on tär-
keintä MM-sarjan kokonaiskil-
pailu. Vaikka tottakai voittami-
nen yhdessä MM-sarjan myytti-
simmistä ralleista olisikin hie-
noa, ranskalainen puntaroi.

Eli et aio ottaa mitään erityisiä
riskejä?

– No, Suomen ralli on niin no-
pea, että täällä on pakko ottaa
riskejä, vaikkei taistelisikaan yk-
kössijasta, Loeb naurahti.

Hitaammat tiet
sopivat Loebille

Gigi Gallin jutut naurattivat Sebastian Loebiakin. KUVA: JUSSI MIETTINEN

JYVÄSKYLÄ

Hanna Vehviläinen

Vaikka eletään keskellä kuu-
minta kesää, eivät talvilajien har-
rastajat lepäile. Päinvastoin.
Harjoittelutahti on varsin kiivas.
Freestylemaajoukkue kävi tors-
taina pistäytymässä leirien välis-
sä keskellä rallihumua. Perintei-
nen maajoukkueen kesäpäivä
pidettiin rallihuuman ytimessä
Paviljongissa.

Yleensä freestylemaajoukku-
een kesäpäivä on pidetty jo ke-
säkuun aikana, mutta nyt har-
joittelurytmiä on muutettu. 

– Heti kauden päätyttyä alkoi
valmistautuminen uuteen kau-
teen. Olemme käyttäneet Suo-
men lumet paremmin hyväksi,
perusteli freestylehiihdon laji-
päällikkö Marko Mustonen
miksi kumpare-, ski cross- ja half
pipe -joukkueet kerääntyivät yh-
teen tässä heinäkuun lopussa.

– Huhtikuussa loppui kausi,
huhtikuussa alkoi uusi kausi.
Huhti- touko- ja kesäkuun olim-
me Suomessa, juhannuksena oli
tauko ja sen jälkeen lähdimme
Norjaan leireilemään, kumpare-
laskumaajoukkueen päävalmen-
taja Pekka Lehtikallio selvensi
valmennettaviensa harjoitusku-
vioita.

Niskakipuja ja
uusia opiskelukuvioita
Kumparelaskijoista Jyväskylän
Freestyleseuran muuramelais-
kolmikko Eemeli Kallas, 20,
Janne Salonen, 20, ja Arttu Ki-
ramo, 18, lähtee jokainen hie-
man erilaisista asetelmista uu-
teen kauteen. Salonen aloitti ar-
meijan Lahden urheilujoukoissa
kesäkuun alussa, Kallas pääsi
opiskelemaan Rovaniemen am-
mattikorkeakouluun liikunnan
ohjaajaksi ja Kiramolla on edes-
sä lukion viimeinen vuosi.

– Hyvä leiri takana, sateessa
oltiin harjoittelemassa. Päästiin
melkein suunnitellusti toteutta-
maan ohjelma. Leirin lopussa oli
niin paljon sumua, että ei päästy
enää laskemaan, kertoi Kallas.

Hänen viime kausi meni hiu-
kan penkin alle loukkaantumi-
sen takia. Kallas kaatui viime ke-
sänä Norjassa ja venäytti nis-
kansa, joka ei parantunut toivo-
tusti. Keväällä kunto oli jo pa-
rempi, mutta nyt on taas ilmen-
nyt ongelmia.

– Sen kanssa tässä on puu-
hailtu ja yritetty kuntouttaa, sa-

noi Kallas, joka suhtautui toi-
veikkaasti siihen, että on kun-
nossa, kun varsinainen kilpailu-
kausi joulukuussa käynnistyy. 

Sitä ennen keväällä lukiosta
valmistunut Kallas aloittaa opis-
kelun Rovaniemellä. Hän uskoi,
että opiskelun ja täysipainoisen
harjoittelun yhdistäminen ei ole
hänestä itsestään kiinni.

– Kyllä minä lukionkin kävin
aikamoisena kirjekurssina. Se on
enemmän koulusta kiinni, miten
he siellä suhtautuvat. Minä olen

ahkera tekemään hommia, pe-
rusteli Kallas.

– Olen ollut jo yhteydessä
kouluun, mutta pitäisi varmaan
pitää joku palaveri ja selvitellä
opiskelukuvioita, mutta en ota
asiasta stressiä, täysillä urheiluun
panostava Kallas painotti.

Pari viikkoa
armeijassa
Salosen kesä on puolestaan ku-
lunut totutellassa harjoittelun ja
armeijan yhteensovittamiseen.

Armeija ei ole kuulemma häirin-
nyt harjoituskautta. Muiden poi-
kien mukaan Salonen ei ole kah-
ta viikkoa kauempaa armeijassa
ollutkaan, käynyt enintään syö-
mässä.

– Armeija loppuu jo lokakuun
lopussa, joten kilpailukauteen se
ei vaikuta, Salonen sanoi.

– Kesä tuli ja kesä meni, kom-
mentoi puolestaan Kiramo ke-
säharjoitteluaan.

Hän on kolmikosta ainoa, jo-
ka ei ole merkittävästi joutunut

poikkeamaan totutusta eikä jou-
dukaan.

– Normaalit kesäkuviot taka-
na. Vuoden aikana pitäisi kir-
joittaa, lukion kolmannen vuo-
den aloittava Kiramo sanoi.

Jatko siitä mihin
edellinen päättyi 
Salonen ja Kiramo olivat viime
vuoden maailmancupissa par-
haimmillaan 17. Finaalipaikka
jäi vielä odottamaan tulevaa
kautta.

– Loppukaudesta tuli jo pa-
rempia sijoituksia, sanoi Salo-
nen.

– Jos kausi alkaa niin kuin
edellinen kausi päättyi, niin hy-
vä on. Mutta ei mopolla mootto-
ritielle, Kiramo sanoi ja toppuut-
teli samalla turhilta menes-
tysodotuksilta.

Parin päivän rallirientojen jäl-
keen kumparelaskijoiden har-
joittelu-urakka jatkuu lauantai-
na Nurmeksessa vesihyppyleiril-
lä.

Uusin kuvioin uuteen kauteen

Jyväskylän Freestyleseuran muuramelaiskolmikko on uusien kuvioiden edessä. Arttu Kiramolla (vas.) kiireen aiheuttaa viimeinen vuosi lukiossa, Eemeli Kallas aikoo
syksyllä taitella harjoittelun ja ammattikorkeakoulussa opiskelun välillä ja Janne Salonen käy harjoittelun ohessa armeijan. KUVA: JUSSI MIETTINEN

FREESTYLE: Kumparelaskumaajoukkueen muuramelaiskolmikko pistäytyi
kesäharjoittelun lomassa rallihumun ytimessä Jyväskylän Paviljongissa.

JYVÄSKYLÄ

Ilkka Kulmala

Brasilialaisjalkapalloilija Vinnyn
koukeroinen Suomi-kesä on
edennyt jälleen uuteen vaihee-
seen. Pelaajan keväällä maahan
hankkinut JJK haluaa miehen ta-
kaisin omiin riveihinsä.

JJK ehti reilu viikko sitten jo
luopua vammoista kärsineestä
Vinnystä. Valmentaja Ville Pri-
ha ilmoitti, että brasilialainen on
vapaa etsimään uutta seuraa.

– Meidän pitää myöntää roh-
keasti, jos pelaajakaupoissa epä-
onnistutaan, ja näin siinä tällä
kertaa kävi, Priha totesi Kes-

kisuomalaisessa 23.7.
Niinpä Jyväskylässä asuva

Vinny suuntasi Äänekoskelle ja
Huimaan, joka on JJK:n farmi-
seura. Koskella brassi otettiin
mielihyvin vastaan. Pelaamis-
saan neljässä Kakkosen ottelus-
sa Vinny on kuulunut joukkueen
ehdottomaan eliittiin.

– Kävimme katsomassa keski-
viikkoiltana Huiman pelin Kaa-
Poa vastaan (1–1). Maalinkin
tehnyt Vinny oli kentän hahmo,
JJK:n seurajohtaja Joni Vesalai-
nen kertoi.

Ville Prihan
mieli muuttui
Myös paikalla ollut Priha oli val-
mis muuttamaan mielipiteensä.

– Onhan tämä vähän koomi-
nen juttu, mutta nyt Vinny on
taas meidän mies. Hän on to-
dennäköisesti kokoonpanossa
sunnuntain kotiottelussa
VIFK:ta vastaan, Vesalainen en-
nakoi.

Huimassa oltiin torstaina ih-
meissään ja harmissaan.

– Meillä oli valmisteltu asiat
siihen pisteeseen, että olisimme
tällä viikolla tehneet Vinnyn
kanssa sopimuksen kahdesta ja
puolesta kuukaudesta. Tukijat-
kin oli hommattu sopimuksen
taakse, valmentaja Matti Kaut-
to pyöritteli päätään.

– Täällä kaikki pitivät Vinnys-
tä. Muut pelaajatkin ilmoittivat
ottavansa osaa keräykseen, että
mies saadaan pidettyä loppu-
kausi meillä. Se on sentään aika
harvinaista.

– Ei tämä hyvältä tunnu, mut-
ta meidän asemamme on nyt tä-
mä. Näillä mennään, Kautto mu-

rehti.
Huiman luotsi kummasteli

alusta asti JJK:n haluttomuutta
pitää Vinny itsellään.

– Kun näin kaverin, tajusin
heti, että kyseessä on pelimies.
Sitä paitsi Vinny on laitapelaaja,
jota Jyväskylässä nimen omaan
on etsitty. Uskon, että hän pär-
jää myös Ykkösessä.

Vinny ei ole pelannut JJK:n
paidassa sarjaa kuin kymmenen
minuuttia vierasottelussa Joen-
suussa. Aika näyttää, miten käy
jatkossa. Kertomuksen ai-
kaisempien osien perusteella
kaikki on mahdollista.

JJK ihastui Vinnyyn
uudelleen ja palautti
brasilialaisen Harjulle
Äänekoskella oltiin Vinny-
saagan uudesta
käänteestä ihmeissään.
Huimalla oli
brasilialaishyökkääjää
varten jo sopimusluonnos
valmiina. Brasilialainen Vinny harjoittelee taas vaihteeksi JJK:n kanssa.

ARKISTOKUVA: RISTO AALTO
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F1-kuljettaja Heikki Kovalainen
jatkaa McLaren-tallissa Lewis
Hamiltonin tallitoverina ensi
kaudella. Talli vahvisti asian eng-
lantilaiselle Autosportille tors-
taina Unkarissa.

– Toivon saavani jatkaa tässä
tallissa vielä monta vuotta enkä
pitäisi huonona juttuna, että sai-

sin jatkaa tässä tallissa aina sii-
hen asti kun lopetan, Kovalai-
nen kommentoi torstain tiedo-
tustilaisuudessa Unkarissa.

Kovalainen ajaa ensimmäistä
kauttaan brittitallissa. Hän on ol-
lut kauden aikana kerran gp-kil-
pailussa palkintokorokkeella.
MM-sarjassa hän on kuudente-
na 30 pistettä sarjaa johtavaa tal-
litoveriaan perässä.

Malesian gp:n kolmannen si-

jan ohella Kovalaisen kauden
kohokohta on ollut uran ensim-
mäinen paalupaikka, jonka hän
ajoi Silverstonen radalla Britan-
nian gp-kilpailussa.

Talli ei ole virallisesti julkista-
nut, että se jatkaa Kovalaisen
kanssa ensi kaudella, mutta tal-
lin toimitusjohtaja Martin Whit-
marsh kertoi Autosport.com:lle,
että Kovalainen ajaa McLarenil-
la myös ensi vuonna. 

McLaren vahvisti Kovalaisen jatkon

Heikki Kovalainen
valmistautuu viikonlopun gp-
kisaan Unkarissa.

RAKUUNAT–FCJ 1–3

Erkki Kinnunen

Jalkapallon kakkosen A-lohkon
jumbojoukkue Rakuunat piti
FCJ Blackbirdiä pinteessä lähes
tunnin torstaina Lappeenran-
nassa. ”Mustarastaat” löysivät jy-
vän toisella jaksolla kuunneltu-
aan puoliajalla valmentajansa
Nellu Peterscun saarnan ja nok-
kivat pisteet Jyväskylään luke-
min 1–3 (1-0).

Petrescu oli potkaissut puku-
kopissa juomapullon seinään ja

kysynyt arasti laukoneilta pelaa-
jilta, aikovatko he tehdä maale-
ja pelkästään kuljettamalla.

Voittajien maalihanat lopulta
avasi ja myös sulki kärkimies Ji-
ri Kelonen. Hän iski vartissa se-
kä tasoittavan 1-1 osuman 53
minuutilla että lopulliseksi nii-
tiksi 3–1 osuman 67 minuutilla
hämmästyttävän upeilla, 30 met-
ristä lähteneillä laukauksilla.

Voitto-osumaksi jääneen 2-1-
maaliin viimeisteli piilokärjeksi
nostettu keskikenttämies Stefan
Petrescu niin ikään huikealla
kaukolaukauksella. 

Mustarastaiden jyvä
löytyi toisella jaksolla


