
Lapualainen Veli Kuuru, 59, 
on käynyt katsomassa Jy-
väskylän Suurajot 44 kertaa 
peräkkäin.

Ensimmäisen kerran hän 
oli paikan päällä 16-vuoti-
aana seuraamassa vauhdin 
hurmaa Keski-Suomen 
metsissä.

– Tämä on mulle sellainen 
henkireikä, Kuuru selvittää.

Parhaat muistot Kuuru 

kertoo kokeneensa nuorena 
miehenä.

Sekä erikoiskokeilla että 
Jyväskylän kaupungissa.

– Aina oli kiva lähteä 
matkaan kavereiden kanssa. 
Meillä oli aina niin hyvä jouk-
kohenki.

– Mutta kaljahommaan me 
ei lähdetty ollenkaan, Kuuru 
kertoo.

Tällä kertaa Kuuru on 

matkassa asuntoautolla, jonka 
peräkärryssä mukana tuli 
moottoripyörä.

1800-kuutioinen Suzuki Int-
ruder toimii Kuurun mukavana 
kulkupelinä erikoiskokeille.

– Asuntoauto on parkissa 
Keuruun asemalla.

– Mutta ensi yöksi lähden 
moottoripyörällä Intruder-
kokoontumiseen Reisjärvelle, 
Kuuru ilmoittaa.
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Jukojärven erikoiskokeella 
järjestystä valvonut Risto 
Siltanen oli hämillään, mutta ei 
vihainen, kun ulkomaalainen 
valokuvaaja oli ajanut hänen 
jalkapöytänsä yli. Siltanen oli 
yrittänyt pysäyttää autoa, mutta 
kuljettaja oli vaan jatkanut 
matkaa. Siinä tohinassa Siltasen 
jalka oli jäänyt auton alle ja nyt 
miehen huolena oli kaksi autoa, 
jotka oli pysäköity keskelle tie-

tä. Toinen autoista kuului jalan 
yli ajaneelle kuvaajalle.

– Taidan ottaa rekisterinume-
rot ylös ja ilmoittaa eteenpäin, 
Siltanen sanoi.

Tolpantien risteyksessä oli 
paljon katsojia. Siltasen arvion 
mukaan läheiseen peltopark-
kiin saapui jo edellisenä iltana 
tuhat ihmistä.

– Myytiin 200 lippua, mutta 
monella oli rallipassi.

Auto ajoi jalan yli
JÄRJESTYSMIES

Rallin lumoissa vuodesta 1965

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Rallin kaksinkertainen maa-
ilmanmestari Marcus Grön-
holm ei ole täysin päässyt ral-
liraidoistaan. Hän ajoi Killerin 
erikoiskokeella näytösmielessä 
perjantaina ja tosimielessä hän 
vetää saman pätkän tänään lau-
antaina.

– Alunperin mun piti ajaa vain 
näytösajo perjantaina ja siihen 
mä suostuin. Sitten mä menin 
lupaamaan ajavani myös kilpai-
lussa lauantaina, kun mä kerta 
olen Jyväskylässä, Grönholm sa-
noo.

Grönholm osallistuu Killerin 
rallisprinttiin Kari Tasangon 
omistamalla Mitsubishilla, joka 
potkii eteenpäin 550 hevosvoi-
man vahvuudella.

– Kaikki haluaa tietysti kilpail-
la mua vastaan ja joku haluaa 
mut voittaakin. Mä nyt lähden 
vain katselemaan.

Grönholm muistelee kilpail-
leensa edellisen kerran rallis-

printissä 16 vuotta sitten.
– Olisiko se ollut vuonna 1993 

Urjalassa tai jossain. Mä voitin 
siinä kisassa keinutuolin.

”Mä nyt 
lähden vain 
katselemaan”
Rallin kaksinkertainen 
maailmanmestari Marcus 
Grönholm osallistuu tänään 
rallisprinttiin Killerillä.

Killeri Rallisprint 2009
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R
allin MM-sarjan pro-
moottorina tammikuussa 
aloittavan International 
Sportsworld Communi-
cation (ISC) -yhtiön toi-

mitusjohtaja Simon Long halu-
aa tehdä rallista kiinnostavim-
man, laadukkaimman ja näky-
vimmän autourheilulajin maa-
ilmassa.

– Rallin MM-sarja on nukku-
va jättiläinen ja me haluamme 
herättää sen, Long visioi.

Long tietää mistä puhuu, sil-
lä ISC on vastannut rallin MM-
sarjan televisioinnista, markki-
noinnista ja ajanotosta kahdek-
san vuotta. Monen mielestä ral-
lin MM-sarja on viime vuosina 
mennyt huonompaan suuntaan. 
Moni autonvalmistajan tehdas-
talli on jättänyt MM-sarjan vii-
den viime vuoden aikana.

– Eksyimme hieman. Emme 
kuunnelleet faneja riittävän her-
källä korvalla, emme kysyneet 
mitä tv-katsojat haluavat, yri-
timme kasvaa liian nopeasti ja 
olimme liian kunnianhimoisia, 
Long selvittää.

Longin mukaan asiat muuttu-
vat parempaan suuntaan, koska 
tammikuusta lähtien ISC vastaa 

yksin rallin MM-sarjan käytän-
nön asioista ainakin seuraavan 
11 vuoden ajan.

– Suunnittelu ja toteutus ovat 
nyt ensimmäistä kertaa samoissa 
käsissä. Aiomme saada meidät, 
FIA:n, tehdastallit ja autonval-
mistajat tekemään yhdessä töi-
tä paremman rallin MM-sarjan 
eteen, Long toteaa.

Longin visiossa rallin MM-
sarjan pitää tarjota parasta ur-
heilua, erinomaisia tarinoita se-
kä unohtumattomia kokemuk-

sia katsojille.
– Rallin MM-sarjan pitää olla 

eeppinen moottoriurheiluseik-
kailu. Rallin pitää olla viihdyttä-
vää ja tyylikästä, Long linjaa.

Kattava taitto
Long aikoo perata koko ralliket-
jun kilpailujen järjestäjistä tallei-
hin ja kuljettajiin. Long haluaa 
rallin MM-sarjaan enemmän au-

tomerkkejä, enemmän kiinnos-
tavia kuljettajia ja vain laaduk-
kaita osakilpailuja.

– Jyväskylän MM-ralli on ral-
lin näyteikkuna. Siksi halusim-
me tehdä Jyväskylän MM-rallin 
järjestäjien kanssa viiden vuo-
den sopimuksen MM-rallin jär-
jestämisestä Suomessa, Long 
suitsuttaa.

Longin mukaan vuosi 2010 
on MM-sarjassa välivuosi, mut-
ta vuonna 2011 rallin MM-ka-
lenterissa on 14 osakilpailua, jot-
ka kaikki täyttävät ISC:n asetta-
mat laatukriteerit.

– Rallissa pitää olla fantasti-
set erikoiskokeet ja sykähdyttä-
vät maisemat. Kilpailulla pitää 
olla vahva luonne ja intohimoi-
set katsojat. Organisaation pitää 
olla osaava ja rallilla pitää olla 
laaja julkisuus korkean profi ilin 
medioissa. Meidän täytyy van-
gita yleisön mielenkiinto, Long 
listaa.

Longin mukaan on monta ral-
lia, jotka täyttävät nämä laatu-
kriteerit, mutta silti Long oli-
si valmis tekemään viiden vuo-
den sopimuksen vain  yhden ral-
lin kanssa Suomen MM-rallin li-
säksi.

– Haluamme Monte Carlon 
takaisin, Long viittaa legendaa-
riseen kilpailuun, joka haluaa 
ensi vuonna olla mukana IRC-
sarjassa MM-sarjan sijaan.

– He haluavat enemmän jous-
tavuutta, enemmän kilpailijoi-
ta, yöllä ajettavia erikoiskokei-
ta, maksimaalisen tv-näkyvyy-
den ja rallin loppuvan lauan-
taina. Me voimme tarjota heil-
le kaiken tämän ja viiden vuo-
den sopimuksen, jos he halua-
vat mukaan MM-sarjaan. Mutta 
me haluamme vastavuoroisesti 
laadukkaan kilpailun, Long sa-
noo.

Longin mukaan ISC pystyy 
julkistamaan vuoden 2011 ralli-

kalenterin ehkä jo lokakuussa.
– Vuoden 2011 MM-kalen-

terissa on 14 maailman parasta 
rallia. Teemme valittujen rallien 
kanssa vähintään kahden vuo-
den sopimuksen.

Jotta rallikalenteri olisi täydel-
linen, pitäisi siinä Longin mu-
kaan olla osakilpailut myös Kii-
nasta, Brasiliasta, Yhdysvallois-
ta, Intiasta ja Venäjältä.

– Haluamme Venäjälle lumi-
rallin kolmen vuoden kuluessa. 
Yhdysvaltojen läpimurtoon tar-
vitsemme amerikkalaisen kuljet-
tajan, Long visioi.

Lisää automerkkejä
Mutta laadukaskin rallikalente-
ri kumisee tyhjyyttä, jos ralleissa 
ei ole mukana riittävästi näke-
misen arvoisia autoja ja nopeita 
kuljettajia.

– Citroenin ja Fordin ilmoitus 
jatkaa rallin MM-sarjassa vuo-

det 2010 ja 2011 on iso luotta-
muksen osoitus sarjaa kohtaan. 
Mutta me tarvitsemme lisää teh-
dastalleja ja ennen kaikkea auto-
merkkejä. Ihmiset haluavat näh-
dä ralleissa myös Minejä ja Au-
deja. Onko silloin suurta väliä, 
ovatko ne tehdasautoja vai yksi-
tyistallin autoja, Long kysyy.

Longin mukaan ISC neuvotte-
lee neljän uuden autonvalmista-
jan kanssa osallistumisesta rallin 
MM-sarjaan vuonna 2011.

– Tiedämme kauden 2011 teh-
dastallit 12 kuukauden kuluessa. 
Kaudella 2012 MM-sarjassa on 
4-5 tehdastallia ja 3-4 yksitystal-
lia, Long uskoo.

Long haluaa enemmän myös 
kuljettajilta.

– Kuljettajien pitää olla use-
ammin jakamassa nimmareita 
ja olla muutenkin fanien kans-
sa. Miksi ei voitaisi järjestää sel-
laista tilaisuutta, että fanit voisi-
vat tehdä kuljettajille kysymyk-
siä aivan kuten toimittajat.

Longin mukaan kuljettajien 
pitää olla helposti lähestyttäviä, 
persoonallisia sankareita, jois-
sa on ripaus seksikkyyttä ja gla-
mouria, mutta ei F1-kuljettajan 
koppavuutta.

– Miksi emme menisi rallin 
MM-sarjassa ihon alle, Long 
heittää.

Jättiläisen herättäjä

1RALLIN MM-SARJAN PROMOOTIO

Simon Long aikoo tehdä rallin MM-sarjasta moottoriurheiluseikkailun. 
Jyväskylän MM-rallia Long pitää rallin näyteikkunana.

TYÖN TOHINASSA  ISC:n työntekijät vastaavat viidenkymmenen hengen voimin ralliviikonlopun aikana muun muassa ralli-informaation ja tv-kuvan lähettämisestä 172 maahan. ISC:n 
lähettämä tv-signaali tavoittaa yli 52 miljoonaa katselijaa.

RISTO AALTO

”Kaikki haluaa 
tietysti kilpailla
mua vastaan ja 
joku haluaa mut 
voittaakin.”

  Simon Long.”Rallissa pitää olla 
fantastiset erikois-
kokeet.”

”Miksi emme 
menisi rallin MM-
sarjassa ihon alle.”

Jari-Matti Latvalan työpaikka ei todellisuudessa ole niin 
vaakalaudalla kuin töppäilyjen määrästä voisi päätellä. 
Miika Wuorela Urheilulehdessä
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