
Ahola jahtaa jättipottia 
lauantaina Ranskassa 

 
Lotossa on jaossa lauantaina jättipotti. Enduromoottoripyöräilijä Mika Ahola on pistänyt lapun 
vetämään, joskin omassa ammatissaan hämeenlinnalaiskuljettaja pelaa visusti varman päälle. 
Silläkin saralla ottajaansa odottaa mukava potti MM-kullan muodossa. 
- Tavoitteeni on varmistaa maailmanmestaruus jo heti lauantaina, eikä siirtää sen ratkaisua kauden 
viimeiseksi kisapäiväksi, vahvistaa MM-huipennukseen Ranskan Noiretablessa valmistautuva 
Ahola. 
Ahola osui Hondallaan vuonna 2007 juuri Noiretablessa kultasuoneen, joka ei ole osoittanut 
ehtymisen merkkejä. Tuloillaan oleva MM-kulta on Aholalle, 35, jo neljäs putkeen. 
 

Taktiikkana ajaa 
täysillä voitosta 

 
Aholalla on kulkenut kuluvalla kaudella omien sanojensa mukaan kovempaa kuin koskaan. Sen 
puolesta puhuvat myös yhdeksän päivävoittoa 2-luokassa, sekä epävirallisen yleismestaruuden 
varmistuminen jo ennen kahta viimeistä kisapäivää. 
Aholan ainoa uhkaaja, espanjalainen KTM-kuljettaja Ivan Cervantes survoo Ranskan maaperää 28 
pisteen takamatkalla suomalaiseen nähden. Aholalle riittäisi mestaruuden sinetiksi lauantaina siis 
toinenkin sija, vaikka Cervantes tuulettaisikin kauden viidettä päivävoittoaan. 
Sitä kunniaa ei Ahola aio kuitenkaan Cervantesille suoda. Eikä Ahola ynnää pisteissä muidenkaan 
matemaattisten mahdollisuuksien varaan. Käytännössähän hänelle riittäisi kahden päivän kuluessa 
pelkkä köröttely ja Noirateblen maisemien ihailu matkalla mestaruuteen. 
- En lähde suinkaan varmistelemaan. Taktiikka on sama kuin tähänkin asti. Ajetaan täysillä voitosta 
ja yritetään pysyä pystyssä. 
 

Ahola ei tapaile 
sadetanssin askeleita 

 
Endurovelho Ahola ei lähde toisaalta tapailemaan sadetanssinkaan askeleita piskuisessa 
Noiretablen kylässä, vaikka Cervantes ei olekaan tunnetusti terävimmillään kuraisissa kekkereissä. 
- Noiretablessa on näillä näkymin sateen uhka päällä perjantaina ja lauantaina. Taidan sadekelin, 
mutta ajaisin ehdottomasti mieluummin auringonpaisteessa ja pienellä riskillä. Sadekelissä 
siirtymät vaikeutuvat, mikä nostaa samalla riskiä pyörän mahdollisen rikkoutumisen osalta. 
Aholan punavalkoinen Honda on käynyt ja kukkunut kuluvalla kaudella kuin kello. Jopa 
täydellisemmin, mitä maestro itsekään osasi odottaa. 
- Olen tosi tyytyväinen pyörään. Eipä silti, kyllähän uuden pyörän kanssa paiskittiin äärettömän 
paljon töitä ennen kauden alkua. En ole testannut ja säätänyt vielä koskaan näin paljon. 
Tiimipäällikkö Mayr (Franco) silmäilikin minua kauden alla hetken huolestuneena, kun totesin 
hänelle, että en ole ehtinyt treenaamaan lainkaan. Aina kun lähdin harjoittelemaan, niin sessio 
kääntyikin testaamiseksi. 
 

“Makeat pätkät!” 
 
Noiretableen jo maanantaina matkannut Ahola on käyttänyt kauden kahdeksannen MM-
kisaviikonvaihteen aluspäivät tavoilleen uskollisesti ja tinkimättömästi hyödykseen reittiin 
tutustuessaan. 
- Todella hienot ja makeat pätkät. Enduro- ja crossitestit ajetaan suurimmaksi osaksi nurtsirinteillä. 



Etreme-testi on puolestaan täsmälleen samassa paikassa kuin vuoden 2007 kisassakin, joskin sen 
luonne on kokenut yhtä hyppyriä lukuun ottamatta merkittäviä muutoksia . 
- Extremeltä löytyy isoja pudotushyppyreitä ja vastapainoksi porrasylämäkiä lähes pystysuoralla 
kalliolla. Odotan, että testi kokee osittaisen muutoksen viimeistään perjantain aikana. Siellä on nyt 
yksi niin paha kivikko, että siitä vain harva pääsisi läpi, arvioi Ahola. 
 
Mika Aholan blogi: 
http://mikaahola.blogspot.com/ 
 
 

Salminen hakee terävää 
päätöstä MM-kaudelle 

 
Enduromoottoripyöräilyn MM-sarja ajetaan päätökseen tulevana viikonvaihteena Ranskan 
Noiretablessa. 
Lajin seitsenkertaiselle maailmanmestarille Juha Salmiselle kausi on ollut työntäyteinen, mutta ajo- 
ja menestysnälkä ovat edelleen korkealla. 
- Fiilis on samanlainen kuin vuosi sitten, eli nytkö se jo loppuu. Eipä silti, kyllähän näitä kisoja on 
riittänyt ja riittää MM-sarjan jälkeenkin. Kilpailen Ranskan jäljiltä edelleen kertaalleen Espanjassa ja 
Saksassa ennen Meksikossa ajettavaa MM-joukkuekilpailua, kertoo ensi maanantaina 34 vuotta 
täyttävä Salminen. 
BMW-Husqvarna -tiimissä kilpaileva Salminen joutui heittämään harmikseen hyvästit MM-mitalille 
kesän kynnyksellä, kun hän teloi nilkkansa Espanjan mestaruussarjan osakilpailussa. 
Enduro 2-luokan MM-pisteissä yhdeksäntenä ennen Ranskaa oleva Salminen oli leikkauksen 
jälkeen sivussa Italian, Puolan ja Slovakian osakilpailuista. Se merkitsi pistesaldoon ammottavaa 
lovea kahdeksan kisaviikonvaihteen mittaisessa sarjassa. 
- Siinä mielessä tätä voidaan pitää urani vaikeimpana MM-kautena. 
Salminen käynnisti kauden lupaavasti ajamalla huhtikuussa Espanjassa ja Portugalissa kahdesti 
kolmanneksi. Toistaiseksi paras sijoitus näki päivänvalonsa puolestaan elokuun viimeisenä 
viikonvaihteena Kreikassa, jossa Salminen nousi luokassaan toiseksi. 
- Kreikassa kulki hyvin, mutta sitä seurannut Turkin kisa oli minulle tosi synkkä. Se oli kauden 
pohjanoteeraus, johon haetaan nyt hyvitystä Ranskasta, Salminen suunnittelee. 
Salminen on ajanut huikealla urallaan yhteensä 82 MM-osakilpailuvoittoa, eli enemmän kuin 
kukaan muu. Tältä kaudelta ykkössija siis vielä puuttuu. 
- Jos nyt oikein muistan, niin olen jäänyt viimeksi ilman voittoa kaudella 1997. 
 

Tarkkala ei 
aja Ranskassa 

 
Salmisen tiimikaveri Marko Tarkkala, 28, joutuu jäämään sivuun MM-sarjan viimeisistä 
osakilpailuista. 
- Vasen ranteeni on kipeytynyt. Kyse on rasitusvammasta, joka on vaivannut oikeastaan koko 
kauden, toteaa Tarkkala. 
Tarkkala on 2-luokan MM-pisteissä kahdeksantena. 
Hän ehti ajaa päättyvällä kaudella luokassaan parhaimmillaan kolme kertaa kuudenneksi. Ne 
sijoitukset Tarkkala poimi Slovakiasta ja Kreikasta. 
 
Lisätietoja: 
http://www.juhasalminen.net/ 
http://www.markotarkkala.com/ 
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