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U usi vuosi ja uudet kujeet! Sanon-
ta pitää ainakin paikkansa tänä 
vuonna kerhomme kohdalla. Täl-

le vuodelle lähes kaikki on muuttunut tai 
tulee muuttumaan.

Ensimmäisenä uusi puheenjohtaja, eli 
hei vaan kaikille, olen Merja Masalin, 
asustelen Askolassa ja tallista löytyy pari 
Mustangia. Minun, siskoni ja välillä myös 
isäni auto majailee samassa tallissa. Olen 
kerhon toinen naispuheenjohtaja. 1985–
1987 on puheenjohtajana ollut Katariina 
Elo, täytyy sanoa, että ylpeydellä kannan 
titteliä. On hienoa, että yli kolmenkymme-
nen vuoden jälkeen valittiin jälleen nainen 
puheenjohtajaksi näinkin miesvaltaisessa 
harrastekerhossa.

Muutoksien tuulet näkyy myös Corral-leh-
dessämme. Kuten ehkä huomaattekin 
lehden ulkoasu on uudistunut. Uudis-
tuksen takana on Outi Tuomainen, uusi 
kerholehtemme taittaja. Outi esittäytyy 
lehdessä tarkemmin. Tässä kohtaa haluan 
kiittää Tuumacidiä ja Teppo Inkistä, hän 
toimi lehden päätoimittajana ja taittajana 
kymmenen vuoden ajan. Uudistetun ul-
koasun myötä myös lehden sisältö tulee 
muuttumaan ja näitä muutoksia tullaan 
näkemään varmasti tulevissa lehdissä.

Kuten varmaan jo suurin osa teistä huo-
masikin, kerhon sivut uudistuivat vuo-
denvaihteessa. Täysin uusi ulkoasu on 
kerholaistemme Tuomo ja Heli Tammen 
käsialaa. Tuomo ja Heli esittäytyvät myös-
kin tuonnempana lehdessä.

Ponipuodin hoitajakin on vaihtunut, tä-
män vuoden alusta ponipuotia hoitaa 
Marlene Lindqvist. Ponipuotia konsep-
tina tullaan kehittämään niin, että ta-
pahtumissa meillä olisi mahdollisimman 
helppo paketti tavaroiden kuljettamiseen 
ja siirtelyyn. Kehittelemme siis ”Poni-
puoti-pakkia”, josta löytyisi aina vakio-
valikoima kerhotuotteita. Tähän liittyen 
tulemme 2010-luvulle, sillä tänä vuonna 
otamme käyttöön korttimaksupäätteen! 
Kauan odotettu ja monesti kyselty toive 
toteutuu nyt.

Rahastonhoitajan pesti myöskin vaihtui 
vuoden vaihtuessa, uutena tätä hommaa 
hoitelee Tiina Matilainen. Tästä aasin-

siltana pääsemme seuraavaan uudis-
tukseen eli kerhon postiosoitteen uudis-
tukseen. Nykyisin siis uusi osoitteemme 
on PL 24, Tuusula. Tämä muutos tehtiin 
siitäkin syystä, että tämä uusi postilokero 
on lähempänä rahastonhoitajaamme, jo-
ten postit on Tiinan näppärä hakea vaikka 
kauppareissulla.

Hallituskin sai jopa kolme uutta jäsentä 
syyskokouksessa. Tämäkin uudistus tuo 
varmasti mukanaan uusia tuulia ja aina-
kin uuden sihteerin. Uusi hallitus esittäy-
tyy tuonnempana.

Tänäkin vuonna olemme mukana mo-
nessa tapahtumassa ympäri Suomea. 
Tapahtumaputken starttaa American Car 
Show Helsingissä ja sen päättää Jenkki-
autonäyttely Lahdessa. Monennäköistä 
tapahtumaa ja kulkupeliä on siis näh-
tävillä erinäisissä tapahtumissa. Kaikki 
tapahtumat, joissa kerho on mukana 
löydät tapahtumakalenterista kerhon 
nettisivuilta. Kevätkokous pidetään tä-
nä vuonna Hämeenlinnassa. Samassa 
yhteydessä ajetaan myös Slalom Cupin 
ensimmäinen osakilpailu. Tervetuloa pai-
kanpäälle nauttimaan alkukesän päivistä 
mukavalla porukalla.

Iso liuta muutoksia organisaatioissa ja 
toimissa. Toivotan onnea kaikille uusien 
tehtävien parissa ja isot kiitokset kerhon 
toiminnoista syrjään siirtyneille.

Merja Masalin
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Kanna kortesi kekoon, 

kirjoita juttuja, lähetä hyviä 

kuvia, kuiskuttele huhuja 

ja tosiasioita…

CORRAL

J aahas uusi vuosi toi monta muuttujaa, ei vielä joulunpyhinä olisi tullut mieleen, että yritän 
kaapia kasaan seuraavaa kerholehteä. Saappaat on niin isot, että täällä toisesta saappaasta 
kirjoittelen tätä esittelyä, ja koitan kavuta katsomaan josko kovimmat pakkaset alkaisivat hel-

pottamaan. Kevät on varma tapaus, se tulee varmasti, kuukaudesta ei ole vielä varmuutta.

Kerholehti tulee myös varmasti, mutta siinä on aikataulut selvillä. Lehti muuttuu paljon ja siitä 
Outille iso kiitos, myös sisältöä on tarkoitus muuttaa ja tarinoita kehitellä laidasta laitaan, joten 
kaikennäköinen materiaali otetaan ilolla vastaan.

Monet varmaan tietävätkin minut jo vuosien varrelta, mutta niille uusille tuttavuuksille Jarmo 
Vilén nimeä tottelen ja Porissa olen ikäni asustanut, Mustangeilla on ajeltu 38 vuotta ja kerhon 
jäsenenä ollut vuodesta 1982 eli alusta alkaen. Ellun
kanssa asustellaan omassa tuvassa ja poikamme 
Miksu asuu sekä harrastaa tuossa ihan naapurissa.

Koitetaan saada tämä julkaisu pysymään mielen-
kiintoisena...

Tepolle ISO KIITOS näistä vuosista lehden peräsi-
messä.

T: Jarmo

4 Huhuja ja kuultua

5 Alueuutiset

6 Toimijat esittelyssä

8 Slalom Cup 2019 tulee 

– oletko valmis!

10 Mussen elvytys 

– Mustang II Mach 1975

15 Nettisivuston uudistus

16 Terveisiä Italiasta

18 Ladys Corner

19 XLVI Talwiajot Saarijärvellä 

ja 1965 Mustangin kunnostus

22 Rallimenestystä metsästämässä

24 Tapahtumakalenteri

25 Jäsenetuliikkeet

26 Organisaatio ja alueyhteyshenkilöt

27 Kevätkokouskutsu

30 Ponipuodin uusi ylläpitäjä ilmoittautuu!

10

19
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HUHUJA JA KUULTUA

Moikka! Samalla kun meikä 
lukee somesta Corralin aineis-
topyyntöä, alkaa ikkunan takaa 
kuulua outoa mekkalaa. Viikon-
loppu oltiin poissa kotoa ja sinä 
aikana satoi talven ennätyslumet. 
Autopaikalla talon päädyssäkin 
lunta oli kymmeniä senttejä, 
vaan eipä huolta. Sieltä se kätevä 
isäntä rouvan Cobran ajovalmiik-
si lehtipuhaltimella pöllyyttää. 
Kiitollisuuden tunne itsellä pääl-
limmäisenä, mutta naurultakaan 
ei voinut välttyä.

Talviterveisin Riitta Rintamäki

Eka kuva on kun alettiin tekeen 
tänne meille kotitallii ja joutui 
raukka pihassa palelemaan. Toi-
nen kuva kun lähti kosmetologille 
ja tuli entistä kiiltävänäpä takasi. 
Tästä alkoi Mussen kotipaikan ra-
kennus ja Musse pilttuussaan.

Päivi Saarenmaa

Tampereen Hot Rod showhun 
on lähetetty express-toimitus 
suoraan Kaliforniasta. Konttiin 
on kuulemma pakattu Steve Sa-
leenin ”parasta seppälää”, elo-
kuvan promomalli ahdettuna ja 
kuorrutettuna näyttävällä värillä. 
Nähtävillä tuoreeltaan kerhon 
osastolla, jos ei laivat jumiudu 
jäihin.

Länsi-Suomeen kotiutui -11 
Shelby GT500 vuoden vaihteessa, 
ja pääsee hyvään talliin kaverei-
den viereen. Komiaa..!!!!

Kuva otettu 4.2.2019 ikkunan 
läpi kotona Lapualla.

Tallin suojaan
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ALUEUUTISET

KAINUU
Kainuun osaston kk-palaverit joka kuu-
kauden ensimmäinen perjantai klo 18 
Kajaanin ABC-asemalla, siellä lasten leik-
kinurkkauksen liepeillä. Tervetuloa mu-
kaan höpöttämään!

 Kari 040 546 5757
jukeronmusti@gmail.com

KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen talvikauden kokoontumi-
set Hämeenlinnan Tiiriön ABC-asemalla 
joka kuukauden toinen keskiviikko klo 18.

KESKI-SUOMI
Keski-Suomen aluemeetingit:
• Helmikuu–toukokuu, ABC Palokka 

klo 15. Joka kuun 1. sunnuntai.
• Kesäkuu–syyskuu, Satamakahvila 

tai Naissaaren kahvila. Sama aika ja 
päivä.

 Terveisin Toni Kaastinen

LAPPI
Lapin läänin kk-tapaamiset joka kuukau-
den 1. sunnuntaina Ohjustien Shell-ase-
man kahviossa alkaen klo 13. Lisätiedot 
keskustelupalstalta.

OULU
Oulun alueen kk-tapaamiset joka kuukau-
den 1. sunnuntaina, Oulun tullin Nesteel-
lä alkaen klo 18. Mahdolliset muutokset 
ilmoitetaan FMOC-keskustelupalstalla. 
Tervetuloa mukaan.

PIRKANMAA
FMOC Pirkanmaa toivottaa kaikki jäsenet 
tervetulleeksi hieromaan aivonystyröitä 
pakohuonepeliin lauantaina 23.3. Paikka 
on Tampereen Keskustorin kupeessa Fin-
laysonin alueella sijaitseva Room Escape 
Tampere, Finlaysoninkatu 7, 5. krs (room-
escape.fi ). Kokoontuminen paikalle klo 
15.30. Pelit alkavat porrastetusti klo 15.45 
ja 16.00. Hinta 25 euroa/pelaaja. Pelin jäl-

keen porukalla naapurissa sijaitsevaan 
Panimoravintola Plevnaan (plevna.fi ).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset Lauri Sa-
lokangas 0400 724 555 (puh, txt, whats-
app) tai L.salokangas@gmail.com.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, 
viimeistään 8.3.

Aiheesta topic myös keskustelupals-
talla aluetoiminta-alueella. Tervetuloa 
pidemmältäkin lauantaipäivän viettoon!

POHJANMAA
Pohjanmaalla tapaamme kokoontua ke-
säisin meetingien/kahvitteluiden parissa 
Vaasan alueella. Olemme osallistuneet 
mm. Seinäjoki Cruisinkiin ajamalla let-
kassa Vaasasta Seinäjoelle ja kokoontu-
neet illan päätteeksi syömään.

Onko sinulla ajatuksia toiminnan ke-
hittämiseen ja yhteisiin tapaamisiin liit-
tyen? Yritysvierailuja? Grillausta? Cruisin-
geja? Mitä itse haluaisit?

Lähdetään kehittämään mukavia yh-
teistapahtumia porukalla! Ota rohkeasti 
yhteyttä ja seuraa alueen toimintaa niin 
Facebookin kuin foorumin välityksellä.

 T. Marko Hokkanen, 040 750 9481

POHJOIS-KARJALA
Pohjois-Karjalan aluetapaamiset ilmoi-
tetaan FMOC Aluetoiminta-palstalla sekä 
Facebook- ja Whats App-ryhmässä North 
Karelia Mustang (suljettuja ryhmiä).

Ilmoita tietosi, niin lisään ryhmään
Petri 050 383 5154 tai 
petri.birdy@gmail.com

PÄIJÄT-HÄME
Olisko se jo pikkuhiljaa kevättä kohti? Ei 
kyllä paljon siltä tunnu. Vuosi on saatu 
käyntiin. Käyty ihan perinteisesti kah-
villa ja jaettu toimintakalenteri. Päästy 
haukkaamaan raitista ilmaa grillauksen 
ja nokipannukaff een äärelle. Saatu juoda 
kuohuvaa ilouutisten johdosta. Saamme 
ihka oman Mustang-hääparin tänä vuon-
na. Onnea Jarkki ja Tiina.
• Su 10.3. Jäärata-ajo + grillausta 

ja yhdessäoloa
• Huhtikuusta alkaen perinteinen Lah-

ticruising joka kuun toinen lauantai

• Su 14.4. klo 17 keilausta, 
omakustanteisesti Lahden keilahallilla

• La 4.5. Näyttelyn pystytys
• Su–ma 5.–6.5. Classic Car Show
• Su 12.5. klo 12 FrisbeeGolf,

Orimattilan radalla
• Su 9.6. klo 12 Maisema Cruising, 

historian havinaa
 Rita, 040 729 2409,
rita.hakamo@phnet.fi , ja 
Jarkki 050 529 2325, 
jarkki.viking@gmail.com

SATAKUNTA
Satakunnan-alueen kk-miitit, joka kuukau-
den viimeinen su Tikkulan ABC:llä klo 14.

UUSIMAA
Uudenmaan kuukausimiittingit 2019:
• 17.3. SEA LIFE Helsinki klo 14.00
• 7.4. ”Man Cave” Porvoo klo 14.00
• 1.5. Vääksyn kanava
Muutoksia voi tulla. Päivämäärä ja kellon 
ajat tarkentuvat aina tapahtuman lähes-
tyessä.

 Tervetuloa tapaamisiin toivottaa 
FoxyLady91 / Päivi, 046 935 6203

VARSINAIS-SUOMI
Varsinais-suomen pikkujoulut järjestet-
tiin jo kolmatta kertaa peräkkäin vasta 
tammikuussa! Joulukuu kun on yleensä 
aina kiireinen kuukausi ja tammikuu ko-
vin hiljainen!

Olimme varanneet pöydän ravintola 
Blankosta! Ilmoittautumisia tuli yllättävän 
vähän, mutta tunnelma oli siitä huolimatta 
tiivis ja nauru ja hymy täytti tilan hyvin!

Oli kiva nähdä Mustang-porukoita! Oli-
han meillä tiivis 1,5 vuotta yhdessä, kun 
järjestimme Fun Run Turkua 2018!

Puhuttavaa oli paljon ja naurua riitti! 
Oli paikalla yksi Mustangkin!

Jatkoille lähdettiin Lietoon harrastetal-
lin 10-vuotis tallibileisiin!

Seuraavaksi tavataan 17.2. Ruskon 
hiihtokeskuksella. Lähdetään patikoi-
maan luontoon ja laavulle grillataan mak-
karaa ja turisemassa!

 Marlene Lindqvist, 050 528 5632
marlene.lindqvist@gmail.com

Varmista tulevien tapahtumien ajat ja paikat sekä lisätiedot foorumilla/Facebookissa/WhatsApp:ssa.

Aluetoiminnan keskustelupalsta: www.mustangclub.fi /board/viewforum.php?f=44
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Merja Masalin
Puheenjohtaja

Olen kolmatta vuotta hallituksessa 

mukana ja tälle vuodelle uutena 

juttuna tuli puheenjohtajan pesti.

Mustang-harrastusta takana on 

jo reilu 15 vuotta ja ajelen muse-

oidulla 1971 Coupe Grandella. Vii-

me vuonna ajokilometrejä kertyi 

liiankin vähän, mutta jos tulevana 

kesänä nähtäisiin useammissa ta-

pahtumissa kuin viime kesänä.

Nähdään kesän tapahtumissa!

Mika Kosola
Varapuheenjohtaja

Mika Kosola, 48, Mustang-harras-
taja Teiskosta. Vaimon Hannan
kanssa kierretään kesän tapahtu-
missa milloin muilta kiireiltä ehdi-
tään. Itsellä alkoi viimeinen vuosi 
hallituksessa.

Jukka Kalliokoski

Jäsensihteeri

Jukka, 54, Hollolasta Päijät-Hämeestä. Perhee-

seen kuuluu vaimo Eriikka sekä jo aikuiset lap-

set Ella & Emil. Työskentelen kansainvälisessä 

yrityksessä laboratoriotuotteiden myynnin joh-

totehtävissä.

FMOC-kerhotoiminnan lisäksi lähellä sydäntä 

olevia muita harrastuksia ovat mm. urheiluam-

munta, vapaaehtoinen maanpuolustus- ja palve-

lujärjestötoiminta. Lisäksi historia ja ilmailu kiin-

nostavat. Mustang-innostus alkoi teinipoikana ja 

syttyi kunnolla aikoinaan nuorena USA:ssa. Pari 

viime kesää on hyvän kelin kulkupelinä käytös-

sämme ollut Terminaattori eli -04 SVT Cobra.

Hoidan yhdistyksen jäsenrekisteriä sekä yllä-

pidän kerhon Mustang-tietokantaa. Minulle voi il-

moittaa tiedot hankittuasi uuden harrasteauton.

Foorumilla Hornet

Markku Timonen
Jäsen

Olen Markku Timonen Nummelasta 
ja olen ensimmäistä vuotta hallituk-
sessa harjoittelijana. Mustang-har-
rastus alkoi tarkalleen 22.8.2012. 
Halusin auton, jossa on tehoa sekä 
ääntä ja on ärhäkän näköinen. Ku-
vausta vastaava auto löytyi Riihimä-
eltä ja kaupat tehtiin. Tykkään ajaa 
slalomia, mutta ajanottoa on turha 
käynnistää kohdallani. Parhaan fi i-
liksen saan, jos onnistun ajamaan 
radan fl adissa. Jotkut kerholaiset 
puhuvat Savusesta?

Jarmo Vilen
Corralin päätoimittaja 
ja klassikkovastaava

Moikka kaikille ja hyvää kevään 
odotusta. Kyllä näin lumisen tal-
ven jälkeen jo odottaa lumien 
sulamista ja asvaltin kuivumista. 
Nähdään taas tapahtumissa sekä 
muutoinkin.
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Tiina Matilainen
Rahastonhoitaja

Olen Tiina Matilainen Tuusulan Hyryläs-
tä ja toimin Mustang-clubimme uutena 
rahastonhoitajana. Teen päivätyökseni 
koulutuspäällikön töitä erityisammat-
tiopistossa nuorten parissa. 

Liityin Mustang-clubiin vuonna 1997 hankkiessani nuorena naisena oman Mustan-
gin, joka on minulla edelleen. Mustangini on mallia 1965 HT, ja se on tullut Suomeen 
Texasista vuonna 1990. Auto oli Suomeen tullessaan preerian pronssin värinen ja se 
sai vuonna 1991 punaisen miranolin pintaansa. Ennen kuin auto siirtyi minulle, se oli 
maalattu kermankeltaiseksi. Viime talvena Mustin väri palautettiin alkuperäiseksi ja 
lisäksi sitä ehostettiin muutenkin. Viime lokakuussa Musti museorekisteröitiin.

Pari vuotta sitten törmäsin Mustangclubin Uudenmaan keilaillassa mukavaan 
komeaan nuoreen mieheen, jolla oli myös Musti. Siitä lähtien olemme kulkeneet 
yhdessä. Jarkki toimii tällä hetkellä Päijät-Hämeen aluevastaavana Ritan kanssa. 

Näin jälkikäteen voidaan sanoa, että Jarkin aluevastaavaesittely Corrallissa pari 
vuotta sitten tuotti tulosta, koska hän mainosti lehdessä olevansa sinkku! 

Ajokaudella meidät tavoittaa Päijät-Hämeen ja Uudenmaan autotapahtumista ja 
tietenkin Fun Runista.  

Minut tavoittaa sähköpostiosoitteesta toimisto@mustangclub.fi . Olkaahan tar-
vittaessa yhteydessä.

Sanna Pilvesvuori

Jäsen

Tällä hetkellä Etelä-Suomessa asuva 

FB- (ja milloin mikäkin) kuski, mutta sy-

dän sykkii Keski-Suomen salomaille ja 

Suur ajojen rallireiteille. Varsinkin taas 

nyt kun suostuivat siirtämään MM-ajot 

toiseen ajankohtaan... Hiljaisena tutus-

tujana hallituksessa ekaa vuotta, vas-

tapainoksi saattaa löytää rylläämästä 

slalom-radoilta.

Taisto Rajala
Urheilujaosto

Taisto Rajala Vesilahdelta ja FMOC:n halli-
tuksessa ensimmäistä vuotta. Toimin myös 
kontaktihenkilönä kerhomme ja Ford Na-
tionals järjestäjäporukan välillä.

Ensimmäisen Mustangin hankin 2003 ja 
olen ollut myös kerhon jäsen siitä lähtien.

Silloin kun en ole vapaalla autojen kim-
pussa, löytää minut punttisalilta hikoile-
massa tai vaikka Hakametsän jäähallista 
kannustamassa yhtä tiettyä joukkuetta!

Outi Tuomainen
Corralin taittaja

Olen Outi Tuomainen Jyväskylästä. 
Olen Corral-lehden uusi taittaja eli leh-
den ulkoasu on minun käsialaani.

Olen työskennellyt lehtien parissa 
yli 10 vuotta ja juuri helmikuussa tuli 
3 vuotta täyteen yrittäjänä.

Mustangit ovat tulleet tutuiksi, kun 
olen päässyt kruisailemaan Hannu-vel-
jen lainatessa -66 Mustanginsa kesäisin 
viikoksi tai pariksi. Se onkin ollut aina 
kesän kohokohta!

Yllä kuvassa sain kyytiä viime vuon-
na Kemoran ratapäivillä ja slalomissa.

Mukavia lukuhetkiä!

Olin Mustangclubin tapahtumassa viime syksynä

Pornaisissa ja yllättäen törmäsin Dr. Feelgoodiin.

Tässä olen Jarkin Lincolnin ratissa.

KUVA: JANNE KÄHKÖNEN
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Slalom Cup 2019 tulee –

oletko valmis!
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Mitä itse asiassa 
on autoslalom?

S uomalaisen autourheilun 
kattojärjestön AKK:n tyhjen-
tävä virallinen määritelmä 

”autoslalom on nopeuskilpailu, joka 
käydään suljetulla kestopäällyste-
pinnalla erilaisten esteiden aiheut-
taessa suunnanmuutoksia vauhtia 
hiljentävästi” pätee täydellisesti 
myös FMOCin Slalom Cupiin. ”Erilai-
sia esteitä”, eli käytännössä keiloja 
ja kulloisenkin rata-alueen luonnol-
lisia muotoja hyväksi käyttäen som-
mitellaan rata, jolla vauhti pysyy sen 
verran kohtuullisena, että meillä ei 
ole edes kypärä pakollinen. Mitään 
kävelyvauhtia ei silti mennä, rengas 
vinkuu ja pulssi nousee kyllä sen 
reilun minuutin aikana, jonka radan 
kiertäminen yleensä kestää.

Se minkä luonteinen radasta 
kulloinkin tarkalleen ottaen tulee, 
riippuu ratamestarin päivän fii-
liksestä. Tämä on osaltaan myös 
FMOCin Slalom Cupin suola. Välillä 
mennään hiukan kovempaa ja vä-
lillä hiljempaa. Välillä joutuu kes-
kittymään enemmän navigointiin ja 
virhepisteiden välttämiseen, välillä 
taas pääsee laskettelemaan huolet-
tomammin ja optimoimaan ajolin-
joja. Jopa kypäräsääntöön on nähty 
poikkeus viime syksynä Kemorassa, 
jossa oli cupin historian kaiketi kova-
vauhtisin slalom.

Radat on joka tapauksessa aina 
suunniteltu autokalustoa silmällä 
pitäen. Mustang ei taivu aivan samal-
la tavalla kuin ne pikkukirput, joilla 
AKK:n alaisia virallisia slalomeita 
ajetaan, joten radat on tehty riittä-
vän jouheiksi. Ratojen merkitsemi-
nen keiloilla on meillä myös tehty 
huomattavasti selkeämmin. 

Autoslalom, varsinkin FMOC-viri-
tyksillä, on halvin ja turvallisin tapa 
pitää laillisesti hauskaa auton ratis-
sa. Ja päästä hetkeksi Valtteri Bot-
tasmaiseen kisatunnelmaan.

FMOC Slalom Cup est. 2005
Slalom cupissa on tulossa jo 15. kau-
si ja Fun Runin yhteydessä on ajettu 
slalom-kisa jo vuosikausia ennen 
cupia kin. Aivan Monacon Grand 
Prixiin verrattavia perinteitä ei ehkä 
vielä ole, mutta kunnioitettavasti 
kuitenkin!

Cupissa ajetaan yleiskilpailu ja 
lisäksi kuudessa luokassa.
• LK.1 1964–1973: Early stock
• LK.2 1964–1978: Early modifi ed
• LK.3 1974–1998: Late stock 

(+1999–2004 lukottomat)
• LK.4 1979–1998: Late modifi ed
• LK.5 1999 ja uudemmat: Super 

saloon
• LK.6 Lady Cup

Henkilökohtaisten luokkien lisäksi 
ajetaan edellisten vuosien tapaan 
myös tiimikisa. 

Säännöt pysyvät tänä vuonna sa-
moina kuin aiemminkin. Ainoa muu-
tos koskee rengastusta: tällä kaudella 
sallitetaan kaikki tieliikennekäyttöön 
hyväksytyt, DOT-merkityt renkaat. Ai-
empina vuosina kaikkein pehmeim-
mät, alle 100 treadwear-merkinnällä 
varustetut renkaat oli rajattu AKK:n 
alaisista sarjoista mallia ottaen pois, 
mutta tänä vuonna tätä rajoitusta ei 
ole. Cupin säännöt kokonaisuudes-
saan löytyvät kerhon keskustelufoo-
rumilta netistä.

Ratamestarina aloittaa tänä 
vuonna Mr. Slalom Antti Kallio. Me 
muut Rayden Racing -tiimin jäsenet 
komppaamme, jos tarve vaatii. En-
simmäistä kertaa cupin historiassa 
julkaistaan vähintään viikkoa ennen 
jokaista slalom-osakilpailua kartta 

Antti Kallio
Slalom-vastaava 2019

Harrastukseni ensikipinä sai hehkunsa mökki-

reissulla kesällä 1996. Mukana oli isäni työkaveri 

-92 GT Mustangillaan. Pääsin testaamaan autoa 

Vesilahden maalaismaisemissa ja sehän vei ja-

lat alta tuntuen maagiselta -79 Toyotan jälkeen. 

Myöhemmin armeija aikoina ostin sotilaskodista 

V8-Magazinen, jossa oli esittely Pertti Heinosen

modifi oidusta -89 GT Convertible Mustangista, joka oli juuri minun makuu-

ni rakennettu. Kului vuosi ja vastaavanlainen -90 GT Convertible oli minun.

Suhteeni slalomiin oli alkuaikoina viha-rakkaussuhde.

Rakkautta lajiin kirvoitti ne onnistuneet ajosuoritukset, joilla pääsin 

maaliin sekoilematta reitillä. "Vihaa" puolestaan reitin kadottamiset mil-

loin liiallisen yrittämisen, milloin minulle liian haasteellisten ratojen mu-

kana. Kuitenkin laji muuttui minulle kesien odotetuimmiksi hetkiksi.

Vuonna 2019 meille on suuri kunnia tiimimme Rayden Racingin kans-

sa viedä kerhomme Slalom Cuppia eteenpäin. Pyrimme tekemään lajin 

mahdollisimman helppolukuiseksi ja tuomme slalomia mielikuvana esil-

le enemmänkin ajoharjoittelun kuin kilpailun valossa. Ajoharjoittelu kun 

madaltaa käsityksenä kynnystä osallistua lajiin ensi kertaa.

Kevät tulee pian. Nähdään Hämeenlinnassa 25.5. kauden aloituksessa! 

radasta, Amerikan mantereen au-
tocross-sarjoista mallia ottaen. Kar-
tasta löytyvät reitin lisäksi radan no-
peustiedot, yleisön sijainti, maali ja 
lähtöalueet sekä turvalliset alueet, 
joille radan toimitsijat sijoitetaan.

Tuleva kausi koostuu perintei-
seen tapaan viidestä osakilpailusta. 
Tuloksiin lasketaan neljä parasta si-
joitusta viidestä.
1. lauantai 25.5. kevätkokouksen 

yhteydessä, paikkana 
Tammer-Tukku Hämeenlinnassa

2. lauantai 8.6. kevätratapäivän 
yhteydessä Botniaringillä 
Jurvassa

3. lauantai 15.6. V8 Summer 
meetissä Himoksella

4. sunnuntai 28.7. Fun Runin 
yhteydessä Mikkelin suunnalla

5. lauantai 28.9. syysratapäivän 
yhteydessä Pesämäen 
moottoriradalla Honkajoella

Tervetuloa pitämään hauskaa!
Niin ja by the way: edelliselle ra-

tamestarille Mika Kosolalle vielä 
erikseen kiitos erityisen hienoista ja 
joka kerta erilaisista cupin palkinto-
pysteistä viime vuosina. Saas nähdä 
miten saadaan tätä perinnettä jat-
kettua... 

Teksti: Jari Siltala
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O stin auton Vantaalta 2017 vap-
puna, ajoimme auton kotiin Kes-
ki-Suomeen, hiukan tietä hakien 

se tuli, mutta perille päästiin. Alkuperäise-
nä ajatuksena oli tehdä autosta päivitetty 
lähes uusi, tai minkälaisen nyt 43-vuoti-
aasta voi tehdä. Tarkoitus ei ollut tehdä 
näyttelyautoa, vaan enemmän race-hen-
kinen auto, mielestäni siinä onnistuttiin 
aika hyvin.

Purkaminen aloitettiin kesällä ja siinä 
yhteydessä huomattiin, että yllätyksiä on 
tulossa, ruostetta oli paljon enemmän 
kuin päältä näytti, onneksi olin asennoi-
tunut ongelmiin, joita kyllä sitten olikin. 
Peltiä meni 2,5 neliötä yhteensä. Loka-

suojat kun otettiin pois, huomasimme, 
että auton keula oli käytännössä poikki, 
etutolpat tai miksi niitä nyt kutsutaan, 
ruostereiät oli peitetty alumiinipelleillä, 
jotka oli pop-niiteillä kiinni, aluksi nau-
ratti, lopussa ei .

Penkit ja matot pois, maton alla oli ko-
ko pohjan peittona solumuovi, eli hyvin oli 
kosteus saatu pysymään lattialla. Ihmette-
linkin jossain välissä, et mistä jalkatiloihin 
tulee vettä, pohjapelti oli niin huokoista, et 
vesi tihkui läpi. Takakylkipellit tilattiin jen-
keistä, olivat niin pahat, et ei edes viitsitty 
koittaa niitä kunnostaa. Puskurit tilattiin 
lasikuituisina, vanhat painoivat 27 kiloa/
kappale, uudet ehkä yhden kilon. 

Etupenkit päivitettiin Sparcon puo-
likuppipenkkeihin ja orkkisturvavöi-
den lisäksi laitettiin 4-pistevyöt. Lat-
tiamatto tilattiin jenkeistä, onneksi 
löytyi orkkiksena, meni hienosti pai-
koilleen. Auto keveni noin 150 kiloa.
Tuulilasi tilattiin myös jenkeistä, ei tullut 
koskaan perille, saatiin sit kuitenkin Suo-
mesta tilattua toinen, takaluukun ikkuna 
pois ja tilalle pleksi (normilasi painaa 
12 kiloa). Samalla takaluukun ”iskarit” 
uusiksi myös, nyt nousee luukku hyvin 
ja pysyy ylhäällä, aikaisemmin kopsahti 
takaraivoon .

Etujarruiksi Wilwoodin isommat levyt, 
taakse tuli kahdeksan tuumainen lukko-

Mussen elvytys

Mustang II Mach 1975

MUSTANG II
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perä, johon isommat levyjarrut. Kardaani 
myös meni uusiksi.

Mietittiin tekniikkaa, mitä, mistä. Vaih-
toehtoina vanhan korjaaminen, hylättiin 
liian kalliina. Uusi jenkeistä, hylättiin epä-
varmana. Lopputuloksena kaveri, Pietari 
Markko, osti Hollannista Ford Falconin, 
josta otettiin mulle kone ja laatikko. Laatik-
ko muistaakseni C4? Kone v8 347 stroker, 
piristettynä versiona, en muista spekse-
jä. Hiukan jyrkemmillä nokilla kuitenkin.
Kaikki tukivarret ynnä muut sellaiset irti, 
hiekkapuhallus, maalaus ja uudet puslat, 
etuiskarit/jouset säädettävinä mallina, 
vanteet 17 tuumaisina, 245 kumeilla.

Skooppi keulaan, muuten ei mahtunu 
pelti kii, hiukan ilmettä samalla lisää.

Väriä mietin muutaman kuukauden, 
päädyin väriin Rosso Corsa, tunnetaan 
kaiketi Ferrarin punaisena. Muuten suu-
rin osa listoista, valojen kehyksistä ynnä 
muista, maalattiin mustiksi.

Pakosarjat päivitettiin peltisiksi, put-
kisto tehtiin kokonaan uusiksi, x-putki vä-
liin ja pienet vaimentimet perään. Syylari 
meni myös vaihtoon ja ropelli heitettiin 
pois ja sähköfl ekti tilalle.

Kaikkea en enää edes muista, mut 
paljon tehtiin ja vaihdettiin, aikaa meni 
kaikkiaan 10 kuukautta, lopputulos on 
ainakin minua miellyttävä ja se vissiin on 
pääasia.

Katsastus oli hauska, inssi ajoi auton 
jarrutestiin, tuli halliin ja sanoi et on muu-

ten helevetin hyvät jarrut, heitto etu-, ta-
ka- ja käsijarruissa oli nolla prosenttia. 
Nosti auton ylös ja katsoi vähän aikaa 
ja tokaisi, mitäs mä tätä rupeen suotta 
heilutteleen, täähän on uusi auto. Kysyi 
meinaanko takajousitukselle tehdä jo-
tain, sanoin et ehkä, hän jatkoi, et jos teet 
niin katotaan sit samalla nuo etuiskarit, 
ku eivät taida olla ihan alkuperäiset.
Muutoskatsastettiin etupenkit, isommat 
vanteet ja turvavöistä pyysin mainin-
nan, et jos käytetään normivöitä, auto 
on 4-paikkainen, ja jos käytetään 4-pis-
tevöitä, auto on 2-paikkainen. 

Teksti ja kuvat: Mikko Hyvärinen



Mustang II  1974
Projekti sai alkunsa vuonna 2000, kun Parka-
non Viinikasta kuusen alta tuli hankittua tämä 
valmiiksi purettu -74 ”pikkukakkonen”.

Aihio paljastui lopulta melko rapeaksi ja 
uutta peltiä tulikin väännettyä noin parin ne-
liön edestä koriin talven 2001 aikana.

Ovet ja lokasuojat oli melko toivottomat, jo-
ten heti vuonna 2011 löytyi sopiva varaosa-au-
to, josta sai muutakin tarvittavaa osaa.

Kesällä 2017 oli pidempi loma niin sain isän 
kanssa tehtyä koriin hiekkapuhalluksen, poh-
jamaalauksen, massauksen ja saatiin pultat-
tua akselit alle.

Viime kesänä tuli maalattua koriin matta-
valkoinen pintaväri ja pääsin lopulta kokoa-
maan Mustangia. Tekniikaksi tulossa rekiste-
riotteessa mainittu 351W ja vaihteistoksi C4.

Mika Mattila / Ulvila

2000

2017

2019

MUSTANG II



Mustang II  1976
Kimmo Korhosen -76 saa uutta peltiä talven aikana.

Mustang II  1976
Olli Ojala sai pitkän projektin päätökseen – kesäksi ajoon.
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Mustang
1966

• 302-lohko, porattu .040 
ylikokoon

• Teräskampiakseli,
• H-teräskiertokanget
• Takomännät
• CNC-koneistetut alukannet
• Voodoo-jakopää
• Voodoo-nokka
• Alumiinirullaventtiilikoneisto
• Remmiahdin
• C4-laatikko
• Det roit 8.8 -taka-akseli, 

Caltraxit
• Sn95 jäähdytetyt levyt 

joka nurkassa

Veijo Uotila

1966 Shelby GT40 mk II

Moottori
Shelby Engine Company 
aluminium 427 FE V8

Moottorin koko
8620 cc / 526 cid

Teho
750 hp

Vääntö
895 Nm

Vaihteisto
5-vaihteinen manuaali / RBT

Mika Kosolan 
tallissa 
lymyää aika 
räyhä laite...

Välityssuhde
3.73:1

Alusta ja kori
Superformance, Semi-mono-
coque, Sheet Steel/lasikuitu

Vanteet
Edessä: 15x8” - 22 mm off set
Takana: 15x10” - 47 mm off set

Talleissa

tapahtuu

Renkaat
Avon Racing CR 677

Pituus
4,14 m

Leveys
1,79 m

Korkeus
1,03 m

Paino
1 088 kg

Painojakauma
40/60

Polttoainesäiliö
87,17 l

Valmistusmäärä
20 kpl
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F ord Mustang Owners’ Clubin net-
tisivusto on uusittu tammikuussa 
2019. Julkaistua uutta sivustoa on 

tarkoitus kehittää edelleen uusien ide-
oiden ja saadun palautteen suunnassa. 
Tavoite on ollut toisaalta luoda näyteik-
kuna, mikä kerho on, ja toisaalta sivusto 
toimii tiedotuskanavana ja linkkiportaali-
na kerhon jäsenille. Sivustoon pääsee se-
kä osoitteella www.fmoc.fi  että osoitteella 
www.mustangclub.fi .

Uusi sivusto on toteutettu Word Press-
julkaisujärjestelmällä, jossa on kerholle 
räätälöity ulkoasu. Sivusto on responsii-
vinen eli se toimii joustavasti erilaisilla 
päätelaitteilla. Laitteiden määrä on lähes 
rajaton, joten pieniä kompromisseja on 
jouduttu luonnollisesti tekemään. Kuvi-
tuksessa on käytetty runsaasti kerholais-
ten yhdistyksen palstoille (muun muassa 
Facebookiin) lähettämiä kuvia. Mikäli jo-
kin kuvasi ei mielestäsi saa olla sivuilla, 
ilmoita asiasta ylläpitäjille.

Nettisivujen rinnalla Ford Mustang 
Owners’ Clubin viestinnässä edelleen toi-
mivat sekä laaja keskustelufoorumi että 
kerhon Facebook-ryhmä.

Heli ja Tuomo webmastereina

Sivuston toteutuksesta vastaavat talkoo-
periaatteella TammiViestinnän Tuomo ja 
Heli Tammi, jotka ovat Mustang-harras-

tajia ja kerhon jäseniä. Tammet voi bon-
gata kesäkaudella Ford Mustang GT350 
Fastback Tributen kyydissä. Autollakin 
muuten on nettisivut, jotka löytyvät www.
tammiviestinta.fi /mustang -osoitteesta.

Heli on yrittäjä, koulutukseltaan Me-
dia Designer ja MTI-tiedottaja. Hän tekee 
TammiViestinnän parissa työtään tehden 
muun muassa graafi sta suunnittelua, tait-
totöitä ja nettisivustoja. Yrityksen kautta 
onnistuu periaatteessa kaikki viestinnän 
palvelut, sillä yrityksellä on myös useita 
yhteistyökumppaneita. Vaikka pihassa on 
muitakin Fordeja, kesäkaudella valinta on 
mielellään Mustang, olipa kyseessä hu-
viajelu, kauppareissu tai työtapaaminen.

Heli, Tuomo ja Mustang GT 350 Tribute.

Nettisivuston 
uudistus

Tuomo toimii myös sivutoimisena 
yrittäjänä viestinnän ja nettisivujen pa-
rissa, mutta päätyö löytyy Tampereen 
yliopistolta opettajankouluttajana ja 
it-asiantuntijana. Nettisivustot kuuluvat 
työssäkin vastuualueisiin samoin kuin 
hanketoiminta, täydennyskoulutus sekä 
oppimisympäristöjen, tietotekniikkaa 
hyödyntävän ja teknologiaa soveltavan 
opetuksen kehittäminen.

Heli ja Tuomo asuvat Ryttylässä Rii-
himäen naapurissa. Seudulla on paljon 
jenkkiautoharrastajia, ja Mustangejakin 
on runsaasti. He ovat myös mukana pai-
kallisen RHRA:n (Riihimäen Hot Rod As-
sociation; www.rhra.fi ) toiminnassa. 
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Terveisiä
Italiasta

Hei kaikille!

E nsinnäkin olen kiitollinen saa-
mastani mahdollisuudesta kertoa 
tarinani teidän kerholehteenne 

Coralliin.
Nimeni on Fabrizio Schenardi. 
Olen MustangManian perustaja, joka 

on maailman parhaalle autolle, Ford Mus-
tangille, omistettu blogi. Olen ollut Ameri-
kan autojen fani niin kauan kuin muistan.

Kasvoin pienessä italialaisessa kylässä 
nimeltään Carpaneto Piacentino. Kylällä 
800 metrin päässä kodistani oli Amerikan 
autoihin erikoistunut talli. Joka päivä 
pyöräilin sinne katsomaan mitä he siellä 
rakentelivat.

Minun yhteiseloni Mustangien kanssa 
alkoi 27.7.1991 kun täytin 8 vuotta. Tal-
lin omistaja vei minut ajelulle -69 Mach I 
4-vaihteisella Mustangilla, se oli punainen 
mustalla konepellillä. Se oli mieleenpai-
nuva kokemus, jonka tulen muistamaan 
aina. Ajelun päätteeksi hän sanoi minulle:

– Poika, tulet vielä joskus omistamaan 
Mustangin, jos vain todella niin haluat.

En koskaan unohda niitä sanoja. Ne sa-
nat jäivät kaivamaan minua pitkään.

Kunnes vuonna 2004 ollessani perhee-
ni kanssa lomalla Hollannin Antilleilla, 

perheystäväni kertoi siellä asuvasta tyy-
pistä, jolla on Mustangi.

Kysyin häneltä voisinko saada tämän 
herrasmiehen yhteystiedot, halusin tava-
ta hänet. Perhetuttavamme sanoi:

– Sopii, mutta ensin sinun on autettava 
minua purkamaan 40 jalan kontti.

Tyhjensin ja täytin konttia yli 40 asteen 
lämmössä varvastossuissa lomallani.

Kaksi päivää myöhemmin tämä her-
rasmies tuli vuokraamamme talon eteen 

ja vei minut ajelulle. Hetken kuluttua hän 
kysyi minulta haluaisinko koeajaa autoa.

En koskaan unohda sitä hetkeä! Istuin 
-66 avo Mustangin (jota ei ollut entisöity) 
kuskinpenkillä ja se oli mahtavaa!! Rätti al-
haalla, aurinko paistaa... unohtumatonta!!

Palasin takaisin Italiaan ja otin toisen 
työn, koska tarvitsin lisää rahaa.

Vuonna 2006 perheeni kanssa käytyjen 
pitkien keskustelujen jälkeen otin rahat, 
jotka olin säästänyt ja lähdin Floridaan.

Sain ajaa ensi kertaa Mustangia vuonna 2004.



Suomessa Pony Express Racingin 
porukan kanssa.

Nuori 
Fabrizio.

Herra Geigerin luona 
Geiger Carsissa.

Vuonna 2016 Detroitin autonäyttelyssä 
sain haastatella itse Bill Fordia.

Menossa Ford Racing 
toimistolle vuonna 2015.

Carroll Collectionin omistajan 
William Dearyn kanssa vuonna 2016.

Minä ja Giuliano Zuccato, joka oli 
Mustan gin muotoilijana 1963–1993.

Cleo Shelby, Carroll Shelbyn leski, 
haastattelussa 2017.

Ensimmäisen Mustangini ostopäivänä Floridassa 2007. Vasemmalla kuvassa sama auto 9 vuotta 
myöhemmin kiihdytysradalla.

Löysin punaisen Mustangini Coconut 
Point Ford -nimisestä liikkeestä Esterosta 
Floridasta. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä!

Ajoin GT Fastback, 5-vaihteisella ma-
nuaalilla siirtokilvillä auton Miamiin. Se 
oli elämäni paras automatka!

Aloin rakentamaan autoa heti sen 
saavuttua kotimaahani: putkisto, alusta, 
jarrut ym.

Vuonna  2013 päätin viedä intohimoni 
hieman pidemmälle ja perustin Mustang-
Manian.

Vuonna 2014 saimme suurimman pal-
kinnon, jonka online-blogi voi saada: Ford 
Motor Companyn virallisen hyväksynnän.

Vuosina 2015–2016 saimme kutsun 
Fordilta vierailla Ford Racingissa Dearpo-
nin tehtaalla ja muissa Det roi tin lähellä 
olevissa kohteissa.

MustangMania on kasvanut suureksi ja 
olemme tällä hetkellä yhteydessä 35 Mus-
tang-kerhoon ympäri maailman.

Olen itse henkilökohtaisesti käynyt 20 
niistä, Suomessa kahdesti.

2017 myin GT Fastbackin... ja ostin ti-
lalle vähän ajetun -07 Rouch Stege I avon.

Meillä on nykyään yli 126 000 seuraa-
jaa sivuillamme. Käy sivuillamme www.
mustangmania.it ja seuraa Facebookissa, 
Instagramissa sekä Youtubessa. 
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N äin talven keskellä voi haaveilla ke-
sästä ja mietiskellä, mitä uutta voisi 
kehitellä Mustangismin ympärille 

näin naisnäkökulmasta.
Miehet korjaa, kunnostaa, kiillottaa, hink-

kaa ja hankaa autoja – juu tiedän, että osa 
naisista tekee samaa, mutta itse en kuulu tuo-
hon joukkoon, vaan olen lähinnä henkessä 
mukana ja nautin maisemien muuttumisesta 
apukuskin paikalta.

Oma polleharrastus on alkanut vuonna 
1985 kun tapasin tämän nykyisen aviomieheni 
(eikä minulla muita miehiä ole ollutkaan ). 

Meillä eletään vahvasti Mustangeista ja 
olenkin sanonut, ettei tämä ole enää vain har-
rastus, vaan elämäntapa.

Viime kesän uutuusmekkoni oli Mustang-lo-
golla somistettu ja ihan itse tuunattu.

Kenkäfriikkinä olen ollut innoissani kirppik-
siltä tekemiini Mustang-kenkälöytöihin ja mi-
kä parasta hinnat on olleet varsin kohtuullisia 
noin 20 euroa/pari.

Nyt pitää alkaa kehittelemään jotain uutta 
ensi kesäksi. Katsotaan syntyykö mitään val-
mista vai jääkö suunnittelun asteelle. 

T: Mus Tang
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XLVI  Talwiajot
    Saarijärvellä
        ja 1965  Mustangin
            kunnostus

J o perinteikkääksi muodostunneeseen 
Talwiajoon startattiin rapeassa -16 as-
teen pakkassäässä tänä vuonna. Tämä 

oli minun neljäs kertani mukana. Aikaisem-
pina vuosina olemme olleet matkassa: Hyp-
pösen Timpan 1973 Venezuela Mustangilla, 
minun eteenpäin siirtynneellä 1968 HT Suo-
mi-Mustangilla, remmiahtimen siivittämä-
nä, Heiston Jarin 1972 Mach 1 Mustangilla, 
Niemisen Jannen 1966 avo-Mustangilla ja 
tietenkin katto alhaalla tukka hulmuten -20 
asteen pakkassäässä, sepä olikin takapenk-
kiläiselle ikimuistoinen kokemus ja pelkäs-
tään hyvässä mielessä. 

Tällä kertaa oli taas minun vuoroni olla 
kuskina ja reissun järjestäjänä, syksyllä ru-

pesin miettimään kun kalusto on vaihtun-
nut rapiaan tahtiin, että eihän minulla ole 
Talwiajoihin autoa, johon mahtuu enem-
män kuin kaksi henkeä. Heikkona hetkenä 
jo mietin josko matkaan olisi lähdetty 1965 
Shelby Cobrallani pienemmällä porukalla. 
Tein kuitenkin päätöksen, että heikossa 
kunnossa oleva 1965 HT Suomi-Mustangi 
kunnostetaan Talwiajoihin mennessä, au-
tolla on 1979 vuodelta historia Jyväskylän 
seudulta. 

Aloittelin vaihtamalla takakyljet, joihin 
oli hitsattu kuplan lokasuojista levikkeet, 
nämä olisin kyllä halunnut säästää, mutta 
olivat todella ruosteiset ja toteutus oli vä-
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maalataan molemmin puolin niin kyllä 
sitä vain menee. Vihdoin viimein juuri 
ennen joulua pääsin ruiskuttamaan pin-
tamaalia koriin, maalauksen suoritin ka-
verin maalausuunissa. Uuni oli kuitenkin 
sen verran pieni, että kaikkia osia ei olisi 
mahtunut samalla kertaa maalamaan 
irrallaan. Maalasin kaikki irto-osat ensin 
sisäpuolelta sekä oven ja luukkujen vä-
lit. Tämän jälkeen soviteltiin luukut ovet, 
lokasuojat, hiekkapellit, yms. suurinpiir-
tein paikoilleen ja suojattiin sisäpuolelta. 
Maalaus onnistui kuin onnistuikin mieles-
täni hyvin. Muutamia autoja olen aikai-
semmin maalannut, mutta en koskaan 
niin sanotulla massavärillä, jossa lakka 
tulee erikseen. Tämän jälkeen olikin ilon 
ja onnenpäivät päästä kasamaan pitkiksi 
joulun pyhiksi autoa. Siinä välissä kun ka-
verini teki pakkelointihommia, kunnostin 
moottorin. Sille riitti puhdistus, jakopään 
uusinta sekä tiivisteiden vaihto. Moottori 

hintäänkin arveluttava. Kyljet vaihdon 
alkuperäisistä saumoista. 

Samalla uusin sisemmät ja ulommat 
sisälokasuojat ja käytännössä kaikki pe-
räkontin pellit. Lattiapelleissä tyydyin 
vaihtamaan pellit vain jalkotiloihin ja 
saumat hitsasin puskuun, jotta näkyviä 
saumoja ei jäisi myöskään alapuolelle. 

Hitsaustöiden jälkeen purin auton lop-
puun ja puhalsin korin lasimurskalla, tä-
mä oli erittäin hyvä tuote ja käytännössä 
koko koripuhallettiin noin neljällä säkillä 
murskaa. Toki tähän auttoi huolellinen 
vanhojen massojen pois kaapinen ennen 
puhallusta. Tämän jälkeen hioin vielä pin-
tapellit pellille ja ruiskutin Grillissä epok-
sin ympäri koria. Ainoana ulkopuolisena 
työnä ulkoistin pakkelin levittämisen ja 
hiomisen kaverilleni. Voisin karkeasti 
arvella että maalia ruiskutin erivaiheis-
sa yhteensä noin 20–25 litraa, mikä tun-
tuu aika hurjalta, mutta kaikki pellit kun 
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oli remontoitu joskus 1980-luvun alku-
puolella ja sen jälkeen ei paljon enää oltu 
ajeltu. Vaihteistolle riitti myös tiivistei-
den uusinta, taka-akselistossa vaihdoin 
panjon, koska vanhaan oli hitsailtu mitä 
ihmeellisempiä kiinnikkeitä hottentot-
tiajoilta. Alustaan tietenkin uusin kaikki 
tukivarret, puslat sekä jouset ja jarrut. 

Hattuhyllylle sai jäädä siellä olleet esi-
neet: kuolleenmiehen hattu, Alkon vähit-
täismyynti hinnasto vuodelta 1981 sekä 
punaiset plyyssityynyt Mustangi-logoilla. 

Myös ekvalisaattori ja Hitachin kaiutti-
met piti jättää muistuttamaan entisajoista. 

Auton sain katsastettua ja museokat-
sastettua viikkoa ennen h-hetkeä.

Tästä projektista jäi pelkästään hyviä 
muistoja ja hyvää oppia. Yksi mukavin 
uusi juttu oli kun löysin lähistöltä pinta-
käsittelyfi rman, jossa sinkitin kaikki pul-
tit, mutterit ja muut osat, jotka ovat alun-

perin olleet ilman maalausta. Olipa kiva 
tehdä välillä Museoauto! Tuntui olevan 
paljon helpompaa tehdä alkuperäinen 
kuin ihmeellisten rakennelmien viritte-
ly . No seuraava projekti on jo aloitettu 
ja se ei tule olemaan museopeli eli mitään 
ei opittu taaskaan .

Talwiajot menikin erittäin mukavasti 
ilman minkäänlaisia ongelmia. Ajoimme 
140 kilometrin reitin erittäin kauniissa ja 
talvisissa maisemissa. Keli oli mainio ja 
aurinkokin näyttäytyi välillä. Lisäksemme 
oli toinenkin Mustangi, joka jälkeenpäin 
nähdyistä kuvista päätellen oli poistunnut 
tieltä syvälle penkaan, maalissa kuitenkin 
tämäkin auto oli ehjänä ja perille pääsi. 
Ensi vuonna allekirjoittanut pääsee taas 
nauttimaan takapenkistä luultavasti 1971 
Mustangissa. 

Kiitos!
Pietari Markko
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HISTORIAA

RALLIMENESTYSTÄ
METSÄSTÄMÄSSÄ

1964
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F ord Falcon Sprintit pohjustivat Mus-
tangien tulevaa rallimenestystä. 
Fordilla oli oma ralliohjelma Total 

Performance Aerassa. Mustang oli ralliau-
to jo ennen sen virallista valmistusta.

Eurooppalaisen rallin ohjelman pää-
toimijoita olivat Ford Special Promotion 
Manager, Jacque Passino, Ford Rally kil-
pailupäällikkö George Merwin, Ford Eu-
rope PR-pomo Walter Hayes, Fordin kilpa-
talli Holmann-Moody ja Alan Mann Racing 
Ltd. Alan Mann oli jo menestyksekkäästi 
osallistunut Fal co nil la Monte Carlo -ralliin, 
ja hän oli erittäin kokenut GT40-projektissa 
sekä Cobrien kilpatoiminnassa 1962–1963. 
Loogista oli käyttää hänen kokemustaan  
Mustangin ralliesiintymisessä vuodes-
ta 1964 lähtien, olihan hän ajattanut jo 
14 Falcon Sprinttia rallikilpailuissa.

Alan Mann sai jo helmikuussa 1964 pi-
lottitestiauton – luultavasti 5S07_100003. 
John Grantin mukaan numero kolme oli 
kirjoitettuna konehuoneeseen ja kuten 
Alanin mekaanikko Lionel vahvisti, on 
todellakin kolmas auto koskaan tuotettu.

Mustang oli varustettuna pienellä 
260 cid V8:lla, ja kolmevaihteisella ma-
nuaalilla.

Hankkeen salaisuudesta johtuen koe-
auto varastoitiin Roy Pierpointsin raskaan 
kaluston pajalle ja kaikki tunnisteet, kuten 
maski ja valot otettiin irti autosta.

Helmikuun lopulla vuonna 1964, Alan 
Mannin Goodwoodissa ajamissa alusta-
vissa testeissä Mustangin ajo-ominaisuu-
det todettiin Falconia paremmiksi, vaikka 
molemmissa oli sama pohjalevy. Silmin-
näkijä havaintojen perusteella Alan pu-
keutui testeissä asiallisesti, aina kravattia 
myöten. Tullessaan mutkaan sladissa, oli 
saman tien korjannut kravattia seuraaval-
la suoralla. Autoa käytettiin myöhemmin 
Mustangin tyyppihyväksyntää varten, ja 
jota Alan Mann Racing piti myöhemmin 
muiden Mustangien varaosina. Huhut 
kertovat, että alusta on selviytynyt, mutta 
se on edelleen kateissa.

Mustangin tyyppihyväksyntää sovel-
lettiin kesäkuun 1964 jälkeen, kun Fordin 
23. kesäkuuta Pariisiin FIA:lle lähettämä 
vahvistuskirje, että käytetyn version ja 
luetteloitujen muunnelmien mukaan oli 
rakennettu yli tuhat Mustangia, jotka tun-
nistettaisiin tulevina vuosina 5_07K100001 
(huomioi K-koodin mainitseminen).

Fordin oli lähetettävä tämä luokituskir-
je kahdesti, koska FIA Pariisissa oli alun 
perin hylännyt ensimmäisen kirjeen, kos-
ka Merwin ja Passino olivat allekirjoituk-
sessa vain ”manager”. FIA:lta vaadittiin 
korkeampia päälliköitä allekirjoittamaan 
hakemus. Samat kaverit lähettivät myö-
hemmin saman kirjeen muuttamalla al-

lekirjoituksessa tittelit ”directors”. Tämä 
toinen kirje hyväksyttiin FIA:lla, ja luoki-
tus oli valmis 25.6.1964.

Mustangin esisarjan valmistus aloi-
tettiin paljon ennen 5.3.1964, jolloin 
148 autoa valmistui ennen kuin tuotanto-
linja aloitti tuottamaan lopullista tuotetta 
9.3.1964. Ensimmäiseen erään sisältyi viisi 
autoa lähetettäväksi Eurooppaan. VIN # 
5F07F100025, 100026, 100027, 100033 ja 
100055.

Ei ole vielä selvää tietoa, mitkä niistä 
meni Ranskan Fordille ja mitkä Alan Man-
nille, mutta Alan on selkeästi ilmoittanut, 
että hän sai vain kaksi Mustangia tästä 
ensimmäisestä erästä käyttöönsä Liege–
Sofi e–Liege-ralliin, jossa Mustang teki 
ensimmäisen ralliesiintymisensä Euroo-
passa elokuussa 1964.

Kun he saivat autot pajallensa, vaih-
tui 260 cid -moottori saman tien Hol-
mann-Moodyn rakentamaan 289 cid 
-moottoreihin. Etuakselisto sai samoja 
heavy duty -osia, mitä he olivat käyttä-
neet Falconeissa. Alusta sai myös osia 
Galaxiesta. Jarrut vaihtuivat Girlingin le-
vyjarruihin, mitä Racing Fordilla oli käy-
tössä. Perä sai Detroit-lockerin sisäänsä. 
Lukuisten muiden modifi kaatioiden jäl-
keen pakoputkisto lyhennettiin päätty-
mään takarenkaiden eteen. Samalla jäi-
vät äänenvaimentimet tallin lattialle.

Liege–Sofie–Liege-rallin haasta-
vuudesta kertoo se, että matkaan lähti 
97 autokuntaa, joista vain 21 pääsi maa-
liin saakka. Kilpailu oli käytännössä 6 000 
kilometriä non-stop ajamista maalaisteil-
lä Belgiasta Yugoslaviaan ja takaisin. Ul-
kopuolista huoltoa ei juurikaan ollut. Lie-
ge 1964 tunnettiinkin nimellä: ”the rally 
of crashes”. Mustangien rekisterinumerot 
olivat: DPG3B ja DPJ8B.

Toista Mustangia ajoi ruotsalaispari 
Ljungfeldt Bo ja Sager Fergus, joutuen 

keskeyttämään kaadettuaan autonsa. 
Autosta hävisivät ajovalot pimeässä, ja 
he suistuivat 40 metriä alas tienpenkas-
ta törmäten puihin. Kartturin lähtiessä 
varoittamaan takaa tulijoita ja tavoittaes-
saan viimein huollon, olikin vaikea löytää 
takaisin kilpurin luo. Hän oli pysäyttänyt 
kellonsa tavoittaessaan huollon. He tie-
sivät, että kartturi oli kävellyt kilpurilta 
tasan 10 minuuttia, joten kävelemällä sa-
ma aika takaisin löytyikin ulosajopaikka 
pimeässä. Mustang ei montusta käsipelil-
lä noussut ja nosturin löytymiseen meni 
paljon aikaa, joten keskeytys oli edessä. 
Mustangin vauriot korjattiin, ja se kilpaili 
seuraavan kerran Brand Hatchissa.

Toista Mustangia kuljetti brittipari Proc-
ter Peter ja Harper Peter, joutuen myös 
keskeyttämään jarruongelmiin. Myös he 
suistuivat Mustangilla.

Mustangit eivät Suomessa ylittäneet 
uutiskynnystä, sillä kilpailun voitti Rauno 
Aaltonen ja Tony Ambrose Austin-Healey 
kolmetonnisella.

Pitihähän tiimillä olla nopea huoltoau-
to, että pysyivät liikkuvan rallikolonan 
mukana. Heillä oli kahdeksan Ford Eco-
nolineja, joissa oli mukana muun muassa 
hitsauslaitteet. He joutuivat avustamaan 
Porsche-tiimiäkin, koska heillä ei ollut tar-
peeksi kattavaa työkaluarsenaalia kisas-
sa. Yhdestä vihreästä Econolinesta teh-
tiin nopeantoiminnan huoltoauto. John 
Holmann sovitteli sen nokalle 390 cid 
-voimamoottorin. Motoring News testa-
si autoa Santa Podissa, ja se osoittautui 
nopeammaksi kuin samanikäinen Aston 
Martin. Kilpatiimin onnistui kaataa tämä-
kin auto ajettuansa liian lujaa liikenneym-
pyrään. 

Lue lisää aikalaisten haastatteluja ja tari-
naa autoista www.ponysite.de.

Tekstin koostanut: Arto Malinen

Bo Ljungfeldt ajaa Ford Falconilla Monte Carlo -rallissa 1964.
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TAPAHTUMAKALENTERI

www.fmoc.fi /tapahtumakalenteri

HUHTIKUU
19.–21.4. FHRA American Car Show 
Messukeskus, Helsinki
www.fhra.fi /americancarshow

27.–28.4. Hot Rod & Rock Show, 
Tampere
www.hotrod-rockshow.com

TOUKOKUU
1.5. Vappucruisingit
• Wappu Cruising Helsinki – Porvoo
• Jyväskylä Wappu Cruising
• Vappucruising Kajaani
• Vappuajot Riihimäki (www.rhra.fi )

4.–5.5. Classic Motor Show, Lahti
www.classicmotorshow.fi 

11.–12.5. American Car Show, Oulu
www.facebook.com/americancarshowoulu

25.5. Kevätkokous + Slalom Cup 1

25.5.2019 18th Kouvola Swap & Meet
FHRA Kouvola Club järjestää perinteisen 
Swap & Meet -harrasteajoneuvotapahtu-
man ja rompetorin tulevana keväänä nyt 
jo 18. kerran. Tapahtumapaikkana toimii 

Kouvolan ravirata.
www.facebook.com/kouvolaswapmeet

KESÄKUU
8.6. Kevätratapäivä + Slalom Cup 2 
Botniaring, Jurva
FMOC-foorumi: www.mustangclub.fi /
board/viewtopic.php?f=41&t=18974

13.–16.6. V8 Summer Meet
https://sites.google.com/site/
veekasihimos

15.6. Slalom Cup 3, Himos

30.6. Tykkimäki Mustang meet, 
Kouvola

HEINÄKUU
20.7. Big Wheels Pieksämäki
www.bigwheels.fi 

26.–28.7. Fun Run 2019, Mikkeli
www.fmoc.fi /fun-run-2019
FMOC-foorumi: www.mustangclub.fi /
board/viewtopic.php?f=41&t=18974

28.7. Slalom Cup 4, Mikkeli

Nähdään 
tapahtumissa!

Tervetuloa mukaan Mustang-tapahtumaan Tykkimäen huvipuistoon, Kouvolaan!
Päivän tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin, mutta lyhyesti tapahtuman kulku on seuraava. Autot ajetaan huvi-
puistoalueelle aamupäivällä ennen huvipuiston aukeamista. Päivän aikana on mahdollista tutustua Mustangien lisäksi 
Tykkimäen huvipuiston monipuoliseen laitetarjontaan ja viettää mukava ja rentouttava kesäpäivä mukavassa porukassa. 
Parhaat ajoneuvot palkitaan ja autot ajetaan päivän päätteeksi valvotusti ulos huvipuistoalueelta, jonka jälkeen ajetaan 
cruising-reitti Kouvolan keskustan läpi Kuusankosken suuntaan Shellin/Hong Kongin parkkipaikalle. Tapahtuman kesto 
on noin klo 10.00–17.30 (aikataulu vahvistuu lähiviikkoina).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset (auton tiedot, henkilömäärä ja ilmoittajan yhteystiedot) 
sähköpostilla teppolehtinen@hotmail.com tai puhelimitse 050 410 9788.

Aurinkoista säätä ja runsasta osanottoa toivoen Teppo Lehtinen & FMOC Kymenlaakson alue

ELOKUU
4.8. Forssan Pick-Nick, Pilvenmäen 
ravirata, Forssa
www.pick-nick.com

16.–18.8. Historic Grand Race, 
Ahveniston Moottorirata, 
Hämeenlinna

23.8. Rautaa Rajalle Turnee 
Saariselkä, Ivalo

SYYSKUU
28.9. Syysratapäivä Pesämäellä + 
Slalom Cup 5

28.–29.9.2019 Jenkkiautonäyttely, 
Lahti
www.jenkkiautonayttely.fi 
www.facebook.com/Jenkkiautonayttely

Mustang Meet 30.6.2019
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Car-Koivisto
Teuva

Jäsenille 15 % alennusta.

Yhteyshenkilö:
Kari Koivisto, p. 0500 726 383
car.koivisto@gmail.com

Jokiperäntie 42, 64740 Horo

www.carkoivisto.com

JÄSENETULIIKKEET

IKH Työkalu ja 
Varaosa Oy
Vantaa, Helsinki, Espoo, 
Lappeenranta, Kuopio, Oulu, 
Tampere ja Jyväskylä

Yhteyshenkilö:
Sari Hannuksela
sari.hannuksela@ikh.fi 

US-Parts Oy
Helsinki

Alennus 0–20 % tuotteesta riippuen, 
asiakasnumero 55257. 

Yhteyshenkilö:
Risto Miettinen, p. 09 2513 1914
myynti@usparts.fi 

Holkkitie 10, 00880 Helsinki

www.usparts.fi 

US Center Oy
Loimaa

Alennus vaihtelee tuotteittain. 

Yhteyshenkilö:
Matti Rautakumpu, p. 02 555 1500
rautakumpu@uscenter.fi 

Lamminkatu 11, 32200 Loimaa

www.uscenter.fi 

Tuumacid Oy
Riihimäki

Kerhoedut tuote- ja tapauskohtaisesti.

Yhteyshenkilö:
Teppo Inkinen, p. 040 560 6254
info@tuumacid.fi 

Pajakatu 2 A 1, 11130 Riihimäki

www.tuumacid.fi 

Tarvikekolmio Oy
Lohja

Jäsenalennuksia IKH:n norm.hinnoista 
10 %, muista kaupan norm.hintaisista 
tuotteista 0–20 % tuotekohtaisesti. 

Yhteyshenkilö:
Markku Valden, p. 019 321 088
myynti@tarvikekolmio.fi 

Venteläntie 8, 08500 Lohja

www.tarvikekolmio.fi 

Trade Parts
Summa

Jäsenille alennus 10–15 % normaali-
hinnoista (ei Corral-tarjouksista).

Yhteyshenkilö:
Jukka Johansson, p. 05 355 7289
myynti@tradeparts.info

www.tradeparts.info

Tammer-Tukku
Tampere

FMOC-jäsenkorttia näyttämällä 
kassalla Mustang-grillaus tuotteista 
–10 % alennus.

P. 03 252 1290

Ajokinkuja 3, Tampere

T:mi Seppo 
Niemensivu
Pori

Jäsenille alennuksia tuotekohtaisesti. 

Yhteyshenkilö:
Seppo Niemensivu, p. 0400 591 428
sepni@dnainternet.net

Ojantie 24, 28130 Pori

www.sepponiemensivu.fi 

PP-Autokoneistus T:mi
Lappeenranta

Yhteyshenkilö:
Petri Pukki, p. 044 754 7969 
pete@pp-autokoneistus.fi 

P. 05 451 4772  

Simolantie 2, 53600 Lappeenranta

www.pp-autokoneistus.fi 

Autotalo Laakkonen 
Herttoniemi
Helsinki

Yhteyshenkilö:
Markku Turunen, p. 010 214 8107

Mekaanikonkatu 12, 00880 Helsinki

Falcont
Seinäjoki

Kerhon jäsenille –20 % alennus 
kappaletavararahdista USA:sta 
Suomeen. 

Yhteyshenkilö:
Jani Kankaanpää, p. 050 523 9955
jani.kankaanpaa@falcont.com

Puurtajantie 15, 60510 Seinäjoki

www.falcont.com
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JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja Merja Masalin 0400 499 703
Varapuheenjohtaja Mika Kosola 040 768 1882
Jäsensihteeri Jukka Kalliokoski 040 524 7153
Urheilujaosto Taisto Rajala 040 585 5130
Jäsen Jarmo Vilén 044 251 0246
Jäsen Markku Timonen 040 043 8092
Jäsen Sanna Pilvesvuori 040 768 1771

JÄSENSIHTEERI
Jukka Kalliokoski 040 524 7153

PONIPUOTI
Marlene Lindqvist 050 528 5632

JÄSENETUASIAT
Päivi Karmakainen 046 935 6203

RAHASTONHOITAJA
Tiina Matilainen 040 706 3874 

CORRAL PÄÄTOIMITTAJA
Jarmo Vilén 044 251 0246

WEBBIMESTARIT
Jari Hyvönen foorumi / nettipäivitys
Jyri Ryymin foorumi / kotisivut
Eemeli Isoaho foorumi  
Harri Kunttu nettipäivitys
Tomi Halkola nettipäivitys

FACEBOOK-TEAM
Markus Palo
Hannu Haapala
Eliisa Malinen
Mika Kosola

TOIMINNANTARKASTAJAT
Yrjö Tiilikainen
Jyri Rekonen

VARATOIMINNANTARKASTAJAT
Hannu Haapala
Lauri Salokangas

AUTONÄYTTELYASIAT
Lauri Salokangas – Hot Rod & Rock Show Tampere
Kia ja Päivi Karmakainen – ACS Helsinki
Jarkko Vuori – Classic Motor Show Lahti
Kimmo Toro – ACS Oulu
Kari ja Rita Hakamo – Jenkkiautonäyttely Lahti

SLALOM CUP
Antti Kallio

FUN RUN 2019
Etelä-Savo/Anttola

ULKOMAINEN SUHDETOIMINTA
Johtoryhmä

FHRA YHTEYSHENKILÖ
Johtoryhmä

HISTORIC RACE FINLAND
YHTEYSHENKILÖT
Hannele Hatanpää
Jyri Rekonen

KLASSIKKOVASTAAVA
Jarmo Vilén

ETELÄ-SAVO (MIKKELI)
Kimmo Korhonen 044 264 3350

KAINUU (KAJAANI) 
Kari Roivainen 040 546 5757
Heikki Lähteenmäki 044 514 9092

KANTA-HÄME (HÄMEENLINNA) 
Mika Kuusivaara 050 919 3637

KESKI-SUOMI (JYVÄSKYLÄ) 
Toni Kaastinen 0400 586 851

KYMENLAAKSO (KOTKA)
Jouni Hartikainen 044 512 2074
Etsimme uutta alueyhteyshenkilöä!

PIRKANMAA (TAMPERE)
Lauri Salokangas 040 072 4555
Arto Malinen 040 074 7974

POHJANMAA 
Marko Hokkanen 040 750 9481

POHJOIS-KARJALA (JOENSUU) 
Petri Lintunen 050 383 5154  

POHJOIS-SAVO (KUOPIO) 
Seppo Suhonen 040 547 7976

POHJOIS-SUOMI (ROVANIEMI)
Jari Yrjänheikki 0400 923 391

POHJOIS-POHJANMAA (OULU)
Kimmo Toro 040 362 7331

PÄIJÄT-HÄME (LAHTI)
Jarkko Vuori 050 529 2325
Rita Hakamo 040 729 2409

PÄÄKAUPUNKISEUTU
Päivi Karmakainen 046 935 6203

SATAKUNTA (PORI)
Mikael Vilen 044 299 9882
Rami Harvonen 050 385 6266

VARSINAIS-SUOMI (TURKU)
Marlene Lindqvist 050 528 5632

Ford Mustang Owners’ Club of Finland ry 2019

Alueyhteyshenkilöt:Organisaatio:

ORGANISAATIO
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Slalomia ajetaan 

Hämeenlinnan 

lisäksi neljällä eri 

paikkakunnalla

La 8.6.
Jurva, Botniaring moottorirata, 

kevätratapäivä

La 15.6.
Himos, V8 Summer meet

La 28.7.
Mikkeli, Fun Run

La 28.9.
Honkajoki, Pesämäki moottorirata, 

syysratapäivä

Paikka: Hotelli Vanajanlinna
Osoite: Vanajanlinnantie 485,
 13330 Harviala
Aika: Lauantai 25.5.2019
 klo 14.00 alkaen

Käsitellään yhdistyksen säännöissä 
mainitut asiat.

Tervetuloa!

”Hauskaa, hyödyllistä ja koukuttavaa!”
Sitä on kerhomme jäsenille ilmainen slalom-ajoharjoittelu Mustangeilla. 

Slalom sopii niin museokuntoisille klassikoille kuin radalle rakennetuille 
kilpureillekin. Tästä lajista löydät aina uusia haasteita vaihtuvista olosuhteista 

ja parannat ajoneuvon käsittelytaitoasi hauskanpidon lomassa!

Halutessasi saat mukaasi yhden kerhomme ajoharjoittelun ohjaajista. 
Hän opastaa sinua koko radan läpi. Radalla kierrettävät kartiot ovat kumia, 

joka ei osuttaessa yleensä vahingoita autoa.

Rata sijaitsee osoitteessa länsiportintie 9, Tammer-tukku. Rataan 
tutustuminen kävellen noin klo 15.45. Olethan ajoissa paikalla!

Tervetuloa mukaan!
Antti Kallio, Slalom-vastaava 2019

ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen 
6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittäminen 
7. Yhdistyksen tilien ja toiminnantarkastajain lausunnon esittäminen 
8. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen vuodelle 2019 
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle 
10. Muut asiat 
11. Kokouksen päättäminen

Ford Mustang Owners' Club of Finland ry 
sääntömääräinen kevätkokous

Ajoharjoittelukauden avaus Hämeenlinnassa 
25.5. kevätkokouksen jälkeen!

Slalom Cup 2019

GAME OF CONE’S

KEVÄTKOKOUSKUTSU
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TRADE PARTS
Rapakontie,  49480 SUMMA  Avoinna arkisin 8.30-17.00. 
Phone. (05) 3557 289 ja myynti@tradeparts.info TRADEPARTS.INFO

ÖLJYPOHJIA
MIL30720 ÖLJYPOHJA FORD 289/302, 5 QUART, 3.47” MAX ISKU .............................183,-
MIL30735 ÖLJYPOHJA FORD 351C, 5 QUART,4,1” MAX ISKU .........................................198,-
MIL30740 ÖLJYPOHJA FORD FE- 428, 5 quart, etu sumpulla, kulta .........................186,-
MIL30745 ÖLJYPOHJA FORD 429/460, 5 QUART, 4,5” MAX ISKU KU ........................155,-
MIL30925 ÖLJYPOHJA FORD SB LOW PROFILE ................................................................240,-

PULTTEJA+MUUTA
MIL80035 PULTTI SARJA RUNKOPUKKIEN FORD 289-302 2 pulttinen ................... 55,-
MIL84537 PULTTI SARJA VAUHTIPYÖRÄN 7/16” mustat, 6kpl ................................... 22,-
MIL84538 PULTTI SARJA VETOLEVYN CHEVY -FORD 7/16” mustat, ........................17,-
MIL18800 ÖLJYPUMPPU FORD SB HI-VOL ........................................................................ 88,-
MIL80010 KANSIPULTTI SARJA FORD 289,302 2 kanteen ........................................... 58,-
MIL22500 KÄYTTÖAKSELI ÖLJYPUMPUN FORD 289-302 KARKAIST ....................... 31,-
MIL22550 KÄYTTÖAKSELI ÖLJYPUMPUN FORD FE 352-428 ...................................... 29,-
MIL22560 KÄYTTÖAKSELI ÖLJYPUMPUN FORD 351W .................................................. 30,-
MIL22565 KÄYTTÖAKSELI FORD 351C ................................................................................ 28,-
MIL22570 KÄYTTÖAKSELI FORD 429-460 HD ................................................................. 30,-

ÖLJYPOHJIA
MIL30720 ÖLJYPOHJA FORD
MIL30735 ÖLJYPOHJA FORD 
MIL30740 ÖLJYPOHJA FORD
MIL30745 ÖLJYPOHJA FORD

TR
AD

E P
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TS

WEB
ST

OR
E

OP
EN

 24
/7

KORKEALAATUISET MILODON TUOTTEET KADULLE-KISAAN

Paranna 
moottorisi 
suoritus-

kykyä.

ERIKOIS NURKKA
D1OE-AA-302 MOOTTORI FORD 302 
260hp/vääntö-sinin, raut. Pyydä lista osista
 (EI SIS ALV) ..................................................................... 3550,-

C6ME-A/KÄYT-390 MOOTTORI FORD-TRUCK60s-70s 
390 STD KÄYTETTY. (EI SIS ALV) ............................... 930,-

D9TE-AB/KÄYT MOOTTORI/ALAKERTA FORD 460 
sis öp/n-aks (EI SIS ALV)............................................. 500,-

ET KADULLE-KISAAET KADULLE-KISAAA

Para
mootto
suorit

kykI N C .

SEUR. USA-MATKASEUR. USA-MATKA
MAALISKUULLA!MAALISKUULLA!

SEUR. USA-MATKA
MAALISKUULLA!

OOsatt jaa palvelut 

MMustangiinn jaa  

mmuihinn jenkkeihin! 
Säännölliset toimitukset

Huippumerkit

Asiakaslähtöinen palvelu 

Loistava sijainti 

04040-0-5606 254  info@tuumacid.fi.fi

www.tuumacid.fi.fi

Pajakatu 2 A 1   11130 Riihimäkiki



-autojen varaosat
T:MI

Seppo Niemensivu   |   Puh. 0400 591 428   |   Ojantie 24, 28130 Pori

Alkuperäis- ja tarvikeosat amerikkalaisiin automerkkeihin
mm. • PELTIOSAT

• KUMITIIVISTEET
• ALUSTA
• TEKNIIKKA
• SISUSTA

• LATTIAMATOT
• PUSKURIT
• RACE-OSAT
• KENDALL-ÖLJYT



PONIPUOTI

Tervehdys kerholaiset!

K un ensimmäisen kerran kuulin, et-
tä Ponipuotiin oli hakusessa uusi 
ylläpitäjä, niin hetken mietittyäni 

päätin laittaa ”hakemusta” kerhon joh-
tokunnalle! Tätä kirjoittaessani on Poni-
puoti muuttanut Riihimäeltä Kuusistoon 
eli Turun naapurikuntaan! Reilu kuukausi 
Ponipuodin pyörittämistä takana! Vähän 
vielä harjoitusta käytäntöihin, mutta kyllä 
se ajan kanssa rutinoituu! Pyydän siis kär-
sivällisyyttä tilauksia tekiessä!! Nyt on Po-
nipuodin tavarat inventoitu ja tuotteiden 
lisätilauksia suunnitteilla! Myös kerhon 
oma ”kerhopaita” suunnitteilla! Ja ehkä 
jotain uutta kesäksi! Siitä lisää myöhem-
min!

Ponipuodin verkkosivuille on tulossa 
päivitystä!

Minulle saa laittaa tilauksia ynnä muu-
ta: ponipuoti@mustangclub.fi !

Messuille on tarkoitus tehdä niin sa-
nottu messupaketti lähiaikoina! Tähän 
liittyen messuille Ponipuodin ja kerhon 
tavaraa esille haluavat, olkaa yhteyksissä!

No kuka minä olen?! Olen Marlene 
Lindqvist, 40, Kuusistosta! Perheeseen 
kuuluu aviomies Jan, 48, Erkka, 13, 
Erika, 10, ja Maisa-kissa! Koulutuksel-
tani olen lastenohjaaja ja työskentelen 
päiväkodissa lastenhoitajana! Asutaan 
omakotitalossa, jossa on kahden auton 
harrastetalli!

Kerhon jäsenenä ollaan oltu vuodesta 
1999! Fun Run Turkua olin järjestämässä 
2005 ja nyt 13 vuotta myöhemmin Fun 
Run Turkua 2018! Ensimmäinen Mus-
tang tuli taloon vuonna 1998, Fastback 
-65, joka lähti uuteen kotiin kesällä 2017! 
Siitä alkoi meidän ja minun kiinnostuk-
seni Mustang-autoihin! Nykyään tallista 

löytyy Janin FB -68, joka oli 10 vuoden 
rakentelun jälkeen Fun Run Turussa eka 
kertaa kerhon tapahtumassa mukana! It-
se ajelen vuoden 2006 Mustangilla ympä-
ri vuoden! Lupauduin Varsinais-Suomen 
alue yhdyshenkilöksi jatkamaan Jari Ark-
kukankaan jalan jäljissä! Tavoitteena saa-
da lisää jäseniä, hyviä tapahtumia, miit-
tejä tai muuta sellaista Turun seudulle!

Muita harrastuksia on käsityöt, kuto-
minen ja ompeleminen sekä kuntosalilla 
tulee ahkerasti käytyä! Nähdään tapahtu-
missa ja tulkaa ottamaan hihasta kiinni, ja 
saa soitella ja tulla kahville! Oikein hyvää ja 
antoisaa ajokautta 2019! Kyllä se kesäkin 
taas pian tulee, lämpöä ja aurinkoa! 

Terv. Marlene Lindqvist

Ponipuodin
        uusi ylläpitäjä
   ilmoittautuu!
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HINNASTO
Naisten toppi, koot: S-XXL ......................22 € 
Soft shell-takki, koot: S-XXXL ..................120 € 
Selkälogo edellä olevaan .......................20 €
Vintagekylpypyyhe .................................25 € 45 € / 2 kpl
Parkkikiekko ............................................8 €
Hihamerkki ..............................................5 €
2016 T-paita, 
miesten S-XXL, naisten XS-XXL .................5 € 
Lasten 2016 T-paita .................................5 € 
Huppari vintage-logolla, 
miesten M-XXXL, naisten S-XXL ................50 € 
Viikonloppulaukku .................................30 €
Fleece logolla, musta ..............................55 €
Kerhotarra, pitkä .....................................7 €
Fun Run -dvd ............................................8 €
FMOC-seinäkello .....................................15 €
Palapeli 500 palaa ...................................15 €
Palapeli 30 palaa .....................................5 €
Avaimenperä ............................................2 €
Lippalakki logolla ...................................12 € 20 € / 2 kpl
Historialliset Corralit ..............................3 € 10 € / 4 kpl
Backseat of a Mustang VOL.2 CD ........5 € TARJOUS!
Backseat of a Mustang VOL.1 CD ..........10 €
Mustang-riipus, iso, hopea .....................Oliiviketjulla alk. 140 €
....................................................................Panssariketjulla alk. 135 €
Mustang-rintaneula, hopea ...................100 €
Mustang-korvakorut, hopea ..................120 €
Mustang-riipus, pieni, hopea .................110 €
Mustang-solmioneula, hopea ................130 €
Mustang-kalvosinnapit, hopea .............145 €
Mustang-korvakorut, kulta* ...................kysy tarjous!
Mustang-riipus, pieni, kulta* ..................kysy tarjous!
Mustang-solmioneula, kulta* ................kysy tarjous!
Mustang-kalvosinnapit, kulta* ..............kysy tarjous!

Huomaa, että koruille toimitusaika keskimäärin kaksi viikkoa!

*Näihin tuotteisiin voidaan käyttää omaa romukultaa.

Kysy lisää puodista!

Tee tilauksesi verkkokaupasta www.ponipuoti.fi  tai
sähköpostilla ponipuoti@mustangclub.fi .

PONIPUOTI TAPAHTUMISSA MUKANA!
HUOM! Maksutavat nyt kortilla tai käteisellä!

19.–21.4. FHRA American Car Show Messukeskus, Helsinki

27.–28.4. Hot Rod & Rock Show, Tampere

4.–5.5. Classic Motor Show, Lahti

Huippuartistit itse valitsemillaan biiseillä! 
NYT ALENNETTUUN HINTAAN!

Softshell-takki hengittävästä, tuulen- ja 
vedenpitävästä materiaalista. Rintatasku 
ja sivutaskut vetoketjuilla. Kaksi isoa 
verkkotaskua sisäpuolella.

Odotettu, toivottu ja kaivattu kangas-
merkki on täällä! Halkaisija 7 cm. Liima-
tausta, mutta ompelulla pysyy varmasti 
kiinni takissa, laukussa jne. Hinta 5 €.

Kotimaiset, käsityönä tehdyt Mustang-
korut takaavat upean yllätyksen niin 
isännälle kuin emännällekin.
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OHJELMASSA
Cruisaamista, autonäyttely ja hyvää seuraa sekä iltajuhla. 

ILMOITTAUTUMISET 
www.anttolanhovi.fi/fordmustang sivun kautta.

Muista ilmoittautua, vaikket tarvitsisikaan ruokailua tai majoitusta.
Lisämajoitus: Hotelli Vaakuna, Mikkeli varaustunnuksella BFUN190726.

LISÄTIEDOT
• funrun2019@gmail.com

• foorumin sivut
• www.visitmikkeli.fi

* * * * *   26.-28.7.2019 * * * * *  
OHJELMASSA

Cruisaamista autonäyttely ja hyvää seuraa sekä iltajuhla
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