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T ämä talvi tai etelä-Suomessa syk-
sy, kun on kestänyt jo viimiset vii-
si kuukautta, alkaa lisääntyvä va-

lon määrä luoda uskoa tulevaan, kyllä se 
kevät sieltä jälleen tulee. Nyt viimeistään 
on hyvä aika mennä tarkistelemaan sin-
ne talliin, että mitäs sitä suunnittelikaan 
talven aikana autolleen tehdä. Täytyy 
itse myöntää, että mullakin on edelleen 
ne talvi huollot tekemättä... Mutta huo-
li pois teiltä, joilla sama tilanne on kun 
mulla, kyllä sitä vielä hyvin kerkiää.

Näin alkuvuonna tapahtuu taustalla ai-
na paljon. Nyt tammi- ja helmikuussa 
hallitusporukka ja alueyhteyshenkilö 
porukka on kokoontunut ja suunnitel-
lut tätä ja vähän ensivuottakin. Samoin 
istahdimme alas myös kerhon uuden jä-
senetuvastaavan/mainosmyyjän Heidin 
kanssa. Tällekin vuodelle on luvassa uu-
sia tuulia ja tosin huomattavasti maltil-
lisempia muutoksia kuin viime vuonna, 
mutta jotakin kuitenkin.

Yksi suurimmista muutoksista, joka vai-
kuttaa kaikkiin meihin jäseniin on jäse-
nyyden tarkistaminen tapahtumissa. 
Tämä on aiheuttanut paljon puhetta ja 
ehkä epäselvyyksiäkin siitä mitä tällä 
tarkoitetaan. Jos tätä asiaa nyt vähän 
pohjustaa ei tarkoituksena ole tehdä ih-
misille kiusaa, vaan haluamme varmis-
tua siitä, että jäsenmaksun maksaneet 
henkilöt pääsevät hyötymään jäsenmak-
sustaan. Hallituksen kokouksessa asiaa 
linjasimme vielä tarkemmin niin, että 
jäsenyys täytyy tapahtumissa löytyä vä-
hintään yhdeltä henkilöltä per autokun-
ta ja kannustamme toki perheenjäseniä 
liittymään myös kerhoon.

Jäsenyydenhän voi sitten tapahtumissa 
todentaa näyttämällä fyysisesti voimas-
sa olevaa jäsenkorttia tai kuvaa jäsen-
kortista. Ketään ei tulla käännyttämään 
mistään tapahtumasta pois, jos kortti on 
kotona tai kuva kortista puuttuu, tällai-
sissa tapauksissa sitten vain muistutam-
me uudesta käytäntötavasta. Tai mikäli 
jos huomataan yhteistuumin, ettei tänä 
vuonna Corralleja ole tullut eikä myös-
kään jäsenkorttia, voidaan tällöin tode-
ta, että jäsenmaksusi on maksamatta ja 
näin ollen jäsenmaksun voi myös hoitaa 
vaikka samantien Ponipuodin myynti-
pisteessä.

Kevät on jälleen näyttelyiden aikaa, jo-
ten nähdään näyttelyissä.

Merja 
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Kanna kortesi kekoon, 

kirjoita juttuja, lähetä hyviä 

kuvia, kuiskuttele huhuja 

ja tosiasioita…

CORRAL

T ervehdys täältä ’kirjoituskoneen’ takaa. Harrasteajoneuvoille tulee toukokuussa muutoksia 
katsastustiheyteen, kun yli 40 vuotta vanhat ajoneuvot katsastetaan tulevaisuudessa 2 vuo-
den välein, ja museoajoneuvoille katsastus väli pitenee neljään vuoteen. Tämä on vanhem-

pien Mustangien omistajille hienoa kuultavaa, ja kun meidän autot pidetään kunnossa muutenkin, 
ettei tarvi joka vuosi katsastus rumbaa suorittaa.

Sitten on aivan toisenlaisia uutisia bensan verotukseen ja tie maksuihin liittyvää. Bensan verotusta 
nostetaan taas ja on tosiaan kaavailuissa tehdä tietulleja etelä-Suomeen. Edelleen on vallalla kä-
sitys, että henkilö- ja varsinkin harrasteautoilu on saastuttavien top 10 listalla korkealla, ja samalla 
katsotaan miten Aasian maat dumppaavat kaiken jätteensä meriin ja tehtaiden piipunpäissä ei 
ole mitään fi lttereitä... kyllä rehellisesti tarvii sanoa, että kun käynnistän Mussen tuolta tallista ei 
itsellä kuitenkaan niin kauhean syyllinen olo ole. Ensi kesä vielä ainakin ajellaan luvalla ja syksyllä 
nähdään mitä lainsäätäjät ovat keksineet autoilijoiden päänmenoksi, niin ja ensimmäisiä Mach-E 
Musseja on tilattu ja niitäkin voidaan syksymmällä bongailla.

Terkuin Jarmo

4 Huhuja ja kuultua

5 Alueuutiset

6 Uudet alueyhteyshenkilöt esittäytyvät

9 Fun Run Vaasa 2020

10 Tauski Peltonen:

Mustangit verissä pienestä pitäen

13 Pirkanmaa goes Slot Car Racing

14 Uudestisyntynyt legenda

15 Mikaelin matkassa

18 Tuumacid Slalom Cup 2020

19 UHO Racing

22 Mustangistien häämatka

26 Team 477

30 Mustangi Japanista

32 Lapin jäsenistö esittäytyy

36 Organisaatio 2020 ja kevätkokouskutsu

38 Tapahtumakalenteri

39 Jäsenetuliikkeet

40 Yritysesittelyssä CclDesign Oy

44 Ponipuoti
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HUHUJA JA KUULTUA

Mustang-kerhon jäsenenä voit liittyä FHRA:n jäseneksi edullisempaan hintaan. 
Jäsenkerhon jäsenenä hinta on 15 €/vuosi. www.fhra.fi /liity-jaseneksi tai 0207 430 750.

Yksi Päällikkö lisää saapui Suomeen tammikuun lopussa, nyt omistaja 
kuumeisesti odottaa kevättä ja ajokauden alkua...Onnea hankinnasta!!

Vanha kunnon UPO Musse jatkaa seikkailujaan Savossa, 
antaas katsoa millaiseksi muuntautuu...

Corralin pitkäaikainen 
avustaja Arto Malinen 
kirjoitti tähän lehteen 
jutun, joka oli 80:s.

Mahtava suoritus ja
ISO KIITOS Artolle!!

Satakunnan-alueen 
AY-henkilö Kati purjehti 
lähes kirjaimellisesti 
avioliittoon Jarkkonsa 
kanssa helmikuussa.

Paljon onnea
Simuloille!

Kevään näyttelyennakot:

Tampereen näyttelyssä voi 
ihmetellä paria kettua... 

Helsingissä taas monelta 
vuosikymmeneltä 
kalustoa, mukana mm. 
tänä talvena uuden maalin 
saanut kaunotar.

Oulussa on päällikkö 
paikalla ja Lahdessa ’työ 
Mustangit’ näyttävät mihin 
kaikkeen Mussekin sopii...
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ALUEUUTISET

ETELÄ-SAVO
Katso alueen tapaamisia ja tapahtumia 
kerhon foorumilta.

 Arsi Pesonen 050 9174373

KAINUU
Kainuun osaston kk-palaverit joka 
kuukauden ensimmäinen perjantai 
klo 18 Kajaanin ABC-asemalla, siellä 
lasten leikkinurkkauksen liepeillä. 
Tervetuloa mukaan 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
Aluemeetingit:
Helmi–toukokuu, ABC Palokka klo 15 
joka kuun 1. sunnuntai
Kesä–syyskuu: Satamakahvila tai 
Naissaaren kahvila, sama aika ja päivä.

 Toni Kaastinen 0400 586 851

KYMEENLAAKSO
Kymenlaakson alueen kesän tapahtumat 
ja tapaamiset löytyy nettisivujen fooru-
milta aluetoiminnan ja Kymenlaakso alta.

LAPPI
Kk-tapaamiset joka kuun 1. sunnuntai 
klo 12 Shell Rovaniemi, Teollisuustie 25.

 Paula Piitsalo

OULU
Oulun alueen kk-tapaamiset joka kuun 
1. sunnuntaina, Oulun tullin Nesteellä 
alkaen klo 18. Mahdolliset muutokset 
ilmoitetaan FMOC-keskustelupalstalla.

PIRKANMAA
Kokoonnutaan joka kuun ensimmäisenä 
torstaina Pirkkalan ABC:lle klo 18.00. 
Lisätietoa foorumilta sekä alueen 
Whatsapp-ryhmästä.

 Lauri
0400 742 555

POHJANMAA
Seuraa foorumia/Facebook-sivustoa 
sekä Whatsapp-ryhmäämme. Ryhmään 
pääsee mukaan ottamalla yhteyttä.

 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

POHJOIS-SAVO
KK-tapaamisia kehitellään ja foorumilta 
saa lisää tietoa.

PÄIJÄT-HÄME
• 8.3. klo 12 ulkoilupäivä eli 

makkaranpaistoa ja nokipannukahvit 
luonnonhelmassa. Tarkempi paikka 
ilm. lähempänä tapahtumaa.

• 11.4. klo 18 Lahti Cruising,
Ace Corner

• 12.4. klo 17 vierailu Mobilistien 
tallille Orimattilaan
Autokallentie 5 Orimattila

• 30.4.  Wappu Cruising
Ravintola Lokin parkkipaikka klo 18, 
josta cruising Ace Cornerille

• 2.–3.5. Classic Motorshow, Lahden 
messuhallilla. Paikalla myös 
Ponipuoti, tervetuloa!

• 9.5. klo 18 Lahti Cruising,
Ace Corner

• x.5. Yritysvierailu Talla- 
puukenkätehtaalle Myrskylään. 
(Mahd. myös Malmgårdin kartano.) 
Yhdessä Uudenmaan porukan kanssa.

• 16.-17.5. Mobilistien rompemarkkinat
Jokimaan raviradalla.

• 17.5. Frisbeegolfi a
Heinolan radalla. Lähtö klo 10.30 
Busburgerilta Savontie 409 Lahti

• 23.5. Kouvola swap & meet
Kouvolan raviradalla

• 23.–24.5. Amerikanrauta-lehden 
kiihdytyspäivät Vesivehmaalla

 Terveisin alueyhteyshenkilönne:
 Rita Hakamo 040 729 2409
 rita.hakamo@phnet.fi 
 Jarkko Vuori 050 529 2325
 jarkki.viking@gmail.com

SATAKUNTA
KK-miitit joka kuun viimeinen sunnuntai 
Tikkulan ABC klo 18.
Moottorikahvila Verstas, Pyssykankaan-
tie 170 Nakkila, joka torstai vapusta 
eteenpäin.
• 15.3. Jämijärven Nesteellä tallivierailu
• 13.6. Yhteismiitti Triangle Motors, 

tietoa myöhemmin.
Seuraa aluetta foorumilla.

UUSIMAA
Uudenmaan kuukausimiittingit:
• 8.3. Tekniikan museo, Helsinki
• 19.4. Degerby Deli, Degerby
• 1.5. Wappu Cruising, Wanha Asema, 

Turenki
• 13.5. Weird Antiques, Tuusula
• 7.6. Marskin Maja, Loppi

 Tervetuloa tapaamisiin 
 FoxyLady91 /  Päivi Karmakainen

046 935 6203
karpakka098@hotmail.fi 

VARSINAIS-SUOMI
• 9.5. kesäpäivä Uudessakaupunkissa 

aikataulua lähempänä
Katso tapahtumat kerhon foorumilta.

 Marlene
 050 528 5632

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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Kati Simula
SATAKUNTA

T ervehdys! Olen Kati Simula Ulvi-
lasta. Perheeseeni kuuluvat mie-
heni Jarkko, poikamme Juho

(12) ja leobardigekko Allu. Asustelemme 
omakotitalossa Nahkurissa. Koulutuksel-
tani olen ravintolakokki/tarjoilija ja tällä 
hetkellä työskentelen Arkea Oy:llä palve-
luvastaavana.

Kerhon jäsenenä olen ollut vuodesta 
2013. Mustangilla on ajeltu koko 16-vuo-
tinen yhdessäoloaika. Jarkolla ollut -97 
GT vuodesta 2004. Pääsiäisenä 2016, per-
heeseen muutti toinen Mustang -68 HT. 
Ja kun nälkä kasvaa syödessä, niin vuosi 
sitten tammikuussa niitä tuli jo kolmas, 
Ruotsista haettiin -02 GT. Tällä hetkellä 
ajossa ovat kaksi viimeisintä hankintaa ja 
-97 on isomman remontin myötä purku-
vaiheessa.

Meille Mustangit ovat koko perheen 
harrastus ja välillä maataan kaikki yhdes-
sä auton alla, naamat ja kädet mustina.

Satakunnan alueyhdyshenkilöksi pää-
dyin Vilénin Jarmon pyynnöstä. Tavoit-
teena on saada alueen porukka liikkeelle 
ja järjestää monipuolista toimintaa niin 
isommille kuin pienemmillekin harrasta-
jille.

Nähdään tapahtumissa ja tulkaa roh-
keasti nykimään hihasta. Kesä on jo nur-
kan takana, joten hyvää tulevaa ajokautta 
2020 kaikille. Nähdään!

Terkuin Kati

Uudet 
alueyhteys-
henkilöt 
esittäytyvät
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Arsi Pesonen
ETELÄ-SAVO

 

H i folks! Uusi vuosi 2020 on avau-
tunut Etelä-Savossa ja hieman 
muutoksia luvassa. Kimmo ha-

lusi vetäytyä ayh-toimesta tässä kohtaa. 
Kimmo teki ison työn Fun Run 2019 jär-
jestelyissä. Kiitos siitä hänelle!

Nyt sitten hieman palaan takaisin men-
neisyyteen. On tässä tullut Mustang-ilo-
sanomaa jo 25 vuotta täällä levitettyä. Jo 
paljon ennen FMOC:n alueryhmiä, whats-
appia ja Facebookia, vaikka noissakin 
viestintäkeinoissa oltiin varmasti kärki-
joukoissa tässä maassa.

Etelä-Savon suurimmat harrasteauto-
tapahtumat ovat Oldtimer Run Mikkelin 
Visulahdessa (2020 on jo 31. kerta), ke-
sä-heinäkuun vaihteessa ja Big Wheels 
Pieksämäellä heinäkuussa. Näissä on 
Mustangeilla ollut vahva edustus jo pit-
kään. Lisäksi olemme käyneet porukalla 
keilaamassa ja tehneet yhteisajeluita eri 
tapahtumiin. Kuukausipalavereja emme 
ole pitäneet, mutta kesäaikaan Mikkelin 
satamassa kokoontuu torstaisin jenkki-
automeeting, jossa kerholaisia on käynyt 
omien mahdollisuuksien mukaan.

Allekirjoittanutta Mustangit ja amerik-
kalaiset autot ovat kiinnostaneet pikku-
pojasta asti. Mustang-tarinaa tuli kuultua 
jo lapsena, sillä Spede Pasasen ensim-
mäinen elokuva X-paroni on kuvattu ko-

Olemme toki käyneet esimerkiksi Lahden 
näyttelyissä ja Tykkimäki meetingissä poru-
kalla. Valitettavasti kaikkiin tapahtumiin ei 
ehdi millään ja omasta työnkuvasta johtuen 
viikonloppuvapaatkin on hieman ”kortilla”. 
Tästä johtuen parhaiten saa kiinni teksti/
whatsapp-viestillä. Keep on cruising.

Terveisin
Arsi Pesonen (foorumilla: stangrider)

Paula Piitsalo
LAPPI

M oikka! Olen Piitsalon Paula, 
ikää tänä vuonna tulee sen 
verran et vastaan kahta 25-vuo-

tiasta. Työskentelen Suomen Punaisen 
Ristin palveluksessa myymälänhoitajana, 
Kontti kierrätystavaratalossa. Perheeseen 
kuuluu aviomiehen lisäksi 2 karvaista 
(Jope ja Jaska) ja 2 vähän karvattomam-
paa poikaa (Antti 27 v. ja Aleksi 20 v.). 
Karvattomammat ei asu enää kotona.

Se oli kesä joskus 80-luvun lopussa kun 
kaverin kaveri tuli Ruotsista käymään ja 
hällä oli Mustangi. Se oli menoa se! Po-
ni-logo piirtyi lähtemättömästi muistiin 
ja siitä se siirtyi unelmaksi. Vuosia kului 
ehkä liikaakin, mutta haave pysyi elävänä 
mielessä kunnes 2018 keväällä se tapah-
tui. Helsingin Laakkoselta lähti kyytillä 
kohti Oulun Laakkosta mun eka Mustan-
gi 2017 2.3 Ecoboost. Oi sitä onnenpäi-
vää kun pääsin ratin taakse eka kerran 
ja lähdin kylille cruisaan, sen jälkeen on 
tullukki istuttua ”Hellun” penkillä ihan 
liikaakin. Mustangini toimittaa ihan käyt-
tiksen virkaa täällä Napapiirin tuntumas-

sa ja hyvin toimii myös talviautona, ei ole 
tullut vielä vastaan keliä milloin ei ”Hellu” 
olis mua perille vienyt. Kesällä sain syn-
tymäpäivälahjaksi mieheltäni Roushin 
vapaavirtasuodattimen, jonka ihan itse 
asensin CJ Ponypartsin Bill:in ystävälli-
sellä avustuksella Youtube-videon kaut-
ta, toki asennusaika hällä oli 30 min joka 
vastasi meikäläisen 2,5 h se onkin ainoa 
mitä autooni olen laittanut raidoituksen 
lisäksi.

Mieheni ei ensin hurahtanut näihin 
musseihin, ajeli kyllä mielellään, mutta 
lähinnä pyöritteli silmiään mun hehku-
tuksille. Niinpä sitä lähdettiin Mikkeliin 
Fun Runiin mikä olikin sitten hänelle kään-
nekohta. Bensankatkussa ja V8-koneiden 
jylinässä viikonlopunvietto sen teki, iski 
häneenkin armoton musse-kuume ja ei-
kö omaa metsästään joka sitten löytyikin 
ihan läheltä Oulusta. Meille siis muutti to-
della upeakuntoinen 2001 GT, jolla on ajet-
tu vain 60 000 mailia . Aimon musseen on 
laitettu Magnafl ow-putkisto ja vapaavir-
tasuodatin. Aimon musse seisoo talven ja 
on vain kesäautona, toki hän käynnistelee 
autoa säännöllisesti ja soittaa ”musiikkia” 
naapureiden iloksi (tai harmiksi). 

tikylälläni ja monesti kuulin puhuttavan 
Speden punaisesta avosta.

Oman ensimmäisen Mustangin hankin 
1999 (legendaarinen AC-474 Foxi). Nykyi-
nen 1995 avo-GT on ollut jo vuodesta 2007. 
Takana on 18 muistorikasta Funrun-reis-
sua ympäri Suomea.

Tulevaa kesää jo kovasti odotellaan ja 
tapahtumia. Itsellä olisi halua lisätä eri 
aluekerhojen välisiä yhteistapahtumia. 
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FMOC Hallitus 2020

Heidi Währn

Asun Hyvinkäällä mieheni Pekan kans-
sa. Hoidan Corral-lehden ilmoitusmyyn-
tiä ja kerhon jäsenetuasioita.

Mustang-harrastus alkoi meillä 2015, 
kun GT -07 löysi tiensä pihamme. Musse 
on meillä ympärivuotisessa ”arki”käy-
tössä.

Nähdään kesän tapahtumissa!

Rita Hakamo

Olen Rita Lahdesta, Päijät-Hämeestä.
Perheeseen kuuluu aviomies Kari sekä 
kaksi aikuista lasta Robert ja Rebecca että
kaksi kissaa. Teen töitä kotona.

Mustang-harrastus alkoi huhtikuus-
sa 2009, kun perheeseen hankittiin -96 
avo-Mustang. Toinen tuli syntymäpäivä-
lahjakseni Karilta viisi vuotta sitten -98 Cobra.
Kumpaakin ulkoilutetaan niin paljon kuin 
mahdollista. Harrastus on vienyt mennes-
sään enemmän ja vähemmän. Ensimmäi-
nen tapahtuma missä olimme mukana 
päiväkävijöinä oli Kotkan FunRun 2010.

Toimin PH:ssä alueyhteyshenkilönä 
Jarkko Vuoren kanssa sekä nyt 2020 
alusta kerhon sihteerinä. Alueemme on 
aktiivinen, tervetuloa tutustumaan.

Kerhon foorumilla nimimerkkini on 
RitaGT. Minut tapaa kesäisin autotapah-
tumissa ja syksyisin Lahdessa Jenkkiau-
tonäyttelyssä.

Nähdään!

Markku Timonen
Varapuheenjohtaja
040 043 8092

Merja Masalin
Puheenjohtaja
0400 499 703

Rita Hakamo
Sihteeri
040 729 2409

Jukka Kalliokoski
Jäsensihteeri
040 524 7153

Taisto Rajala
Urheilujaosto
040 585 5130

Jarmo Vilén
Klassikkovastaava
044 251 0246
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H ei kaikille! Kaikki tietänevät, että 
tänä vuonna ehkäpä se vuoden 
odotetuin tapahtuma, Fun Run 

2020, järjestetään merellisessä Vaasassa. 
Aloitimme valmistelutyöt jo viime kevää-
nä, kun saimme kuulla, että Fun Run 2020 
halutaan tällä kertaa järjestettäväksi Vaa-
saan.

Tänä vuonna kokoonnumme upealle 
merenrannalle Hotelli Waskiaan 24.–26. 
heinäkuuta. Ennakkovarauksia onkin tul-
lut kiitettävästi! Hienoa, että porukka on 
ajoissa liikkeellä, sillä kaupungissa sekä 
lähialueilla on muutakin tapahtumaa 
menossa samaan aikaan. Tätä juttua 
kirjoittaessa hotellissa on vielä muuta-
mia huoneita jäljellä, joten kehotan te-
kemään varauksen viimeistään nyt, jos 
olet vähänkään miettinyt tapahtumaan 
osallistumista! Varaus niin majoituksen 
kuin ruokailuidenkin osalta ovat mak-
suttomia! Ruokailuita ei voi varata/ostaa/
perua enää paikan päällä. Yöpyminen ja 
kaikki varatut sitovat ruokailut makse-
taan tullessa hotelliin sisäänkirjautumi-
sen yhteydessä, ja maksettuasi saat ruo-
kailulipukkeet.

Tänä vuonna ohjelmaan tulee hie-
man uudistusta muun muassa Slalomin 
ajankohdan osalta. Slalom ajetaan tänä 
vuonna lauantaina. Tarkemmasta oh-

jelmasta kuulette sitten myöhemmin 
lähempänä tapahtumaa/tapahtumassa 
paikan päällä. Jäsenkortti on myös uu-
dessa roolissa, sillä jäsenyys tarkistetaan 
infotiskillä ilmoittautuessa tapahtumaan. 
Samoin kortilla saa alennusta yhteistyö-
kumppaneiltamme muun muassa kylpylä 
Tropiclandiaan tulee sopimushinta jäsen-
korttia vastaan. Kylpylästä saa poistua, ja 
tulla uudelleen niin monesti kuin haluaa 
samaan hintaan. Lapsillekin on järjestetty 
sinne jotain ohjelmaa.

Mukana tässä vaiheessa tukemassa 
Fun Run Vaasaa ovat muun muassa Scan-
dic Hotel Waskia, Peltisepänliike Sund-
qvist, JT-Tilat Oy, Streetlegal Oy ja niin 
edelleen. Lisää tukijoita mahtuu jouk-
koon mukaan! Tapahtuman Facebook-si-
vut löydät osoitteesta www.facebook.
com/funrun2020. Infoa tapahtumasta 
päivitetään tapahtumasivun lisäksi myös 
foorumille sekä kerhon Facebook-sivus-
tolle. Haluatko olla mukana tukemassa 
tapahtumaa? Ilmoittaudu allekirjoitta-
neelle, jotta saadaan yhteisvoimin hieno 
tapahtuma Vaasaan. 

Kuten mainittua, lue varausohjeet 
kerhon nettisivuilta huolellisesti ennen 
varaamista. Sivulla on ohje niin majoi-
tuksen kuin ruokailuiden varaamiseen. 
Mikäli et majoitu, vaan haluat varata 

pelkät ruokailut, niin tämäkin on huomi-
oitu. EIi majoittujien osalta löytyy myös 
ohjeistus ruokailun varaamiseen. Kaikki 
varaukset maksetaan paikanpäälle saa-
puessa! Hotellissa on luonnollisesti myös 
à la carte -lista, jollet halua varata ruokaa 
etukäteen tai ruokailet mieluummin à la 
carte -listan herkkuja. Ohjeet ja varaukset 
tapahtuvat osoitteen https://fmoc.fi /fun-
run-2020 kautta. 

Lämpimästi tervetuloa 
Fun Run 2020 Vaasaan!

Fun Run teamin puolesta
Marko Hokkanen

Shineld
Seinäjoki

Huippulaadukkaat 
autovahat, autohoitotuotteet, 
autotarvikkeet, autoshampoo.

Kerhon jäsenille -15 % 
normaalihintaisista 
tuotteista. Alennuskoodi 
toimii verkkokaupassa kuten 
myös kivijalkamyymälässa. 
Alennuskoodi on: FMOC2020

www.shineld.fi 

FUNRUN
Vaasa - Vasa

24.–26.7.2020
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A lkusysäys Mustangiin tuli jo 70-lu-
vun taitteessa kun 8-vuotias pik-
kumies näki ensikertaa punaisen 

ja kiiltävän -65 Mustangin. Auto kuului 
Tauskin äidin serkulle ja se teki lähte-
mättömän vaikutuksen nuoreen miehen 
alkuun. Näitä vierailuja aina odotettiin in-
nolla ja alettiin haaveilla omasta Mustan-
gista, sitten joskus kun kortin saisi.

Muutamia vuosia myöhemmin Taus-
kin äiti hurahti myös merkkiin ja Raision 
automyynnissä oli tuolloin vaihtoautori-
vistössä peräti kolme Mustangia. Näitä yk-
silöitä oli lähdettävä katsomaan ja olihan 
se komiaa katsottavaa, kun paikanpäällä 
oli -67 gta fastback,-72 mach 1 ja -69 ht. 
Äidin valinta osui -69 ht malliin, joka oli 
kiiltävän sininen ja varustettu 302-ko-
neella. Äiti sai Mustangin ja Tauskin Mus-
tang-kuume ei ainakaan vähentynyt täs-
tä. Autoliikkeen pihassa ollut Suomi -67 
gta fastback 390-koneella ja musta/kulta 
maalauksineen oli jotain aivan muuta 
mitä oli totuttu näkemään missään, ja se 
jäi verkkokalvoille polttelemaan ja taitaa 
poltella vielä tänäkin päivänä.

Tauski Peltonen

Mustangit verissä 
pienestä pitäen

-67 390 Räyskälässä 
myynnissä. Tämä oli 

pakko ostaa.

Kesä tuli istuskeltua sinisen ht:n kyy-
dissä, mutta ensimmäinen talvi näytti 
kasikoneisen ja takavetoisen auton han-
kaluudet päivittäisessä käytössä, suo-
raan ei tahtonut päästä ja muutenkin oli 
liikkeelle lähtö hankalaa ja kernipenkit 
kylmiä. Ensimmäisen talven jälkeen oli 
selvää, ettei toista talvea enää ajettaisi 
Mustangilla, joten kesän aikana Mustang 
sai mennä ja vaihdossa tuli tilalle joku 
’järkevä’ perheauto.

 Eka oma Mustang

Vuonna 1981 oli aika tullut täyttää unel-
ma omasta Mustangista, joten verkot 
viritettiin ja lehtien palstoja tutkittiin 
tarkasti, siihen aikaan tärkeimmät leh-
det mistä myynti-ilmoituksia tutkittiin 
olivat V8 Magazine ja sunnuntain Hesari. 
Muutaman kuukauden etsinnän kälkeen 
näytti tärppäävän, Mäntsälässä oli myy-
tävänä keltainen -66 ht ja hintakin tuntui 
sopivalta. Elokuussa -81 autosta tehtiin 
kaupat ja olo oli aivan fantastinen, aurin-

Ensimmäinen oma musse -66 ht.
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Turun porukka lähdössä Siikarantaan..

Ajan mukaan slotit ja kunnon kuraläpät.

Ja matka jatkuu ympäri Suomea.

ko paistoi ja mussessa lasit alhaalla, mi-
täpä sitä nuorimies muuta toivoisikaan. 
Tällä meininkillä mentiin loppuvuosi ja 
talven tullen kone avattiin. Tauski otti it-
se projektin käsittelyyn ja 289 sai uudet 
sisuskalut, samaan aikaan auton keltai-
nen väri sai lähteä ja tilalle ruiskutettiin 
punainen kiiltävä pinta vielä ennen ke-
vättä.

1982-1983

Ajokausi -82 alkoi kasauksen jälkeen rau-
hassa totuttelulla remontoidun auton 
tarjoamista kilometreistä. Kesäkuussa 
moottori oli jo sisäänajettu ja todellakin 
sinä kesänä Suomen maantiet tulivat tu-
tuiksi, kilometrejä kertyi paljon ja auto 
toimi moitteettomasti. Joulukuussa -82 
posti toi kirjeen juuri perustetulta Suo-
men Mustang-kerholta ja Tauski liittyi 
saman tien kerhoon ja on alkuperäinen 
jäsen numerolla 103.

Kesällä -83 alkoi olla enemmän jenkki-
autotapahtumia täällä Suomenmaallakin 

ja niissä tuli vierailtua, muka-
na esimerkiksi ensimmäinen 
Pick Nick Forssassa. Mus-
tang-kerhon ensimmäinen 
kokoontuminen oli Heinäve-
dellä Karvion leirintäalueella 
ja sen tuoman menestyksen 
myötä järjestettiin heti toinen 
kokoontuminen.

Toisen kokoontumisen 
paikka oli itseoikeutetusti 
Mustangien mekassa Porissa. 
Paikaksi valikoitui Siikaran-
nan leirintä-alue ja sinne oli 
lähdössä myös Turun seudul-
ta neljän auton letka. Tämä 
reissu elää tämän porukan 
muistoissa vielä tänäkin päi-
vänä, hauskaa pidettiin ja olihan se uutta 
tuollainen kerhotoiminta täällä Suomes-
sa muutenkin.

Elokuussa tuli kuitenkin mieleen koit-
taa auton myymistä, ja se tuotti heti tulok-
sen. Nyt olikin outo olo kun japsi-kärryllä 
ajeltiin ja rahaa oli pankkitilillä, Räyskälän 
syyskisat olivat tulossa ja sinne suunnisti 

myös Tauski eikä mielessä ollut ainakaan 
auton hankinta, mutta parkkipaikalle saa-
vuttaessa ensimmäisenä eteen tuli -67 ht 
ikkunassaan myynti-ilmoitus, ja tietää-
hän sen miten siinä kävi. Aikana ennen 
kännyköitä oli pakko jäädä auton viereen 
odottamaan omistajaa ja muutaman tun-
nin odottelun jälkeen omistajan tultua, 
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oli kaupan teko nopea pienen tinkimisen 
jälkeen ja sovittiin, että myyjä tuo auton 
Tauskille kotiin asti. Uusin hankinta oli -67 
ht 390-koneella ja automaatilla, tällä lait-
teella oli hauska pyörittää gummia ja pi-
tää hauskaa. Tätä hauskanpitoa riitti vuo-
teen -87 saakka, jolloin hienosti palvellut 
auto jouduttiin myymään henkilökohtais-
ten muutosten myötä, myös keikkarinta-
malla alkoi olemaan kiirettä ja Musse ei 
oikein soveltunut keikka-autoksi.

Muutosten tuulia

Jenkkiautot kulkivat mukana seuraavat-
kin vuodet ja ne vaihtuivat käytännölli-
syyden ynnä muiden syiden vuoksi tasai-
sin väliajoin.

Takaisin Mustang-kantaan Tauski pala-
si vuonna 2013, jolloin viininpunainen -72 
Mach tuli talliin. Talven aikana alkoi taas 
tuttu tohina, pellit laitettiin kuntoon sekä 
auto maalattiin keltaiseksi, samalla uu-
sittiin myös alusta ja sisustan osia ja tällä 
kärryllä tuli ajeltua pari vuotta kunnes te-
levisioyhtiön yhteydenotto katkaisi ajelut. 
2016 tehtiin televisioon Paimelan Paroni 
-nimistä ohjelmaa ja siinä osteltiin ihmi-

Frankin rekkari hymyilyttää. Fastback on ollut 
unelmana jo -70 luvun alusta saakka.

Jimmyn -12 gt.-06 GT väliaikaisesti keltaisilla raidoilla. Tästä jatketaan jalostamista.

siltä autoja. Niinpä sovittiin myös tästä 
autosta osio ohjelmaan ja kaupat tehtiin.

Nykytilanne

Tätä nykyä Tauskilla on -06 Mustang ajos-
sa ja sitä on tarkoitus jalostaa oman maun 
mukaiseksi. Tallissa odottaa jo Shelbyn ko-
risarja ja myös alustan ja putkiston kanssa 
meinataan tehdä jotain pientä hauskaa.

Eikä vanha rakkauskaan ole kuollut, kun 
etsinnässä on -65–66 ht, joka olisi paluu 
juurille, tämä ht olisi tarkoitus antaa olla 
ulospäin orkkiskuosissa, mutta mitä kaik-
kea muuta on suunnitteilla sen saamme 
nähdä. Kyllähän se hevonen on potkaissut 
lujaa silloin lähes 50 vuotta sitten kun näin 
hienosti pysyy heppaharrastuksen parissa. 
Eikä omena kauas puusta ole pudonnut 
vai pojasta polvi paranee näillä sananpar-
silla voi jatkaa, koska Jimmy-poika osti 
tammikuussa -12 mallisen gt mussen ja on 
täysillä harrastuksessa mukana, taitaa Pel-
tosen äijät porhaltaa kerhon tapahtumiin 
tänä kesänä kimpassa. 

Teksti: Toimitus
Kuvat: Tauski Peltonen

Keltainen -72 saanut uutta peltiä sekä värin pintaan. Ja taas perinteet velvoittivat... Slotit alla.
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T ätä kirjoittaessa on marraskuun 
102. päivä, ja vuodenajat ovat 
sekaisin kuin muuttolinnun me-

no-paluuliput etelään. Harrastajan puntti 
vipottaa jo kovaa kohti kilpa-areenoita, 
mutta kalenteri sanoi ei. Vielä ei ole kevät.

Pirkanmaan alueen Mustang-harras-
tajat päättivät lähteä kilvoittelemaan, 
vaikka väkisin. Lempäälän UA:n tiloista 
löytyikin helpotusta ajamisen tuskaan. 
Kirkon takapihalta, kierrätyspuodin kel-
larista löytyi puusta valmistettu 8-urainen 
36 metriä pitkä autorata. Miksikö puusta? 
Ettei joku valopää keksisi käyttää autos-
saan magneettia.

Tämä 1:24  autoille tehty rata on alun 
perin rakennettu Helsingin Herttonie-
meen vuonna 2009, josta se löysi tiensä 
vuonna 2016 Lempäälään. Rata oli väli-
varastoinnissa kärsinyt vaurioita, ja se oli 
liian pitkä nykyiseen tilaan.

Rata kokikin täydellisen remontin, ja 
sitä lyhennettiin 7,5 metriä alkuperäi-
sestä mitastaan. Virtaa rataan syötetään 
Kempin 400W-virtalähteellä viiteen eri 
kohtaan radan alla, että virransyöttö olisi 
mahdollisimman tasainen koko radalla. 
Ajanotto radalla hoidetaan laserkennoilla 
0,001 sekunnin tarkkuudella.

Viereisestä huoneesta löytyy perintei-
nen Carrera-autorataan perustuva 6-urai-
nen ja 27 metriä pitkä rata 1:32 autoille.

Paikalle saapuikin 14 vauhdin nälkäis-
tä urospuoleista kerholaista, joista kolme 
Mustangeilla. Ryypättiin kahvit ja kuun-
neltiin toimintaohjeet, ja päästiin paina-
maan petaal... siis kaasukahva pohjaan 
ja suistuminen ensimmäisessä mutkassa 
oli tosiasia. Kuin kevään ensimmäisessä 
slalomissa, mullikkalauma oli jälleen irti.

Saimme koeajaa kaikki 8 rataa ennen 
varsinaista kilpailua ja illan edetessä malt-
tiakin rupesi löytymään kaasun käytölle.

Vain yksi kilpuri koki korinvaihtoon 
johtaneen suistumisen. Henkilövahingoil-
ta säästyttiin.

Nämähän käyttäytyvät kuin oikeat kil-
purit. Kaasu pois = jarrutus. Vetopäällä 
mutkaan = sladissa. Pikkupoikamainen 
hymy rupeaa leviämään kaikkien kasvoil-
le, jopa porukan nuorimman kuskin, 5 v., 
naamalta voi lukea kaasun painamisen 
stimuloivan vaikutuksen hymylihaksis-
toon.

Kilpailussa 8 kuljettajaa ottaa mittaa 
toisistaan kahdeksan kertaa puolitoista 
minuuttia. Jokaisen erän jälkeen he vaih-
tavat rataa. Loppuporukka seisoo penkal-
la nostoväkenä radalta suistuneille.

Tarkkaa ja keskittymistä vaativaa hom-
maa, kunnes ajaminen menee tunteisiin 
ajovirheen takia. Jokaisen erän jälkeen 
edessä on näytöllä sen hetkinen sekun-
däärinen sijoitus, jota tietysti pitää yrittää 
parantaa seuraavassa erässä tuhoisin 
seurauksin.

Kahdeksan erän jälkeen vaihdetaan 
nostoporukka penkalle ja kilpailu saa 
jatkua. Lopputuloksissa kärki on todella 
lähellä toisiaan. Lähes 70 kierrosta kilvan-
ajoa ja eroa syntyi muutamia kymmeniä 
senttejä.

Meidän nopeimmat kuljettajat kirjasi-
vat vähän alta 9 sekunnin kierrosaikoja, 
kun samalla radalla tapahtuman isäntänä 
toiminut slot-autoilun kilpakuski Tuomas 
Koiranen pyöräytti radan kuuteen sekun-
tiin.

Kaikki meidän kuljettajat olivat ensi-
kertalaisia lajissa, mutta tuskin viimeis-

tä kertaa puikoissa. Jotkut kerkesivät jo 
tenttaamaan, että mistä näitä saa!?!?

Kaikki hauska loppuu jälleen liian ai-
kaisin, ja ennen iloisen seurueen katoa-
mista synkkään ja pimeään iltaan varail-
tiin jo seuraavaa ajokertaa.

Kilpaa kun kerran ajettiin oli voittajalle 
palkintona Shelby 500 vuosimallia 2010. 
Mikon voitettua, hän totesi näitä olevan 
jo riittävästi ja lahjoitti Mustangin 5-vuo-
tiaalle Hugolle. Auto pääsi näin välittö-
mästi tositoimiin eikä vain talliin pölytty-
mään. 

Teksti:
Arto Malinen

Tulokset:

1. Mikko kierroksia: 68,97
2. Toni kierroksia: 68,85
3 Mika kierroksia: 68,04
4. Marko kierroksia: 66,74
5. Vesa kierroksia: 64,90
6. Veijo kierroksia: 64,60
7. Juuso kierroksia: 64,28
8. Harto kierroksia: 63,91
9. Pyry kierroksia: 62,68
10. Arto kierroksia: 62,24
11. Tapio kierroksia: 61,09
12. Lauri kierroksia: 60,08
13. Eki kierroksia: 58,22
14. Hugo kierroksia: 47,39

Porukan nopeimman kierrosajan kirjasi 
toisen polven harrastaja Pyry 8.569

Pirkanmaa goes Slot Car RacingPirkanmaa goes Slot Car Racing



V uonna 1968 eräs Ford teki läpi-
murtonsa valkokankaalla. Auto oli 
Mustang GT fastback, ja elokuva 

oli Bullitt. Tähti syttyi, ja samalla tehtiin his-
toriaa. Nyt Mustang BULLITT herättää le-
gendan eloon nimikkoelokuvansa 50-vuo-
tisjuhlan kunniaksi. Autosta itsestään 
povataan legendaa: siinä on tehokkaampi 
5,0-litrainen V8-moottori, värivaihtoehto-
na Dark Highland Green ja nykyaikaiset 
Performance-henkiset sisätilat.

2.1.2020 tuli Päijät-Hämeen Whats App-
ryhmään viesti. Masan viesti meni kuta-
kuinkin näin.

– Hellou, otan Mustang Bullittin koea-
joon viikonlopuksi, olisikos halukkaita 
tutustumaan?

No kahta kertaa ei tarvinnut asiaa ky-
sellä, halukkaita löytyi kyllä. Koeajopäi-

väksi lyötiin nopeasti lukkoon 4. tammi-
kuuta.

Koeajopäivä koitti, päivän piti olla au-
rinkoinen, mutta niin kuin aina märkää 
lunta tuli taivaalta, eipä tuo haitannut. 
Masa tuli sovitusti vähän ennen muiden 
tuloa, jotta kerittiin muutama kuva otta-
maan ja pieni ajolenkki heittää. Tälläkään 
kertaa ei Mustang pettänyt odotuksia. 

Oman fi iliksen toi Bullitt-logot auton 
sisällä, siinä kun Masa päästeli autolla 
menemään ja V8 lauloi. Voi kyllä hyvällä 
omalla tunnolla sanoa Mustangia tera-
pia-autoksi. Tuntui, että kyydissä mur-
heet ja huolet katosi.

Kaikki halukkaat pääsivät autoa koea-
jamaan sekä muutenkin tutustumaan 
Bullittiin, auto sai paljon positiivista pa-

Uudestisyntynyt

lautetta ja miksi ei saisi, olihan se Mus-
tang. Ajovuoroa odotteleva ryhmä vietti 
aikaa tallin puolella juoden lämpöisiä 
juomia keskustellen Bullittista ja kurkat-
tiin myös tallissa majailevien Mustangien 
peltien alle.

Varsinaisiin auton tietoihin en tässä ru-
pea erittelemään, sillä ne löytyvät helppo 
lukusina spekseinä netin syövereistä. 
Kokonaisuutena tyylikäs auto pienine yk-
sityiskohtia myöden. Toivottavasti näem-
me näitä autoja viimeistään tulevana 
kesänä liikenteessä ja jopa kerhon tapah-
tumissa mukana. Vielä erikoiskiitos Masa 
S. Koposelle, joka järjesti tämän koeajo-
mahdollisuuden. 

Teksti ja kuvat: Kari Hakamo

LEGENDA



Mikaelin matkassa Mikael Forsman kiertää tapahtumia ja näyttelyjä 
ympäri maailmaa. Nyt myös meillä on mahdolli-
suus päästä kuvien muodossa heidän mukaansa.

Cougarin ensiajelut.

Losista Lahteen alkakoon.
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Gene Winfi eldin pajalla.

Menevä Pinto. Vuoroa odotellessa.

Paikallinen sheriffi  halusi mukaan kuvaan.

Suomi 100 ja Dave Kindig.
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Vanhasta paloautosta tehty kuljetuskärry.
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Vanne unelma...

-69 malliseksi rakennettu uusi Mustang.

Tarkkasilmäiset huomaavat ’vääriä’ yksityiskohtia.

On kone swappeja ja KONE SWAPPEJA..

Suomessa ’ehkä’ puututtaisiin näkökenttä ongelmaan.
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T uleva kesä tuo mukanaan viisi 
ajoharjoittelutapahtumaa, joita 
Tuumacid palaa sponsoroimaan 

vuosien tauon jälkeen. Kunkin kuljettajan 
ajoista lasketaan neljä parasta sijoitusta 
viidestä tapahtumasta. Ratakartat julkais-
taan edelliskauden tapaan tälläkin kaudel-
la etukäteen foorumilla ja FB-ryhmissä, jo-
ten radan voi opetella kokonaisuudessaan 
paikanpäällä tai jo etukäteen näytöltä.

Ensin mainittava tärkeä asia on ker-
hon jäsenyyden todistaminen ajoharjoit-
telutapahtumassa. Kun tulet ajamaan, 
jäsenyys tarkistetaan kerran 2020 jäsen-
kortistasi. Paikalle tullessa siis jäsenkortti 
mukaan!

Mikä sitten muuttuu?

Slalom Cupin kehittämistä vielä harras-
tajaystävällisemmäksi jatketaan tälläkin 
kaudella.

Hankintalistalla on erillinen tietoko-
nenäyttö, joka valjastetaan tulostauluksi 
ajoharjoittelun ajaksi. Tällä luodaan pai-
kanpäällä vallitsevaan tunnelmaan lisää 
jännitystä ja spekuloinnit ajoista saavat 
uudenlaisen ulottuvuuden. Onhan se ki-
va tietää oman edellisen ajon aika vaikka 
ajaisi vain itseään vastaan! Tämä antaa 
myös järjestäjille rauhan päivittää aikoja 
häiriöttä. Tulosten listaamista puolestaan 
parannetaan ajanottolaitteiston kaape-
loinnin ja ajurin hankinnalla niin, että ajat 
saadaan siitä suoraan Exceliin. Maali- ja 
lähtöporttien välimatkan lisäämiseen 
hankitaan lisäantenni.

Puhuttavimmat uudistukset liittyvät 
varmasti sääntöihin. Vain uudistumalla, 
ehkä jopa yrityksen ja erehdyksen kautta 
voimme löytää lajiin parannuksia ja säi-
lyttää mielenkiinnon lajiin jo pidemmän 
aikaa mukana olleille.

Mustang-mallit uusiutuvat vuosittain 
ja kilpailuluokkia olisi tarve luoda lisää 

– ellei sitten jo olemassa olevia kyetä yh-
distämään. Esimerkkinä sähkömoottoris-
ten Mustangien vielä testaamaton suori-
tuskyky slalom-radoilla.

Sääntöjä uudistaessa huomioimme 
Slalomin nykyisen luonteen, joka on 
muuttunut kuluneiden vuosien aikana.

Keilaporttien leveyttä kasvatettiin 
edellisellä kaudella ottaen mallia Ameri-
kan autocross-kisojen porttien leveydes-
tä. Aikaisempina vuosina kurvailtiin kisat 
pääosin parkkipaikoilla tai ratapäivien va-
rikoilla. Näillä pienempään tilaan raken-
netuilla radoilla oli siis enemmän kään-
nöksiä, joissa auton kulkusuunta muuttui 
paljonkin. Tämä vaati hartiavoimia ja 
autolta ketteryyttä. Toki näin on vieläkin! 
Tulevalla kaudella kuitenkin noin puolet 
radoista on sellaisia, joilla kulkussuunta 
vaihtuu maltillisesti. Ratojen luonteen 
vaihdellessa voidaan todeta toisen vuo-
simallin heikkouksien olevan toisella ra-
dalla toisen etu.

Ohessa muutamia
luokkakohtaisia poimintoja

Yleiskilpailun ajatuksen punaista lankaa 
oiottiin kohdentumaan päivän nopeim-
piin aikoihin. Luokkakohtaiset sijoitukset 
eivät näin ollen enää muodosta pisteytys-
tä vaan taulukkoon poimitaan päivän no-
peimmat ajetut ajat luokasta riippumatta.

Luokka 1, Early Stock muutettiin kat-
tamaan vm. 1964–1978 aikaisemman 
1964–1973 sijaan. Pohdimme akselivälin 
ja painon vaikutusta radoillamme näiden 
vuosimallien ratkaisevimpina, vaihtelevi-
na eroina. Yllämainitun pohdinnan perus-
teella tätä kokeillaan kaudella 2020.

Luokka 2, Early modifi ed säilyy samana 
kuin aikaisempina vuosina.

Luokka 3, Late stock kattaa koko Fox- 
sukupolven vuosimallit 1979–2004 aikai-
semman 1974–1998 sijaan.

Luokka 4, Late modifi ed kattaa koko 
Fox-sukupolven vuosimallit 1979–2004 
aikaisemman 1979–1998 sijaan.

Luokka 5, Super Saloon laajeni taas uu-
simmalla Mustangilla. Nyt luokkaan mah-
tuu vuosimallit 2005–2020 viritystasoon 
katsomatta. Sähköllä kulkevia Mustange-
ja ei sijoiteta vielä mihinkään luokkaan, 
mutta niillä kerhon jäsen voi ajaa Slalo-
meissa luokkien ulkopuolella.

Lady’s Cup kisataan totuttuun tapaan 
myös tulevalla kaudella naisten kesken. 
Tämän sarjan pisteitä ei enää lasketa ylei-
seen sarjaan tai tiimikisaan vaan pisteytys 
näihin poimitaan autokohtaisista luokka-
pisteistä kuten miehilläkin.

Säännöt ja ajankohtaiset infot löyty-
vät kokonaisuudessaan foorumiltamme 
osiosta Tapahtumat -> Race tapahtumat.

Slalomin pariin toivotaan paljon uusia 
harrastajia. Halutessasi ajosuoritustesi 
ajat jätetään kirjaamatta ja näin kynnys 
osallistua lajiin on ehkä pienempi.  

Tervetuloa jälleen kesän koukuttavim-
man harrastuksen pariin! 

FMOC Slalom vastaava Antti Kallio, 
sääntövastaava Jari Siltala sekä ope-
roiva tiimi Rayden Racing

Slalom Cup 2020 
ajoharjoittelutapahtuma 
kurvaillaan seuraavilla 
paikkakunnilla

su 24.5. Nakkila
su 31.5. Jurva Botniaring 

kevätratapäivä
la 13.6. Himos iltatapahtuma
la 25.7. Fun Run, Vaasa
la 19.9. syysratapäivä Pesämäki

Vuosikymmenen 
uudet tuulet!

Ajoharjoittelutapahtuma

Tuumacid Slalom Cup 2020
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V uonna 1996 ostin 17-vuotiaa-
na ensimmäisen auton, joka oli 
vuosimallia 1970 Ford Maverick 

302-moottorilla. Sillä tuli kadulla ajel-
tua ja ensimmäinen drag race -kokeilu 

tapahtui vuonna 1998. Aika oli silloin 
14,1 sekunttia. Maverickilla tuli ajeltua 
varttimailihommia putkeen vuoteen 2009 
asti. Paras aika 302 stroker -moottorilla oli 
10,5  sekunttia.
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Heinäkuussa Malmössä testaamassa uutta moottoria/turboa.

Tuolloin tuli viimeiset 5 kautta ajettua 
sm-kisoja.

Maverick löytyy vieläkin perheestä 
(Oliver-pojalla), nykyään vuoden 2017 
Mustangin 5.0 Coyote -moottorilla. Au-
tohan on nykyään taas täysin katuauto, 
mutta varttimaili taittuu 11,1 sekunttiin 
ja yli 200 km/h loppunopeuksiin.

2011 vuodelle tehtiin uusi katukilpuri 
vuoden 1981 Fox Mustangista. Autoon 
tehtii 331 cid pikkulohko Ford-moottori, 
jota terästettiin procharger ahtimella. Au-
to oli niin sanottu vakioalustalla, ei 4-link-
kejä ja kapeat rengaat.

Paras aika kirjattiin 402 metrin mat-
kalla 8,2 s ja 278 km/h nopeutta siinä vai-
heessa.

Autolla tuli voitettua suomenmesta-
ruus vuonna 2012 Katuautoluokassa, 
2013 tultiin toiseksi ja vuosi 2014 oli kausi 
milloin auto lähti käsistä Kalajoen osa-
kilpailussa 250 km/h vauhdissa ja pyöri 
usean kerran katon kautta ympäri dyy-
neillä. Vaikka näin kävi toiseksi viimeises-
sä kisassa niin olimme kuiteskin kauden 
lopussa kolmansia suomenmestaruus-
sarjassa.

Alkukausi meni hienosti, esimerkiksi 
voitimme Nitronats-kisat pari viikkoa en-
nen kaatoa.

Sitten jouduimme uuden kilpurin te-
koon. Siinä meni sitten tiimillä, rahat ja 
terveys. 

Mutta nyt autona on vuosimallin 1993 
Mustang, missä on potentiaalia vaikka 
mihin. 

Saadaan vaan kaikki toimimaan, niin 
sit mennään taas...

Ajamme Suomessa luokassa Top 
Street. Eli ahdettujen katuautojen luokka.

Autoja löytyy luokasta laidasta laitaan. 
On japanilaista turboautoa, amerikkalais-
ta isoilla ahdetuilla moottoreilla varustet-
tuja autoja ja kaikkea siltä väliltä.

Tällä hetkellä osallistujapula meinaa 
vaivaa. Syynä lajin kalleus, vaihtoehtoki-
soja tarjolla Suomessa, Ruotsissa, Virossa 
ynnä muualla. Autoja kyllä löytyy.

Itsellekin tällä hetkellä kysymysmerkki 
missä ajetaan. Todennäkösesti tulevalla 
kaudella Ruotsissa muutama kisa ja Suo-
messa muutama. 

Teksti: Juho Yijälä-Räty
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UHO RACING
JUHO YIJÄLÄ-RÄTY 

Auto on vm. 93 Mustang, 
ns. Street & Race auto.
Moottori Uhoracing 360X, 
8.2" Deck.
Polttoaine e85.
Precision 98 mm turbo, 
watercooler-välijäähdytys.
Moottorinohjaus Holley 
Dominator Efi .
Suorasytytys.
Ahtopaineen ohjaus 
hiilidioksidilla.
8 kpl pakokaasulämpö, 
2x lambda, kardaaninopeus, 
normaalin moottori/
vaihdelaatikko 
tiedonkeruun lisäksi.

Powermatic ultraglide, 
ptc purettava turbiini. 
Chromoly Runko sfi  25.1 
(riittää 6.0 s varttimaililla)

Parasaika vanha 
tekniikka 8.0 s / 280 km/h 
(300 metristä rullaamalla 
maaliin, tehoa tuolloin 
käytös 1300 hv)
Nyt teho 1 bar 1100+hv 
ja ajamme 2 bar, tuolloin 
n. 1700 hv. 
Tavoite 6.99 s / 310+ km/h

Team:
Crew Chief Arto Yijälä
Petri Seppälä ja 
Juha "Sulis" Sulanko.

Kuski: Juho Yijälä-Räty

Sponsorit:
Pymt oy
Powermatic Huolto
TAV Tikkurilan Autotarvike ja 
Varaosat Oy
Vantaan Autolaite
Janne's Garage
Orapi Nordic
Premium Class
Lensu power shop

UHO RACING löytyy myös 
facebookista.

Ptc purettava turbiini.

Janne’s garagen tekemiä 
Triggeripyöriä Mustangiimme.

98 mm turbo.

Edellinen katukilpuri mustangimme. Auto meni ikäväkyllä
katolleen kalajoelle ja sen taru loppu siihen. Tekniikka oli ford 331cid
ja procharger. Parasaika 8.2s/278km/h, 402m matkalla.

Crew chief tekee remppaa varikolla.

Moottorin kasausta. 
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H äitämme vietettiin 10.8.2019 
Asikkalassa ja Lahdessa. Hää-
matkakohteeksemme valikoitui 

Lontoo vuodenvaihteessa 2019–2020.
Kun kaksi autohullua lähtee häämatkal-

le, niin täytyyhän matkalle saada yhteistä 
harrastusta tukevaa sisältöä. Niinpä Jarkki
liittyi paikallisen Mustang Owners Club of 
Great Britainin (MOCGB) keskustelupalstal-
le ja samalla selaili paikallisia tapahtumia. 
Muutaman viikon sisällä saimmekin jo kut-
sun Kentin paikallisjaoston tapahtumaan 
Favershamiin, joka oli sopivasti reilun tun-
nin junamatkan päässä hotelliltamme.

Internetsivuilta www.classicshowsuk.
co.uk Jarkki bongasi Brooklandsin legen-
daarisella moottoriradalla uudenvuo-
denpäivänä pidettävän Brooklands New 
Years Day Gathering -tapahtuman, jonne 
odotettiin saapuvaksi noin tuhat har-
rasteautoa. Mietimme heti, että autojen 
mukana varmasti olisi myös Mustangeja. 
Kun tämäkin kohde sijaitsisi noin tunnin 
junamatkan päässä hotellilta, päätimme 
mennä myös Brooklandsiin.

Suuntasimme heti joulun jälkeen 28. 
päivä kohti Lontoota. Heti saapumisiltana 
oli tarkoitus mennä tutustumaan paikal-
lisen Ace Cafen All American Cruise Night 
-tapahtumaan.

Ehdimme Acelle valitettavasti vasta il-
tahämärissä ja cruisailut olivat jo ohi klo 
19 aikaan. Paikalla oli kuitenkin mootto-
ripyörien lisäksi vielä yksi harrasteautok-
si luokiteltava Ford Cortina (tunnetaan 
meillä paremmin Taunuksena).

Maittavan fi sh and chipsin ja parin olu-
en jälkeen suuntasimme takaisin hotel-
lille suunnittelemaan seuraavan päivän 
ohjelmaa.

29.12. tutustuimme Kensingtonin ja Hy-
den parkkeihin sekä kävimme syömässä 
paikallisessa Hard Rock Cafessa, joka on 
maailman ensimmäinen vielä toiminnas-
sa oleva Hard Rock Cafe.

Ruokailun ja nähtävyyksien jälkeen 
lähdimme ajoissa hotellille nukkumaan, 
sillä aamulla suunnattaisiin kohti Kentin 
kreivikuntaa.

Mustangistien häämatka

Yksinäinen Ford Cortina Ace Cafella. John has owned his 65 Fastback over 45 years.

30.12. aamulla aikaisin lähdimme junal-
la kohti Favershamia. MOCGB Kentin jaos-
ton tapaaminen oli järjestetty reilun kilo-
metrin päähän juna-asemalta Macknade 
Food Hall -lähiruokamyymälän kahvioon.

Klo 9 aikaan aamulla paikalla olikin jo 
viisi uudempaa Mustangia ja hetken kulut-
tua paikalle saapui lisää autoja. Kentissä 
olivat liikkeellä aikaisin siksi, että saisivat 
samaan riviin kaikki Mustangit parkkiin 
ja siksi, että saisivat kaikki mahtumaan 
pitkään pöytään, jossa aamulla vielä olisi 
tilaa. Paikalle saapui myös MOCGBn leh-
den Round upin editori Steven sekä Ken-
tin aluevastaava Ade.

Kahvittelun lomassa vaihdettiin kuu-
lumisia ja vertailtiin kerhojemme toimin-
taa. Aika lailla samansuuntaista on ker-
hotoiminta sumujen saarella, kun meillä 
koti-Suomessakin, tosin Britanniassa 
ajokausi jatkuu ympäri vuoden. Jaoimme 
tuliaisina Back Seat of the Mustang -levyjä 
ja Corral-lehtiä, Fazerin suklaa teki myös 
hyvin kauppansa. Kerrassaan mukavaa 
porukkaa!
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MOCGB Kent meeting in Faversham. Thanks for your hospitality!

Kent Mustangs in 
Faversham. 

Steven’s brand new Dodge Challenger SRT 
Yellow Jacket, with 392 HEMI engine. 

Terveiset Kentin mustangisteilta 
Suomen Mustang-kerholle!

65 FB V&A museon autonäyttelyssä. Taustalla pyöri 
kuuluisan Bullitt-elokuvan takaa-ajo kohtaus.

Aamun autojonoja Brooklandsin 
museolle.
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Mustangs of Surrey Mustang Owners Club 
in Brooklands. 

Derek´s 1969 Mach 1 Cobra 
Jet Fastback (1st Generation 
Mustang) 428cid (7.0 litre) 
'Cobra Jet' (R-code) V8 - 
335bhp Purchased in 1975, 
C6 Auto Transmission 
Matching Codes & genuine 
77,000 miles.

Matt´s 1966 Convertible (1st Generation) 289cid (4.7litre) 'Windsor' 
(C-code) V8 - 200bhp. Nightmist Blue, C4 Auto, Light Blue Crinkle Vinyl 
and Blue Rosette Vinyl Standard Interior. Tässä hyvä esimerkki siitä, että 
vammautuminen ei ole klassikko-Mustang-harrastuksen este. 
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Kahvittelun jälkeen tutustuimme Mus-
tang-kalustoon parkkipaikalla. Ja kas 
kummaa; paikalle oli saapunut myös 
yksi 1965 FB, joka oli ollut omistajallaan 
Johnilla jo yli 45 vuotta. John oli ajanut 
autollaan myös ajokortin asuessaan Cali-
forniassa nuorena miehenä.

Sitten olikin jo jäähyväisten aika. Me 
suuntasimme viereiseen Gunpowder Mil-
liin lounaalle ja sieltä takaisin junalla ja 
metrolla hotellille Baywatersiin.

31.12. tutustuimme Victoria & Albert 
museon autonäyttelyyn sekä Scien-
ce-museoon, joista kumpikin oli niin val-
tavan kokoisia, että yhdessäkin olisi hyvin 
kulunut koko päivä.

1.1. oli vuorossa Surrey sekä kuuluisa 
Brooklands. Aamulla taas aikainen herä-
tys ja junalla kohti Weybridgen asemaa, 
josta oli noin puolen tunnin kävelymat-
ka moottoriradalle. Täällä toimi Vicker-
sin lentokonetehdas, jossa valmistettiin 
toisen maailmansodan aikana muuan 
muassa 2515 Wellingtonia sekä 3012 
Hurricanea, sekä suunniteltiin kuuluisa 
Highball-padonmurskaajapommi. Näin 
ollen paikka oli sodan aikana myös sak-
salaisten pommituskohteena.

Olimme paikan päällä ensimmäisten 
joukossa ja jo sisään menevästä autojo-
nosta bongattiin ensimmäiset Mustangit. 
Brooklandsin museolle alkoi pikkuhiljaa 
kerääntyä jos jonkinlaista harrastekalus-
toa aina 1920-luvun Bentleyistä uusimpiin 
Ferrareihin ja Aston Martineihin; täältä löy-
tyisi siis jokaiselle jotain. Surreyn Mustang 
Clubilla oli varattuna oma parkkialue, jos-
sa oli paikalla toistakymmentä Mustangia. 
Jututimme Surreyn Mustang-porukkaa 
sekä jaoimme loput tuliaiset.

Tutustuessamme muuhun paikalla ol-
leeseen kalustoon törmäsimme Concor-
den katveessa oranssiin 1971 Fastbackiin 
ja ei muuta kuin jututtamaan omistajaa. 
Englantilaisen perinteen mukaisesti hän 
tarjosi meille teetä ja me vastapalveluk-
sena Fazerin suklaata. Omistaja Mark oli 
juuri hankkinut auton ja rakenteli sitä pik-
kuhiljaa. Onnittelimme Markia järkevästä 

valinnasta siirtyä fordismin tielle. Selvisi, 
että Markin toinen harrastus oli kilvanajo 
Dodge Viperilla ja hän onkin Britannian 
Viper-kerhon puheenjohtaja. Tässä vie-
rähtikin seuraava tunti Markin kanssa ta-
rinoidessa ja teetä hörppiessä.

Seuraavaksi pieni lounas Vickers Vi-
my-kahvilassa ja tutustuminen museoon. 
Sitten olikin taas aika siirtyä kohti Baywa-
tersia ja hotellia. Kerrassaan mahtava 
tapahtuma! Tänne on ehdottomasti tul-
tava joskus uudestaan. Pistäydyttiin ko-
timatkalla vielä tennishullujen pyhätössä 
Wimb ledonissa syömässä.

2.1. tutustuimme Cutty Sark clippe-
riin, 0-meridiaaniin sekä merimuseoon 

Aikanaan kaikki earlyt tuotiin saarivaltioon 
vasemmanpuoleisella ohjauksella, eikä oikean-
puoleista ollut edes optiona saatavilla. Tämä 
-70 Convertible oli aikoinaan Fordin esittely-
autona ja siihen askarreltiin oikeanpuoleinen 
ohjaus tehtaalla erikoistilauksesta.

Mark´s 1971 Fastback (1st Generation Mustang) 302cid (5.0 litre) 'Windsor' (F-code) V8 - 210bhp Originally Wimbledon White with 
a red interior now Orange paint with black interior. 3 Speed Auto Transmission. Ongoing project.

Greenwitchissä. Saaliiksi tältä reissulta 
jäi Suomen kartta vuodelta 1770 paikalli-
sesta antikvariaatista (toivottavasti aito!).

3.1. tutustuimme Imperial war sekä Bri-
tish museumeihin. Täältä lähti matkaan 
se kuuluisa Rosettan kivi (heh! kopio tällä 
kertaa). Taas kaksi valtavan kokoista mu-
seota samana päivänä ja kuten arvaat-
tekin, meillä oli jalat aivan loppu reissun 
kaikkina päivinä, kun käveltyjä maileja 
kertyi huomaamatta paljon. 

4.1. suunnattiinkin sitten jo takaisin ko-
tiin, jonne päästiin suht’ koht’ ehjänä, tu-
liaisina siis vanha kartta, Rosettan kivi, yli 
tuhat valokuvaa, väsyneet jalat, uusia ys-
täviä ja makeita muistoja sekä meille mo-
lemmille varsin rivakka norovirus. 

Jarkki & Tiina Vuori

Matkaamme liittyviä osoitteita:
https://london.acecafe.com
www.classicshowsuk.co.uk
www.brooklandsmuseum.com
www.mocgb.net
www.surreymustangownersclub.co.uk
Hakusanalla ”brooklands new year's day 
2020” löytyy useita videoita tapahtumasta.

CORRAL  1•2020 25



Mä olen Markus Vuori. Olen töissä 
Ford-huollossa huoltopäällikkönä. 
Kilpaa olen ajanut vuodesta 2001 

samassa sarjassa, mutta 
eri luokassa. Ajoin vuodesta 

2001–2003 Roadsport B -luokassa 
Ford Escort MK1:llä. Kilpa-

auto Ford Mustang on minun 
ensimmäinen amerikkalainen 
auto ja ensimmäinen V8, joten 

jännän äärellä ollaan ja 
vaihtelua on Escortista.

Teamin vanhimmalle jäsenelle. Isälleni. 
Matti on ollut mukana jokaisessa kisassa 
ensimmäisestä lähtien. Ja edelleen läm-
mittää tallin kun ”pojat” tulee käymään.

Ajatus Mustangilla kilpailemiseen sai 
alkunsa kun Escortin pieni ja pippurinen 
moottori alkoi aiheuttamaan harmaita 
hiuksia. Kausi 2013 oli ratkaiseva tekijä. 
Valtavasta työmäärästä huolimatta Escort 
näki ruutulipun vain kahdesti. Kauden vii-
meisessä kilpailussa päätin, että nyt saa 
moottorirempat jäädä ja tarvitsen jotain 
muuta.

Mielessä oli aluksi jopa harrastuksen lo-
pettaminen, mutta ajan vieriessä ajatukset 
suuntautuivat kaluston vaihtoon. Kahdek-
san vuoden ajan olin seurannut hyvin lä-
heltä Pasi Jokisalmen Ja Harri Ukkosen 
vakuuttavaa kilpailemista Plymouth Bar-
racudalla. Muistan vain yhden kilpailun, 
jossa Barracuda ei tullut maaliin. Pitkään 
keskusteltuani Herra Jokisalmen kanssa 
tein päätöksen Mustangin rakentamisesta.

Alkuun haaveena oli rakentaa vuoden 
1970 Boss 302 Historic-luokkaan, mutta 
se olisi vaatinut, joko tukevan kukkaron 
tai liian huonokuntoisen aihion. Riski sen 
kesken jäämisestä oli liian suuri. Vaikka 
en ole mikään fani, ehdotti Herra Jokisal-

TEAM 477
T eam 477 kilpailee Ford Mustangilla 

Roadsport V8 -luokassa, Historic 
Race Finland Ry:n Gulf Cup -rata-

sarjassa. Tiimi on yhden miehen autour-
heiluharrastuksen ympärille kehittynyt 
ryhmä ystäviä.

Harrastus alkoi jo 2001, mutta tämä 
kokoonpano syntyi, kun kalusto vaihtui 
Escortista Mustangiin. Osa ryhmästä on 
ollut mukana jo 2000-luvun alusta ja loput 
tulivat mukaan Mustangin myötä. Tallilla 
useimmiten apuna on Särkelän Jouni. 
Jouni on ollut mukana harrastuksessa 
alusta asti ja kilpaili itsekin hetken aikaa. 
Osien suunnittelemisessa ja teknisessä 
piirtämisessä korvaamattomana apuna 
on ollut Jari Remes. Jarin avulla olemme 
saaneet juuri sellaisia osia, joita tarvitsim-
me, eikä meidän tarvinnut tyytyä kaupasta 
saataviin osiin. Valtava kiitos kuuluu myös 
Arto Mattilalle. Arto on valmistanut paljon 
tarvittavia osia, ollut apuna asennuksissa 
ja teki korvaamattoman työn turvakaarien 
kanssa. Uusimpana kasvona teamissa on 
ollut Timo Apponen. Herra Apponen on 
pitkän linjan rata-autoilija ja autoharras-
taja. Timon vankkumaton insinööriluonne 
ja kilpailukokemus on ollut suureksi avuk-
si auton säätämisessä. Kiitos kuuluu myös 
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poiketen kaikki normiauton herkut. Re-
kisterikilven valot, pissapoika, äänimerk-
ki ja pitkät valot.

Kilpa-autona kantavana ajatuksena on 
ollut rakentaa mahdollisimman kevyt ja 
luotettava auto. Ensin kori piti kuitenkin 
vetää kolarin jäljiltä suoraksi. Sitten alkoi 
varsinaiset korityöt. Ensin tehtiin ruos-
tekorjauksia. Foxeissa tuntuu olevan ne 
klassikkopaikat, jotka pitää aina korjata... 
Ruostekorjauksien jälkeen keskityttiin kori-
muunnoksiin. Paljon poistettiin turhaa me-
tallia, muokattiin ja vaihdettiin korin osia 
kevyempiin. Lopulta valmis kori maalat-
tiin Iisalmessa PP Speedshopin toimesta.

Jousitus 

Jousituksen osalta etupäähän löytyi 
valmiit osat Griggs Racingin hyllystä. Ta-
kapään jousitus suunniteltiinkin sitten 
kokonaan uusiksi. Minä suunnittelin, Jari 
piirsi, Arto ja Takmill Oy valmisti ja minä 
sitten taas asensin. Takapää tuntui toi-
mivan niin hyvin, että tähän päivään asti 
ollaan keskitytty vain keulan 
säätämiseen. Takapää tuntuu 
purevan tiehen ihan riittävästi. 

mi Fox body Mustangia aihioksi. Ja mitä 
enemmän asiaa puntaroin sitä enemmän 
se tuntui oikealta vaihtoehdolta. Pian 
päätöksen teon jälkeen löytyikin Hyvin-
käältä sopiva aihio. Liikennekäytöstä 
poistettu, kolaroitu -89 GT-kori.

Kori

Auto on vuoden 1989 Mustang GT. Tullut 
muuttoautona Suomeen vuonna 1991. 
Auto on edelleen rekisterissä, ja vakuutet-
tu. Tulevaisuus näyttää saanko sen vielä 
katsastettua tieliikenteeseen. Sitä sil-
mällä pitäen se on kuitenkin rakennettu. 
Autosta löytyy perinteisistä rata-autoista 
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Iskunvaimentajat tulivat naapurikylästä. 
Kellokoskelta Rally Systemsin pajalta.

Moottori

Luokan sääntöjen mukaan minimipai-
noon vaaditaan alle 5,4 litran moottori. 
Pitkään tarkoituksena oli rakentaa 331 cid 
Windsor, mutta lopulta päädyin vuoden 
2015 Mustangin 5,0 V8, niin sanottuun Co-
yote-moottoriin. Moottori on jo vakiona 
suhteellisen tehokas ja luotettavan moot-
torin maineessa.

Öljypohjaa, ilmansuodatinta ja pako-
sarjaa lukuun ottamatta kone on tehtaan 
jäljiltä. Moottori säädettiin Parolassa, luo-
tettavaksi tunnetuilla W-Dynon rullilla. 
Moottorista vaikutti vakioksikin alitehoi-
selta ja siihen koitetaan hakea keväällä 
selvyyttä. Tulevalle kaudelle päivitetään 
uusi pakosarja ja putkisto. 

Vaihteisto

Vaihteistoksi oli jo 331 cid -suunnitelmien 
aikana hankittu Tremec TKO600. Se on 
kestävä ja kuitenkin vielä melko kevyt. Ai-
noa heikko puoli on korkeilla kierroksilla 
vaihteiden huono kytkeytyminen. Tämä 
ei olisi ollut ongelma työntötankomoot-
torilla, mutta Coyoten kanssa kierroksia 
voi toisinaan olla TKO:lle liikaa. Tulevalle 
kaudelle vaihteistoon päivitetään Liber-
ty’s Gears -kytkentärattaat.

Taka-akseli

Vaikka johtoajatus oli aina valita kevyitä 
osia, halusin autoon yhdeksän tuumaisen 
taka-akselin. Ei niinkään sen keston takia, 
vaan helpon säätämisen tähden. Sopivaa 
akselia ei tahtonut kotimaasta löytyä mil-
lään. Selailin uusia akseleita internetissä 
törmäsin australialaiseen alumiiniseen 
akseliaihioon. Keskiosa oli valualumiinia 
ja pulttikiinnitteiset putket oli tarkoitus 
kaventaa tarvittavaan mittaan.

Kun akseli saapui, selvisi ettei se ollut 
missään nimessä kevyt. Akseli on varmas-
ti suunniteltu kiihdytysautoon. Keskiosa 
on todella järeää valua ja akseliputket 
kuuden millin seinämällä. Painava tai ei, 
akseli jäi kuitenkin käyttöön. 

Jarrut

Jarruihin halusin panostaa, mutta niiden 
kanssa kävi vähän vahinko. Voitin huuto-
kaupassa Nascar-auton AP Racing -etujar-
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rusatulat. Osien saapuessa kävi kuitenkin 
ilmi, että ne eivät suinkaan olleet etusatu-
lat vaan takasatulat.

Vaihtoehtoja pohdittuani ajattelin, että 
pikkusen isommat jarrut ole koskaan ke-
tään haitannut. Nyt vaan pitäisi löytää ta-
kajarrujen kanssa yhteen sointuvat satu-
lat eteen. Sitten lykästi uudelleen. Löysin 
poistomyynnistä Alconin isot etusatulat.

Loppuja tarvittavia osia ei sitten enää 
kaupasta löytynytkään. Kiinnikkeet, jar-
rulevyt ja niiden keskiöt piti teetättää. 
Kuten niin usein aikaisemminkin Jari sän-
täsi apuun ja piirsimme tarvittavat kuvat, 
jotka sitten myöhemmin ilmestyivät val-
miina osina tallille.

Tankki

Polttoainetankki on minun piirrustuksien 
mukaan teetetty, mutta se ei ollut täysin 
onnistunut. Tankki aiheutti ongelmia 
pitkin kautta ja loiskelevyistä huolimatta 
siellä piti olla noin 10 litraa ylimääräistä 
polttoainetta varmistamassa, että pitkis-
säkään kaarteissa polttoaine ei karkaa 
pumpun tavoittamattomiin. Tankki-hom-
massa otetaan uudelleen vauhtia ja tule-
valle kaudelle Lakesteel Oy Mäntsälässä 
valmistaa uuden polttoainetankin.

Nyt on ensimmäinen kausi takana ja 
odotan jo innolla seuraavaa. Viime vuon-
na teimme paljon säätöjä ja auto muuttui 
jatkuvasti nopeammaksi. Muutama seik-
ka pitää autosta muuttaa, mutta nyt kun 
säädöt alkaa pikkuhiljaa löytyä, pääsen 
tutustumaan autoon entistä paremmin. 
Toivottavasti vauhti kasvaa ja seuraavakin 
kausi sujuu ilman murheita. 

Kilpailuihin voit tutustua osoitteessa 
www.historicrace.fi  ja teamin kuulumisia 
voit seurata Facebookissa sivuilla www.
facebook.com/Markus477

YHTEISTYÖKUMPPANIT
PP Speedshop Iisalmesta
Lakesteel Oy Mäntsälästä
Arecap Oy Mäntsälästä

ERITYISKIITOKSET
Erityinen kiitos trailerin lainaamisesta, 
kaikkina näinä vuosina, autokorjaamo 
Pentti Laaksoselle Mäntsälään.

TEAM 477
Moottori: Coyote 5.0  400hv 522Nm

Vaihteisto: Tremec TKO600

Taka-akseli: Ford 9"

Jarrut: edessä Alcon, 
takana AP racing

Paino: 1 150 kg kuivana 
ilman kuljettajaa.

Renkaat: 235/40/17 Kumho V70A
edessä ja takana
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Mustangi
Japanista

M ulla oli jo vuosia sitten Mustang 
GT -05 avo, mutta lankesin Ca-
dillacin Allanteen ja myin Mus-

tin. Jo silloin oli halu saada uusikorinen 
Musti eli 2005 tai hieman uudempi, mutta 
ei oikein ollut varaa sellaiseen.

Jo vuoden verran Lemare Oy:n kans-
sa seurasimme Japanin markkinoita ja 
laskimme että tulisi maksamaan noin 
20 000 euroa kun se olisi kaikkien vaihei-
den jälkeen Loviisassa.

Kyselin myös Jenkki Musteja, mutta 
suurin ero oli siinä että niillä oli ajettu yli 
200 000 kilometriä. Oli myös vähemmän 
ajettuja, mutta hinnat nousivat. Ja sitä-
paitsi en halunnut niin sanottua ”karva-
lakki”-mallia vaan siinä piti olla sitä jotain 
niinkuin ekassakin.

Monien vaiheiden jälkeen ilmestyi val-
koinen upee Musti myyntiin. Oli vain muu-
tama huonotasonen valokuva ja Japanin 
kuntotarkastus lomake, jonka perusteel-
la tuli tehdä tarjous. Kuvia pyöritelles-
sämme kiinnittyi huomio takapuskurin 
tekstiin Saleen, joten kiinnostus heräsi ja 
nostin tarjoukseni ”kattoon” siis omien 
varojeni.

Kun huutokauppa oli, niin ensin tuli 
vastaus ei myyty, mutta pian se jälkeen, 
että on neuvottelutilanne päällä ja vii-
mein tuli viesti, että myyty meille, tosin 
ei lähellekkään siihen hintaan, jota tar-
josimme eli paljon halvemmalla se myös 
kertoi siitä, että ei ole aito Saleeni.

Tämä oli alkukeväästä alustava arvio, 
että ennen juhannusta olisi Suomessa, 
vaan kuinkas kävikään. Myöhästyi jatko-
yhteyksiltä ja joku laiva joutui telakalle, 
joten auto saapui Suomeen vasta syys-
kuussa.

Mutta auto on "upee". Tullut tehtaalta 
28 July ja 2006 lähtenyt Japaniin. Melko 
pian rekisteröity 18.11.2006 ja arvailuksi 
jää onko muutokset Saleeniksi tehty Ja-
panin Fordilla vai jossain muualla?

Löytyy Saleenin mittaristot, putkisto, 
ulkokuori ym. Lokasuojissa on Saleenin 
302-merkit, mutta kone on 4,6. GT-renkaat 
20" edessä 245/40ZR, takana 275/35SR.

Autolla on ajettu vain 100 600 kilomet-
riä ja Japanissa ollaan tarkkoina näiden 
kanssa. Katsastus sujui hienosti jopa ze-
nonit renkailla kelpasivat. Ainoa vika oli 
käsijarru.

Lemare hoiti koko homman minä vaan 
maksoin, huollatin auton täydellisesti Ja-
karissa ”Karhin amerikan korjaamossa”.

Auto veroa meni 4 879,25 euroa.
Ajamiset jäi hyvin vähälle, mutta se 

odottaa täydessä iskussa Lemaren varas-
tolla ensi kesää! Olen hyvin tyytyväinen 
hankintaan. Auto on todella näyttävä. 

Teksti: Kalle Stellberg

Lemare Oy on perustettu 1994 ja 
on keskittynyt harrasteautojen 
ja veneiden tuontiin sekä 
talvisäilytyksiin.

Autoja on tähän mennessä 
tuotu noin 90 ja suurin osa 
Japanista, vakiintuneiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa 
yhteistyössä toimien.

Sopimuksesta myös hoituu 
rekisteröintikatsastukset ja niitä varten 
mahdollisesti tarvittavat muutostyöt.

Kuntoraportti japaniksi.
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GT -95 ja Allante -92, joka on vieläkin. Japanin tuonti.
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Lapin jäsenistö 
esittäytyy
L apissa on aluetoiminta ollut hy-

vinkin hiljaista tähän asti johtuen 
varmaankin ihan etäisyyksistä. Pin-

ta-alaltaanhan on kyseessä Suomen suu-
rin alue 100 366 km², joten jäsenistö on 
hajautunut suurelle alueelle. Eniten Mus-
tangeja sijoittuu pohjoisessa Kemi-Torni-
on alueelle. Nyt on harrastajapiiri täällä-
kin aktivoitumassa ja tällä hetkellä ollaan 
saatu luotua WhatsApp-ryhmä sekä joka 
kuukauden 1. sunnuntaina kuukausita-
paamiset Shell Rovaniemi, Teollisuustie 

25. Toki tapaamisia voidaan sopia muual-
lekin kun väki liikkuu ympäri lappia, tähä 
käyttöön WhatsApp-ryhmä onkin kätevä 
työkalu.

Tervetuloa toimintaan uudet ja vanhat 
tuttavuudet!!

Lisätietoa saa alueyhteyshenkilöltä 
Paula Piitsalolta. Tiedotus kerhon 
keskustelupalstalla ja Whatsapp 
ryhmässä. Jos haluat ryhmään niin ota 
yhteyttä 044 359 8001 / Paula.
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AINO MARTTINEN JA NIILA PEKKALA, ROVANIEMI
Mustang 2015, 3.7 V6

Meidän perheessä Mustangin ostaminen oli pitkään jat-
kuneen haaveilun, autokuumeilun sekä suostuttelun 

tulos. Aino oli haaveillut Mustangista jo pidempään, mutta 
Niilan suuntaan asia vaati määrätietoista lobbaamista. Kum-
mallakaan meistä ei ollut minkäänlaista kokemusta Mustan-
geista, mutta auton puhutteleva ulkomuoto sekä ikoninen 
maine veivät siinä määrin mukanaan, että kesällä 2019 sen 
ostamista alettiin toden teolla pohtia. Ainon keväällä päätty-
neet opinnot sekä nykyinen ammatti innoittivat meitä hank-
kimaan auton ulkomailta. Iloksemme huomasimme esimer-
kiksi Saksassa Mustang-markkinoiden olevan huomattavasti 
Suomen markkinoita monipuolisemmat.

Olimme yksimielisiä siitä, että ostoslistalla oli nimen-
omaan kuudennen sukupolven Mustang ja päädyimmekin 

tarkastelemaan tarjontaa 3,7 litraisten V-kutosten osalta. 
Alusta asti oli selvää, että uusi tulokas tulee korvaamaan ar-
kiautona aiemman automme Audi A6:n. Audin V6-moottoris-
ta ei haluttu siirtyä pienempään moottoriin, mutta toisaalta 
GT ei aivan vastannut arkiautotarvettamme, joten hyvänä 
kompromissina päädyimme 3,7 litraiseen V6 Mustangiin. 
Niitä ei tämän kuudennen sukupolven osalta käsityksemme 
mukaan enää edes valmisteta, eikä ole tuotu uusimman su-
kupolven osalta uutena Euroopan markkinoille. Internetin 
selailun päätteeksi löysimme meitä molempia miellyttävän, 
tumman harmaan valioyksilön, joka oli juuri tuotu Floridasta 
Etelä-Saksaan. Sen myötä autokuume äityi niin suureksi, et-
tei siihen auttanut muu kuin kauppakirjojen allekirjoittami-
nen. Haimme itse auton Saksasta ja ajoimme sen Tanskan ja 
Ruotsin kautta kotiin Rovaniemelle. Kuinka ihana se olikaan!

Mustang on siis seissyt pihallamme viime elokuusta läh-
tien. Sitä katsellessa ja sillä ajellessa tulee aina hyvälle tuu-
lelle. Käytimme auton ruostesuojauksessa heti syksyn alus-
sa, sillä Rovaniemellä ajelun lisäksi autolla ajellaan Suomen 
maanteitä edestakaisin Päijät-Hämeestä Pohjois-Lappiin. 
Auto on päivittäisessä käytössä ja palvelee erittäin hyvin 
myös Lapin talviolosuhteissa. Nelivetoa on toisinaan ikävä, 
mutta ihan kaikkea ei Mustangiltakaan voi vaatia. Toistaisek-
si auto joutuu viettämään aikaa taivasalla, mutta tänä vuon-
na sille pitäisi valmistua katos. Lisäksi Mustangimme pääsee 
kesällä hääautoksemme.

Autounelman toteutuminen saa edelleen puolen vuoden 
ajelun jälkeen hymyn huulille. Sitä tunnetta, kun ensimmäi-
sen kerran istuimme meidän Mustangiimme, muistelemme 
lämmöllä. Meidän ”Mustis” on juuri sellainen, kuin Aino oli 
haaveillut ja juuri sellainen, johon Niilakin ihastui.

MIKA JA NEE, ROVANIEMI
Ford Mustang GT 2006

Autoharrastukseni alkoi eurooppalaisten autojen parissa 
ja autojen suorituskykyä ja ajo-ominaisuuksia paran-

neltiin asentamalla pieneen ja kevyeen koriin isoin mahdol-
linen moottori. Autoilla myös ajettiin kovaa ja paljon. Tämän 
jälkeen harrastin pääasiassa yksipaikkaisia kilpa-autoja kul-
jettajana ja myös mekaanikon roolissa.

Muutama vuosi sitten toteutin vanhan haaveeni ja han-
kimme vaimoni Neen kanssa -65 Mustangin. Parin vuoden 
ajeluiden jälkeen päätimme myydä auton ja tilalle löytyi ny-
kyinen GT.

Mustangeista 1965–66 vuosimallit sekä Mustang 2005–
2009 ovat meidän suosikkeja. Toki kaikki vuosikerrat ovat 
omalla tavallaan kiehtovia.

Harrastuksemme on sekä ajamista, että rakentelua ja 
teemme mielellämme rakennemuutoksia aina suunnittelus-
ta toteutukseen. Rakentelua tukee pitkä työurani teollisen 
tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Myös kädentaidot 
ovat meille tärkeitä ja pajastamme löytyvätkin monipuoliset 
koneet ja muut tarvittavat välineet.

Nee on osoittautunut taitavaksi mekaanikoksi ja hän on-
kin korvaamaton apu projekteissamme. Myös teini-ikäinen 
poikani on kiinnostunut Mustangeista ja perheemme tytöt-
kin istuvat mielellään kyydissä.

Nykyiseen autoomme, kuvassa sininen, on suunnitelmis-
sa paljon teknisiä muutoksia ja rakenteen kevennyksiä, osa 
muutoksista onkin jo toteutettu.

Terveisin Mika ja Nee
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PEKKA KRISTO 49V, TORNIO

Oma kipinä Mustangiin lähti 80-luvun lopulla, ammatti-
kouluaikana. Torniossa pyöri vihreä -72 Mach 1 Ruotsin 

kilvissä niin olihan se rohki hieno musse, on muuten vieläkin 
samalla omistajalla ja yhtä hieno ku silloin kun eka kerran 
näin. Siihen aikaan ite ajettiin Ladalla, Corollalla ja Kupla-
volkkareilla. Päätin, että tuommoisen hommaan joskus!

Aikaa kului ja elettiin vielä markka-aikaa eikä ollut netti-
autoa vaan keltainen pörssi, josta löytyi ilmoitus: Myydään 
Mustang 1973 351w C6 9”, hintana 40 000 markkaa, siinä kaik-
ki. Soitto myyjälle ja matka Pyhäsalmelle alkoi. Kovan tinki-
misen jälkeen mukaan tarttui punainen sportsroof, autolla 
oli käyty kiihdyttelemässä varttimailia. Ari lupasi autolle ta-
kuun, tulee korjaan jos tekniikka hajoaa ja on kyllä pelannut.

RIPE PITKÄNEN

Ok... eli olen 58-vuotias simolainen jenkkiautoharrasta-
ja. Kalustona tällä hetkellä on Desoto Firesweep 2d ht 

vm -59 ja Mustang Mach 1 vm -72, joka käytiin läpi viime 
vuonna, pois lukien konehuone mikä on tällä hetkellä työn 
alla. Auton voi nähdä sitten valmiina ACC:n näyttelyssä tule-
vana keväänä.

Alussa tuli ajeltua kesäisin 6 000 km vuodessa, autothan on 
tehty ajamista varten. Yhteensä kilometrejä on tullut 40 000 km 
ja olen auton käynyt läpi sisältä ja päältä. Nyt on ajoa vähem-
män kun tuli hommattua 2005 GT, joka on mainio käyttöauto ja 
ajankin sillä myös Lapin pakkastalvet ja tarkenee, jo kahdeksas 
vuosi sillä menossa. Musseen olen ollut tyytyväinen ja GT:een on 
laitettu isommat jarrut, keraamiset pakosarjat, uusi pakoputkis-
to, Steeda SCT Tuner ohjelmisto sekä maalautin Shelby-raidat.

Ford-perhe kasvoi kesällä 2019, kun laitoin Ranchero GT:n, 
jota laitellu nyt talvella. Tallista löytyy myös Amerikasta tuotu 
1978 Corvette, joten voisi sanoa olevansa niin sanotusti ameri-
kanautoharrastaja. Kemi-Tornio alueelta löytyy ihan mukavas-
ti Mustangeja 20–30 kpl esim .-71-73 malleja 6.
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SATU YLILUOMA
Ford Mustang GT 2007

Buorre baeivi! Hyvää Päivää! Satu Yliluoma, Kauhavalla 
syntynyt, Ivalossa asun nyt. Pohojalaanen oon. Yrittäjä-

nainen, liikenneopettaja, erittäin kiinnostunut autoista, au-
tourheilusta; formuloista ja rallista ja rallicrossista pääasias-
sa, mutta kaikki käy, ja hevosista. Perhettä on kolme aikuista 
lasta, joista nuorin, poika, on nyt armeijassa ja toivottavasti 
saa opiskelupaikan syksyksi.

Tallissa makaa AC Cobra, Sumo Cobra, 1973 vuoden Suo-
mi-Taunuksen alustalla ja tekniikalla, pojan omistuksessa, 
Porsche 911 Carrera 2, SC 3.0 Cabriolet, tyttären ja minun 
omistuksessa ja sitten tämä Mustang yksin minun oma. Tä-
mä kiiltävä redfi re Mustang niin sanotusti ”iski minulta ilmat 
pihalle” kesällä 2014. Näin siitä kaukaa vain palan lokasuo-
jaa, ja oli pakko mennä tutkimaan mitä näin. Sen syksyn, tal-
ven, kevään ja kesän roikuin nettiautossa ja tutkin myynnissä 
olevia, tätä ja muita, kun musta väri olisi ollut se kiinnostavin. 
Päädyin tähän autoon monen yhteensattuman kautta. Hu-
vittavinta on, että se oli aluksi vain puolen kilometrin pääs-
sä ”kotoa” Kauhavalla, ja sitten ostin sen Porista elokuussa 

RIIKKA HEIKKILÄ
Ford Mustang GT -05

Tervehdys Tervolasta, Meri-Lapista! Olen 42-vuotias las-
tenhoitaja, äiti ja kahden pienen lapsen mummi. Autot 

ja autoilu ovat olleet aina tavalla tai toisella verissä. Ensim-
mäisen autoni Datsun 100 A vaihdoin itselleni polkupyörällä, 
kun täytin 18 vuotta. Sen jälkeen pihassa on ollut monen-
laista pirssiä. Mielestäni autoissa pitää olla asennetta, vaikka 
välillä on pitänyt tyytyä ”tavalliseen” perheautoonkin. 

Ensimmäinen kosketukseni harrasteautoiluun sain, kun 
hankin vuosimallin 1989 Toyota Supra 3.0 Turbo Targan. Sillä 

2015. Ja varmaan huomasitte, että hevosia on täysverinen 
ja villi-mustangi.

Ja sen verran vielä, että vaikka nyt harrastan autoja vain 
pesu- ja ajopuolella, niin olen ollut rakentamassa Suomi-Cor-
vettea (myyty) ja tuota Cobraa. Silloin 2015 syksyllä Ivalossa 
oli jo yksi toinen Mustang. Nyt on tiedossa jo kolmaskin. Ja 
ihan kiva on, kun kesällä Fun Runissa ja syksyllä elokuussa 
saa cruisata Rautaa Rajalla -tapahtumassa Saariselällä mui-
den kanssa, eikä aina vaan yksin. Minä aion jättää auton sil-
leen kuin se nyt on, lommoja on, alustaa vähän korjautan, 
mutta bensa-autolla meinaan ajaa, ekologisesti tietysti. 

ajelin useamman kesän. Sateet sekä 
targakaton irrottelu ja asentelu alkoi 
kuitenkin maistua puulta ja mietin au-
toa, jolla voisi ajella ympäri vuoden, ja 
jossa olisi asennetta ja harrastamista 
yhdessä paketissa. 

Mieleen hiipi ajatus Mustangista. 
Voisiko se olla naisen käteen sopiva 
käyttöauto?

Ryhdyin tuumasta toimeen ja 
kysäisin Kriston Pekalta, saisinko 
käydä kokeilemassa miltä se hänen 
tallissaan oleva Musse tuntuu tien-
päällä. Koeajon jälkeen autokuume 

ei suinkaan helpottanut, vaan oma oli saatava!
Kuin tilauksesta tuli myyntiin sopiva yksilö, jota lähdin 

koeajamaan. Ostopäätös tapahtui nopeasti ja helposti, ja 
niin minulla oli Musse alla, toukokuussa 2019. 

Tykkään päristellä, kuunnella musiikkia ja ottaa kyytiin 
ystäviä ja lapsia, koska tätä ajamisen iloahan on jaettava. 
Mustang on kuin onkin erittäin hyvin naiselle sopiva ”käyt-
tis”. Ja Musse toimii hienosti myös talvella. Kaasujalallahan 
sitä säädellään.
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Arto Malinen 040 074 7974

POHJOIS-KARJALA
Petri Lintunen 050 383 5154  

POHJOIS-SAVO
Seppo Suhonen 040 547 7976

ETELÄ-KARJALA
Jukka Suninen 0400 504 596
Jaana Rautakoski 044 065 0965

LAPPI
Paula Piitsalo 044 359 8001

POHJANMAA
Marko Hokkanen 040 750 9481
Maria Dahlberg 050 490 7587

OULUN-SEUTU
Kimmo & Maria T. 040 371 3927

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

UUSIMAA
Päivi Karmakainen 046 935 6203

SATAKUNTA
Mikael Vilen 044 299 9882
Kati Simula 040 503 4007

VARSINAIS-SUOMI
Marlene Lindqvist 050 528 5632

Ford Mustang Owners’ Club of Finland ry 2020

Alueyhteyshenkilöt:Organisaatio:

ORGANISAATIO
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Paikka: Verstas moottorikahvila
Osoite: Pyssykankaantie 170
 29270 Hormisto (Nakkila)
Aika: Sunnuntai 24.5.2020
 klo 13.00

Kokous on yksityistilaisuus, joka on 
tarkoitettu jäsenmaksun 2020 maksaneille 
jäsenille ja perheenjäsenille. Kahvitarjoilu.

Käsitellään yhdistyksen säännöissä 
mainitut asiat.

Tervetuloa!

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 2019 toimintakertomuksen esittäminen
7. Yhdistyksen tilien ja toiminnantarkastajien
 lausunnon esittäminen
8. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen vuodelle 2020
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Ford Mustang Owners' Club of Finland ry 
sääntömääräinen kevätkokous

KEVÄTKOKOUSKUTSU
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TAPAHTUMAKALENTERI

www.fmoc.fi /tapahtumakalenteri

Nähdään 
tapahtumissa!

HUHTIKUU
10.–12.4. FHRA American Car Show 
Messukeskus, Helsinki
www.fhra.fi /americancarshow

25.–26.4. Hot Rod & Rock Show, 
Tampere
www.hotrod-rockshow.com

TOUKOKUU
1.–2.5. American Car Show, 
Oulu
www.facebook.com/americancarshowoulu

2.–3.5. Classic Motor Show, Lahti
https://classicmotorshow.fi 

24.5. Kevätkokous + 
Slalom Cup 1, Nakkila

31.5. Kevätratapäivä + 
Slalom Cup 2 Botniaring, Jurva

KESÄKUU
13.6. Slalom Cup 3, Himos

12.–14.6. Kainuun Kiekka,
Ukkohalla Hyrynsalmi

28.6. Tykkimäki, Kouvola

HEINÄKUU
24.–26.7. Fun Run 2020 + 
Slalom Cup 4, Vaasa

SYYSKUU
19.9. Syysratapäivä Pesämäellä + 
Slalom Cup 5
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JÄSENETULIIKKEET

Car-Koivisto
Teuva
Jäsenille –15 % alennus.
Yhteyshenkilö:
Kari Koivisto, p. 0500 726 383
car.koivisto@gmail.com
Jokiperäntie 42, 64740 Horo
www.carkoivisto.com

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 

Shineld
Seinäjoki

Huippulaadukkaat autonhoitotuotteet.

Kerhon jäsenille -15 % 
normaalihintaisista tuotteista.

Alennuskoodi toimii verkkokaupassa 
kuten myös kivijalkamyymälässa. 
Alennuskoodi on: FMOC2020

www.shineld.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 

Kenkämaailma
Humppila 
Jäsenille –10 % alennus.
p. 03 437 7888
Lasitehtaantie 4, Humppila 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

Kaarlokadun Huolto
Riihimäki
Jäsenille –10 % alennus.
P. 019 737 215
Kaarlonkatu 1, 11100 Riihimäki
www.kaarlonkadunhuolto.fi 

Ravintola Jalmar
Vääksy
Jäsenille –10 % alennus ruokalistalta
Anianpellontie 17, 17200 Vääksy
www.ravintolajalmar.fi 
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Mustang-kerholaisille 10 % alennus 
ruokalistalta kerhokorttia näyttämällä.
Anianpellontie 17, 17200 Vääksy www.ravintolajalmar.  

Perustettu 2009
Toimitusjohtaja Anssi Ojava
Perheyritys

C clDesign on toiminut jo vuodesta 
2009 Hollolassa tarjoten moni-
puolisesti autofi ksaamopalveluita 

laatuun panostaen. ”Se mihin muut py-
sähtyvät, me jatkamme” on toimitusjoh-
tajan Anssi Ojavan motto. Sitä mottoa 
yrityksessä on toteutettu jo vuosikym-
menen, sillä asiakaslähtöinen ja ammat-
titaitoinen palvelu ovat pienyrittäjälle 
elintärkeitä.

CclDesignin toiminta on aikanaan läh-
tenyt harrastustoiminnasta ja pikkuhiljaa 
kehittynyt ensin ikkunatummennuspal-
veluista tarjoamaan laajalti eri palveluita. 
Nykyään fi ksaamon palveluihin kuuluukin 
käsinpesut, sisäfi ksit, nahkamaalaukset ja 
ehostukset, kiillotukset ja vahaukset, ke-
raamiset pinnoitteet, teippaukset, ikkuna-
tummennukset, lamppu- ja suojakalvot, 
soft aukset sekä peräkärrypaljun vuokraus. 
Kaikki palvelut ja materiaalit ovat tarkoin 
testattuja ja valittuja, tummennuksiin käy-
tetään johtavaa Global kalvoa 10 vuoden 
materiaalitakuulla ja keraamisissa pinnoi-
tuksissa maailman arvostetuinta Ceramic 
Pro -pinnoitetta. Myös soft at ovat niin 
ikään tarkoin valittu ja ohjelmistot toimit-
taa Chip Tuning Finland.

– Tavoitteenamme ei ole olla halvin 
eikä kallein, tavoitteenamme on olla yk-
sinkertaisesti paras, Anssi kertoo.

Perheyritystä johtaa yhdessä Anssin 
kanssa puoliso Terhi Lahtinen. Yhteiseen 
arvomaailmaan kuuluu laadukkaan pal-
velun tarjoamisen lisäksi työympäristöstä 
ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehti-
minen. CclDesign työllistää tänä päivänä 
14 työntekijää sekä useita alihankkijoita. 
Kun työntekijät voivat hyvin ja haluavat 
aidosti panostaa työhönsä on se kaik-
kien etu. Työntekijöitä kannustetaankin 
terveellisiin elämäntapoihin ja se näkyy 
myös palkkauksessa.

– Johto näyttää suunnan, jota työn-
tekijät kunnioittavat, mutta työntekijät 
tekevät sen duunin, jota johto arvostaa. 
Ilman heitä, ei olisi meitäkään, Terhi to-
teaa. 

CclDesign Oy

CclDesign palvelee teitä osoitteessa Laa-
nikuja 2, Hollola. Tervetuloa!

Toimitusjohtaja Anssi Ojava.

– täyden palvelun 
autofi ksaamo Hollolassa



Jokiperäntie 42, 64740 HORO

Yrittäjä! Hintamme sisältävät vähennyskelpoisen alv:n!

Kari Koivisto 0500 726 383
www.carkoivisto.fi

car.koivisto@gmail.com

Osat
esim.

USA-tuontia
mittatilaustyönä

• Vaativat katto- ja julkisivupellitykset
• Kattoturvavarusteet/vuositarkastukset
• Syöksytorvien valmistus/asennus
• Teräsportit/kaiteet
• Vuototutkimukset/torjunta
• Kattokuntotarkastukset/raportit
• Lumenpudotukset

Ota yhteyttä!

Markku Timonen 0400 438 092
Aki Färm 040 722 9653
Reijo Liikala 0400 475 9540 475 954

www.aitopeltikatto.fi

AITO PELTIKATTO MT OY

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



TERVETULOA  PERINTEISELLE  HUOLTOASEMALLE

Kaarlokadun Huolto Oy    Kaarlonkatu 1, 11100 Riihimäki
P. 019 737 215    huoltamo@kaarlonkadunhuolto.      www.kaarlonkadunhuolto.  

MUSTANG-KERHON JÄSENKORTILLA -10 %

HUOLLOT   PESUT   KAHVILA
KARRYN VUOKRAUS  VIRALLINEN VALVOLINE-MYYJA

-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



We turn back the clock.

PUI
Interiors

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

F230-1 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1967-68 CPE 8kpl .................................... 114,50,-
F229-1 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1964-66 CPE-AVO 8kpl  ......................... 112,-
F231-3 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1969-70 AVO  ............................................. 95,-
F230-20 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1967-68 FB ULOIMMAT  ..................... 65,-
F251-1 IKKUNAHARJA SARJA FAIRLANE 1968-69 AVO  .............................................. 112,-
F295-10 IKKUNAHARJA SARJA COUGAR 1967-68 CPE ULOIMMAT ........................ 92,-
F602 IKKUNAHARJA SARJA GALAXIE 500 1964 CPE  .................................................. 114,-
F610 IKKUNAHARJA SARJA ELITE/TORINO FB/RANCHERO 1972  .......................... 100,-
F810-10 IKKUNAHARJA SARJA FORD P-UP 1973-79 ULOIMMAT 2k  ...................... 51,-
F811-10 IKKUNAHARJA SARJA FORD P-UP 1980-86 OUTERS  ................................. 57,-
F229-10 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1965-66 CPE-AVO ULOI  ...................... 84,-
F229-20 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1965-66 FB ULOIMMAT  ..................... 66,15,-
F230-2 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1967-68 FB  ............................................... 89,-
F230-3 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1967-68 AVO 8kpl  .................................. 117,-
F231-1 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1969-70 cpe 8kpl  ..................................... 139,-
F249-1 IKKUNAHARJA SARJA FAIRLANE 1963-65 CPE STD KIT  .............................. 125,-
F250-2 IKKUNAHARJA SARJA FORD FAIRLANE 1966-67 2DR HT ........................... 120,-
F250-2A IKKUNAHARJA SARJA FORD FAIRLANE GTA 1966-67 2D  ........................ 122,-
F250-6 IKKUNAHARJA SARJA TORINO 1968-69 AVO DLX  ........................................ 125,-
F250-7 IKKUNAHARJA SARJA TORINO 1970-71 FB  ..................................................... 95,-
F252-1 IKKUNAHARJA SARJA FALCON 1963-65 CPE  .................................................. 117,-
F273-1 IKKUNAHARJA SARJA FORD RANCHERO 1960-65  ........................................ 89,-
F275-1 IKKUNAHARJA SARJA FORD RANCHERO 1966-67  ........................................ 115,-
F295-1 IKKUNAHARJA SARJA COUGAR 1967-68 CPE 8kpl  ....................................... 120,-
F296-2 IKKUNAHARJA SARJA COUGAR 1969-70 AVO STD  ....................................... 115,-
F296-3 IKKUNAHARJA SARJA COUGAR XR7 1969-70 CPE 8kpl  .............................. 125,-
F304-1 IKKUNAHARJA SARJA T-BIRD 1958-60 HT sisä-ulko 8kpl  ........................ 130,-
F306 IKKUNAHARJA SARJA T-BIRD 1964-66 CPE  ....................................................... 127,-
F600 IKKUNAHARJA SARJA GALAXIE/STARLINER 1960 ........................................... 125,-

F605-1 IKKUNAHARJA SARJA GALAXIE XL 1968 FB  .................................................... 135,-
F607 IKKUNAHARJA SARJA GALAXIE 500 1968 CPE  .................................................. 127,-
F609 IKKUNAHARJA SARJA TORINO 1970-71 AVO  ...................................................... 123,-
F618 IKKUNAHARJA SARJA RANCHERO 1968-69  ....................................................... 107,-
F620 IKKUNAHARJA SARJA T-BIRD 1967-71 HT  ........................................................... 122,-
F690 IKKUNAHARJA SARJA COMET 1963-65 CPE  ...................................................... 122,-
F811-1 IKKUNAHARJA SARJA FORD P-UP 1980-86 4kpl  ........................................... 88,-
F231-20 IKKUNAHARJA SARJA MUSTANG 1969-70 FB ULOIMMAT  ...................... 71,-
KATTOVERHOILUJA OVIVERHOILUJA 
C5ZZ-65239423BK/D650 OVIVERHOUS MUSTANG 1964-65 MUSTA 1pr  .......... 92,-
C5ZZ-65239423BL/D651 OVIVERHOUS MUSTANG 1964-65 SININEN 1pr  ......... 92,-
C5ZZ-65239423RD/D654 OVIVERHOUS MUSTANG 1964-65 PUN. KIRKAS 1pr  ...92,-
C5ZZ-65239423WT OVIVERHOUS MUSTANG 65 VALKOINEN STD 1pr D655 .....  92,-
C6ZZ-65239423BK/D660 OVIVERHOUS MUSTANG 1966 MUSTA 1pr ................. 92,-
C6ZZ-65239423BL/D661 OVIVERHOUS MUSTANG 1966 SININEN 1pr  ............... 92,-
C6ZZ-65239423DR/D663 OVIVERHOUS MUSTANG 66 STD D RED 1pr D63  ..... 92,-
C7ZZ-65239423BK OVIVERHOUS MUSTANG 1967 MUSTA 1pr  .............................. 90,-
HL-FF-SE-60-BK VERHOILU KATTO FALCON 60-65 2-4D SEDAN MUSTA .......... 86,-
HL-FM-CP-65-BK VERHOILU KATTO MUSTANG 1965-70 CPE MUSTA  ................. 70,-
HL-FM-CP-65-IG VERHOILU KATTO MUSTANG 65-70 CPE IVY GOLD ................... 70,-
HL-FM-CP-65-WT VERHOILU KATTO MUSTANG 1964-68 CPE valkoinen  ......... 76,-
HL-FM-CP-71-BK VERHOILU KATTO MUSTANG 1971-73 CPE musta  .................... 66,-
HL-FM-CP-71-WT VERHOILU KATTO MUSTANG 1971-73 CPE valkoinen  ............ 66,-
HL-FM-FB-65-BK VERHOILU KATTO MUSTANG 1964-68 FASTBACK musta  .... 65,-
HL-FM-FB-65-WT VERHOILU KATTO MUSTANG 1964-68 FASTBACK valkoin .. 65,-
HL-FM-FB-69-BK VERHOILU KATTO MUSTANG 1969-70 FASTBACK musta  ..... 65,-
HL-FM-FB-69-WT VERHOILU KATTO MUSTANG 1969-70 FASTBACK valkoin  .. 65,-
HL-FM-FB-71-BK VERHOILU KATTO MUSTANG 1971-73 FASTBACK musta  ....... 65,-
HL-FM-FB-71-WT VERHOILU KATTO MUSTANG 1971-73 FASTBACK valkoin ..... 65,-

TRADE P
ARTS

WEBSTORE

OPEN 24/7 IKKUNAHARJAT VARASTOSTOSTA 
FORD-MERCURY...KYSY LISÄÄ



HINNASTO
Naisten toppi, koot: S-XXL ......................22 € 
Soft shell-takki, koot: S-XXXL ..................120 € 
Selkälogo edellä olevaan .......................20 €
Pyyheliina ................................................25 € 45 € / 2 kpl
Parkkikiekko ............................................8 €
Hihamerkki ..............................................5 €
T-paita, S-XXXL .........................................15 €
Huppari vintage-logolla,
miesten L-XXXL, naisten S-XXL .................50 € 
Fleece logolla, musta ..............................55 €
Bokserit, L-XXL .........................................18 €
Viikonloppulaukku, 54x29x26 cm .........25 €
Kerhotarra, pitkä .....................................7 €
Fun Run -dvd ............................................8 €
FMOC-seinäkello .....................................15 €
Palapeli 500 palaa ...................................10 €
Palapeli 30 palaa .....................................5 €
Lippalakki logolla ...................................10 €
Avaimenperä, 3 cm  .................................8 €
Mustang-riipus, pieni, hopea .................110 € varastossa
Mustang-riipus, iso, hopea .....................kysy tarjous!
Mustang-rintaneula, hopea ...................100 €
Mustang-korvakorut, hopea ..................120 €
Mustang-solmioneula, hopea ................130 €
Mustang-kalvosinnapit, hopea .............145 €
Mustang-korvakorut, kulta* ...................kysy tarjous! varastossa
Mustang-riipus, pieni, kulta* ..................kysy tarjous!
Mustang-riipus, iso 44 mm, kulta* .........560 € varastossa
Mustang-solmioneula, kulta* ................kysy tarjous!
Mustang-kalvosinnapit, kulta* ..............kysy tarjous!
Huomaa, että koruille toimitusaika keskimäärin kaksi viikkoa!
*Näihin tuotteisiin voidaan käyttää omaa romukultaa.

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

PONIPUOTI TAPAHTUMISSA MUKANA!
HUOM! Maksutavat nyt kortilla tai käteisellä!
Potipuoti mukana Helsingin, Tampereen, Oulun ja Lahden 
näyttelyissä sekä kevätkokouksessa. Kerhotavaroiden 
myynti vain jäsenistölle (jäsenyys tarkastetaan).

Ilmatieteen laitos: Koko Suomessa leuto 
alkutalvi, Etelä-Suomessa kuivaa, Pohjois-
Suomessa sateista marraskuun alusta 
tammikuun loppuun ulottuvalla jaksolla koko 
Suomessa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan 
pitkän aikavälin keskiarvoihin verrattuna selvästi 
sateisin on lähes koko Suomessa helmikuu!

Paras varuste tähän Suomen leutoina 
talvipäivänä on kerhon oma soft shell-takki!!

Soft shell vastaa nykyaikana suunnilleen sitä 
mitä villasarka oli ennenvanhaan, eli vähänkään 
viileämmällä ja mahdollisesti kosteammalla 
ilmalla erinomaisen hyvä yleiskäyttöinen kangas. 
Ei ihme, että nykyään kaikki ulkoilukamppeet 
ovat siitä tehty. Siis soft shellistä. Meidän 
takkimme on pelkkä kuori, eli alle voi pukea tai 
olla pukematta mitä tahansa. 

• Tuotemerkki: Blåkläder
• Värit: Musta/Hopea
• Soft shelltakki hengittävästä, tuulen- ja 

vedenpitävästä materiaalista.
• Säädettävä huppu.
• Rintatasku ja sivutaskut vetoketjuilla.
• Kaksi isoa verkkotaskua sisäpuolella.
• Säädettävä alareuna ja hihansuut.
• Pidennetty selkäosa
• Koot S-XXL
• Hinta 120 € ja lisälogo selkään 20 €. 

Logot brodeerattuja.
• Varastossa selkälogottomia takkeja. Selkälogolliset 

tilataan erikseen.

PONIPUOTI


