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Talviterveiset
puheenjohtajalta!
onta vuotta odotettu oikea talvi tuli tänä talvena koko Suomeen, on ollut kiva seurailla
tuolla Facebookin ryhmissä, että Mustangitkin on päässy nauttimaan talvikeleistä. Toisilla mustangit on jokapäiväisessä
ajossa ja toisilla autot on päässyt vaan
jaloittelemaan talvitalleistaan. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen katekoriaan,
auto on visusti peiton alla tallissa kevättä
odottamassa.

M

Teimme viime vuonna uuden ennätyksen
jäsenmäärässämme. Vuoden viimeisenä
päivänä kerhossa oli 1 296 jäsentä, uusia
jäseniä vuoden aikana liittyi kaikkiaan
152 kpl. Hienoa nähdä, että vaikkei tapahtumia normaalimuodossa päästykkään järjestämään siltikin houkuttelimme
suuren määrän uusia harrastajia mukaan.
Kiitokset tästä ”rekrytoinnista” kuuluu
siis jokaiselle meille harrastajalle.
Viime vuosi oli kerhotoiminnan kannalta
turhauttava, tapahtuma tapahtumalta ja
näyttely näyttelyn perästä peruttiin yksi
toisensa jälkeen. Tammikuun viimeisillä
päivillä kokoonnuttiin uuden hallituksen
kanssa ja pohdittiin tulevaa vuotta ja tulevia tapahtumia. Aika empivin mielin
julkaistaan tätä tapahtumakalenteria,
kun varmaksi emme voi sanoa mitään,
seuraamme vain Suomen hallituksen
ohjeistuksia pandemiatilanteessa ja toivomme parasta, että tilanne paranee niin,
että virus saadaan aisoihin ja kelien lämmetessä pääsemme harrastamaan vähän
enemmän kuin viime vuonna. Tulemmekin nyt julkaisemaan yhteistyökumppaneidemmekin tapahtumia lehdessä,
sillä tällä tavalla haluamme tukea kaikkia
mahdollisia järjestettäviä tapahtumia.

FMOC:n hallitus muutti hieman muotoaan tälle kaudelle ja pitkä aikaiset hallituslaiset Jukka Kalliokoski ja Jarmo
Vilén siirtyivät sivuun ja heidän tilalleen
tulivat Paula Piitsalo ja Kari Roivainen.
Isot kiitokset Jukalle ja Jarmolle hallitustyöstään, ja onnea ja menestystä uusille tulijoille hallitukseen. Uusi hallitus
esittäytyy tuonnempana. Täytyy sanoa,
että aina kun pitkäaikaisia hallituslaisia lähtee riveistä, tuntuu olo tovin aina
hieman tyhjältä, mutta onneksi Jukka ja
Jarmokin sanoivat, että aina saa soitella,
jos kysyttävää tulee, näin ollen on hieman
helpottuneempi olo itselläkin.
Nautitaan nyt talvesta, kun sitä on ja odotetaan kovasti etenevää kevättä innolla.
Kehotankin kaikkia kerholaisia seurailemaan oman alueensa tilannetta ja osallistumaan paikallistoimintaan ja paikallisiin
tapahtumiin. Muistaen kuitenkin turvavälit ja muut varotoimenpiteet, jokainen
meistä on tärkeä ja turhia sairastumisia ei
toivo kenellekään.
Harrastetaan turvallisesti tänäkin vuonna!
Merja Masalin
Puheenjohtaja
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Organisaatio 2021 ja
kevätkokouskutsu

Mediakortti 2021 saatavilla
toimituksesta.

Jäsenetuliike esittäytyy
Tapahtumakalenteri
Tallikuvia
Ponipuoti

uosi 2021 on pyörähtänyt käyntiin lähes samalla tavalla kuin vuosi sitten, kaikki kevään
näyttelyt on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen. Kannustan kuitenkin kaikkia kerholaisia ottamaan autot liikenteeseen ja lähtemään ajelemaan,
tämän johdosta tässä numerossa oleva tapahtumakalenteri on täytetty cruisingeilla ym. tapahtumilla.
Näistä on hyvä katsoa, jos löytyisi oman paikkakunnan
läheltä jotain tekemistä.

V

Tähän numeroon on mahdutettu jäseniemme autoja,
joita pitkinpoikin reissujeni varrella olen poikennut
katsomaan ja haastattelemaan omistajia. Täytyy kyllä myöntää, että mitä enemmän reissaa ympäriämpäri Suomea, niin kyllä Mustangharrastus on todella
laajaa ja aika vaikea on löytää sellaista kylää tai taajamaa, jossa ei yhtään jenkki-Fordia olisi tallien kätköissä odottamassa kevättä ja aurinkoisia ajokelejä.
Jatkossakin koko Mustangin elinkaaren varrelta olevia autoja tullaan esittelemään lehdessä, kuten myös
kaikkia sisarmalleja, joten raotelkaapa niitä tallinovia
jatkossakin, jotta päästään jatkossakin katselemaan
jäsenistömme upeaa kalustoa.
T: Jarmo

Ford Mustang Owners’ Club
of Finland ry:n jäsenlehti

Jäsenetuliikkeet

TERVEISIÄ PÄÄTOIMITTAJALTA
Hyvää
ajelukevättä

CORRAL

Toimituksen yhteystiedot:
Jarmo Vilén
p. 044 251 0246
corral@mustangclub.ﬁ

Corral-ilmoitusmyynti:
Heidi Währn
p. 044 770 5476
heidi.wahrn@wippies.ﬁ

Kansikuva:
Toimitus

Ulkoasu ja taitto:
Outi Tuomainen
Tmi Syaani
www.syaani.ﬁ

Painopaikka:
T-Print Painotalo Oy

Painosmäärä:
1 250 kpl

Toimitus ei vastaa muiden
kirjoittamien juttujen sisällöstä
tai oikeinkirjoituksesta.
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Aineistopäivä: 24.5.2021
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Kanna kortesi kekoon,
kirjoita juttuja, lähetä hyviä
kuvia, kuiskuttele huhuja
ja tosiasioita…

CORRAL 1•2021

3

HUHUJA JA KUULTUA

Jukka Nousiaisen Upo-projektin väliaika kuvia.
Aika huima näyttää tulevan!!

Monien vanhemman polven harrastajien inspiraation lähde ”Tompan T-bird” on
yli 30 vuoden ulkosäilytyksen jälkeen vaihtanut osoitetta. Tomi poistui yläkerran
harrastajajengiin viime vuoden lopulla ja hänen vuodesta 1976 omistuksessa
ollut entinen näyttelymagneetti päätyi uuteen kotiin. Myös pitkänlinjan
harrastaja, jolle auto meni, aikoo hiljalleen elvyttää kultaisen T-birdin vanhaan
asuun. Mielenkiinnolla odotetaan, koska tämä laite taas lipuu Porin katuja.
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Timo ja Elina Himbergien omistama
luiskaperä on ehkäpä Suomen vanhin
fastback. Huvi Akreniuksen uutena
ostama auto on 64 vuoden puolella
valmistettu ja oli Huvin omistuksen
aikoina kaverina isolohko Vettelle.
Timon omistukseen auto tuli 1980 ja
on ollut mukana vuosikymmenten
ajan eri tapahtumissa.

Tällainen herkku on saapunut Suomeen. On kyllä
komia peli, onnittelut uudelle omistajalle.

Viroon tuli vuodenvaihteessa -69 shelby GT350 yksilö.
Pari kuvaa autosta saatiin tännekin nähtäväksi.

Jarmo Taipaleen rakenteilla 1968 Mustang-avo tyyliin Thomas Crown
Aﬀair Shelby Mustang. Tumman vihreä, saddle-värisellä sisustalla.
Nykyaikainen moottori ja laatikko, 9 tuuman perä, borgenson tehostettu
ohjaus, levyjarrut eteen, alustan tekniikka tulee uutta.

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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ALUEUUTISET
ETELÄ-SAVO

LAPPI

POHJOIS-KARJALA

Katso alueen tapaamisia ja tapahtumia
kerhon foorumilta.
Arsi Pesonen, 050 917 4373

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

KAINUU

OULU

Pohjois-Karjalan aluetapaamiset ilmoitetaan FMOC Aluetoiminta-palstalla sekä
Facebook- ja WhatsApp-ryhmässä North
Karelia Mustang (suljettuja ryhmiä).
Petri, 050 383 5154 tai
petri.birdy@gmail.com

Kuukausipalaverit joka kk:n ensimmäinen
torstai klo 18. Paikka vaihtelee, tarkemmat
tiedot alueen Whatsapp ryhmässä.
Kari, 040 546 5757
jukeronmusti@gmail.com

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

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

PIRKANMAA
Kokoonnutaan joka kuun ensimmäisenä
torstaina Pirkkalan ABC:lle klo 18.00.
Lisätietoa foorumilta sekä alueen
Whatsapp-ryhmästä.
Lauri, 0400 742 555
Arto Malinen, 040 074 7974

KESKI-SUOMI
Aluemeetingit:
Kesä–syyskuu: Satamakahvila tai
Naissaaren kahvila, sama aika ja päivä.
Mikko Hyvärinen, 0400 821 627

KYMEENLAAKSO
Kymenlaakson alueen kesän tapahtumat
ja tapaamiset löytyy nettisivujen foorumilta aluetoiminnan ja Kymenlaakso alta.

POHJANMAA
Etsitään alueelle AY-henkilö(j)ä,
jos kiinnostuit ota yhteyttä:
hallitus@mustangclub.fi

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

Alueyhteyshenkilöt
kokoontuivat
uten viimeisen vuoden ajan trendinä on ollut palaveri järjestää etänä. Niin tänävuonna tehtiin myös alueyhteyshenkilöiden tapaaminenkin. Meitä oli paikalla 12 henkeä, Rovaniemeltä – Helsinkiin oli osallistujia. Kävimme vähän läpi tulevia
tapahtumia, jos niitä tapahtumia nyt vaan saataisiin järjestää, sekä
suunnittelimme jo tuttuun tapaan tulevien vuosien kokouksia ja
tapahtumia.
Jarkko Vuori kertoi alueporukalle hieman uudesta pestistään
ulkomaan suhdetoiminnan vastaavana ja Marlene välitti viestiä
ponipuodin kuulumisista. Tunti hurahti nopsaa tällä porukalla rupatellessa. Toivottavasti vuodenpäästä nähtäisiin taas ihan oikeasti
kahvikupin ääressä.

K

Teksti: Merja Masalin
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PÄIJÄT-HÄME
Ei paljon tapahdu, ei. Tämä korona on vienyt oikeastaan kaiken harrastamisen. Eli
jokainen puuhailee talleissaan ja yhdessä
ei oikein voi tehdä rajoitusten takia mitään.
Koitetaan malttaa ja odottaa, niitä parempia aikoja. Kyllä ne sieltä tulee. Whatsapp
laulaa meillä täällä aina välillä kovastikin
eli yhteyksiä koitetaan ylläpitää. Seurailkaa tilannetta eri tiedotuskanavilla, ilmoittelemme jos jotain pystytään järjestämään.
Terveisin alueyhteyshenkilönne:
Rita Hakamo, 040 729 2409
rita.hakamo@phnet.fi
Jarkko Vuori, 050 529 2325
jarkki.viking@gmail.com

SATAKUNTA
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen
suurin osa tapahtumista on peruttu. Tässä kuitenkin muutama suunniteltu juttu.
Päivitellään näitä, kun jotain ilmaantuu.
• Joka kuukauden viimeinen sunnuntai
kahvittelut Tikkulan ABC:llä klo 18.00
• Kevään ajokauden avaus. Cruising ym.
(Ajankohta ja paikka tarkentuu myöhemmin, mutta alustavasti huhtikuun
lopussa jos sää sallii)
• FMOC kevätkokous, 23.5.2021 Verstaalla Nakkilassa klo 13.00. Kokouksen jälkeen Slalom Storagen pihassa

UUSIMAA
Seurailkaa foorumia aktiivisesti. Joka
kuun tapahtumasta teen oman topiikin.
”Hepat on jaossa koko vuoden.”
Tervetuloa tapaamisiin
FoxyLady91 / Päivi Karmakainen
046 935 6203
karpakka098@hotmail.fi

VARSINAIS-SUOMI
Katso tapahtumat kerhon foorumilta.
Marlene, 050 528 5632

Santa Claus Holiday Village
Voit varata meiltä joko pelkän majoituksen, pelkän ruokailun tai
molemmat. Varauksen majoituksesta ja ruokailuista voit tehdä
täyttämällä lomakkeen (löytyy kerhon sivuilta foorumista) ja
lähettämällä sen osoitteeseen info@schv.fi tai puhelimitse,
numerosta +358 40 159 3811.
Teethän varauksen viimeistään 31.5.2021. Ruuhkan vuoksi voi
majoitusvahvistuksen saapuminen kestää 1–2 vrk.

Ford Mustang Owners’ Club
of Finland ry järjestää

FunRunperhetapahtuma
23.–25.7.2021

Varauskoodi: 2107FORDMU

Majoitus
Classic-huoneisto ............................. 79 € / yö (1–2 henkilöä)
Varattu 24 kpl, vapaana 50 kpl.

Superior A ja B -huoneistot.......... 99 € / yö (1–2 henkilöä)
A varattu 21 kpl, vapaana 0 kpl. B varattu 15 kpl vapaana 10 kpl.

Classic-sviitti ................................... 119 € / yö (1–2 henkilöä)
Varattu 12 kpl, vapaana 6 kpl.

Family-sviitti ................................... 129 € / yö (1–2 henkilöä)
ervetuloa Rovaniemelle 23.–25. heinäkuuta 2021. Tapahtuma on tarkoitettu
vain jäsenille ja jäsenyys tullaan tarkistamaan kirjautumisen yhteydessä, otathan jäsenkorttisi mukaan.
Majoituspaikkana toimii Santa Claus Holiday Village. Osoitteessa www.santaclausholidayvillage.fi voit käydä tutustumassa paikkaan.
Majoituksen varaus tapahtuu lomakkeella,
joka löytyy kerhon foorumilta tai puhelimitse.
Luethan ohjeet tarkkaan ennen varauksen tekemistä.
Jos kysymyksiä tulee majoituksesta voi olla
yhteydessä suoraan majoituksen tarjoajaan.
Kaikki muut kysymykset liittyen tapahtumaan voi lähettää osoitteeseen funrunrovaniemi@protonmail.com.

T

Teksti ja kuva: Paula Piitsalo

Varattu 5 kpl, vapaana 9 kpl.

• Huoneistoihin sopii 2 aikuista ja lisäksi 2 lasta (tai yksi aikuinen)
• Lisävuodehinnat ovat Classic-huoneistoissa 30 € / yö / 1 lapsi
(2–14-v.) ja 50 € / yö / 1 aikuinen
• Lisävuodehinnat Superior-huoneistoissa ja Sviiteissä ovat 40 € /
yö / 1 lapsi (2–14-v.) ja 60 € / yö / 1 aikuinen
• Alle 2-vuotiaat yöpyvät ilmaiseksi, jos heille ei varata matkasänkyä
• Hinnat Classic-huoneissa sisältävät majoituksen, aamiaiset,
liinavaatteet, pyyhkeet sekä loppusiivouksen.
• Superior-mökeissä ja Sviiteissä hinnat sisältävät lisäksi kylpytakit,
tossut ja päivittäisen siivouksen.
• Varausehto: Varauksen voi perua kuluitta viimeistään 48 tuntia
ennen varauksen tulopäivää.

Ruokailu klo 17–20
• Pe 23.7. päivällisenä on Burgerbuﬀet, hinta 24 € / aikuinen 16,80 € /
lapsi (3–12-v.), alle 3-vuotiaat huoltajan seurassa ilmaiseksi.
• La 24.7. päivällisenä on Poronkäristysbuﬀet, hinta 34 € /
aikuinen, 23,80 € / lapsi (3–12-v.), alle 3-vuotiaat huoltajan
seurassa ilmaiseksi.

CORRAL 1•2021
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Hallitus
esittäytyy

Merja Masalin
PUHEENJOHTAJA

Olen viidettä vuotta hallituksessa mukana ja nyt lähtee kolmas vuosi puheenjohtajana. Mustang-harrastusta takana on jo
reilu 17 vuotta ja ajelen museoidulla 1971
Coupe Grandella. Viime syksynä meidän
perheeseen syntyi yksi pieni harrastaja
lisää, joten tulevalla kaudella sovitellaan
turvaistuinta Mustangin takapenkille.
Elellään jänniä aikoja kuinka pikkumies
innostuu harrastuksesta. Ensimmäistä
kertaa hän talliin pääsi jo kahden viikon
ikäisenä, joten yritys ainakin on kova saada uusi harrastaja tästä kaverista.

Paula Piitsalo
JÄSENSIHTEERI
Moikka kaikille, olen Paula ja kotoisin Rovaniemeltä. Mustangit on olleet lähellä
sydäntä aina teinistä asti, kesti vain melkein puolivuosisataa saada sellainen. Nyt
sitten senkin edestä tulee ajeltua mitä
jäänyt vaille aikasemmin. Toimin myös
Lapin alueen alueyhteyshenkilönä ja ensi
kesän FunRun 2021 Rovaniemen yhtenä
järjestäjänä. Taloudesta löytyy parikin
kappaletta Musseja, tämä minun 2017
Ecoboost sekä miehen 2001 V8, SN-95
New Edge. Tämän vuoden alusta tosiaan
valittu uudeksi jäsensihteeriksi, joten kaikessa jäsenyyteen liittyvissä asioissa olehan yhteydessä. Viimeistään ensi kesänä
sitten nämme Rovaniemellä.

Markku Timonen
VARAPUHEENJOHTAJA

Olen toista vuotta hallituksessa harjoittelijana. Kalustomme 65 ht ja 68 avo. Vanhat autot on ollut aina kiinnostuksen kohteena. Myös luonto, kalastus ja veneily on
intohimoni. Kesää odotellessa.
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lom-cupin toteutusta sen vetäjän apuna.
Jos jokin askarruttaa ratapäiviä tai slalomia koskien, niin toivottavasti kerholaiset
tulevat kysymään asioista kasvotusten tai
lähettävät viestiä esimerkiksi hallituspostin kautta. Tavoitteena on, että kynnys
osallistua ratapäiville ja slalomiin olisi
edelleen kaikille mahdollisimman matala.
Autoina minulla on 1965 HT, joka on
rakennettu rata-ajoa varten sekä 2007
GT, joka toimii kesäisin joka päiväisessä
käytössä. Toivottavasti ensi kesäksi saan
liikenteeseen myös 1974 Ford Ranchero
GT:n, jonka kunnostus on kestänyt nyt yli
kolme vuotta.

Taisto Rajala
URHEILUJAOSTO
Päävastuuna on järjestää kerhon ratapäiviä sekä olla mukana miettimässä sla-

Rita Hakamo
SIHTEERI
Moikka kaikille, olen Rita Lahdesta, Päijät-Hämeestä. Perheessä on aviomies
Kari sekä kaksi aikuista lasta Robert ja Rebecca että kaksi kissaherraa. Teen töitä
kotona sekä kodin ulkopuolella.
Mustang harrastus alkoi huhtikuussa
2009, kun perheeseen hankittiin vuoden
-96 avo Mustang, lempinimeltään RedDevil. Toinen saapui taloon, kun Kari osti syntymäpäivälahjakseni kuusi vuotta
sitten -98 Cobran, joka kulkee nimellä
BlackDevil. Seissyt nyt pitkään ja koska
on liikenteessä, ei osaa sanoa. Harrastetaan oman ajan ja voimien puitteissa.
Ensimmäinen tapahtuma missä olimme mukana päiväkävijöinä, oli Kotkan
FunRun 2010. Ensimmäinen kerholainen
keneen törmäsimme, oli Pokkisen Juha.
Hyvä niin, sillä muuten koskaan meistä
ei melko aktiivisia kerholaisia olisi tullutkaan.
Toimin myös PH:ssä alueyhteyshenkilönä yhdessä Jarkko Vuoren kanssa.
Alueemme on aktiivinen, melko runsaslukuinen ja helposti lähestyttävä. Tervetuloa tutustumaan. Olen ollut vuoden 2020
alusta kerhon sihteerinä, johtokunnassa.
Kerhon foorumilla nimimerkkini on
RitaGT. Minut tapaa kesäisin mm. autotapahtumissa ja syksyisin Lahdessa Jenkkiautonäyttelyssä. Nähdään!

na, kuuntelu pääasiassa, mutta myös ne
audiolaitteet, jotka nykyisin ovat vintage-audiota.
Nähdään alan tapahtumissa ja moikkallaan tien päällä :)

Ajokaudella meidät tavoittaa Päijät-Hämeen ja Uudenmaan autotapahtumista ja tietenkin FunRuneista.
Minut tavoittaa sähköpostiosoitteesta
toimisto@mustangclub.fi. Olkaahan tarvittaessa yhteydessä!

Tiina Vuori

RAHASTONHOITAJA

Kari Roivainen
JÄSEN

Kari Roivainen, syntyperäinen kajaanilainen, tosin kotini kuului 60-luvulla
maalaiskunnan puolelle. Vuosimallia
8/1965, saman vuoden syyskuussa rullasi
Dearbornista Silver Frost -66 Mustang HT
GT, joka ostettiin vuonna 1997. A-koodin
Suomi-auto, joka on rullannut kahdeksalla omistajalla ennen meitä. Pari muuta
Mustangia on myös ollut vuosien varrella,
-91 GT sekä -67 HT.
FMOC:n jäsenen olen ollut vuodesta
1995, Kainuun aluetoiminnassa olen ollut mukana sen aloittamisesta lähtien, lähes 20 vuotta (FMOC foorumilla kariboy).
Ford-harrastus alkoi 1983 ensiauton, mk1
Escortin myötä, joka on edelleen minulla.
Vaimon ja Jazi-labradorin kanssa asutaan 70-luvun omakotitaloa Kajaanin
kupeessa maalaismaisemassa. Molemmat aikuiset tyttäret asuvat perheineen
aivan naapurustossa. Pientä korvausta
menetetystä vapaa-ajasta arkipäiviltä on
Kajaanin kaupunki maksanut vuodesta
1995. Peruskoulujen teknisen työn koneiden ja laitteiden, käsityökalujen kunnossapito kuuluu päivien ohjelmiin. Jo
vuosia ennen Escortin rattia käsissä on
ollut järjestelmäkamera, nykyään myös
digiversiona. Etsimen läpi näkyy luonto
sen moninaisuudessaan, erityisesti linnut. Luontoretket Jazin kanssa kamerahärveleiden kanssa on hyvin suosittu
vapaa-ajan viettomuoto. Musiikki on
kulkenut myös mukana oikeastaan ai-

Olen Tiina Vuori Tuusulan Pupuputkasta
eli Jäniksenlinnasta ja toimin Mustangclubimme ylimpänä kirstunvartijana
kolmatta vuotta. Teen päivätyökseni koulutuspäällikön töitä vaativan erityisen
tuen ammattiopistossa erityislasten ja
-nuorten parissa valtavien mullistusten
keskellä: on koronaan suojautumista, oppivelvollisuusiän pidentämistä, reformia,
uutta tutkintoon valmistavaa koulutusta,
uusia opetus- ja toteuttamissuunnitelmia, uusien toimipaikkojen avaamista ja
vaikka mitä normaalista poikkeavaa.
Liityin Mustangclubiin vuonna 1997,
jolloin perheemme sai uuden jäsenen
Mustangista, 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 vielä kerman keltaiseksi. Talvella 2018 Mustin väri
palautettiin alkuperäiseksi ja lisäksi sitä
ehostettiin muutenkin esim. kojelauta,
hattuhylly, matto ja penkit uusittiin sisältä ja lähes kaikki ulkopuoliset kromiosat.
Lokakuussa 2018 Musti museorekisteröitiin. Tämä museorekisteriin laitto on ollut
haaveena auton hankinnasta lähtien.
Neljä vuotta sitten törmäsin Mustang
Clubin Uudenmaan keilaillassa mukavaan komeaan nuoreen mieheen, jolla oli
ollut myös vaalean keltainen vuoden 1965
Musti. Siitä lähtien olemme kulkeneet yhdessä ja olipahan meillä Mustang-aiheiset
häätkin elokuussa 2019. Jarkki toimii tällä
hetkellä Päijät-Hämeen aluevastaavana
Rita Hakamon kanssa sekä vastaa kerhomme ulkomaan suhteista.
Näin jälkikäteen voidaan sanoa, että
Jarkin aluevastaavaesittely Corralissa kevättalvella 2017 tuotti tulosta, koska hän
mainosti lehdessä olevansa sinkku, niin
toisen sinkun oli helppo lähestyä!

Jarkko Vuori

ULKOMAINEN SUHDETOIMINTA
Olen Jarkko Vuori Tuusulan Pupuputkasta eli Jäniksenlinnasta ja toimin Mustangclubimme Päijät-Hämeen aluevastaavana yhdessä Rita Hakamon kanssa.
Olen myös Classic Motor Shown vastaava yhdessä vaimoni Tiinan kanssa. Nyt
minut on valittu myös kerhomme ulkomaansuhteiden hoitajaksi. Tämä tehtävä
tuli varmaankin sen vuoksi, että olen ollut
yhteydessä oma-aloitteisesti USAn ja Britannian paikallisiin Mustang-kerhoihin.
Lisäksi olen myös brittien Mustang Owners Club of Great Britainin jäsen ja kirjoituksiani on julkaistu myös brittien Round
Up -kerholehdessä.
Teen työkseni merenkulkuelektroniikan suunnittelua ja asennusta Suomessa
ja muissa Pohjoismaissa. Työkielenäni
on englanti. Olen ollut Mustang Clubin
jäsen vuodesta 2004, jolloin ostin kaveriltani Mustang 1965 HT:n, joka oli vaalean
keltainen. Sain Mustangista hyvän tarjouksen ja se lähti seuraavalle omistajalle
vuonna 2013. Sen jälkeen olen fordismia
harrastanut kahdella eri Lincolnilla: vuoden 1996 Mark 8:lla ja vuoden 1979 Mark
5 Bill Blassilla. Lisäksi käyttöautonani toimii Ford Taurus SHO vuodelta 2010, joita
on vain tämä kappale Suomessa tämän
hetken tietojen mukaan. Tarkoituksena
on tuoda kansainvälistä toimintaa lähemmäksi jäseniämme mm. erilaisten
lehtijuttujen muodossa.
Ajokaudella vaimoni Tiinan kanssa
osallistumme eri tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan, sillä aikaamme vie
vasta hankittu omakotitalo talleineen ja
puutarhoineen.
Minut tavoittaa sähköpostiosoitteesta
foreignrelation@mustangclub.fi.
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CLASSIC MOTORSHOW
2020 & 2021

1965
FASTBACKS
AT WORK!

iirtyy ja siirtyy... Vuoden 2020 Classicissa oli tarkoitus esitellä autoja työssä. Korona siirsi näyttelyn
vuodelle 2021 ja taas vuodelle 2022. Olin yhteydessä näyttelyn järjestäjään ja kysyin, tulisiko näyttelyn
teema olemaan edelleen sama ”autot työssä”. Näyttelyn
järjestäjällä ei ollut tarkempaa tietoa asiasta, joten päätimme esitellä teille Classic Motorshow:n 2020 ja 2021
osastomme näin Corralin välityksellä. Näyttelyyn piti siis
löytää kaksi Mustangia työssä. Pertti Erikssonin 1965
Fastback autokoulu-Mustang oli helppo ja selkeä valinta. Toisen työ-Mustangin suhteen osuimmekin oikeaan
kultasuoneen, suoraan suomalaiseen rockin historiaan
ja tällä kertaa kukaan ei oksentanut uuteen Cadillaciin.
Taksi-Mustang, kyllä, Suomessa on todellakin liikennöinyt ihan virallinen 64 ½, 1965 Mustang-taksi.

S

TAKSI-MUSTANG PELASTI BRITTIBÄNDIN
PIMEÄSTÄ KYLMÄSTÄ SUOMALAISESTA KORVESTA.
– Lainaus kirjasta The Renegades, Luopioiden tarina

Kirjan mukaan tämä kaikki tapahtui talvella 1966, kun
The Renegades-huuma Suomessa oli suurimmillaan.
The Renegades saapui Helsinkiin levyttämään uutta
levyä, mutta yllättäen heille olikin buukattu keikka Rovaniemelle. Eihän siinä sitten muu auttanut kuin ”kamat
kasaan” ja Skädän Taunus Transitin keula kohti pohjoista.
Kirja jatkaa tästä:
Sherman Heinig: ”Oli kova pakkanen, olimme tulossa
keikalta ja auto hyytyi keskelle ei mitään. Oli aivan pimeää,
minkäänlaista valoa ei kajastanut mistään. Äkkiä tuli todella kylmä, ja olimme aivan horkassa ja painauduimme
lähelle toisiamme jakaaksemme ruumiinlämmön.
Ajattelin, että tänne me nyt sitten jäädään.
Yht'äkkiä Skädä hyppäsi autosta ulos ja häipyi. Mietimme mitä v...ua, minne se meni. Kului noin tunti ja paikalle
ajaa taksikäytössä ollut Ford Mustang, kyydissään Skädä!
Nousimme auton sisään mukavaan lämpöön. Koska Skädä ei puhunut kovin hyvin englantia, minulle ei ikinä selvinnyt mistä ja miten hän sen Mustang-taksin hommasi.”
Sherman Heinig oli The Renegadesin saksalainen rou-

dari ja kuski. Reneistä Transitissa mukana olivat Kim
Brown, Denys Gibson ja Graham Johnson. Ian Malletilla oli keikan jälkeen kiire ”heilastelemaan” suomalaisen
tyttöystävänsä luokse, joten hän matkusti takaisin Helsinkiin junalla.
Tarina pulpahti mieleeni suunnitellessamme kevään
2020 Classic Motorshow:ta. Mietin, että pitääköhän tarina
paikkansa, kun Suomessa taksithan ovat aina olleet neliovisia. Otin yhteyttä kirjan kirjoittajaan, radiostakin tuttuun
bluesministeri Esa Kuloniemeen selvittääkseni asiaa
lisää. Esalla ei ollut enempää tietoa tapauksesta, mutta
hän antoi minulle puhelinnumeron eräälle keikkamatkalla paikalla olleista. Eipä sitten muuta kuin soittelemaan.
Puhelimeen vastasi pirteänoloinen Seppo Pitkänen
eli Skädä, The Renegadesin suomalainen roudari ja kuski.
Skädän muistin mukaan tuolloin paikalla oli tosiaan ollut
Mustang-taksi, jossa oli ollut jopa virallinen taksivarustus:
taksamittari ja valo katolla. Skädä muisteli myös, että kyCORRAL 1•2021
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seinen taksi-Mustang oli rakennettu kokonaan uudelleen
kolaroinnin jäljiltä.
Kysyin Skädältä, että miten ihmeessä te kaikki mahduitte Mustangiin, kolmen brittirokkarin lisäksi teitä oli
vielä kaksi roudaria ja Mustang-taksin kuski, eli yhteensä
kuusi henkilöä? Skädän vastaus oli: ”Hyvin sovittiin, silloinhan me kaikki oltiin nuoria hoikkia kundeja. Ja nuori
kundihan mä olen vieläkin! Ainakin mieleltäni!” Tämän
jälkeen tarinoimme vielä pitkään mm. Suomirockin historiasta ja 60-luvun autoista. Kiitokset Esalle ja Skädälle
mielenkiintoisesta tarinasta!
Käytänkin tässä tilaisuutta hyväksi: muistaako kukaan

tarinaa Mustang-taksista 60-luvulta? Tämän tarinan mukaanhan se operoi jossain Helsingin ja Rovaniemen välillä, joten tehtävä on vähintäänkin haastava.
Osastollemme oli tarkoitus tuoda esille Seppo Masalinin Ford Mustang Fastback 1965 (valmistettu 11/1964),
joka olisi rakennettu vastaamaan tarinan Mustang-taksia
ja se olisi varustettu aikakauden mukaisella taksivarustuksella. Tosin sen tarkempaa tietoa meillä ei ole, oliko
tarinan taksi-Mustang vauhtiperä vai coupe.
Seppo on hankkinut autonsa marraskuussa 2003 projektikuntoisena, mutta leimattuna ja ajamalla Lahdesta
kotiin. Auto purettiin heti tyhjäksi ja tammikuun 2. päivänä
rullaava kori vietiin trailerilla hiekkapuhallukseen. Värinä
oli tuolloin tipun keltainen epäonnistunut maalaus. Massan alta löytyi alkuperäinen väri Wimbledon White code
M. Tämän värin FB sai vappuna 2004. Tekniikan osat käytiin läpi ja asennettiin kunnostettuina takaisin. Vuosien
varrella on turvallisuutta paranneltu mm. asentamalla le-
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vyjarrut ja jarrutehostin. Sepon Mustang on perinteisellä
perustekniikalla varustettu, eli 289 V8 ja C-4 automaatti.
Toinen osastollemme tarkoitettu työ-Mustang onkin

monelle jo tuttu. Pertti Erikssonin 1965 Fastback autokoulu-Mustang alun perin Lappeenrannasta nykyään
Tuusulasta. Pertin Mustang oli tarkoitus esitellä alkuperäisenkaltaisessa autokouluvarustuksessa. Samalla
osastomme kulmaan Ponipuodin yhteyteen oli tarkoitus
perustaa pieni autokoulu asiaan kuuluvine kyltteineen ja
malleineen, jossa 60-luvun autokoulunopettaja (vaimoni
Tiina) olisi ollut täysin tietämätön kaikenlaisista nykypäivän kotkotuksista. ”Ai että nopeusrajoitus? Onko hullumpaa ehdotusta kuultu!” tai ”Moottoritie Lahteen; eihän
sellaisia tarvita ikinä, kun autojakin on liikenteessä näin
vähän”, ”Mitä ihmettä nuo ihmiset koko ajan räplää, muka
puhelinta. Mun puhelin on tossa pöydällä, se soi silloin,
kun jollakin on jotain asiaa, eikä sen kanssa tarvii erikseen
näperrellä.” (Ja pöydällä tietysti vanha kunnon veivattava
lankapuhelin.)
Tarinan auto syntyi Dearbornin tehtaalla joulukuussa
1964 ja oli yksi niistä kuudesta fastback-autosta, joka Suomeen tuli Mustangin ensimmäisenä mallivuonna 1965.
Musse oli A-koodin auto eli 289 V8 225 HP, nelilovinen
manuaalilaatikko, rumpujarrut, lukkoperä ja tehostamaton ohjaus. Väri oli Rangoon Red ja sisusta musta vinyyli.
Lappeenrannan Autokeskus toimitti auton toukokuussa 1965 Autokoulu Moottorille, jossa auto varustettiin

pulla koki täyden kunnostuksen ja palasi nuoruutensa
loistoon. 2013 auto siirtyi kerhon pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Juha Pokkiselle. Juha tiesi auton historiasta ja
teki valtaisan salapoliisityön jäljittäen auton kaikki entiset omistajat, joita olikin yli 20 kappaletta ja kaikki vielä
elossa. Kertyneistä tarinoista ja kuvista syntyikin sitten
50-sivuinen kirja auton tarinasta. Hatunnoston arvoinen
teko. Juha myös museorekisteröi auton.
Ja syksyllä 2014 ympyrä sitten sulkeutui, kun Juha ja
Pertti tekivät autosta kaupat ja vanha sotaratsu palasi takaisin ”kotiin”. Talvella 2015 Teppo/Tuumacid rakensi auton väsyneen moottorin tilalle uuden herrasmiesviritetyn
302-moottorin, manuaalilaatikko vaihtui C-4 automaattiin ja ohjaustehostin asennettiin. Auton ja Pertin matka
jatkuu, historiaa kunnioittaen kohti tulevia aikoja.
Kiitokset tämän Classic tarinan tekemiseen osallistuneille! Pertti, Seppo, Tiina ja Jarmo.

1965 FASTBACKS
AT WORK!

tarvittavin lisävarustein autokouluautoksi. Tarina kertoo,
että autoa käytettiin ainoastaan maantieajossa, joissa
opetusajot suuntautuivat Joutsenon suuntaan. Kaupunkiajot Moottori ajatti pienemmillä Fordeilla. Moottorin
omistajaperhe käytti autoa myös vapaa-aikana ja arkistosta löytyikin hauska leirintämatkailukuva noilta ajoilta.
Kirjamosalmen sillalla sattui myös opetusajon yhteydessä peltivaurioita, kun auto karkasi oppilaan käsistä ja rusikoi nurin sillan 6 betonitolppaa.
60-luvun loppupuolella auto oli opetustehtävänsä
hoitanut ja matka jatkui Helsinkiin, jossa auto kierteli yli
10-vuotta useilla omistajilla. 70-luvun lopulla Hot Rod
harraste vaikutti tähänkin autoon ja auton väri vaihtui,
taakse tripla takavalo, scooppi konepellille yms.
Auton historiaa kirjoitettiin sitten uudestaan syksyllä
1980, kun Pertti Eriksson löysi sinisen, kuhmuisen ja elämää nähneen auton autokaupan takarivistä. Kaupat tehtiin ja Mustang sai seuraavien vuosien aikana Drag Race
kilpurin tehtävän. Autoa leikeltiin, viritettiin ja muokattiin
siihen tarkoitukseen aika säälimättä kunnes 1984 Pertti
vihdoin ”tuli järkiinsä” ja palautti auton liikennekäyttöön.
Pari kesää meni sitten auton kanssa reissatessa ja olipa
perässä välillä asuntovaunukin. Tässä kohtaa pitää mainita, että tällä autolla on tärkeä rooli Mussekerhon syntyhistoriassa, 1982 kilpailukauden jälkeen Pertti ja kisatiimi
Sirkka, Petri ja Pena perustivat kerhon nimeltä Ford Mustang Owners' Club of Finland.
Auto jatkoi sitten 80-luvun puolenvälin jälkeen matkaa
ja omistajia pitkin poikin Suomea, kunnes 2000-luvun lo-

Teksti: Jarkko Vuori
Renekuva: Like kustannus
Ford Taunus Transit 1965 kuva: Wikipedia

CORRAL 1•2021

13

Turistina kotinurkissa
aluu takaisin wanhaan hyvään
aikaan, missä leivoset leikkiä taivahalla lyö ja aurinko hyväilee horisonttiin katoavaa yksinäistä ratsastajaa.
Eli kesäkuiseen viime vuoteen. Kiinalaisen lepakonpurijan aiheuttaman närästyksen takia kokoontumiset ovat kielletty
etusormen heristyksen uhalla, joten yksinäinen harrastaja on pakotettu nauttimaan harrasteautoilusta ihan keskenään.

P

Hitokseen lämmin sunnuntaipäivä ja
perhe Malisella viimeinen yhteinen vapaa päivä taas hetkeen, joten se päätettiin
viettää keittiöremonttivapaana päivänä
tien päällä.
Aikaisesta aamusta pannullinen kahvia kitusiin ja suunnaksi ennalta hätäpäissään suunniteltu reittipohja kohti
Kokemäenjokea. Reissurekenä vanha ja
luotettava JXA kimpoaa Orivedeltä kohti
Tampesteria ja Nokian gummisaappaiden pesäkoloa. Satoja kertoja ajettua reittiä pitkin tylsistymiseen saakka hinkattu
tie ei tarjoile mitään uutta. Vähän kuin
ruskeakastike ja pallipotut.
Vasta Vammalan läpi ajettaessa siirrytään uusille urille. Plääni oli seurata
Kokemäenjoen pohjoisrantaa, mutta
erehdyimme kokeilemaan navikaattorin neuvoja. Se yrittää väkisin ajattaa
cruisaajia takaisin haiveille, pois mielenkiintoisista maaseudun pikkuteistä. Ei
ole energiataloudellista ajella tuollaisia
kinttupolkuja. Meitä ei niin vain koijata, ja
pysymme valitulla tiellä ja otamme äänet
pois navilta. Kohta saavumme Äetsään,
jossa on kuukkeloitu kohta 100-vuotias
voimalaitos sekä joen ylittävä riippusilta.
Voimalaitos bongaillaan vain vastaran-
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nalta ja matka jatkuu navikaattorin ohjein
eteenpäin.
Suuntavaisto potkaisee Litmasen kulmurin otsaan ja jälleen ollaan menossa
väärään suuntaan. Annetaan eksyttäjän
huudella omiaan ja suunnistetaan muistikuvien perusteella riippusillan pohjoiselle rannalle. Navi on edelleen sitä mieltä,
että kiertäkää nyssaatana sinne toiselle
pualen jokea, jos meinaatte joen yli menevän sillan löytää! Sieltä vastarannalta
se silta ohjeista huolimatta löytyi. Antaa
pölöjän koneen huuella, sillä olemme
saapuneet Keikyälle, Suomen pisimmän
riippusillan tykö, joka on valmistettu 1948.
Pituutta 228 metriä, leveyttä 1,65 metriä,
joten varmaan mahtuu tällainen pullukkakin kulkemaan. Mutta paikalla onkin

suljettu kyltti vahvistettuna metalliverkolla. Silta on remontissa, ollut ties jo kuinka
kauan, tietävät paikalliset kertoa. Turistit
pahoittavat mielensä, puivat nyrkkiä ja
poistuvat paikalta leuka rinnassa. Kohde
melkein saavutettu. Olisikohan se sittenkin auki siellä toisella rannalla...
Kuuman päivän hikinen reissu jatkui

kohti Kärjenkallion lintutornia avoimin sivuikkunoin, kyynärpään nauttiessa oven
pokalla vilvoittavista ilmavirtauksista.
Parkkeerataan Mustang puiden varjoon,
kun kaupunkilaiset ovat jättäneet naurettavat riisikipponsa ilmastointeineen aurinkoon. Opasteet kehottavat siirtymään
lähdöstä ¼ mailia leveää sorapolkua suoraan eteenpäin päästäksemme näköala-

paikalle. Jarruttelemme puiselle lavalle
suonäköalalla.
Seuraava kyltti näyttää vihreää valoa kiihdyttämään vielä toiset ¼ mailia
päästäksemme maaliin yhdelle pohjoismaiden korkeimpia puisia lintutorneja.
Mäki alas suolle, jossa tulee aidan portti
vastaan. Kyltissä kehotetaan sulkemaan
portti mennessä kuin tullessakin. Paikalla saattaa olla lehmäliikennettä. Ketään
ei näy, ei ilmeisesti ole vielä ruuhka-aika, joten uskaltaudumme jatkamaan
laitumelle. Yllytyksistä huolimatta en ole
suostuvainen kusemaan paimenpoikaan.
Laitumen läpi pienen mäen päältä löytyy 18 metriä korkea puinen lintutorni. Ellu on heti kättelyssä EI IKINÄ mieltä, joten
joudun yksin pällistelemään maisemia.

Paljon tirppoja jahtaamassa evästä laajalla suolla. Yep tämä nähty, matka saa
jatkua. Parkkipaikalla riisikuppi on vaihtunut samassa aurinkoisessa pätsissä
köllöttelevään saksanseisojaan.
Nuhtelimme navikaattorin erheellisistä neuvoista ja kokeilimme Säpilän riippusiltaa. Antamamme voimakas sananen
palaute oli tehonnut ja reitti näytti nyt oikealta. Kokeiltiin siis luottaa koneeseen.

Päätettiin oikaista ohjeen mukaisesti soratietä pitkin kohteeseen.
Kymmenkunta kilometriä päättymätöntä nimismiehenkiharaa pisti arrrrvioimaan päpäpäpäätöksen uudestaan.
Kaikki irtonainen vaihtaa autossa paikkaa, peilit sojottavat mihin sattuu eikä
navistakaan näe enää mitään, horisontista puhumattakaan. Tärinä on järisyttävää.
Viimein saavutamme risteykseen, jolta
käännytään tasan auton levyiselle sorapolulle, jossa tuleekin vastaan vauhdilla
Hannu Mikkolan serkun näköinen kaveri
Audilla. Tiukkoja väistöliikkeitä myöhemmin huomaamme olevamme kohteessa.
Mustang parkkiin, ja tutustumaan riippusiltaan. Kunhan ensin kalibroimme Mustangin peilit ja oman näkökyvyn takaisin
HD-tason kuvalaadulle.
1950 valmistunut 164 metriä pitkä silta
on kokenut osakseen paljon remonttia,
ollen nykyään lähes uuden veroinen.
Käydään vastarannalla toteamassa sillan
toimivuus ja matkaan ja eteenpäin.
Seuraavaksi suunnattiin Kolsin voima-

laitokselle, jossa päästiin ylittämään patoa pitkin Kokemäenjoki. Huima kokemus
ajaa Mustangin levyistä ajoväylää metallikaiteiden välissä. Vasemmalla vedenpinta
aivan tien korkeudella ja samalla oikealla
pudotusta toistakymmentä metriä. Vastarannalla parkkiin ja räpsimään kuvia.
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Jatkettiin matkaa Kokemäenjoen länsirantaa, ja vatsat ilmoittivat tarvittavista
toimenpiteistä matkan jatkumiseen ilman kiukuttelua. Harjavallassa topattiin
Pitsamestarit-nimiseen syöttölään. Pihassa mattamusta sikalintta asemavaunu
ja terassilla lauma rockenroll räkänokkia,
joilta ei jäänyt havaitsematta Mustangin
tuleminen paikalle. Pakkohan täällä on
olla hyvät eväät, jos paikallisetkin harrastajat sitä käyttävät? Tilattiin eväät ja
terassille odottamaan tilausta. Siinä tuli
samalla kuultua kovaääniset paikallisuutiset teinien parista. Kuulemma tällä
seudulla humalaisilla henkilöpuoleisilla
takapenkin henkilöillä on karvainen lähtevän tavaran terminaali sekä sen naapurissa roikkuvat jälkeläisten tuotantovarastot, jotka ovat palaneet lähtemättömästi
silminnäkijä henkilöiden verkkokalvoille.
Naapuri pöydän entiset nuoret nauttivat
eväänsä huvittuneessa tilassa, muistellen
omaa kultaista nuoruuttaan heiluttelemassa heiluviaan niille vähemmän ominaisessa paikassa.
Lähdettiin kuitenkin ruokailun jälkeen
ikämme puolesta oikeampaan paikkaan,
naapuriin kirpputorille. Pelkkiä prätei ja
lumpui, näillä mihinkään kuuhun mennä,
mutta eteenpäin mentiin kohti Harjavallan voimalaitosta, jossa päästään siirtymään takaisin itäpuolelle jokea. Tämä
vuonna 1939 valmistuneella padolla on
pudotusta 26,5 metriä, joten vasemman
puolen oja näyttää paljon syvemmältä,
kuin oikean puolen vedenpinta heti kaiteen jälkeen. Tehoa padossa on hippasen
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verran enemmän kuin alla olevassa murisevassa Mustangissa. 72 megawatti! Pöh,
meillä on paremmat äänet! Tosin konehuoneeseen ilmestynyt helisevä ääni pistää miettimään onko voima poistumassa
huoneistosta, vai mikä osa on hyvästelemässä autokuntamme.
Eteenpäin lähdettäessä tulee enenemässä määrin harrastekalustoa. Haiskahtaa edessäpäin olevan hyvin mutkaiselta
asfalttitieltä. Vastaan tulee hauska paikan
nimi, Suolisto. Heti sen jälkeen havaitaan
maatalonpihassa tummansininen -67 HT
Mustang. Kuljettajan viileys muuttuu paniikinomaiseksi äänimerkin etsinnäksi,
mutta sen ääntely muistutti kurkkumätää
potevan Tammelantorin pulun kurlausta.
Jos ääntä haluaa, on lyötävä imuputkiston huuhdonta poljin kiinni rintapeltiin.
Pihassa saapastellun henkilön purukumi
pysähtyi ja ryhtyi kiroamaan kylällä pyöriviä raggareita.
Suunnaksi otettiin motoristien hehkut-

tama Leineperin ruukki. Nyt on wanhaa
rakennuskantaa! Kurvaus pihaan ja heti
löytyy sepän paja. Ovi säpissä, onhan kuitenkin sunnuntai. Ollaan juuri lähdössä
katselemaan paikkoja, kun paikalle kurvaa WW1-aikaisella miestenpyörällä vielä
vanhempi mies. Tuon on pakko olla seppä Ilmarinen itse! Pajan ovet avautuvat
ja paikalta löytyy metallimiehen märkä
päiväuni. Takorautaisia tuotteita paikat
väärällään. Pari kohdetta huutaa mukaan
pääsyä, mutta wanhanajan pihapiirissä

kun ollaan niin pankkikortilla voi heittää
valkoposkihanhea hanuriin, koska kitaraa ei olla vielä koskaan hanhella tavattu.
Tikiajan matkaajilla ei ole käteistä kuin
ääsmarketin ostoskärryjen lainan lunastamiseen tarvittava määrä ja lähimmälle
reikä-seinässä-paikalle on kymmeniä
kilometrejä. Olemme pakotettuja luovuttamaan ja siirtymään ihmettelemään
vieressä virtaavaa jokea ja menneen ajan
tuotantolaitteita.
Viimein reitiltä löytyy kyltti Tampeste-

riin. Ruskeankastikkeen makuista Porin
tietä jatketaan tutulle Häijään Nesteelle
saakka, jossa ryypätään kahvit jäätelön
kera, terassilla tietenkin että voi samalla
ihailla parkkipaikalla olevaa Mustangia.
Seuraavaksi käännytään Linnavuoressa
oikealle kohti Siuroa. Vanhaa tietä aina
Rantatielle saakka, jossa saadaan nuppi näkyviin, tuo kaikkien tuntema fallos
symboli. Rantatunnelissa fiilistelemme
72 megavattia ylittävillä äänillämme ja
tylsän ja tutun siirtymän jälkeen ollaan
takaisin lähtöruudussa kotiranchilla.
Mustangia tarkastaessa löytyi helisevän
äänen lähdekin. Vesipumpun laakerit
olivat päättäneet päivänsä ja akseli heilui
kuin vesipumpun akseli ilman laakerikuulia. Ei reissua ilman remonttia.

Teksti ja kuvat: Arto Malinen

Ford Mustang 1969
Sportsroof
Auton ja sen omistajan tarina • Osa 2
3.4 Polttoaineensyöttö

Suunnitelma käyttää vaihtoehtoisesti
sekä etanolia että bensaa aiheutti omat
tarpeensa polttoaineensyötölle. Komponettien tulisi soveltua etanolikäyttöön ja
järjestelmän kapasiteetti tulisi myös mitoittaa etanolin maksimikulutuksen perusteella. Systeemin tulisi kuitenkin myös
toimia ongelmitta matalan viritysasteen
katukäytössä bensiinillä kruisaillen. Halusin tehdä järjestelmästä mahdollisimman
yksinkertaisen ja helposti huollettavan.
Yksinkertaisesta ja toimivasta kokonaisuudesta tuli lopulta seuraavanlainen:
• alumiinista valmistettu
polttoainetankki kerääjäsäiliöllä

• karkeasuodatin + yksi kookas tankin
ulkopuolinen polttoainepumppu +
hienosuodatin (Fuelab)
• kookkaat polttoainekiskot (DivisionX)
• suuret ja laadukkaat suuttimet, jotka
pystyvät annostelemaan tarkasti myös
pieniä polttoainemääriä bensalla
ajettaessa (Injector Dynamics)
• regulaattori paluulinjalla, joka normaalin toimintansa ohella ohjaa myös
polttoainepumpun kierrosnopeutta
(Fuelab) – pumpun kierrosnopeuden
säätö on tarkoitus kyllä päivittää
tulevaisuudessa ecu-ohjatuksi
• polttoaineen jäähdytin paluulinjassa
(tämän tarve korostuu, mikäli autoa
säädetään rullilla useita tunteja
yhtäjaksoisesti)
Pakosarjat ja pakoputkisto.

3.5 Pakosarjat ja pakoputkisto

Pakosarjoiksi valikoitui Kooksin 1 7/8" pitkät sarjat hieman
modifioituna. Pakoputkisto X-putkella tehtiin 3" ruostumattomasta teräksestä sen keveyden vuoksi. Borlan vapaavirtausvaimentajista löydettiin haluttu äänimaailma,
matalakierroksinen kruisailu sujuu sivistyneesti, mutta korkeammilla kierroksilla käyntiääni on urheilullinen.

3.6 Jarrujärjestelmä

Jarrujärjestelmä.

Wilwoodilta löytyi käyttötarkoitukseen ja Mustang II -etupäähän sopiva kokonaisuus. Jarru- ja kytkinnestesäiliöiden näyttävä ulkoasu on plussaa.
Wilwoodin kilpajarrusetti ilman tehostajaa käsittää kaksi
pienikokoista pääsylinteriä, joista on etujarrupiirille ja toinen
takajarrupiirille. Kolmas säiliö kuvassa on kytkinnestesäiliö.
Etujarrulevy on kooltaan 12,19", jarrusatula 6-mäntäinen.
Takajarrulevyt 11", jarrusatulat mallia matalat 4-mäntäiset
käsijarrulla. Mikä näissä parasta, esim. Weldin 15-tuumaiset
vanteet saa juuri ja juuri sopimaan eteenkin varttimailihommia silmällä pitäen.
CORRAL 1•2021
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3.7 Ulkoasu ja sisustus

Pakaran puoli.

Konehuone valmiina.

Alkuperäinen suunnitelma auton värimaailmasta oli kirkas hopea koriin ja detaljit mustaksi. Vuosien varrella projektia
ährätessä heräsi epäilys, että näinköhän
sitä vaaleaan sävyyn kuitenkin kyllästyy.
Ja niin lopulta mieli muuttui. Musta sen
olla pitää! Kori, moottoritila ja auton
pohja sävyyn Raven Black ja päälle kaksi
kerrosta kirkaslakkaa. Turvakaaret, mittariston kehys, keskikonsoli, vanteiden
keskiosat ja alustan osat maalattiin mattasävyyn L8AU titanoptik ja päälle kaksi
kerrosta kirkaslakkaa.
Vanteiden valinta on aina mukavaa
puuhaa. Päätettiin mennä suorituskyky
edellä ja etsittiin kokonaisuuteen sopivaa
alumiinivannetta, joka ei häviäisi painossa merkittävästi magnesium-vanteille.
Pitkällisen pohdinnan jälkeen mielenkiinto kohdistui Fiksen Profil -vannemallistoon. Näitä erittäin kevyitä kolmeosaisia
vanteita käytetään paljon kilpailukäytössä. 18-tuumaisten vanteiden tilaus custom-oﬀsetilla onnistui lopulta suoraan
valmistajalta Kanadasta.

Harrasteautojeni kanssa homman nimi on ollut se, että niillä ei ajeta paljon ja
niillä ei koskaan ajeta sateella. Siksi oma
mieltymykseni takarenkaaksi on Mickey
Thompson ET Street S/S. Se on mukava,
pito on törkeän hyvä ja kulutuskestävyys
parempi kuin voisi olettaa. Eteen valitsen
katuajoon yleensä jonkin hyvän modernin sporttirenkaan tarkan ohjaustuntuman viimeistelemiseksi. Rengaskooksi
valittiin edessä 245/40/R18 ja takana
305/35/R18.
Mustangin sisustuksen osalta tahtotila
oli myös pidättäytyä riittävässä määrin
alkuperäisen kaltaisia ratkaisuja kunnioittavassa toteutuksessa. Etuistuimet
päivitettiin Sparcon sport-istuimiin, keskikonsoli tehtiin itse ja samoin mittariston kehys tehtiin itse. Sisustusverhoilu
tehtiin käsityönä pitkälti Mach1-penkkien
verhoilun tyyliä mukaillen. Mittariston
kehyksen osalta omaan custom-valmistukseen päädyttiin, kun valituille Revolution-mittareille ei ollut tarjolla tarpeisiin
vastaavaa aftermarket gauge bezeliä.

3.8 Sähköt ja auton säätö

Moderni moottori edellytti mittavia muutoksia auton sähköjärjestelmiin. Sähköt
päädyttiin päivittämään nykyaikaisemmaksi myös muiltakin osiltaan kokonaisuudessaan. Lopputuloksena 17 sivua
sähkökaavioita, jonka pohjalta sähköt
toteutettiin huolellisesti ja laadukkailla
liittimillä. Sulakkeet ja releet sijoitettiin
helposti luoksepäästävään paikkaan
hanskalokeron luukun taakse. Ecuksi valittiin Emtron KV8 ecujen luvatusta maasta Australiasta sen monipuolisuuden
vuoksi, valintaa ei tarvinnut katua myöhemmin autoa säädettäessä. Perussää-

Sisätilat.

Rullilla.
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dön tiedonkeruun ydin muodostuu laajakaista-lambdoista, painetunnistimesta ja
etanolipitoisuus-anturista.
Kokonaisuudessaan auton sähkötyöt alusta loppuun on todella laaja työ,
vaikka moottorielektroniikkaa lukuunottamatta ne hyvin perustasoa tällaisessa
autossa ovatkin.
Kaiken kaikkiaan auton karttoja tieliikennekäyttöön ja kilpakäyttöön eri ahtopaineille, bensiinille ja etanolille säädettiin 40 dynovedon verran Sporttiauton
toimesta. Melkoinen homma, mutta lopputulos tyydyttää.

4 Valmiina kesän rientoihin

Edellisen kesän päätteeksi Mustang-nautintoa oli kertynyt matkamittariin kaikkiaan jo noin 2 000 kilometriä. Alustan
säätö otti aikansa alkumetreillä, kaiken
kaikkiaan ongelmilta on vältytty. Jopa
vähän yllättävääkin, että sähköpuolesta
lähtien kaikki on alusta pitäen toiminut
ihan suunnitellulla tavalla. Hyvä niin!
Toisinaan Mustangilla ajellessani kolmatta kertaa paikallisen hypermarketin
valomainosten ohi sitä alkaa pohtimaan,
että herättäisipä kerho Ford Nationals
-tapahtuman uudelleen henkiin niin pääs-

täisiin tässä taas tositoimiin. Itse kokisin,
että Mustang-harrastukseen kuuluu ehdottomasti varttimailin ajaminen yhteisenä kokemuksena. Vieno toiveeni olisikin,
että hattaran makuisten pujotteluajojen ja
muiden tapaamisten höysteeksi lisättäisiin
vähän kuminkäryä ja suoraan ajamista!
Onneksi kesä on pian tulossa. Kiitos Corralin toimitukselle ja lukijoille mielenkiinnostanne, nähdään tapahtumissa!
Teksti ja kuvat: Tero Panhelainen
Tarinan osa 1 numerossa Corral 4/2020.
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n monta tapaa harrastaa autoja, eikä
tämä tapa ole todellakaan huono. Tämän tallin autoja katsellessa on tosi
vaikeaa etsiä suosikkia, varsinkin kun näissä
kuvissa esiintyvät kaunottaret eivät ole ainoita, mutta keskitytään tässä artikkelissa näihin

autoihin. Tallin ovista kun astuu sisälle silmiin
osuu käärmekaksikko ja vieressä vaatimattomasti katselee itse isopäällikkö.
Hieno talli ja kyllä meillä täällä Suomessakin löytyy upeaa kalustoa niin kuin nämä
kuvat sen todistaa.

BOSS LAGUNA SEGA 2013
Lähemmäs uskaltauduttua päällikkö osoittautui vielä kiinnostavammaksi
Laguna Sega -malliksi. 2013 mallista mustaa Boss Laguna Segaa valmistettiin
505 kappaletta ja on todella upeaa, että tälläinen on eksynyt Suomeen. Michiganista
löytynyt auto on vain 9 000 kilometriä ajettu ja kaikinpuolin uudenveroinen yksilö.
Bossin 5 litran V8 tuottaa 444 hp ja huiput on rajattu liki 250 km/h.

Laguna Segasta ei löydy takapenkkiä.

Tankinkorkki kertoo tärkeimmän.

SHELBY SUPER SNAKE 2008
Seuraavana rivissä on super Shelby eli Shelby Super Snake GT 500. Eipä tämänkään
auton kilometrit päälle näy ja toisaalta kun niitä on vain 12 000 kilometriä ja huolenpito
ollut todella tarkkaa, on kunto kuin pakasta vedetty. Konepellin alla lymyää varsin
mukava voimanlähde ja tehokaskin se on, hevosia löytyy 725 hp 5,4 litraisesta V8moottorista. Suorituskykyäkin on kun varttimaili menee 11,92 ja huippuja 321km/h.

SHELBY GT 500 2011
Toinen tallin mustista autoista on 23 000 kilometriä ajettu Shelby GT 500, joka
löytyi Ruotsista. Maukas mustapunainen sisusta houkuttelee istumaan ja melkein
pyytämään avaimia (toim huom), mutta tyydytään nyt vaan kylmä tyyppeihin.
Tämäkin yksilö noudattaa tämän tallin autojen kunto sekä siisteys tasoa.
Moottoritilassa möyryää 550 hp tuottava moottori ja huiput on rajoitettu 250 km/h.

Maukas väriyhdistelmä.

Tälle penkille olisi ollut kiva
jäädä odottamaan avaimia.

Corral kiertää
Teksti ja kuvat: Toimitus

Kiilholman Pentin 64 1/2 Mustang talvehtii vielä lumikasojen
takana, mutta poltteet ajamiseen alkavat kyllä jo näkyä, kun
aurinko alkaa lämmittämään pilviverhon takaa.

Heidi Karbin ajelee omalla pollellaan ympäri vuoden ja Heidin
mukaan lämpöä riittää. Heidin ja auton voi bongata päivittäin
Turun seudulla.

Parviaisen Arton autolla on tukalat oltavat siinä erimerkkisten
puristuksissa. No leikkiähän tuo vaan oli, nätisti sulassa sovussa
letukan ja citikan välissä polle lepäilee.
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Kaija Lehtimäen 64 1/2 HT 260 cid odottelee talven
pikkuhuoltojen jälkeen kesän tanssireissuja.

TAO, Turun Ammattiopistosäätiössä työskentelevä Juho ajelee myös ympäri vuoden hienolla -05 avo GT Mustangillaan.Juholla menossa jo seitsemäs talvi tämän Mustangin puikoissa ja hienosti kulkee auto talviliikenteessä. TAO on yksityinen ammattioppilaitos, jossa annetaan teknisten,
kädentaitoa vaativien alojen ammattiopetusta.
Pikavisiitillä sisällä TAO:n pintakäsittelypuolella paljastui paikka, missä
opetetaan ajoneuvojen ja muun teollisen maalauksen lisäksi myös esim.
kynäruiskumaalausta ja erilaisia old school maalaustekniikoita (mirraa,
flakea, candyä!).
Toivottavasti kerholaisille aukeaa tulevaisuudessa mahdollisuus tutustua paikkaan esimerkiksi kk-miitissä, kun koronarajoitukset vihdoin hellittävät.

Männistön Reijon
tallissa tapahtuu
totutusti aina jotain
uutta, tällä kertaa
rakentelu puolella on
työn alla -68 Mercury
Cyclone 428 cj, joka
käydään pikkuhiljaa
täysin läpi ja vierellään
jo pintaväriä vailla
oleva -69 Mustang.

CORRAL 1•2021
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Corral kiertää

Erkki Metsälän -68 sai kaverikseen
syksyllä -72 mach 1 351 cobra jetin.
Syksyn ja talven aikana tekniikka käytiin
läpi ja se paljastui erittäin hyväkuntoiseksi,
joten siihen riitti perushuolto. Konehuone
entisöitiin samalla tehdasasuun ja auton
ulkopuoli sekä sisusta saatettiin myös
pikku detaljeilla huippukuntoon. Isona
apuna oli Tapio Kuusimäki ja Lehden
Jussi, jonka hallissa oli mahdollista tehdä
työt kriittisen silmän alla.

Tälläinen hieno
Saleen on muuttanut
Turun Moisioon.
Vain 115 tkm ajettu
auto nähdään kerhon
tapahtumissa, jos
niitä on niin ensi
kesänä.
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Vesa Virran talven
hommiin kuuluu -67:n
perä remontti ja keväällä
pitäisi 4:11 harventua
järkevämpään maantie
välitykseen, samalla
jäähdytysjärjestelmää
kasvatetaan, jotta 427
pysyy viileänä.

Janin -68 fastbackiin satsataan talven
aikanana sekä vauhdin hyydyttäjiin eli
jarruihin ja koneen heppamäärän lisäykseen.

Marlene ja Jan Lindqvistin tontilta
löytyy sekä käyttistä että projektia.
Marlene ajelee uudemmalla autolla
ympäri vuoden ja perheen toinen
Musse on saamassa päivitystä
jarruihin ja konepuolelle.

CORRAL 1•2021
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Corral kiertää

Petri Lastunen hommasi
tällaisen numeroidun
erikoismallin itselleen
synttärilahjaksi ja nyt
kelpaa huristella myös
talvella. Paksu kangaskatto
on todella hyvin eristävä,
joten sekään ei estä
ajonautintoa.

Taas on pelastettu yksi Suomi-A koodin auto
ihan viimeisen päälle entisöitynä. Porilaisen Kari
Aavasen parin vuoden työn tuloksia voi ihailla
näissä kuvissa.Kari on erityisellä tarkkuudella
entistänyt uutena Ahvenanmaalle myydyn ja viimeksi
Eurajoella pitkään olleen -65 Mustangin. Vielä ajot
on rajoittuneet tallissa parin metrin ajoon, mutta
museotarkistuksen jälkeen ja kevään koittaessa on
hienoa päästä nauttimaan työnsä tuloksesta.
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Jarkko Marklundin tallissa majailee kaksi täysikokoista ja
yksi pienempi Mustang. Ensin kuvissa on työn alle päässyt -65
polle, jonka konetilassa on 351 manuaalilla höystettynä, tämä
on pitkään seissyt projekti, joka härnäsi aikoinaan 90-luvulla
muita jenkkejä ”piirikunnallisissa” katu kisoissa. Auto tullaan
käymään teknisesti läpi, mutta muutoin jätetään toistaiseksi
patinalookkiin. Toinen auto on Jarkon täysin läpikäyty Suomi
-65. Lapualle uutena ostettu auto kiersi sen jälkeen Mikkelissä,
pääkaupunkiseudulla ja monella muulla paikkakunnalla ennen
kuin löysi tiensä yllätys yllätys Poriin... Nykyään aito elelee
rauhaiseloa ja sitä ulkoilutetaan kesäisin. Kolmas Mustang on
juniorin menopeli ja se odottelee myös kesää ja kärpäsiä.

CORRAL 1•2021
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Koeajossa Ford Mustang Mach-e
Täyssähköinen Mustangi
ahden Ford Store tarjosi mahdollisuuden Päijät-Hämeen harrastajille
kokeilla paljon kohuakin aiheuttanutta sähkömustangia. Myös minulle
tarjottiin mahdollisuutta osallistua ja
eihän sitä voinut kerhon puheenjohtajana jättää välistä näin hienoa tilaisuutta.
Olimme siis ihan ensimmäisten joukossa
koeajamassa Mach-e:tä, lehdistökin pääsi vasta seuraavana päivänä tutustumaan
näihin autoihin.

L

Sain alleni nelivetoisen Mach-e:n, josta

tehoa löytyi 98 kWh 351 hv. Auto käyntiin
ja se perinteinen, et niin lähteeköhän tää
nyt liikkeelle ku ei kuulu mitään. Edellispäivänä satoi etelä-Suomessa alijäähtynyttä vettä ja tiet oli lähtökohtaisesti
todella liukkaat. Ensimmäiset parisataa
metriä olin, että mikä ihme tätä autoa
vaivaa. Liikkuu todella hyvin, mutta kun
päästi kaasupoljinta vähänkin, niin se pysähty kun seinään. Sekin selvisi kun apukuski selasi asetuksia, meillä oli päällä yhden jalan ajo-ominaisuus. Ei ollut yhtään
minun makuun se ominaisuus, mutta onneksi sen sai kytkettyä pois päältä.
Tämän säädön jälkeen meno alkoi
tuntumaan mukavalta. Se kiihtyvyys,

se on ihan WOOOOOU ja liukkaudesta ei
oo tietoakaan! Siis todella positiivinen
etenijä liikenteessä, siinä missä Audit ja
Mersut jää suttaamaan liikennevaloihin
tuo Mach-e on jo kadonnut horisonttiin
tai odottamaan seuraaviin liikennevaloihin valojen vaihtumista, että pääsis
taas polkasemaan ja jätättämään kaikki
muut.
Sitten jos mietitään sitä kaikkea muuta.

Mustangilla on aina ollut vahva brändi
automaailmassa ympäri maailmaa, varmaan jokainen meistä harrastajista sen
tietää mistä nyt puhutaan. Minulle museorekisteröidyn 70-luvun auton kuljettajana, tämä uusi sähkömustangi ei kyllä
jotenkin nyt täyttänyt sitä ”Mustang”-ajatusta mitä aina olen ajatellut mustangeista. Minusta kun Mustangilla ajellaan pitää
autosta kuuluu tasainen ja kumea kasin
murina ja vähän jos tien päällä kaasupoljinta painaa niin mustangin pitää hörähtää iloisesti ja lähtee laukkaamaan.
Tämä polle ei paljon hörähtele kanssa
kulkijoille, hienoinen vinkaisu ja se poistuu horisonttiin... Jotenkin myös se jykevän ja laadukkaan urheiluauton tuntu
tästä puuttui, mutta eihän tämä mikään

urheiluauto olekaan, vaan SUV eli katumaasturi.
Tulevaisuus on sähköautoissa kun valmistaja toisensa jälkeen ilmoittaa luopuvansa fossiilisia polttoaineita käyttävien
ajoneuvojen valmistuksesta. Näin teki
myös Ford, vuoteen 2030 mennessä luovutaan diesel- ja bensakäyttöisten autojen valmistuksesta Euroopassa. Eli siltä
kantilta katsottuna on ihan hienoa, että
Mustang on saanut kunnian esitellä Fordin vahvimman brändin omaavana merkkinä tätä heidän uutta teknologiaansa ja
lähteä raivaamaan sähköautojen tietä
Mustang-merkin alla.
Vain aika näyttää juurtuuko tämä uusi
Mach-e yhtä vahvasti Mustang-brändin alle kuin aikaisemmat Mustangit, vai jääkö
se sinne vähemmän arvostettujen mallien kategoriaan. Loppujen lopuksi jäi erittäin hyvä fiilis ja varmaan ihan kiva käyttöautona, mutta ei välttämättä niinkään
harrasteauto ainakaan allekirjoittaneelle.
Käykää ihmeessä tutustumassa tähän
uutuuteen, on mielestäni koeajon arvoinen auto.

Teksti ja kuvat: Merja Masalin

HUOLLOT PESUT KAHVILA
KARRYN VUOKRAUS VIRALLINEN VALVOLINE-MYYJA
TERVETULOA PERINTEISELLE HUOLTOASEMALLE

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

MUSTANGKERHON
JÄSENKORTILLA
-10 %

Vikuroiko
poni?
Ajoneuvon käsittelyä harjoittelee
kerhoslalomissamme niin naiset kuin
miehetkin vakioilla ja rakennelluilla
autoilla. Keilaradalla saat hyvän tuntuman
ajoneuvosi käytökseen ääritilanteissa.
Ajamme rataa yksi auto kerrallaan
kelloa vastaan tai ilman
ajanottoa - valintasi mukaan.
Ei lisenssiä, ei kilpailumaksua,
ei aikaisempaa
moottoriurheilukokemusta.
Vain ajokortti vaaditaan.
Tervetuloa taatusti hauskan
ja adrenaliinia nostattavan
harrastuksen pariin!

FMOC ajoharjoittelutapahtumat 2021

Kaikkien aikojen
ratakesä
FMOC- jäsenille!

M

enneen kahden ratapäivän jälkeen meillä on jälleen mahdollisuus ajaa läpi kokonainen sarja
tapahtumia. Tuleva kesä on kerhomme
Cup-muotoisen Slalomin seitsemästoista
kausi.
Lisää tietoa ja Slalomin säännöt löydät
foorumiltamme kohdasta ”Race tapahtumat”.
Teksti: Antti Kallio

16.5. BOTNIARING

19.6. JÄMSÄ, HIMOS

28.8. HÄMEENLINNA, AHVENISTO

Slalom Cup #1 – kevätratapäivä

Slalom Cup #3 V8 Summer Meet

FoMoCo Day

Erilaisia rataprofiileja sijoitellaan
maantieteellisesti hyvinkin eripuolille
Suomea. Ensimmäinen rata-ajopäivä
ja Slalom Cupin osakilpailu
käynnistellään Länsi-Suomen
Jurvassa moottoriradalla.

Kesäkuun legendaarisessa V8 Summer
Meetissä ajetaan slalomia illalla!
Ravintola Riemusta pääset seuraamaan
ajosuorituksia parhaalta paikalta.
Slalomiin osallistuville on tapahtumaalueelle ilmainen pääsy.

23.5. NAKKILA

4.7. ALASTARO

Slalom Cup #2

Slalom Cup #4 – ratapäivä

Vain viikkoa myöhemmin kerhomme
kevätkokouksen yhteydessä
kokoonnutaan Satakunnassa kauden
toisen slalomin merkeissä.

Vuosien tauon jälkeen pääsemme
Alastarolle ajamaan rataa. Slalomin
toteutuminen täällä on vielä
kysymysmerkki.

29.5. HÄMEENLINNA, AHVENISTO

24.7. ROVANIEMI

CRSC kevätratapäivä

Fun Run, Slalom Cup #5

Jälleen viikkoa myöhemmin EteläSuomessa on mahdollisuus tutustua
Suomen suurimmat korkeuserot
omaavaan moottorirataan kerhomme
yhteistyökumppanin Cosworth&RS
Clubin ratapäivillä ratamaksua vastaan.

Kerhomme päätapahtumassa Slalom
ottaa jälleen paikkansa lauantain
ohjelmanumerona. Fun Runissa
moni ottaa ensikosketuksensa
keilapujotteluun. Saadaanko
vakiporukka mukaan myös pohjoiseen?

Foordeja laidasta laitaan! Ajelua
fiilistellen, vauhdikkaana rata-ajona tai
sprinttikisaan osallistuen. Sprintissä
Mustangit ovat ottaneet palkintosijoista
valtaosan viimevuosina. Alueelle on
vapaa pääsy. Radalle ratamaksu tai
CRSC-kerhon jäsenyys.

11.9. HONKAJOKI, PESÄMÄKI
Ford Challenge Slalom Cup #6

Kautta aikain kolmas Ford Challenge
päättää kauden monipuolisimpana ratatapahtumana. Tässä ultimaattisessa testipenkissä kohtaat autosi hyvät ja lievästi
hyvät puolet esteettömässä ympäristössä, jossa saa kaahata! Rata-ajo, Slalom
ja Speed Stop Challenge – kolmen lajin
voittaja on tapahtuman nopeimman
Fordin tittelin haltija. Mukana haastamassa myös CRSC-kerhon eurofoordit.
Tapahtuman ennakkoilmoittautuminen
on käynnissä kerhomme foorumilla.

Mustang-kerholaisille 10 % alennus
ruokalistalta kerhokorttia näyttämällä.
Anianpellontie 17, 17200 Vääksy

www.ravintolajalmar.Ё

JÄSENETULIIKKEET
Car-Koivisto Ky

Karrax

Ravintola Jalmar

Jäsenille 15 % alennusta.
Kari Koivisto, p. 050 726 383
car.koivisto@gmail.com
Jokiperäntie 42, 64740 Horo
www.carkoivisto.com

Jäsenkortilla 5% alennus takeista ja
laukuista.

Jäsenille -10 % alennus ruokalistalta.
Anianpellontie 17, 17200 Vääksy
www.ravintolajalmar.fi

CclDesign Oy
Jäsenille alennuksia työkohtaisesti.
info@ccldesign.fi
Laanikuja 2, 15860 Hollola
www.ccldesign.fi

Ecoautomatto
Jäsenetu -10 % ECO-mattosarjoista.

Alennuksen saa laittamalla tilausta tehdessä lisätietoja
kenttään FMOC ja oma jäsennumero.

www.karrax.fi

Kenkämaailma
Jäsenille -10% alennus myymälästä ja
verkkokaupasta.
Alennuskoodilla FMOC10 (verkkokaupan min. 40 €)

P. 03 437 7888
Lasitehtaantie 2, 31640 Humppila
www.kenkamaailma.fi

Alennuskoodi: FMOC10

Mikko Kovalenko, p. 040 195 0233
ecoautomatto@gmail.com
Helsinki
www.ecoautomatto.fi

Epic Autokoulu
5 % alennus norm.hintaisista kursseista.
Tarjous koskee valtakunnallisesti kaikkia Epicautokoulun toimipisteitä. Etu voimassa myös kun kerhon jäsen
haluaa maksaa kurssin jollekkin muulle kuin itselle
(lapselle, lapsenlapselle, kummilapselle yms.) Ilmoittautuminen verkossa lomakkeen lisätietokenttään tieto
MUSTANGCLUB. Jäsenkortti täytyy käydä näyttämässä
toimipisteellä kurssin alkaessa.

Pinnoitus Rehti Oy
Kerhon jäsenkortilla -15 %.
Pinnoitus Rehti on vuodesta 1928 Turussa toiminut
metallin pintakäsittelyyn erikoistunut yritys. Erikoisalaamme on: Sähkösinkitys, Mangaanifosfatointi,
Hapotus eli peittaus, Elektrolyyttinen kiilloitus

P. 044 053 6383
pinnoitus.rehti@gmail.com
Taalintehtaankatu 10 B, 20750 Turku

Tammer Brands Outlet
Mustang-grillaustarvikkeiden norm.
aalihinnoista -25% jäsenkorttia
esittämällä.
p. 03 2521 401
outlet.tampere@tammerbrands.fi
Ajokinkuja 3, Nekala Tampere

Tarvikekolmio Oy
Jäsenille alennuksia tuotekohtaisesti.
Markku Valden, p. 019 321 088
myynti@tarvikekolmio.fi
Venteläntie 8, 08500 Lohja
www.tarvikekolmio.fi

T:mi Seppo Niemensivu
Jäsenille alennuksia tuotekohtaisesti.
Seppo Niemensivu, p. 0400 591 428
sepni@dnainternet.net
Ojantie 24, 28130 Pori
www.sepponiemensivu.fi

PP-Autokoneistus T:mi

www.epicautokoulu.fi

Jäsenille alennuksia työkohtaisesti.

Trade Parts
Jäsenille alennusta tapauskohtaisesti.

IHK työkalut ja varaosat

Petri Pukki, p. 044 754 7969
pete@pp-autokoneistus.fi
Simolantie 2, 53600 Lappeenranta

Jäsenetu -5-20 % normaalihintaisista
tuotteista.
Alennukset ei koske laskuostoja, eikä alennusta anneta
jälleenmyyjille. Alennukset IKH:n omista myymälöistä
jäsenkorttia esittämällä.

Espoo, Konala, Vantaa, Oulu, Kuopio,
Lappeenranta, Jyväskylä, Tampere, Pori

Jarlatec Tmi
Jäsenille alennusta työkohtaisesti.
Jari Laari, p. 050 358 0708
jari.laari@jarlatec.com
Uittoniementie 131, 54960 Vehkataipale
jarlatec.com
facebook.com/jarlatec

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

www.pp-autokoneistus.fi

Shineld
-15 % normaalihintaisista tuotteista.
Huippulaadukkaat autonhoitotuotteet. Alennuskoodi:
FMOC2021. Alennuskoodi toimii verkkokaupassa ja
kivijalkamyymälässä.

Seinäjoki
www.shineld.fi

TAHKOcom
Ehtookehto-huoneistojen normaalihintaisista majoituksista 10 % alennus.
Edun saadaksesi anna TAHKOcom Nettivaraamon
maksuvaiheessa "alennuskoodi"-kenttään merkintä
"FMOC" ja kirjoita lisätietoihin jäsennumerosi. Samat
tiedot annetaan myös puhelin-/sähköpostivarauksissa.

www.tahko.com/ehtookehto

Kysy ennakkotilaajan etua isommissa tilauksissa.

Jukka Johansson, p. 05 355 7289
myynti@tradeparts.info
Summa
www.tradeparts.info

Tuumacid Oy
Kerhoedut tuote- ja tapauskohtaisesti.
Teppo Inkinen, p. 040 560 6254
info@tuumacid.fi
Pajakatu 2 A 1, 11130 Riihimäki
www.tuumacid.fi

US-Parts Oy
Jäsenille alennuksia tuotekohtaisesti.
Netin kautta tai puhelimitse tilattaessa käytettävä
asiakasnumeroa 55257.

Risto Miettinen, p. 09 2513 1914
myynti@usparts.fi
Holkkitie 10, 00880 Helsinki
www.usparts.fi
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ORGANISAATIO
Ford Mustang Owners’ Club of Finland ry 2021
Organisaatio:

Alueyhteyshenkilöt:

POSTIOSOITTEEMME
Ford Mustang Owners' Club of Finland ry
PL 24, 04301 Tuusula

ETELÄ-SAVO
Arsi Pesonen
050 917 4373
alue.e-savo@mustangclub.fi

JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Sihteeri
Jäsensihteeri
Urheilujaosto
Jäsen
Varapuheenjohtaja
sähköpostit:

Merja Masalin
Rita Hakamo
Paula Piitsalo
Taisto Rajala
Kari Roivainen
Markku Timonen
pj@mustangclub.fi

JÄSENSIHTEERI
Paula Piitsalo
044 359 8001
sihteeri@mustangclub.fi
PONIPUOTI
Marlene Lindqvist 050 528 5632
ponipuoti@mustangclub.fi
JÄSENETUASIAT
Heidi Währn
044 770 5476
jasenetuvastaava@mustangclub.fi
RAHASTONHOITAJA
Tiina Vuori
040 706 3874
toimisto@mustangclub.fi

0400 499 703
040 729 2409
044 359 8001
040 585 5130
040 546 5757
040 043 8092
hallitus@mustangclub.fi
FOORUMI
Jari Hyvönen
Eemeli Isoaho
web@mustangclub.fi
FACEBOOK-TEAM
Jarmo Vilén
Esko Pamppunen
WWW-SIVUT
Tammimedia
Tuomo Tammi
Heli Tammi
info@tammiviestinta.fi
SÄHKÖPOSTIT
Jari Hyvönen

TOIMINNANTARKASTAJAT
Yrjö Tiilikainen
Jyri Rekonen

VARATOIMINNANTARKASTAJAT
Marko Virtanen
Lauri Salokangas

050 363 8241

AUTONÄYTTELYASIAT
Kia ja Päivi Karmakainen sekä Joachim Degerlund – ACS Helsinki
Lauri Salokangas – Hot Rod & Rock Show Tampere
Jarkko ja Tiina Vuori – Classic Motor Show Lahti
Kimmo Toro – ACS Oulu
Kari ja Rita Hakamo – Jenkkiautonäyttely Lahti
044 559 7101

FUN RUN 2021
Rovaniemi
23.–25.7.2021
Santa Claus Holiday Villagessa
FHRA YHTEYSHENKILÖ
Johtoryhmä
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KANTA-HÄME
Mika Kuusivaara
050 919 3637
alue.k-hame@mustangclub.fi
KESKI-SUOMI
Mikko Hyvärinen
0400 821 627
alue.k-suomi@mustangclub.fi
KYMENLAAKSO
Teppo Lehtinen
050 410 9788
alue.kymeenlaakso@mustangclub.fi
PIRKANMAA
Lauri Salokangas
040 072 4555
Arto Malinen
040 074 7974
alue.pirkanmaa@mustangclub.fi
POHJOIS-KARJALA
Petri Lintunen
050 383 5154
alue.p-karjala@mustangclub.fi

CORRAL PÄÄTOIMITTAJA
Jarmo Vilén
044 251 0246
corral@mustangclub.fi

SLALOM CUP
Antti Kallio

KAINUU
Kari Roivainen
040 546 5757
alue.kainuu@mustangclub.fi

ULKOMAINEN SUHDETOIMINTA
Jarkko Vuori
foreignrelation@mustangclub.fi

POHJOIS-SAVO
Seppo Suhonen
040 547 7976
alue.p-savo@mustangclub.fi
ETELÄ-KARJALA
Jukka Suninen
0400 504 596
Jaana Rautakoski
044 065 0965
alue.e-karjala@mustangclub.fi
LAPPI
Paula Piitsalo
044 359 8001
alue.lappi@mustangclub.fi
POHJANMAA
Paikka avoinna
alue.pohjanmaa@mustangclub.fi
OULU
Kimmo&Maria T.
040 371 3927
alue.oulu@mustangclub.fi
PÄIJÄT-HÄME
Jarkko Vuori
050 529 2325
Rita Hakamo
040 729 2409
alue.p-häme@mustangclub.fi
UUSIMAA
Päivi Karmakainen
046 935 6203
alue.uusimaa@mustangclub.fi

Historic Race Finland YHTEYSHENKILÖT
Hannele Hatanpää, Jyri Rekonen

SATAKUNTA
Mikael Vilen
044 299 9882
Kati Simula
040 503 4007
alue.satakunta@mustangclub.fi

KLASSIKKOVASTAAVA
Jarmo Vilén
044 251 0246

VARSINAIS-SUOMI
Marlene Lindqvist
050 528 5632
alue.v-suomi@mustangclub.fi

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Ford Mustang Owners' Club of Finland ry
sääntömääräinen kevätkokous
Paikka: Verstas moottorikahvila
Osoite: Pyssykankaantie 170
29270 Hormisto (Nakkila)
Aika:
23.5.2021 klo 13.00
Kokous on yksityistilaisuus, joka on
tarkoitettu jäsenmaksun 2021 jäsenille ja
perheenjäsenille. Kahvitarjoilu.
Tai tilanteen niin vaatiessa kokous pidetään
sähköisenä, samalla päivämäärällä ja
kellonajalla. Tämä tiedotetaan tarvittaessa
8.5.2021 mennessä jäsenistölle, ohjeineen.
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 2020 toimintakertomuksen esittäminen
7. Yhdistyksen tilien ja toiminnantarkastajien
lausunnon esittäminen
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
9. Muut asiat
– ennakkoon hallitussähköpostiin:
hallitus.mustangclub@gmail.com, kiitos.
10. Kokouksen päättäminen

JÄSENETULIIKE
ESITTÄYTYY
Kenkämaailma
Jäsenetuliike Kenkämaailma on
Humppilassa toimiva kenkien erikoisliike.
Valikoimiin kuuluu myös Mustang-kengät ja
myymälässä on noin 15 000 paria miesten,
naisten ja lasten jalkineita esillä.
Jäsenkortilla saa -10 % alennusta myymälästä
ja verkkokaupasta alennuskoodilla FMOC10
(verkkokaupan min.tilaus 40 €)
Myymälän aukioloajat: Joka päivä 10–17
(olemme avoinna sopimuksen mukaan myös
aukioloaikojen ulkopuolella, eli soittoa vain
050 372 3330)
Lasitehtaantie 2, 31640, Humppila
P. 03 437 7888
www.kenkamaailma.fi

TAPAHTUMIA 2021
Maaliskuu
20.3.
20.3.
26.3.
26.3.
27.3.
27.3.

CRUISING, ST1, Järvenpää
CRUISING, Tikkurilan Heureka, Vantaa
CRUISING, Rekolan Shell, Vantaa
CRUISING, Juustoportti, Mäntsälä
CRUISING, Tori, Klaukkala
CRUISING, Kuninkaanportti Porvoo

8.5.
8.–9.5.
8.–9.5.
11.5.
13.–15.5.

Huhtikuu
2.4.
2.4.
2.4.
3.4.
3.4.
9.4.
9.4.
9.4.
10.4.
17.4.
17.4.
24.4.
24.4.
24.4.
29.4.
30.4.
30.4.

STADI CRUISING, Kauppatori, Helsinki
FRIDAY DRIVE-BY CRUISING, ABC Tikkula, Pori
CRUISING, Karjaan ABC, Raasepori
CRUISING, Burger King , Hyrylä
CRUISING, ABC, Kajaani
CRUISING, FAT Lizard, Otaniemi/Espoo
CRUISING, Neste, Kerava
CRUISING, McDonalds/Citymarket, Seinäjoki
CRUISING, Prisma, Nummela
CRUISING, ST1, Järvenpää
CRUISING, Tikkurilan Heureka, Vantaa
RENKOMÄKI MOTORSHOW, Renkomäki, Lahti.
Järj. KauppaSuomi, Isohanni 044 530 1834
CRUISING, Tori, Klaukkala
CRUISING, Kuninkaanportti, Porvoo
OFFICIAL TRACKDAY KYMIRING, Kymiring, Kausala.
mikko@eaglemotorsport.fi (ennakkoilm.)
CRUISING, Juustoportti, Mäntsälä
CRUISING, Rekolan Shell, Vantaa

Toukokuu
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.

1.5.

4.5.
7.5.
7.5.

7.5.
7.5.
7.5.
7.5.
8.5.
8.5.
8.5.
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CRUISING, Burger King , Hyrylä
CRUISING, ABC, Kajaani
VAPPUAJOT, Riihimäki
MOBILISTIEN AJOKAUDEN AVAJAISET JA VAPPUAJELU,
Porin seutu. Järj. Satakunnan Mobilistit
MOBILISTIEN VAPPUAJO, Hämeenpuisto,
Tampere – Mobilia, Kangasala – Vehoniemen Automuseo.
Järj. Tampereen Seudun Mobilistit
LAUANTAIKOKOONTUMINEN VASKIVEDELLÄ, Kitusen
Kievari, Virrat (lähtö klo 11) – Cafe Virtainportti, Vaskivesi.
Järj. Ylä-Pirkanmaan Mobilistit
MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as. Järj. Rokmanni
FHRA CRUISING PRE-PARTY, Malmin lentokenttä,
Helsinki. Järj. FHRA
PERJANTAIKOKOONTUMINEN AUTOPIRTILLÄ
Kitusen Kievari, Virrat (lähtö klo 18.00) – Autopirtti, Ähtäri.
Järj. Ylä-Pirkanmaan Mobilistit
STADIN CRUISING, Kauppatori, Helsinki
CRUISING, ABC/ S-Market, Alajärvi
FRIDAY DRIVE-BY CRUISING, ABC Tikkula, Pori
CRUISING, Karjaan ABC, Raasepori
MALMI SHOW & GO POWER FESTIVAL, Malmin lentokenttä,
Helsinki. Järj. FHRA, info@fhra.fi
RADALLE.COM RATAPÄIVÄ, Artukainen, Turku,
Järj. Radalle.com
KAUHAJOKI CAR SHOW, Kauhajoki.
Järj. LC kauhajoki-aro, Korpela 040 086 4371
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14.5.
14.5.
14.5.
14.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.–16.5.
16.5.
16.5.

18.5.
21.–22.5.
21.–23.5.
22.5.
23.5.
28.5.
28.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.–30.5.

CRUISING, Prisma, Nummela
ROMPEMARKKINAT, Jokimaan ravirata, Jokimaankatu,
Lahti. Järj. Päijät-Hämeen Mobilistit
AMERICAN CAR SHOW OULU, Ouluhalli, Oulu. Järj.
American Car Club Oulu, acc.oulu@gmail.com
MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as. Järj. Rokmanni
IISALMEN ROMPEPÄIVÄT JA SUSIAJO
Luuniemen tapahtumakenttä, Iisalmi (ajo 14.3.).
Järj. SA-HK Savon Kerho 017 282 0550
FHRA TEST ’N’ TUNE (Drag Race Test),
LSK Business Park, Kauhava. Järj. FHRA
CRUISING, FAT Lizard, Otaniemi/Espoo
CRUISING, Neste, Kerava
CRUISING, McDonalds/Citymarket, Seinäjoki
CRUISING, Tikkurilan Heureka, Vantaa
CRUISING, ST1, Järvenpää
KESKI-SUOMEN MOBILISTIEN 50 V. JUHLA-AJO,
Jyväskylän seutu. Järj. K-S Mobilistit (ennakkoilm.)
MUSEOIDEN YÖ, Tampereen seutu.
Järj. Tampereen Seudun Mobilistit
FHRA DRAG RACE (SM), LSK Business Park,
Kauhava. Järj. FHRA
FMOC KEVÄTRATAPÄIVÄ JA SLALOM CUP #1,
Botniaring, Jurva. Järj. Ford Mustang Owners’ Club
RUOVESI-AJO, Haapasaari, Ruovesi – Syvinki
– Vilppula – Väärinmaja – Haapasaari, Ruovesi.
Järj. Ylä-Pirkanmaan Mobilistit
MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as. Järj. Rokmanni
VANHIS CRUISING FESTIVAL, Annitädintie,
Järvenpää. Järj. Old Spark Garage (ennakkoilm.)
RADALLE.COM, Kymiring, Kausala.
Järj. Radalle.com
KEVÄT-RESTAURANTA JA KANGASALA CLASSIC CARS
-AJO, Kangasala. Järj. Tampereen Seudun Mobilistit
FMOC NAKKILA SLALOM #2 JA KEVÄTKOKOUS, Verstas,
Pyssykankaantie 170, Hormisto/Nakkila. Järj. FMOC
CRUISING, Rekolan Shell, Vantaa
CRUISING, Juustoportti, Mäntsälä
CRUISING, Tori, Klaukkala
CRUISING, Kuninkaanportti, Porvoo
KOUVOLA SWAP & MEET, Ravirata, Kouvola.
Järj. FHRA Kouvola Club
MAISEMATIECRUISING, Eura–Huittinen
WEST COAST DRIFT RACE, Kokkola.
Järj. Radalle UA
AHVENISTO CRSC KEVÄTRATAPÄIVÄ, Ahveniston
moottorirata, Hämeenlinna. Järj. Cosworth & RS Club
HISTORIC RACE CUP MOTOPARK, Motopark
Raceway, Virtasalmi. Järj. Historic Race Finland

*COVID-19 -tilanteesta riippuen tapahtumia voidaan
peruuttaa tai siirtää eri ajankohtaan.
Koonnut: Hannele Hatanpää

TORSTAI 29.7.

LAUANTAI 31.7.

KLO 18.00

Rompetori

Avajaisillanvietto,
lähtölaukaus tapahtumaan

KLO 12.30

Pin-Up Girls On Stage

KLO 13.00

PERJANTAI 30.7.
KLO 12.00

Avajaiset
Pin-Up esittely
Rompetori avautuu

KLO 13.00

Kyläcruising,
Sotkamo tutuksi

KLO 19.30

Pin-Up Girls On Stage

KLO 20.00

Bändi

KLO 22.00

Bändi

Maisema Cruising N. 2-4h

KLO 14.00

Pin-Up Girls On Stage
Bändit

KLO 15.00–19.00

Drive In Car Show äänestys

KLO 19.00

Pin-Up Girls tulosten julkistus
Drive In Car Show palkinnot

KLO 20.00

Bändit

SUNNUNTAI 1.8.

Kiitos Osallistujille. Hyvää Kotimatkaa.

Alueella perjantaina ja lauantaina muuta oheisohjelmaa, myös
lapsille. Sotkamo Vuokatti alueella tarjolla paljon erilaisia muita
aktiviteetti mahdollisuuksia mm. kylpylä Katinkulta, seikkailupuisto,
Superparkki, vesikaapelirata ym. Tapahtuma alue on Vuokatin Hovin
hieno Särkisen ranta-alue. Alueella mökkikylä. Majoitusvaihtoehtona
joko Break Sokos Hotell Vuokatti tai Vuokatin Hovin alueen mökit.

To 29.7. rennot avajaisil
Pe–la 30.–31.7.

tamat

- Rompetori
- Livem
- Drive in Car Show - Ma usiikkia
isemacruising
- Pin-up Girls lavalla
Sekä paljon muuta oheis

ohjelmaa!

Ohjelma tarkentuu myö
hemmin.

Majoitusvaraukset
Break Sokos Hotel Vuokatti:
sokoshotels. ޖ/ hotelvuokatti.vuokatti@sokoshotels.ޖ
Puh. 010 783 1100

Tässä tallikuvia
meidän pikku rojektista.
F350-hinauspalvelun kyydillä
komiasti peltihommiin.
Lattiaa, kylkeä, ovea...
Kesäksi taas ajoon!
– Pete

Mustang-harrastajan

Jokiperäntie 42, 64740 HORO

USA-tuontia
mittatilaustyönä
Osat
esim.

ykköskohde Napapiirillä
Hotellitasoista majoitusta
an
kodikkaassa lomakylässä, aiv
Joulupukin naapurissa.
…ja hyvää
ruokaa!
Buffet-lounas ja
á la carte tarjolla
vuoden jokaisena
päivänä.

Yrittäjä! Hintamme sisältävät vähennyskelpoisen alv:n!

Kari Koivisto 0500 726 383
www.carkoivisto.fi
car.koivisto@gmail.com

Tähtikuja 2, 96930 Rovaniemi
Lisätietoja ja varaukset: +358 40 159 3811 tai info@schv.ﬁ

Osat ja palvelut
Mustangiin ja
muihin jenkkeihin!
Suuri valikoima
Mustang –osia
erikoishinnoin!

Listan löydät
kerhon keskustelupalstalta
yhteistyökumppanit –osiosta.
040
400-5606 254 info@tuumacid.fi
www.tuumacid.fi
Pajakatu 2 A 1 11130 Riihimäki

Mustangeihin
moottoriremontit
asiakkaan toiveiden
mukaan yli 10 vuoden
kokemuksella
KENDALL- JA GULF-ÖLJYT
MOOTTORIKONEISTUKSET
JA VARAOSAT
AMERIKKALAISIIN

Valmistamme ECO-mattosarjoja
autoihin ja veneisiin,
kaikki merkit ja kaikki mallit
Myös mittatilaksena erikoisajoneuvoihin ja muihin vaativiin kohteisiin.
AINUTLAATUINEN KENNORAKENNE
(salmiakki- tai hunajakenno-kuvio) Kennojen
keräyskyky jopa 1 litra nestettä/matto.

EKOLOGINEN MATERIAALI
Ekologinen ja kierrättävä EVA-materiaali.
Turvallinen, myrkytön ja hajuton.

LAAJA VALIKOIMA VÄREJÄ
Saatavana monissa eri väreissä. Maton ja kanttauksen
värit valittavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

HYVÄT KIINNIKKEET
Alkuperäismattojen kiinnikkeet kaikkiin malleihin.
Löytyy myös verhoiluun kiinnitettävät yleisklipsit
joilla matot pysyvät napakasti paikoillaan.

HELPPO PUHDISTAA
Helppo ja nopea puhdistaa ravistamalla
tai vedellä huuhtelemalla.

SIMOLANTIE 2, 53600 LAPPEENRANTA
PETE@PP-AUTOKONEISTUS.FI

Tilaukset ja lisätiedot: ecoautomatto@gmail.com tai 040 195 0233 / Mikko
Mittauspalvelu ajanvarauksella, soita ja varaa sinulle sopiva aika!
LINNANRAKENTAJANTIE 6–8, HELSINKI (HERTTONIEMI) | WWW.ECOAUTOMATTO.FI

-autojen varaosat
T:MI

Alkuperäis- ja tarvikeosat amerikkalaisiin automerkkeihin
mm. • PELTIOSAT
• KUMITIIVISTEET
• ALUSTA
• TEKNIIKKA
• SISUSTA

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

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

TRADE PARTS

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

TRADEPARTS.INFO

AITO PELTIKATTO MT OY

• 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
04000 475 954

www.aitopeltikatto.fi

R

Parts & Accessories

PONIPUOTI

Ajankohtaista
Ponipuodista!

HINNASTO
Unisex-huppari, uudella logolla .......................... 50 € UUTUUS
Miesten ja naisten huppari, vintage-logolla ...... 50 €
SoftShell-takki, koot: S-XXXL .............................. 120–140 €
FunRun 2020 Vaasa t-paita ................................. 10 € 5 € ALE
Lippis kerhologolla .............................................. 10 €
Kerho t-paita S-XXXL ........................................... 15 €
Hihamerkki ........................................................... 5 €
Parkkikiekko......................................................... 8 €
Autolippu ............................................................... 12 €/1kpl 20 €/2kpl
FMOC-tarra ............................................................ 2 €
FunRun DVD 2012 ................................................. 10 € 8 € ALE
FunRun-kangaskassi ........................................... 8 €
Mustang-kasvomaski .......................................... 12 € UUTUUS
Palapeli, 30 palaa.................................................. 10 € 5 € ALE
Palapeli, 500 palaa................................................ 25 € 10 € ALE
Mustang-sateenvarjo........................................... 20 € UUTUUS
Seinäkalenteri 2021............................................. 20 €
Viikonloppulaukku, 54x29x26 cm ...................... 25 €
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.
HUOM! Maksutavat tapahtumissa kortilla tai käteisellä!

Kerhotavaroiden myynti vain jäsenistölle (jäsenyys tarkastetaan).

Kasvomaskit
12 €

UUSI Huppari,
uusi logo 50 €

Kevätsateetkin sieltä tulee aikanaan

Mustang-sateenvarjo 20 €

Huom! Maksutavat iZettlen kautta!
Kun tilaat Ponipuodista tuotteita, laitan sinulle
maksulinkin iZettlen kautta tekstiviestinä, jonka
kautta voit turvallisesti maksaa tilauksesi!
Tarvittaessa voin kirjoittaa laskunkin, mutta laita
siinä tapauksessa viestiä ponipuoti@mustangclub.fi.

