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K esä ja kärpäset ovat täällä yhtä 
vahvasti kun bensan ”tuoksu” ja 
V8:n jylinä. Voikin siis todeta, että 

nyt on kesä.

Jokaiselle kesän viikonlopulle löytyy jos 
jonkinlaista autotapahtumaa ympäri Suo-
men. Kerhon tapahtumiakin on pitkä rivi, 
kesäkuussa kaikkiaan viisi tapahtumaa, 
heinäkuussa kaksi tapahtumaa, joista toi-
nen on kerhon suurin tapahtuma eli Fun 
Run. Elokuussa loppukesän auringoista 
nautitaan vielä kolmessa tapahtumassa.

Ehkä odotetuin tapahtuma, kuten joka ke-
sä, on Fun Run. Tänä kesänä tätä kokoper-
heen tapahtumaa vietämme Mikkelissä. 
Tapahtumaa kerhokansa odotti selkeästi 
jo kovalla innolla. Talvella kun hotelli 
huoneet tuli varattavaksi vastaanotto oli 
niin hyvä, että hotelli myytiin loppuun jo 
ennen kuin lumet edes näytti sulamisen 
merkkejä. Selkeästi tapahtuma on vakiin-
nuttanut paikkansa kerholaisten kesälo-
makalentereissa. Hienoa nähdä taas suu-
rijoukko alan harrastajia yhdssä paikassa. 
Sitä itsekin jo innolla odotan.

Keväällä kerho oli mukana Helsingin ja 
Oulun American Car Show:ssa, Tampe-

reella Hot Rod & Rock Show:ssa ja Lahdes-
sa Classic Motor Show:ssa. Valitettavasti 
itse en kerinnyt tänä vuonna yhdelläkään 
näistä messuista vierailemaan, mutta 
messuosastot oli kyllä kuvien perusteella 
oikein näyttäviä. Kiitos siis jokaiselle mes-
sujärjestäjälle.

Lähes puolet vuodesta on jo kulunut ja 
alkuvuoden aikana on tehty kerhon ”ku-
lisseissa” jos jonkinnäköistä muutosta. 
Suurimpana muutoksena tapahtumissa 
joissa ponipuoti on paikalla on se, että 
saimme sen kauan kaivatun maksukortti 
päätteen käyttöömme. Kortinlukija uu-
distus on otettu selkeästi ilolla vastaan 
ja ilokseni voin myös todeta, että uusi 
kerhopaitakin on ollut selkeästi ihmis-
ten mieleen. Seuraavan kerran ponipuoti 
onkin esillä Fun Runissa. Uutuutena tä-
nä vuonna tapahtumassa on myytävänä 
myös Mustang-korut. Nyt siis pääset nä-
kemään ja kokemaan kerholehdessäkin 
tuonnenpana esiteltävät korut. 

Mukavaa kesää!

Merja Masalin
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Kanna kortesi kekoon, 

kirjoita juttuja, lähetä hyviä 

kuvia, kuiskuttele huhuja 

ja tosiasioita…

CORRAL

H yvää kesää täältäkin päin. Kevät ja näyttelykausi on onnistuneesti takana ja nokat koh-
ti kesän tapahtumia on aloitettu. Tapahtumakalenteria katsomalla tuntuu tämäkin kesä 
menevän auton  ratissa istuen ja ympäri Suomea ajellen. Jokaisella pienemmälläkin paik-

kakunnalla tuntuu olevan joka viikko tapahtumia, ja monet tapahtumat tuntuvat suosivan harras-
teautojen paikalla oloa, niinpä ottakaa autot talleista ja osallistukaa näihin pippaloihin.

Toinen numero kerhomme lehden peräsimessä on tämän lehdykän ilmestymisen myötä tosiasia. 
Tehtävä on haasteellinen, mutta mielenkiintoinen, ja antaa mahdollisuuden tutustua moniin uu-
siin kasvoihin. Mustangeja ja muita Fordeja on nykypäivän Suomessa todella paljon ja lisää tulee 
viikoittain lisää.

Lukijoilla on mahdollisuus vaikuttaa lehden sisältöön kirjoittamalla ja lähettämällä kuvia harras-
tuksesi kohteesta ja kun meitä on jo yli 1 200 jäsentä, mikä on aika hurja määrä, niin jos jokainen 
kantaisi kortensa kekoon, niin minulla olisi positiivinen ongelma.

Omakohtaisesti autot odottavat taas maantietä ja tulen moikkaamaan monia teitä eri puolilla maata.

Kesän jatkoja!

T: Jarmo 

4 Huhuja ja kuultua

5 Alueuutiset

6 Alueyhteyshenkilöt esittäytyvät

8–13 Kevään autonäyttelyt

14 Uusimaa Wappu Cruising Vääksyyn

16 Ravintola Jalmar – Herkuttelupaikka 

Vääksyssä

17 #3 on joukosta poissa

18 Australian Targa High Country Rally

20 Slalom Cup 1

22 Päätoimittaja kiertää

26 Esan helmi

27 Vierailu ”Bossen” rallipyhätössä

30 Päijät-Hämeen alue esittäytyy

32 North Karelia Mustang esittäytyy

36 Ladys corner

37 Ikuisia pikkupoikia

38 Tapahtumakalenteri

39 Jäsenetuliikkeet

40 Kevätkokous

46 Ponipuoti: Mustang-korumallisto
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HUHUJA JA KUULTUA

-72 Mach 1 kotiutui Porin 
seudulle ja tulee kokemaan 
täyden läpikäynnin parin 
vuoden aikana.

Mustang muistoja

Tälläinen -65 Mustang 289+C4 
oli vuosina 1996–2004. Näissä 
kuvissa 3-vuotias poikani pesee 
mussea vuonna 2000. Suureksi 
surukseni jouduin myymään auton 
ja lähes 15 vuotta kesti, että tuli 
Mustang jälleen taloon. Vuonna 
2018 vihdoin sain hommattua -69 
SportsRoofi n ja nyt ajelut jatkuu...
T: Pirjo M.

T ule mukaan aistimaan satojen 
vuosien takaista tunnelmaa ja aja-
maan Mustangillasi yksi Suomen 

mutkaisimmista teistä! Tietä ovat kulke-
neet historian saatossa niin Ruotsin ku-
ninkaat Kustaa Vaasa ja Kustaa II Adolf 
kuin myös Venäjän keisarinna Katariina 
II. Kyseessä on Haminan ja Vaalimaan vä-
linen vanha maantie, Museotie nro 3513, 
joka on osa Turusta Viipuriin johtanutta 
Kuninkaantietä 1300-luvun lopulta. Tie 
oli keskiajalla maamme tärkein hallinto- 
ja sotatie. Aluksi se oli pelkkä ratsupolku, 

mutta paikalliset asukkaat ovat paranta-
neet sitä vuosisatojen kuluessa. Nyt si-
nulla on mahdollisuus kokea tuo vanha 
ratsupolku Mustangillasi, kun karautam-
me ratsut Museotien mutkaiselle mai-
semareitille lauantaina 13.7.2019. Reitti 
päättyy Zsar Outlet Villageen, joka on 
Suomen ensimmäinen aito outlet-kaup-
pakeskus ja jo ulkoisestikin melkoinen 
nähtävyys. Zsarin kylämäisestä miljööstä 
löytyy kansainvälisten huippumerkkien 
liikkeitä muodin, kodin ja kauneuden 
alueelta. Liikkeiden lisäksi Zsarissa on 

Mustangit museotiellä ja Zsarissa 13.7.2019

Pentti Kiilholman 
poni asuu 
tälläisessä tallissa.

laadukas ravintola- ja kahvilatarjonta. 
Zsar järjestää Mustangeille oman alueen 
parkkipaikalta sekä tarjoaa ruokailumah-
dollisuuden alennettuun hintaan.

Lähtö reitille tapahtuu klo 12 
Haminan Tervasaaresta 
(Tullimakasiininranta, 49400 Hamina).

Tervetuloa mukaan!

t. Kymenlaakson alue / Lisätietoja:
Teppo Lehtinen 050 410 9788
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ALUEUUTISET

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 
kokoontumiset Hämeenlinnan Tiiriön 
ABC-asemalla joka kuukauden toinen 
keskiviikko klo 18.

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

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

tai Naissaaren kahvila. Sama aika ja 
päivä.

 Terveisin Toni Kaastinen

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

LAPPI
Lapin läänin kk-tapaamiset joka 
kuukauden 1. sunnuntaina Ohjustien 
Shell-aseman kahviossa alkaen klo 13. 
Lisätiedot keskustelupalstalta.

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

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

PÄIJÄT-HÄME
Tulevia tapahtumia Päijät-Hämeessä & lä-
hialueella, tarkempaa tietoa tapahtumis-
ta löytyy kerhon keskustelufoorumilta.
• 30.6. Tykkimäki Mustang-meet

 Kouvola
• 9.7. Mobilisti-ilta 

 Vääksyn kanavalla
• 13.7. Lahti cruising Ace Cornerilla
• 14.7. Aluetapaaminen 

 Ace Cornerilla
• 3.8. Nastola cruising 

 Lahden Nastolassa 
• 10.8. Linna cruising

 Hämeenlinnassa
• 10.8. Lahti cruising Ace Cornerilla
• 11.8. Aluetapaaminen 

 Ace Cornerilla
• 24.8. Orimattila cruising

• 8.9. Cruising Ilmatorjunta -
 museolle Tuusulaan

• 14.9. Lahti cruising Ace Cornerilla
• 28.–29.9. Jenkkiautonäyttely

 Lahden urheilu- ja
 messukeskuksessa

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

SATAKUNTA
• 27.6. Tallivierailu Jussin pajalle

kokoontuminen klo 18 vanha Prisma 
parkkis Mikkola.

• 6.7. Amerikan päivät
kauppakeskus Puuvillassa 
klo 11–16 esillä Amerikan autoja ja 
Suomi-Amerikka yhdistys Pori

UUSIMAA
Uudenmaan kuukausimiittingit 2019:
• 13.7. Yhteis-Meet Kymenlaakson 

kanssa, Mustangit Museotiellä ja 
Zsarissa

• 17.8. Mobilia Kangasala
Muutoksia voi tulla. Päivämäärä ja kellon 
ajat tarkentuvat aina tapahtuman lähes-
tyessä.

 Tervetuloa tapaamisiin toivottaa 
FoxyLady91 / Päivi
046 935 6203

VARSINAIS-SUOMI
Joka ke Marinium ja kk viimeinen tiistai 
Kupittaa. Tervetuloa Whatsapp-ryhmään.
Täällä saa kysellä laidasta laitaan mikä 
liittyy Mustangiin ja joskus vähän ylikin, 
mutta joka tapauksessa täältä saa aina 
joltain vastauksia, ja kuka on menossa 
minnekin cruisailemaan.

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

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

Aluetoiminnan keskustelupalsta: www.mustangclub.fi /board/viewforum.php?f=44
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J yväskylän Palokassa 16. maaliskuuta 
pidettiin kautta aikain ensimmäinen 
koolle kutsuttu alueyhteyshenkilöi-

den kokous. Tämäntapaisesta tilaisuu-
desta on kyllä ollut puhetta ennenkin, 
mutta nyt oli sopiva aika ja PJ laittoi kut-
sun. Paikalle saapui yhdeksän henkeä ja 
netin välityksellä oli mukana kolme lisää.
Alkuesittelyiden sekä kahvien jälkeen oli 

AYH kokous Jyväskylässä

H ei Vaasassa! Uutena ayh-henki-
löksi on mukaan toimintaan as-
tunut Maria Dahlberg ja Marko 

Hokkanen. Asumme avoliitossa oma-
kotitalossa Vaasassa ja perheeseemme 
kuuluvat kahden kissan lisäksi Marian 
Luca-poika, 6, sekä Markon Aino-tyttö, 
12. Autona Markolla on Shelby GT500 
vuosimallia 2009, jonka kyydistä löydät 
Marian useimmiten, joskus myös ratin 
takaakin.

Vaasa

ALUEYHTEYSHENKILÖT ESITTÄYTYVÄT

Kesät menevät autoharrastuksen pa-
rissa (näyttelyt, slalom cup, cruisingit jne). 
Talvisin elämme hiljaiseloa odotellen aina 
seuraavaa kesää! Marko toimii hätäkes-
kuspäivystäjänä Vaasan hätäkeskuksessa 
ja Maria opiskelee lähihoitajaksi parasta 
aikaa sekä tekee opintojen ohessa keikka-
hommia. Tervetuloa juttelemaan sekä saa 
ottaa rohkeasti myös yhteyttä. Tehdään yh-
dessä jotain kivaa! Yhteystietomme löydät 
foorumilta sekä kerhon nettisivuilta. 

hyvä tutustua työlistaan ja asioita pohdit-
tiin sekä käytiin läpi. Yhteistuumin myös 
päätettiin, että jatketaan tälläisiä tapaa-
misia vuosittain. Onhan se iso asia, että 
aluehenkilöt tuntevat toisensa ja voivat 
kehittää sekä oman alueensa toimintaa, 
että porukalla vierailla toisilla alueilla, 
koska kuitenkin eri puolilla on toiminta-
malleissa eroja, niinpä niitä vertailtiin ja 

esiteltiin omia paikallistoimintamalleja.
Ilmapiiri tapahtumassa oli hyvin positii-
vinen ja yhteenvetona voikin todeta, että 
esille tuli todella hyviä ideoita ja kehitys-
malleja eri alueille sekä yhteistyöajatusta 
naapurialueiden kanssa kehitetään. Esille 
tuli myös ennakointi, jonka puitteissa kat-
sottiin tuleviin vuosiin tapahtumien sekä 
kokousten suunnittelussa. 
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T erve, olen Teppo Lehtinen, Ky-
menlaakson alueen uusi alueyh-
teyshenkilö.

Kerhon jäsenenä olen ollut jo 90-luvun 
alusta alkaen. Mustangeihin olin tutustu-
nut jo kauan ennen sitä. Ensimmäinen 
kosketus oli kotimatka synnytyslaitok-
selta punaisella -67 HT Mustangilla. Tuo 
oli jo vanhempieni toinen Mustang, en-
simmäinen oli tummansininen -66 HT 
kutoskoneella, 3-lovisella manuaalilla 
ja vinyylikatolla. Noin kuukauden synty-
mäni jälkeen perheeseen tuli harmaa -71 
Mach 1, joka jätti lähtemättömät jäljet pie-
nen pojan mieleen. Ensimmäiset 7 vuotta 
matkustin tuon Mach 1:n takaikkunan al-
la olevassa kaukalossa taivasta katsellen, 
turvavyöpakosta tai turvaistuimista ei ol-
lut juuri tietoakaan. 1981 perheeseemme 

vaihtui käyttöautoksi musta -79 Cobra, 
5,0 litrainen, automaatti ja punaiset nah-
kapenkit. Näistä Mustangeista kuitenkin 
tuo Mach 1 jätti kaikkein suurimmat jäl-
jet sydämeen ja unelma-autosta ei ollut 
enää epäselvyyttä. 90-luvun alkupuolella 
se unelma sitten toteutui, kun käytiin isän 
kanssa Toijalasta hakemassa keltamus-
ta -71 Mach 1 kotiin. Mustangi oli ollut 
edellisellä omistajalla 13 vuotta hyvässä 
hoidossa kesäisessä harrastekäytössä. 
Tekniikkaa oli kunnostettu Auto Harras-
teen toimesta ja muutenkin auto oli pi-
detty orggistyylisenä, eli välttänyt 70-lu-
vun lopun ja 80-luvun alun hot rod ajan 
villit viritykset. Hyväkuntoisella autolla 
oli helppo aloitella harrastusta. Talon ja 
lähinnä autotallin rakentamisen jälkeen 
oli mahdollista alkaa katselemaan sopi-

vaa ”pikkuprojekti”-Mussea ja sattumalta 
tuo isän vanha -79 Cobra oli kulkeutunut 
muutama vuosi aiemmin samalle kylälle 
pitkän linjan Mustang-harrastajan ym-
pärivuotiseksi käyttöautoksi. Mustangin 
kone oli juuri kauppaneuvottelujen alla 
sanonut työsopimuksensa irti, joten au-
to siirtyi hinausautolla uuteen kotitalliin. 
Yhden talven ja vähän senkin jälkeisen 
puuhastelun jäljiltä auto saatiin takaisin 
liikenteeseen ja museokatsastettua.

Sittemmin mukaan on tullut per-
he-elämä ja pienet lapset, joten aika ja 
mahdollisuudet harrastukselle ovat nyt 
vähän rajallisemmat. Asustelen tällä 
hetkellä osittain Siltakylässä, Kotkan ku-
peessa, sekä Kuusankoskella, Kouvolas-
sa. Aluetoiminnassa olen ollut mukana 
jo 2000-luvulla kun Kouvolan seudulla oli 
enempi ja vähempi aktiivista aluetoimin-
taa. Viime vuodet aluetoiminnan paino-
piste on ollut enempi Kotkan suunnalla. 
Toivottavasti jatkossa saadaan toimintaa 
koko Kymenlaakson alueelle. Aktiivisena 
apuna Kymenlaakson aluetoiminnan ak-
tivoinnissa minulla on Haanjoen paris-
kunta Pyhällöstä. 

Nähdään tapahtumissa!
Teppo

Kymenlaakso

M eille Mustang Fastback -66 tuli 
Amerikasta vuonna 1991 ke-
väällä, noin vuoden kunnos-

tus ja auto tienpäälle. Yhteistä taivalta jo 
28 vuotta. Kesäisin ajellaan ja nautitaan 
tapahtumista koko perheen voimin. Me 
olemme Tepon apuna Kymenlaakson 
aluetoiminnassa. 

Anni-Katri ja Ari Haanjoki
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Ä itienpäiväviikonloppuna Oulu-
halli täyttyi toinen toistaan hie-
nommista amerikanraudoista, 

American Car Shown 40-vuotisjuhlanäyt-
telyssä. Messuosastollamme riitti Mus-
tangeista kiinnostuneita kävijöitä koko 
viikonlopun ajan ja Ponipuodin tuotteet-
kin menivät kohtuullisesti kaupaksi... 
Jokseenkin näin alkavat useimmat au-
tonäyttelyistä kertovat lehtijutut – ja toki 
tuokin pitää paikkaansa. Mutta mitäpä jos 
katsasteltaisiinkin tätä näyttelyä hieman 
toiselta kantilta.

Ouluhallin edessä on perinteisesti ollut 
harrasteajoneuvoparkki, mutta sinne ei 
ole aiempina vuosina ollut Mustangeilla 
juuri asiaa, koska parkki täyttyy hyvis-
sä ajoin myös kaikista muista kuin har-
rasteautoista. Saimme ajatuksen rajata 
parkkipaikalta erillinen Poniparkki Mus-
tangeille. Ehdotimme ajatusta näyttelyn 
järjestäjille, jotka näyttivätkin vihreää 
valoa. Lauantai-aamu ennen näyttelyä 
alkoikin osaltamme siis Poniparkin rajaa-
misella. Kerhon varastolta löytyi parkin 
taustalle neljämetrinen Eleanor-banneri 
ja saimme paikallisilta kerholaisilta lai-
naksi tarpeeksi sulkupylväitä ja muu-
taman kymmenen metriä lippusiimaa. 

Lisäksi vielä muutama "Mustang parking 
only" -kyltti ja valmista tuli.

Tänä vuonna jokaiselle autonäyttely-
paikkakunnalle oli päätetty hankkia omat 
näyttelysomisteet. Osastomme raken-
taminen Ouluhalliin aloitettiinkin siten 
messumaton mittaamisella ja leikkaa-
misella. Mattojen keskelle teipattiin iso 
vinyylinen kerhon logo. Ensimmäisenä ja 
hyvissä ajoin osastomme autoista oli pai-
kalla hieno uusi avoauto, Erkin 2015 GT 
ja heti perään saatiin sille kaveriksi Matin
upea valkoinen -65. Autojen ajaminen 
matoille ei ollutkaan ihan helppoa, matot 
menivät kovin helposti ruttuun etupyöri-
en alla. Tästä selvittiin kuitenkin pienellä 
suhauksella ja mattoteipillä. Kolmas auto, 
Vaasasta saapunut Markon Shelby GT500 
menikin paikoilleen sitten melko helpos-
ti. Viimeistä autoamme saimme odotella 
hieman suunniteltua pidempään, Arin
Wimbledonin valkoisesta -65:sta oli ha-
jonnut ohjaustehostin matkalla Haapa-
vedeltä Ouluun.

Autoja mallailtiin 10x10 metrin osas-
tollemme lopuksi muutaman sentin tark-
kuudella. Hieman kurjana yllätyksenä 
tänä vuonna näyttelyvieraat eivät pääs-
seetkään kiertämään osastojen ympäri 

11.–12.5.2019  American Car Show Oulu

40-vuotisjuhlanäyttely40-vuotisjuhlanäyttely40-vuotisjuhlanäyttely
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Oulun näyttelyn yhteydessä tavattiin Poh-
jois-Suomen kerholaisia ja otettiin yhteisku-
va. Keli oli kalsea eikä sateelta vältytty, mutta 

paikalle saapui kuitenkin hienosti porukkaa aina 
Rovaniemeltä asti. Oulu ja lähikunnat olivat hyvin 
edustettuina, joten poniparkissa autoja oli näyttely-
viikonlopun aikana kymmeniä. Tulipa Kemistä vesi-
sateessa sunnuntaina autoa näyttämään lainakuski, 
joka sai komennuksen nopealla aikataululla. Omis-
taja laittoi vielä projektikuvia mukaan ja näin sain
käsityksen 44 vuoden harrastuksesta. Oulun seudulla 
on aktiivisempaa jäsenistöä noin 30 ja autoja löytyy 
kyllä monta kertaa enemmän, uusia jäseniä on alku 
vuonna tullut kolme ja lisää toivotaan.Oulu alueyh-
teyshenkilö Kimmo ajelee -07 Mustangilla, joka on 
todellinen perheauto turvaistuimineen. Hyvää jatkoa 
teille sinnepäin ja oli todella hienoa tavata. 

Teksti ja kuvat: Jarmo Vilén

Oulussa tavattiin

joka puolelta, vaan osastot olivat päistään 
toisissaan kiinni. Tämä johtui siitä, että 
tässä juhlanäyttelyssä oli merkittävästi 
enemmän autoja kuin esimerkiksi viime 
vuonna.

Poniparkkiin saapui kiitettävä määrä 
Mustangeja, lauantaina piti parkkialuet-
ta vallata vielä hieman lisää, jotta kaikki 
halukkaat mahtuivat aitaukseen. Vierek-
käin pysäköidyt Mustangit vetivät myös 
jonkin verran näyttelyvieraita puoleensa. 
Ikävyyksiltäkään ei ihan täysin vältytty, 
yksi härski ohikulkija kävi tutustumassa 
omin luvin yhden kerholaisen konehuo-
neeseen lauantai-illan päätteeksi. Autol-
le ei onneksi sattunut vahinkoa toisen 
kerholaisen ollessa valppaana lähistöllä. 
Härski ohikulkijakin säästyi vahingoilta, 
koska ehti juosta karkuun ennen auton 
omistajan saapumista paikalle.

Osastomme autoille ei tänä vuonna 
valitettavasti tippunut yhtään palkintoa, 
mutta onneksi lohdutukseksi Jarmon 
näyttelyyn tuoma ”Frank” -68 palkittiin 
Nostalgia-sarjan parhaana. 

Terveisin,
Kimmo ja Maria

Kaikki näyttelyssä palkitut autot löytyvät
American Car Show Oulun Facebook-sivulta:
www.facebook.com/americancarshowoulu
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American Car Show on pääsiäise-
nä järjestettävä suuri harraste-
tapahtuma, johon tänä vuonna 

yhdistettiin kuusi eri aiheista näyttelyä: 
American Car Show, Tuning Car Show, 
Classic Car Show, Custom Truck Show, 
MC Heaven ja Motorsport 2019. Tämä oli 
42. American Car Show ja tästä näyttelys-
tä käteen jäi mieleenpainuva kokemus, 
sekä palkinto kolmanneksi parhaasta 
kerho-osaston somistuksesta. Kiitos tästä 
kuuluu koko suunnitteluporukalle!

Tänä vuonna halusimme toteuttaa 
osaston piknik-teemalla. Kasasimme 
”nurmikolle” vilttejä tyynyineen ja eväs-
koreineen sekä pöydän, jolle sijoittelim-

me tarkkanäköisille oikeitakin eväitä. 
Mallinuket edustivat kerholaisten roolia 
ja nallekin saapui avoautollaan paikalle 
ajellen luu ulkona. Vain muutama huo-
masi autojen asettelun yksityiskohdan: 
vastapäivään kulkevan järjestyksen, pu-
nainen, valkoinen, sininen.

Myynti sujui tänä vuonna moitteetto-
masti. Myyntiä ja ostoa helpotti mahdol-
lisuus korttimaksuun, sillä nykypäivänä 
ihmiset eivät enää kanna käteistä muka-
naan. Hupparit syötiin käsistä ja Fun Run 
myi omia paitojaan viereiseltä tiskillä.

Omasta näkökulmasta katsoen messut 
olivat meidän osaltamme todella onnis-
tuneet. Itse ensimmäistä kertaa autoni 

näyttelyyn tuoneena tilanne oli hieman 
jännittävä. En osannut olettaa, että mui-
hin osastomme autoihin verrattuna ”uu-
dempi” Mustang voisi puhuttaa kävijöitä 
ja joku tulisi jopa kyselemään autostani 
jotakin. Tottakai hilpeyttä tuotti jättimäi-
nen nalleni kuskin paikalla.

Ensi vuonna mennään taas samoilla 
järjestäjillä ja voimme nyt jo sen verran 
paljastaa, että taas on jotain uutta ja vuo-
sikymmenellistä suunnitteilla! 

Teksti: Kia Karmakainen
Kuvat: Joackim Degerlund

19.–21.4.2019

American Car Show Helsinki
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K aikki alkoi jo melkein vuotta aikai-
semmin kerhon kevätkokoukses-
sa Kangasalla, jossa meiltä kysyt-

tiin haluaisimmeko ottaa vastuun vuoden 
2019 Classicin järjestämisestä. 

– No mikä ettei, ollaanhan tässä jo 
muutamana vuonna oltu mukana Haka-
moiden apujoukoissa messuhommissa, 
kuului vastauksemme.

Olisimmepa silloin tienneet millainen 
kevät on tulossa! Eli ei muuta kuin ”pus-
sihousut” jalkaan, messuosasto varauk-
seen ja näyttelyautoja etsimään. 

Ensimmäinen Mustang saatiin näyt-
telyyn Pekalta Helsingistä. Harvinainen 
aito vuoden 1969 428 Mach 1 Cobra Jet 
olisi varmasti kerho-osastomme helmi! 
CJ oli entisöity Ruotsissa alkuperäiseen 
asuunsa pitkän kilpauran jälkeen. Pekka 
osti CJ:n Suomeen vuonna 2017.

Toiseksi näyttelyautoksi kaavailtiin 
-64–68 earlyä, ja yksi kunnostuksen al-
la oleva -65 HT olikin jo tiedossa, mutta 
aikataulu osoittautui liian kireäksi ja -65 
HT jäi kuvioista pois. (Kuulemme kyllä 
tästä Mustangista vielä myöhemmin). Eri 
vaihtoehtoja tutkiskellessamme Lahden 
suunnalta tuli ehdotus: ”No laittakaa 
oma -65 HT esille classikkiin, sehän on 
just maalattu ja muutenkin hienossa kun-
nossa”. Hieman meitä epäilytti, että on-
kohan tämä nyt ihan oikein laittaa omaa 
autoaan esille näyttelyyn? No, pitkän 
pohdinnan jälkeen tähän ratkaisuun kui-
tenkin päädyttiin ja ei sitten muuta kun 
mustia ruuvaamaan näyttelykuntoon.

Pientä fi xailua oli siellä ja täällä; mm. 
uudet joulupukin tuomat retrohenkiset 
stereot odottivat asennusta. Jotain muis-

ta erottuvaahan piti sitten keksiä. Sattu-
malta eräs tuttu pariskunta kyseli samaan 
aikaan mustia hääautoksi elokuussa. 
Päädyttiin siis rakentamaan mustille ke-
säinen hääteema kukkineen, kyltteineen 
ja valoineen. Tämä oli hyvää harjoittelua 
tulevaan hääkeikkaan.

Näyttelyn avauduttua kerhon osasto 
ja siellä olevat kaksi erikoista Mustangia 
keräsivät kiitettävästi huomiota osak-
seen. Toiset tykkäsivät enemmän Cobra 
Jetistä, ja toiset taas kukkaisloistoisesta 
-65 HT:stä (etenkin hameväki ja lapset). Il-
meisesti ennen näyttelyä teetetty kiillotus 
häikäisi, sillä yllättäen -65 HT:stä ilmaan-
tui jopa 5 ostotarjousta. Ostotarjouksista 
huolimatta musti ajettiin näyttelyn jäl-
keen sunnuntaina omaan talliin, sillä tu-
lihan se hääkeikkakin luvattua elokuulle. 

Innostuimme syksyllä 2018 molemmat 
lähtemään koulun penkille ja oli aikamoi-
sia haasteita saada soviteltua työ, koulu, 
kotihommat ja classikki samaan kalente-
riin. Uhkasi vuorokaudesta tunnit loppua!

Onneksi löytyi apuja sitä tarvitsevil-
le! SUURET KIITOKSET Ritalle, Karille, 
Ilpolle, Tammisille, Jukalle, Eskolle, 
Marlenelle, Merjalle, FUNRUN19 Teamil-
le sekä CCL Designin pojille! 

Classikin pussihousut
Tiina & Jarkki

Ensi vuonna Classic Motorshow 
järjestetään 2.–3.5.2020, jolloin teemana 
on “Työn sankarit – Ajoneuvot töissä”

4.–5.5.2019

Classic Motorshow Lahti
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J oskus sydäntalven ollessa synkim-
millään sain puhelun Viitasen Sa-
milta.

– Onkos autot Pirkkahalliin jo valittu?
–  No eipä vielä ole...
– Laitetaanko esille kaksi Saleenia?
– Mikä jottei. Yhden tiedän sun tallissa, 

mutta mistäs toinen?
– No jos tässä olisi käymässä niin, että 

siellä olisi kohta toinenkin...
– ?!?!

Ja niin sitten sovittiin. Kunhan nyt ensin 
saadaan auto maahan. Sami sai hierottua 
pikku säädön jälkeen kaupat nippuun Ka-
liforniassa ja jännitettäväksi jäi enää lai-
vauksen aikataulu. Rahtiyhtiö kyllä lupasi 
auton maahan kuukautta ennen näytte-
lyä, mutta päivätyönkin puolesta kan-

sainväliseen logistiikkaan sekaantuneena 
parina yönä kyllä mietin "plan B"-autoja. 
Ei se kuitenkaan ajoissa ehdi.

Mutta kerran se logistiikkakin toimii 
ja niin vaan Redfi re -03 Saleen S281 S/C 
Hollywood Horsepower-edition saapui 
maahan pari viikkoa ennen näyttelyä, 
juuri pääsiäisen pyhien alle. Sami ahersi 
pitkiä päiviä ja öitä ja detaljoi auton upe-
aan kuntoon näyttelyä varten. Viimeisiä 
osia kiinniteltiin ja putsailtiin vielä per-
jantai-iltana hallissa. Hopea -07 S281 
olikin laitettu viimeisen päälle kuntoon 
jo aikaisemmin. Niinpä pääsimme esitte-
lemään aika ainutlaatuisen kaksikon Hot 
Rod Show:n kävijöille.

Turinaa ja kiinnostuneita Saleenien 
ympärillä riitti koko viikonlopun, Sami 
sai pitää lähes päättymätöntä seminaa-
ria kiinnostuneille. Siinä ohella kauppa 

uusista kerhopaidoista kävi mukavasti ja 
harrastajia hellinyt lähes helteinen huh-
tikuun sää lennätti ajatuksia jo kovaa 
vauhtia tulevaan kauteen. Myös muun 
Fordiumin kattaus oli tänä vuonna Tam-
pereella ainakin omaan silmään näyttävä. 
Hienojen -66 ja -70 luiskaperä Mustangien 
lisäksi hallista löytyi mm. old school kus-
tom-Mercury, Thunderbirdejä, siipifark-
ku-Mercury, Vesan Thunderbolt tribuutti 
ja naapuriosaston Friikkien -70 Torino 
Cobra 429CJ hämmentävässä pappamal-
lin ruskeassa sävyssä.

Kerrassaan siis onnistunut kauden 
avaus, jonka vielä kruunasi shortsikelissä 
vedetty Tampere Cruising lauantai-iltana. 
Porukkaa ja autoja oli kaikki paikat pullol-
laan, meininki kuin heinäkuussa. 

Teksti ja kuvat: Lauri Salokangas 

27.–28.4.2019

Hot Rod & Rock Show Tampere
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C ruising alkoi Heurekan parkkikselta Van-
taalla vappupäivänä.

Sää suosi meitä jälleen kerran. Heure-
kalla paistoi aurinko, niin kuin myös Vääksyssä.

Meitä oli paljon jo lähtöpaikalla, jossa jaoin 
kaksi lipuketta heppakuskeille. Toisella sai jää-
telöannoksen Kanavan Helmessä ilmaiseksi ja 
toinen lipuke oli heppatarralla varustettu osal-
listumislipuke. Myös Mustangeissa olevat kyyti-
läiset saivat ilmaisjäätelölipukkeen.

Osallistumislipukkeen palautuspäivä on 
Uudenmaan syyskauden päättäjäisissä nimen 
kera.

Paikka selviää myöhemmin, kun ajankohta 
lähestyy.

Kolme useimmiten osallistunutta kuskia pal-
kitaan tuolloin.

Vetoautona toimi mustavalkoraidallinen 
vuoden 2006 Mustang, joka ohjasti meitä moit-
teettomasti Mäntsälän Shellille (vetoautona ol-
lut saa lipukkeen kahdella hevostarralla), jossa 
odottamassa oli lisää kerholaisia.

Todella positiivisesti yllätyin määrästä kun 
21 heppaa lähti kohti Vääksyä.
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Raitaheppa ohjasti meidät Kanavan Hel-
meen. Kun saavuimme paikan päälle, odotti 
meitä iloinen nainen vappupalloineen tienris-
teyksessä. Tiesimme saapuneemme oikeaan 
osoitteeseen.

Kanavan Helmi tarjosi 46 jäätelöannosta ker-
holaisillemme.

Kyllä huomaa eron, onko jäätelö omatekois-
ta vai massatuotantoa. Kanavan Helmi tekee 
itse jäätelöt ja valikoimaa oli tiskillä kymmenit-
täin odottamassa meitä. Tuoreus ja kuohkeus 
saatikka maku – mitä parhainta. Suosittelen, 
käykää nautiskelemassa Vääksyn Kanavan Hel-
messä jäätelöannoksia.

Ensimmäistä kertaa kuukausi-meeteissä 
kukaan ohjasta ei jää moikkaamatta, kun jo-
kainen saa osallistumislipukkeen minulta. 

”Muista säilyttää lipuke Uudenmaan kauden 
päättäjäisiin asti!”

Teksti: Päivi Karmakainen
Kuvat: Päivi Karmakainen 
ja Teuvo Laitinen

1.5.2019

Uusimaa Wappu Cruising Vääksyyn
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J almar – kosmopoliitti, herrasmies, 
maailmanmatkaaja/seikkailija ja kok-
ki toimi ravintolan innoittajana.

Ravintolan omistaa Jarmo Jalmar 
Mäkelä ja Hannu Jalmar Luostarinen.

Vanhasta tiilinavetasta + traktorihallis-
ta tyylikkäästi ja viihtyisäksi tehty ruoka-/
viihtymispaikka ja ympäriltä löytyvät ul-
koterassialueet sekä hyvät pysäköintiti-
lat. Mainittakoon, että rakennusajankoh-
ta on 1890-luvulla ja tiilet ovat samoja 
joita on käytetty myös Asikkalan kirkossa.

Ruoka näyttelee suurta osaa. Hyvistä 
ja laadukkaista raaka-aineista tarjotaan 
jokaiseen budjettiin sopivaa syötävää 
sekä pieneen että isompaankin nälkään. 
Löytyy lounasta, à la carte ja erilaiset ti-
laisuudet/kokoukset järjestyvät sekä juh-
lapyhien erikoistarjoilut.

Tämän kesän alussa on avattu uusi 
lämminhenkinen kesäravintolapuoli ke-
sä Jalmar, tuomaan kaivattua lisätilaa ja 
näin ollen anniskelupaikkojen määrä on-
kin kohtuulliset 220.

Jossain vaiheessa valmistuu vielä ka-
binettitilat.

Erilaisilla tapahtumilla tuodaan lisävä-
riä viikonloppuihin.

Paikka, jonne on helppo poiketa. 

Teksti ja kuvat: Jarmo Vilén

Ravintola Jalmar

Herkuttelu paikka
Vääksyssä

Ravintolan omistajat Jarmo Jalmar Mäkelä ja Hannu Jalmar Luostarinen.

Jarmo Mäkelä omistamansa Mustangin kera.Viihtyisä ravintolarakennus, jossa käytetty mm. samoja tiiliä kuin Asikkalan vanhassa kirkossa.
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K
evättalvella ikävä surusanoma yllätti 

meidät kaikki, pitkäaikainen ystä-

vä, Kerhon perustajajäsen, Mustang 

Racing Teamin kisakuski ja monitoimimies 

Pena Lehtisen moottori pysähtyi viimeisen 

kerran. 

Penan rooli Kerhon syntyhistoriassa oli 

erittäin merkittävä, ilman hänen litografi n 

taitojaan ja suhteitaan ei ensimmäisiä ker-

holehtiä varmastikaan olisi saatu painettua 

omakustanteena. 

Lepää rauhassa kamu, olet aina läsnä 

muistoissa ja kuvissa.  

#1 Pertti, #2 Petri, 

#4 Sirkka ja #115 Jukka

#3

on

joukosta

poissa
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A ustralialainen Craig Dean on 
vuodesta 1997 lähtien harras-
tanut moottoriurheilua. Hän on 

kilpaillut Targa Tasmaniassa ja muissa 
asfalttirallitapahtumissa alkuun 1998 Sa-
leen S351 Mustangilla. Tällä hän osallistui 
Australian GT-mestaruussarjaan ja voitti 
Targa NZ kilpailun.

Vuonna 2006 Craig debytoi uudella 
ahdetulla Mustang Saleen S281 Extremel-
lä ja kilpaili säännöllisesti paitsi Targa 
Tasmanian lisäksi myös Dutton Rallissa. 
Kun uusi Shelby GT500 julkaistiin vuonna 
2013, Craig rakensi sellaisesta ralliauton, 
mikä lisäsi Mustang Motorsportin kykyä 
kehittää ja testata Mustangien parannuk-
sia Australian tie- ja moottorirataolosuh-
teisiin.

Mustang Motorsport aloitti uudella 
2015 Mustangilla uuden mallin päivi-
tys- ja parannuspalvelun. Näin he ovat 
ROUSH:in valtuuttama Australian jälleen-
myyjä, joka on ainoa Australian Shelbyn 
valtuuttama muutospaja. Mustang Mo-
torsport voi päivittää Mustangista täyden 
Shelby-mallin, kuten Shelby GT:n, GTE:n 
tai ikonisen Super Snaken. Kaikilla on 
täysi Shelby-aitous ja hyväksyntä, aivan 
kuten amerikkalaiset tilaavat Shelbynsä 
Yhdysvalloissa. Paitsi että täältä saa Mus-
tangin myös oikeanpuoleisella ohjauk-
sella.

Craigin autoon on päivitetty 750 hevos-
voimaa, mikä riittää kyykyttämään mo-
net japanialaiset kanssakilpailijat. Craig 
ja hänen kartturinsa ovat viime vuosina 
ottaneet voittoja useissa Targan tapahtu-
missa ympäri Australiaa, mukaan lukien 
vuoden 2015 Australian Tarmac-rallimes-
taruussarjan.

Vuoden 2018 viimeinen asfalttiralli oli 
kolmipäiväinen Targa High Country. Mes-
taruuskamppailussa Craig, kartturinsa 
Mary Hughesin kanssa ajavat Mustan-
gilla samassa luokassa Dodge Viperiä, 
Porsche GT3 RS:ää ja ahdettua Lotusta 
vastaan. Corvettejakin oli mukana, joista 

huhu kertoi yhden yöllisten testausses-
sioiden päättyneen suistumiseen met-
sään. Keskeytysilmoitus täytettiin GM 
leirissä jo ennen kilpailua.

Päivä #1. Sää oli mitä mainioin viettää 
aikaa motorsportin seurassa, kiertäen 
vuoriston kapeita teitä. Erikoiskoe 1, ni-
meltänsä Mirimbah, oli shakedown-pät-
kä, jossa oli asetettu vähintään 4 minuu-
tin aika. He ajoivat sen 4:15, joten mitään 
rangaistuspisteitä ei tullut. Shelbyn ta-
kapää oli levoton, joten ensimmäisessä 
huoltopisteessä löysättiin kallistuksen 
vakaajaa. Kymmenkilometrisiä erikois-
kokeita vuoristoa ylös-alas kurmoottaen, 
päivän tulos oli GT2-luokassa neljäs, vain 
kaksi sekuntia kolmannesta sijasta.

Yötauolla he säätivät etuakseliston 
uudelleen auttaakseen eturenkaiden ku-
lumista, ja samalla parantaakseen kään-
tyvyyttä.

Päivä #2. Taivas oli jälleen selkeä ja 
täydellinen keli kilvanajoon vuoristos-
sa. Kaikki erikoiskokeet olivat nopeita 
ja jouhevia ajaa. Heidän onnistui kelata 
vauhtia eräällä pätkällä 260 km/h. Tavoit-
teena oli ajaa kolmen sakkiin. Vuoristoa 
alamäkeen aloitti päivän erikoiskokeet. 
Seuraava Mansfi eldin kaupunkipätkä ei 
ollut heidän suosikinsa eikä soveltunut 
isolle Mustangille. Yleisö meinasi ajattaa 
Mustang-miehistön virheeseen, olemalla 
seuraamassa kilpailua liikenneympyräs-
sä. Nopea ajotapa muuttui näyttäväksi 
yleisön tullessa näkyviin. Tämä on nyt 
tässä todistettu olevan maailman laajui-
nen tapa ajattaa Mustang-rallikuljettajia 
virheeseen. Näyttäytyä kuljettajalle. Lyhy-
ellä pätkällä sijoitus vasta 20. Liikenneym-
pyrä sekoilu melkein maksoi turvallisen 
kolmannen sijan, heidän kyykyttäessään 
aikaisemmilla pätkillä johtavaa Jeff  Mor-
tenin ajamaa Lotusta.

Tiimi toimi, ja hauskaa oli. Mustang 
toimi moitteettomasti saaden kenkää 

äärirajoille saakka. Päivän jälkeen heidän 
sijoitus kolmas.

Päivä #3. Rallin viimeinen ajopäivä. 
Päivää väritti kanssakilpailijoiden tekni-
set keskeytykset, kuin kaadotkin. Mus-
tang-miehistöllä oli yhden sekunnin joh-
to neljänteen sijaan, joka menetettiin heti 
ensimmäisellä pätkällä. Seuraavana oli 
raaka 49 kilometrin pitkä erikoiskoe Aust-
ralian kuumuudessa. Kunto saattoi olla 
koetuksella, sillä sama tie ajettiin takaisin 
seuraavana erikoiskokeena 39 kilomet-
rin pituisena. Tie oli tiukka ja mutkainen 
kirraavine mutkineen, sisältäen myös no-
peaa osuutta. Toisinaan kartturi kuulosti 
vetävän nuotteja pleipäkkinä, samojen 
mutkayhdistelmien toistuvan kokoajan.

Sää oli lämpenemässä ja 200 kilpa-au-
toa vaikuttivat tien pintaan ja pitoon. 
Suuret raskaat V8-autot, kuten Mustang, 
toimivat parhaiten kylmissä olosuhteis-
sa ja lämpö oli vihollinen. Ongelmaksi 
tuli kun auto päätti laittaa luistoneston 
päälle ennen 49 kilometrin erikoiskoetta 
siitä mitään ilmoittamatta. Tämä vaikutti 
ajettavuuteen, kun auto yritti jatkuvasti 
"pelastaa" itseään jarruttamalla. Tämä   
aiheutti lämmön nousua, pito- ja jarruon-
gelmia.

Craig joutui muuttamaan ajotapaansa, 
jotta Mustang ei aktivoisi luistonestoa. 
He menettivät 15 sekuntia 49 kilometrin 
pätkällä, koska computer sanoi: Ei!, pu-
doten samalla neljänneksi ja palatessaan 
39 kilometrin pätkältä he hävisivät yhden 
sekunnin.

Hymy oli silti herkässä maaliin päästyä. 
Mustangin toimittua täydellisesti tietoko-
ne vikaa lukuun ottamatta, loppusijoitus 
oli neljäs. 

Lisätietoja Mustang Motorsportista löytyy 
verkkosivustolta:
www.mustangmotorsport.com.au

Teksti: Arto Malinen

Australian

Targa High
Country Rally
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K auden aloituksessa pääsimme 
testaamaan 8 vuoden takaista 
Slalom-kohdetta, kerhomme yh-

teistyökumppanin Tammer-Tukun suurta 
asfalttipihaa.

Laajensimme aluetta edellisestä ker-
rasta ja tilaa olikin laajalti ajettavaksi.

Säätiedotukset jo viikkoja ennen Hä-
meenlinnan Slalomia olivat sitkeästi tar-
jonneet sadetta koko illalle ja tämän myötä 
mietimme josko saamme edes kourallista 
kisaajia sateeseen pitämään hauskaa ja 
kehittymään ajoneuvon hallinnassa. 

Ennen kello kolmea autoja saapui let-
koina Vanajanlinnan kevätkokouksen 
suunnalta. Radan rakentelu sateessa oli 
ottanut luultua enemmän aikaa, mutta 
tuli juoksuaskelin valmiiksi ennen neljää. 
Kerhon hankkimat oranssit pehmeät kar-
tiot loistivat asfaltilla luoden kontrastia 
illan harmauteen. Porttien leveydessä 
ennen maalilinjaa oli siirrytty Amerikan 
autocross-henkiseen 5 metriä leveään 
malliin ajamisen jouhevoittamiseksi. 

Radan mallinnuksessa käytettiin ensi-
kertaa 3D-mallinnusta. Rata olikin jo näh-
tävänä valmiina kerhon tiedotuskanavilla 
viikkoa ennen kilpailua. Radan malli ei 
käytännössä suuremmin muuttunut ja oli 
palautteen perusteella mieleinen.

Pidemmittä puheitta toivotimme har-
rastajat tervetulleeksi. Iloisina saimme to-

deta paikalla olevan kuusi uutta kerhom-
me harrastajaa, jotka tulivat tutustumaan 
lajiin joka sisältää intensiivisyydessään 
enemmän ohjausliikkeitä kuin Formula 1 
-autourheilu! Kokonaisuudessaan kilpai-
lun kävi ajamassa 33 kilpailijaa. Osalle 
tärkeä juttu oli Suomen ja Venäjän väli-
nen jääkiekko-ottelu, jota päästiin myös 
seuraamaan ajamisen sivussa.

Erittäin liukkaan sään vallitessa näh-
tiin erinomaista auton hallintaa sladit-
teluineen. Kiitettävän uskaliasta poruk-
kaa kerhossamme! Teknisesti sää suosi 
kapeahkoilla katurenkailla ja pehmeällä 
alustalla varusteltuja Mustangeja. Päivän 
nopein aika kuuluu Joni Heikkilälle ajal-
la 59,980 sekunttia.

Kolme vuotta sitten lanseerattu tiimiki-
sa vahvistui tälle kaudelle tiimien määrän 
noustessa kuudesta kahdeksaan. Tämä 
kertoo paljon harrastajiemme sitoutunei-
suudesta ajaa mahdollisimman monta 
kilpailua tuoden tiimille pisteitä.

Kiitokset Tammer-Tukulle ajopaikasta 
ja MM-kisakatsomosta sekä kaikille osal-
listujille, jotka tekivät kaudelle hienon 
alun! 

Teksti: Antti Kallio, FMOC Slalom-vastaava
Kuvat: Arto Malinen ja Aaro Nousiainen

Hämeenlinna 25.5.

Ajoharjoittelutapahtuman 
osakilpailu 1 

Slalom Cup 2019

GAME OF CONE’S
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Yleiskilpailu (top 30)
Sija Num Kilpailija Kokonais-

aika
Sakko
(sek)

Ajo-
nro

1 416 Joni Heikkilä 59,980 0 1

2 426 Santeri Siltala 60,410 0 2

3 502 Simo Pohjavirta 60,450 0 2

4 525 Mikko Rajala 60,740 2 1

5 130 Jukka Nousiainen 62,890 0 1

6 509 Jari Asell 63,520 4 1

7 520 Sami Syvänen 63,560 2 2

8 513 Marko Hokkanen 64,750 0 2

9 528 Pekka Lappi 64,880 2 2

10 205 Teppo Inkinen 65,090 0 2

11 503 Jari Siltala 65,100 0 2

12 203 Jukka Aaltonen 65,240 0 2

13 522 Kimmo Nieminen 65,400 0 2

14 210 Arto Malinen 66,180 0 2

15 301 Lauri Salokangas 66,260 2 2

16 103 Jussi Supperi 67,230 0 2

17 309 Ari Haapakoski 67,830 0 2

18 605 Sanna Pilvesvuori 68,340 0 2

19 223 Vesa Mikkonen 69,880 0 2

20 611 Saara Viteli 71,110 0 2

21 102 Petri Laitinen 71,280 0 1

22 206 Sauli Klaavu 71,490 0 2

23 515 Jukka Kaurola 71,830 4 2

24 625 Maija Laitinen 73,010 0 3

25 230 Harri Kunttu 75,290 5 2

26 306 Aki Suni 78,060 5 2

27 624 Tiina Salmijärvi 78,290 2 3

28 621 Kirsi Malinen 79,590 0 2

29 101 Oiva Malin 80,020 0 2

30 217 Markku Timonen 80,730 5 2

Super Saloon
Sija Num Kilpailija Kokonais-

aika
Sakko 
(sek)

Ajo-
nro PTS

1 502 Simo Pohjavirta 60,450 0 2 11

2 525 Mikko Rajala 60,740 2 1 9

3 509 Jari Asell 63,520 4 1 8

4 520 Sami Syvänen 63,560 2 2 7

5 513 Marko Hokkanen 64,750 0 2 6

6 528 Pekka Lappi 64,880 2 2 5

7 503 Jari Siltala 65,100 0 2 4

8 522 Kimmo Nieminen 65,400 0 2 3

9 309 Ari Haapakoski 67,830 0 2 2

10 611 Saara Viteli 71,110 0 2 1

11 515 Jukka Kaurola 71,830 4 2 1

12 625 Maija Laitinen 73,010 0 3 1

13 306 Aki Suni 78,060 5 2 1

14 624 Tiina Salmijärvi 78,290 2 3 1

15 626 Auli Takala 80,910 7 3 1

16 307 Mikko Wahlroos 86,700 0 2 1

Early Stock
Sija Num Kilpailija Kokonais-

aika
Sakko 
(sek)

Ajo-
nro PTS

1 103 Jussi Supperi 67,230 0 2 8

2 101 Oiva Malin 80,020 0 2 7

3 601 Tuula Haapasalo 119,710 0 2 6

Early Modifi ed
Sija Num Kilpailija Kokonais-

aika
Sakko 
(sek)

Ajo-
nro PTS

1 130 Jukka Nousiainen 62,890 0 1 11

2 205 Teppo Inkinen 65,090 0 2 9

3 203 Jukka Aaltonen 65,240 0 2 8

4 210 Arto Malinen 66,180 0 2 7

5 605 Sanna Pilvesvuori 68,340 0 2 6

6 223 Vesa Mikkonen 69,880 0 2 5

7 102 Petri Laitinen 71,280 0 1 4

8 206 Sauli Klaavu 71,490 0 2 3

9 230 Harri Kunttu 75,290 5 2 2

10 217 Markku Timonen 80,730 5 2 1

Late Stock
Sija Num Kilpailija Kokonais-

aika
Sakko 
(sek)

Ajo-
nro PTS

1 301 Lauri Salokangas 66,260 2 2 7

2 621 Kirsi Malinen 79,590 0 2 6

Late Modifi ed
Sija Num Kilpailija Kokonais-

aika
Sakko
(sek)

Ajo-
nro PTS

1 416 Joni Heikkilä 59,980 0 1 8

2 426 Santeri Siltala 60,410 0 2 7

3 607 Päivi Karmakainen 91,260 0 2 6

LadyCup
Sija Num Kilpailija Kokonais-

aika
Sakko 
(sek)

Ajo-
nro PTS

1 605 Sanna Pilvesvuori 68,340 0 2 11

2 611 Saara Viteli 71,110 0 2 9

3 625 Maija Laitinen 73,010 0 3 8

4 624 Tiina Salmijärvi 78,290 2 3 7

5 621 Kirsi Malinen 79,590 0 2 6

6 626 Auli Takala 80,910 7 3 5

7 607 Päivi Karmakainen 91,260 0 2 4

8 601 Tuula Haapasalo 119,710 0 2 3
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Päätoimittajakiertää
Teksti ja kuvat: Jarmo Vilén

K evään ensimmäiset tallivierailut 
suuntautuivat Etelä-Pohjanmaal-
le. Todella kauan kaikennäköisiä 

autoja harrastanut Tapio M. osti ensim-
mäisen jenkkinsä 1973, ja siihen oli ki-
pinä saatu usein ohiajanut -68 fastback 
(YTE-99), joka on nykyäänkin hienossa 
kunnossa etelämpänä. Vuosien aikana 
Tapion omistuksessa on ollut muutama 
Fastback ja viisi HT mallia. Nykyään tallis-
sa majailee jo 30 vuotta huilannut -64 1/2 
avo, joka laitettaneen ajoon lähiaikoina.

Seuraavassa paikassa vastaan tuli itsel-
lekin vanha tuttu laite, jo -90 luvulla ra-
dallakin kisaillut Suomi -65. Vanhemmat 
harrastajat muistavatkin tämän auton lä-
hes 30 vuoden takaa. Silloisen omistajan 
jälkeen on tekniikkaa laiteltu ja nykyään 
stroukki-myllystä irtoaa tehoja vähintään 
riittävästi. 

Matka jatkui Kauhavan suuntaan ja siel-
lä tarkoitus oli käydä kahdessa tallissa. 
Ensin Jaakon luona käydessä kaikkien 
muiden laitteiden joukosta erottui myös 
-65 ht ja hienolla punaisella vinyylikatol-
la varustettu Mustang. Jaakko on myös 
pitkän linjan harrastaja, jonka talleista 
löytyy monen merkkisiä harrastepelejä.
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Auton nokka suunnattiin kohti etelää 
seuraavaksi ja tarkoitus oli käydä tällä 
reissulla kolmessa tallissa. Ensin Back Off  
Median tiluksille, jossa ei Mustangia löyty-
nyt, mutta muita mielenkiintoisia autoja 
kuitenkin. "Rembrant" Thunderbird on 
aina vaan yhtä juhlava ja hienosti säilynyt 
aikakone. Tallissa oli myös lava Faikku, 
joka toimittaa tavaran kuljettimen virkaa, 
kunnon hottentotti tyylillä.

Sitten olikin vuorossa talli, jossa on yksi 
Suomen kuuluisimmista Mustangeista, eli 
se Speden entinen avo-Mustang. Seppo
ja Lassi odottelivatkin jo tuloani ja kahvit 
oli valmiina. Tämä Lassin talli on ehdotto-
masti yksi pisimpään toimineista harras-
tetalleista ja siellä on hoidettu mitä eri-
koisempia autoja vuosien aikana. Lassilla 
on itsellään pitkään ollut hieno avo-Thun-
derbird sekä muutama muu laite ja pojal-
la Fastback, joka odottelee inspiraatiota. 
Seppo on ajellut ASU-1 :llä jo yli neljä 
vuosikymmentä ja tallin seinältä löytyy 
70-luvun lopulla ollut motiivimaalattu ta-
kalaatikon kansi muistona niistä ajoista.

Viimeisenä kohteena pääsin piipahta-
maan oikein tallien tallissa. Upeissa ti-
loissa kaikkien muiden erikoisuuksien 
joukosta löytyi -70 SJC Mach 1 ja viereltä 
aito vanha 427, joka on kunnostettu ja lai-
tettu esille. Kierroksen jälkeen käväistiin 
vielä katsomassa Richard Petty -69 Torino 
kloonia. Autoon on tehty 427-tekniikka ja 
muutenkin viimeistely on tinkimätöntä. 
Torino sai ensiesittelyn kevään Helsingin 
näyttelyssä, jossa se herätti suurta mie-
lenkiintoa. 

Turun suunnalla
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VOITA GRILLI
Osallistu grillaushaasteeseen postaamalla kuva tai video grillaamisestasi 
Instagramissa tunnisteilla #grillaushaaste2019 @mustanggrill. 
Ota samalla seurantaan @mustanggrill ja haasta mukaan myös kaverisi.
Lue lisää grillaushaasteesta mustang-grill.com

Instagramissa tunnisteilla #grillaushaaste2019 @mustanggrill. 
Ota samalla seurantaan @mustanggrill ja haasta mukaan myös kaverisi.
Lue lisää grillaushaasteesta mustang-grill.com

GRILLAUSYLIVOIMAA Tunnemme grillauskulttuurin ja siksi tiedämme miten luodaan 

aito grillauselämys. Tuotteet ja parhaimmat grillivinkit www.mustang-grill.com

Tänä kesänä grillataan yhdessä.

Grillaushaaste on käynnissä juhannukseen 23.6. asti.VIELÄ EHDIT MUKAAN!

        
                      

Mustang Pro 6 Tyylikäs klassinen rosterigrilli. Grillausala 89,5 x 41,5, cm. Kuusi tehokasta poltinta, 
yhteensä 23,4 kW. Valmiiksi koottu, laita vain sivutasot paikoilleen, liitä kaasuletku ja aloita grillaaminen. 



tammerbrands.fi

DEALER ENQUIRIES:

       @mustanggrill #grillaamustangilla
                                GrillaaMustangilla Grillaa Mustangilla

SEURAA SOMESSA! 



E sa Vanhatalo Keminmaalta on to-
dellakin pitkän linjan Mustang-mies. 
Oman poninsa hän osti Helsingin 

Konela-autosta vuonna 1975 käytyään en-
sin katsomassa kahta muuta Mustangia. 
Opel GT oli ollut ensin tähtäimessä, mutta 
niin vain mieli muuttui ja autoksi valikoi-
tui Ford. Kuparinruskea metalfl ake koristi 
kylkiä ja katto oli maalattu ryppymaalilla, 
pellin alla kutoskone antoi luotettavan 
kyydin kohti pohjoista ja siitä lähtien he 
ovat olleet erottamaton pari.

Esa ajoi kaikki ajonsa Mustangilla vuo-
sikaudet, joten liki 500 000 kilometriä tuli 
mittariin ja alkoi pellitkin jo kaipaamaan 
pientä paikkausta. Vuonna 1989 alkoi ku-
tonen pitää ääntä ja sen seurauksena al-
koi iso urakka, ensin tekniikka pois ja sen 
jälkeen kori peltipuhtaaksi. Uuden teknii-
kan Esa kävi hakemassa Ruotsista, josta 

löytyi 302 + automaatti sekä 9 tuuman pe-
rä, myös levyjarrut eteen saaliin samalla
reissulla, pistivätpä Ruotsin pojat koneen 
käymään näytteeksi lavan päällä, jotta ei 
ole epäselvyyttä sen kunnosta. Hyvä ys-
tävä Timppa auttoi projektissa paljon ja 
vuoden töiden jälkeen auto heräsi uuteen 
elämään.

Ensiesittely tapahtui Oulun näyttelyssä 
vuonna 1990 ja tarkan museotarkastuksen 
jälkeen tuli museo status muutamaa vuot-
ta myöhemmin. Ajoja kertyi vastavalmistu-
neella autolla tasaiseen tahtiin ja kyyti oli 
luotettavaa. Nykyään ajelut ovat vähenty-
neet, mutta kyllä edelleen autoa ulkoilu-
tetaan kesäisin. Näin voimme kai todeta 
yhteen ääneen, että Mustang-miehen kri-
teerit kyllä täyttyy Esan tapauksessa. 

Teksti ja kuvat: Jarmo Vilén



M ustang-lauma starttasi Vantaan 
Kehä-Kessalta huhtikuun kuu-
kausi-meetingin ajo-osuudelle. 

Suuntana oli Länsi-Uusimaa. Pääkaupun-
kiseudun jäädessä taakse alkoivat maa-
laismaisemat ja polveilevat tiet. Matka 
kulki Kirkkonummen Lapinkylän ja Ku-
ninkaantien kautta Inkooseen. 

Ensimmäinen käyntikohde oli Så-
gen-ravintola, missä nautittiin yhteisruo-
kailusta. Pieni osa osallistujista saapui 
paikalle omia reittejään. Ravintola sijait-
see Inkoon satama-alueen tuntumassa 
kaksinkertaisen rallin maailmanmesta-
rin, Marcus ”Bosse” Grönholmin raken-
nuttamassa Strand-kauppakeskuksessa. 
Rakennuksen suunnitellut arkkitehti on 
ottanut vaikutteita pohjois-amerikkalai-
sista hirsirakennuksista. Sieltä löytyvät 
mm. sisustusliike, Alko, kahvila, vaatelii-
ke, kuntosali, hieroja, kampaaja, matka-
muistoja ja veneilijöille tarpeita myyvä 
liike. Harvinaista, että 5 400 asukkaan 
kunnasta löytyy näin hyvin palveluita. 
Tästä on kiittäminen Grönholmin perhet-
tä, joka päätti rakentaa tämän maamer-
kin Marcuksen Teresa-vaimon tarvitessa 
lisätiloja myymälälleen. Jotkut menes-
tyksekkäät urheilijamme muuttavat ke-
vyemmin verottaviin maihin asumaan, 
mutta Grönholm vaalii perinteitä ja ke-
hittää kotiseutuaan. Toinenkin kytkös 

Uusmaalaisten keväinen kokoontuminen

Vierailu ”Bossen” rallipyhätössä

ostoskeskuksessa on Amerikkaan – Grön-
holm lanseerasi sieltä tutun Black Friday 
-ostojuhlan ensimmäisenä suomalaisille. 
Niitä on vietetty monena vuonna 12-vuo-
tiaassa ostoskeskuksessa.

Runsaasta paristakymmenestä kuu-
kau si-mee tin giin osallistuneesta auto-
kunnasta aivan kaikki eivät jatkaneet 
toiselle etapille. Sen kohokohta oli ”Bos-
sen” kotitilalleen kuivuri-eläinsuojasta 
uusrakentamisen kautta synnyttämä 
yksityinen kilpa-automuseo. Hänelle on 
kertynyt pitkältä moottoriurheilu-uralta 
Suomessa ja ympäri maailmaa palkin-
toja, ajovarusteita, varikkoskoottereita, 
kisoihin liittyviä esineitä sekä muisto-
tuotteita. Luonnollisesti esillä on myös 
itse kilpa-autoja – ralli- ja rallicrossautoja 
sekä merkkimestaruuden Fordille vuon-
na 2007 tuonut Ford Focus WRC, joka on 
tehtaan näyttelyauto eikä aito kilpa-au-
toyksilö. Sen hankkiminen tallipäällikkö 
Malcolm Wilsonilta vaati kovaa työtä. 
Kaiken tämän yhteiselle sijoituspaikalle 
oli tarvetta. Museossa järjestetään jon-
kun verran tilaisuuksia yrityksille muun 
ohjelman myötä, mutta se ei ole yleisölle 
tiettyinä aikoina avoinna oleva.

Rallivirtuoosi kertoi urastaan, koti-
maatilastaan, museon synnystä ja sen 
rakentamisesta sekä vastaili kerholaisten 
kysymyksiin. Kuten siihen, mitkä ovat 

mieluisimmat MM-ralliosakilpailut? Vas-
tauksena saimme Ruotsi ja Uusi-Seelan-
ti. Perheessä on vahvat moottoriurhei-
luperinteet. Tällä hetkellä poika Niclas
kilpailee MM-tasolla rallicrossissa. Myös 
serkku Sebastian Lindholm on tunnettu 
ral li ural taan. Ulf-isä ajoi aikoinaan rallia 
kansallisella tasolla ja Suurajoissa. Hä-
nen ja silloisen kartanlukijansa maallinen 
matka päättyi Fiat 131 Abarth -ralliautos-
sa Kirkkonummella vuonna 1981 yöllä 
Hankirallin viimeistelyharjoituksissa hei-
dän törmättyä paikoillaan, sammutetuin 
valoin olevaan aura-autoon.

Menestyksekkäimpien rallikuljettajiem-
me joukkoon lukeutuvan Grönholmin ura 
käynnistyi motocrossissa 80-luvun alku-
puolella ja hän kilpaili useampia vuosia. 
Polvivamma pakotti kuitenkin vaihtamaan 
lajia ja hän siirtyi ralliin vuonna 1987. He-
ti ensimmäisessä kisassaan ratin takana 
hän voitti Ford Escort 1300:lla luokkansa 
ja seuraavana vuonna Opel Asconalla ju-
nioreiden Suomenmestaruuden. Ensim-
mäinen neljästä A-luokan Suomenmesta-
ruudesta tilastoitiin Grönholmille vuonna 
1994 Toyota Celicalla. Uran alkutaipaleella 
tuli menestystä, mutta myös keskeytyksiä 
ulosajojen myötä – oppia ikä kaikki.

MM-rallidebyytti tapahtui Lancian 
puikoissa vuonna 1989. Yksittäisiä MM-
osa kilpailuja ajaessaan hän oli lähel-

Ensimmäisellä etapilla 
tankattiin mustangisteja 
Kauppakeskus Strandin 
ravintola Sågenissa niin, 
että energiaa riitti koko 
iltapäivälle.
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Grönholmin alkuaikojen 
N-ryhmän Toyota Celica. 

Inkoon ranta-aluetta rakennetaan ja hankkeessa on mukana myös Grönholmin 
Inkoon Keskustakehitys Oy. Tähän tulee keskusta- ja venesatamapalveluita, 
asuintaloja merinäkymin sekä viheralueita. Vuonna 2022 tällä järjestetään 
lifestyle-asuntomessut.

Vanhemman sukupolven Mustangejakin näkyi 
kirmaamassa koleassa kevätsäässä mm. tämä 
museoajoneuvokuntoinen ’68 Convertible.

Museorakennus näkyy vasemmalla 
Mustang-convoyn saapuessa Grönholmien 
tilan pihaan Inkoon Rådkilassa.

Huhtikuun kuukausi-meetingin autokuntia 
yhteiskuvassa Grönholmeilla. Muutama ”karkasi 
kuvasta” tai jäi Strandiin jutustelemaan.

”Bosse” kertoi miten pihan rumiluksesta, vanhasta kuivuri-navetasta 
syntyi vuonna 2011 kilpa-automuseo.

Etualalla Peugeot 206 WRC, joka nähtiin MM-mestaruustaistossa vuonna 2000. 
Taaempana Ford Fiesta rallicross-kilpuri, jolla Grönholm otti EM-osakilpailuvoiton.

Puurakentamisen hienoudet tulevat hyvin esiin museotilassa. Tilaisuudessa oli 
rento meininki ja saimme kurkistuksia myös rallikilpailemisen kulisseihin.



lä ensimmäistä MM-palkintosijoitusta 
vuonna 1997 Jyväskylässä, mutta kolme 
erikoiskoetta ennen maalia loppui polt-
toaine. Kymmenisen vuotta myöhemmin 
hän aloitti kesken kauden 1999 Peugeo-
tin tehdaskuljettajana. Ensimmäisen 
MM-ralli voittoonsa hän ajoi vuonna 2000 
Ruotsissa. Kausi kruunaantui maailman-
mestaruudella yhdessä kartanlukijansa ja 
lankonsa Timo Rautiaisen kanssa. Pari-
valjakon yhteistyö oli alkanut jo 90-luvun 
alussa. Toisen MM-mestaruutensa he saa-
vuttivat vuonna 2002. 

Talli ja kilpuri vaihtuivat vuonna 2006 
Ford Focus RS:ään. Kausi oli menestyk-
sekäs, mutta mestaruus meni silti Sebas-
tian Loebille yhdellä pisteellä. Fordin si-
nivalkoinen kuljettajakaksikko Grönholm 
ja Mikko Hirvonen veivät kuitenkin auto-
valmistajien merkkimestaruuden. Viimei-
nen kokonainen MM-kausi oli 2007, jol-
loin hän ajoi Fordilla MM-sarjakakkoseksi 
häviten neljällä pisteellä mestaruuden. 
Grönholm ja Hirvonen toivat valmistajien 
mestaruuden jälleen Fordille. Kilpailles-
saan Fordilla ”Bossella” kävi vakavasti 
mielessä uuden Mustangin osto siviiliau-
toksi. Se jäi kuitenkin toteuttamatta tar-
kemman harkinnan jälkeen.

Vielä kilpailemisen lopettamispäätök-
sestä huolimattakin hän on testannut ralli-

autoja ja ajanut joitakin yksittäisiä MM-ral-
liosakilpailuja. Viimeksi tänä vuonna 
Tommi Mäkisen vetämän suomalaistallin 
Toyota Yaris WRC:llä Ruotsissa. Valitetta-
vasti hauskuttelu päättyi keskeytykseen, 
mutta yleisöerikoiskokeella hän ehti muun 
muassa peittoamaan vanhan kilpakump-
paninsa, Sebastian Loebin. Kisa oli itselle 
vuoden viiveellä annettu 50-vuotissynttä-
rilahja. Vuonna 2008 hän kisasi ST Fiestalla 
EM-rallicrossissa voittaen ensimmäisen 
kisansa. Crosskartissakin hänet on nähty. 
USA:ssa hän kilpaili vuosina 2011–2012 
Ford Fiestalla muun muassa Global Rally-
Cross Championship -sarjassa ottaen viisi 
voittoa ja osallistui vuonna 2009 perin-
teikkääseen Pikes Peak -mäkikisaan ajaen 
avoimen luokan kakkoseksi.

Iltapäiväkahvit ja -pullat maistuivat 
museon pitkän pöydän ääressä. ”Bosse” 
esitteli museon autot erikseen ja kertoi 
yksityiskohtia monista esillä olevista ajo-
varusteista. Grönholmin veri vetää edel-
leen kilpa-autoilun pariin ja hän pyörittää 
tällä hetkellä omaa GRX Taneco -tallia ral-
licrossin MM-sarjassa. 

 
Suurkiitokset, että pääsimme näkemään 
tämän mielenkiintoisen paikan! 

Teksti ja kuvat: Hannele Hatanpää

Katsottavaa riittää – on ajopukuja, taidetta, valokuvia, 
palkintoja, pienoismalleja ja lehtileikkeitä. ”Bosse” ajoin 
150 MM-osakilpailua ja niissä yli 60 kertaa palkinnoille.

Kypäriä ja ajovarusteita mahtuu uran varrelle. Esillä on myös kanssakilpailijan, 
Carlos Sainzin ajohansikkaat viimeisestä MM-rallista. Grönholm on taltioinut 
kaikki MM-sarjan podium-lippikset erilliselle seinälle. Palkintosijoja on kertyi 62, 
joten lippalakkeja on saman verran. 

2007 MM-rallisarjan Uuden-Seelannin 
osakilpailussa Ford Focus WRC:llä 
Grönholm voitti Loebin 0,3 sekunnilla.

Fiat 131 Abarth Rally on tehtaan rakentama harvinainen 
autoyksilö, joka löytyi Englannista. Sillä on kilpaillut mm. 
Markku Alen. Abarthin Twin Cam moottorista irtoaa 
240 hevosvoimaa. Grönholm on pienenä poikana istunut 
vastaavanlaisessa autossa ja kunnioittaa autolla isänsä muistoa. 

Peugeot 206 -kilpuri mestaruusvuodelta 2002. 
Museossa on myös pari entisöityä siviiliautoa, kuten 
tilan entinen työjuhta, Peugeot pickup.

FMOC:n ratakuljettajien poseeraus kaksinkertaisen rallin maailmanmestarin 
kanssa. Molemmat ovat kilpailleet kansallisella tasolla Historic- ja Roadsport 
V8 -rataluokissa. Rekosen Jyrillä on mestaruus Mustangilla Historicissa ja 
Pettersonin Kimillä mestaruudet Mustangilla Roadsportissa sekä Historicissa 
ja lisäksi Historic-mestaruuksia Formula V:llä.
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P äijät-Hämeen alueella on aktiivi-
nen Mustang-harrastajien porukka. 
Mustangeja Päijät-Hämeen alueel-

la ja lähiympäristössä on n. 50 kpl. Olem-
me pyrkineet järjestämään tapahtumia, 
joihin on voinut osallistua koko perheen 
voimin. Talvikauden tapahtumiin ovat 
kuuluneet mm. ulkoilupäivä nokipannu-
kahveineen, erilaiset talli- ja yritysvierai-
lut sekä tietenkin oma aluepikkujoulu. Ri-
tan ja Karin jouluglögit ovat perinteisesti 
päättäneet vuoden joulukuussa. Ajokau-
della tapahtumat painottuvat luonnol-
lisesti yhteisen harrastuksen ympärille, 
sisältäen erilaisia cruisingeja sekä muita 
tapahtumia.

Toimimme yhteistyössä myös muiden 
alueen autokerhojen kanssa kuten Päi-
jät-Hämeen mobilistien ja Cruising Night 
ry:n.

Päijät-Hämeen alueella järjestetään 
kaksi näyttelyä vuodessa. Classic Mo-
torshow toukokuun alussa avaa kevään 
ajokauden ja Jenkkiautonäyttely syys-lo-
kakuun vaihteessa päättää sen. Molem-

mista näyttelyistä meidät löytää kerhon 
osastolta.

Aina ei aluetapahtumien tarvitse kes-
kittyä autoihin, vaan välillä on hyvä tehdä 
jotain ihan muuta; sillä yhdessä oleminen 
ja tekeminen on pääasia. Vuosittain on 
ratkottu Päijät-Hämeen aluemestaruudet 
muun muassa frisbeegolfi ssa, keilailussa 
sekä kartingissa.

Päijät-Hämeen aluetapaamiset ke-
räävät harrastajia joskus myös ympäri 
Suomen. 2018 syyskuun aluetapaamises-
samme moottoripyörämuseo Ace Corne-
rilla rikottiin varmaan jo ennätyksiä, sillä 
edustettuna oli Lappeenranta, Kotka, 
Kouvola, Porvoo, Tuusula, Muurame, Pori 
ja olipa yksi mustangisti ajellut paikalle 
jopa Oulusta asti. 

Tervetuloa Päijät-Hämeeseen!!
Näkyillään tapahtumissa!

Terveisin Päijät-Hämeen 
aluevastaavat: Rita & Jarkki

FMOC Päijät-Häme

Aktiivinen Päijät-Hämeen 
alue toimii ympäri vuoden! 

Päijät-Hämeen biljardimestaruus katkolla 2018.

Jenkkiautonäyttely 2018.
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Mustangin rajoja kokeillaan jääradalla kevät-talvella 2018.

Vappu Cruising Ravintola Lokki 2018.

Heh Voortti paita.Classic Motorshow pystytys 2018.

Kesällä 2018 uunituore Mustang esittelyssä / koe-ajettavissa.

2018 aluepikkujoulussa tutustuttiin Lahden hiihtomuseon
näyttelyyn, ennen ruokailua amarillossa.
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North Karelia Mustang

Teille esittäytyy
 itäisin aluekerho 

K otipaikkana meillä on Joensuu, ja 
alueenamme koko Pohjois-Karja-
la. Aluekerhon toiminta starttasi 

2000-luvun alusta, tällä hetkellä jäseniä 
on vajaat 40 ja aktiiviosallistujia kerhon 
tapahtumissa noin 20, kertoo North Kare-
lian vetäjä Petri Lintunen.

Kun talvi saadaan taittumaan ja ponit 
ulos talleista, niin yleensä maaliskuussa-
tehdään tulevan ajokauden suunnitelmat 
yhteisessä meetingissä. Järjestämme 
kuukausiajoja lähiympäristön paikkoihin, 
milloin frisbeegolfi n tai muuten vaan mu-
kavan yhdessäolon merkeissä. Käymme 
myös mahdollisuuksien mukaan oman 
alueemme muissa autotapahtumissa 
moikkaamassa muita alan harrastajia ja 
FMOC Fun Runiin reissaamme myös ai-

na mahdollisuuksien mukaan. Harvoin-
han se osuu lähelle meitä Länsi-Siperian 
ratsastajia, mutta kiva on välillä karistaa 
kotikulmien kivikot ja kuopat ja käydä 
hankkimassa ajokokemusta muutama 
tuhat kilsaa kivassa Musse-porukassa, 
jatkaa Petri Lintunen.

Pieni kerhomme ponnistaa siis itä-ra-
jan maisemista, kalustoa löytyy koko 
Mustang-historian ajalta, eli 1965 vuodes-
ta aina vuoteen 2015. Kerhomme Mustan-
geista valtaosa on 60- ja 70-luvulta, mutta 
tuoreempaakin kalustoa on jäsenistö 
hankkinut, ja joukkoomme kuuluu myös 
useita monivuotisten projektiautojen ra-
kentajia. Esitellään autoja ja niiden histo-
riaa ja omistajia tässä ja nyt tarkemmin, 
useamman harrastajan talleista: 
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K aikki alkoi vuonna 1965 luettuani Teknii-
kan maailmasta artikkelin uudesta Ford 
Mustangista, jonka Ford oli esitellyt huh-

tikuussa 1964. Silloin päätin, että tuommosen 
sporttipelin haluan hankkia itselleni. Kuume yltyi 
60–70-luvun vaihteessa ja helpotusta tuli lopul-
ta 1982 kun Joensuusta Y.M Autosta vaihdattelin 
silloisen Saabini nykyiseen 1966 HT Mustangiini.

Talven -83 liukastelin mussella ja sitten elo-
kuussa -83 sattui haaveri, jossa toisena osapuole-
na oli tavarajuna. Tuli sairaslomaa ja 
vuosi meni parantuessa vammoista. 
Kuva kertoo, että kuljettajalla ei ol-
lut montaakaan senttiä ylimääräistä 
tilaa kabiinissa?

Seuraavana talvena hilasin mus-
sen kiven päältä talliin ja aloin 
suunnitella projektia. Auto oli täy-
sin ”mutkalla” ja vaati totaalisen 
uudisrakentamisen. Projekti edistyi 
pikkuhiljaa, runko oikaistiin Outo-
kummussa Pajarisen automaala-
molla ja sit alkoi 3 vuotta kestänyt 
kunnostusprojekti, jossa ei tunteja 
laskettu. Auto piti rakentaa rungosta 
ja pohjalevystä alkaen kokonaan uuteen kuosiin. 1986 oli musse jo 
pohjavärissään, pintamaali saatiin sit seuraavana vuonna ja poni 
pääsi taas liikenteeseen monivuotisen kunnostus urakan jälkeen.

Vuonna 1987 auto oli liikenteessä ja -88 syksyllä kovaonninen 
poni karkasi omille teilleen, jonka johdosta alkoi 8 ja puolen vuo-
den kunnostusoperaatio. Auto oli sitten -98 vuonna valmis ja -99 
liikennekunnossa ja osallistui Joensuun Hot Rod Driversin näyt-
telyyn, josta pokkasimme People choice 1. ja Street 2 palkinnot.

Siitä alkaen HT on pysynyt tiellä kesät ja kilometrejä on ker-
tynyt jopa niin sanottuna ykkösautona useita vuosia aina näihin 

päiviin. Tällä hetkellä kilometrejä 
ei kovin paljoa kaudessa kerry mut 
100 000 mailia on pyörähtänyt vuo-
sien varrella. Toista kierrosta siis 
matkamittari jo taittaa.

Kerhon ekat kokoontumiseni oli-
vat 1986 ja -87 Koskenpäässä. Vuosi-
luvut saattaa joskus heitelläkin, mut 

noilla vuosiluvuilla alkoi osalllistumiseni kerhon tapahtumiin. Pi-
sin reissu oli Ruotsiin Power Big Meettiin 1999 kesällä. Tuolla reis-
sulla taittui taivalta ja mieleen jäi monia ikimuistoisia kokemuksia. 
2000-luvun alussa sitten perustettiin North Karelia aluekerhoa ja 
siinä olin perustajajäsen yhdessä Pekka Kaskisen kanssa. Tule-
vaisuuden suunnitelmissa on uuden ruiskutuskoneen asentami-
nen nykyisen V8-koneen tilalle. Nykytekniikkaa ja lisätehoa siis 
tulossa. Suunnitelmissa on myös jarrujen parantelua, vaihteiston 
vahvistamista ynnä muuta puuhailua, kuitenkin auton alkuperäi-
nen kuosi säilyttäen.

C6 -automaattilaatikko ja 3.00-perä, 
värinä Light Pewter Metallic. Mag-
num 500 -vanteet, PFG 235/15 -ren-

kaat. Auto on tuotu maahan 90-luvun puolivälissä 
USA:sta. Muutamien omistajien jälkeen ostin au-
ton projektikuntoisena vuonna 2006. Auto enti-
söitiin alkuperäiseen tyyliin ja museokatsastettiin 
2011. Kerhon jäseneksi liityin 90-luvulla ja olin 
käynnistämässä Pohjois-Karjalan alueen alue-
toimintaa yhdessä Reijo Ikosen kanssa. Toimin 
aluekerhon vetäjänä vuoteen 2014 saakka. Useita 
uusia ystäviä on tullut harrastuksen mukana ym-
päri Suomen, heitä on sitten kiva kesäisin tavata 
tapahtumissa. V8 kun jyrisee keulilla, niin mikäpä 
saa eläkeukon onnellisemmaksi ja vielä jos vai-
monkin saa välillä kyytiin, niin kyllä passaa!

Reijo Ikonen
Mustang 1966 HT

Pekka Kaskinen
Mustang Mach 1 1971
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E lettiin kevättä 2013 ja totesin jälleen kerran, että 
minulla on autoja ihan liikaa eikä niillä kaikilla 
oikein ehdi ajamaan. Pihassa seisoi ylimää-

räinen 90-luvun alun Escort, joka oli palvellut hyvin 
useamman vuoden. Laitoin sen siis myyntiin. 

Nettiautossa sattui sitten silmään tumma 1996 Mus-
tang, joka oli myynnissä jollain autojobbarilla Jyväsky-
lässä. Auton kerrottiin olevan katsastettu, hinta oli ihan 
ookoo ja autossa mainostettiin olevan ilmastointikin.

Perillä odotti tumma Mustang. Moottorina 3,8 V6 
232 cid, josta joku jo foorumilla ehtikin varoittaa, että 
kansipahvit voi joutua vaihtamaan? Eipä siinä: kättä 
päälle, nimet kauppaperiin ja Mustangilla kotimatkalle 
Joensuuhun.

Jo tässä vaiheessa tiesin, että tekemistä auton kans-
sa kyllä riittää, koska Mustangissa näkyi monessa koh-
taa, että sillä on vaan ajettu ja moni paikka repsotti ja 
odotti korjausta.

Autoa on tullut laitettua pikkuhiljaa vaikka tekemi-
sen määrä lopulta yllättikin, oli jäähdytysongelmia, 
kansien oikaisu, sytytyksen ohjausyksikkö, penkkion-
gelmat ynnä muuta.

Tämä yksilö oli maalattu jossain vaiheessa sen elä-
mää varsin erikoisella tummalla hilevärillä. Muuten 
ihan hyvä, mutta se oli muuttunut aika mataksi vuosien 
varrella. Siis fi ksausta pintaan.

Pari kesää on nyt mennyt oikeastaan vain autolla 
ajellessa eikä sen kummemmin ole tullut eteen mitään 
laitettavaa. Auto alkaa olla siis pikkuhiljaa valmis, jo-
ten tämä saattaa joutaa jollekin toiselle ja pitänee taas 
hankkia tilalle joku uusi projekti. Saa nyt nähdä? Aika 
näyttää miten käy, mutta fi ilistellään nyt ensin vähän 
taas talven jäljiltä ja voihan se olla, ettei muutosta ta-
pahdu. Mukavaa kruisailukesää kaikille!

O len Lintusen Petri Kontiolahdelta, minuun 
Fordin Mustang-auto teki vaikutuksen jo 
1980-luvulla. Ensimmäisen oman peltiponin 

ostin vuonna 1989 ja seuraava talvi meni tallissa läpi-
käydessä -69 Hardtopia.

 Mustang kerhoon tuli liityttyä heti seuraavana vuon-
na ja ensimmäinen kerhomuisto on Ford Nationals -ta-
pahtumasta 1991.

 Pitkälti on matkaa pollen kyydissä tultu, perhekin 
on kasvatettu Mustang-henkeen ja osallistuttu ajoon 
heti pienestä pitäen. Pohjois-Karjalassa aluetoimin-
taa on ollut 2000-luvun alkupuoliskolta saakka, jolloin 
Kaskisen Pekka toimi alueen puuhamiehenä, itse olen 
ollut aluevastaavana vuodesta 2014, aluetoiminta on 
ollutkin täällä aika virkeää, kuukausikokoontumiset 
talvella ja kesäisin torstai-iltacruisingit kolmen viikon 
välein. Valtakunnallisiin tapahtumiin osallistutaan ai-
na kun keritään, täältä on sinne yhtä pitkä matka kuin 
sieltä etelästä tännepäin. 

Terveisin punaisen ja sinisen Mustangin kuski Petri.

M inä oon ollu mussekerhossa mukana kahvia 
juomassa vuodesta 2007. Mustang-harrastus 
alkoi vuonna 2005, jolloin ostin vuoden 1996 

avo GT:n. Sitten tauti eteni nopeasti, eikä lääkitys pysy-
nyt enää perässä, kun näin kuvia vuoden 2010 mallista.

Autokaupassa minua avusti Kari Koivisto. Myyjä ei 
ollut kovin innokas myymään, kun auto oli kerennyt 
olemaan liikkeessä esiteltävänä vasta kolme päivää, 
eikä ollut tiedossa, koska saavat uuden esittelyauton. 
Kaupat tehtiin huhtikuussa ja musse tuli käyttööni elo-
kuussa 2009 (odottavan aika on todellakin pitkä).

Mittarissa oli 300 kilometriä, kun sen kävin Pohjan-
maalta valojen ”raiskauksesta”. Kiitos silloisille katsas-
tussäännöksille. Taakse laitettiin sitten alkuperäiset 
valot.

Autolla on nyt ajettu reilu 70 000 kilometriä, ilman 
ongelmia.

Petri Lintunen

Mustang 1969 HT ja 2015 EcoBoost Marko Siintomaa
Mustang 1996

Hannu Kettunen

Mustang GT Cabriolet 2010
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North Karelian terveiset 
Tässä siis muutamien kerhomme jäsenten autoja. Alueemme talleissa tapahtuu kokoajan 
ja projekteja valmistuu varmasti vielä tällekin kesälle. Toivotamme mukavia ajoreissuja 
kaikille Mustangeihin hurahtaneille! Nähdään ajotapahtumissa ja tienpäällä. 

O stin ekan mussen 2014 ja silloin bongasin paikallisen kerhon ja olen 
aktiivisti ollu menoissa mukana. 2018 kävin Tampereelta hakemassa 
tämän nykyisen kaunottareni. Auto oli tuotu Suomeen 2012 ja toisen 

omistajan toimesta siihen oli asennettu Whipplen remmiahdin ja tehty kaikki 
tarvittavat muutostyöt, alusta, jarrut ym. California Special Mustangit on tehty 
pienempinä sarjoina ja tiettyinä vuosina alkaen 1968.

Olen ollut tosi tyytyvänen auton voimaan, vääntöön ja ajo-ominaisuuksiin. 
Saundeista puhumattakaan. Meidän perheessä elää voimakkaana moottori-
harrastus ja välillä pitää varata ajovuoroja, että pääsee itsekin huristamaan. 
North Kareliassa olen saanut paljon uusia tuttavuuksia ja sanon, että meillä on 
mukava yhteishenki porukan kanssa.

O len Koskisen Pepe ja asustelen Outokummussa. Minun ajokkina on 
vuoden 2007 Mustang. Maileja autoon on kertynyt 106 000. Auto on 4 
litran V6 ja varsin ketterä poni kulkemaan. Kilometrejä kertyy kesässä 

noin 15 000. Auto haettiin meille Kokkolasta jouluna 2013. Enkä ole katunut 
kauppoja. Musse on toiminut todella hyvin. Renkaita tietysti menee hieman 
enemmän, mutta se lienee normaalia?

Oma kiinnostus alkoi kyseiseen merkkiin yli 30 vuotta sitten, kun veljellä oli 
vuoden 1965 musse. Sain lainata autoa, kunhan palautin sen tankki täynnä.

Kerhosta olen saanut hyviä kavereita, ja jopa ystäviä. Autoja meillä on kotosal-
la neljä, yksi mainittakoon; tallista löytyy 40-vuotias Toyota Corolla, joka on hie-
nossa kunnossa. Siinäkin näkyy Viinijärveläisen Reijo ”ressi” Ikosen käden jälki.

Pertti Koskinen
Mustang 4.0 2007

Mikko Nuutinen

Mustang GT/CS 4.6 2008 Supercharged
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Hi ladys!

T äällä ollaan elpymässä viime viikonlopun Oulun 
näyttelyreissusta mikä muuten oli näkemisen ja 
kokemisen arvoinen. Tapasin paljon tuttuja ja tun-

temattomia, joista tuli uusia ystäviä. On tämä vaan niin 
hieno elämäntapa ja en antaisi näitä ihania ystäviäni mis-
tään hinnasta pois.

Naisporukassa jutellaan elämän suurista ja pienistä 
asioista ja usein nauretaan niin, että olisi Tenoille käyt-
töä. Siksi en jäisi näistä "piireistä" pois, koska täällä on 
ne elämänmittaiset ystävyydet, vaikka talvet nukutaan 
talviunta ja näen näitä Mustang-mamoja usein vain ke-
säisin. Silti juttu lähtee juuri siitä mihin se on edellisker-
ralla jäänyt. Täällä saadaan olla omia itsejämme ja tittelit 
jää utelematta ja ihmiset kohdataan ihmisinä.

En ole myöskään nähnyt tai kokenut ikäsyrjintää. 
Tänne mahtuu nuoret ja ikinuoret sekä heidän hepo-
sensa hevosvoimiin tai pellin väriin katsomatta. Näissä 
perheiden kohtaamisissa on hauska nähdä kuinka kaka-
rat kasvaa ja itse senkun vaan nuorrutaan. Onpa näistä 
lapsosista tullut uutta sukupolvea harrastuksen pariin ja 
osalla on ihan ihka oma peltipollekin.

Tänäkin kesänä ollaan menossa ja tulossa ympäriäm-
päri Suomea ja myöskin Viron vierailukin on tiedossa. Ja 
tietenkin kerhon päätapahtumaa Fun Runia odotellaan 
innolla. Toivon teille kaikille ponisiskoille oikein ihanaa 
ja aurinkoista kesää. 

Tavataan tapahtumissa ja pidetään 
iloinen mieli ja pärjäillään

T: Pony Tail
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N uorena jannuna ei ollut montaa 
leikkiautoa, joten niistä pidettiin 
huolta. Muistan kippilavallisen 

kuorma-auton, peltisen poliisiauton, joka 
on tallessa vieläkin ja yhden letkuohjatta-
van Saab 99:n , joka siirtyi muutama vuosi 
sitten seuraavalle omistajalle. 

Mustang-harrastuksen myötä on tullut 
tietysti myös pikkuautot osaksi harrastus-
ta, ainakin viimeiset 30 vuotta on leluhyl-
lyt ja kirppareiden tarjonta tullut tutuksi. 
Nykyisin harvoin enää tekee löytöjä, mut-
ta aina se ilahduttaa, jos vaikka vanhan 
Corgi-auton jostakin läjästä löytää. 

Monella on haaveena löytää oman 
autonsa pienoismalli. Aina se ei ole mah-

dollista suoraan, on joko tehtävä itse tai 
muuteltava valmiita malleja. Valitetta-
vasti on tullut markkinoille paljon halpis-
krääsää ja mielikuvituksen tuotteita, jot-
ka eivät muistuta enää mitään nykyistä tai 
entistä automallia.

Isän kanssa aloitettiin autoilu Ford 
Anglialla ja enolla oli punainen Opel Re-
cord Voupe 1900, joka on mielestäni hie-
no korimalli vieläkin. Anglioita löytyy hy-
vin pienoismallina ja joitakin on hyllyssä. 

Corgin autot ovat yksityiskohdiltaan 
kiehtovia. Aukeavat ovet, kääntyvät istui-
met ja takaikkunalla makoileva corgi-koi-
ra. Tärkeä osa ovat myös myyn ti pak-
kauk set, jotka pitäisi aina säilyttää, sillä 

ne muodostavat hyvinkin puolet auton 
hinnasta.

Maistolta löytyi vanhan oloiseksi tehty 
latolöytö, -67 FB, jossa myös aukeava ko-
nepelti ja ovet.

Oman auton pienoismallin etsiminen on 
toistaiseksi ollut tekemätön paikka. Koska 
sitä on oikeana versiona valmistettu noin 
80 kpl, ei liene otollisin sarjatuotantoon-
kaan, mutta Greenlightin 2009 Grabber 
Orange, 45th Anniversary peltikattoisena 
saa kelvata. Se tuli ebay-ostoksena Eng-
lannista. Hassua, että sieltä on halvempaa 
postikuluiltaan ostaa kuin Suomesta. 

Teksti: Arsi Pesonen 

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

Slalom sopii niin 
museokuntoisille klassikoille 
kuin radalle rakennetuille 
kilpureillekin. Tästä lajista löydät 
aina uusia haasteita vaihtuvista 
olosuhteista ja parannat 
ajoneuvon käsittelytaitoasi 
hauskanpidon lomassa!

Halutessasi saat mukaasi yhden kerhomme 
ajoharjoittelun ohjaajista. Hän opastaa sinua 
koko radan läpi. Radalla kierrettävät kartiot ovat 
kumia, joka ei osuttaessa yleensä vahingoita autoa.

Tervetuloa mukaan!
Antti Kallio, Slalom-vastaava 2019

Su 28.7.
Mikkeli, Fun Run

La 28.9.
Honkajoki, Pesämäki 

moottorirata, 

syysratapäivä

TAPAHTUMAKALENTERI

www.fmoc.fi /tapahtumakalenteri

KESÄKUU
30.6. Tykkimäki Mustang meet, 
Kouvola

HEINÄKUU
20.7. Big Wheels Pieksämäki
www.bigwheels.fi 

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

28.7. Slalom Cup 4, Mikkeli

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

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

23.–25.8. Rautaa Rajalle Turnee 
Saariselkä, Ivalo

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

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

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

SYYSKUU
28.9. Syysratapäivä Pesämäellä + 
Slalom Cup 5

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

MARRASKUU
Syyskokous ja pikkujoulu

Nähdään 
tapahtumissa!

Mustang Meet
30.6.2019

Slalom Cup 2019

GAME OF CONE’S
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Car-Koivisto
Teuva

Jäsenille 15 % alennusta.

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

Jokiperäntie 42, 64740 Horo

www.carkoivisto.com

JÄSENETULIIKKEET

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

Yhteyshenkilö:
Sari Hannuksela
sari.hannuksela@ikh.fi 

US-Parts Oy
Helsinki

Alennus 0–20 % tuotteesta riippuen, 
asiakasnumero 55257. 

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

Holkkitie 10, 00880 Helsinki

www.usparts.fi 

US Center Oy
Loimaa

Alennus vaihtelee tuotteittain. 

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

Lamminkatu 11, 32200 Loimaa

www.uscenter.fi 

Tuumacid Oy
Riihimäki

Kerhoedut tuote- ja tapauskohtaisesti.

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

Pajakatu 2 A 1, 11130 Riihimäki

www.tuumacid.fi 

Kenkämaailma
Humppila 

Jäsenille –10 % alennus.

Lasitehtaantie 4, Humppila

p. 03 437 7888

Tarvikekolmio Oy
Lohja

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

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

Venteläntie 8, 08500 Lohja

www.tarvikekolmio.fi 

Trade Parts
Summa

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

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

www.tradeparts.info

Tammer-Tukku
Tampere

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

P. 03 252 1290

Ajokinkuja 3, Tampere

T:mi Seppo 
Niemensivu
Pori

Jäsenille alennuksia tuotekohtaisesti. 

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

Ojantie 24, 28130 Pori

www.sepponiemensivu.fi 

PP-Autokoneistus T:mi
Lappeenranta

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

P. 05 451 4772 

Simolantie 2, 53600 Lappeenranta

www.pp-autokoneistus.fi 

Autotalo Laakkonen 
Herttoniemi
Helsinki

Yhteyshenkilö:
Markku Turunen, p. 010 214 8107

Mekaanikonkatu 12, 00880 Helsinki

Falcont
Seinäjoki

Kerhon jäsenille –20 % alennus kappale-
tavararahdista USA:sta Suomeen. 

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

Puurtajantie 15, 60510 Seinäjoki

www.falcont.com
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KEVÄTKOKOUS

FMOC sääntömääräinen kevätkokous
Aika 25.5.2019 klo 14.00
Paikka Hotelli Vanajanlinna, Vanajanlinnantie 485, 13330 Hämeenlinna

Osallistujalista liite 1

1 Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.19

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Merja Masalin.
 Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Sanna Pilvesvuori.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Seppo Masalin ja Sauli Klaavu.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujalista (liite 1).

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittäminen
Puheenjohtaja luki ääneen toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja se hyväksyttiin (liite 2).

7 Yhdistyksen tilien- ja toiminnantarkastajain lausunnon esittäminen
Merja Masalin esitti tuloslaskelman, taseen ja luki ääneen toiminnantarkastajien 
lausunnon vuodelta 2018. Toiminnantarkastajat ehdottivat tili- ja vastuuvapauden 
myöntämistä johtokunnalle. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle. On 
suullisesti ehdotettu keinoja talouden parantamiseksi: jäsenmaksujen maksaminen, 
ponipuodin postitusmaksut. Tärkeää on että kerhon palveluita käyttää vain 
jäsenmaksun maksaneet jäsenet

8 Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen edelliseltä kaudelta
Valittiin kohtiin 8 ja 9 kokouksen puheenjohtajaksi Taisto Rajala.
Vahvistettiin tilinpäätös ja tase vuodelta 2018.

10 Muut asiat
 Kunniajäsenten nimeäminen: Petri Sipiläinen ja Jukka Eriksson.

11 Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.34.

 Merja Masalin Sanna Pilvesvuori
 Puheenjohtaja Sihteeri

 Pöytäkirjantarkastajat

 Seppo Masalin Sauli Klaavu
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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

FORD MUSTANGIT 
myy ja huoltaa

Myyntimiehenkatu 4, Lahti
huolto p. 03 8235 142
www.fordstorelahti.fi

Ota yhteyttä: 
SAMI AALTO, p. 050 4096 055

sami.aalto@fordstorelahti.fi 

FordStore
LAHTI

Meiltä saat kaikki 
ajoneuvojen katsastukseen, 
rekisteröintiin ja 
kuntotarkastukseen liittyvät 
toimenpiteet. Tervetuloa, 
myös ilman ajanvarausta!

Luotettavaa, kokenutta ja kotimaista

Autokatsastusta

Yhteystiedot ja ajanvaraus: katsastus.fi
JUVA | KUOPIO | LEPPÄVIRTA | MIKKELI | PIEKSÄMÄKI | PUUMALA | SAVONLINNA | VARKAUS

FUN RUN 2019 YHTEISTYÖSSÄ



LISÄTIEDOT
funrun2019@gmail.com  •  foorumin sivut  •  www.visitmikkeli.fi

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

A N N I V E R S A R Y
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PERJANTAI 26.7.
• Rentoa yhdessäoloa

• Buffet-illallinen

• Rantasauna ja 

makkaranpaistoa 

• Omakustanteista mikroautoi-

lua läheisellä mikroautoradalla 

(5e/5min). Mikäli haluat  

mikroautoilla, ilmoittaudu osoit-

teeseen funrun2019@gmail.

com, niin saadaan pitäjille 

ilmoitettua määrää.

LAUANTAI 27.7.
• Autonäyttely Mikkelin satamassa

• Keittolounas vanhan kasarmin 

muonituskeskuksessa

• Cruisailua

• Buffet-illallinen

• Rantasauna ja makkaranpaistoa 

• Iltajuhla.

SUNNUNTAI 28.7.
• Slalom-ajajakokous klo 12.00 

Esedun ajoharjoitteluradalla Mikke-

lissä. Alueella paikallisen Gas Army 

Garagen kahvio (kahvia, mehua, 

makkaraa yms. käteismaksu) sekä 

Esedun rekkasimulaattori. Alueella 

myös WC tilat käytössä.

Majoitus
Tuoreimman majoitustilanteen saat soittamalla Antto-
lanhovin respaan numeroon 044 4301 100 tai lähettä-
mällä sähköpostia osoitteeseen sales@anttolanhovi.fi 
Anttolanhovilla on olemassa myös majoitusjono, jonka 
mukaan tarjotaan peruuntuneita huoneita/mökkejä mi-
käli muu majoitustila on loppu. Majoituskapasiteettia 
Anttolanhovissa on saatu järjestettyä kaikkineen n. 
300 majoituspaikan verran. Myös telttamajoitusmah-
dollisuus löytyy. Lisämajoitusta voi etsiä myös osoit-
teesta www.visitmikkeli.fi

RUOKAILU
Mikäli haluat myös ruokailla Anttolanhovin buffet-illallisen 
perjantaina ja/tai lauantaina, sekä Pitopadan keittolou-
naan lauantaina, muista ilmoittautua ylämpänä löytyvään 
Anttolanhovin numeroon/sähköpostiin. Ruokaa tehdään 
varausten perusteella. Varaukset voi tehdä myös osoit-
teessa www.anttolanhovi.fi/fordmustang. 

SIIRTYMÄT
Tehdään omaan vapaaseen tahtiin päivän mittaan.  
Tarkempi ohjelma ja aikataulut löytyvät tapahtumaan 
tehtävästä lehtisestä joka jaetaan paikan päällä. Sieltä 
löytyy osoitteet ja kartat, sekä valmiit QR-koodit jolla 
kartat saa suoraan esimerkiksi Google Mapsiin.  
Suosittelemme lataamaan QR-koodin lukijan jo valmiik-
si. Risteyksistä löytyy myös edellisistäkin Fun Runeista 
tuttuja heppakylttejä.

LOUNAS

SPESSUA

Pitopadan lounas maksetaan paikan päällä, joten  
ravintoloitsija toivoo, että ruokailijoilla olisi tasaraha  
5e tai lähimaksukortti jonotuksen nopeuttamiseksi.

Ollinmäen viinitilalta Anttolasta voi käydä halukkaat  
ostamassa Fun Run 2019 viiniä. Viiniä on myynnissä  
vain Fun Run viikonlopun ajan. Myyntiajat ja ajo-ohjeet 
löytyvät tapahtumalehdestä.

• Ren

• Buff

• Ran

mak

• Oma

lua l

(5e/5

mikr

lissä

Gara

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

I N D U S T R I E S

Parts & Accessories

R

1-94170BE STROK KIT FORD 302/347 valukaseli-tako10:1,PS5,4” cap,t ........... 1545,-
1-94810BI STROK KIT FORD 460/502 9000 4,15,PC 6,7”cap screw ,ta ............... 1990,-
FP-302-157-50 VETOLEVY FORD 289-302 157 hammasta/50oz ......................... 90,-
FP-302E VETOLEVY FORD 289-302 164hammasta 28oz 11 7/16” ....................... 75,-
FP-302L VETOLEVY FORD 289-302 164Hammasta 50oz 360mm14, ................. 75,-
FP-302-157 VETOLEVY FORD 289-302 157hammasta 28,8 oz ............................. 74,-
SCA-8009 VÄRINÄNVAIMENNIN FORD FE 7,5” STREET SIS H PYÖRÄ .................. 180,-
SCA-8008 VÄRINÄNVAIMENNIN FORD 429 ................................................................ 148,-
SCA-8007 VÄRINÄNVAIMENNIN FORD SB 50oz 6,4” ............................................... 109,-
SCA-8006 VÄRINÄNVAIMENNIN FORD SB 28,6oz STREET .................................... 116,-
25090 KIERTOKANKI FORD 302 5.09” CAP SREW PUSLALLA 8kpl ....................... 335,-
25400912 KIERTOKANKI FORD 302 5.4”CAP SCREW PUSLALLA .912 .................. 329,-
25090P KIERTOKANKI FORD 302 5.09” P/S CAP SREW PRESS .912 ..................... 335,-
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CrankshaftsCrankshafts

STROKER SARJAT, VÄRINÄN VAINETIMET, VETOLEVYT, KIERTOKANGET
KÄYTETTYJÄ “ KANKIA” FMOC JÄSENILLE -30%
C1AE-352-KÄYT KIERTOKANKI KÄYTETTY FORD FE 352 8kpl ................................ 120,-
C3AE-289-KÄYT KIERTOKANKI KÄYTETTY FORD 289 8kpl ..................................... 120,-
C8OE-302-KÄYT KIERTOKANKI-KÄYTETTY FORD 302 1kpl .................................... 14,-
D00E-460-KÄYT KIERTOKANKI KÄYTETTY FORD 429/460 8kpl .......................... 110,-
D00E-460-KÄYT1 KIERTOKANKI KÄYTETTY FORD 429/460 1kpl ......................... 14,-
D0AE-351C-KUN/ARP KIERTOKANKI KÄYTETTY KUNNOSTETTU FORD 351C PES ....... 250,-
D0AE-351C-KÄYT1 KIERTOKANKI KÄYTETTY FORD 351C 1kpl ................................ 14,-
F2TE-351W-KUN KIERTOKANKI KÄYTETTY KUNNOSTETTU FORD 351W PE .... 140,-

ERIKOIS NURKKA VAIN 1 KPL KUMPAAKIN KYSY LISÄTIEDOT
T5-FORD315-325/KUN VAIHTEISTO KUNNOSTETTUT5 FORD-IN=10 1 1/16”-28 WC ..990,-
T5-FORD-295/KUN VAIHTEISTO T5 FORD EI SIS ALV IN=10 1 1/16” OUT28 1= .......700,-

RACING SUSPENSIONS

GM & MUSTANG OSAT

-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



Kohdennetusti gr
aafista  

ilmettä, kuvituksia 
ja sisältöjä 

+358 40 765 6748  u  info@hanneliner.   u www.hanneliner.

u Graa nen suunnittelu  u  SISÄLLÖNTUOTANTO 

u  Web-SUUNNITTELU  u  LIIKEGRAFIIKKA

u ERITYISESTI AjONEUVO- JA MOOTTORIURHEILUSISÄLLÖT
30 VUODEN KOKEMUKSELLAMedia Byroo

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

Ponitallien lukituksen                                                                            Lahdessa                 
Päijät-Hämeessä asentaa                                                                        Aleksanterinkatu 3.         
ja huoltaa. Yli 30 vuoden                                                                        Hollolassa Keskuskatu 11
kokemuksella.                                                                                          www.lukkoassa.fi 

  
   

 

 

 

Toi mainos on nyt suunnilleen siinä koossa missä se tulis lehteenkin menemään 210x33mm.  

Kelepaakos tommottinen texti? 

T: Jarkki 

 

 



PONIPUOTI

P onipuodissa on ollut jo useam-
man vuoden ajan myynnissä Mus-
tang-koruja. 

Mistä ne tulevat? Kuka ne tekee? 
Lähdetään tutustumismatkalle Jär-

venpäähän sepän pajalle.

Kerhon korujen takaa löytyy yritys ni-
meltään Hopealukki. 

Hopealukissa työskentelee yrityk-
sen nimestä huolimatta kultaseppä, itse 
yrittäjä Päivi Hakkarainen. Kultasepän 
paja sijaitsee luonnonkauniilla paikalla 
Tuusulanjärven rannalla. Pihalla juok-
sentelee kaksi koiraa, kanoja ja parit pu-
pujussit. Tämä luonnonläheisyys näkyy 
myös Hopealukin mallistossa vahvasti. 
Hänen omasta mallistostaan löytyy niin 
mansikoita, lumpeen kukkia kuin Arthro-
poda-malliston niveljalkaiset. 

Nykyisin Hopealukki myy vain oman 
valikoiman tuotteita eikä enää valmista 
tilauksesta koruja. Olemme Mustang-ker-
hona siitä onnellisessa asemassa, että tä-
mä kultaseppä haluaa pitää Mustang-ko-
rut ”valikoimassaan” vain meitä varten.

Miten nämä korut valmistetaan? Läh-
detään tutustumaan tarkemmin koruval-
mistukseen.

Kaikki korut on valmistettu 92,5 pro-
sentin hopeasta. Materiaalina käytetään 
kierrätysjalometalleja eli hopeaa. Hepat 
valmistetaan valutekniikalla, sula hopea-
massa valetaan kipsimuotteihin ja jäähty-
misen jälkeen muoteista paljastuu raaka 
aihiot.

Kipsimuoteista tulleet raaka-aihiot.

Raaka aihio ei vielä sellaisenaan näytä 
korulta, mutta useiden työstövaiheiden 
jälkeen koru alkaa muotoutumaan. Valu 
kanavat sahataan pois, reunat pyöriste-
tään ja muodot hiotaan kohdilleen.

Sahaus sekä hionta ja kiillotus. 

Riippuen tilauksesta tehdäänkö kaulako-
ru, korvakorut vai kenties kravattineula 
aihio valmistellaan käyttötarkoitustaan 
varten. Kaulakorua tai korvakoruja varten 
hevoseen liitetään hopeinen lenkki, joka 
sekin on valmistettu käsityönä hopeasta.

Lenkin juottaminen.

Mustang-korut on niin sanotusti tum-
mennettuja, jotta yksityiskohdat valmiis-
sa korussa korostuvat paremmin. Tämä 
mustaus on eräänlainen pintakäsittely-

tapa hopeakoruille ja se tehdään hapot-
tamalla.

Koru valmiina hapotukseen.

Koru on valmis kun se viimeisenä vai-
heenaan pääsee samettiseen pakettiin 
ja suljetaan mustalla nauhalla. Korut val-
mistetaankin aina tilauksesta käsityönä. 
Koruista löytyy aina tekijän leima, materi-
aalileima ja käsityön merkkileima. Näistä 
leimoista voi varmistaa, että kyseessä on 
laatukoru.

Korun leimaaminen.

Käsityönä tehdyt korut ovat laadukkaita, 
kulutusta kestäviä ja näyttäviä, näitä ei 
voi verrata mihinkään muuhun liukuhih-
nalla tuotettuihin koruihin. Jokainen koru 
on yksilö. 

Teksti ja kuvat: Merja Masalin

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

Huomaa, että koruille toimitusaika keskimäärin kaksi viikkoa!

*Näihin tuotteisiin voidaan käyttää omaa romukultaa.

Kysy lisää puodista!

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

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

26.–28.7. Fun Run 2019, Mikkeli

Huippuartistit itse valitsemillaan biiseillä! 
NYT ALENNETTUUN HINTAAN!

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

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

Kotimaiset, käsityönä tehdyt Mustang-
korut takaavat upean yllätyksen niin 
isännälle kuin emännällekin.
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