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akana on kevät, jota kukaan ei
osannut ennustaa edes painajaisunissa. Suurin osa messuista, joissa kerhomme on ollut mukana jo
useamman vuoden ajan peruuntuivat yksi
kerrallaan jättäen harrastajien kalentereihin ja suunnitelmiin suuret aukot. Ainakin
allekirjoittaneelle varma kevään merkki on
aina ollut American Car Show Helsinki, se
on ollut se hetki kun tietää varmasti, että
nyt se musti on valmis lähtemään talvi pilttuustaan. Mutta tänä keväänä ei niin käynyt, jotenkin tuntuu kuin kevät olisi vain
mennyt ohitse odotellessa kotona.

T

Kerhona jouduimme tekemään myös ennennäkemättömiä linjauksia kun peruutimme kerhotapahtumia ja aluetapahtumia. Tuntui jotenkin jopa hullulta, kuinka
pienen ajan sisällä kaikki meni uusiksi.
Hallituksen kanssa olemme nyt kokoontuneet videoneuvottelujen kautta neljän
viikon välein, jotta voisimme toimia vastuullisesti teitä kaikkia ajatellen.

Toukokuun viimeisellä viikolla jouduimme tekemään raskaan päätöksen peruuttaa yksi kerhon päätapahtumista eli Fun
Run Vaasa tapahtuman. Päätös ei ollut
mitenkään helppo, eikä kukaan tiedä onko se oikea, mutta sen hetkisten tietojen
pohjalta se mielestämme oli. Vaikeaa tässä poikkeustilanteessa toimimisessahan
on se, ettei meistä kukaan tiedä mikä on
oikein ja mikä väärin päätöksiä tehdessä. Toivonkin teiltä kaikilta kerholaisilta
harkintaa ja avointa mieltä tämän kaiken
poikkeusolosuhteen keskellä. Autolla
kuitenkin voi ajella ihan turvallisesti ja
katsella maisemia ja löytää uusia reittejä. Toivottavasti tuleva kesä on lämmin
ja sateetkin tulisi vain yöaikaan niin, että
noilla vanhuksilla ajellessakin olisi kiva
kurvailla.
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Mediakortti 2020 saatavilla
toimituksesta.

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

Ihan itsekseen cruising
Elokuussa vihdoinkin kierrokset nousevat
Viikonloppu Oulun seudulla

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

Vappu Cruising
Summer Meeting 2020 – Kotona

Kansikuva:
Esko Pamppunen

Esko Mattilan matkakertomuksia osa 2
Eka Fun Runimme vuonna 2000
Piirustuskilpailu
Jäsenetuliikkeet
Kalenterikilpailu

TERVEISIÄ PÄÄTOIMITTAJALTA
Tervehdys kaikille kerholaisille!!
Nyt kun tämä kevät on ohi ja kesä alkaa todenteolla, on aika summata tapahtuneita... Yritän aina
ajatella positiivisesti ja kaiken tämän coronan keskellä on ollut hieno huomata, että harrastaa voi
edelleen, nyt on noussut voimakkaasti esiin cruisailut pienellä kaveriporukalla, voi valita hienoja
reittejä lähikunnissa ja pysähtyä kyläkaupoilla jätskille. Tulee ihan mieleen 80-luvun alun harrastaminen, silloin ei ollut isoja mammutti-cruisingeja vaan juurikin näin ajeltiin kaveriporukalla pitkin
poikin kaunista Suomenmaata. Autoporukasta tuntuu löytyvän innokkaita mukaan lähtijöitä nytkin, kun on kokeiltu maisema-ajeluja ja tämän kesän yksi tärkeimmistä jutuista on itselle juurikin
nämä ystäväporukan kanssa vietetyt hetket. Pysykää terveinä ja ajelkaa ystävien kanssa, moikataan kun vastaan tullaan.
T: Jarmo

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: 25.8.2020
Ilmestymispäivä: 18.9.2020

Kanna kortesi kekoon,
kirjoita juttuja, lähetä hyviä
kuvia, kuiskuttele huhuja
ja tosiasioita…
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HUHUJA JA KUULTUA

Porissa pitkään piilossa
olleita autoja tuli
päivänvaloon ja saivat
uusia omistajia.

Esa Liikasen paluu
Mustang-mieheksi. Vain
55 tml ajettu kaunotar saapui
alkukeväästä talliin.

Aito Suomi Mustang -65 289
ja manuaali on tullut/tulossa
myyntiin. Auton pitkäaikainen
omistaja vuodesta -67 alkaen
poistui keskuudestamme ja
perikunta miettii auton myymistä.
Tällä hetkellä mittarissa on
122 tkm ja jopa tuulilasi on
alkuperäinen. Kyllä näitä
aikakoneita täältä Suomestakin
paljastuu.

Tämä vuosi sitten
hommattu Mach 1
saatiin valmiiksi
toukokuussa.
Pihlavamäen
Juha teki täyden
läpikäynnin ja nyt
auto odottelee
kesäkelejä ja
maantietä.

FHRA-kannatustuotteet
Tämän kevään tapahtumien
peruuntumisen takia voit
kannattaa FHRA:n toimintaa
ostamalla kannatuspaketin.
Tilaus onnistuu verkkokaupasta:
http://fhrakauppa.mycashflow.fi
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ALUEUUTISET

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

Seuraa foorumia/Facebook-sivustoa
sekä Whatsapp-ryhmäämme. Ryhmään
pääsee mukaan ottamalla yhteyttä.
T. Marko Hokkanen
040 750 9481

• 9.8. aluemiitti klo 17 Moottoripyörämuseolla. Os. Veistämönkatu 1 Lh. Halukkaat voivat tutustua uudistettuihin
tiloihin. Sekä koitetaan ottaa ryhmäkuva.
• 29.8. V8-Magacin & GTI-Magasine
kiihdytyspäivä Vesivehmaan lentokentällä.
• 12.9. klo 12 MilSafarit, maastokuorma-autosafari. Os Metsolantie 56 Pornainen. Hinta kuljettajilta 80€/hkö.
Ilmoittautumismaksu 30€, loput paikan päällä. Tarkemmat tiedot saat tapahtumasta, kun ilmoittaudut Jarkille
31.8. mennessä.
• 13.9. aluemiitti klo 17 tavataan Lahden hiihtokeskuksessa, parkkipaikalla
os. Salpausselänkatu 8 Lh. Siitä pieni
mysteeri-cruising kahville jonnekin.
Tervetuloa! Muutokset mahdollisia.
Terveisin alueyhteyshenkilönne:
Rita Hakamo 040 729 2409
rita.hakamo@phnet.fi
Jarkko Vuori 050 529 2325
jarkki.viking@gmail.com

KESKI-SUOMI

POHJOIS-KARJALA

SATAKUNTA

Aluemeetingit:
Helmi–toukokuu, ABC Palokka klo 15
joka kuun 1. sunnuntai
Kesä–syyskuu: Satamakahvila tai
Naissaaren kahvila, sama aika ja päivä.
Toni Kaastinen
0400 586 851

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

KK-miitit joka kuun viimeinen sunnuntai
Tikkulan ABC klo 18.
Moottorikahvila Verstas, Pyssykankaantie 170 Nakkila, joka torstai vapusta
eteenpäin.
Seuraa aluetta foorumilla.

KYMEENLAAKSO

POHJOIS-SAVO

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

KK-tapaamisia kehitellään ja foorumilta
saa lisää tietoa.

ETELÄ-SAVO

OULU

Katso alueen tapaamisia ja tapahtumia
kerhon foorumilta.
Arsi Pesonen
050 9174373

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

KAINUU

PIRKANMAA

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

Kokoonnutaan joka kuun ensimmäisenä
torstaina Pirkkalan ABC:lle klo 18.00.
Lisätietoa foorumilta sekä alueen
Whatsapp-ryhmästä.
Lauri
0400 742 555

POHJANMAA
KANTA-HÄME

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

PÄIJÄT-HÄME
Hiljaisen kevään jälkeen, on aloiteltu tapaamiset. Tästä jatketaan toivottavasti
näin. Ottaen huomioon kaikki turvajutut.
• 27.6. grillibileet Hakamoilla klo 15
eteenpäin.
• 12.7. aluemiitti klo 15 VintageKafe
os.Vehkoontie 1 Vääksy. Tästä voidaan,
jos halukkuutta on cruisailla vielä lenkki jonnekin.

UUSIMAA
Tervetuloa tapaamisiin
FoxyLady91 / Päivi Karmakainen
046 935 6203
karpakka098@hotmail.fi

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

Varmista tulevien tapahtumien ajat ja paikat sekä lisätiedot foorumilla/Facebookissa/WhatsApp:ssa.
Aluetoiminnan keskustelupalsta: www.mustangclub.fi/board/viewforum.php?f=44
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Talli

Näistä lähdettiin liikkeelle.

Mehtän pohja kyltti 1

Ja tässä laserfeikkurille leikkausmallit levyille.

aikki alkoi siitä kun työpaikalle teetettiin aluspeltejä paloilmaisimille
eräässä ohutlevyfirmassa. Osat
valmistettiin laserleikkurilla Auto CAD:illä
piirrettyjen kuvien mukaan. Siitä syntyi sitten ajatus, että mitenkähän tuo tekniikka
taipuisi tallikyltin tekoon. Eihän siinä sitten
muuta, kuin tallikyltin peltejä suunnittelemaan, ja samalla vaivallahan syntyisi myös
Päijät-Hämeen Mustang-kyltti näyttelyihin.
Viikon odottelun jälkeen levyt olivatkin
noutovalmiina levyfirmassa. Kylteistä oli
tarkoitus rakentaa yhdestä kaksi- ja toisesta kolmikerroksinen siten, että levyjen
väliin jää 30 mm tilaa. Väliin asennetaan
led-valonauha, ja näin saadaan logon teksti kivasti näkösälle.
Aloittelin kasaamisen kerhokyltistä. Levyjen väliin laitoin korokkeeksi elektroniik-

K

kakaupasta löytyviä piirilevy ”ständejä” ja
ulkoreunaan peltisoiron. Peltien sovittelun
jälkeen sovitin pintalevyn ulko- ja sisäreunaan koristeeksi jarruputkesta kehät, jotka
kiinnitin messinkinauloilla niittaamalla.
Keskelle laitoin hyllystä löytyneen aidon
Mustang-keulakoristeen. Sovituksen jälkeen purin osat ja maalasin ne.
Maalauksen jälkeen kasasin kyltin ja
liimasin led-nauhat paikoilleen. Huomasin, että kirjainten keskiosat ovat hivenen
heiveröiset ja irtoaisivat helposti kylttiä
käsiteltäessä, joten kävin hakemassa Motonetin ”Bimmeri tuning” -hyllyltä alumiiniverkkoa, jonka liimasin kirjainten
taakse tueksi.
Luotin omiin kykyihini sen verran, että
tilasin samalla tuplapellit. Se tulee tässä
vaiheessa halvemmaksi kuin, että tilailee

peltejä myöhemmin uudestaan vaurioituneiden tilalle. Kuitenkin sattuu taas se
kuuluisa hups, eikä ku ja no voi prkl! Ledit
tilailin Kiinasta. Toinen kyltti on vielä työn
alla ja tarkoituksena on soveltaa siihen
hieman erilaisempaa tekniikkaa.
Projektiin kului aikaa yhteensä noin viikon arki-illat ja viikonloppu. Yhden kyltin
materiaalien hinnaksi tuli noin 250–300 €.
Valojen kontrolli toimii kaukosäätimellä
ja eri väriohjelmia voi vaihdella kulloisenkin mieltymyksen mukaan.
Jaa, että miksikö Misty Mountain? No,
mountain tulee sukunimestä ja aika sumussahan sitä aina välillä mennään kaiken kiireen ja hässäkän keskellä.
Teksti ja kuvat: Jarkko Vuori

Tässä pellit leikattuna ja reunaputken sovitusta.
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Ledien testausta sekä valmis kyltti.

Mustang ||
Mach 1
-74

ei! Tässä kuva Mustangista. Auto
hankittiin 1979. Aluksi auto oli
minulla ympärivuotisesti käytössä vuoteen 1990 asti, kunnes se jäi seisontaan. Se oli seisonnassa 28 vuotta.
2019 vuonna tein moottorin peruskorjauksen. Tässä on V6 2.8. Viime kesänä
ajoin varmaan noin 50 kilometriä, kunnes ilmeni kaikkia mahdollisia ongelmia
pitkän seisonnan takia. Muun muassa

H

vaihteisto C4, polttoainetankki sekä kaikenlaiset sähköviat.
Viime syksynä innostuin 302 V8 -moottorista, mutta sepäs ei ollutkaan niin helppo nakki. Vuonna -74 ei saanut V8-koneella kyseistä mallia, joten moottoritila kävi
turhan ahtaaksi. Pikku kakkoseen on tosi
vaikeaa löytää joitakin osia, moottorin
korvakkeet ja kiinnikkeet olen joutunut
itse rakentamaan.

Projekti on vielä pahasti kesken, mutta
ei tahdo viitsiä pilata moottoritilaa, koska
tämän saisi pienellä työllä museorekisteriin. Olen saanut hyviä vinkkejä ja apuja
kerholaisilta, mutta vielä lisävinkit eivät
olisi pahitteeksi.
Terveisin
Ari Nykänen
CORRAL 2•2020
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Tallivierailulla Jämijärvellä
15.3.2020
uuri ennen koronarajoituksia Satakunnan Mustang-perhe suuntasi tallivierailulle Jämijärvelle. Kokoonnuimme totuttuun tapaan Tikkulan ABC:lle.
Sää olisi ollut sopiva jo kaivaa Mustangit
ajoon, mutta vain yksi oli uskaltautunut
Mustangilla paikalle.
Sekalainen autokuntamme ajoi kuitenkin letkassa kohti Jämijärveä, jonne
saavuimme ja vastassa oli päivän isäntä
Jukka Tasala. Hallilla oli järjestetty istumapaikat koko porukalle, käsidesiä
unohtamatta. Jukka kertoi autojensa ja
harrastuksensa historiaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Puheensorinaa riitti ja
tarjoilut olivat runsaat ja maittavat. Puoli
päivää hurahti yhtäkkiä ja olikin aika lähteä kotimatkalle.
Kiitos Jukalle, että saimme isolla porukalla tulla vierailulle.

J

Teksti: Kati Simula
Kuvat: Esko Pamppunen
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Siipi
Cruising
30.5.2020

Lauantaina 30. toukokuuta järjestettiin
Siurossa Siipi Cruising,
joka oli melkoinen menestys. Paikalle saapui noin 150
autoa ja parkkialueet täyttyivät
äärimmilleen hienosta kalustosta. Kello 18 letka starttasi kohti
Särkänniemen parkkipaikkaa,
reitti oli mukavasti suunniteltu,
joten aurinkoisessa lauantaialkuilta meni maisemia katsellessa
ja letka-ajosta nauttien. Ohessa
kuvasatoa matkan varrelta.
Kuvat: Kari Ketonen

orralin toimitus sai kutsun osallistua Päijät-Hämeen alueen historiacruisingiin. Cruisingin ideana on tutustua eri kohteiden historiaan
cruisingreitin varrella. Tämä cruising on
jo versio 2, ensimmäinen historiacruising
pidettiin Päijät-Hämeessä kesäkuussa
2017, jolloin kierreltiin Vesijärven ympäristössä.

C

Tällä kertaa cruisingin aiheena on

entinen Hollolan kylä, joka tunnetaan
nykyään kaupunkina nimeltään Lahti.
Crusing alkoi Radiomäen parkkipaikalta,
Päijät-Hämeen porukalta saimme linkin
mistä voimme ladata reittiin liittyvän
PowerPoint-materiaalin tablettiimme.
Lataus kävi helposti ja edessämme oli
aloitussivu fiilistelymusiikkilinkkeineen,
siispä ponimerkkiä klikkaamalla eteenpäin. Seuraavana vuorossa pari sivua ohjeita ja sitten ensimmäinen historiasivu.
Aiheena Radiomäki, sekä radiomastojen
historia. Tiukan historiapaketin jälkeen
ensimmäinen siirtymäsivu karttoineen
ja ohjeineen, olipa mukana vielä linkki
paikallisen bluesmiehen Ismo Haaviston
musiikkiin, jota kuuntelimme siirtymän
aikana. Ei sitten muuta, kuin Mustang tulille ja muutaman auton letkan mukana
kohti seuraavaa kohdetta, joka oli Lahden
urheilukeskus.
Urheilukeskuksella perehdyimme Salpausselän historiaan, sekä sen sankareihin. Ja matka jatkui, seuraavina satama,
Mukkulan kartano ja Mustankallionmäki, josta pudottauduimme alas tunnelin
kautta Lahden kaupunginteatterin parkkipaikalle. Jokaisessa kohteessa historiapaketti, joka piti sisällään otteita Lahden
kaupungin vaiheista ja henkilöistä.
Kuinka moni muistaa, että Vesijärven
satamasta pääsi Loviisaan kapearaiteista rautatietä pitkin vuodesta 1900 aina
vuoteen 1960 asti, jolloin rata muutettiin
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Vuoden 2017 Suomi 100 V. historiacruising Hollolan kirkolla.

Lahti 1920-luvulla Lähde: Lahden museot

leveäraiteiseksi. Yksi tällä raideosuudella
käytössä olleista vetureista liikennöi nykyään entisöitynä Jokioisten museorautatiellä.
Henkilöistä mieleen jäi erityisesti yksityisyrittäjä ja toimitusjohtaja Daavid
Ahola, hänet tunnettiin paremmin nimellä Jepulis Penjami. Penjamin työnkuvaan kuului ulkovessojen ja jätekaivojen
tyhjennys sekä jätteen kuljetus pelloille
lannoitteeksi. Hän oli siis paikallinen
”paskakuski”. Penjami oli kuuluisa temperamentistaan ja jos hinnasta ei tilaajan
kanssa päästy sopuun, saattoi Penjami
kipata haisevan kuormansa hevoskärryistään tuvan portaille ja jatkaa matkaansa
herjoja huudellen. Penjami eli vuosina
1884–1951.
Sitten siirtymä kohti viimeistä kohdetta Hennalaa ja Apulandia-museota. Viimeinen historiapaketti käsitteli
Hennalan kasarmialueen historiaa sekä
Apulanta-bändiä. Apulannan Sipellä oli
aikoinaan 1963 Cadillac Limo, onpa Sipellä kokemusta Mustangistakin. Bändi
oli lomalla San Franciscossa vuonna 1996
ja Sipe vuokrasi uuden -96 GT Mustangin, tietysti sen voimavaroja piti kokeilla
revittelemällä paikallisella parkkipaikalla. Tosin paikallinen poliisi oli eri mieltä
tällaisesta ajoharjoittelusta ja Sipe sai
ylimääräisen tutustumiskierroksen paikalliseen putkakulttuuriin.
Näin on historiacruising päätöksessään ja toimituksen tiimi on taas monta
kokemusta rikkaampi. Kahvikupposten
jälkeen suunnistimme tankkaamaan ja
takaisin kohti Poria. Mutta mitä ihmettä!
Mustangin tankki olikin täynnä, jotain
on siis tapahtunut, kun pollelle ei bensa
maistu?
No, tässä vaiheessa voitaneen paljastaa, että kyseessä on Jarkko Vuoren ke-

Tässä esimerkki siirtymä ja historiasivusta.

hittelemä historiacruisingin virtuaaliversio, eikä toimituksen tarvinnut ahteriaan
kotisohvalta nostaa. Idea lähti keväällä
siitä, kun kaikki tapahtumat oli koronan
vuoksi peruttu, niin miksipäs ei cruisinkia voisi suorittaa koronaturvallisesti
virtuaalisena kotisohvalta käsin, kun
aineistoakin oli jo aika lailla kerättynä.
Monta pitkää iltaa ja 50 PowerPoint-sivua myöhemmin syntyi Lahden historiacruisingin virtuaaliversio, jota voisi
tulevaisuudessa käyttää myös oikean
cruisingin opasteena.
Tätä kirjoittaessa saimme vihdoin tiedon, että
koronarajoituksia ollaan
höllentämässä kesäkuun
alussa ja näin ollen Päijät-Hämeen historiacruising voidaan sittenkin
järjestää livenä sunnuntaina 7.6.2020 tämän
lehden ollessa jo painossa.
Tietysti annamme
myös Corralin lukijoille mahdollisuuden
osallistua historiacruisinkiin joko kotona

tai livenä kun seuraavan kerran Lahden
seudulla liikutte. Lähettäkää sähköpostia osoitteeseen jarkki.viking@gmail.com
niin saatte jäsennumeroa vastaan linkin,
mistä voitte cruising-aineiston itsellenne
ladata. Syynä tällaiseen käytäntöön on
tekijänoikeudet ja sen takia materiaali on
tarkoitettu vain kerhon sisäiseen ei kaupalliseen käyttöön.
Toimitus
Cruisingin he
nkeen sopiva
vanhennettu
musta
Radiomäen pa valkokuva
rkkipaikalta.
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Mikaelin matkassa
Mikael Forsman kiertää tapahtumia ja näyttelyjä
ympäri maailmaa. Nyt myös meillä on mahdollisuus päästä kuvien muodossa heidän mukaansa.

Pari villiä hevosta, Winﬁeldin takapihalta :-) ja mun jättämiä sherifﬁä.
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Tasaraha 50 k usd.

One More for the road, from California.
Myös 50k, Bullit väri suosiossa.

Autioitunut.

Sunnuntai ajelulla.
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Museo Musseja.

Terveisiä Maaliskuun Pomona Swap Meetistä.

C & D Vitamiinia Californiassa.

14
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Pirkanmaan maaliskuu
irkanmaan alueen kuukausittainen kokoontuminen pidetään
jokaisen kuukauden ensimmäinen torstai vaihtelevissa kohteissa. Silloin kuin ei muuta ole
tarjolla, nautimme Pirkkalan
ABC:lla maittavia roskaruokamättöjä äärimmäisen antivakavassa ilmapiirissä kello 18
alkaen. Alueen kerholaisia
kehotetaan liittymään whatsapp-ryhmään saadakseen
tietoa tulevista tapahtumista.
Alueyhteyshenkilöiden Arto &
Lauri yhteystiedot löydät edellisestä lehdestä.
Kahvia voi tietysti litkiä kotonakin, joten tiedustelimme Akaan Veturimuseosta halukkuutta avata paikka vain
meitä varten, onhan museo normaalisti
avoinna vain kesäisin. Museoveturiseura
ry pyörittää paikkaa, jonka tarkoituksena
on säilöä ja ylläpitää kaikkea menneeseen junaliikenteeseen liittyvää. Vastaanotto oli erittäin innostunut, luvattiin
opaskin paikalle meitä varten. Vielä kun
pyydettiin FMOC Kanta-Hämeen jäsenet
yhteismiittiin, oltiinhan tasan alueiden
puolivälissä, lyötiin tapahtuma lukkoon.

P

Maaliskuun ensimmäisenä torstaina

saavuimme runsaslukuisena ryhmänä paikalle, ja yllätykseksi meillä olikin
kolme opasta paikalla. Talviaika on kuulemma myös junaharrastajille, kuin USA
autoilijoillekin, tylsää aikaa. Meitä oli
pyydetty pukeutumaan lämpimästi, hal-

lit olisivat viileät. Lämpötila ei juuri syksyisestä maaliskuun illasta poikennut, mutta
se ei haitannut oppaiden mielenkiintoista
luennointia sisällä olevista laitteista.
Sisältä löytyi entisöityjä, ja edelleen
toimintakykyisiä valtavia höyryvetureita,
kuin pienempiä matkalaukkujen vetoon
tarkoitettuja asematraktoreita. Mieleenpainuvin laite oli ”pullo”-veturi. Tehdasalueille tarkoitettu veturi, jossa ei ole
omaa höyrymoottoria vaan ainoastaan
ladattava säiliö 300-asteiselle vesihöyrylle, jolla ajaa kokonaisen työpäivän.
Melkoinen pommi pyörillä. Viimeisenä
tutustuttiin wanhaan postivaunuun. Vau-

nu täynnä lokeroita käsin lajiteltaville
posteille sekä henkilökunnalle tarkoitetut klaustrofobiset majoitustilat, jonka
tähtiluokitus oli pyöreä nolla. Aamiainen
ei sisältynyt huonevaraukseen.
Junailimme Pirkanmaan viimeisen kokoontumisen vähään aikaan. Huhtikuusta eteenpäin kuukausimiittingit tehtiin
etänä kotoa käsin. Tapahtumia lisää vastuullisesti syksyllä.
Teksti ja kuvat: Arto Malinen
CORRAL 2•2020
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Pony Express Racing
Leivonmäki-rallissa
alviralleja oli tarkoitus päästä ajamaan tänä vuonna kolme, vaan
miten kävikään. Tammikuussa
ilmoittauduttiin Humppila-ralliin, se peruttiin, koska vuodenaika ei saapunut sovitusti paikalle. Sitten oltiin Tampereen
pistejäärataan yhteydessä, haaveena
olla kisan ensimmäinen USA V8 -kilpuri.
Kalenteri on edelleen jumissa marraskuussa, ei ajeta. Leivonmäki ralli olisi
1.2., joten sinne ilmoittautuminen sisään.
Ei muutosta keliin, joten kisa siirrettiin
loppukuulle 29 päivään. Kaikkensa Fauna yritti ettei kilpailua ajettaisi, lieneekö
jollakin ruotsalaisella koulupinnarilla sormensa pelissä.
Mutta Joutsan poijjaat tekivät valtavan
urakan ja onnistuivat jäädyttämään teitä
yöpakkasten aikana. Ralli lyheni kuin sormissa kynnet nakertaen, kun jännitettiin
perutaanko tämäkin kilpailu. Vain kaksi
erikoiskoetta oli jouduttu perumaan alkuperäisestä seitsemästä. Vihdoinkin päästäisiin huuhtomaan imuputkistoa jalkapolkimella, yleisön kattellessa. Miehistö
vetää siis vattan sisään, ja astuu sisään
rallikalsareihin, sillä lähtö on lähellä. Vain
30 autokuntaa lähtee edellä piirtämään
jarrutusjälkiä nikörsseihinsä, kunnes
matalalentäjät Aki Suni & Kirsi Malinen
päästetään irti.

T

Kilpailupäivän aamuna pilvetön tai-

vas ja pikkupakkasta, talven hienoin keli
ja sen saa viettää motorsportin seurassa.
Voiko ihanammin aamu enää alkaa, onko

16

CORRAL 2•2020

ihanampaa aamua kuin tää. Lauloi Kaitsu
aikoinaan rallikilpailuista.
Kisa paikalla suoritettiin ensimmäisenä tärkein rituaali, nautittiin rallimakkarat ulkoilmaravintolassa ja toimintastrategian jälkeen koitti lähtö. Lähtövaatteen
alla kuuluttaja vetää jälleen päästään ulkomuistista Pony Expressin edesottamuksia ja on kovin huolissaan takarenkaiden
nastojen tulevaisuuden näkymistä. Nastan eläköityminen lienee ennenaikaista.
Vapauttaa kuitenkin Suomen nopeimman Mustangin (soralla) kirmaamaan
puitten väliin.
EK1 on lyhyt rypistys. Lähtöä odotellessa

jännitys täyttää koko auton, eikä se helpotu kartturin ”rennosti vaan” kommenteista. Onhan Akilla kuitenkin tästä autosta runsaasti ajokokemusta, kokonaisen
Himoksen slalomin verran.
Lähtövalot kehottavat poistumaan paikalta, kytkin napsahtaa ylös ja muutama
napsu myöhemmin on jo nelonen pesässä. Jännitys unohtui lähtöpaikalle ja rautainen keskittyminen lähestyvään mutkaan pistää unohtamaan murheet. Tässä
kohtaa ei ole kenellekään koskaan tullut
mieleen syksyllä kesämökille lumenalle
jäänyt ruohonleikkuri tai markkinoiden
notkein asuntolaina.
Kuljettajan mieli on täydellisessä zen
tilassa, joka pystyy vastaanottamaan
vain yllättäin vastaan tulevia huomattavia epätasaisuuksia maapallossa, jotka
aiheuttavat miehistössä pikkutyttömäi-

siä riemunkiljahduksia. Epäselväksi jäi,
kumpi oli kyseessä. Tie on todella kapeaa
ja tarkasti ajettavaa. Maalin jälkeen ei ole
epäselvää mikä on hienointa hommaa
maailmassa.
Tästä välistä oli peruttu erikoiskokeet

2 ja 3, joten huolto oli heti seuraavana,
johan tässä oli neljä kilometriä ajettukin.
Siispä väliaika, kahvia ja pullaa.
EK4 alussa tankattu kahvi rupeaa toimimaan ja ilmapiiri on ylimmillään. Vakavamielisestä kilpailusta ei ole tietoakaan,
kunnes lähtövalot lopettavat naureskelun. Täällähän onkin yllätäin talvi, ihan
luntakin maassa!? Täällä on helmikuu!?
Aurinko paistaa paikoin silmään, että helposti mieli lähtisi vaeltamaan palmupuiden katveeseen, luoden katsettaan avaan
meren tuolle puolen, ellei seuraava mutka olisi pakottanut vaihtamaan pienemmälle ja ohjaamaan luiston suuntaan.
Maali tulee vastaan ilman ylimääräistä
ohjelmaa, onhan nyt ratin takana ammattilainen. Tosin ei tämän alan, joten suunnaksi seuraava pätkä.

EK5 lähtöä odotellessa miehistöä on

ruvennut jo laulattamaan. Penkkeihin
kiinni tiukasti köytettyinä ei hippaa pysty
leikkimään, täytyy siis tyytyä lastenlauluihin. ”Jos sun lysti on, niin käet yhteen
lyä” raikaa Mustangissa räkänaurun säestämänä. Lähtövalot aiheuttavat hetken
hiljentymisen takarenkaiden muistolle,
kunnes ne joutuvat jälleen töihin.

Kuulumisia ei pahemmin vaihdella vaan
potkitaan miehistö tienpäälle kohti viimeistä erikoiskoetta.

Täällä vuodenaika on harpannut jo toukokuulle. Tie on kapeaa ränniä, virhemarginaali on olematon pidon vaihdellen lumesta jäähän ja sulaan soratiehen. Pitkän
suoran päässä tulee nypyn takaa vastaan
todella kireä oikea, jossa yleisöä penkat
täynnä. Paikka ei pääse yllättämään ja hetken päästä maalilippu vapauttaa takarenkaiden riivaamisen. Kyseisessä mutkassa
nähtiin kilpailun huimimmat suoritukset
muutamien kilpakumppanien toimesta
volttisarjoin kierteellä peltoon.

mään käyntihäiriöitä eikä vetoa ole enää
entiseen malliin.
Huolto on tällä välin tulostanut diesel
veturista lakunauhaa putken täydeltä ja
saapunut pätkän maaliin ennen Mustangia suorittamaan haastattelua. Mekaanikon pikadiagnostiikan analyysi höyryävästä kilpurista on, että nyt käydään
turhan kuumana, johon on auttanut ennen rauhallinen ajo siirtymällä saaden ilmavirran jäähdyttämään konehuonetta.

EK7. Miehistö kimpoaa pätkälle norsun
kokoisella itsetunnolla varustettuna. Tuloksista ei ole mitään hajua, eikä se tässä
kohtaa ketään kiinnostakaan, maailman
valloitus on yhden pätkän päässä. Loppupuolella käyntihäiriöt palaavat lyöden
miljoonan tiskirätin voimalla päin pläsiä.
Kilometri ennen maalia takaa tullut
bimmeri saa kiinni, ja Mustangissa tehdään reilusti tilaa ohitukseen. Samalla
auto sammuu eikä halua lähteä enää
käyntiin. Tällä välin huolto on koeponnistanut dieselin venttiilin nousua ja saapunut kilpailun park fermehen juuri ennen
kuin Mustangin pitäisi saapua. Odotus rupeaa olemaan raastavaa kun Mustangin
perässä tullut BMW tulee paikalle. Tässä
kohtaa puhelimen sointi kirvoittaa hikipisaran ohimolle, montako volttia..?
Huh, kuitenkin vain tekninen vika. Ohjeistetaan mitenkä toimia ja auton jäähdyttyä se lähteekin käyntiin ja pääsevät
ontumaan maaliin saakka missä sammuu jälleen. Traileri haetaan paikalle ja
ryhdytään juottamaan kuumana käyvää
potilasta. Moottorin viimeinen huokaus
kuulosti levolliselta. Elvytyksestä huolimatta potilas on kuollut saamiinsa vammoihin. Illan muistotilaisuuteen otti osaa
lähiomaiset. Myöhäisillan hämärässä juuri ennen nukahtamista oltiin kuulevinaan
kaukaisuudesta kojootin ulvontaa.
Mitä me taas opimme? Lähtövalojen

terapeuttinen vilkkuminen poistaa stressiä, jännityksiä, ne lopettavat laulamisen
ja hilpeän ilakoinnin. Melkoinen mahti
niillä, niitä jää kaipaamaan pikaisen uudelleen näkemisen toivossa.
Teksti ja kuvat: Arto Malinen

Tällä välin huolto oli ajanut EK6 alkuun

pikahuoltoa varten. Moottorin nestetasot
huolestuttivat edellisiä kisoja muistellen,
jotka nyt osoittautuivat olevan kohdallaan, tosin painetta oli jäähdyttäjässä
normaalia enemmän.
Mustang lähetetään kohti seuraavaa
seikkailua ja nyt rupeaa luotto V8 vääntöön löytymään. Nelosvaihde pysyy päällä enemmän ja nautinnon eksponentiaalinen kasvu on suoraan verrannollinen
oikean nilkan asentoon. Vaikka hymyilyn
kasvun tahti on vakio, määrällinen kasvu
on kiihtyvä. Tämä määrällinen kasvun
kiihtyminen voidaan ilmaista myös kulloisenakin ajankohtana olemassa olevan määrän tuplaantumiseen vaaditun
ajan jatkuvana lyhenemisenä. Eli tässä
tapauksessa Mustangissa rupeaa esiintyCORRAL 2•2020
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Särkänniemen parkkipaikalle saapuivat myös
nämä maukkaan punaiset pollet.

Pysy
Autossa
Cruising
24.5.2020
Pysy Autossa Cruising sekoittaa
perinteisen kruisailun ja photorallytyyppisen kisailun vaihtuvilla
ennaltasuunnitelluilla reiteillä
Pirkanmaalla.
Kuvat: Toimitus

Nikkilän Erkki oli lähtenyt myös
ulkoiluttamaan autoaan.
Siisti -70 valmiina lähtemään kierrokselle.
Paikalla oli myös vanhempaa kalustoa.

18
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Hyvin pidettiin turvavälit, kuten kuvasta näkyy.

Kosolan Mikan Shelby.
Nätti -97 tuli Siurosta paikalle.
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BOSS HEAVEN
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onimutkaisten vaiheiden kautta
päädyin omistamaan 1970 Fastback Mustangin, joka osoittautui olevan ihan oikea Boss 302. Olin haaveillut kyseisestä yksilöstä siitä asti, kun
silloinen naapurini osti sen noin 30 vuotta
sitten. Mustangiin oli laitettu isolohko ja
sitä oli modattu melko paljon muutenkin,
mutta runkonumeron G lienee kuitenkin
se juttu. Olin joko unohtanut tai en aikanaan ymmärtänyt mitä se tarkoittaa.
No sehän tarkoittaa minulle nyt sitä, että se pitää saada alkuperäiseen asuunsa.
Heti puolentoista vuoden päästä olinkin
jo matkalla Marikan kanssa ilman muksuja ”talvi tai kevätlomasesongin” aikaan
Ohioon katsomaan, josko varaamani
moottori olisi sellainen kuin olin ajatellut. Vuokrasimme tietenkin standard
Mustangin tai vastaavan, jolla oli tarkoitus päästellä Chicagosta Kolumbuksen
Gahannaan ja takaisin. Perillä Chicago
O’Harella meille tarjottiinkin yllättäen
Camaroa, mutta selitettyäni tilanteen,
myyjä antoikin meille pienellä lisähinnalla ihan uuden avo GT:n, jossa oli alle tuhat
mailia mittarissa – päätin ottaa sen.
Liikennemäärät olivat minulle jotain,
mihin en ollut tottunut, mutta hengissä
olemme edelleen ja luulen, että saamme
matkustaa Jenkkilään vielä uudestaan. Jos
olette menossa Jenkkeihin ja ette ole siellä
aiemmin ajanut, varokaa keltaisia koulubusseja. Ne voivat pysähtyä mihin ja miten
tahansa. Älkää yrittäkö ainakaan ohittaa
niitä, jos ne hidastavat. Se on joko huono tai
erittäin huono juttu osavaltiosta riippuen.
Kahden puolikkaan päivän ja yhden
motelliyön jälkeen pääsimme perille koh-

M

teeseemme Signature Auto / Bosscars.
com parkkipaikalle. Se oli tyhjä ja kaikki
oli hiljaista. Marssimme sisään ja vastassa oli Jacquie Parker, joka otti meidät
todella sydämellisesti vastaan. Eivät he
kuulemma kovin usein ole saaneet pohjoismaisia vieraita, mutta oli siellä sellaisiakin käynyt asiakkaana.
Marssin melkeinpä suorilta hallin puolelle ja siitä hetkestä en sitten juuri muistakaan mitään. Välittömästi kävi selväksi,
että minun on ihan turha kyseenalaistaa
tulevaan moottoriini liittyviä yksityiskohtia osien vastaavuudesta alkuperäisiin
verrattuna. Halli puhui puolestaan ja se
oli täynnä autoja, joita olin nähnyt vain
kuvissa ja niitä oli paljon. Jossakin kohtaa
vastaan tuli paikan omistaja Rick Parker.
Aito kiinnostus Mustangeihin ei voinut
olla välittymättä hänen alkaessa välittömästi esitellä paikkoja.
Hän kertoi heti alkuun minulle omasta
autostani puolen tunnin aikana Martiraportin perusteella juttuja, jonka jälkeen
hymyilytti. Nyt minua ei harmittanut enää
yhtään, että siinä ei ollut tehtaalta lähtiessään shaker scooppia, ohjaustehostinta,
takaspoileria tai Slättiä.
Matkaväsymys ja autojen paljous sai
minut sen verran hämilleen, että seuraavana päivänä päätin kuvata kaikki autot
uudelleen ja nyt systemaattisesti. Marika
teki samoin Jacquien opastuksessa. Rick
esitteli minulle toimintaa pajalla aina kun
puhelimeltaan tai vierailtaan ehti. Hän ja
Jacquie esittelivät meille henkilökuntansa, joka tulikin tutuksi muutaman päivän
aikana. Pajan ilmapiiristä aisti, että kukaan ei ollut siellä väkisin töissä. Kaikesta

paistoi aito kiinnostus näihin autoihin ja
tekemiseen.
Heillä oli ainakin kolme autojen kasauspistettä. Osat ladottiin laatikoihin
hyllyille ja kun laatikko oli tyhjä, se käännettiin ympäri merkiksi työvaiheen suorituksesta. Lähes kaikkea löytyi hyllystä
ja kaikki oli systemaattista sekä järjestyksessä. Ruuveista lähtien osat olivat
lajiteltu vuosimallien ja jopa tehtaiden
mukaan. Yhteishenki pajalla oli korkea ja
heillä oli tapana, että kaikki kokoontuivat
syömään pizzaa yhtenä päivänä viikosta.
Pizzan he leikkasivat suorakulmaisesti ja
tämä oli kuulemani mukaan oikea tapa
leikata pizza.
Tein paikan päällä autoista listan tätä
juttua varten ja puhukoon se puolestaan.
Autoja oli yli 40 kpl ja mainittakoon, että
joukossa oli myös yksi ihan tavallinen
Sportsroof. Kävimme listan Rickin kanssa
läpi ja pyysin häntä ottamaan esille viisi
autoa, jotka olisivat ylitse muiden. Tehtävä oli selvästi vaikea, mutta sellaiset
löytyivät ja ovat listalla korostettuina. Itselläni oli oletus, että suurin osa autoista
olisi asiakkaiden, mutta olin siinä väärässä. Suurin osa oli Rickin omia ja osa näistä olikin tavallaan myynnissä ja muutama
oli myynnissä tai ei ehkä sittenkään. Joka
tapauksessa reissu oli mieltä avartava
kokemus ja saimme kunnian tavata aivan
loistavia tyyppejä. Paluumatkalla mietin,
että tämä ei taida jäädä viimeiseksi vierailuksi ja sitäpä siis odotellessa. Jos suunnittelette reissua Ohioon, voin opastaa
parhaani mukaan.
Teksti ja kuvat: Marko Jokinen
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1
2
3
4
5

10

28

29

Colour

Year Model

Lime metallic green
Dark mask green
Coral orange
Grabber yellow
White

1970
1967
1969
1970
1967

Boss 302
Shelby GT 350
Boss 302
Double R code SCJ
GT 390 4 Speed

6

Black

1966

GT 350

7
8
9

Grabber blue
Wimbledon White
Lime metallic

1970
1969
1970

Boss 302
Boss 429
Drag pack

10 Medium Blue

1970

Convertible 428 4 speed

11 drak green
12 Triple Black

1967
1969

13 Red

1968

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1968
1968
1969
1969
1970
1971
1971
1969
1969
1970

Shelby GT500
CobraJet 428
GT 500 KR Shelby 428
4 speed air condition
Shelby GT 500 KR
Shelby GT 350
Boss 429
GT 428
Boss 302
Boss 351
Boss 351
Boss 429
Boss 429
Boss 429

24 Marune

1969

Boss 429

25
26
27
28

1970
1968
1969
1970

Rancero 429 4 speed
Cougar 390 XR7
428 SCJ
Boss 302

29 Wimbledon white

1969

Boss 429

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1966
1969
1970
2007
1971
1971
1970
1969
1967
1970
1969
1969

Shelby GT 350
428 CJ convertible
Boss 302
Shelby convertible
Mach 1 429 4 speed air condition
Mach 1 429
Boss 302
GT 428 CUB
Shelby GT 350
Boss 302
Mach 1 428 4 speed

42 Green?

1969

43 Coral (ogange)
44 Yellow

1970
1970

Shelby GT 500
428 drag pack 4 speed
Boss 429
Boss 302

Lime green (original)
dark green
factory black
Winter blue
Grabber orange
Silver
Bright Yellow
Wimbledon white
Wimbledon white
Grabber blue flames

Red
Diamond blue (White)
Golf streem aqua
Chest nut brown

White
Yellow
Bright gold metallic
Black
Blue
White
Bright gold metallic
Black jade gray
Red
Orange
Black jade

Mileage Price

Other

25000

all original / never painted
3. owner / finished 20 year ago
original
4:30 rear ratio / Drag racer / super rare
Project
Hertz car / two cars - other ok this left
backyard in Ohio / youtube
Rebuilt / nor restored
”Bras Tag Car” / used drag testing
Never restored / one owner
Rarest car / 7 built /
425k$ oﬀered - not accepted
restored 2012-2013
Black 1 top, 2 interrior, 3 exterrior

52000

2230
20000

63000
219000
100000

47000
70000+

155000

37

KR King of the Road / 6 built
79000
200
89000
26000

21000

54000
69000
280000
249000
maybe for sale

Starting soon / might be sold as is
Original car
Drag car
restored
All original / close to MJO boss
All original
3 owner car / new paint - not restored
Almost restored
Not restored / original
Build 1979 / cool street car left as is
Nascar stuﬀ engine / 268 miles when
blew up then restored

45000
21900
95000
129000
11000

Restored 2016
Restored 2019
original not restored /
maybe for sale All
565k$ oﬀered by Japanese
for sale
Restored
for sale
Restored
for sale
Project prob sold

sold
47000
sold
customer car

44

1 owner / not restored / original
Redone / not restored
Original car
Factory test car for ford
Behind gray GT 428 CUB
Thinking to buy

customer car
115000

Customer car / fixin it for sale

to be sold

Customer car
One of 14 Ford promotion car

Oma suosikki

Ihan itsekseen cruising
31.5.2020
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ruisingeja siellä, cruisingeja täällä, cruisingeja joka puolella! Nyt
vain tekee mieli suosia yksilöllisiä
cruisailuita. Ihan itsekseen, ilman seuraa,
ilman aikataulua, ilman sen suurempaa
suunnitelmaa. Alla Mustang ja taivaalla
aurinko, mitä muuta enää kaipaa.

C

Kaunis kesäpäivä aiheutti liikekannel-

la panon, kunhan 50% miehistöstä saatiin
ensin hereille rankan yövuoron jälkeen.
JXA-26 starttailtiin tulille ja suunnaksi
Kaivannon grilli.
Orivesi–Kangasalan vanhalla tiellä on
aina yksi haaveileva autoilija, jolle tuottaa ylipääsemätöntä luomisen tuskaa
pysyä nopeusrajoitusten sallimissa rajoituksissa. Mustangin kuljettaja on taas
aivan liian kauan joutunut liikennöimään
tupaöljyvetoisella Kansanvaunulla, joten
on päässyt unohtumaan, että autolla voi
myös ohittaa menemättä kyyryssä lappulattiassa alamäkeen myötätuulessa
toivoen ettei seuraavaan kilometriin tule
ketään vastaan. Lamppu syttyy vintillä
ja haaveilijasta heilahdettiin ohi, ja matka jatkui nopeusrajoitusten mukaisesti
taustapeilissä nopeasti etääntyvästä autojonosta.
Hetken päästä tien vasemmasta laidasta kimpoaa tielle peura. Peuran nimi lienee
Karma. Mustangin keskimmäinen poljin
survotaan raivokkaasti kohti maapalloa,
mutta sarvipää tulee vasemmalta yhtä
päättäväisesti kuin ulosottomies Latvalan
oven taakse. Mustang ohjataan aivan tien
oikeaa laitaan ja osuma näyttää täydelliseltä keulaosumalta. Silmissä näkyy ennakkoon lenteleviä lasikuidun kappaleita
ja karvainen eläin läpi tuulilasista. Vituttaa
jo valmiiksi ruveta korjaamaan jälkiä, vaikka eläin on havaittu 0,2 sekuntia aikaisemmin eikä kontaktia ole vielä edes tapahtunut. Peura kuitenkin rupeaa epäröimään
ja lyö jarrut kiinni, tosin liian myöhään.
Kuuluu hirvittävä pamaus kun eläin osuu
Mustangiin ja kova kolina kun se pyörii
kylkeä vasten. Sivupeilistä näkyy kun se
ottaa muutamat Michael Jacksonin thriller
moovit eikä edes kaatunut osumasta vaan
ottaa suuntiman takaisin tulosuuntaan
ja katoaa metsään Lasse Virenin askelin.

Pysähdyttiin tarkistamaan vauriot.
Miten voi joku juosta kylkeen, ja saada
aikaan sellaisen jysäyksen, jättämättä siitä mitään jälkiä. Ainoa jälki mitä löytyi oli
keskellä kuskinovea oleva iso hankausjälki. Elikosta ei näkynyt enää jälkeäkään,
taisi jäädä lievä päänsärky muistoksi kohtaamisesta jenkkiautoilijan kanssa, niin
kuin omistajalla kerran Siuro Cruisinkien
jälkeen. Naapuri ajeli Chevroletilla ohi ja
toppasi kyselemään, onko lusikat laitettu
jakoon vai miksi me tallailemme tiepuolessa. Olimme vain tiedustelemassa kolaripaikalta paenneen terveyden tilaa.
Matka sai jatkua kun ei se kerran tähän

loppunut. Suunnaksi Kaivannon kanavan
grilli. Siinä hamppareita odotellessa katse harhailee väkisin haivein suuntaan. V8
ääni saa katseen tarkentamaan kanssa
harrastajain ohi lipuvaa upeaa kalustoa.
Kesäinen keli on ajanut selkeästi muitakin harrastajia liikkeelle. Einekset olivat
kelvollisia, kokki saa siis elää.
Matka jatkui Pälkäneelle rauniokirkolle. Monta kertaa pitänyt pysähtyä Mustangilla ottamaan valokuva kahdesta
rauniosta, jotka ovat edelleen aktiivipalveluksessa. Toinen on vain 500 vuotta
nuorempi.
Matka jatkui kohti Aitoota, jossa ei tällä kertaa koettu kirkastumista vaan suunnattiin kohti Sappeeta. Ylös vuoren päälle

ajellessa kapeaa asvalttitietä tuli väkisinkin mieleen vuosi sitten Isolla Syötteellä
vietetty juhannus. Ainoina eroina, että
nyt ei ollut miljoonaa hyttystä, ei poroja,
ei satanut vettä, eikä alla ollut kilpuria.
Muuten ihan sama. Mäenlaella oleva hotelli on kiinni kuin esinahka vetoketjun välissä. Täällä ketään ole edes jodlaamassa,
mutta maisemat ovat komeat. Nyt ollaan
paikallisesti maailman huipulla!
Huokailu saavutti lakipisteensä ja cruising jatkui kohti Kuhmalahtea. Nyt on
kylätie todella nimensä veroinen. Paikoin
tie kulkee talon seiniä hipoen, välissä ei
ole mitään. Siitä mistä tie loppuu, alkaa
asunnon seinä. Asvaltti on parasta ennen
-päiväyksen jo menettänyt, mutta se ei
juuri haittaa kun tekee mieli vain lipua hiljaa taloryhmien välistä. Wanhaa Suomea
on kuin onkin vielä jossain jäljellä, paljon
olisi nähtävää. Cruising jatkuu Eräjärven
läpi aina Orivedelle, jossa päätetään kiertää keskustan kautta. Tämä jossain kohtaa myös kaupungiksi tituleerattu kylä
on autio kuin asentajan tili viikkoa ennen
tilipäivää. Eräjärvelläkin oli enemmän ihmisiä! Enää on jäljellä kolme ryydloikkaa
ja ollaan kotona ranchilla. Reitin 145 kilometriä oli hyvä aloitustestireissu JXA:lle
ennen kesän pisempiä reissuja.
Teksti ja kuvat: Arto Malinen
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Ford Challenge, Pesämäki 23.8.

Elokuussa vihdoinkin
kierrokset nousevat
– kaksi ratatapahtumaa Mustang Clubin jäsenille!

FMOC Ford Challenge 2020 ajoharjoittelutapahtuma – Pesämäki 23.8.

FMOC ja Rayden Racingin järjestävät yhdessä kesän vauhdikkaimman Ford ratapäivän!
Menossa mukana myös Ford Store
Laakkonen Helsinki.
Tapahtumaan ilmoittautuminen ennakkoon 15.7. mennessä!
Ilmoittautuminen suoritetaan Mustangclub.fi -foorumin osion ”race tapahtumat” FMOC Ford Challenge 2020 ohjeita
noudattaen.
Kun tulet ratapäiville, ilmoittaudu ensin kisatoimistoon paikallaolijaksi. Täytä/
palauta vastuuvapautuslomake. Kerhon
jäsenyys FMOC tai Cosworth&RS Club
tulee pystyä todistamaan vuoden 2020
jäsenkortilla.
Tavoiteaikataulu sekä ohjelma

Rata käytössä klo 10.00–19.00
• 10.00–11.30 Vapaa rata-ajo ilman
aikojen kirjausta
• 11.30–12.00 Ford Challenge
ajajakokous
• 12.00–13.30 Rata-ajo. Kellotus ja
tulosten kirjaus omilla puhelimilla
ilmaista Racechrono sovellusta
käyttäen.
• 13.30–14.00 Tauko
26
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Ford Motor Company Day (FoMoCo), Ahvenisto 29.8.
• 14.00–14.15 Slalom ja SSC
tutustuminen
• 14.30 Slalom ja Speed Stop Challenge
• Slalomin ja Speed Stop Challengen
jälkeen vapaa rata-ajo jatkuu aina
19.00 asti
Aikataulu on alustava ja voi muuttua olosuhteista johtuen!
Tapahtuman säännöt

Tapahtuman lajit kehittävät ajoneuvon
hallintaa ja toimivat kattavana testipenkkinä ajoneuvon tekniikan testaamisessa.
Tapahtumassa kisaamme kolmessa lajissa leikkimielisesti tulokset kirjaten.
Pistelaskentaan kerätään sijoitukset
kolmesta lajista, joista kustakin saat sijoituksesi mukaisen määrän pisteitä. Vähiten pisteitä kerännyt on kilpailun voittaja.
Kolme parasta palkitaan!
Kypärä on pakollinen rata-ajossa ja
speed stop challengessa.
Kisassa ei ole eri luokkia, kaikki ajavat
samassa luokassa.
Osallistua saavat kaikki Ford-merkkiset autot FMOC- ja CRSC-kerhoista.
Kilpailu käydään periaatteella ’one
man one machine’, eli pisteistä kilpaillessa ajat vain yhdellä autolla.
Rengastus on vapaa joka lajissa.
Pidätämme oikeuden muuttaa sääntöjä olosuhteista ja aikataulumuutoksista
johtuen.
Rata-ajo

Älypuhelimeen saa ladattua ilmaisen
Race Chrono -sovelluksen. Jos kyseinen
ajanotto-ohjelma ei ole tuttu, saanee
paikan päällä apuja sen käyttöön muilta ajajilta. Race Chrono toimii hyvin, jos
puhelimen pitää näkyvällä paikalla esim.
rintataskussa. Ford Challenge -kilpailuun
lasketaan mukaan nopein ajettu kierros
välillä 12.00–13.30, jonka jokainen kuljettaja ilmoittaa itse kilpailutoimistoon.
Itse rata-ajo tapahtuu normaaliin
Mustang Clubin ratapäivätyyliin. Ratakierroksia tai yhtä aikaa ajavien määriä
ei ole rajoitettu. Kuten aina, radalla on
muistettava vilkuilla taustapeiliä nopeimpien autojen varalta sekä annettava niille
tarvittaessa tilaa. Suuntavilkkua on hyvä
käyttää siirryttäessä pois nopeimmalta
ajoväylältä, väistettäessä takaa tulevaa
autoa sekä varikolle palatessa. Ohitustilanteissa vastuu on kuitenkin aina ohittavalla autolla.
Rata-ajossa on kypäräpakko ja ilmastointilaitteet on kytkettävä pois päältä.
Radalla ei ole lippumiehiä, joten jokaisen
on itse ymmärrettävä hiljentää vauhtia
jos esim. toinen auto on jäänyt radan
varteen. Nestevuodon sattuessa pitää
hiljentää vauhtia ja radalta poistutaan
välittömästi.

Slalom

Ennen ajoa kokoonnutaan perehtymään
kahden lajin kulku ajamalla läpi. Muista
olla ajoissa paikalla! Kesken slalomin ei
ole mahdollista tutustua rataan muulla
tavoin kuin katsomalla radan reunalta
muilta mallia.
Slalom ajetaan keiloja pujotellen
moottoriradalla yksi auto kerrallaan.
Ajanotto toteutetaan kerhomme laitteistolla joka mittaa ajan lähtö- ja maaliporttien välillä. Voit lukea lisää slalomista
kerhomme foorumilta osiosta Race tapahtumat.
Speed Stop Challenge

Kiihdytetään radan pääsuoralla. Lähtö
tapahtuu seisovana lähtönä pääsuoran
alusta yksi auto kerrallaan. Renkaita EI
lämmitetä burniksella ennen lähtöä.
Lämpö otetaan slalomissa.
Ajanoton katkaisu tapahtuu pääsuoralla maaliviivalla. Maaliviivan jälkeen

on tilaa/aikaa pysäyttää auto 20 metrin
matkalle merkitylle maalisektorille jolloin suoritus on hyväksytty. Mikäli autosi
ei ylitä maaliviivaa kokonaan tai autosi
nokka ylittää maalisektorin takareunan
rajan, on suoritus hylätty.
FoMoCo Day 29.8. Ahvenistolla on
must kaikille "corner carvereille". Legendaarinen Ahveniston rata http://ahvenistoracecircuit.com toimii jälleen Fordien
koeponnistimena. Rata auki klo 10–18,
ns. melupäivä, ohjelmassa vapaata rata-ajoa sekä sprinttikisa, jossa Mustangit
ovat perinteisesti olleet vahvoilla! Tästä
tapahtumasta tiedotamme lisää kerhomme Facebookissa ja foorumilla heti kun
järjestäjältä tulee lisää infoa.

Teksti: Antti Kallio
Kuvat: Jari Asell
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Viikonloppu Oulun seudulla
ulun puuhaporukan kanssa suunniteltiin helmi-maaliskuun vaihteeseen tallivierailu kierrosta,
jollaista sillä seudulla ei oltu järjestetty ja
nyt olisi itselläkin mahdollisuus päästä tutustumaan Oulun harrastajiin. Kimmo T:n
ja Jokisen Markon kanssa juteltuamme
asiat lähtivät etenemään nopeasti ja he
suunnittelivat reitit ja aikataulut, sekä kartoittivat halukkaita osallistujia.

O

Perjantaina 28.3. lähdimme Luojuk-

sen Ripan kanssa kohti Oulua ja matkalla
poikkesimme Lapualla moikkaamassa
Mäntysen Tapsaa, samalla pääsimme
katsomaan Tapsan custom Mercuryn
edistymistä, joka oli tekniikan sovittamiskunnossa.
Seuraava etappi oli Lumijoella, jossa
majaili -54 Ford Customline. Halosen
Mikan auto on 2-ovinen ja siitä otimme mittoja Ripan pojan samanikäiseen
Suomi-auto projektiin. Ripeässä pakkassäässä sormet kohmeessa saimme ovet
mittailtua ja läksimme kohti Oulunsaloa.
Liikasen Esan luona on aina pakko poiketa, Esahan on pitkänlinjan harrastaja ja
hänellä on ollut monia erikoisia Mustangeja. Esan Mustang-muisteluja tullaan lukemaan Corralista tulevaisuudessa. Tällä
hetkellä tallissa oli hienoja näyttelyautoja
ja Mustangia haaveillaan taas perheeseen.
Mukavan tarinatuokion jälkeen kamat
kasaan ja kohti hotellia, jossa Jokisen
Marko jo odottelikin. Kamat huoneeseen
ja kebab-paikan kautta Markon hallille,
jonne tuli myös Oulun alueen ay-henkilö
Kimmo T. ja muutama muu. Iltaa oli kui-

Mika Halosen -54 Ford.

tenkin vielä jäljellä ja lähdimme tutustumaan auto-sähkö velhon valtakuntaan.
Arto Lehtosen omistama AJL-engineering oli määränpää ja siellä sai auton asialliset sähköistykset aivan uuden
merkityksen. Sillä tarkkuudella ja huolellisuudella toteutetut sähköjohdotukset olivat ilo silmälle, tähänkin tullaan
projektiluonteisesti palaamaan, kunhan
asiat saadaan siihen vaiheeseen. Illan
päätteeksi täytyi käydä vielä tutustumassa Oulun yöhön...no se siitä.

Markon uudempi päällikkö lumessa.
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AJL-ﬁrman osaamista.

Maurin entisöintiprojekti.

Lauantaina 29.2. oli Kimmo hakemassa

meitä hotellilta aamulla ennen yhdeksää
ja ensimmäinen kohde oli Mauri Pehkosen talli, missä oli todella viimeisen
päälle entisöitävä Mustang. Tämä kolme
vuotta sitten itse tuotettu auto oli seisonut 10 vuotta kuivalla seudulla ja kokee
nyt täydellisen entisöinnin todella pikkutarkasti toteutettuna. Maurin toisessa
tallissa olivat hienot Cadillac ja Jaguar
harrasteautot ja ne olivat myös laitettu
museokuntoon.
Toinen talli. Tynin Tatun vihreä -66
ostettiin Vaasasta -18 ja se oli ollut pois
liikenteestä -96 alkaen. Tatun käsittelyssä autoon tulee mittavien peltitöiden
valmistuttua myös uudelleen tehty tekniikka, Tatulla on myös tallissa Edsel, joka kyyditsee tapahtumiin siihen saakka
kunnes Musse on ajokunnossa.

Tatun hitsausurakkaa
ja nätti Edsel.
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Välillä käytiin tankkaamassa itsemme
kalaravintola Vihiluodossa. Mahat täynnä maukasta lohta matka jatkui Piipposen Jukan -67 mallia ihmettelemään.
Jukan autossa on ruiskulla ryyditetty
302 ja automaatti, nyt oli työn alla tankin loiskelevyt, jotta bensaa riittää myös
mutka-ajossa.Hienon Vintage Burgundyn
värisävyisen auton alla on myös näyttävät Shelby-vanteet, jotka sopivat hienosti
kokonaisuuteen. Mittaristo oli Jukan toimesta myös päivitetty nykyversioon.

Jukan hieno -67.

Aika menee kuin siivillä, joten kierroksen on jatkuttava, siis suunta kohti Jyrin
ja Samin kimppatallia. Paikanpäällä oli
kaksikko Jyrin ht -65 ja Samin sportroof
-69. Jyrin autosta oli moottori ja laatikko
irti ja niiden päivitys kesken, muutoin auton patinoitunut ilme oli kerrassaan hieno, tekniikan päivityksen jälkeen toivotaan, että Jyri malttaa pitää ulkokuoren
ennallaan. Samin -69 odottelee kevättä
pikkufiksausten jälkeen ja ei muuta oikeastaan tarvitsekaan. Siinä poikien tallilla
ollessa tuli Wennströmin Rami käymään
ja kutsui naapuritalliin, jossa oli Ramin
641/2 kokemassa 20 vuoden seisomisen
jälkeistä herättelyä ja lattialla odotteli
asennusta joukko uusia osia.

Jyrin ja Samin tallissa
Samin sininen -69 ja
Jyrin valkoinen -65.

Ramin 64 1/2 palaa baanalle.
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Vielä lauantain viimeinen kohde oli Kokon Petrin -69 Mach 1. Auto on Petrin silmäterä, joka vuosi sitten koki yhteenoton.
Heti maalauksen jälkeen musse sai ’pusun’ takakulmaan kanssa-autoilijalta ja
Oulun näyttelyyn valittu auto meni uudelleen remonttiin. Nyt on pellit saatu kuosiin ja auto odottelee maalarille pääsyä.

Petrin auto sai uutta peltiä.

Sunnuntaina 1.3. menimme aamulla

Markon -70 Boss.
Tästä lisää kun
projekti etenee.

Markon toiselle hallille katsomaan -70
Bossia. Itselle tuttu auto vuosien takaa
on saamassa todella laajan ja laadukkaan entisöinnin (autosta tulossa projekti tarinaa lehteen), koska on saanut myös
raskasta jalkaa vuosien aikana. Projekti
on kuitenkin suhteellisen hyvä ja osia on
tulossa ympäri maailmaa. Markon toinen
herkku on tuoreempi päällikkö, joka on
lähes uudenveroinen ja odottelee kilvitystä, sekä kevään ajokelejä. Marko kuitenkin näytti hieman esimakua ja ulkoilutti
lumisessa kelissä Bossiaan.
Matkan aikana poikettiin myös aivan
superpajalla, jossa tehdään tekniikkapuolen töinä lähes mitä vaan. J.P Pukeman luotsaama moottoripaja tarjoaa
asiakkailleen täyden palvelun ja sormi
ei mene suuhun erikoisenpienkaan koneiden kohdalla. Tietoa ja taitoa on vuosikymmenien verran ja tiettävästi -70
Bossin konekin koneistetaan ja kootaan
täällä.
Suuret kiitoksen kaikille jotka jaksoitte kuskata ja kuunnella allekirjoittanutta.

Teksti ja kuvat: Toimitus

J-P Pukeman pajalla on meininkiä.

Cruising-rintamalla ollut rauhallista
– jotain on kuitenkin ﬁlmille tarttunut
atakunnassa ajeltiin Vappu cruising
viileässä säässä, Nakkilan Storagen
pihasta startannut lenkki sai noin
50 autokuntaa mukaan. Verstaan pitäjät Harri
ja Marjo Höglund tarjosivat munkkikahvit
osallistujille, idea ja toteutus olivat hienot.
Kun tuli alueelle, sai autoon kahvin ja munkin,
jotka maistuivat letkan lähtöä odotellessa tosi
maukkailta. Itse cruising kiersi Satakuntaa
noin reilun kahden tunnin ajan, jonka jälkeen
kaikki katosivat omille teilleen.
Toimitus

S

Melkein samanikäiset serkukset maalaismaisemassa.

Niemisen Samin museoitu Thunderbird.
Kaasalaisen Antti saapui Shelbyllä.

Pihlavamäen Juha teki Machin vuodessa
viimeisen päälle.
”Jorma” vaan jaksaa Ramin käskytyksessä.
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Saleen muutti Poriin ja pääsi heti ajoon.
Mustaniemen Arton pitkä projekti on valmis.
Noin 30 vuotta meni, mutta nyt taas poni laukkaa.
Pasin ja Heidin auto oli vapputunnelmissa.

Junttilan Raimo piti vielä
katon päällä.
Simulat oli vaihteeksi
liikenteessä ”vanhuksella”.

Urosen Tapion museoitu -66,
Kunnon jenkkifarkku on aina ilo silmälle
vielä kun näitä on liikenteessä.

CORRAL 2•2020
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Summe Kotona
2020 –
nnostuin lelukeräilystä 90-luvun alussa ja kun elettiin
aikaa ennen internet niin autoja piti metsästää toy
swapeista Suomesta, mutta ennenkaikkea Ruotsi,
Tanska, Saksa ja Englanti.
Mun kiinnostus oli jenkkiautot, eurofordit ja peltiautot.
Mustang oli aina #1. Tämä harrastus eli ja elää edelleen,
autot on vitriinissä ja tuottavat iloa itselle ja vierailijoille.
Vähän Ruususen unta toki nukuttiin kunnes viime talvena
tulla putkahti tarjolle Scalextric-setti, iso kasa rataa, autoja, varaosia yms. Kiitos tässä kohtaa Santeri Savikko.
No tämähän sytytti ja lähes samantien homma ”lähti
lapasesta”. Nyt on ullakolla yli 30-metrinen mutkarata, lähes 100 autoa, sähköinen ajanotto, viritysosia, moottoreita, renkaita yms. Ja kun drag race historiaa on, niin kamu
taikoi lähtövaloiksI täysin toimivan ”joulukuusen”.

I

Tarina ja kuvat: Pertti Eriksson #1
34
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Peltiautoja
Made in Japan, 60-luku.

Lesney Matchbox, Englanti, 60-luku. Hyvä vapaa-ajan kalusto.

Dinky Toys, Englanti. Pari eri
versiota -65 fastback.

Tekno Denmark,
-65 avómusse ja
Sprite Musketeer
caravan.

Corgi Toys, Englanti. -65 ja
eri väri/vannevariaatioita on
lähes 20 kappaletta.
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Kotiradan tunnelmia. Autojen mittakaava
1:32 ja hienoja musseja löytyy eri
valmistajilta, ainakin Scalextric, Pioneer,
Carrera, Revell Monogram.
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SkotKeimola, Järvenpää.
Kiitos esittelystä,
mukavista ajohetkistä,
lajiin perehdyttänmisestä ja
kuvista Tapsa Janhunen.
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Esko Mattilan matkakertomuksia
OSA 2

ustang-miehen erilainen matka oli viime vuoden
kesällä, kun Esko pakkasi tavaransa ja lähti San
Franciscoa kohden. Sieltä käsin oli tällä kertaa
vuorossa moottoripyöräseikkailu Kalliovuorille. Alkuun
oli lämmittelyajo välillä San Francisco–Vancouver eli
1 500 kilometriä, jonne muu seurue oli lentänyt Suomesta.
Peter Pan Bike.FI nimisen yrityksen kautta oli tehty kaikki
tarvittava alustustyö ja pyörät, majoitukset ynnä muut olivat
ennakkoon hoidetut. Tämä siis tällä kertaa Harrikan selässä,
mutta kannattaa lukea matkakertomukset, koska saman
seikkailun voi kokea myös Mustangin puikoissa...

M

Teksti: Toimitus Kuvat: Esko Mattilan arkisto

Matkakertomukset:
» www.peterpanbike.fi/201907-kalliovuoret
» www.peterpanbike.fi/kanada-moottoripyoralla
» www.youtube.com/playlist?list=PLZ8AqqZjt8cOnVQfIg4p-OD_qy_sKaVxl
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Eskon oma Mustang
vielä peiton alla.

Eka
Fun Runie

vuоna 2000

Huomenta ja haukotus,
nyt alkaa matkustus.
Janakkalaan pitäisi päästä,
sananen kuunnellaan päivän säästä.
Aurinko seassa poutapilvien
ja nokka kohti tapaamista Mustangien.
Forssan kodalla jo kolme meitä,
kartasta tutkin mä oikeita teitä.
Ja siinähän se onkin Linnatuuli
ja melkein jo autojen hyrinänkin kuuli.
Mahtava näkymä avautuu eteemme,
ihmetystä riittää, sillä onhan tämä ensimmäinen Fun Run reissumme.
Yrjö jakaa ohjeet kaikille ja
tankkausten jälkeen ajetaan lähtöpaikoille.
Eeron sininen avokaunotar asettuu johtoon,
kyllä aurinkolasit tarvitaisiin tähän peltien hohtoon!
Pyhä jysäys, mikä näkymä,
40 autoa etenee tyylikkäänä.
Pääni on irrota hartioista
kun seuraan jonoa suurenmoista.
Mustangeja! Vanhoja ja uusia,
Mustangeja! Malleja monenmoisia.
Värikäs letka tyylikkäästi matkaa
kohti Janakkalan paloasemaa.
Moni kulkija katsomaan seisahtuu,
kunnioitus kasvoilta heijastuu.
Mutta ennekuin päästään seuraamaan ajoja Mikojen,
otetaan mittää taidoista omien kuskien.
Vanhan sokeritehtaan maisemassa
on vauhtia ja pärinää omassa slalom-kisassa.
Vauhdin pelko ei vaivaa nuorta naista, joka Gougariaan kuskaa,
kurvissa ajaa melkein päin pientä puskaa.
Vaan luonto lähellä sydäntä kun on,
säästyy puuparka alta tuhon.
Voitttajat vasta myöhemmin tänään paljastetaan,
kunhan baarissa jällen kokoonnutaan.
Näin kisa käyty loppuun,
vaan ei syytä hoppuun.
Vielä ohjeita etappiin seuraavaan
ja sitten vain letkan mukaan taas matkaa jatkamaan.
Niin perille päästään Hämeenlinnan paloasemalle,
kaikki autot saadaan parkkiin piha-alueelle.
Ohjelmassa on kahvia ja formulaa
ja annos palomiesten toimintaa.

Matka jatkuu Parolaan päin nyt,
on autotkin jo kymmenellä lisääntynyt.
Letka kääntyy panssarialueelle,
mutkittelevalle metsätielle.
Yht’äkkiä vauhti hiljentyy
ja kohta koko letka pysähtyy.
Missä vika, vauhtia lisätkää,
jonon takaosassa jo tööttäillään!
Kohtahan se syykin tähän on selvinnyt,
on osa meistä reitiltä eksynyt.
Eero tekee uukkarin takaisinpäin,
meidän odotellessa ja itseämme kukin milläkin evästäin.
Sotapoliisitkin kiinnostuivat metsän väestä oudosta,
ensin ohi ajavat hämmästyneenä metsänreunan autojoukosta.
Toinen auto jo pysähtyy utelemaan,
mitä me tässä oikeen lorvaillaan.
Ja vielä yksi auto tekee ohimarssin,
liekö tästä vielä aikaansaada jonkinlaisen farssin?
Eipä silti voi moittia sotapoikia,
harvoin he taitavat metsästään löytää 50 Mustangia!
Kohta eksyneetkin ovat takaisin laumassa
ja matka jatkuu maalaismaisemassa.
Hevoset heristelevät korviaan
kun Mustagit hyräilevät hevosvoimiaan.
Matkaamme kohti Aulankoa,
jossa meihin tehdään vähän jakoa.
Eli jos yövyt hotelli Vaakunassa,
jää hetkeksi tähän ja kohta jatketaan Yrjön seurassa.
Jos taas kuulut Eeron porukkaan,
jatka matkaa Hämeenlinnan keskustaan.
Pieni kierros jos vielä tehtäisiin,
niin illanviettoon samaan aikaan kaikki ehdittäisiin.
Vaan Eeron letkan pää hukataan
ja ummikkoina eteenpäin ajetaan.
Vähän neuvoa matkalla kun kysytään,
lopuksi hyvin perille löydetään.
Hotellin parkkipaikka täytyy monesta Mustangista
ja niiden ylpeät matkaajat löytyvät kohta talon kabinetista.
Ruokaa siinä odotellessa
ja alkujuomia nautiskellessa
arvotaan voitot päivän arvoille
sekä jaetaan palkinnot ajokisan voittajille.
Kiertopalkinnon komeanlaisen saa
tällä reissulla vaihtaa omistajaa;
on Eero tehnyt töitä hyväksi kerhon
ja näin myös tunnustettu se on.
Ja ei muuta kun syömään koko porukalla,
vatsa täynnä voi sitten mukavasti Paperitähtien musaa kuunnella.
Niin ilta yöksi kuin salaa vierähtää
ja yksi sun toinen päivän menon jälkee jo väsähtää.
Huudellaan järjestäjille päivästä paljon kiitoksia
sekä kaikille turvllisen matkan toivotuksia.
Ensi kesänä kai taas tavataan
ja vielä ehkä pidemmässä letkassa sillon ajetaan?!
Kirjoitti Päivi Corralliin 3/2000 ja tämän kesän jälkeen ei voi
todeta kuin: ”Vau, mikä aloitus tälle Fun Run rupeamallemme!”
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Ella Pohjanvirta 9 v.

Nelli Avelin 11 v. – Matkalla Joensuuhun.

Piirustuskilpailu
ustang-kerho järjesti tänä keväänä
suuren piirustuskilpailun, että lapsilla
ja nuorilla olisi jotakin tekemistä sisätiloissa. Kilpailuluokkia oli kolme eli 0–5, 6–10
ja 11–15-vuotiaat lapset ja nuoret. Aiheena oli
oma/naapurin tai vaikka unelmien Mustang sekä sen omistaja/perhe tai vaikka oma kuvakin.
Valmiita aiheita oli annettu mm. ”Meidän isi
kaatoi ainakin 5 keilaa yhdessä slalomissa” tai
”Upea -76 Mustang näyttelyssä Mikkelin satamassa”. Tyttöjä ajatellen oli mahdollisuus myös
piirtää hevonenkin tässä kilpailussa. Piirustuskilpailuaika oli 30.3.–25.5.2020.
Piirustuskilpailun arvovaltaiseen kilpailuraatiin kuuluivat Rebecca Hakamo, Merja Masalin, Elina Vilen, Marlene Lindqvist ja Tiina
Vuori. Vähäisen osanoton vuoksi yhdistimme
eri sarjat ja päätimme palkita kaikki osallistujat ja julkaista piirustukset kerhomme lehdessä
Corralissa. Jarkin suoritus jätettiin arvostelematta yli-ikäisyyteen vedoten. Kiitos kaikille
kilpailuun osallistuneille!

Lenni Avelin 10 v.

M
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Olivia Sarparanta 11-15 v. – Mustangia kesyttämässä.

Jenna Lankinen 9 v. – Mustang GT.

JÄSENETULIIKKEET
Autotalo Laakkonen
Herttoniemi

PP-Autokoneistus T:mi

T:mi Seppo Niemensivu

Lappeenranta

Helsinki
Yhteyshenkilö:
Markku Turunen, p. 010 214 8107
Mekaanikonkatu 12, 00880 Helsinki

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

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

P. 05 451 4772
Simolantie 2, 53600 Lappeenranta

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

www.pp-autokoneistus.fi

Ravintola Jalmar
Vääksy
Jäsenille –10 % alennus ruokalistalta
Anianpellontie 17, 17200 Vääksy
www.ravintolajalmar.fi

IKH Työkalu ja
Varaosa Oy

Shineld

Vantaa, Helsinki, Espoo,
Lappeenranta, Kuopio, Oulu,
Tampere ja Jyväskylä
Yhteyshenkilö:
Sari Hannuksela
sari.hannuksela@ikh.fi

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

Kaarlokadun Huolto

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

Summa
Jäsenille alennus 10–15 % normaalihinnoista (ei Corral-tarjouksista).
Yhteyshenkilö:
Jukka Johansson, p. 05 355 7289
myynti@tradeparts.info
www.tradeparts.info

Seinäjoki

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

Trade Parts

Tammer-Tukku
Tampere
FMOC-jäsenkorttia näyttämällä
kassalla Mustang-grillaustuotteista
–10 % alennus.
P. 03 252 1290
Ajokinkuja 3, Tampere

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

US Center Oy
Loimaa
Alennus vaihtelee tuotteittain.
Yhteyshenkilö:
Matti Rautakumpu, p. 02 555 1500
rautakumpu@uscenter.fi
Lamminkatu 11, 32200 Loimaa
www.uscenter.fi

Tarvikekolmio Oy
Lohja
Jäsenalennuksia IKH:n norm.hinnoista
10 %, muista kaupan norm.hintaisista
tuotteista 0–20 % tuotekohtaisesti.
Yhteyshenkilö:
Markku Valden, p. 019 321 088
myynti@tarvikekolmio.fi
Venteläntie 8, 08500 Lohja
www.tarvikekolmio.fi

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
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Tarkoituksenamme on tehdä kerholle seinäkalenteri
vuodelle 2021.

Säännöt: Ota kuva jostain yhteiseen harrastukseemme liittyvästä autosta,
esineestä, tapahtumasta tai henkilöstä (hänen luvallaan tietenkin). Virkavallan
avustuksella otettuja kuvia emme hyväksy. Kuvien tulee olla laadultaan hyviä
sekä käsittelemättömiä, pienet rajaukset sallitaan. Kuvia on mahdollista
lähettää kilpailuun 3 kpl / kilpailija. Lähettämällä kuvia kilpailuun luovutat
myös samalla niiden käyttöoikeuden FMOC ry:lle.
Kuvat tulee lähettää osoitteeseen
hallitus@mustangclub.fi 31.8.2020 mennessä.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja
Ponipuodin laajasta valikoimasta.
Hallitus

OPWEBRSADE PA
EN TO RTS
24 RE
/7
T

LEGENDARY
WHEELS
SHELBY VANTEET TULOSSA
VARASTOON SEKÄ TILAUKSESTA

C5ZZ-1007-AR

STYLED STEEL
14X5” 5X4,5”
CHARGOAL TUMMA

OSTA VAIKKA SUDITUS VANTEIKSI/VARALLE

CS14-215455-CP

ALUVANNE
Shelby CS14
20x11 +50 mm
Chrome Powder

235,-

LW50-70754A

ALLOYS

M O T O R S P O R T S

315,-

MAGNUM
50017X7
5X4.5”
SATIINIMUSTA

236,-

LOPUT EAGLE
VANTEET

CS5-911550-G

ALKAEN 50-99€

ALUVANNE
Shelby CS5
19x11 +50mm
Gunmetal

LW30-50754B

MAGSTAR
15X7 5X4,
5”4,25BS

LOPUT
BOSS 338 ALUVANTEET
20X10” 5X4,5” ET+35MM
MUSTA KIILLOTETTU 120/kpl

339,-

210,-

M O T O R S P O R T S

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

ALLOYS

W

H

E

E

L

S

TM

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

TERVETULOA PERINTEISELLE HUOLTOASEMALLE

HUOLLOT PESUT KAHVILA
KARRYN VUOKRAUS VIRALLINEN VALVOLINE-MYYJA
MUSTANG-KERHON JÄSENKORTILLA -10 %

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

GRILLAUSYLIVOIMAA
Luo oma grillauskokemuksesi
modernilla ja huippulaadukkaalla Mustang Sapphire-kaasugrillillä
ja monipuolisilla lisätarvikkeilla.
Sapphire-kaasugrillin erikoisuus on tehokas rengaspoltin
upotettuna grillin sisään. Upotettu rengaspoltin yhdessä
Multigrill-yhdistettävien lisätarvikkeiden kanssa
mahdollistaa erittäin monipuolisen grillaamisen.
Lue lisää ja tutustu koko grillivalikoimaamme

mustang-grill.com

OSALLISTU:
mustang-grill.com/
voitamatka

SEURAA SOMESSA PARHAIMPIA GRILLAUSVINKKEJÄ
@mustanggrill #grillaamustangilla
GRILLAUSYLIVOIMAA

GrillaaMustangilla

Grillaa Mustangilla

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

FORD
MUSTANGIT
myy ja
huoltaa

www.ravintolajalmar.Ё

FordStore
LAHTI

Ota yhteyttä:
SAMI AALTO, p. 050 4096 055
sami.aalto@fordstorelahti.ʕ
Myyntimiehenkatu 4, Lahti
huolto p. 03 8235 142
www.fordstorelahti.ʕ

FUNRUN 2020 PAIDAT
uosi 2020 on ollut monella tapaa
eriskummallinen, ja Covid19-tilanteen seurauksena jouduimme myös
jättämään perinteisen FunRun-tapahtumaan
väliin. Päätimme, ettemme anna tämän lannistaa ja yhteistuumin lähdimme ideoimaan
kuinka yrittäisimme muuttaa FunRun 2020
Vaasa -tapahtuman virtuaaliseksi. Virtuaalitapahtuma tullaan järjestämään lauantaina 25.7.2020 iltajuhlineen. Järjestelytoimikunta tiedottaa asiasta tarkemmin
mahdollisimman pian.

V

Kerhomme toiminta on vallitsevan tilanteen
vuoksi kokenut kovan kevään. Erityisesti
näyttelyiden peruuntuminen tuntuu merkittävästi kerhon taloudessa, koska noiden
tapahtumien merkitys on suuri yleishyödyllisen yhdistyksen kassavirralle – iso osa kerhotuotteiden myynnistä tapahtuu nimenomaan tapahtumissa. Varsinaisen FunRun
2020 Vaasa -tapahtuman järjestelyt olivat
myös luonnollisesti jo pitkällä, kun vaikea
päätös tehtiin – esimerkiksi erä FunRun 2020
paitoja oli tuolloin jo painettuina.

Nyt voit olla tukemassa kerhon toimintaa lunastamalla jo lähes varmasti keräilyharvinaisuudeksi muodostuvan FUNRUN 2020 Vaasa
paidan itsellesi.

Paidat myydään
erikoishinnalla

10€ / 1 kpl 15€ / 2 kpl
Paidan lunastaneille on luvassa myös kisailuja Virtual FunRun2020 -tapahtumassa.
Paidat tulevat myyntiin Ponipuotiin. Näiden
lisäksi nopeimmille löytyy vielä pieni erä
FunRun-kangaskasseja 8 € hintaan.
Postituskulujen optimoimiseksi, suosittelemme alueellisia kimppatilauksia. Alueiden
yhteyshenkilöt voivat auttaa tässä asiassa.
Paidat sijaitsevat Vaasassa, joten lähialueiden
kerholaiset tai läpikulkumatkalaiset voivat
halutessaan sopia myös noudosta Vaasasta.

-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

Osatt jaa palvelut
Mustangiinn jaa
muihinn jenkkeihin!
Säännölliset toimitukset
Huippumerkit
Asiakaslähtöinen palvelu
Loistava sijainti

040
400-5606 254 info@tuumacid.fi
.fi
www.tuumacid.fi
.fi
Pajakatu 2 A 1 11130 Riihimäki
ki

PONIPUOTI

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

Tee tilauksesi verkkokaupasta www.ponipuoti.fi tai
sähköpostilla ponipuoti@mustangclub.fi.
HUOM! Maksutavat tapahtumissa nyt kortilla tai käteisellä!

Kerhotavaroiden myynti vain jäsenistölle (jäsenyys tarkastetaan).

Tämän kevään
uutuustuote!
Koristele autosi kerhon omalla lipulla ja
viimeistelet kulkupelisi juhlakuntoon – näytä
koko maailmalle, mihin kerhoon kuulut! Autoliput myydään 1 kpl ja/tai 2 kpl -pakkauksena!
Usein ei autoillessa halua kiinnittää ylimääräistä
huomiota. Toisinaan, vaikkapa kerhon ja muissa
tapahtumissa kuitenkin haluaa jakaa ja edustaa
mihin autokerhoon kuuluu. Nyt on mahdollisuus
koristella auto upeilla autolipuilla, jotka eivät jää
ohikulkijoilta huomaamatta!
Autoliput myydään yhden ja kahden lipun
pakkauksessa, ja niissä on muovinen kiinnitysosa, jolla lippu kiinnitetään kätevästi auton
sivuikkunaan. Tuunaa autosi kesän tapahtumiin!
1 kpl yksi lippu ja pidike 12 €
2 kpl 2 lippua ja 2 pidikettä 20 €
Kiinnitetään auton sivuikkunaan kiinnikkeellä
Mitat: 30×45 cm
Materiaali: polyesteri, PP-muovi
HUOM!! -69 vuosimallista ylöspäin sopii
ikkunaan kiinnitys! V. 65–68 on karmit lasin
yläreunassa, joten klipsi ei veny siihen, että
pysyisi kiinni siinä!
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kpl 15€
1 kpl 10€ • 2 ä sivulta
delliselt
Lisätietoja e

