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T ätä kirjoittaessa Suomen koranara-
joitukset näyttäisivät kesän osalta 
helpottuvan, toivotaan ettei ole tul-

lut mitään takapakkia tilanteeseen. Kevät 
on mennyt omalta osaltani kiertäessä Suo-
mea ja tapaamassa kanssaharrastajia, on 
ollut hienoa nähdä miten vieraanvaraisesti 
ja ystävällisesti on otettu vastaan ’vierailija’. 
Tein tosiaan päätöksen ja lähdin katsasta-
maan eri puolille miten Mustangit ja muut 
Fordit liikkuvat ja mitä talleissa tapahtuu. 
Moni nimimerkki ja somekaveri sai kasvot, 
puhumattakaan niistä monista uusista tutta-
vuuksista, joiden luona pääsin vierailemaan 
sekä tapaamaan kokoontumisissa. Onkohan 
vastaavanlaiselle kiertämiselle muuallapäin 
Suomea mahdollisuutta, siihen voitte vaikut-
taa laittamalla viestiä tänne toimitukseen.

Kesän tapahtumista päätapahtuma Fun Run ja Nokialla pidettävä Wild Run ovat etusi-
jalla, mutta Hannelen avustuksella on tässä numerossa megatapahtumakalenteri, josta 
voitte tutkia kiinnostavia kohteita mihin lähteä ulkoiluttamaan poneja. Seuraavaksi kun 
tätä kirjoitusta raapustelen on jo selvillä mitä kaikkea kesällä tapahtui, ja moniko tapah-
tuma pystyttiin järjestämään.

Oikein hyvää ja tapahtumarikasta kesää kaikille jäsenille. Nähdään ja moikkaillaan!
T: Jarmo

K oko alkuvuosi on mennyt seuratessa 
rajoituksia. On peruttu taas tapahtu-
mat sieltä ja täältä tai vähintäänkin 

siirretty seuraavalle vuodelle. Harrastamis-
toiminta on käytännössä lähes nollissa ollut 
koko alkuvuoden kuten viimevuodenkin. Hal-
lituksen kokoontumisetkin ollaan kuukausit-
tain pidetty video kokouksina. Mutta onneksi 
näyttäisi siltä, että kesä tuo taas tullessaan 
helpotuksia koronarajoituksiin ja päästään, 
yhdessä nauttimaan Mustang harrastuksesta.

Kehotankin jokaista seuraamaan oman 
alueen aluetoimintaa, sillä alueittain seu-
raamme rajoituksia ja toimintaa aloitellaan 
rajoituksien salliessa. Tämänhetkisen tiedon 
valossa pääsemme ensimmäisen isomman 
yhteisen tapahtuman järjestämään heinä-
kuussa Rovaniemellä Fun Runin merkeissä. 
Kyllä sitä onkin jo odotettu, että pääsisi nä-
kemään teitä kerholaisia! 

Kesäisin terveisin Merja

TERVEISIÄ PÄÄTOIMITTAJALTA
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HUHUJA JA KUULTUA

Viime numerossa ollut -68 on edennyt 
maalaamovaiheeseen. Auto lähti Viroon 
maalattavaksi ja saapunee kiiltävä vihreä 
maali päällään kesällä takaisin.

Porista löytyy peräkkäisillä numeroilla 
tehdyt 1965 GT Mustangit. On aika hienoa, 
että noita Suomi-autoja on jäljellä ja aika-
moinen sattuma, että löytyy peräkkäisiä 
numeroitakin samasta kaupungista.

Todella pitkään samassa 
perheessä ollut -65 Mustang on 
jälleen kerran kokemassa uuden 
heräämisen. Vuonna 1966 ostettu 
auto on menossa maalaukseen 
ja palautunee entistä ehompana 
liikenteeseen.Tästä autosta löytyy 
juttua 2/2002 Corralista. Omistajana 
on alkuperäisen omistajan poika 
Markus Nordenstreng.

Jyväskylässä on aikamoinen hevoskauppa, sisään päästyä on tila lähes täynnä 
Mustangeja ja hallin nurkassa on myös aito Mustang-fl ipperi. Arcomi-niminen yritys on 
paikka, jossa voi nähdä kerralla toistakymmentä eri varusteista Mustangia.
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Varmista tulevien tapahtumien ajat ja paikat sekä lisätiedot foorumilla/Facebookissa/WhatsApp:ssa.

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

Car-Koiviston seinällä 33 vuotta ollut 
kisajuliste pääsi auton nykyisen 
omistajan tallin seinää koristamaan. 
Autohan on ex Leppästen ja 
ex Niemensivun kisapeli, joka 
toivottavasti saa julisteen myötä uutta 
vauhtia elpyäkseen tositoimiin.

Porilaista Mustang-harrastusta tässä kuvassa noin 300 vuotta. Kuvassa vasemmalta 
H. Eriksson, V. Virta, J. Lehti, A. Mustaniemi, E. Metsälä, J. Vilen ja R. Männistö.

Pertti Erikssonin
ja Pasi Parviaisen
punaiset työautot 
tapasivat Pasin 
luona. Kyllä ennen 
oli autot hienoja 
ja tämä punaisten 
autojen valtakunta 
lumoaa. Jenkki ja 
Euro Fordit rules.

Nyt on kantautunut huhuja, että 
saataisiin edes yksi näyttely tänä 
vuonna. Nostalgia Car Show järjestää, 
jos vaan korona-rajoitukset suo, 
näyttelyn Helsinkissä 30.–31. heinäkuuta. 
Jännityksellä seurataan miten Suomen 
korona-rajoitukset etenee...

CORRAL  2•2021 5



POHJOIS-SAVO  Seppo Suhonen

LAPPI  Paula Piitsalo

VARSINAIS-SUOMI  Marlene Lindqvist

UUSIMAA  Päivi Karmakainen

ALUEUUTISET

ETELÄ-KARJALA
 Jukka Suninen, 0400 504 596
Jaana Rautakoski, 044 065 0965
Samuel Helin, 040 757 6175
alue.e-karjala@mustangclub.fi 

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

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

 Petri Lintunen, 050 383 5154
petri.birdy@gmail.com, alue.p-karja-
la@mustangclub.fi 

POHJOIS-SAVO
KK-tapaamisia kehitellään ja foorumilta saa li-
sää tietoa.

 Seppo Suhonen, 040 547 7976
alue.p-savo@mustangclub.fi 

PÄIJÄT-HÄME
Ei paljon tapahdu, ei. Tämä korona on vienyt 
oikeastaan kaiken harrastamisen. Eli jokainen 
puuhailee talleissaan ja yhdessä ei oikein voi teh-
dä rajoitusten takia mitään. Koitetaan malttaa 
ja odottaa, niitä parempia aikoja. Kyllä ne sieltä 
tulee. Whatsapp laulaa meillä täällä aina välil-
lä kovastikin eli yhteyksiä koitetaan ylläpitää. 
Seurailkaa tilannetta eri tiedotuskanavilla, il-
moittelemme jos jotain pystytään järjestämään.

 Rita Hakamo, 040 729 2409,
rita.hakamo@phnet.fi 

 Jarkko Vuori, 050 529 2325,
jarkki.viking@gmail.com
alue.p-häme@mustangclub.fi 

SATAKUNTA
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen suurin 
osa tapahtumista on peruttu. Tässä kuitenkin 
muutama suunniteltu juttu. Päivitellään näitä, 
kun jotain ilmaantuu.
• Joka kuukauden viimeinen sunnuntai kah-

vittelut Tikkulan ABC:llä klo 18.00
 Kati Simula, 040 503 4007
Reija Arestova, 045 131 3700
alue.satakunta@mustangclub.fi 

UUSIMAA
Vihdoinkin uskallan minäkin aloittaa kk-meet-
tingit täällä Uudellamaalla.
 • Kesäkuun meet Söderkullan Kahvilassa 30.6.
 • Heinäkuun meet on Vihti Golf/Ski 11.7.
 • Elokuun meet on 15.8. Suomen eteläisem-

pään kaupunkiin.
Ajankohdat voi muuttua, joten seuraa aktiivisesti 
kerhomme foorumia. Lähtöpaikat ja kellon ajat 
tarkentuu kun tapahtuma lähestyy, joista ilmoi-
tan myös facessa ja Uudenmaan whatsupissam-
me. Tulethan terveenä paikan päälle. – Pysykää 
terveinä ja toivottavasti vihdoinkin nähtäisiin 
tapahtumissa. Teitä on todellakin ollut jo ikävä.

 FoxyLady91 / Päivi Karmakainen
046 935 6203, karpakka098@hotmail.fi 

 alue.uusimaa@mustangclub.fi 

VARSINAIS-SUOMI
Kokoontumisia kesäaikaan joka ke klo 17 alkaen 
Marinium ja joka kk viim. ti kupittaalla tarkem-
paa tietoa Whats App-ryhmästä tai foorumilta. 

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

Tapaat meidät
tapahtumissa:

ETELÄ-SAVO  Arsi Pesonen
Uusi alueyhteyshenkilö esittäytyy
Olen Samuel Helin, 45-vuotias nosturiasentaja ja asun 
Imatralla. -95 GT Mustang on ollut minulla vuodesta 
2005. Mustang on kokenut paljon muutoksia sinä aika-
na. Vakioautosta ei ole enää paljon jäljellä. Tekniikka 
ja alusta on kokenut täydellisen muutoksen enemmän 
radalla ajettavaan suuntaan. Aikoinaan on tullut oltua 
ratasivuvaunuluokassa mukana. Siitä mieltymys vauh-
tiin. Rata-ajossa saa kokeilla omia rajoja turvallisesti.

ETELÄ-SAVO
Alueen tapaamiset ja tapahtumat foorumilta.

 Arsi Pesonen, 050 917 4373

KAINUU
Kuukausipalaverit joka kk:n ensimmäinen tor-
stai klo 18. Paikka vaihtelee, tarkemmat tiedot 
alueen Whatsapp-ryhmässä.

 Kari Roivainen, 040 546 5757
jukeronmusti@gmail.com,
alue.kainuu@mustangclub.fi 

KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen talvikauden kokoontumiset Hä-
meenlinnan Tiiriön ABC-asemalla joka kuukau-
den toinen keskiviikko klo 18.

 Mika Kuusivaara, 050 919 3637
alue.k-hame@mustangclub.fi 

KESKI-SUOMI
Aluemeetingit: 
Kesä–syyskuu: Satamakahvila tai Naissaaren 
kahvila, sama aika ja päivä.

 Mikko Hyvärinen, 0400 821 627
alue.k-suomi@mustangclub.fi 

KYMEENLAAKSO
Alueen tapaamiset ja tapahtumat foorumilta.

 Teppo Lehtinen, 050 410 9788 
alue.kymeenlaakso@mustangclub.fi 

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

 Paula Piitsalo, 044 359 8001
alue.lappi@mustangclub.fi 

OULU
Kuukausimiitit (kokoontumisrajoitusten puit-
teissa) joka kuukauden 1. sunnuntaina Oulun 
Nallikarin leirintäalueen kahvilan parkkipaikal-
la klo 18. Muutoksista ilmoitetaan Oulun alueen 
WhatsApp-ryhmässä, sekä foorumilla.

 Kimmo & Maria T., 040 371 3927
alue.oulu@mustangclub.fi 

PIRKANMAA
Kokoonnutaan joka kuun ensimmäisenä tors-
taina Pirkkalan ABC:lle klo 18.00. Lisätietoa foo-
rumilta sekä alueen Whatsapp-ryhmästä.

 Lauri Salokangas, 040 072 4555
Arto Malinen, 040 074 7974
alue.pirkanmaa@mustangclub.fi 
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KAINUU  Kari Roivainen

KESKI-SUOMI  Mikko Hyvärinen

KANTA-HÄME  Mika Kuusivaara

KYMEENLAAKSO  Teppo Lehtinen

OULU  Maria & Kimmo PIRKANMAA  Arto Malinen & Lauri Salokangas

SATAKUNTA  Kati Simula & Reija Arestova

PÄIJÄT-HÄME  Rita Hakamo & Jarkko Vuori



K erhon syntyhistoria. MOCGB 
perustettiin vuonna 1979, kun 
kaksi Mustang-omistajaa tapasi 

Santa Podissa Run What Ya Brung -tapah-
tumassa ja he päättivät kokoontua uu-
delleen myöhemmin kesällä. Sillä kertaa 
mukana oli jo muitakin ja porukka (69–70 
Owners Club) voitti tapahtumassa no-
peimman auton palkinnon, sekä parhaan 
klubin palkinnon. Toimintaa päätettiin 
laajentaa kaikkiin Mustang-vuosimallei-
hin ja näin syntyi MOCGB.

Kerhon jäsenistö. Kerholla on nykyään 
noin 1 850 maksavaa jäsentä, 5 250 seu-
raajaa Instagramissa ja 8 000 jäsentä ker-
hon keskustelupalstalla. Facebook-sivuilla 
on yli 5 300 seuraajaa. Jäsenistö koostuu 
pääosin paikallisista Mustang-harrastajis-
ta, mutta kerholla on jäseniä myös ulko-
mailla mukaan lukien mm. Yhdysvallat, 
Thaimaa ja onpa siellä mukana Suomikin. 
Ollakseen jäsen ei tarvitse omistaa Mus-
tangia, pelkkä kiinnostus automerkkiin 
ja kerhotoimintaan riittää. Jäsenistöstä 
löytyy harrastajia kaikille vuosimalleille ja 
tyylisuunnille. Toiset entisöivät ja puunaa-
vat näyttelyihin alkuperäisiä museo-Mus-
tangejaan, kun taas toiset taas rakentele-
vat kalustoaan rikkoakseen ennätyksiään 
Santa Podin radalla.

Vuosittaisia tapahtumia. MOCGB 
osallistuu useisiin suuriin autonäyttelyi-
hin ja tapahtumiin omalla osastollaan, 
kuten London Classic Car Show ja NEC 

Classic Car Show. Vuosittain on osallis-
tuttu myös Brands Hatch Speed Festiin ja 
Silverstine Classics -tapahtumaan. Kerhon 
oma vuosittainen päänäyttely on pidetty 
parina viime vuotena Sata Pod Race Day 
for Members tapahtuman yhteydessä ja 
se on ollut supersuosittu. Vuonna 2019 
järjestettiin Mustangin 55-vuotissynttärit 
Fordin Technical Centerissä Duntonissa. 
Lisäksi on alueellisia Mustang-tapahtu-
mia, joita järjestävät alueyhteyshenkilöt 
ihan niin kuin meillä täällä kotimaassa-
kin. Jäsenlehti Round Up ilmestyy kuusi 
kertaa vuodessa.

MOCGB:n tulevaisuus. MOCGB on otta-
nut käyttöönsä digitaalisen jäsenyyden, 

joten esimerkiksi kerholehti on luetta-
vissa myös sähköisessä muodossa. Myös 
jäsentietojen käsittely on näin helpom-
paa. On hankittu myös näyttävä kerho-
kärry parantamaan kerhon näkyvyyttä 
ulkoilmatapahtumissa. Kerhon hallitus 
on linjannut, että on suunnattava katse 
tulevaisuuteen ja kuunneltava tuoreita 
ideoita jäsenistöltä, ja rakentaa toimiva 
ympäristö, jossa jäsenistö voisi keskustel-
la Mustang-harrastuksesta muuttuvassa 
maailmassa. 

Alkuperäinen teksti:
Steven Penfold /MOCGB
Käännös: Jarkko ja Tiina Vuori

Klubiesittely

Mustang Owners Club 
of Great Britain
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T ällä palstalla on joka nume-
rossa tarkoitus julkaista kuu-
lumisia ulkomaisilta sisarker-

hoiltamme. Tutustumme tarkemmin 
jonkun kerhon toimintaan. Ker-
hoesittelyt päätin aloittaa helpoim-
masta eli Brittien MOCGB:stä. Aloitin 
uuden pestini ulkomaankirjeenvaih-
tajana reippaasti, eli kokosin eri ker-
hojen sähköpostiosoitteita ja laitoin 
esittäytymisviestini maailmalle. Tä-
hän mennessä viesteihini on vastan-
nut ainakin: Hollannin, Britannian, 
Saksan, Itävallan, Luxemburgin sekä 
Australian paikalliset kerhot. Jenkki-
lästä on saatu jo useampikin yhtey-
denotto.

Tarkoitukseni on toimia myös yh-
teyshenkilönä muihin kerhoihin si-
ten, että jos esimerkiksi suunnittelet 
matkustavasi vaikka Norjaan ja olet 
kiinnostunut tutustumaan paikalli-
sen Mustang-kerhon toimintaan, voin 
yrittää järjestää pääsyn paikalliseen 
tapahtumaan, sekä hankkia viemiset 
mukaan matkalle (kerhoesitteitä, tar-
roja tai muuta sellaista). Vastineeksi 
toivoisimme pientä juttua Corraliin 
kuvien kanssa tietysti. Tämä hom-
mahan toimii myös toisinpäin, eli toi-
vottavasti tulevaisuudessa saamme 
tapahtumiimme myös ulkomaisia 
vieraita. 

MOCGB Great Britain
Kerhon toimintaa ollaan herättele-
mässä jälleen henkiin tiukkojen koro-
na-rajoitusten jälkeen. Kesän ohjelma 
on kuitenkin vielä avoin ja uuden Co-
vid India -version vaikutusta rajoituk-
siin seurataan tarkasti.

TNCM Nederland
Samaan tapaan edetään täällä puu-
kenkien ja tulppaanien maassakin. 
Varovasti korona-turvallisella ulkoil-
matapahtumalla aloitellaan.
• Drive-in leff ailta 26.6.2021
 Papendal, Arnhem

FMCoG Germany
Saksan klassikko Mustang-kerhon 
päätapahtuma osuu elokuulle ja jär-
jestetään, jos Covid-määräykset sen 
sallivat.
• Internes FMCoG Clubtreff en 2021
 -für Clubmitglieder 13.–15.2.2021
 Klassikstadt Frankfurt am Main.

Eesti Mustangi Klubi
Tapahtumia on alkanut ilmestyä myös 
eteläisen naapurimme kalenteriin.
• Legendaarsed Ameerika spor-

tautod Tõstamaa mõisa ees. 
12.6.2021. Tapahtuman järjestää 
Tõstamaan Kartano yhdessä Eesti 
Mustangi Klubin ja Eesti Corvette 
Klubin kanssa Covid-rajoituksia 
noudattaen luonnollisesti.

Classic Mustang Club Sweden
Rakkaassa länsinaapurissamme elel-
lään hiljaiseloa ja tarkkaillaan Covid 
-tilanteen kehittymistä. Kesän tapah-
tumat on ainakin toistaiseksi jouduttu 
perumaan. Tässä terveisemme heille:
• Kära svenska Mustang-vänner! Det 

kommer komma bättre tider och 
då kommer ponnyerna kunna ga-
loppera fritt igen. Håll i och håll ut!

Mustangs West Olympia,
Washington, USA
Kerhon aktiivi Jesse Moore on järjes-
tänyt virtuaalisen Ponies in the Park 
-autonäyttelyn Facebookissa. Tätä 
kirjoittaessani tapahtumaan on jo 
osallistunut yli 200 Mustangia tai USA 
Fordia. Käykääpäs ihmettelemässä 
hienoa kalustoa näyttelyn FB-sivus-
tolla. On siellä ainakin yksi suoma-
lainen 65-HT mukana numerolla 
180. Toivottavasti saadaan muitakin 
suomenhevosia mukaan näyttelyyn. 
Tapahtuman tuotto ohjataan paikal-
liseen Food Bankin toimintaan. 

Jarkko Vuori    
foreignrelation@mustangclub.fi 

Mustang Owners Club of Great Britain
Edustettuna on kaikki Mustang-mallit

WEB: www.mocgb.net
FACEBOOK: @MOCGB
INSTAGRAM: #mustangownerclub_of_gb
EMAIL: editor@mocgb.net
JÄSENYYS: Täysjäsen £25 / Digijäsen £15
  Kansainvälinen jäsenyys £40
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 little over three years ago, 
I started a Facebook group 
page for people that owned 

California Special Mustang's. I fi gured 
I had just bought an '08 and wanted to 
share with other owners.

I kept a manifest and gave ev-
eryone member numbers. I never 
dreamed it would be what it is today. 
California Special Worldwide Mus-
tang Club is the largest GT/CS Club 
in the world. We are now over 2600 
members who all own California Spe-
cial's. We are also in 36 countries! We 
are a member of Ford Performance 
Club Connect and are well respected 
with them. John Clor has become a 
personal friend and is always there to 
help us out. Author Paul Newitt is our 
Club Historian, and has an amazing 
history with the California Special. He 
has written several books, especially 
what we call the California Special 
Bible. It has amazing detail on the 
birth and options of the California 
Special. Our club members always 

feel at home because we keep a very 
family oriented page. Everyone gets 
along and appreciates how well the 
page is run. We have a sales page that 
is there for those who are interested 
in selling any Mustang items. We also 
raise money for Alzheimer's Associa-
tion in the process. We have had three 
club logos since we started and have 
had shirts and hoodies made as well. 
May 1ˢᵗ was National California Spe-
cial Mustang Day and we had events 
happening all over the nation. We are 
now starting to expand with chapters 
all over. I am really proud on how ev-
erything has grown. I truly appreciate 
all the help I continously receive from 
our clubs staff  and members.

I also have a local club here in Ari-
zona called Arizona East Valley Mus-
tang Club. I started this club around 
the same time. We are now the largest 
Mustang club in Arizona. Think I fi nal-
ly found my passion! 

Steve Rushefsky
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Varsinais-Suomen 
kerholaiset 
hääkeikalla

V arsinais-Suomen kerholaiset olivat hääkeikalla kaunii-
na lauantaina 29. toukokuuta. Kerholaisen Tero Kan-
tosen tytär vihittiin Turun Mikaelin kirkossa kyseisenä 

päivänä.
Tero oli juoninut hää vie rail ta salaa Mustang-saatteen hää-

paria turvaamaan heidän ajellessa kirkosta Aurajoen rannan 
kautta morsiamen kotitalolle juhlapaikkaan. Vain sulhanen tiesi 
suunnitelmasta, kaikille muille saattue tuli iloisena yllätyksenä, 
mutta se otettiin vastaan iloisin ja ihailevin katsein. Hääauton 
lisäksi letkaan kerääntyi kymmenkunta eri ikäistä Mustangia. 
Vihkimis-seremonian aikana autot ajettiin ikäjärjestykseen 
hääauton taakse valmius asemiin ja siitä lähdettiin liikkeelle 
V8-moottoreiden komean säestyksen kera.

Tilaisuus koettiin niin mukavaksi, että vastaavanlaisille jutuil-
le toivotaan jatkoa kerholaisten juhliin. Kiitokset mukana olleille 
ja erikoiskiitokset Arskalle järjestelyisä vastaamisesta. 

Teksti: Tero Kantonen    Kuvat: Kari Westerholm
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lä useaan otteeseen, sillä olemme seuran-
neet tiiviisti tautitilanteen kehittymistä 
etenkin Lapissa sekä viranomaisten suo-
situksia koronarajoituksiin liittyen.

Tällä hetkellä, toukokuun 2021 puolen-
välin paikkeilla, tautitilanne Rovaniemen 
seudulla on varsin maltillinen. Koska ha-
luamme kuitenkin turvata tapahtuman 
onnistumisen sekä välttää taudin leviä-
mistä, olemme tehneet alkuperäiseen 
suunnitelmaamme joitain muutoksia. 
Tämä ei harmita meitä, sillä olemme mie-
lestämme onnistuneet luomaan varsin 
mielenkiintoisen ja monipuolisen ohjel-
man koko tapahtumaviikonlopun ajalle.

Autonäyttelyä emme tämän vuoti-
sessa Fun Runissa järjestä lainkaan, sillä 
näin minimoimme sen osalta liian suuren 
ihmismäärän kokoontumisen saman ai-
kaisesti samaan paikkaan. Uskomme kui-
tenkin, että ehdimme hyvin ihailemaan 
toinen toistemme kulkupelejä pitkin vii-
konloppua ilman varsinaista autonäytte-
lyäkin.

Lauantaipäivälle suunnitellun crui-
singin toteutamme tänä vuonna tavalla, 
jonka ansiosta osallistujat pääsevät ha-
lutessaan tutustumaan varsin monipuo-
lisesti Rovaniemen alueen luontokohtei-
siin ja nähtävyyksiin. Olemme valinneet 
lähialueelta parisenkymmentä näkemi-
sen arvoista kohdetta, joissa cruisingin 
osallistujien tulee vierailla sille varatun 
ajan puitteissa.

Mitä useammassa paikassa osallistuja 
vierailee, sitä parempi. Matkan varrella 
voi käydä esimerkiksi jäätelöllä tai pulah-

taa jokeen uimaan. Samalla osallistujille 
tulee tutuksi kaunis, kesäinen kaupun-
kimme.

Toivomme tällä tavalla järjestetyn crui-
singin paitsi olevan mukavaa vaihtelua ja 
tarjoavan mielenkiintoisen kattauksen 
paikallisia nähtävyyksiä, myös edesaut-
tavan sitä, ettei liian montaa henkilöä ole 
samassa paikassa samaan aikaan. 

Tapahtumaamme on perinteiseen ta-
paan tulossa myös arpajaiset, eli arpoja 
voi ostaa perjantain ja lauantain ajan 
tapahtumapaikalla. Luvassa on hyvät ja 
laadukkaat palkinnot, ja voittajat julis-
tetaan lauantain iltajuhlan yhteydessä. 
Kaiken kaikkiaan tapahtumaviikonlopun 
ohjelma on lyöty lukkoon, ja olemme tyy-
tyväisiä lopputulokseen. Toivomme, että 
kaikki osallistujatkin ovat.

Tapahtuman t-paitoja olemme myy-
neet läpi kevään, mutta vielä eivät ole va-
rastot tyhjentyneet eli halukkaat saavat 
edelleen ostaa meidän kautta omansa. 
Aiomme myydä paitoja myös itse tapah-
tumassa, mutta parhaaseen tunnelmaan 
päästäkseen kannattaa fi ilistellä kesän 
tyylikkäin paita päällä aivan kesän ensi-
hetkistä saakka. Paitojahan saa mustana 
ja harmaana, joten jokaiselle löytynee 
mieluinen. Tilauksia voi laittaa sähkö-
postitse osoitteeseen funrunrovaniemi@
protonmail.com.

Kevään taittuessa kesään meillä alkaa 
siis järjestelyiden osalta loppukiri. Suur-
ten linjojen ollessa vedettynä on aikaa 

T ervehdys Rovaniemeltä! Viimeksi 
olemme kertoneet tulevan kesän 
Fun Runista Corralin numerossa 

4/2020, ja h-hetken lähestyessä on aika 
päivittää tapahtumajärjestelyihin liittyviä 
kuulumisia. Edellisen juttumme aikoihin 
olimme tilanteessa, jossa tapahtuman 
t-paitamyynti oli alkanut, ja neuvottelut 
slalom-paikasta olivat käynnissä. Sen jäl-
keen on pistetty tuulemaan pohjoispuhu-
rin lailla, ja tapahtuman suunnittelua on 
viety eteenpäin.

Sponsorihankinta on ollut päällä koko 
järjestelyiden ajan, mutta sitä on hidasta-
nut vallitseva tautitilanne sekä yritysten 
koronahaasteet. Olemme olleet varsin 
ymmärtäväisiä yrityksiä kohtaan, emme-
kä ole aggressiivisesti tai pakonomaisesti 
kiertäneet etsimässä roposia tapahtu-
mallemme. Tilaisuuden tullen olemme 
kysäisseet potentiaalisilta sponsorieh-
dokkailta kiinnostusta yhteistyöhön, ja 
olemmekin kaikesta huolimatta löytäneet 
toukokuun 2021 puoliväliin mennessä 
mukavan määrän monipuolisia yrityksiä 
tapahtumaamme tukemaan.

Yksi yhteistyökumppaneistamme on 
Tee Se Itse Halli Rovaniemi, osoitteessa 
Ylijukkolantie 1, Rovaniemi. Hallissa ta-
pahtumamme osallistujat saavat käydä 
pesemässä autojaan joko itse hintaan 18 
€/tunti tai jättää autonsa ammattilaisen 
pestäväksi hintaan 30 €/tunti. Tieduste-
lut: 040 170 9360.

Tapahtuman aikataulu sekä ohjelma 
ovat olleet järjestelytoimikunnan pöydäl-
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ja tarvetta yksittäisten asioiden fi ksailul-
le sekä esimerkiksi lauantain iltajuhlan 
suunnittelulle. Lisäksi tällaisen tapah-
tuman järjestäminen vaatii vakuutusten 
ja lupien hankintaa. Tahdomme turvata 
mahdollisimman onnistuneen, toimi-
van sekä turvallisen tapahtumaviikon-
lopun kaikille. Kokoustamme normaalia 
tiiviimmin kesä-heinäkuun aikana, ja 
whatsapp-viestit viuhuvat puhelimesta 
toiseen toisinaan hyvinkin aktiivises-
ti. On paljon muistettavaa, tehtävää ja 
huomioon otettavaa, ja jokainen neljästä 
järjestelytoimikunnan jäsenestä saa tou-
huta yllin kyllin tapahtuman parissa koko 
kesän ajan.

Haluamme muistuttaa teitä, jotka et-
te vielä ole majoitusta varanneet, että 
kannattaa olla nopea, sillä osa tapahtu-
mapaikkamme majoitustyypeistä on jo 
loppuunmyyty. Majoituksen voi varata 
esimerkiksi puhelimitse numerosta +358 
40 175 7787 . Varauksia voi tehdä kesä-
kuun loppuun saakka. Käytäthän varates-
sasi varaus koodia 2017FORDMU. 

Näillä fi iliksillä kohti kesää ja etenkin 
heinäkuuta! Säätä emme voi valita, mutta 
Lapin kesä on aina kokemisen ja näkemi-
sen arvoinen, jos et usko, tule itse paikan 
päälle kokemaan se! Jatkamme siis vii-
mesilausten tekoa, ja toivomme näke-
vämme mahdollisimman sankan joukon 
teitä kerholaisia kanssamme Rovaniemel-
lä 23.–25. heinäkuuta 2021. Lämpimästi 
tervetuloa!

Teksti: Aino Marttinen

Lapin Mobilistit ry

Kerhomme perustettiin Rovaniemellä 
vuonna 1982, niinpä 2022 olisi tar-

koitus juhlistaa nelikymppisiä. Toivotta-
vasti olosuhteet ovat sitten jo paremmat, 
ja saisimme järjestettyä juhlanäyttelyn. 
Alun perin noin 20 asiasta kiinnostuneen 
harrastajan joukko on vuosien saatossa 
suurentunut lähes 180 jäsenen yhdis-
tykseksi. SAHK:illahan on maassamme 
30 jäsenyhdistystä ja olemme niistä tie-
tysti se pohjoisin. Etäinen sijainti "pää-
kallopaikalta" ei silti ole ollut haitaksi, 
runsaan jäsenmäärän lisäksi meillä on 
myös oma edustajamme keskusliiton 
hallituksessa. Jäseniemme harrastus-
kalusto edustaa tyypillistä "nykypäivän 
mobilismiä", eli runsaasti 60–80-luvun 
ajoneuvoja, joko entisöitynä tai hienossa 
alkuperäiskunnossa. Ilahduttavia poik-
keuk sia on kuitenkin muutamat 30- ja 
jopa 20-luvun kulkupelit. Niistä monet 
ovat olleet uudesta asti Pohjois-Suomen 
alueella. Hienoina esimerkkeinä on myös 
mm. UKK:n entinen Cadillac -61 ja tietysti 
Ford-harrastajia kiinnostavat Ford Special 
V8 kilpa-auto -48 ja Mustangin moottorilla 
varustettu F 600 -paloauto. Toivottavasti 
nämä helmet pääsevät näyttäytymään 
tapahtumassanne.

Tämän lyhyen esittelyn jälkeen toivo-
tan Mustang-väen tervetulleeksi Rova-
niemelle ja ihailemaan vielä heinäkuun 
aikanakin olevaa yötöntä yötä.

Terveisin:
Malinen V. H.
Puheenjohtaja, Lapin Mobilistit ry

TIKKE Oy

T IKKE Oy järjestää esimiesten ja johto-
ryhmien koulutusta ja konsultointia.

Koulutukset räätälöidään niin aiheen 
kuin työskentelytapojenkin suhteen aina 
asiakkaan toiveiden mukaan. Jokaisen 
koulutusjakson päätteeksi kurssilaiset 
saavat käytännön työkalupakin, jonka 
avulla käsiteltyjä asioita voi oikeasti to-
teuttaa arjessa.

Koulutus voidaan toteuttaa ryhmissä 
tai yksilöllisesti, online, kasvotusten tai 
hybridinä.

Suosittuja aiheita ovat olleet muun 
muassa johdon osaamisen kehittäminen, 
jaettu ja palveleva johtaminen, koko hen-
kilöstön osaamiskartoitukset, prosessiku-
vausten tekeminen, johtamisviestintä ja 
viestintäsuunnitelmat. 

Kouluttajana toimii Tiina Marttinen
(KM, KTM), jolla on esimies- ja johtamisko-
kemusta kunnalliselta ja yksityiseltä puo-
lelta, isoissa ja pienissä organisaatioissa, 
Suomessa ja ulkomailla, yhteensä yli kym-
menen vuoden ajan. Verkostot ulottuvat 
Helsingistä Pekingiin ja Hangosta Inariin.

Referenssejä löytyy maailmalta (esim. 
FIN-CHI Innovation and Education Asso-
ciation), ja Suomen molemmista päistä:

– Koulutuksen parasta antia olivat ryh-
mäkeskustelut ja Tiinan kompetenssiosaa-
misen kautta tuodut työelämän esimerkit. 
Tiinan huumorintaju ja valoisa elämänote 
toivat mukavan lisän kurssille, kertoo Yrjö-
tapio "Y.t." Kivisaari, Managing Direc tor, 
VISIT LEVI.

– Tiina on inspiroivalla ja ihmislähei-
sellä lähestymisellään aiheeseen avannut 
yritysjohtamisen kulmakivet, tavoitteet 
ja haasteet. Työssään hän on onnistunut 
erinomaisen hyvin. Työn tuloksena yh-
tiön johtoryhmätyöskentelyyn on tullut 
selvästi uusia lähestymistapoja ja työme-
netelmiä. Voin, mitä suurimmalla kiitolli-
suudella, suositella Tiinaa vastaavanlaisiin 
korkeantason kehittämiskoulutuksiin- ja 
projekteihin, toteaa Anders Ahlvik, toi-
mitusjohtaja, konsuli, HANGON SATAMA- 
HANGÖ HAMN OY AB.

Jos sinä tai yrityksesi tarvit-
sette esimies- tai johtoryhmä-
koulutusta, otathan yhteyttä: 
tikke.oy@gmail.com

Fun Run 2021

Sponsoreiden esittely
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Valokuvausta
Burleski-ilta klo 20-22
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Facebook
Instagram

@midnight_sun_vintage_weekend
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Myyntipisteitä
PinUp-kilpailu

Elävää musiikkia
Kahvila ym.

sektorista. Monipuolisen verkoston avul-
la pystymme toteuttamaan kaikki urakat 
avaimet käteen -periaatteella alusta lop-
puun. Tarjoamme myös valmiiksi kalus-
tettuja asuntoja, jos joudut muuttamaan 
pois kotoa remontin ajaksi.

Toteutamme niin pienet kuin laajatkin 
sähköurakat yksityisille kotitalouksille 
ja yrityksille Rovaniemellä sekä Ivalon 
alueella. Toimimme sopimuksesta kaik-
kialla Pohjois-Suomessa, joten pyydä tar-
jous palveluistamme. Käytössämme on 
monipuolinen kalusto, ammattitaitoinen 
henkilöstö sekä S2-luokan sähköluvat. 
Olemme osa Elfi n-ketjua ja urakoimme 
niin uudis- kuin saneerauskohteissa. 
Meidän ja laajan verkostomme kautta 
saat mm. sähköurakoinnin, datatyöt 
(tietoliikenne, kaapelointi, kytkennät), 

sähkösuunnittelun, valaisujärjestelmät 
ja sähkölämmityksen, lattialämmityk-
sen asennuksen ja korjauksen, saunan 
sähkötyöt, viestintä- ja tietojärjestelmi-
en huollot ja asennukset, äänentoiston 
ja kamerajärjestelmien asennustyöt. 
Referenssejä löytyy muun muassa Rova-
niemen Kelan sähkötöiden saneeraus, 
Inarin K-Market, Apukka Resortin cabi-
net-alue Rovaniemellä, Northern Lights 
Village Levillä, Wilderness Hotel Muotkan 
ja Nangun kelomökkien sähköistykset se-
kä Wilderness Hotel Inarin laajennukset. 
Lisätietoja: info@krf.fi .

Proboost

O lemme tehneet turbosarjoja 27 vuot-
ta moottoripyöriin. Suzukin ja Kawa-

sakin edustus. 
ProBoost DragDays, Ranuan lentokent-

tä 7 v. ProBoost Arctic Center, moottoriur-
heilurata 1,8 ha, aidattu, asfaltoitu rata.

Talvella snowcross-area, kesällä moot-
toripyörille ja autoille harjoitusalue.

www.proboost.fi 

Eskelisen Sorvaamo Oy

E skelisen Sorvaamo Oy on Rova-
niemellä jo vuodesta 1957 toiminut 

erilaisiin metallin sorvaustöihin keskitty-
nyt yritys.

Jokapäiväiseen toimintaamme kuulu-
vat mittatarkat toimitukset yrityksille ja 
yksityisille.

Mikäli tarvitset ammattitaitoista metal-
lin sorvaamiseen erikoistunutta yritystä, 
ota rohkeasti yhteyttä. 

FUN RUN OHJELMA 23.–25.7.2021
PERJANTAI 23.7.
15.00 Huoneiden luovutus
14.00–20.00  Tervetulotiski ja ponipuoti auki (sään salliessa ulkona)
17.00–20.00  Ruokailu take away -periaatteella, jos rajoitukset eivät 

salli ravintolaruokailua
20.00–22.00 Makkaran grillausta ulkotilassa turvaväleillä

LAUANTAI 24.7.
8.00–10.30 Aamiainen take away -periaatteella, jos rajoitukset eivät 

salli ravintolaruokailua
9.00–12.30 Tervetulotiski ja ponipuoti auki (sään salliessa ulkona)
11.00–17.00 Cruising 
17.00–19.00 Ponipuoti auki (sään salliessa ulkona)
17.00–20.00 Ruokailu take away -periaatteella, jos rajoitukset eivät 

salli ravintolaruokailua
21.00  Iltajuhla ulkotilassa turvaväleillä, jos rajoitukset eivät 

salli sisätilossa isoa osallistujamäärää

SUNNUNTAI 25.7.
8.00–10.30 Aamiainen take away -periaatteella, jos rajoitukset eivät 

salli ravintolaruokailua
9.00–12.00 Ponipuoti auki (sään salliessa ulkona)

Kiinteistörakennus ja Fiksaus Oy

K iinteistörakennus ja Fiksaus Oy on 
talotekniikan monitoimialayritys 

Rovaniemeltä. Yritys tarjoaa osaamistaan 
uudisrakentamisen, saneeraamisen, re-
montoimiseen sekä sähkötöihin. Asia-
kaskuntamme koostuu Rovaniemen sekä 
muun Pohjois-Suomen alueen yksityisis-
tä rakentajista, yrityksistä sekä julkisesta 

CORRAL  2•202114



Mustangien
                keväthirnaus
       Sata-Lihalle

MustangienMustangien
                keväthirnaus                keväthirnaus
       Sata-Lihalle       Sata-Lihalle S atakunnan alueen kevätavaus ajettiin 

tänä vuonna vasta toukokuun puolel-
la. Alustava päivä tapahtumalle oli jo 

huhtikuussa, mutta räntäsateen ja koronara-
joitusten takia tapahtuma siirrettiin suosiolla 
toukokuulle. Siirto oli onnistunut, koska muu-
tamaa päivää ennen tapahtumaa Satakun-
nan koronarajoitukset lievenivät ja sää suosi, 
vaikka vesisadetta lupasivatkin.

Kokoonnuimme 15 auton voimin Tikkulan 
ABC:lla. Reilu puoli tuntia höpistiin ja tutkit-
tiin talven aikana tehtyjä remppoja ja paran-
nuksia. Kaikkien saavuttua paikalle, lähdim-
me noin tunnin lenkille: kohti Vähäraumaa ja 
sieltä Vanhaa Raumantietä Luvialle. Kauniin 
maalaismaiseman jälkeen saavuimme Luvial-
le, josta matka jatkui pikatien kautta Lattome-
relle ja sieltä Ulvilaan Sata-Lihalle.

Sata-Lihan pihaan päästyämme Hessu 
odotteli jo kuuman grillimakkaran kanssa. 
Hessu oli meitä varten valmistanut kahta eri 
makkaraa hevosenlihasta: Mustang peruspot-
ku, kuskeille jotka viihtyvät yksin tai laumas-
sa. Ja Mustang tuplapotku, kevyesti viritetty 
mutta nöyrä villikko. Tarjolla oli myös perin-
teistä grillimakkaraa, niille jotka vierastavat 
tuota hevosenlihaa.

Sata-Lihalla vietimme melkein kaksi tuntia 
muistellen vanhoja ja tehden uusi muistoja. 
Ennen lähtöä Hessulla oli vielä myynnissä 
Mustang-makkaroita kotiinviemisiksi. 

Kiitos kaikille mukana olleille ja erityiskii-
tos Hessulle makkaroista ja vierailusta.

Yritetään tehdä tästä tapahtumasta kevät-
perinne ja aurinkoisia cruisailuja kaikille! 

Teksti: Kati Simula
Kuvat: Esko Pamppunen
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T ässä vähän tarinaa omistamistani 
Faikuista.

Ensimmäisen sinisen kuus-
kakkosen hankin -86. Kaverini oli juuri 
ostanut -66 Fairlane Farmarin ja tietenkin 
lähdettiin heti ottamaan tyypit sillä. Kasin 
vääntö tuntui jotenkin niin ihmeelliseltä 
verrattuna sen aikakauden kinnereihin. 
Muutenkin jenkkiautoharrastus alkoi tulla 
vauhdilla myös Itä-Suomeen. Parikkalas-
sa, aivan itärajan pinnassa, jossa kaverini 
asui, oli runsaasti jenkkejä ja yhden talon 
takapihalla silmiini osui jo pahassa alen-
nustilassa oleva -62 Fairlane. Pyöreät taka-
valot ja pienet hainevät kuitenkin vetosivat 
ja kaupantekoonkin päästiin, koska myy-
jän väkevien juomien tarve oli ilmeinen. 
Moottorijumpalla pihavajassa kaikki alkoi 
ja myös uutta lehtijousta taka-akselille 
Vallilan Takomosta laitettiin. Moottorina 
oli tuttu 302 ja C4-automaatti laatikkona.

Tämän auton kyydissä pikkuveljeni Sa-
muel sai ensikosketuksensa jenkkeihin ja 
fordismiin. Ilmeisen innostavaa kyyti oli, 
kun myöhemmin sitten oman Mustangin 
Jenkeistä hankki. Tällä -62 Fairlanella oli 
itsellenikin suuri merkitys. Pian auton os-
ton jälkeen tapasin ihanan naisen, jonka 
kanssa monta mukavaa reissua heitimme 
ja heitämme edelleenkin, onhan yhteistä 
taivalta takana jo yli 30 vuotta.

90-luvulla tuli tästä Fairlanesta luovut-
tua, mutta mielessä oli kuitenkin ajatus, 
että joskus vielä vastaavan hankin, mutta 
kaksi-ovisena hardtoppina.

Parikymmentä vuotta kului kuvia kat-
sellen ja nettiä selaillen, mutta yllättävän 
hankalaa oli sopivaa löytää. Oli joko osil-
taan puutteellisia projekteja tai sitten ame-
rikan joen tyylillä entisöityjä ylihintaisia 
autoja, joista ei voinut yhtään tietää, mitä 
kiiltävän maalipinnan alta löytyisi. Rajan-
sa aiheuttaa myös suhteellisen pienet tuo-
tantomäärät sekä se, ettei aikanaan näitä 
pidetty kovinkaan säilyttämisen arvoisina.

2017 kuitenkin tärppäsi. Floridasta 
löytyi melko alkuperäisenä säilynyt -63 

Fairlane 2d ht. Kaupat tein pikana vain 
muutaman kuvan perusteella ja tästä al-
koi puolen vuoden odotus siihen kunnes 
kontti Suomessa avattaisiin. Olin muka-
na, kun kontti avattiin ja heti totesin, että 
tavara oli sitä mitä pitikin. Erinomainen 
aihio lähteä rakentamaan ja harrasta-
maan. Katsastukseen ei tarvinnut, kuin 

vähän jarruja laitella, muutama paikka 
pohjaan ja pari ohjausniveltä vaihtoon. 

Penkin verhoilut teetätin heti alkuun 
alkuperäisillä materiaaleilla. SMS Fabrics 
toimitti ne metritavarana ja paikallinen 
verhoomo ompeli paikalleen. Työn jälki 
oli kyllä täysin virheetöntä. Tämän auto-
mallin ruostuvin kohta on takaneljännek-

Harraste-
tarina

Sln Riihisaari. Ensimmäinen kuva on otettu vappuna 1988 ja toinen auton juuri saavuttua, 
vappuna 2017. Melkein kolme vuosikymmentä oli kuvien väliin aikaa mahtunut.
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Camsin mieto katunokka. Mukana tuli 
CalCustomin venttiilikoppa/ilmanpuhdis-
tinpaketti, Performer-imusarja ja 550 cfm 
Edelbrock-kaasutin. Itse hankin vielä Hi/
Perf-valusarjat ja samalla koko pakoput-
kisto uusittiin virtaavammaksi.

Mukavan ripeästi ja polttoainetalo-
udellisesti vanhus näillä osilla etenee-

set ja ne uusittiinkin perusteellisesti. Pari 
kesää meni alkuperäisellä moottorilla, 
mutta sen väljyyden vuoksi aloin miettiä 
moottoriremonttia. Malmöstä löytyi kui-
tenkin sopiva täysin peruskunnostettu 
260-moottori. Siihen oli asennettu vuo-
den -66 isoventtiilisemmät 289:n kannet, 
tasapäiset .030 ylikoon männät ja Howard 

kin. Vaihteiston olen halunnut säilyttää 
alkuperäisenä 3 vaihteen rattimanu-
aalina. Eteen oli jo edellinen omistaja 
vaihtanut Granadan levyjarrupaketin, 
joilla auto myös pysähtyy mukavasti ja 
turvallisesti. 

Teksti ja kuvat: Reijo Helin
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Auringon kanssa kiilteli kilpaa -73 avo, joka on Mika Saarisen silmäterä.

Samuel Helin tuli poikkeamaan naapurikaupungista stroukki 
mussellaan. 337 kuljetti ripeästi miehen työpäivän jälkeen Linnakkeelle.

Guuts meinings
Lappeenranta

Lappeenrannassa tiistaisin tapahtuva autokokoontuminen oli tällä 
kertaa Linnakkeella. Kello 18 aikaan alkava kokoontuminen poiki 
paikalle hienon määrän Mustangeja ja paljon muutakin kalustoa.

Ossi Huovisen ja Katja Niskasen pirteän keltainen -70 ht 351w.
Timo Saarnian tallista löytyy tämä sininen -70 351C, jonka 
Timo on ostanut jo 1981, auto oli välillä ajamattakin pitkään, 
mutta nyt taas ahkerasti tienpäällä.

Timon käyttöautona toimii kirkkaanpunainen GT.
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Harvinaisemmalla lavakuljettimella Linnakkeelle saapui 
Pekka Koskinen. -70 Ranchero jytisi mukavan kuuloisesti 
ja pellin alta paljastuikin stroukki 347.

Amanda Vainikka on aivan tuote Mustang harrastaja, hän 
oli samalla viikolla hakenut tämän -96 GT:n.Toivotamme 
hyviä cruisailu-ilmoja uudelle Mustangistille.

Vähän erilaisella maalausteemalla varustettu -96 avo 
kuuluu Lappeenrantalaiselle Markku Taipaleelle.

Saman päivän aikana jo toinen nelivalo avo-fox. Näitähän ei 
tahdo enää olla paljon missään, mutta Lappeenrannassa on 
ainakin kaksi. Valokuva ei tee oikeutta kimalle-maalipinnalle, 
mutta omistaja Panu Järvisen 302 & T5 varustettu laite on 
luonnossa vielä räyheämpi kuin kuvassa. 

Etelä-Karjalan AY-henkilö Jaana Rautakoski lipui 
paikalle fastbackillään. Oli mukava vaihtaa kuulumisia 
tämänkin alueen ay-henkilön ja jäsenten kanssa.
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F ord Mustang Owners' Club of Fin-
land, tuo ainoa jenkkiautokerho 
Suomessa, jossa pääsee kilvoitte-

lemaan toisiaan sekä itseään vastaan sa-
mankaltaisella kalustolla autoslalomissa.

Tämä on jo 17. kausi, jolloin tämä ajo-
taitoja kehittävä kilpailumuoto ajetaan 
Cup-nimellä. Menneet ajokaudet ovat 
varmasti pelastaneet monen harrastajan 
sekä kaluston vaurioitumiselta muiden 
törttöillessä liikenteessä. Vapaaehdoin 
toteutettu harrastusmahdollisuus hakee 
vertaistaan nykypäivän hektisessä talkoo-
työskentelyssä.

Rakkaudesta lajiin tuo tänäkin kesänä 
lähes sata kuljettajaa taistelemaan leik-
kimielisessä kurvailussa kelloa vastaan 
peräti kuusi kertaa. Kauden lopussa on 
voittajalle tarjolla kunniaa ja olalle ta-
putuksia. Lopulta kaikki osallistujat ovat 
voittajia parantuneen auton käsittelyn 
johdosta.

Kauden toinen osakilpailu ajettiin Nak-
kilan kirkon vaiheilla moottorikahvila 
Verstaan viereisellä tontilla. Oma -67 
Mustang, tuon JXA:n alkukauden synny-
tystuskat oli pikkuhiljaa saatu selätettyä, 
joten olihan sitä lähdettävä pitkästä ai-
kaa tuulettamaan motorsport-kärpäsen 
kalsareita. Edellisen kerran slalom lähtö-
viivalta on tullut poistuttua vuonna 2019, 
joten pieni jännitys istumalihasten välissä 
enteilee ranteiden olevan ruosteesta.

Aamusta olisi ollut tarjolla letka-ajoa 
kolmenkulmalta pelipaikalle, mutta halu 
kuunnella JXA:n mielipidettä kurmootuk-
sesta laittoi ajelemaan ihan itsekseen. 

Moottori nypyttää tasakaasulla ajettaes-
sa. Joko sytkä ei ole ihan kohdallaan 
tai Edelbrockin ruokinta-automaatti on 
tukkeutunut pitkän seisonnan jälkeen. 
Taka-akselistosta tai vaihteiston perästä 
kuuluu ylimääräisiä ääniä, vainoharhai-
suus rupeaa takomaan takaraivossa. 
Olenko menettänyt luottamuksen wan-
haan reissurekeen? Kohta se punnittaisiin 
lipun heilahdettua.

Viimein saavun Verstaalle, jossa on jo 
paljon tuttuja kerholaisia kahvipöydässä. 
Vaikka edellisestä tapaamiskerrasta on-
kin vierähtänyt reilusti aikaa, jatkuu juttu 
siitä mihin viimeksi jäätiin.

Siirrytään gladiaattori-areenalle tallai-
lemaan reittiä lävitse. Tutut keilat viitoit-
tavat reittiä kuin pihavalot öistä kulkijaa 
synkkänä ja myrskyisenä yönä rantasau-
nalta takaisin mökille. Nyt on erikoisuu-
tena noin 50 metrin matka hallin läpiajo. 
Tämä pitää tehdä avoimin ikkunoin! Hon-
da-mies on tässä kohtaa pelkkänä ky-
symysmerkkinä. Pari pisempää suoraa, 
joissa tarvittaisiin voimaa, ja paljon. Nyt 
joutuisi paikkaamaan hanskalla teknisis-
sä osissa todella paljon, jos mielii pärjätä. 
Tultiinko tänne voittaan vai häviään!?!?! 
Tultiin...

Muutama ajosuoritus ensin tarkkaillen 
uskaltaudun muiden öörlien perään läh-
töjonoon. Syke suorittaa nousemistaan, 
katse tarkentuu vain edessä olevaan. Kil-
vanajo on alkamassa.

Naureskellaan edelle lähtevän Sup-
perin kanssa seuraavani sitten hänen -68 
Mustangin renkaan jälkiä. Lippu heilahtaa 

Verstas moottorikahvio
Nakkila 23.5.2021
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kaan keilaryppääseen. Kuka nyt menneitä 
jaksaa muistella kesken kilvan ajon ja jäl-
leen ollaan jarrutuksessa täysin poikittain.

Tynnyrin pesijän oppipoika olisi kateel-
linen kabiinissa suoritetuista ohjausliik-
keistä. Mutkan jälkeen löytyi vielä pulssi, 
joten kaasu pohjaan ja pitkä kiihdytys 
kohti takaosan teknistä osiota.

Tapanani ei ole toistaa omia virheitä, 
vaan tehdä niitä yhä uudestaan ja uu-
destaan. Kovavauhtinen jarrutus vastaan 
tulevalle keilalle, ja yllättäin sladi osuukin 
oikeaan suuntaan. Kun autoa ei kerran 
voi ajaa jarrulla, ajetaan sitten kaasulla. 
Roiskien Mustangia sladissa keilalta kei-
lalle voi kuljettajan fi iliksen havaita kiris-
tyneissä poskipään lihaksissa. Mitä sitten 
vaikka kello ei tykkääkään, tänne tultiin 
ajamaan.

Pitkääkin pisempi takasuora kolmos-
vaihteella kohti viimeistä keilankiertoa 
ennen maalia. Nyt ei ollut kartturia mat-
kassa muistuttamassa ajoneuvon vauh-
dinhillintälaitteiston sekundäärisestä 
asettelusta, eikä kuljettajalla ole muuta 
mielessä kuin lähestyvä keila. Jalka jar-
rulle ja havaitsemme matkustavamme 
takaperin.

Yritys saattaa kalusto oikeaan suun-
taan kaasulla on tuomittu epäonnistu-
maan, koska Edelbrockin polttoaineen 

annostelu ei ole nyt eikä koskaan ollut 
yhteistyökykyinen mutka-ajossa, sam-
muttaen auton kesken näyttävän sladin. 
Suoritetaan hallittu pysähtyminen keilan 
viereen starttailemaan autoa käyntiin. 
Vihdoin se herää henkiin ja yritys pyöräyt-
tää kaasulla keilan ympäri sammuttaa jäl-
leen moottorin.

Päätän pitää mielipiteeni itselläni ja 
rullailen vapaalla maaliin. Supperi vei tä-
män erän.

Takaisin lähtöjonoon tutkimaan jar-
rubalanssiongelmaa sekä mikä meni pie-
leen sotastrategiassa, tulee yllättäin tieto 
Sputnikin tipahtaneen keskelle rataa ja 
sen saattamiseksi takaisin radalleen tuot-
taa ongelmia. Päivän ajot olivat siis ajettu. 
Motorsport-kärpänen joutui pariin ottee-
seen vaihtamaan kalsonkeja, mutta kipi-
nä kilvanajoon oli jälleen sytytetty.

Porin haivei takaisin Mansen suuntaan 
ei houkutellut, joten matka sai päätöksen 
aurinkoisena maaseutu-cruisinkina läpi 
Harjavallan padon sekä turisti pällistelyä 
vihdoinkin avatulla Keikyän riippusillalla. 
Ehjällä, mutta sivuäänin varustetulla ka-
lustolla kohti uusia seikkailuita. 

Teksti ja kuvat:
Arto Malinen

ja Supperi irtoaa viivasta kahta mustaa ke-
säterveistä asvalttiin piirtäen. Katkeamat-
tomat terveiset jatkuvat ensimmäiselle 
keilan kierrolle, mutta jo toisella keilalla 
perä tahtoo johtaa, ja Mustang-karuselli 
on katsojien mielestä iloinen asia. Veto 
ei kuitenkaan missään kohtaa katkea ja 
valkoinen kaunokainen katoaa nurkan 
taakse. Noitako jälkiä nyt pitäisi seurata!?

Supperi suorittaa näyttävän maaliin-
tulon yleisön hurratessa ja taputtaessaan 
pieniä karvaisia kämmeniään yhteen.

Lähtöviivalla teen itselleni selväksi 
sotastraketian. Ensimmäinen kierros tu-
tustutaan rataan, ajetaan rauhallisesti. 
Jäljellä olisi vielä kaksi kierrosta, joissa 
voisi jo huimistella. Mutta kun ne Suppe-
rin seurattavat jäljet...

Sitten lippu heilahtaa ja oikea nilkka 
napsahtaa lattiaan. Kakkosta sisään ja 
lappu lattiassa kohti vasemmalle kään-
tyvää keilakujaa. Viime hetken jarrutus, 
ja kuljettajaa viedään saman tien kebab-
kioskille. Mustang on radan täydeltä poi-
kittain. Jarrubalanssi on täysin pielessä, 
takajarrut ovat jo lukossa, kun etujarrut 
vasta harkitsevat työskentelyn aloitta-
mista. Ei hyvä.

Hallin läpi V8-ääni sinfoniaa kuunnellen 
hyvin varovainen jarrutus keilankiertoon, 
josta matka jatkui kaasu pohjassa tiuk-
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Mikan aarteet
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L uumäellä sijaitsee isolohko-esiin-
tymä, joka laittaa harrastajan hil-
jaiseksi. Mika Airaksinen saapuu 

vastaanottamaan meikäläistä harvinai-
sella Mercury S55:lla. 1966-mallinen 
isokorinen Mercury on varustettu muh-
kealla 428:lla ja C6-vaihteistolla. Auto 
vaikuttaa kunnoltaan hyvältä, mutta 
Mikan mielestä fi ksaamista riittää kyllä, 
jotta se olisi omistajan mieltymysten 
mukainen ja täyttää kaikki kriteerit.

Pitkään ulkona juteltuamme oli aika 
siirtyä tutkimaan sisätilojen aarteisiin 
ja heti hallin ovet aukaistuamme oli 
näky aika makea. Keltainen Torino pää-
tyi seuraavaksi tutkinnan alle ja sehän 
paljastui pitkään huilanneeksi ja mm. 
Street Race -lehdessä esiteltyyn yksi-
löön. 428 CJ -koneisena kadulle palaa-
va Torino ei ole enää isoja töitä vailla ja 
maalipinnaltaankin hyvä auto koristaa 
toivottavasti Luumäen katuja tulevina 
vuosina.

Torinon vieressä on eksoottinen Mer-
cury Comet Sports Coupe 1968. Alunpe-
rin kutosella ja kolmilovisella tehtaalta 
rullannut auto on saamassa konehuo-
neeseen 390 ja 4-vaihteisen manuaalin. 

Comet on ollut Mikan tallissa viisi vuotta 
ja odottelee jo tänä kesänä ulos pääsyä.

Cometin yläpuolella on peltipuhdas 
Fairlanen kori, joka on aito Suomi-histo-
rian omaava yksilö. Fairlaneen on osat 
olemassa ja se odottaa vuoroaan pääs-
tä maalarille ja kasaukseen.

Eikä tässä vielä ollut kaikki vaan pe-
rävarastossa odotteli vielä -66 Fairlane 
GTA. Viimeiset vuotensa faikku kolu-
si kiihdytysratoja ja matalilla kympin 
ajoilla se kisasi MS-luokassa. Reissuissa 
rähjääntyneen auton Mika pelasti ulko-
säilytyksestä ja kori oli alkanut jo saada 
pehmenemisen merkkejä. 80-luvulla 
alkanut kisarääkkääminen ja 427:n voi-
mavarat ovat aiheuttaneet koriin sekä 
sisustaan kaikenlaista korjattavaa, mut-
ta osat siviilikäyttöön ovat olemassa. 
Toivotaan, että tämäkin vanha kisarat-
su pääsee laukkaamaan taas Suomen 
liikenteessä.

Mikan kotitalli pursusi vielä kone ja 
muita osakokonaisuuksia huiman mää-
rän, joten eiköhän Mikan autoista kuulla 
vielä lisää. 

Teksti ja kuvat: Toimitus

CORRAL  2•2021 23



T ykkäsin hevosista jo nuorena, 
mutta auto unelma oli Porsche. 
Yhteenkään Porscheen en istunut 

ennen Mustangin tilausta. Ehkä hyvä niin, 
nimittäin Mach-e:n istuin on mukavampi 
kuin Taycanin.

Viedessäni Nissan Leafia huoltoon 
Herttoniemen Laakkoselle sain Mustang 
2.3 manuaalin päiväksi ajoon. Se oli me-
noa, palauttaessani autoa sanoin Tiina 
Välimäelle ostavani Mustangin, jos sen 
saa lataushybridinä tai täyssähkönä. Tii-
na oli yhteydessä marraskuussa 2019 ja 
kertoi minun luvanneen jotain. Tilaus so-
pimus allekirjoitettiin etänä First Edition 
mallista, joita oli silloin tulossa 15 kappa-
letta.

Siitä alkoi pitkä odottelu, Leaf ehti jo 
palautua FiksuDiilistä Laakkoselle ja et-
sin bensa-Mustangia odotteluautoksi. 
Budjettiin sopivaa ei löytynyt niin valitsin 
pienen mustan Clion. ”Tuoko se Mustang 
on?” työkaverit kyselivät.

Vihdoin syntymäpäiväni lähestyessä 
27.2.2021 pääsin koeajamaan tunnin tu-
levaa autoani Raision Laakkosella. (1.3. 
kävin ajamassa Taycania).

Helatorstain nurkilla alkoi tapahtua ja 
Mach-e:t saapuivat Suomeen, Youtubes-
sa ilmestyi video autojen saapumisesta 
Eurooppaan.

Tiina oli yhteydessä, että seuraavalla 
viikolla auto on luovutus kunnossa. Alkoi 
jännittää.

Torstai 27.5.2021. klo 13.30 Laakkonen 
Herttoniemi. Siis olenko menossa hake-

maan uutta Mustangia? Epämääräisen 
iloinen fi ilis! Työkaveri, joka on Ford-har-
rastaja antoi kyydin liikkeeseen, siinä yksi 
Fordiin innostuminen. Hänen rakenta-
mansa Escort 2.0 Turbo on raju, brutaali. 
Jotain samaa Mustangissa.

Tiina jo odotti saapumistani, itse asias-
sa koko liike oli valmiina Mach-e huppa-
riin, FunRun T-paitaan sekä Anssi Kela(n)
housuihin pukeutuneen asiakkaan koh-
taamiseen.

Autoa tutkittiin ja esiteltiin tiiviisti, 
käyttöönotto oli yllättävän helppoa ja 
Ford Sync4 on luxusta.

Otimme muutaman valokuvan ja vide-
on niin Laakkosen kuin omaan someeni 
@janinassu @elponifi . Auto pinnoitettiin 
Korrek Evo -pinnoitteella, joka kiilteli hy-
vin. Toivotaan pesun olevan helppoa.

Asioiden hoidon jälkeen oli uskaltau-
duttava ajamaan. Auto on leveä ja massii-
vinen. Mutta isolle tielle päästyäni autopi-
lot alkoi näyttää nykyaikaisuuttaan ja sain 
lipua ruuhkassa mukavasti kohti kotia.

Vielä en ole antanut autolle kenkää, 
mutta koeajoauton sain helmikuussa läh-
temään pieneen luisuun, joten voimaa on 
tarvittaessa.

Mach-e on unelmien täyttymys 30–
40  tkm vuodessa ajavalle tehokasta neli-
vetoa kaipaavalle. 

Ford Mustang Mach-e First Edition 351hp 
Vetopaino: 750 kg / 750 kg
Kiihtyvyys: kyllä!

Teksti ja kuvat: Jani Parnanen

Mustang Mach-eMustang Mach-e
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S ain kutsun, josta ei voinut kieltäy-
tyä, nimittäin tuli kutsu koeajol-
le Botniaringille uudella Shelby 

GT500 Mustangilla! Hyppäsin ensin pel-
kääjänpaikalle ja kun lähdimme radalle 
niin voi veljet mikä tunne iski välittömästi 
koko kroppaan!

Shelby nimittäin imaisi heti penkkiin 
kiinni 760 hevosvoiman voimin! Kiihty-
vyys 0–100km/h tapahtuu reilussa kol-
messa sekunnissa. Täytyy myöntää, että 
muutaman kerran hieman pelotti kun 
mutka jo lähellä ja vauhtia oli parhaillaan 
kolmattasataa! Mutta ne jarrut!! En ole 
missään autossa nähnyt niin valtavia jar-
rulevyjä kuin tässä autossa ja auto pysäh-
tyy todella tehokkaasti! Muutama kierros 
kyydissä ja sitten kuskinvaihto. Allekir-
joittanut hyppäsi ekaa kertaa elämässä 
todellisen helmen ratintaakse.

Ai että mikä nautinto Shelbyllä oli 
ajaa! Recaron penkit pitävät kuljettajan 
tulevasti penkillä. Track modella ajo on 
todella helppoa! Shelbyn 7-lovinen auto-
maattilaatikko vaihtaa upeasti täysin au-
tomaattisesti vaihteet. Autossa on myös 
rattivaihteet, mutta niitä ei tarvita laisin-
kaan, jollei itse nyt jostain syystä halua 
niitä käyttää. Kuljettajan ei tarvitse kuin 
painaa kaasua ja jarrua sekä ohjata au-
toa. Shelby kulkee kuin mikroauto, vaik-

ka painoa autossa on carbon fi bre track 
pack varustelusta huolimatta yli 2 000 kg. 
Jarruteho on vakuuttava! Jarrut eivät yli-
kuumene, joten luotto autoon on 100 %. 
Vaikka ajoin kohtuu maltillisesti, olivat 
rata-ajat samaa luokkaa kuin omalla 
Shelbyllä ajettaessa, jolla saa hiki päässä 
vääntää radalla. Uudella Shelby GT500:lla 
ajo on todellista nautintoa. Sainkin käs-
kyn nauttia ja kyllä nautin täysin ilman 
kehoitustakin!

En olisi ikinä uskonut kokevani tällais-
ta päivää, että pääsen upouuden Shelby 
GT500:n rattiin itse! Kiihtyvyys, vääntö, oh-
jattavuus ja jarrujen tehokkuus ovat supe-
rauton luokkaa! Ford ei ole tehnyt turhaa 
kehitystyötä panostaen auton kehittelyyn 
aikaa sekä rahaa. Auton omistaja kehuu 
autoa paremmaksi ja nopeammaksi kuin 
Porschet, joilla hän on myös ajellut. Yritin 
videokuvata tapahtumaa, mutta hieman 
oli vaikeutta kuvauksessa johtuen vauh-
dista sekä tehokkaista jarrutuksista. Video 
on nähtävillä facebook-sivustollani.

Tulipa vielä kutsu seuraavaksi Kymi-
ringille ajelemaan! Kesästä on siis tulossa 
oikein mukava kesä, kun koronakin alkaa 
jo pikkuhiljaa helpottamaan. Mukavaa ke-
sää kaikille. 

Teksti ja kuvat: Marko Hokkanen

Botniaring 26.5.2021

Shelby GT500 koeajoShelby GT500 koeajo
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T ämän auton pelastusoperaatio sai 
alkunsa viime vuonna Corralissa 
olleiden kuvien ansiosta. Luojuk-

sen Risto on etsinyt jo jonkin aikaa van-
hempaa Mustangia minkä saisi ajoon ja 
jolla voisi ajella myös Riston poika Kris-
tian. Kevätauringon lämmittäessä ja ajo-
halujen lisäännyttyä tuli mieleen Corralin 
kuvat ja oli aika alkaa tehdä asian eteen 
jotain konkreettista.

Ulvilan Ford-tallin päälliköltä Lehden 
Jussilta kysyttäessä autosta, Jussi to-
kaisi heti muistaneensa auton ja ajelleen 
samoissa porukoissakin 70-luvulla. Au-
ton omistajana oli siihen aikaan nykyisen 
omistajan isosisko, joka sai auton vuonna 
1970 ylioppilaslahjaksi.Jussin muistelles-
sa auton tarinaa alkoi herätä lopullisesti 
mielenkiinto kyseistä ajopeliä kohtaan. 
Nykyisellä omistajalla Ilona Lahden-
rannalla auto on ollut vuodesta 1980 ja 
löytyypä Mustangin takaikkunasta Mus-
tang-kerhon tarrakin vuodelta 1983. Ilo-
nalla ajot loppuivat 90-luvun taitteessa 
kytkimen ravistellessa ja se jäi seisomaan 
kuivaan suuliin.

30 vuotta se sai kerätä pölyä päälleen 
ja kissojen reviirinäkin se on toiminut nii-
den poistaessa hiiriä auton läheltä. Riston 
ensimmäinen yritys ei tuottanut tulossa, 
koska suulin avaimia ei löytynyt, mutta 
toisella kertaa avaimet olivat valmiina ja 
silloin autoa päästiin tutkimaan tarkem-
min, jolloin sen kunto herätti ostohalun.

Kun riittävästä rahasummasta pääs-
tiin yksimielisyyteen oli aika alkaa repiä 
auto ulos pölypesästään, ja sitä pölyä ja 
kaikkea muuta töhnää kyllä riitti. Ulkoil-
massa alkoi tyyppikilven purku ja siinä se 
oli... Suomi GT A-koodin auto, 4-lovinen 
manuaali ja ajettu vain 78 875 kilometriä, 

Takai
laitu

30 vuoden aikana pölykerros on peittänyt joka kolon.

Siellä se on A-koodin 289 4v.

Trailer queen... no ehkä ei tässä tapauksessa.

Auto saatu pois lankkujen päältä ja kohti uutta elämää on alkamassa.
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isin
umille

Karhu Katsastus sai asiakkaakseen harvemmin leimalla 
käyneen Mussen, edellisestä käynnistä yli 30 vuotta.

Kyllä pysähtyy.

Siinä se on... vielä mennään tarralapuilla, mutta 
alkuperäiset kilvet on jo tilattu.

Katsurin tutkinnan kohteena sisätilat ja johdot, joista 
ei löydy mitään jälkiasenteista.

myöskään Mustangista ei löytynyt abi-
co-liittimiä ym., vaan se oli koskematon 
latolöytö.

Trailerille auton saatuaan Risto ja ha-
kuporukka ajoivat ensitöikseen Erkka Pe-
ren hallille, jossa suoritettiin täydellinen 
pesu, ja alta paljastui hieno valkoinen 
maalipinta. Pesun jälkeen matka jatkui 
Ulvilaan Jussin hallille, missä oli tarkoitus 
kartoittaa tilanne, mitä auto tulisi vaati-
maan ennen katsastusta. Nosturilla oli 
mahdollisuus katsella hienoa pohjaa, ja 
kerrankin ei tarvitse projektiin alkaa vaih-
tamaan peltejä. Jarrut oli tarkoitus käydä 
läpi ja vanhat revittiinkin pois ja uusittiin 
putket, letkut, pääsylinteri ja pyörien sy-
linterit. Samaan aikaan Jussi otti työn al-
le kaasuttimen täyshuollon. Auto saatiin 
käymään jo tuloiltana, mutta Jussi tark-
kana miehenä hoiti säädöt kuntoon.

Alta kahdessa viikossa Mustang oli kat-
sastuskunnossa ja Riston tilattua alkupe-
räiset rekisterikilvet oli niitä odotellessa 
lähdettävä konttorille. Porin Karhu Kat-
sastus sai tutkittavakseen tällaisen aika-
koneen, joten inssi pukille ja menoksi. Kat-
sastus hoitui nopeasti ja jarrut kuin alustan 
nivelet olivat kunnossa saaden katsastajan 
innostumaan ja kehumaan auton kuntoa.

Nyt tarralappujen liimaamisen jälkeen 
Riston Kristian-poika onkin ulkoilutta-
nut autoa ahkeraan ja Mustang on saa-
nut maistella samoja polkuja kuin lähes 
50 vuotta aikaisemmin. Voi siis sanoa, että 
polle pääsi takaisin laitumille. 

Risto kiittää kaikkia mukana olleita ja 
apuaan antaneita.

Teksti: Toimitus
Kuvat: Jussi Lehti
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T ässäpä hieno esimerkki, miten 
auto rakennetaan omien miel-
tymysten mukaiseksi. Vuonna 

2017 kouvolalainen Matti Ahonen sai 
mahdollisuuden siirtyä Mustangin omis-
tajaksi ja sen myös Matti käytti. Auto oli 
Matin isäpuolella ja kaupanteko osoit-
tautui lopulta helpoksi, eikä vähiten sik-
si että halu päästä Mustangin rattiin sekä 
omistajaksi oli jo aika kova.

Mustang on Car-Am-fi rman uutena 
Suomeen maahantuoma ja 1991-mallia 
ja niin kuin muutkin Suomeen tulleet au-
tot, tämäkin on varustettu 302-koneella 
ja T5-manuaaliaskilla.

Matin ensi askeleet Mustangilla sujui-
vat rauhallisesti ja autoon tutustumalla 
ja niinpä kesän 2018 aikana ei muuta 
tapahtunut kuin perävälityksen vaihto 
tiheämpään Ford Racingin 3.73:een Ha-
kala Performancella. Muutoin aika kului 
cruisingeja kiertämällä sekä Kouvolan 
katuja rullaten.

Projekti alkaa. Syksyn tullen alkupotku 
turboprojektille sai alkusysäyksen kun 
isäpuoli bongasi netistä Porissa myyntiin 
tulleista turbosarjoista. Tämä paketti oli 

aika hintava, mutta ystävien avustuk-
sella ne käytiin Porissa tarkastamassa ja 
hyväksi todetut osat vielä tuotiin eri Mus-
tang-miesten toimesta Lahteen.

Nyt kun turbot ja kilkkeet olivat ko-
tona, oli aika alkaa tutkimaan miten ne 
saataisiin sopimaan Mustangin konepel-
lin alle. Tässä kohtaa kuvioihin astui mu-
kaan mentoriksi Paloniemen Pate, joka 
osoittautui kullanarvoiseksi projektin 
kannalta. Pate auttoi tilattavien osien 
hankinnassa ja kun vielä mies osaa teh-
dä käsillään kaikkea tarpeellista oli apu 
konkreettista. Osien saapumista odotel-
lessa Matti taitteli ahtoputkia valmiiksi 
sekä suunnitteli uudet bensalinjat. Ko-
nehuoneen muutosten vuoksi esimer-
kiksi apulaitekiinnikerautoja ja paljon 
muuta tarvitsi tehdä uudelleen, joten 
kevät 2019 meni nopeasti rakennellessa.

Juhannuksen aikoihin oltiin siinä 
pisteessä, että oli uskallettava yrittää 
pakettia käyntiin. Pitkällisten starttai-
lujen jälkeen tuplaturbokone hörähti 
käyntiin, mutta oli selvää heti, että al-
kaa mittava säätö sekä sisäänajourakka. 
Tyhjäkäynti asettui yllättävän nopeasti, 
mutta ajoasetuksia alettiin lähiympäris-

tössä säätämään. Kerta kerran jälkeen 
uskaltauduttiin aina pidemmälle ja pa-
rin kolmen viikon jälkeen auto alkoi toi-
mia odotetulla tavalla.

Syksyn Jenkkiautonäyttelyyn ajel-
tiin jo rauhallisin mielin ja Mustang oli 
esillä kerhon osastolla. Vuoden 2020 
huhtikuussa oli aika ajella Ilpoweriin ja 
penkittää lopputulos, siinä päivän sää-
telyjen jälkeen lukemat oli maltillisella 
0,4 bar reilu 270 hp. Penkitys paperit 
takataskussa tilattiin aika muutoskat-
sastukseen, katsastuksessa verrakkiau-
tona käytettiin SVT Cobraa, joten katsas-
tus vaati jarrujen päivityksen isompiin. 
Kaikki muutokset merkattiin otteeseen 
ja auto sai jopa katsastusinssiltä isot 
kehut lopputuloksesta, mikä ei aina ole 
aivan itsestään selvää vanhan jenkin ol-
lessa kyseessä.

Nyt kun kilometrejä on tullut lisää 
ilman murheita, niin tällainen projekti 
on onnistunut. Käydessä Matin luona ja 
takapuolituntumalla apparin paikalta 
täytyy sanoa, että aika liukkaan ketun 
Matti on saanut aikaiseksi. 

Teksti ja kuvat: Toimitus

TuPLa
potKU
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• Moottori 302 cid
EC-1 M24 turbot

• 75 mm kaasuläppä

• Cobran imusarja 
turbopainekotelolla

• Keulacooleri

• Max Ecu Race 
-moottorin ohjaus

• Pate Racing -dumppi

• Monza-pakosarjat

• 400 lph bensapumppu

• Bosch-hukkakipinä puolat

• T-5 -manuaali aski

• Ford Racing lukkoperä 
3.73:1 välitys

• Cobran jarrut

• Madallusjouset

Kiitokset: Patelle, Timpalle ja kaikille projektiin osallistuneille

Konehuoneessa on täyttä, mutta kaikki on saatu nätisti mahtumaan pellin alle.

Tästä se päivitys alkoi.

Putkihässäkkää. Näistä näkee, että Putkimies osaa hommat.

Auto esiteltiin myös Amerikan Rauta -lehdessä 2020.
KUVA: TOMI ERONEN, MALLI: LINDA SONNTAG
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K esän ensimmäinen maistuu aina 
jännittävälle, aisteja herkistävälle 
tarkkailuvaisuudelle. Nimittäin 

se ensimmäinen cruising, kun kalusto on 
herätelty talviunilta ja tässä tapauksessa 
vielä kun autoon on vaihdettu paljon osia. 
Kuuloelin on asetettu tarkkailumoodiin 
valvomaan jokaista sivuääntä. Ei sillä että 
niitä kuuluu, vaan jos jokin niistä häviää, 
on syytä asettaa näköelin tarkkailemaan 
taustapeiliä mahdollisista ajoneuvosta 
poistuneista osista.

Viime ajokausi päättyi tekniseen kes-
keytykseen toisen puolen kannen ha-
jottua. Lääke löytyi Ylöjärveltä -91 Foxin 
uloskantohintaisista kansista. Vaihto 
suoritettiin ladon lattialla normaalein on-
gelmin, mutta pony saatiin kuin saatiinkin 
ajoissa nippuun.

Auto käy viimevuotisilla bensoilla vai-
valloisesti, vaihdekeppi heiluu kuin ener-
giajuomaa saanut teini vuoristoradassa. 
Ääriviivoista on vaikea saada selvää. 
Tankissa olevilla vähäisillä sekundääri-
sillä nestemäisillä fossiileilla onnutaan 
lähimmälle bensa-asemalle hakemaan 
tuoretta tiikeriä tankkiin. Jo vain rupesi 
käynti tasoittumaan. Kylänraitti Elvikse-
nä ympäri kiertäen, luu pokalla roikkuen, 
takaisin kotiin päin.

Pari kilsaa myöhemmin nokkapellin 
raosta lentää nesteet lasille. Liputus sivuun 
bussipysäkille toteamaan vesipumpun 

siivapyörän olevan halki. Vielä ei narua 
soviteltu kaulaan vaan ponyn keulaan ja 
loppumatka eteni Nissan vetoisesti. Kor-
vaava osa löytyikin yllättäin omasta hyl-
lystä, tosin eri off setilla kuin edellinen, eli 
laturin kiinnikkeet jouduttiin modaamaan 
uudestaan. Samalla havaittiin moottorin 
maajohdon olevan jälleen unohtunut irti. 
Viimeksi se maadotti kytkimen teräspu-
nosletkun kautta sulattaen koko letkun. 
Nyt ei onneksi vastaavaa tapahtunut.

Siuro Cruisers, tuo jenkkiautokerho, 
joka on kasvanut pienen kaveriporu-
kan kiinnostuksesta Amerikan autoilua 
kohtaan. Lähtölaukauksena kerholle on 
pidetty porukan järjestämää ensimmäis-
tä Siuro Cruisingia vuonna 2017. Nyt he 
järjestivät Siipi Cruisingin, Siurosta Val-
keakosken Pancho Villaan. Sinnehän sitä 
olisi uskallauduttuva koeponnistamaan 
ponya, vaikka starttimoottori ei joka 
kerta ollutkaan enää yhteistyökykyinen.

Lähtöpaikkana toimi Siuron koskibaa-
ri, jonka piha täyttyi nopeasti harrasteka-
lustosta. Tuttujen morjenstelun jälkeen 
letka starttasi liikkeelle. Paitsi me. Startti 
ei lyö hampaalle millään. Pyörii kuin suk-
ka pesukoneessa, hukattuaan parinsa. 
Ei auta vaikka rengasraudalla kehoittaa 
pediksiä suorittamaan siltä pyydetty toi-
menpide. Väkeä on onneksi vielä paikalla, 
joten leuka rintaan ja lakki kourassa ane-
lemaan työntöapua.

Onneksi ajoneuvomme ei ole varus-
tettuna invalidivaihteistolla, joten pienen 
ähinän jälkeen ponyn kahdeksan mukia 
räjähtävät tulille ja raivokkaasti ajamaan 
letkaa kiinni. Tosin tuo Korean lahja au-
toilevalle futismammalle suunniteltu 
PingPong-mallin perässä madellen, jonka 
kuskille niin vauhti kuin suuntakin on täy-
dellinen arvoitus. Tästä DingDong-mallis-
ta eroon päästyä letkan peräpää tulikin 
notkeasti vastaan ja sykkeet palautuivat 
zen-olotilaan ilman lootus-asentoa.

Suomalainen metsämaisema avau-
tuu eteen kauniina, vastuullisesti vihreitä 
aatteita levittävänä. Onneksi me olemme 
täällä kompensoimassa sen hiilijalanjäl-
keä, kiintiöt on täytettävä. Avonaisista 
ikkunoista voi haistaa kevään puhkeami-
sen kukkaan. Tai sitten ne oli ne lehmät 
siellä laitumella. Sinivuokotkin ovat kiin-
nostuneita tarkkailemaan arvokkaasti ohi 
lipuvasta malmiletkastamme. Perseilyä ei 
ole havaittavissa, mihinkäs sitä aikuisella 
ihmisellä kauniina kesäpäivänä kiire olisi.

Päinvastoin bussipysäkit ovat täynnä 
sivuun liputtaneita prostaattakerholaisia. 
Nestetasapainosta on hyvä pitää huolta 
niin sisäistäessä kuin tulostaessakin. Vä-
keä on tullut tienvarsiin katsomaan ohi 
lipuvaa jenkkiautonäyttelyä, joka iloises-
ti peukku pystyssä tervehtii ajajia. Mui-
ta sormia oli havaittu olevan käytössä. 
Eräässä risteyksessä valokuvaaja pienta-
reella aiheutti takana tulleelle Coronetille 
jatketun pidon menetyksen. Vaikka pony 
oli jo kaukana horisontissa, pystyi mel-
kein vielä näkemään taustapeilistä Coro-
netin kuljettajan hymyn.

Valkeakosken keskusta täyttyi no-
peasti harrastekalustosta, mutta olin pa-
kotettu kurvaamaan kohti kotia juuri en-
nen lopullista määränpäätä. Autoa kun ei 
enää uskaltanut sammuttaa. Kotipihassa 
nyppäsin startin irti ja yllätykseksi vikakin 
löytyi heti. Pendiksin akseli oli poistunut 
työmaalta luvatta. Kuuden millin pultti 
sopi suoraan akselin reikään ja vika oli 
korjattu. Vielä tarvitsee ajella nurkissa 
pikkuvikoja ulos, ennen kuin lähtee lap-
piin poroja pureskelemaan. 

Teksti ja kuvat: Arto Malinen

Siipi Cruising
                                            15.5.2021
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Teksti ja kuvat: Toimitus

Henri Parkon luona poiketessa tallin perukoilla odotti 
varsinainen helmi. Henrin vuodesta 2014 omistama ja täydellisen 
entisöinnin läpikäynyt -65 avo, on honey gold värisenä ja 
punareuna renkaineen esittelyn arvoinen auto. Siispä nämä vasta 
esimakua, esitellään auto paremmin tulevissa Corraleissa.

TAAVETTI
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Pasi Sorsan vuoden 1962 
Thunderbird on ollut vuodesta -99 
asti hänellä ja Pasi kävi auton läpi 
2004. Sen jälkeen auto ei olekaan 
tarvinnut muuta kuin ajoa.

 Eero Kujala Kesälahdelta on tämän vanhan näyttely-Cougarin omistaja. 
Autolla on viime vuosina ajeltu säästeliäästi ja vierailun aikaan auto 
oli saamassa huoltoa Eight Pistonsin tallilla. Eeron tarkoituksena on 
säästää auton vanha näyttely-look jälkipolville ihmeteltäväksi.

Raimo Kvistin -73 avo on ollut hänellä 
yli 15 vuotta. Mustangin omilla slott-
vanteilla ja ilmastoinnilla varustettu avo 
on piristävä poikkeus liikenteessä.

Karppisen Simon ja Mussen yhteistaivalta 
on ollut viisi vuotta ja Simon sanoin: 
harrasteauton minä puran ja kasaan, kun siltä 
tuntuu. Auto vaikutti erittäin siistiltä yksilöltä.

KAJAANI
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Moi kaikille hevosihmisille. Hevoskärpänen puri 
minua jo pienenä, kun Ruotsin serkulla oli Mustang. 
Aikaa siitä kului noin 35 vuotta ennen kuin sain 
oman. Musse on ostettu ja tuotu Kanadasta 2016. 
Varusteina esim. kilometrimittari, penkinlämmittimet 
ym. Perus 4,6 L premium GT automaatilla, värinä 
Redfi re. Auto tarkoitus pitää lähes originaalina. 
Ainoastaan vanteet ja radio vaihdettu tähän 
mennessä. Kaikenlaisia Fordin kulkineita on ollut 
parikymmentä kappaletta vaan tuo lienee se ainut 
oikea kesäkyyti! – Jukka Oikarinen, Hyrynsalmi.

1965 HT Mustangin osti Tauno Kurkinen
velipoikansa Väinön kanssa 1991, väri oli 
silloin taivaansininen, mutta muutaman 
vuoden jälkeen sai päälleen turkoosin sävyn. 
Autolla cruisaillaan vain kesäisin.

Vuoden 2001 3,8 l kuljettaa Roivaisen Makea
jo 12 vuoden kokemuksella.
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Kajaanin kierroksen lopuksi alueen AY-aktiivi 
Roivaisen Kari vaimoineen kestitsi meitä 
vielä illan päätteeksi, ja saimme vaihtaa 
kuulumisia. Karin oma Boy -86 on itsellekin 
tuttu jo varhaiselta 80-luvulta, kunto ei vaan 
ollut silloin lähellekään tämän päivän tasoa. 
Kari on ajellut autolla pitkään ja paljon ja 
onpa tyttäretkin käyneet sitä ulkoiluttamassa. 
Iltacruisingin jälkeen saatiin vielä lopuksi 
hieno yhteiskuvakin.

Jouni Kähkönen kurvailee -05 GT:llään samalla kun 
miehen pääprojekti etenee tallissa. Blowerilla ryyditetty 
voimapesä on saanut uutta maalia niskaan ja odotamme 
jo innolla seuraavaa vaihetta, eli hanaa...

KAJAANI
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Tuore Mustang-mies Lappeenrannassa 
on Sauli Ojala. Herra ajeli vajaan 
viikon omistamallaan -12 mallisella 
GT:llään ensi ajeluja. Vielä onnittelut 
hienosta hankinnasta.

Pitkään eli vuodesta 1988 asti jenkeillä 
ajanut Nina Ikävalko on kahden 
viimeisen autonsa suhteen siirtynyt 
Mustang-kantaan. Nykyinen ajopeli on 
-09 GT ja on Ninalle vielä uusi tuttavuus. 
Vasta pari viikkoa vierailuhetkellä autonsa 
omistanut kuljettaja vaikutti tyytyväiseltä 
hankintaansa. Nina myös liittyi kerhoon 
välittömästi ja tulee liikkumaan ahkerasti 
tapahtumissa kesän mittaan.

LAPPEENRANTA
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Jallu "Akseli Von Gardin" ranch 
on aikamoinen paikka. Keskellä 
maaseudun rauhaa valvovien 
(hevos)katseiden alla harrastetaan 
täysillä merkistä riippumatta. 
Tällä hetkellä ajoautona Jallulla 
on -28 Roadster, jossa on -337 
Lincolnin kone ja saman merkin 
laatikko. Projekteja on joka tallissa 
ja visoita löytyy. Tikibaarissa on 
hieno suunnitella uusia juttuja 
siiderin kera.

Kerrostalon tallin kätköissä majailee Virve Kuukan -65. Auto on ollut perheessä yli 24 vuotta ja ajeltu 
viime vuosina säästeliäästi. Kuten kuvistakin voi nähdä on kunto erinomainen. Tekniikkana on 289 ja C4.

LAPPEENRANTA
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Matti Nikkisen hienosta 
-69 avo-Mussesta ei 
paljasteta keulakuvaa 
enempää... esitellään auto 
kokonaan myöhemmin.

-80 Fox Mustang on kokenut hurjan 
muutoksen. Konehuoneessa möyryää 
393 ja C4 johdattaa tehot takapyörille. 
Lustassa on kaikki uutta ja nyt alkaisi olla 
aika alkaa testaamaan mitä muutokset ovat 
saaneet aikaan. Avo-rod on malliltaan -32 
ja tehty Classic Industries -fi rman toimesta 
1975. Moottorina on 302 ja laatikkona 
aod. Käyttöautona toimii -11 mallinen 
GT Mustang ja omistajana näille on PP-
Autokoneistuksen Petri Pukki.
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Joensuussa oli mukava yllätys, kun kerhossa aikoinaan jäsensihteerinä 
toiminut Antti Juntunen oli lähtenyt Tohmajärveltä morjestamaan. Antin 
kanssa juttuun kun pääsimme ei aika olisi riittänyt enää tallikierroksille, 
joten oli sovittava uusi aika jatkaa noita mainioita nostalgiajuttuja. 
Alueen AY-henkilö Lintusen Petri odotteli jo 2015 mallin Mustangillaan 
kartanlukijaa tai siis turistia. Joensuun keikka alkakoon...

Kaskisen Pekka on tuttu mies kerhon historiassakin, olihan Pekka AY-henkilönäkin 
alueella ja muutenkin aktiivi toiminnassa. Nykyään luulin, että vauhti olisi 
rauhoittunut, mutta mitä vielä... Tallille saapuessa erittäin ison läpikäymisen 
kokenut -71 Mach1 oli upea ilmestys. Pekka itse on laittanut pellit ja Ikosen Reijo
ruiskutti värin pintaan. 351 cleveland ja C6 ovat saaneet myös uudet osat ja ovat 
nyt nuoruuden iskussa. Pekka myös raotti toista puolta ja näytti upeita käsintehtyjä 
kitaroita sekä kaappikelloja ym. itse tekemiään esineitä.

JOENSUU
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MBU-7 kilpinen -65 Musse odotteli tallin 
lämmössä vierailijoita. Poppy red väri 
vaihtoi hienosti sävyä auton tullessa 
ulos tallista. Jari Rouvisen silmäterä on 
aivan huippukuntoinen yksilö, sisältäen 
molemmat tehostajat ja 289:n perässä 
automaatin. Vuonna 2015 hommattu 
auto katsastettiin Suomeen ja samalla 
museorekisteriin heti oston jälkeen. 
Jatkossakin autoa pidetään hyvin ja 
ulkoilutetaan kauniina kesäpäivinä.

Mikko Nuutisen GT/CS 2008 -konehuoneesta löytyy Whipplen ruuvi, jonka 
myötä suorituskyky on noussut normi GT:tä huomattavasti kovempaan 
tasoon. Mustang on tullut 2011 Suomeen ja Mikon omistukseen 2018.
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Hannu Tuppurainen oli lupautunut Kuopion 
matkanjohtajaksi ja aivan ensiksi haettiin KYS:stä 
Rauno Harvima, jotta pääsimme katsomaan Shelby 
Europat. Shelbyt on esitelty lehdistössä moneen otteeseen 
ja nyt olikin hienoa päästä katsomaan talviteloilla olevat 
autot. Raunon tallissa on myös -79 turbo Cobra ja -64 1/2 
avo. Tuli vähän sellainen aarrekammio fi ilis kun tallin 
ovet avattiin ja valot sytytettiin, niin pölyiset kaunottaret 
melkein heräsivät henkiin ja tahtoivat ulkoilmaan. On se 
mahtavaa, että 2/2 valmistetusta avo-Shelby Europasta 
molemmat on Suomessa ja rinnakkain tallissa. Musta 
Cobra on museokatsastettu samoin kuin 64 1/2 avokin. Nyt 
kun Raunon eläkepäivät ovat alkaneet niin toivotaan, että 
aikaa riittää ulkoiluttamaan näitä herkkuja.

KUOPIO
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Matkan varrella oli myös Mikko 
Jauhiaisen ja Timo Kuosmasen
Vaahti Liiteri -harrastetalli. Tämä 
tallikokonaisuus on aivan uskomaton 
ja sisältää Fomoco-tuotteita laidasta 
laitaan. Tällä kertaa työn alla oli Timon 
rodi päällimmäisenä, mutta kierrettyä 
tallia tarkemmin oli joka kulmassa 
jotain mielenkiintoista. Tämähän ei 
ole varsinaisesti mikään Mustang-
talli, vaan ison luovuuden keskus.
Jos liikutte Kuopiossa niin pakollinen 
poikkeaminen tänne!!
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Kouvolalainen Kari Sydänmaanlakka on pitkän 
linjan Ford-mies. Jo 80-luvulla miehen Cougar 
esiteltiin V8 Magazinessa ja tahti ei ole ainakaan 
hiipunut niistä päivistä. Karilla on mittava 
kokoelma sekä autoja että moottoripyöriä, joten 
tallikäynnillä saa olla aikaa varattuna.

Tällä kertaa keskitytään kahteen autoon, joista 
ensimmäinen on Keke Rosbergin isän vanhana 
tunnettu ja sen jälkeen Markku Rusasen
omistamana ja Simo Riikosen maalaamana 
Cobra Jet Mustangina. Mustang lähti Markun 
jälkeen kiertämään Suomea ja kun se lopulta tuli 
Karin tietoon, niin näky oli jo aika lohduton. Kari 
sanoikin, että jos olisi tiennyt auton vaatiman 
työn, olisi kaupat jääneet tekemättä. Kori odotteli 
inspiraatiota jokusen vuoden ja peltisepän 
painostuksesta Karikin taipui ja projekti liikahti 
eteenpäin. Nyt kun katselee lopputulosta 
maalauksen jälkeen ei uskoisi, että peltiä on 
vaihdettu urakalla ja vanhojen kolarivaurioiden 
jäljiltä kori on jälleen mitoissaan. Mitään paikkaa 
ei jätetä korjaamatta ja valmistuttuaan Mustang 
on kuin liukuhihnalta tullut, tai siis parempikin.

Sininen 1967 GT 390 EXA-1-kilpinen on 
maahantuojan uutena Suomeen tuoma yksilö. 
Viime aikoina näitä isolohko Suomi-Mustangeja 
on pelastettu kiitettävästi ja onkin uskomatonta 
kuinka monta niitä on edelleen liikenteessä, 
varsinkin kun ajattelee tuollaista autoa 60-luvun 
vapaiden ajonopeusten ja sorateiden Suomessa. 
EXA-1 on entisöity viimeistä piirtoa myöden myös 
ja onkin upeaa katsella tällaista jälkeä.

KOUVOLA
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Paljon kun ajelee, niin matkan 
varrella tulee bongailtua 
kaikennäköistä mukavaa. 
"Timpan" tallin ohi ajaessa 
oli pakko peruuttaa ja käydä 
juttusilla. Miehellä oli menossa 
-69 Mustangin säätöhommat 
ja niiden jälkeen pääsin 
koeajolenkille mukaan. 505 
cid liikuttaa kyllä Mustangin 
koppaa iloisesti ja kun vielä 
alkoi satamaan niin tiestä tuli 
todella liukas. Timpan talleilla on 
paljon muutakin mielenkiintoista 
kulkinetta ja taas tarvitsee 
todeta kuinka paljon Suomessa 
on hienoja autoja sekä upeita 
tallikokonaisuuksia.
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P itkän korona-talven jälkeen oli vih-
doin aika aloittaa Slalom Cup -ajo-
harjoittelutapahtuma Botniarin-

gillä. Paikalle oli saapunut 22 osallistujaa 
eri luokkiin. Suosituin luokka oli Supersa-
loon, jossa oli kahdeksan kilpailijaa.

Kuulumisia vaihdeltiin ja katseltiin mi-
tä talven aikana talleissa oli saatu aikai-
seksi. Suurimman huomion vei paikalle 
saapunut upouusi Track-pack varusteltu 
Grabber-Limen värinen Shelby GT500. 
Shelby on nopein koskaan tehty sarja-
valmisteinen Ford, testeissä todettu yh-
tä nopeaksi kuin Porschen 911 GT3 RS 
-erikoismalli. Ilmakin pysyi hyvänä, joten 
kausi päästiin aloittamaan kuivissa olo-
suhteissa.

 Aluksi ajettiin moottoriradalla vapaata 
ajoa, jonka jälkeen oli vuorossa ratames-
tari Antti Kallion suunnittelemalla radal-
la Slalom Cup -osakilpailu nro 1.

Lady-cup kärsi osanottajapulaa ja pai-
kalla oli vain kaksi kilpailijaa. Voiton vei 
Johanna Nousiainen ja toiseksi tuli Heli 
Vinha.

 Early Modifi ed -luokassa voiton vei 
Jukka Nousiainen ja seuraavat sijat me-
nivät Jukka Aaltoselle ja Erkki Nikkilälle.

Late Modifi ed -luokan voiton vei lähes 
ylivoimaisesti Santeri Siltala, toiseksi tuli 
Jari Siltala ja kolmannen sijan vei Jarkko 
Mäkinen.

 Super Saloonissa oli todella tiukka kil-
pailu, jossa kolme ensimmäistä olivat kol-
men kymmenyksen sisällä loppuajoissa. 
Simo Pohjavirralle ei löytynyt vieläkään 
kukistajaa vaan hän vei voiton ja toisen 
sijan vei Pekka Kanerva, Jari Asellin tul-
lessa kolmanneksi. 

Teksti: Jukka Kaurola
Kuvat: Reijo Kärkkäinen

SLALOM CUP
1. osakilpailu Botniaring 16.5.2021
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JÄSENETULIIKKEET

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

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

Ecoautomatto
Jäsenetu -10 % ECO-mattosarjoista.
Alennuskoodi: FMOC10

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

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

www.epicautokoulu.fi 

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

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

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

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

Karrax
Jäsenkortilla 5 % alennus takeista ja 
laukuista.
Alennuksen saa laittamalla tilausta tehdessä lisätietoja 
kenttään FMOC ja oma jäsennumero.

www.karrax.fi 

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

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

Moottorikahvila Verstas
Kaikista palveluista ja kahvilatuotteista 
15 % alennus jäsenkorttia esittämällä.
Pyssykankaantie 170,
29270 Hormisto, Nakkila
www.verstasmoottorikahvila.fi 

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

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

PP-Autokoneistus T:mi
Jäsenille alennuksia työkohtaisesti.
Petri Pukki, p. 044 754 7969
pete@pp-autokoneistus.fi 
Simolantie 2, 53600 Lappeenranta
www.pp-autokoneistus.fi 

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

Seinäjoki
www.shineld.fi 

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

www.tahko.com/ehtookehto

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

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

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

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

Trade Parts
Jäsenille alennusta tapauskohtaisesti.
Kysy ennakkotilaajan etua isommissa tilauksissa.

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

www.tradeparts.info

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

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

Risto Miettinen, p. 09 2513 1914
myynti@usparts.fi 
Holkkitie 10, 00880 Helsinki
www.usparts.fi 
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TERVETULOA  PERINTEISELLE  HUOLTOASEMALLE
Kaarlokadun Huolto Oy    Kaarlonkatu 1, 11100 Riihimäki

P. 019 737 215    huoltamo@kaarlonkadunhuolto.      www.kaarlonkadunhuolto.  

HUOLLOT   PESUT   KAHVILA
KARRYN VUOKRAUS  VIRALLINEN VALVOLINE-MYYJA

MUSTANG-
KERHON
JÄSEN-

KORTILLA
-10 %

9.–11.7. WALTAKUNNALLISET WETERAANIKONEPÄIVÄT 
 + ROMPETORI, Perinnekeskus, Oulainen. Järj. Weteraani-
 moottorikerho Wanha Voima

10.7. HETTA CRUISING/ROMPETORI, Lentokenttä, Enontekiö

10.7. CRUISING, Prisma, Nummela   
10.7.  CRUISING, Ace Cafe, Lahti 

12.7. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki,

  Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

13.7. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as

13.7. ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA,
 Haltialan tila, Helsinki: Autohistoriallinen Seura

14.7. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17)

17.7. KANGASALAN VARAOSA- JA ROMPEMARKKINAT,
 Mobilia, Kisaranta, Kangasala. Järj. Tampereen S. Mobilistit

17.7. CRUISING, Tikkurilan Heureka, Vantaa    
17.7. OLDTIME CAR SHOW & CRUISING, Maarianhamina,
  Ahvenanmaa. Järj. Oldtime Cruisers

17.7. TESTAA & RASSAA -KIIHDYTYSPÄIVÄ, Kiikalan lento-
 kenttä. Järj. Riverside Timers, Riverside Cruisers

17.7. HARRASTEAJONEUVOMARKKINAT, Tykkimäen
 moottorirata, Kouvola. Järj. Kymen Automobiilikerho

17.7. CRUISING, ST1, Järvenpää

17.7. FMOC UUDENMAAN JAOS KK-MEETING,  Vihti Golf/Ski, 
 Vihti (seuraa > fmoc.fi > FMOC aluetoiminta)

 18.7. NAISTEN AUTOMOBIILIAJOT (YLI 30 V. AJONEUVOT)
 Vuolenkosken kylä – Vääksy. Järj. NAK (ennakkoilm. 4.7.  
 www.naistenautomobiiliklubi.fi)

19.7. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki, 
 Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

20.7. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as.

20.7. LOPPICRUISING, Kauppatie 6, Loppi. Järj. Kipimeeting

20.7. ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA
 Haltialan tila, Helsinki. Järj.  Autohistoriallinen Seura

21.7. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17) 21.7.

21.7. CRUISING, Kahvila Tauko, Säkylä (klo 18, lähtö klo 19) 

23.–25.7. FUN RUN (SLALOM CUP 24.7.), Santa Claus Holiday 
 Village, Rovaniemi. Järj. Ford Mustang Owners’ Club

24.7. SWAP MEET, Liusketie 9, Oulu. Järj. American Car Club Oulu

24.7. CRUISING, Knuutilan kartano, Siuro (lähtö). Järj. Siuro Cruisers

24.7.  ETELÄRANNIKON AJOT, Fiskars (lähtö klo 10). Järj. AHS

24.7. VETERAANIAUTOJEN VIRRAT
 Virrat (lähtö klo 12) – Pohjaslahti. Järj. Ylä-Pirkanmaan Mobilistit

24.–25.7. KAUHAVA MOTORSHOW, Kauhavan lentokenttä. 

25.7. MÄÄ ON MÄNTTÄSTÄ -MEET  & CRUISING.  
 Järj. Ylä-Pirkanmaan Mobilistit (10 eur/ajoneuvo)

25.7. FMOC SATAKUNNAN JAOS KAFFETTELU, ABC Tikkula,

  Pori (klo 18) (seuraa > fmoc.fi > FMOC alueoiminta) 

26.7. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki, 
 Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

27.7. ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA
 Haltialan tila, Helsinki. Järj. Autohistoriallinen Seura

27.7. KUPITTAAN HARRASTEAJONEUVOILTA, Kupittaa, Turku

28.7. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17) 

29.7. FREAK ROADTRIP, Niittytie 2, Vantaa (klo 9)–Sotkamo.

 Järj. Ford-Freak Club, sami.ahola@ford-freak.org

29.7.–1.8. VUOKATTI LONG WEEKEND (MEET, ROMPE, CRUSING),  
 Vuokatti Break Sokos Hotels, Sotkamo. Järj. Ford Freak Club,  

 Kainuun Mobilistit, Eight Pistons, Ford Mustang Owners’ Club

30.7.  CRUISING, Rekolan Shell, Vantaa 
30.7. FHRA STREET MAYHEM & TEST N’ TUNE, Kauhava lentokenttä

30.7. CRUISING, Juustoportti, Mäntsälä 

Kesäkuu  

22.6. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as.

22.6. ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA, Bembölen  
 Kahvitupa, Espoo. järj. Autohistoriallinen Seura

23.6. CRUISING, Kahvila Tauko, Säkylä (klo 18, lähtö klo 19)

25.6.  CRUISING, Juustoportti, Mäntsälä

25.6.  CRUISING, Rekolan Shell, Vantaa 
26.6.  CRUISING, Tori, Klaukkala 
26.6  CRUISING, Kuninkaanportti, Porvoo 
27.6. FMOC SATAKUNNAN JAOS KAFFETTELU, ABC Tikkula,  
 Pori (klo 18) (seuraa > fmoc.fi > FMOC alueoiminta)

28.6. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki, 
 Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit

29.6. ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA, Bembölen 
 Kahvitupa, Espoo. Järj. Autohistoriallinen Seura

29.6. KUPITTAAN HARRASTEAJONEUVOILTA, Kupittaa, Turku

30.6. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17)

30.6. FMOC UUDENMAAN JAOS KK-MEETING, Kahvila 
 Söderkulla (seuraa > fmoc.fi > FMOC aluetoiminta)

30.6. KESKIVIIKKOAJOT (VETERAANIAJONEUVOT)
 Tori, Vaasa (lähtö klo 18): Vaasan Veteraaniautoseura

Heinäkuu
2.7. PERJANTAIKOKOONTUMINEN AUTOPIRTILLÄ
 Kitusen Kievari, Virrat (lähtö klo 18 kohti Ähtärin
 Autopirttiä). Järj. Ylä-Pirkanmaan Mobilistit

2.7. HARRASTEAJONEUVOJEN KOKOONTUMINEN
 ABC ja S-Market p-alue, Alajärvi

2.7. FRIDAY DRIVE-BY, ABC Tikkula,  Pori 
2.7. RAASEPORI CRUISING, ABC Karjaa

2.7. FHRA CRUISING PRE-PARTY, Malmin lentokenttä, Helsinki

2.7. CRUISING NIGHT, Kauppatori, Helsinki 

2.–4.7. WILD RUN MUSTANG WEEKEND, Scandic Eden, Nokia

3.7. AMERIKANRAUTA KIIHDYTYSTAPAHTUMA
 Helsinki-Malmin lentokenttä, Helsinki. Järj. FHRA

3.7  CRUISING, Burger King, Hyrylä

3.7. BOTHNIA-AJOT, Juthbacka, Uusikaarlepyy – Vaunuhalli

3.7. SAARISTO CRUISING, S-Market, Parainen (klo 11) – Nauvo

3.7. CRUISING, ABC Kajaani

3.7. KOKOONTUMINEN VASKIVEDELLÄ, Kitusen Kievari, Virrat  

 (lähtö klo 11.00 > Cafe Virtainportti). Ylä-Pirkanmaan Mobilistit

4.7. FMOC KESÄRATAPÄIVÄ JA SLALOM-CUP, Alastaro 
 Circuit, Virttaa: Ford Mustang Owners’ Club (klo 10–15)

4.7. HÄLLÄPYÖRÄMARKKINAT, Ahveniston moottorirata,
 Hämeenlinna. Järj. Hämeen Mobilistit

5.7. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki, 
 Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

6.7. MOBILISTI-ILTA, Vääksyn kanava: RLO Events Oy

6.7. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as.

6.7. ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA
 Haltialan tila, Helsinki. Järj. Autohistoriallinen Seura

7.7. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17) 

8.–10.7. NITRO NATIONALS & SM DRAG RACE
 LSK Business Park lentokenttä, Kauhava. Järj. FHRA

8.7. PARGAS RETRO CARS MAANANTAITREFFIT, Keskuspuisto,  
 Parainen (klo 18)

9.7.  CRUISING, Otaniemi FAT Lizard, Espoo

9.7. CRUISING, McDonalds/Citymarket, Seinäjoki  
9.7. CRUISING, ABC Keljonkangas, Jyväskylä (klo 20)  
9.7. CRUISING, Neste, Kerava 
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30.7.–1.8. EMOLAHTI MEETING, Emolahden leirintäalue, Pyhäjärvi
  (rompetori Pe-La, cruising-lähtö La klo 15). Järj. MOKE

31.7.  CRUISING, Tori, Klaukkala 
31.7. CRUISING, Kuninkaanportti, Porvoo  
31.7. FHRA NIGHT RACE (SM), Kauhavan lentokenttä. Järj. FHRA

Elokuu
1.8. PICK-NICK, Pilvenmäen ravirata, Forssa. Järj. SMCF

2.8. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki,

  Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

3.8. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as

3.8. ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA
 AirMotelli, Nummela: Autohistoriallinen Seura

3.8. VANHOJEN AJONEUVOJEN ILTA, Mommilan Kyläpuoti, 
 Hietoinen/Hausjärvi

4.8. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17) 

6.8. PERJANTAIKOKOONTUMINEN AUTOPIRTILLÄ, Kitusen 
 Kievari, Virrat (lähtö klo 18 Ähtärin autopirttille) 

6.8. HARRASTEAJONEUVOJEN KOKOONTUMINEN
 ABC ja S-Market p-alue, Alajärvi

6.8. FRIDAY DRIVE-BY, ABC Tikkula,  Pori

6.8. RAASEPORI CRUISING, ABC, Karjaa

6.8. FHRA CRUISING PRE-PARTY, Helsinki-Malmin
  lentokenttä, Helsinki. Järj. FHRA

6.8. CRUISING NIGHT, Kauppatori, Helsinki 

6.–8.8. HARRASTE- JA ROMPETORITAPAHTUMA, Hyvärilän
  leirintäalue, Nurmes. Järj. Wanhat Wehkeet 

7.8. MALMI SHOW & GO POWER FESTIVAL, Malmin lento-
  kenttä, Helsinki. Järj. FHRA

7.8. KOKOONTUMINEN VASKIVEDELLÄ, Kitusen Kievari, Virrat  
 (lähtö klo 11 Cafe Virtainporttiin). Ylä-Pirkanmaan Mobilistit

7.8. CRUISING, Burger King, Hyrylä 

7.8. KLASSIKOT KOHTAAVAT, Satama, Loviisa (lähtö klo 10). 
 Järj. Autohistoriallinen Seura

7.8. CRUISING, ABC, Kajaani

7.–8.8. PERINNETAPAHTUMA VILLILÄN NOSTALGIAPÄIVÄT
 Villilä, Nakkila. Järj. Satakunnan Mobilistit

9.8. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki,
  Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

10.8. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as.

10.8.  ILTAKOKOONTUMISET MOBIILEILLA, AirMotelli, 
 Nummela. Järj. Autohistoriallinen Seura

11.8. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17)

13.8.  CRUISING, Otaniemi FAT Lizard, Espoo 
13.8. CRUISING, ABC Keljonkangas, Jyväskylä (klo 20)  
13.8. CRUISING, Neste, Kerava 
13.8. CRUISING, McDonalds/Citymarket, Seinäjoki  
13.–14.8. KOLJONVIRRAN ROMPEPÄIVÄT JA TERVA-AJOT, 

 Koljonvirran kartano, Iisalmi (ajot 14.8.). Järj. SA-HK Savo

14.8. MANNIN NAVETAN OPEN AIR CRUISING, Lieto as.

14.8. BURNOUT PARTY -KIIHDYTYSTAPAHTUMA, Kiikalan

  lentokenttä: Riverside Timers, Riverside Cruisers

14.8.  CRUISING, Prisma, Nummela   
14.8.  CRUISING, Ace Cafe, Lahti 
14.8. YOUNGTIMERAJOT (VM. 1970–1999 AJONEUVOT),
 Joensuun tila,  Söderkulla (lähtö klo 9). Järj. AHS  
 (ennakkoilm. 2.8. www.autohistoriallinenseura.fi)

14.8. ROMPETORI, Taukopaikka Lahnajärvi, Lahnajärvi

15.8. FMOC UUDENMAAN JAOS KK-MEETING, Hanko
  (seuraa > fmoc.fi > FMOC aluetoiminta) 

16.8. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki,
 Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

17.8. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as

17.8.  ILTAKOKOONTUMINEN MOBIILEILLA, AirMotelli,
  Nummela. Järj. Autohistoriallinen Seura

18.8. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17) 

20.8. KAUHAJOKI KRUISINKI, K-Citymarket, Kauhajoki
  (klo 19) – Tempo-talli. Järj. Suupohjan Mobilistit

20.8. FHRA STREET MAYHEM & TEST N’ TUNE, Motopark
  Raceway, Virtasalmi. Järj. FHRA

20.–21.8. DRIVE-IN & ROCK NURMES & GOES KUSTOM
 KULTURE, Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, Nurmes

20.–21.8. SAHK:N FENNO RETKEILYAJO, Parkano–Ikaalinen–Hämeen- 
 kyrö: Parkanon S, Mobilistit (ennakkoilm. 17.7. sahk.fi) 

21.8. ORIMATTILA CRUISING,  Wanha Amis, Orimattila 

21.8. CRUISING, Tikkurilan Heureka, Vantaa    
21.8. RAUMA STREET RACE, Isometsäntie, Rauma.
 Järj. West Coast Racing & Cruising Association

21.8. CRUISING, ST1, Järvenpää 

21.8. RAUTALANKAA JA JENKKIAUTOJA + LOPPUCRUISING,  
 Mobilia, Kangasala

21.–22.8. HISTORIC GRAND RACE (CUP) + KLASSIKKOPARKKI
 Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna. Järj. HRF

23.8. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki,
  Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

24.8. MOTOR CAFE -ILTA, Mannintie 4, Lieto as.

24.8.  ILTAKOKOONTUMISET MOBIILEILLA, AirMotelli,
  Nummela. Järj. Autohistoriallinen Seura

25.8. JOKIRANTATREFFIT, Forum Marinum, Turku (klo 17) 

25.8. CRUISING, Kahvila Tauko, Säkylä (klo 18, lähtö klo 19) 

27.8.  CRUISING, Juustoportti, Mäntsälä 
27.8.   CRUISING, Rekolan Shell, Vantaa 
27.–29.8. KUOPION ROMPEPÄIVÄT JA RUSKA-AJOT, Kasarmin-
 puisto, Kuopio (ajo 28.8.). Järj. SA-HK Savon kerho

28.8. CRUISING, Kuninkaanportti, Porvoo 
28.8. PARGAS RETRO PARAD, Bantiksen kenttä, Parainen (alk. 
 klo 9, rompetori vastapäätä, paraatin lähtö klo 13.30,   
 ilmoittautuminen pargasretrocars@gmail.com)

28.8. FOMOCO-DAY (FOMOCO), Ahveniston moottorirata,
 Hämeenlinna. Järj. Cosworth & RS Club Finland

28.8. V8-/GTi KIIHDYTYSPÄIVÄ, Vesivehmaan  lentokenttä

28.8. KANGASALAN VARAOSA- JA ROMPEMARKKINAT,  
 Mobilia, Kisaranta, Kangasala: Tampereen S. Mobilistit

28.8. SWAP & MEET, Ravirata, Kouvola. Järj. Kouvola FHRA Club

28.8.  CRUISING, Tori, Klaukkala 

29.8. FMOC SATAKUNNAN JAOS KAFFETTELU, ABC Tikkula,  
 Pori (klo 18) (seuraa > fmoc.fi > FMOC alueoiminta) 
30.8. MAANANTAIKOKOONTUMINEN, Karjarannan jokiparkki,  
 Pori (klo 18). Järj. Satakunnan Mobilistit 

31.8.  ILTAKOKOONTUMISET MOBIILEILLA
 AirMotelli, Nummela: Autohistoriallinen Seura

31.8. KUPITTAAN HARRASTEAJONEUVOILTA, Kupittaa, Turku

Viikottaisia harrasteautokokoontumisia
Hollola (Matkakeidas) Keskiviikko klo 18.00–
Hyvinkää (Kauppatori)  Keskiviikko klo 17.00–
Hämeenlinna (Ahvenisto)  Maanantai klo 18.00–
Kotka (Tori)  Torstai klo 18.00–
Nakkila (Verstas Moottorikahvila) Torstai klo 17.00–
Oulu (Nallikarinranta) Perjantai klo 20.00–
Pori (Tiilimäen Neste) Perjantai klo 20.00–

Riihimäki (Ullan Pakari) Keskiviikko klo 18.00–

Koonnut: Hannele Hatanpää *C
O
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POSTIOSOITTEEMME
Ford Mustang Owners' Club of Finland ry
PL 24, 04301 Tuusula

JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja Merja Masalin 0400 499 703
Sihteeri Rita Hakamo 040 729 2409
Jäsensihteeri Paula Piitsalo 044 359 8001
Urheilujaosto Taisto Rajala 040 585 5130
Jäsen Kari Roivainen 040 546 5757
Varapuheenjohtaja Markku Timonen 040 043 8092
sähköpostit: pj@mustangclub.fi  hallitus@mustangclub.fi 

JÄSENSIHTEERI
Paula Piitsalo 044 359 8001
sihteeri@mustangclub.fi 

PONIPUOTI
Marlene Lindqvist 050 528 5632
ponipuoti@mustangclub.fi 

JÄSENETUASIAT
Heidi Währn 044 770 5476
jasenetuvastaava@mustangclub.fi 

RAHASTONHOITAJA
Tiina Vuori 040 706 3874
toimisto@mustangclub.fi 

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

FOORUMI
Jari Hyvönen
web@mustangclub.fi 

FACEBOOK-TEAM
Jarmo Vilén
Esko Pamppunen

WWW-SIVUT
Tammimedia
Tuomo Tammi
Heli Tammi
info@tammiviestinta.fi 

SÄHKÖPOSTIT
Jari Hyvönen 050 363 8241

TOIMINNANTARKASTAJAT
Yrjö Tiilikainen
Jyri Rekonen

VARATOIMINNANTARKASTAJAT
Marko Virtanen
Lauri Salokangas

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

SLALOM CUP
Antti Kallio 044 559 7101

FUN RUN 2021
Rovaniemi 23.–25.7.2021
Santa Claus Holiday Villagessa

FHRA YHTEYSHENKILÖ
Johtoryhmä

ULKOMAINEN SUHDETOIMINTA
Jarkko Vuori 050 529 2325
foreignrelation@mustangclub.fi 

HISTORIC RACE FINLAND YHTEYSHENKILÖT
Hannele Hatanpää, Jyri Rekonen

KLASSIKKOVASTAAVA
Jarmo Vilén  044 251 0246

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

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

KANTA-HÄME
Mika Kuusivaara 050 919 3637
alue.k-hame@mustangclub.fi 

KESKI-SUOMI
Mikko Hyvärinen 0400 821 627
alue.k-suomi@mustangclub.fi 

KYMENLAAKSO
Teppo Lehtinen 050 410 9788 
alue.kymeenlaakso@mustangclub.fi 

PIRKANMAA
Lauri Salokangas 040 072 4555
Arto Malinen 040 074 7974
alue.pirkanmaa@mustangclub.fi 

POHJOIS-KARJALA
Petri Lintunen 050 383 5154  
alue.p-karjala@mustangclub.fi 

POHJOIS-SAVO
Seppo Suhonen 040 547 7976
alue.p-savo@mustangclub.fi 

ETELÄ-KARJALA
Jukka Suninen 0400 504 596
Jaana Rautakoski 044 065 0965
Samuel Helin 040 757 6175
alue.e-karjala@mustangclub.fi 

LAPPI
Paula Piitsalo 044 359 8001
alue.lappi@mustangclub.fi 

POHJANMAA Paikka avoinna
alue.pohjanmaa@mustangclub.fi 

OULU
Kimmo&Maria T. 040 371 3927
alue.oulu@mustangclub.fi 

PÄIJÄT-HÄME
Jarkko Vuori 050 529 2325
Rita Hakamo 040 729 2409
alue.p-häme@mustangclub.fi 

UUSIMAA
Päivi Karmakainen 046 935 6203
alue.uusimaa@mustangclub.fi 

SATAKUNTA
Kati Simula 040 503 4007
Reija Arestova 045 131 3700
alue.satakunta@mustangclub.fi 

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

Ford Mustang Owners’ Club of Finland ry 2021

Alueyhteyshenkilöt:Organisaatio:

ORGANISAATIO

CORRAL  2•202148



FMOC sääntömääräinen kevätkokouksen pöytäkirja 2021

Aika: 23.5.2021 klo 13.00

Paikka: Videoneuvottelu Google Meet

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Merja Masalin avasi kokouksen klo 13.06

2.  Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Merja Masalin. Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Rita 
Hakamo.

3. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Jarkko ja Tiina Vuori.

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

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittäminen
Puheenjohtaja luki ääneen toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja se hyväksyttiin (liite 2).

7. Yhdistyksen tilien ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
Puheenjohtaja esitti tuloslaskelman, taseen ja luki ääneen toiminnantarkastajien lausunnon 
vuodelle 2020. Toiminnantarkastajat myönsivät lausunnossaan tili ja vastuuvapauden 
johtokunnalle.

8. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Ehdotettiin ja valittiin kohtaan 8. puheenjohtajaksi Jarkko Vuori. Myönnettiin tili ja 
vastuuvapaus johtokunnalle 2020.

9. Muut asiat
Johtokunnalle ei annettuun määräaikaan ollut tullut mitään asioita tietoon.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.23

Tiina Vuori

Puheenjohtaja 
Merja Masalin

Sihteeri
Rlta Hakamo

Pöytäkirjan tarkastajat

Jarkko Vuori

CORRAL  2•2021 49



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

PP-Autokoneistus on Lappeenrannassa 
sijaitseva yritys, joka hoitaa moottorikoneistukset 
ja hommaa varaosat USA-autoihin.

Liikkeen omistaja Petri Pukki meni aikoinaan 
Tammer Dieseliin kesätöihin, sen jälkeen 
jäi sinne vakituiseen ja fi rma muutti 
nimensä matkanvarrella nykyiseen. Petri sai 
mahdollisuuden ostaa fi rman ja vuodesta 2010 
alkaen PP-Autokoneistuksen vetovastuussa on 
ollut Petri. Moottori ja kansiremonttien lisäksi 
fi rma tuottaa varaosia alueen jenkkiautoihin. 
Petrillä on tällä hetkellä neljä harrastelaitetta 
itsellään, joita laittelee työn ohella.

PP-Autokoneistus hoitaa koneistukset ja 
koneremontit ammattitaidolla vuosien 
kokemuksen tuomalla varmuudella, joten 
ongelmien sattuessa ota yhteyttä, niin hommat 
saadaan hoidettua tapauskohtaisesti.

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

www.pp-autokoneistus.fi 

JÄSENETULIIKEJÄSENETULIIKE
ESITTÄYTYYESITTÄYTYY

PP-Autokoneistus

CORRAL  2•202150



GRILLAUSYLIVOIMAA

GRILLAUSYLIVOIMAA

@mustanggrill #grillaamustangilla

Grillaa MustangillaGrillaaMustangilla 

HYVIEN HETKIEN PUOLESTA
tutustu monipuoliseen grillivalikoimaan 

ja ota talteen testatut reseptit ja grillivinkit 

mustang-grill.com

JAA OMAT 
GRILLAUSKUVASI!

@mustanggrill 
#grillaamustangilla



To 29.7. rennot avajaisiltamat
Pe–la 30.–31.7.- Rompetori

- Drive in Car Show
- Pin-up Girls lavalla

- Livemusiikkia
- Maisemacruising

Sekä paljon muuta oheisohjelmaa!Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

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

TORSTAI 29.7.
KLO 18.00

Avajaisillanvietto,
lähtölaukaus tapahtumaan

PERJANTAI 30.7.
KLO 12.00

Avajaiset
Pin-Up esittely
Rompetori avautuu

KLO 13.00
Kyläcruising, 
Sotkamo tutuksi

KLO 19.30
Pin-Up Girls On Stage

KLO 20.00
Bändi

KLO 22.00
Bändi

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

LAUANTAI 31.7.
Rompetori
KLO 12.30

Pin-Up Girls On Stage
KLO 13.00

Maisema Cruising N. 2-4h
KLO 14.00

Pin-Up Girls On Stage
Bändit

KLO 15.00–19.00
Drive In Car Show äänestys

KLO 19.00
Pin-Up Girls tulosten julkistus
Drive In Car Show palkinnot

KLO 20.00
Bändit

SUNNUNTAI 1.8.
Kiitos Osallistujille. Hyvää Kotimatkaa.



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

Ota yhteyttä!

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

www.aitopeltikatto.fi

AITO PELTIKATTO MT OY

-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



Nyt pääsee varaamaan hotellia Wild Runiin (2.–4.7.2021). Paikkana 
tulee olemaan Scandic Eden Nokia. Huonekiintiö on, jonka lisäystä 

tarkastellaan, jos tarvitsee. Nopeimmat ainakin tulevat saamaan sellaisen 
huoneen kuin haluavat. Kaikista huoneista on tarjoushinnat meille!

Wild Run -tapaaminen on kaikille niille, jotka haluavat viettää aikaa 
Mustangien parissa. Osallistujamäärä koitetaan pitää alle 500:ssa, 

mutta eihän kukaan voi ketään kieltää tulemasta paikan päälle "ihan 
sattumalta". Oleillaan, ajellaan ja elellään vallitsevien normien puitteissa.

2nd Wild Run hotellivaraukset alkaneet

Varaukset:
www.scandichotels.  /?bookingcode=BWRU020721

tai puhelimitse/sähköpostilla/suoraan hotellista 
mainitsemalla koodin BWRU020721

Huoneen hintaan kuuluu runsas aamupala, WiFi ja kylpylän käyttö vapaasti! 
Varaukset aina 18.6.2021 asti, hotellin tilanteen mukaan.

Osat ja palvelut 

Mustangiin ja  

muihin jenkkeihin! 

Osat 
Mustangiin ja 

muihin 
jenkkeihin!

Säännölliset toimitukset

Huippumerkit

Asiakaslähtöinen palvelu 

04040-00-5606 254  info@tuumacid.fi.fi

www.tuumacid.fi.fifi

Pajakatu 2 A 1   11130 Riihimäkiki

SIMOL ANTIE 2,  53600 L APPEENRANTA

PETE@PP-AUTOKONEISTUS.FI

Mustangeihin 
moottoriremontit

asiakkaan toiveiden 
mukaan yli 10 vuoden 

kokemuksella

KENDALL- JA GULF-ÖLJYT

MOOTTORIKONEISTUKSET
JA VARAOSAT

AMERIKKALAISIIN

Mustang-harrastajan

ykköskohde Napapiirillä
Hotellitasoista majoitusta 

kodikkaassa lomakylässä, aivan 

Joulupukin naapurissa.

…ja hyvää 
ruokaa!

Buffet-lounas ja 
á la carte tarjolla 
vuoden jokaisena 

päivänä. 

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



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

TRADEPARTS.INFO

TRADE PARTS

WEBSTORE

OPEN 24/7

I N D U S T R I E S

Parts & Accessories
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PONIPUOTI

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

Mustang-sateenvarjo  20 €

UUSI Huppari, uusi logo  50 €

Ajankohtaista 
Ponipuodista!

HINNASTO
Unisex-huppari, uudella logolla .......................... 50 €  UUTUUS
Miesten ja naisten huppari, vintage-logolla ...... 50 €
Soft Shell-takki, koot: S-XXXL .............................. 120–140 €
FunRun 2020 Vaasa t-paita ................................. 10 €  5 €  ALE
Lippis kerhologolla .............................................. 10 €
Kerho t-paita S-XXXL ........................................... 15 €

Hihamerkki ........................................................... 5 €
Parkkikiekko ......................................................... 8 €
Autolippu ............................................................... 12 €/1kpl  20 €/2kpl
FMOC-tarra ............................................................ 2 €
FunRun DVD 2012 ................................................. 10 €  8 €  ALE
FunRun-kangaskassi ........................................... 8 €
Mustang-kasvomaski .......................................... 12 €  UUTUUS
Palapeli, 30 palaa .................................................. 10 €  5 €  ALE
Palapeli, 500 palaa ................................................ 25 €  10 €   ALE
Mustang-sateenvarjo ........................................... 20 €  UUTUUS
Seinäkalenteri 2021 ............................................. 20 €
Viikonloppulaukku, 54x29x26 cm ...................... 25 €

Mustang-riipus, pieni, hopea .............................. 110 €  varastossa
Mustang-riipus, iso, hopea .................................. kysy tarjous!
Mustang-rintaneula, hopea ................................ 100 €
Mustang-korvakorut, hopea ............................... 120 €
Mustang-solmioneula, hopea ............................. 130 €
Mustang-kalvosinnapit, hopea .......................... 145 €
Mustang-korvakorut, kulta* ................................ kysy tarjous!  varastossa
Mustang-riipus, pieni, kulta* ............................... kysy tarjous!
Mustang-riipus, iso 44 mm, kulta* ...................... 560 €  varastossa
Mustang-solmioneula, kulta* ............................. kysy tarjous!
Mustang-kalvosinnapit, kulta* ........................... kysy tarjous!
Huomaa, että koruille toimitusaika keskimäärin kaksi viikkoa!
*Näihin tuotteisiin voidaan käyttää omaa romukultaa.

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

HUOM! Maksutavat tapahtumissa kortilla tai käteisellä!
Kerhotavaroiden myynti vain jäsenistölle (jäsenyys tarkastetaan).


