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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
esä meni taas nopeasti, niinkin
nopeasti, että itse sain auton tallista pari kertaa ulos ja itse pääsin
osallistumaan kahteen kesän tapahtumaan.
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Ford Mustang Owners’ Club
of Finland ry
PL 24, 04301 Tuusula

Tykkimäki Meet oli jälleen kerran hieno tapahtuma. On se vaan upeata kun huvipuistoon voi ajaa tuollaisen määrän harrasteajoneuvoja ja ihmiset pääsee ihastelemaan
autoja ja samalla huvittelemaan huvipuiston laitteissa. Tällainen tapahtuma on
nimenomaan kokoperheen tapahtuma
ja antaa juuri oikeanlaisen kuvan meidän
kerhosta myös ulkopuolisille. Eli rentoa yhdessä oloa ilman pipon kiristystä.

FMOC ry:n johtokunta 2019:
Merja Masalin, puheenjohtaja
p. 0400 499703
Mika Kosola, varapuheenjohtaja
p. 040 768 1882
Jukka Kalliokoski, jäsensihteeri
p. 040 524 7153
Taisto Rajala, urheilujaosto
p. 040 585 5130

Sanna Pilvesvuori, jäsen
p. 040 768 1771

Fun Run ei pettänyt tänäkään vuonna!
Hieno viikonloppu, ihana ilma, kauniita
autoja ja hienoja ihmisiä kauniissa miljöössä. Eikä syyttä Fun Runia kutsuta vuoden kohokohdaksi, se on vaan niin hienoa
kun iso joukko samanhenkisiä ihmisiä
ottaa loman fiiliksen ja alkaa nauttimaan
Suomen kesästä. Isot kiitokset hyvin järjestetystä tapahtumasta Mikkelissä.

Puheenjohtaja:
pj@mustangclub.ﬁ

Kun en itse omilta kiireiltäni päässyt lähtemään tapahtumiin, seurailin sosiaali-

Jarmo Vilén, jäsen
p. 044 251 0246
Markku Timonen, jäsen
p. 040 043 8092

sesta mediasta hienoja kuvia pitkin kesää.
Ei taida olla yhtään tapahtumaa, josta ei
kuvia olisi julkaistu jossakin ryhmässä.
PS. muistakaa laittaa kuvia myös kerhon
omille sivuille.
Mukavia loppukesän ja
syksyn ajoja kaikille!
Merja

Jäsensihteeri:
sihteeri@mustangclub.ﬁ
Kerhotavaramyynti Ponipuoti:
Marlene Lindqvist
p. 050 528 5632
ponipuoti@mustangclub.ﬁ
www.ponipuoti.ﬁ
Kerholehti:
corral@mustangclub.ﬁ
Toimisto:
toimisto@mustangclub.ﬁ
Pankkitili (jäsenmaksut):
Danske Bank
FI46 8000 1900 5558 56
DABAFIHH
Web-sivut:
www.mustangclub.ﬁ

TERVEISIÄ PÄÄTOIMITTAJALTA

H

yvää syyskuuta kaikille lukijoille ja ajokausi jatkukoon. Onhan syksy ja pimenevät illat myös
autoharrastajan silmin hienoa aikaa, varsinkin kun mittarivalot alkavat näkymään ja illalla
voi laittaa vähän lämmitystä kajuuttaan.

Pimeneviin iltoihin tuo myös lisäväriä tämä lehti, johon on hienosti saatu innoitettua kerholaisia
kertomaan tarinoitaan, sekä muistelemaan menneitä. Lehti on ainakin itselle eräs tärkeä asia, sen
voi jättää auki odottamaan seuraavaa lukuhetkeä ja lehti kulkee myös mukana kätevästi. Tänä digitaalisen tarjonnan aikana meidän kerho pitää tärkeänä pitää kiinni juuristaan ja julkaista paperilehteä digiversion rinnalla.
Kesätapahtumia oli taas paljon ja niissä käyminen tuntui välillä ihan työltä, ei siten että olisi ollut
ikävä lähteä vaan kun ei oikeen kerennyt hoitamaan kotitöitä, kun oli aina menossa, ja kotosalla
tuli käytyä lähinnä vaatekassia vaihtamassa. Nyt kuitenkin on lähestymässä aika, jolloin aletaan
tekemään, toiset virityksiä ja toiset huoltotoimenpiteitä seuraavaa kautta ajatellen autoihinsa, onneksi kuitenkin on lisääntynyt käyttö Mustangien määrä myös täällä meillä Suomessa, että on kiva
bongailla autoja myös talvikaudella.

Keskustelupalsta:
www.mustangclub.ﬁ/board
web@mustangclub.ﬁ

Hyvää ajokauden jatkoa kaikille!

Jäsenmäärä: noin 1 250

T:Jarmo
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Ladys corner

Painopaikka:
T-Print Painotalo Oy

Painosmäärä:
1 250 kpl

Toimitus ei vastaa muiden
kirjoittamien juttujen sisällöstä
tai oikeinkirjoituksesta.

Kuvia Västeråsista
Pohjanmaan meeting
Savolaista ystävällisyyttä
Kutsu – Syyskokous ja pikkujoulut
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Ilmestymispäivä: 6.12.2019

Tapahtumakalenteri
Jäsenetuliikkeet
Ponipuoti

Kanna kortesi kekoon,
kirjoita juttuja, lähetä hyviä
kuvia, kuiskuttele huhuja
ja tosiasioita…
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HUHUJA JA KUULTUA
Päijät-Hämeessä vietettiin Mustang-häitä

Monet ovat varmasti kuulleet tai huomanneet, että kerhon rahastonhoitajan sukunimi on vaihtunut. Syynä
tähän on avioliittoon meno 10.8.2019. Jarkko ja Tiina
Vuoren yhteinen taival alkoi 2,5 vuotta sitten kerhon Uudenmaan aluetapahtumassa Flamingon keilaillassa Vantaalla. Pari vihittiin Kalkkisen kirkossa Asikkalassa
ja hääjuhlaa vietettiin Lahessa ravintolassa. Kirkon
ja juhlapaikan välinen
matka ajettiin tyylikkäästi
cruising-letkassa. Häissä
oli teemana rock and roll
sekä luonnollisesti Mustang, jonka mukaan oli tehty
myös hääkakku. Hääpari haluaa kiittää näin lehden välityksellä Päijät-Hämeen Mustang-harrastajia muistamisesta sekä Mobilisteja Bedfordin lainasta hääpäivänä.
Ford Mustang Owners’ Club of Finland
onnittelee hääparia.

Kurosen Karin -66 Musti on ollut vuosikausia vähällä käytöllä ja odottelee paluuta kadulle.
Kari on omistanut nätin autonsa jo lähes 40 vuotta.

PJ Merja allekirjoitti mainostajille annettavat todistukset
hyvästä yhteistyöstä ja syksyn aikana nämä löytävät tiensä asianomistajille.
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Kerhomme perustajiin kuuluva sekä jäädytetyn jäsennumeron 4 omistava Sirkka Eriksson vietti syntymäpäiviään elokuun alkupuolella. Hienot pienen ystäväpiirin
juhlat pidettiin Tuusulassa aurinkoisessa kelissä. Paljon
onnea vielä jälkikäteen Sirkka..!!!
T: Ford Mustang Owner’s Club of Finland

ALUEUUTISET
KAINUU

PIRKANMAA

Kainuun osaston kk-palaverit joka
kuukauden ensimmäinen perjantai klo
18 Kajaanin ABC-asemalla, siellä lasten
leikkinurkkauksen liepeillä. Tervetuloa
mukaan höpöttämään!
Kari 040 546 5757
jukeronmusti@gmail.com

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

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

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

KESKI-SUOMI
Keski-Suomen aluemeetingit:
• Kesäkuu–syyskuu, Satamakahvila
tai Naissaaren kahvila. Sama aika ja
päivä.
Terveisin Toni Kaastinen

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

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

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

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

POHJOIS-SUOMI
Kk-tapaamiset aina parillisen viikon
sunnuntaina klo 12 osoitteessa:
Shell Rovaniemi, Teollisuustie 25

Parhaat palkitaan sekä miesten että
naisten sarjoissa!
• 9.11. FMOC syyskokous ja pikkujoulut
Vääksyssä ravintola Jalmarissa
• x.12. Perinteinen glögimeeting
Hakamoilla
Syysterveisin:
Rita 040 729 2409
rita.hakamo@phnet.fi ja
Jarkki 050 529 2325
jarkki.viking@gmail.com

SATAKUNTA
• 22.9 Haapalaisen Wanha
Kauppa kahvittelua
lähtö Tikkulan ABC:ltä klo 12
Kk-miitti joka kuukauden viimeinen
sunnuntai klo 18 Tikkulan ABC.
Moottorikahvila Verstas torstaisin klo 18–
niin kauan kuin kelejä riittää

UUSIMAA
Uudenmaan kuukausimiittingit 2019:
• 11.9. Majatalo Onnela
• 12.10. Jokioisten Leipä
• 16.11. Ajokauden päättäjäiset/
Pikku joulu, Scandic Siuntio
• 11.12. Kehakessa
Muutoksia voi tulla. Pvm ja kellon ajat tarkentuvat aina tapahtuman lähestyessä.
Tervetuloa tapaamisiin toivottaa
FoxyLady91 / Päivi Karmakainen
046 935 6203

PÄIJÄT-HÄME

VARSINAIS-SUOMI

Syksyn tapahtumia Päijät-Hämeessä.
Tarkemmin tietoa tapahtumista kerhon
keskustelufoorumilla.
• 14.9. Lahti cruising Ace Cornerilla
• 28.–29.9. Jenkkiautonäyttely
Lahden urheilu- ja messukeskuksessa
sekä ajokauden päätöscruising
• 13.10. Ratkotaan Päijät-Hämeen
karting-mestaruus
Lahden kartingkeskuksessa.

Joka ke Marinium ja kk viimeinen tiistai
Kupittaa. Tervetuloa Whatsapp-ryhmään.
Täällä saa kysellä laidasta laitaan mikä
liittyy Mustangiin ja joskus vähän ylikin,
mutta joka tapauksessa täältä saa aina
joltain vastauksia, ja kuka on menossa
minnekin cruisailemaan.
Marlene Lindqvist
050 528 5632
marlene.lindqvist@gmail.com

Varmista tulevien tapahtumien ajat ja paikat sekä lisätiedot foorumilla/Facebookissa/WhatsApp:ssa.
Aluetoiminnan keskustelupalsta: www.mustangclub.fi/board/viewforum.php?f=44
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Forssan
Pick-Nick
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orssan Pick-Nick oli taas isompi
ja laajempi kuin koskaan ja järjestysnumeroltaan 37. tapahtuma kokosi taas tutusti harrasteautoja
ja moottoripyöriä ympäri Suomea.
Tänne tullaan tapaamaan tuttuja ja
tekemään löytöjä rompetorilta, joka
on levittäytynyt kauas takapelloille.
llma oli sopivan aurinkoinen, mutta
ikävä kyllä taas iltapäivällä alkoi pölyhiekka kiusaamaan sekä omia silmiä
että autoja, joiden päälle sitä kertyi
kunnon kerros. Mietintää aiheutti,
voiko enää paljoa enempää kalustoa
mahtua raviradalle ja parkkialueelle,
koska nyt alkoi paikat loppua. Monta
kilometriä kävelyä takana ja loputtomia autorivejä katselleena voi sanoa,
että automerkkejä sekä malleja riitti
jokaiselle ihasteltavaksi ja tähän on
poimittu joitain satunnaisia kuvia Fomoco-tuotteista.

F

Teksti ja kuvat: Toimitus

30.6.2019

Tykkimäki
Mustang Meet

ykkimäen Mustang-kokoontuminen järjestettiin tänä
vuonna kesäkuun viimeisenä sunnuntaina Kouvolan Tykkimäen huvipuistossa. Huippuhieno sää houkutteli paikalle kaiken kaikkiaan 47 autoa.
Autot saatiin ajettua huvipuistoon sisään ennen kello kymmentä ja huvipuiston auettua jäi aikaa laitteissa huvittelulle ja autojen ihailuun sekä vahojen ja uusien tuttujen kanssa jutusteluun.
Huvipuiston yleisö sai päivän aikana äänestää suosikkiautoaan. Yleisöäänestyksen voitti Jari Lankisen hieno -66 avo-Mustang. Järjestäjien valinta osui samaa vuosikertaa edustavalle Mika Gåsmanin hienosti entisöimälle Fastbackille.
Päivän päätteeksi Mustangit ajettiin letkassa ulos huvipuistosta ja cruisailtiin Kouvolan keskustan liikennevaloviidakon läpi ja
pysähdyttiin Kuusankoskelle Hong Kongin parkkipaikalle yhteiskuvaan ennen kotimatkaa.

T

Järjestäjien puolesta vielä suuret kiitokset kaikille osallistujille ja
nähdään taas ensi kesänä Tykkimäessä!
t. FMOC Kymenlaakson alue

Tallivierailulla
Jussin pajalla
orstaina 27. kesäkuuta oli suunniteltu päivämäärä päästä tutustumaan Lehden Jussin
hallin sisältöön. Tampereelta ja Turun suunnaltakin löytyi innokkaita tulijoita, joten sovimme
kokoontumisen vanhan Prisman parkkikselle. No
niinhän siinä kävi, että eihän navigaattorit mitään
”vanhaa Prismaa” löydä, jolloin oaa porukoista
pyöri eri parkkipaikoilla. Hätä ei kuitenkaan ollut
suuri ja saimme kaikki samalle parkkipaikalle.
Hieno reilu parinkymmenen auton letka ajeltiin
kaupungin laitamien kautta kohti Ulvilaa ja kohdepaikkaamme. Jussi odottelikin jo saapumistamme,
joten autojemme parkkeerauksen jälkeen päästiin
tutustumaan itse kohteeseen, jossa olikin aika huima sukellus kohti Suomi-harrastuksen alkuaikaa.
Jussilla on itsellään komiaa kalustoa Mustangista,
Fairlanesta sekä Cougarista lähtien – kaikki Suomi-autoja.
Makkaran paiston ja kahvien lomassa Jussi kertoili tarinoita vuosien varrelta ja ne olivat osalle porukoista ihan ennenkuulemattomia, mutta varsin
mielenkiintoisia. Kolmen tunnin vierailun jälkeen
jäi tunne, että tännekin paikkaan tullaan uudestaan ensi vuonna, joten olkaahan kuulolla.

T

Jussi kertoili muistoja vuosienvarrelta nuoremmille harrastajille.

Teksti ja kuvat: Toimitus
Suomi-GT odottelee nosturilla maalarille menoa.

Sisällä hallissa riitti ihmeteltävää.

CORRAL 3•2019
Piha täyttyi autoista ja grilli oli kuumana kokopäivän.
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AC Cobra Teslan tekniikalla oli nopein rata-ajossa Del Marissa.

Esko Mattilan matkakertomuksia
OSA 1

erhomme pitkäaikainen jäsen
Esko Mattila Orimattilasta on
tuttu näky Ameriikan raitilla. Hän
kävi viime maalis-huhtikuun vaihteessa
länsirannikolla muun muassa San Franciscossa ja Los Angelesissa sukuloimassa. Reissuun kuului vierailu kahdessa autonäyttelyssä: Alamedan Goodguys 37th
All American Get-Together -tapahtumassa
ja Goodguys 19th Meguiar’s Del Mar Nationals -tapahtumassa, jonka järjestää joka
vuosi Rod and Custom Association Racetrack-raviradan ympäristössä. Alamedan
tapahtuman järjestää vuosittain Alameda
County Fairgrounds, joka on osa The Alameda County Fair Associationia.

Alamedassa, joka sijaitsee lähellä San

Lisätietoja Alamedan tapahtumasta:
www.good-guys.com/aagt

Lisätietoja Del Marin tapahtumasta:
www.good-guys.com/dmn

K

Vuoden 1969 ahdettu Mustang Del Marissa.

Franciscoa, oli noin 3 000 erilaisen myyntija näyttelyauton lisäksi paljon tekniikkaa
sekä projekteja myynnissä. Tapahtumassa oli sellaista tarvikekauppaa, mitä ei ole
ollenkaan Suomessa. Valtavan kokoisella
alueella oli paljon ihmisiä ja ”ryysis” koko ajan. San Diegon lähellä sijaitsevassa
Del Marissa oli näytillä vanhoja jenkkejä
ja myynnissä erilaisia varaosia. Kaikkiaan
autoja oli noin 2 500 joko myynnissä tai
näytillä.

Teksti: Jarkki ja Tiina Vuori
Kuvat: Esko Mattila

Tämäkin Mustang vuodelta 1965 oli myynnissä Del Marissa.

Vuoden 2005 GT Mustang Alamedassa.

Alamedassa oli myynnissä monenlaisia autoja, mm. tämä show-auto.

Olutlaatuja oli jokaiseen makuun tarjolla Alamedassa.

Early Mustang Ferrarin tekniikalla Del Marissa.

Ahdettuja A-Fordeja A30-vuosimallia Del Marissa.

CORRAL 3•2019
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Mustangs go Estonia

iime talvena kahdeksan autokuntaa suunnitteli retken Viron
Haapsaluun, jossa kohteena
vuosittain järjestettävä American Beauty
Car Show.
Vuosi 2019 oli jo 19. kerta tapahtumalle
ja myös ryhmän autot ovat kaikki käyneet
vuosien saatossa näyttelyssä, joten nyt oli
hyvä tilaisuus tehdä rentouttava kesäretki
ilman näyttelypaineita.
Kaunis pieni kaupunki meren rannalla,
vanhat puutalot ja kapeat pikkukadut,
upea Piispanlinna tapahtuman pääpaikkana, hyvää ruokaa, musaa ja hienoja autoja tuhatmäärin, siinäpä upeat puitteet.
Mikko sai talvella varattua koko porukalle
majoitukset Kongo-hotellista, hieno teko
ja mukava idylli hotelli 400 metrin päässä
tapahtumapaikasta. Ja toki nyt tehtiin jo

V

Seuraa osoitetarraa ja kerhokylttejä. Siitä se lähtee.

varaus vuodelle 2020, jolloin siis vuorossa
20-vuotisjuhlatapahtuma.
Perjantai-iltana oli ohjelmassa näyttely
ja bändejä, sama meno jatkui sitten lauantaina. Sunnuntaina aamupäivällä lähes
kaikki paikalla olleet jenkkiautot lipuivat
paraatissa kaupungin pääkatua pitkin,
tunnelma oli mahtava, satoja autoja ja
kadun varrella varmaan yli 10 000 henkeä
katsomassa.
Itse olen tuon kokenut kuusi kertaa,
nyt tänä vuonna paraati piti jättää väliin
auton sähkövian takia, mutta onneksi osa
ryhmästä pääsi mukaan. Kiitos koko porukalle vielä kerran ja ohessa kuvien muodossa jotakin fiiliksiä viikonlopulta.
Tekstit: Pertti
Kuvat: Pertti, Esko ja Jarmo

Kongo Hotel, tosi mukavaa ja rauhallista.
No joku pikapalaveri siinä tietysti heti..?

Katajanokan tunnelmia, kaikki paikalla. Autot laivaan ja syömään.
Erityiskiitos XPRS-ajojärjestelyt, saatiin kaikki autot väljästi rekkakannelle.
Sekä tietysti Harri Anteroinen & Cati Zinck, tiedätte kyllä mistä.
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Haapsalu, pikavisiitti kauppakeskukseen ja siellä
aika kiva tapahtuman mainos.

Hotellin parkkis. BYM1 pieniä latausongelmia, mutta hotellin ja Eskon avulla
saatiin virtaa. Ja lauantaina uusi akku kyliltä jonka turvin kotiin.

Tunnelmia hotellilta ja kylältä. Vääränmerkkisiä autoja
ehkä, mutta ovat niin tapahtumassa mukana.

Kattojen ala- ja yläpuolella. Ja Esko kuvaa, sääriluun murtuma ei juurikaan
vauhtia hidasta. Jarin ja mun olotila on enempi "seesteinen lomalainen".
Ellu ja uusi Frank. Jotenkin se
wanha sopii hälle paremmin...

Viron Mustang- ja Shelby-kerhojen osastot. Uutta on kalusto Suomeen verrattuna. Tai paremmin ilmaistuna Earlyt puuttuu.

CORRAL 3•2019

13

Sunnuntai. Jarmo, Esko ja Make lähtee paraatipaikalle,
Kati ja Jari suuntaa johti Tallinnan ostoskeskuksia.

Kotiinpäin. Tänä vuonna oli Markun vuoro palata hinurin
kyydissä, mutta tuttua myös minulle vuonna 2014. Aina ei
voi voittaa, mutta aina voi lähteä. Ja kyllä -65 on antanut
katsojille ”sirkushuvia” joka vuosi. No burn out...
Paraati päättyy Kiltsin lentokentälle, jossa ajetaan myös drag
race sunnuntaina. Parkkipaikalle kertyy paljon kuvattavaa vaikka
iso osa autoista onkin jo menossa kohti Tallinnaa kotiinpäin.

Tallinna. Melkein kuin kotona.

14
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The End. Eskon huikea kuva Tallinnan keskustasta, sitä seurataan
mistä aloitettiin. Kiitos kaikille ja "to be continued 2020".

Pertin vuoden 2017

ertti Heinonen hommasi hienon
auton lämpimiin oloihin. Pertti
asustelee Dubaissa ja siellä on
ilmasto jotain aivan muuta kuin täällä
pohjolassa. Hienosti varusteltu Shelby on
2017-mallia ja mahdollisesti ehkä joskus
tulossa tänne Suomeen.
Shelby GT350- ja GT350R-mallit on valmistettu Fordin Michiganin tehtaalla vuodensta 2016 alkaen noin 6 000 kappaletta
per vuosi. Sen sijaan Shelby Super Snake
versiot, jotka perustuu perus GT Mustangiin tulevat Shelby-Americanin tehtaalta
Las Vegasista.
Pieniä muutoksia on autoihin tehty vuosittain kuten 2017 kaikki GT350-mallit tulevat MagneRaid-iskunvaimennuksella ja
moottorin sekä vaihdelaatikon ja taka-akselin öljynlauhduttimilla varustettuna.
GT350R eroaa perusmallista 8 mm madaltavilla jäykemmillä jousilla sekä hiilikuituvanteilla. Lisäksi ulkoisesti takasiipi ja etuilmanohjain on erilainen. Nopeus ero tulee
juuri hiilikuituvanteiden ansiosta (0–100
km/h 3,9–4,1 ja neljännesmaili 12,1–12,4).
Auton ohjaustuntuma on tukeva, täsmällisen tarkka ohjattava. Moottori vetää
alhaalta vahvasti, tosin 4 000 kierroksen
kohdalla 3. vaihteella pito katoaa hetkeksi, mutta elektroniikka korjaa sen,
rajoittaja on 8 200 rpm. Jarrut ovat yhdet
parhaista ja Recaron hieno penkki pitää

P

kuljettajan paikallaan. Tosin Dubaissa
liikennevalvontakameroita on kilometrin
välein ajoit mitä tietä pitkin tahansa ja sen
vuoksi tarkkana on oltava jo erityisesti
senkin vuoksi, että valtaosa autoilijoista
on intialaisia eli tulevat kulttuurista missä
ei tunneta liikennesääntöjä.
Jos auto tuodaan Suomeen niin suunnitelmana on jo vaihtaa Cortex Racingin
tukivarsipuslat eteen ja taakse, MagneRaid-ohjain sekä madaltaa etupäätä hieman jäykemmillä jousilla ja ehkä hieman
pehmentää takajousitusta. Myös vanteet
ja renkaat vaihtuvat isompiin.
Kuvat ja teksti:
Pertti Heinonen/toimitus
Moottori: 5,2-litrainen voodoo
Ti-VCT VB, 529 hp/582 Nm.
Vaihdelaatikko: Tremec TR-3160
Etu jousitus: McPherson
Taka-akseli: erillisripustettu
multi link, välitys 3:73
Jarrut etu: 15,5” kelluvat levyt/
Brembo 6 mäntäiset satulat
Jarrut taka: 15” kelluvat levyt/
Brembo 4 mäntäiset satulat
Sisusta: Recaro-kangas/mokkanahka

Amerikka-tapahtuma Puuvillassa
AM:n (Suomi-Amerikka yhdistys)
ja FMOC:n porilaiset yhdistivät voimansa ja järjestivät Amerikka-tapahtuman Kauppakeskus Porin Puuvillassa lauantaina 6.7.
Paikalla oli molempien tahojen edustajia ja he jakoivat tietoa toiminnoistaan.
Mukaan saatiin myös musiikkiesityksiä, muun muassa mahtava Matt Bowen,
joka akustisesti soitteli kitaraa ja lauloi
ihania kappaleita ja sai yleisön myös vähän tanssahtelemaan. Mukana oli myös
Porin Bearsin poikia, jotka kikkailivat
palloillaan ja antoivat ”vastusta” muun
muassa pienten poikien yrityksille sekä
esittelivät varusteitaan.
Mustangeja olivat edustamassa Jarmo Vilénin ja Vesa Virran kanssa tietenkin muutama autokin. Edustettuna olivat
vuosimallit -66, 2x -67 ja -68, joka on nimetty aikanaan Muumioksi ja nyttemmin
on kaikkien tuntema Frank. (On niillä
muuten kaikilla ihan kunnon takavalot :D
...nimim. Takavalojen tarkistaja)
SAM-yhdistystä olivat edustamassa
heidän puheenjohtajansa Leena Mäkinen sekä jäsen Kirsi Virta.
Sekä Leena Mäkinen ja Jarmo Vilén
pääsivät myös mikrofonien ääreen ja kertoilivat kumpikin edustamistaan asioista.
Kuhinaa riitti ja yleisö oli todella kiinnostunutta ja kamerat välkkyivät. Ehkä molemmat tahot saivat myös uusia jäseniä.

S
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Lauantaina sitten lähdettiin paikan

päälle ja oli kyllä aika menoa ja meininkiä.
Olin kuvaamassa autoja toisesta kerroksesta ja silmälasit putosivat... eräs mies
meidän auton luona katsoi ylös ja kysyi
”Putosko nää sulta...” Kokeilin päälakee ja
vastasin et oho... juu... Piti kädessään niitä
ja sanoin, että laita siihen auton päälle...
”No en minä ny auton päälle...” Vastasin,
että se on meen auto... ”No sitten...” eli kyllä
näitä kohtaan on kunnioitusta ja ihastusta.
Myös mielenkiintoisia kommentteja
kuului, kuten: ”tehdääks näitten varaosat
Saksassa”.
Kauppakeskuksen takana olevalle
parkkipaikalle oli myös rajattu alue niin
Mustangeille kuin muillekin harrasteautoille ja sieltä löytyi kyllä aika monenlainen repertuaari. Toiset tulivat ja toiset
menivät, joten vaihtuvuus oli sitä luokkaa,
ettei ehtinyt kyllästyä käydä katsomassa.
Neljän pintaan sitten lähettiin viemään
autoa omaan talliinsa ja siinä seuratessa
meidän auton menoa taas kauppakeskuksen ovien raosta ulos minun vieressäni kulkeva vähän vanhempi mies kysyi:
”Nää taitaa olla niitä 50-luvun autoja?”
Kotona sitten muisteltiin päivän tohinoita.

Kiitos Jarmo ja muut,
oli aikamoinen kokemus.
Teksti ja kuvat: ”Takavalon tarkastaja”

Päivä ja Markku keskustelevat ennen H-tapahtumaa:

Nähtyämme ilmoituksen tapahtumasta oltiin ensin, että no johan on nyt meiän
nurkilla. Päivän lähestyessä oli keskustelu:
– Kai me mennään Mussen kans Puuvillaan lauantaina?
– Kai sin pitää mennä käymään kun ihan naapurissaki...
Torstai 4.7. päivällä
– Huomiseks on luvattu sadetta, et jos mä pesisin ton auton tänään?
– Ääh, virutetaa sitä sit vähä lauantaina ennen ku lähetään...
Myöhemmin torstaina soi puhelimeni:
– Moro, kai te ootte tulos lauantaina?
– Joo, kyl aateltiin tulla käymään...
– Katos ku nyt olis tarve yhdelle autolle sisätiloihin ku yks ei mahtunukkaa ovista...
Ja aateltiin et teen auto olis sinne ihan hyvä...
– Oho... öööh... Ootas nyt täytyy vaihtaa keskustelijaa...
– Markku, Vileeni Jarmo soittaa.
Keskustelu jatkuu... Jarmo kertoo tilannetta ja...
– Nyt laitoit pahan... just aattelin et pesasen sen vast lauantaina...
Jarmo jatkaa...
– No johan tuli paineita, mut ei kai tost voi kieltäytyäkkää... No mikäs siinä sit...
soittelet sit varmaan perjantaina koska voi tulla...
Puhelun jälkeen syvä huokaus... ja ei muuta kun pesuhommiin.
Juuri kun oltiin saatu auto melkein kuivaksi tuli tietenkin sade,
mutta onneksi talliin pääsi nopeasti viimeistelmään loput.
Perjantaina odoteltiin sitten ilmoitusta, koska pääsee lähtemään ja tulihan se siinä
puoli yhdeksän aikaan. Ei muuta kun (varmaan lyhyin siirtymämatka) liikkeelle ja
jännityksellä suoraan kauppakeskuksen sisäkäytävään. Oli aika hätkähdyttävä hetki.
Naurettiin että taitaa olla eka ja vika kerta kun kauppaan sisään ajetaan autolla.
Siellä pieni järjestely, auto omaan pilttuuseen ja
naureskellen kävellen ”pitkälle” kotimatkalle.

CORRAL 3•2019
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13.7.2019

Mustangit
museotiellä
ja Zsarissa
eskellä kylmää ja sateista heinäkuuta, lauantaina 13. päivä, aurinko paistoi Haminan Tervasaaressa
ja ilma oli mukavan lämmin.
23 Mustangia saapui Tervasaareen
Patu Patasen isännöimän ravintolan ja
Tullikamarin pihapiiriin. Ravintolan laiturissa oli 1912 rakennettu höyrylaiva
S/S Hyöky, joka toimi aikanaan Helsingin
edustalla Äransgrundin matalikon majakkalaivana. Reitin lähtöpaikka oli tämän
reissun ensimmäinen todellinen nähtävyys. Ravintolan isäntä, Patu Patanen,
on Haminalainen yrittäjä, majakkalaiva
S/S Hyökyn kippari ja Tervasaaressa hän
pyörittää ravintolaa ja pitää museota
vanhassa Tullikamarissa. Ikää vanhalle
merimiehelle on kertynyt jo 74 vuotta ja
tarinoita miehellä riittää loputtomiin. Tarinoita kuunnellessa ja S/S Hyökyyn sekä
museotiloihin tutustuessa aika vierähti
siivillä.
Kello 12.30 startattiin Mustangit matkaan ja suunnattiin kohti museotietä, tie

K
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nro. 3513. Tämä pätkä on osa Turusta Viipuriin johtanutta Kuninkaantietä 1300-luvun lopulta. Tie oli keskiajalla maamme
tärkein hallinto- ja sotatie. Kyseinen tie
on varmasti yksi Suomen mutkaisemmista teistä.
Museotien jälkeen kurvattiin hevoset
modernimmalle tielle ja ajettiin siitä kohti toista nähtävyyttä Zsar Outlet Villagea.
Zsarissa oli yleisö jo kerääntynyt kauppakeskuksen eteen vastaanottamaan
Mustangit omaan parkkiinsa. Perillä autojen määrä oli kasvanut yhdellä. Zsarin pihassa yleisö sai ihailla 24 Mustangia muutaman tunnin ajan, jonka jälkeen ajettiin
vielä kunniakierros Zsarin parkkipaikan
ympäri ja poistuttiin näyttävästi letkassa
Zsarin edustalta.
Kiitokset kaikille mukana
olleille järjestäjien puolesta!
toivottaa Anni, Ari ja Teppo /
FMOC Kymenlaakson alue

CORRAL 3•2019
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Ford Mustang 1979

Turbo Cobra
yöreissulla talvella 2014 Hämeenlinnaan autoharrastuskorviimme
kantautui vinkki Rengossa ladossa köllöttelevästä Mustangista, joka oli
kerinnyt odottaa liikenteeseen pääsyä jo
muutamia vuosia. Pakkohan sitä oli siltä istumalta lähteä ihmettelemään kun
omistajakin oli halukas sitä näyttämään.
Kaukana kaupungista, maaseudun
rauhassa, heinäladon ylisiltä löytyikin varsinainen aarre. Alkuperäinen Turbo Cobra Mustang paksun pölykerroksen alla.
Autoharrastajan oli äärimmäisen vaikea
näyttää coolilta, sillä autonhan tunnisti
välittömästi vuonna 2002 V8-Magazinessa
esitellyksi yksilöksi, eikä näitä ollut muita tiedossa tämän lisäksi Suomessa kuin
Kuopiossa oleva museorekisteröity yksilö.
Äänettömästi sisäinen pikkupoika
hyppi tasajalkaa ja kiljui niin, että ulkoinen isompi poika joutui pistämään hampaiden amalkaamipaikat koetukselle
puremalla hampaita yhteen samalla kun
pääsimme tutkimaan autoa tarkemmin.
Mustangin kaikki alkuperäiset merkit, pisteosat sekä tekniikka olivat tallella.

T

Auto teki heti sellaisen vaikutuksen, että

ostotarjoushan siitä piti jättää vaikka ostoaikeissa liikenteessä ei oltukaan. Meidän
sekundäärinen valuutan siirto ehdotus ei
20
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vetänyt ja autokuume suoritti kokoajan
pahenemisen merkkejä. Sisäinen pikkupoika pääsi ääneen ja tarjosi vielä moottorikelkkaa tarjouksen kylkeen. Harkintaahan se meni ja poistuminen paikalta oli
aikuismaisen rauhallinen, vaikka itkupotkuraivari – TAHTOO TUON – olikin lähellä.
Taisi mennä viikonpäivät haaveillessa
cruisailemisesta Cobralla kohti auringonlaskua kun suru uutinen tavoitti harrastajan. Tarjous oli hylätty.
Heinäkuussa omalle tontille eräiden
autokauppojen yhteydessä rantautui
Ford Bronco -88. Olisihan sekin ollut tavallaan hauska kesälelu, mutta Cobra
vieläkin kummitteli tiukasti mielessä.
Tarjous Rengon suuntaan Broncosta
Mustangiin ja nyt kaupat kävivätkin toteen.
Traileri huoltoauton perään ja hakemaan
Mustangia kotiin. Yllätykseksi auto lähti
tallin ylisiltä käyntiin ja ajamalla kärrylle.
Koska kyseessä oli harvinainen sekä
lähes museokuntoinen Mustang päätettiin
se pelastaa motorsport-kärpäseltä ja tästä
tehtäisiin tyttären ensiauto. Vanhemmilla
kun oli tapana virittää kaikki mikä liikkuu.
Kotipihassa autoa odotti perusteellinen pesu, olihan sillä viimeksi ajettu peltoradalla. Perusteellisen jarruremontin

sekä muutaman hitsauspaikan jälkeen
kokeilemaan onneaan leimakonttorille.
Insinööri tykkäsi autosta niin paljon,
että halusi nähdä sen vielä toistamiseen.
Oli oikeasti pahoillaan, ettei voinut millään antaa leimaa päästöjen ollessa täysin metsässä. Paikallisen korjaamon kautta hakemaan säädöt kohdilleen ja märkä
torninkuva ilmestyi otteeseen.
Nyt hymyilytti suupieliä ihan toppareihin asti. Tämän jälkeen uusittiin luistava
kytkin uuteen.
Heinäkuussa samana vuonna autoa
käytiin esittelemässä Jyväskylässä Mustang-kerhon päätapahtumassa, jossa se
olikin toinen paikalle tulleista nelivalofokseista. Harvempi 14-vuotias tyttö on
käynyt tapahtumassa omalla Mustangilla. Autolla tuli ajeltua muutama tuhat
kilometriä, ja korjattavien kohteiden lista
lähti kasvamaan loppukesää kohti ajellessa siihen malliin, että tiedettiin mitä
tultaisiin tekemään tulevana talvena.
Vuonna 2015 autolla käytiin Salossa
ajamassa maisema-cruising, ja heti seuraavana päivänä FMOC:n kauden ensimmäinen slalom-osakilpailu.
Ensimmäisellä kierroksella keinuvipu
tipahti venttiilikoneistossa pois paikoil-

taan ja moottori sammui kesken vedon.
Pikainen remontti kadun varressa ja sopivasti kuntoon juuri toisen kierroksen
alkaessa. Varovainen moottorin kiusaus
johti toiseen sijaan luokassa.
Leimakonttorille oli yritys mennä hakemaan autoon vuosi lisää ajoaikaa, mutta nyt keinuvipu putosi pois paikoiltaan
jo pienillä kierroksillakin. Hinaus takaisin
talliin ja irrottamaan kantta remontin takia.
Kansipahvi oli pettänyt nelospytyn
kohdalta ja nokka sekä keinuvivut olivat
totaalisen kuluneet. Kansi lähti purkamisen ja pesun jälkeen Tuumacidin pajalle
hoitoon, jossa siitä koneistettiin kaikki
pinnat ja tilattiin Ford Rangerin nokka sekä rullakeinuvivut. Jouluaattona päästiin
Ellun kanssa viettämään laatuaikaa talliin kantta kasaillen. Uusi 8.8 taka-akseli
löytyi 1988 GT:n alta, joka hiekkapuhalluksen ja maalauksen jälkeen lähti myös
Tuumacidin pajalle välityksen vaihtoon.
Entinen 3.03 vaihtui 3.73 välitykseen, ja
samalla saatiin uudet tiivisteet vanhojen
vuotavien tilalle. Tämä perä ei loppupeleissä koskaan tullutkaan tähän autoon,
vaan valjastettiin motorsport käyttöön.
Cobralla käytiin 2016 Vuokatissa,
FMOC:n päätapahtumassa Fun Runissa.
Reissu meni hyvin, vähän nesteitä katosi
vieläkin johonkin, mutta tuoreella leimalla oli ilo ajella. Kotimatkalla kokeiltiin
erilaisia säätöjä moottoriin. Takaisin kotipihaan päästessä oli takana moottorin

uusilla osilla noin 2 000 kilometriä ja autosta hyvä tuntuma.
Seuraavana päivänä sitten hyvä viilis
kaikkosikin, kun tarkisteltiin öljyjä. Tilalle oli jälleen ilmestynyt hirveästi vettä.
Puristuspaine mittauksien ja männänpää kamerakuvauksien jälkeen todettiin
päästävämme öljypohjasta pois pari litraa jäähdytinnestettä. Kansipahvi oli siis
jälleen antautunut, seisontavakuutus
voimaan ja auto talliin.
Pussihousujen lepatus oli tehokkaasti

hiljentynyt, kun auton vieressä köllötteli
remontoitu 302, joka huuteli käyttöön
pääsystä. Samoin suuremmat etujarrut
olisivat olleet käden ojennuksen päässä.
Päätettiin kuitenkin vielä katsoa, löytyisikö selvää syytä vaurion, ja jälleen oli
aika viettää Ellun kanssa laatuaikaa tallissa kantta irrotellen. Kannen irroitus ei heti
näyttänyt missä vika piili, sillä kansipahvi
olikin yllättäin ehjä. Myöhempi tarkastelu
osoitti nelospytyn olevan poikki sylinterin puolivälistä. 2,3 Pinto-moottorit tuntuivat kadonneen Suomen kamaralta, ja
aikaa vierähti reilun vuoden verran ennen
kuin löytyi ehjä lohko. Löydön kanssa ei
olisi voinut käydä peikkomaisempi flaksi,
sillä se oli valmiiksi koneistettu ja uusilla
TRW:n männillä. Alakerran purku, pesu ja
uudelleen kasaus uusilla tiivisteillä kävi
nopeasti ja vanhalla kannella kone oli nipussa keulalla muutamassa päivässä.
Alkusynnytyksiä koneen säädöistä
taisteltiin hetken aikaa, mutta kun kaikki
neljä mukia saatiin ääntelemään saman-

aikaisesti, oli autossa enemmän vetoja
kuin koskaan! Melkein kuin täysimoottori. Matkamittari lukemaan oli tullut viime
leiman jälkeen 1 900 kilometriä.
Samantien konttorille näyttämään

Mustangia, ja jälleen oli leima papereissa.
Kotiin päin ajellessa takana seuraavaa sinistä savupilveä ei Pekka Poudan sääennusteessa kerrottu. Olisiko pakoputkeen
jäänyt vanhasta koneesta öljyä...?
Ei ollut. Kone ei huohota, remontti oli
siis sen puolesta onnistunut, mutta turbo
oli hajonnut seistessään. Se päästi öljyt
lävitseen pakoputkeen ja samalla myös
vähän konehuoneenkin puolelle. Leuka
takaisin rintaan, olihan se jo hetken ollut
horisonttaalisesti sijoittunutkin. Olihan
se toiminut jo huimat 16 kilometriä. Auto
telakalle ja ruuvaaminen saa siis jatkua,
kun se ei ole vielä loppunut.

Teksti ja kuvat: Arto Malinen
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Fun Run alkoi Anttolanhovista.

25th

FUN RUN 2019

ANTTOLA – MIKKELI
26.–28.7.2019
itä siitä tulee, kun otetaan kesän kuumin viikonloppu, Fordiumia evääksi ja 200 Mustangia käynnistellään laukkaamaan?
No tietysti Fun Run 2019 ja samalla juhlistettiin tapahtuman 25. juhlavuotta.
Tänä vuonna Fun Run järjestettiin Mikkelin suunnalla hotelli Anttolanhovin toimiessa päätapahtumapaikkana.
Järjestelyt aloitettiin noin puolitoista
vuotta ennen tapahtumaa, jotta kaikki olisi valmista heinäkuussa 2019. Etelä-Savon
alueyhteyshenkilö Kimmo Korhosen johdolla pidettiin suunnittelupalavereja noin
kuukauden välein. Silti kuten muissakin
projekteissa tahtoo lopussa tulla kiire. Ulkoilmatapahtumissa ei voi vähätellä säätilan merkitystä ja sen suhteen olemme
todella kiitollisia. Ehkä hieman liian lämmintä oli lauantaina, mutta yllättävän hyvin myös vanhat ponyt jaksoivat laukata.
Järjestäjätahon tarkoituksena oli luoda kiireetön viikonloppu osallistujille,

M

22

joita tulikin ympäri Suomen. Perjantaina
alkoi puolen päivän jälkeen Mustangeja
tulla tasaiseen tahtiin Anttolanhoviin.
Etulinjassa päivystäessä sai hyvän ensitunnelman, joka osallistujilla tuntui olevan todella innokas. Tätä oli taas vuosi
odoteltu ja osa tunnusti suoraan menettävänsä Fun Run -neitsyyden.
Parhaiten jäi mieleen etulinjasta, tyylikäs Roush-kolmikko ja Viron Mustangi-klubin esiintulo. Viron ryhmä koostui
kahdeksasta autosta, joihin oli laitettu
liput liehumaan sivuikkunoihin. Kolmen
2015– uudemman Mustangin sisääntulo
taas sai myös uteliaita liikkeelle. Vanhempi pariskunta maasturilla tuli kyselemään,
että mikä autotapahtuma täällä on, kun
äsken ajoi kolme Ferraria tännepäin.
Perjantai kului majoittautumisen ja
osalla autonpuunauksen parissa. Arpoja
ostettiin sekä Ponipuodissa kauppa kävi
tasaiseen tahtiin. Rupatteluryhmiä syntyi
autojen ympärille. Tavattiinhan tuttuja

pitkästä aikaa, joten juttua tuntui riittävän. Saunalla/paljussa ja Saimaan aalloissa moni kävi viilentämässä itseään.
Rannan grillikodassa paisteltiin makkaraa ja sata kappaletta herkkua katosi
parempiin suihin melko nopeasti. Jokin
rumpuryhmäkin intoutui illan kähmyssä
soittelemaan.
Lauantaina aamupalan jälkeen aloitettiin käynnistellä moottoreita siirtymä-
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Satamaan kerääntyi yli 200 Mustangia.

FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019
taipaleelle Mikkelin satamaan, jonne oli
suurelle yleisölle järjestetty mahdollisuus
tutustua Mustangeihin kello 10–13. Näin
suuren automäärän liikuttelu ei ole enää
ihan muutaman minuutin juttu ja tilaakin
tarvitaan. Olimme värvänneet Mikkelin
Mobilistien jäseniä liikenteenohjaukseen.
Olimme ennakoineet ainakin 150 Mustangia tulevan paikoille, mutta osa tuli vain
lauantain tapahtumaan ja lopulta satamassa oli 190 Mustangia. Muutamia jäi
majapaikkaan sekä osa lähti pois ennen
seuraavien tuloa, joten puhutaan jo sarjassa 200+ Mustangia -tapahtumasta.
Yleisöä tuntui riittävän myös hyvin. On
kuitenkin harvinaista herkkua nähdä yhden automallin koko kehityskaari kerralla
55 vuoden ajalta. Lapset saivat osallistua
äänestämällä omaa suosikkiaan Mustangien joukosta. Yhteistyökumppanin avulla olimme saaneet satamaan nosturin,
jonka avulla yhteiskuvaus onnistui. Läheisen sairaalan kopterikentän vuoksi oli
dronen käyttö kiellettyä. Satamassa mm.
Ranskan Mustang Clubiin kuuluva herrasmies halusi tavata Suomen kerhon puheenjohtajan ja muutaman mutkan kautta onnistuikin löytää pj. Merja Masalin
väkijoukosta. Ranskan kerholainen halusi
tehdä jutun oman kerhon Pony-lehteen.

Ranskan Mustang Clubiin kuuluva
herrasmies tenttasi Merja Masalinia.

Video Mikkelin satamasta
(Toteuttaja Hamid AL-Sammarraee):

https://youtu.be/BUFOmY1za0E
Satamasta matka jatkui joillakin hie-

man kuumentunein renkain kohti lounaspaikkaa, Pitopataa, joka sijaitsi vanhoilla
Savon prikaatin kasarmeilla. Helteisenä

Lounastauolla Pitopajalla.

Palkintojenjaossa.

päivänä tuntui lihakeitto maistuvan hyvin. Itsekin tuli ihmeteltyä, että kerrankin
oli lihakeitossa kunnolla lihaa eikä vain
perunaa/porkkanoita. Ehkä tämä mielikuva oli jotenkin SaInt-sidonnaista.
Lounaan jälkeen Fun Run -reitti kierteli Mikkelin keskustan ja muutaman
mutkapätkän jälkeen takaisin Anttolan
kirkonkylään ja sen satamaan, jossa oli
menossa paikallinen Kihut-kesätapahtuma. Olimme siis osana tuota ohjelmaa ja
kyllähän kylä täyttyikin ääriään myöten
sekä Mustangeista että yleisöstä. Paikallinen kauppa teki uuden myyntiennätyksensä kesäisenä lauantaina.
Tämän Fun Run -tapahtuman erikoisuutena oli Ollinmäen Viinitilan tekemät
Fun Run -viinit. Redfire-punaista ja Wimbledon White -merkeillä myytyjä viinejä
löytyikin monen Mustangin uumenista
kotimatkalla.
Ajelujen jälkeen olikin aika puhdistautua päivän pölyistä ja toipua yli +30
helteen rasituksista. Illallispöydistä ja
terasseilta kuului iloinen puheensorina.
Illemmalla siirryttiin liikuntasaliin, jossa
jaettiin arvontojen pääpalkinnot ja pidettiin palkitsemistilaisuus perinteiseen
tapaan. Kuitenkin savolaisilla mausteilla,

yllätysnumero (myös osallistujille itselleen) sekä palkintoja jaettiin uusilla nimikkeillä. Samalla julkistettiin 2020 Fun
Run pidettäväksi Vaasassa.
Video iltajuhlasta (nähtävissä vain
linkin kautta, toteuttaja ~Tuike~):

https://youtu.be/UlphRmE-wCo
Illan päätteeksi ravintolassa esiintyi,

luultavasti ensi kertaa Fun Run historiassa, pääosin Mustang-harrastajista
koostuva Oval Blues Band featuring Timo
”Drummer” Huttunen, Juhani ”Fastback” Tolonen ja harmonikkataiteilija
Pasi Kärkkäinen. Tapahtuman jälkeen
Anttolanhovin henkilökunta on antanut
erittäin positiivista palautetta Fun Run
-tapahtumasta ja siihen osallistuneista
kerholaisista. Tämä oli heidän ensimmäinen tämän luonteinen järjestely ja olivat
todella innoissaan.

Sunnuntai oli varattu hitaalle heräämi-

selle ja sitten autoslalomiin osallistujat
kurvailivat Mikkeliin Etelä-Savon ammattiopiston, Esedun ajoharjoitteluradalle,
johon Antti Kallio oli jo aikaisin aamulla
CORRAL 3•2019

Fun Run -viinit.

23

FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019 FUN RUN 2019

JYZ-78:lla
on asiaa
Slalom Cupin lineup.

tullut laatimaan rataa. Klo 12 aikoihin osallistujat pääsivät tutustumaan rataan ja sitten kisaamaan.
Rata osoittautui melko haastavaksi ja oli kestoltaan noin 25 sekuntia pidempi kuin aiemmissa osakilpailuissa. Ilman virhepisteitä ei
selvinnyt monikaan.
Paikallinen jenkkitalli Gas Army
Garage tuli auttamaan ruokailupuolessa niin ei tarvinnut tyhjin
vatsoin olla paikalla. Mahdollista oli kokeilla myös tapahtuma-alueelta löytyvää rekkasimulaattoria ja mukavasti ajelijoita
löytyi sinnekin. Ilman suurempia
haavereita selvittiin, kuitenkin
yhdet avaimet katosivat sadevesikaivon syövereihin eikä niitä
saatu ongituksi pois erilaisista
virityksistä huolimatta. Osallistujia slalomiin oli 31 autokuntaa
ja suoritukset saatiin pakettiin
noin klo 16.30 mennessä.
Teksti: Arsi Pesonen

Iltajuhlassa
palkitut
Longest run:

Paula Piitsalo, Rovaniemi

Early Bird:

Kati Tamminen

Lasten valinta:

Toni Lomppi, 2019 GT ”Karvinen”

Special:

Jukka Virtanen,
tapahtuman graafinen
suunnittelu sekä palkinnot

Paras alkuperäinen:
Tiina Matilainen, 65 ht

Taistelijan palkinto:
Ellu ja Arto Malinen,
67 ht hajosi matkalle

Ladies’ choice:

Kaido ja Katre Kärner, Viro

Suuri Mustang sydän:
Ippe, Varkaus

Käynks mä täällä usein:

Päivi Saarenmaa ja Markku Tuominen,
20. perättäinen Fun Run samalla autolla!

Video slalomista
(Toteuttaja ~Tuike~):

https://youtu.be/IVARPqBTXiI
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Fun Run 2019 tiimi kiittää osallistujia.

aa että käynks mä täällä usein? kysyttii
Mikkelis (kai ne tarkotti mua). No oon
mää varmaan kerran aikasemminki käyny tääl... Mut taisivat tarkottaa et
oonks mä käyny Fun Runis usein. Nooo...
Jos usein on 20 vuotta perättäin... ni kai
sitä sit vois sanoo et jooo.
Toi isäntä ja muija (mää ny sit kutsun
sitä muijaks ku tuo isäntä muisti sen jälkee
ku mainittii et samal autol et nii joo muijaki on sama) vei mut eka kerran vuonna
2000 jonneki Hämeelinna perukoil ja siit
se sit lähti... Tuli Orimattilaa, siä muute oli
Riitta Väisäne. Ja sit... no emmää ny muist
kaikkee... On ollu Ouluu, Turkuu pari kertaa (eka Turu reissu oli kyl aika WaterRun...
ei meinannu nährä mis etummaine auto
mennee...). On ollu Jyväskyllää, siälläki
varmaan pari kertaa, Helsinkii, Kuopioo,
Kajjaanii, Tahkoo (siä muute toi muija sai
aika paljo tavaraa kyytiin), Poriski me oltii,
iha kotikonnuil. Ja joo sit oli se 2002 vuade
reissu, se vast aika matka oliki... pääsimmää Iisalmesanomii, iha etusivulki ja saatii
me sit tämmönen pytinki ku olin jaksanu
koko matkan hyvin. Ja mitä
kaikkee on mahtunu tähän
reissaamiseen. Ja on mult
lähteny monta kaverii johonki... en tiä miks, mut näillä ny
mennään.
No se siit. Toi isäntä o jo
mont vuatta meinannu et
mul olis viimene kerta... aina
se vaan on sit lähteny mua
kuskaan. Sano se tollai viime vuannaki vaan toi muija
rupes vähä räknään ja sano
et ny ei voi jättää väliin... mul
olis kahdeskymmenes perättäine vuasi ku
mää kuskaisin niit Fun Runii... no eihä sil
ollu mahrollisuuksii ku lähtee messiin.
Nii me sit tultii Anttolahovii ja heti nähtii tuttui, niin määki ku nuo kyytiläiset. Ei
ne tiä mitä me hirnuttii sillä aikaa ku ne
vietti aikaas muualla.
Sit lauantain aamupalan jälkee (mää
silti mitää saanu) piti lähtee näyttelee ittees muitten mukana Mikkelin satamaa...
No hyvihä mää lähdin, mut en tiä miks
meni vähä kuumenemise puolel ja piti
pysähtyy siihe Kirkonvarkauden sillan
kupeesee. Onneks siin oli sellane kioski,
josta isäntä sai vettä ja joha se sitä lotrot-
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tiki mun syyläärii sisäll ja ulkopuolel. Toi
muija sit vaan morjesteli siin ajan kulkukses ku mun kavereit ajeli siit ohi, no kyl ne
tyypit siä niitte kyytis takaski nosti kättä.
Aika moni niinsanottu siviili siin poikkes kans ja ihasteli mua ja tarjottii apujaki,
mut kyl mää siit sit pääsi taas liikentees
ja löysin paikkani siä satamas (kiitos järjestysukkoje). No siä mää sit kökötin niitte
muitte kans kunnes oli aika lähtee takas
Anttolahovii.
No Anttolahovist mää en sit sen enempää tiä, kuha olin siä parkkiksella muitten
mussejen kans... toi isäntä ja muija meni
menojaan.

No ni JYZi nyt
on mun vuoro
No kuten toi JYZi tos jo kertoili niin

päästiin turvallisesti perille ja saatiin se
tietenkin käytävän viimene huone. Perjantai-iltana jo tavattiin ihania tuttuja ja
jätettiin toi JYZi ihan omilleen... kai silläki
sit vissiin on ollu mukavaa.
Lauantaina sit valmistauduttiin sin satamaa kohti lähtöö... No toi jo tos kertoi kuis
meen matkal kävi. Mut siäl oli sit taas niit
vanhoi ihanii tuttui vastas... Roivaisetki...
ja niitte kersatki .... naurua ja juttua piisas.
Paras oli Suvin kommentti: ”Tual on joku
foortti parkkeenu väärin” ...Pientä ihmetystä kasvoilla... et niinku mitä? ”No tuol on
joku...” Mää siihen et ”Suvi, nää kaikki on
Foorttei...” Suvi vähä katto ja sit tajus tilannekomiikan ja selvensi et Focus. Ja sano
kyl et voihan... täst hää varmaan tulee kuuleen ja kuuliki (ja ny lukkee). Montakohan
vuoatta sitä tuli ikää lisää sen kikatuksen ja
räkätyksen ansiosta?
Yhteiskuvaanki sit mentiin ja jos oikeen
bongataan ni kyl me löydetään ittemme.
Ja sit ennenku piti satamaa tyhjentää
ni kysyttii Arsilt et mis on lähin kauppa...

hetken hän neuvo.. ja tuli lopputulokseen
et hän voi kulettaa meit siä... Jee avoautoon päästiin. Kiitos Arsi.
Sit otettiin auto ja lähettii suoraan
tonne majapaikkaan ku ei viittitty tota
JYZii enää kovin korventaa. Ja niin alko
valmistautuminen ruokailuun ja muuhun
illanviettoon... minä vähän enemmän ku
Markku. Taisin viä keritä ostaan arpojaki
(no kuus ostin ja viis pikapalkintoo). Sitten
iltaa jatkamaan... ja arpajaisiin... Mulla oli
kyllä hyvin hanskas nuo arpanumerot ja
värit... vaan ei... ei... ei ja siinä vieressä
Masalinin Sanna vähän (näin jälkikäteen
aatellen) veikeesti kyseli et mitä, eikö Päivi saa mitään (liekö ollut sisäpiiritietoa).
No sit tuli palkintojen jakoo... oli rakennettuu autoo, oli taistelijaa... oli alkuperästä... oli kunniaa... oli... oli.. ja sit kuulu
kysymys (alkuspiikkausta en edes kuullu)
et: Käynks mä usein täällä... hmmmm...
Tais Rita mua vähän tökätä et no ni...
Markkuu ei ollu missään... tuliha se sit ulkoo paikalle ja kaverit oven suus tuuppas
sitä et tonne tonne... no sinnehä sit mentiin lavalle ja saatiin aivan mahtava pysti.
Kiitos kaunis sille/niille taholle/tahoille
joka/jotka huomioi/huomioivat tämän.

Kerrankin kun oikeen laitoin itteeni kondikseen meikkejä myöten niin hups, äkkiä
ne oli poskilla, vaan mitäpä tuosta (onneks
en pystyny laittaan korkkareita jalkaan tai
sit olis joku voinu olla helmat katos).
Illan bileannissa unohtui kaikki muu
paitsi riemu, rakkaus ja rock. Kiitos Timppa ja muut bändin jäsenet.
Aamupalalla tavattiin Oiva ja Sirpakin
(no nähtiin me niitä aiemminkin) ja sanoin Oivalle et jahas Radalle.com. Oiva siihen et tottakai vaik noi sanoo ettei vanhaa
saa kiusata.... ai tarkottaaks ne sua... no ei
ku autoo... mää mikää vanha oo. Mahtava
pari ovat he.
Aivan mahtava tapahtuma oli taas kokonaisuutenaan ja niiiin ihania ystäviä
olemme saaneet matkamme varrella. On
monta monen vuoden aikana tavattua ja
ystäviäksi saatuja ja tuntuu, että joka kerta on tullut myös uusia.
Ollaa me myös menetetty ja surettu
joitakin ystäviä matkan varrel... vaan se
hetki ei kysy aikaa eikä paikkaa... mutta
muistot säilyy.
Jaksakaa ja jatkakaa edelleenkin samaan malliin, missä ikinä tapahtuma sitten järjestetäänkään. Jokainen Fun Run
on ollut järjestäjiensä näköisiä. Ei yhtään
samanlaista eikä yhtään tylsää.
Me kolme kiitämme isosti. Ja taas ISO
ehkä siihen että ensi kesänä nähdään.

Jaa mitä sää
JYZi viä siä
huutelet?
Ai sää haluut kertoo vähä siit ku tulit perheemme jäseneks… no kerro.
– Nii mää tulin tolle isännälle joskus
mikä se oli, muistaakeseni vuan -98 ja oli
toi muijaki mukan kuviois jo sillo .. ja sit
ne vähä fiksas mua sisältäpäin (sain uudet penkisuojukset).
Ja sit on tää juttu ku toi muija oli sillo mu alkuaikoin puikois ja ajeli siin sit
pikatietä ja tuumas: ”Ai täs on 80 rajotus...” Anto sit päästellä sillee et mittaris
oli se 80... Toi isäntä siihe sit vähä sillee
vapiseval äänel... ”Kai sää tiädät et täs o
mailimittari..." muija siihe vähä sukkelal
äänel... ”Nii’i mittaris on 80”. No kyl se siit
sit vauhtii vähensi... mut oli meil muijan
kans hauskaa... se vähä pisti parastaa ja
mää sain päästel kunnolla.
Ei mul sit muuta. Edel o sit kaikkee
muut juttuu.
Sen verran viä et kyl mää jaksaisi ens
kesänä sin Vaasaan asti jos toi isäntä vaan
jaksaa. Toi muija on iha valmis taas reissuun mukkaa.

Teksti: Päivi Saarenmaa
CORRAL 3•2019
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Viron Mustang Klubin vierailu
Fun Run 2019 Mikkelissä
räänä kauniina kesäpäivänä, heinäkuussa 2017
oli taas Viron suurin autotapahtuma American
Beauty Car Show. Niinkuin joka vuosi, siellä oli
paljon amerikkalaisia muskeliautoja monista eri maista
ottamassa osaa näyttelyyn ja kolmen päivän hauskanpitoon.Se vuosi oli kuitenkin vähän erilainen edellisiin
verrattuna. Kolme ystävää, jotka omistivat Ford Mustangit päättivät että olisi mahtavaa uudelleen perustaa
Mustang-kerho, koska vanha kerho oli valitettavasti loppunut. Joten 1.8.2017 kaksi viikkoa näyttelyn jälkeen
perustimme Viron Mustangi Klubin. Vuoden kuluttua
jäseniä oli kymmenen, ja niin kuin virallinen autokerho
meidät kutsuttiin vuoden 2018 näyttelyyn mukaan. Siinä
tapahtumassa kaikki muuttui ja olimme suunnannäyttäjiä Virossa Mustangien osalta. Tänä päivänä meillä on
kerhossa 14 autoa ja 13 jäsentä, emme ole pelkästään
autokerho, vaan joukko hyviä ystäviä. Kerhomme tapahtumiin osallistuu kaikki perheenjäsenet ja se tekee meidän kerhostamme erityisen.
American Beauty Car Showssa tapasimme Jarmo
Vilénin Suomen Mustang-kerhosta ja hän ystävällisesti
esitti kutsun meidän kerhollemme osallistua Suomen
Fun Runiin. Kutsu otettiin vastaan ja aloitettiin suunnitelmat lähteä vuoden 2019 Fun Runiin Mikkeliin. Suunnitelmat tulivat todeksi ja niinpä nämä kuusi autoa olivat
valmiina lämpimänä kesäisenä päivänä aloittamaan
matkan kohti Mikkeliä.

E

Kaunis aurinkoinen päivä ja kuusi autoa 12 henkilön kera ovat

aloittamassa matkaa Tallinnasta kohti Anttolanhovia.

Talling MS Star lähti terminaali D:stä tasan kello 10.30.
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Laiva ei ollut kovin täynnä ja oli helppo huomata iloinen ja reipas ryhmä ihmisiä, jotka kiinnittivät huomion samanlaisten asujen ja iloisen mielen johdosta.
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Paljon kauniita Mustangeja teki tapahtumasta täydellisen. Virossa

meillä on valitettavasti paljon vähemmän Mustangeja ja puuttuu vanhempia malleja, mutta täällä oli paljon eri vuosimalleja esillä katsottavana ja ihailtavana.

Länsisatamasta poistuminen kesti vähän aikaa, koska kuin Rooma,

se ei ole koskaan valmis ja rakennustyöt ovat kestäneet ainakin kolme
vuosikymmentä ja niin kauan kuin muistan. Myös Helsingistä poistuminen oli hiukan monimutkainen rakennustöiden vuoksi, mutta koska viestimme radiopuhelimilla, niin onnistuimme pääsemään moottoritielle
ilman eksymisiä. Suomi on ainakin yhdessä asiassa paljon parempi kuin
Viro – moottoritiet ovat hyväkuntoisia ja mikä tärkeämpää myös nopeampia. Ensimmäiset 100 kilometriä menivät joutuisasti ja pysähdyimme
nopeasti matkan varrella olleella huoltoasemalla ja matka jatkui. Toisen
kerran pysähdyimme 3 tuntia myöhemmin Mikkelissä, josta ei ollut enää
kuin 20 minuuttia määränpäähän.Totta puhuen kukaan meistä ei ole ollut aikaisemmin Suomessa lomamatkalla, ja Suomen luonto on aivan
upea. Metsät, järvet ja kalliot vaihtuvat auton ikkunoissa ja ne ovat henkeäsalpaavia näkymiä. Ne voi helposti missata, jollet katsele maisemia
vaan ajat pelkästään autoa.
Mitä lähemmäs Mikkeliä pääsimme, sitä upeammiksi maisemat muuttuivat. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin Anttolanhovissa, ja hienosti
tehdyt Mustangi-kyltit opastivat meidät perille. Paikkaa lähestyessä meidät toivotettiin jo tervetulleeksi lämpimästi ja ohjattiin ajamaan kohti
parkkipaikkaa. Pihalla meidät otettiin vastaan kuin vanhat ystävät ja
paikka oli todella upea. Ilmoittautumisen jälkeen lähdimme kohti järvihuvilaa ja tervetuliaislahjat saimme mukaan (kiitos niistä). Majoitus
oli aivan upea. Se oli paljon enemmän kuin odotimme ja antoi meille
mahdollisuuden pitää hauskaa yhdessä seuraavien kahden päivän ajan.

Päivä 2 alkoi autonäyttelyllä Mikkelissä ja se oli jälleen hienosti organisoitu. Jälleen kerran saimme huomata, että olimme tervetulleita ja meitä
odotettiin lämpimästi. Automme saivat rannasta omat paikat ja meidät
ohjattiin siihen.

Vaikka suurin osa kerhomme autoista on 4–6:nen sukupolven malleja,
onnistuimme saamaan Fun Runista kuitenkin erikoispalkinnon mukaan.
Palkinto oli Ladys Choice -palkinto ja sen sai kerhomme uusimmat jäsenet. Palkinto jaettiin lauantai-illan juhlassa ja se tuli meille täysin yllätyksenä. Kiitos kaikille äänestäjille upeasta palkinnosta.

Ilta päättyi juhlimiseen, tanssimiseen ja lauluun, koska niillä on pitkät
perinteet amerikkalaisessa harrastuksessa ja hauskanpidossa. Sunnuntaiaamuna alkoi valitettavasti matkamme takaisin kotiin, joten meiltä
jäi sunnuntain osalta ohjelma näkemättä, mutta olemme viisampia ensi
vuonna – Fun Run Vaasa 2020! Se on jo kalentereissamme, ja jos kaikki
menee suunnitellusti niin näemme teidät taas ensi vuonna. Kiitämme
teitä kaikkia kutsusta Suomeen ja lämpimästä vieraanvaraisuudesta. Nyt
voidaan sanoa, että meillä on paljon uusia ystäviä Suomessa ja meillä
kaikilla on yksi suuri intohimo joka yhdistää – Mustangit. Nähdään ensi vuonna ja ennen Fun Run -tapahtumaa toivomme näkevämme teitä
American Beauty Car Show 2020 -näyttelyssä Haapsalussa 10.–12.7.2020.
Terveisiä kaikilta Viron kerholaisilta
ja kiitos Jarmolle!!
bi.ee

Teksti: Imre Marjapuu
Kuvat: Eesti Mustangi Klubi

iklu
http://mustang
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Savustamalla helposti hyvää
Savustaa voi melkein mitä vain, mutta suosituin savustuksessa käytetty raaka-aine on aromikkaaksi, kultakylkiseksi kypsyvä kala. Kaloista parhaiten savustettavaksi sopivat rasvaiset kalat kuten silakka, muikku, siika, lohi ja kampela.
Suolaa kalat huolella ja levitä savustimen tarjottimelle savustuspuru ja lisämakua antamaan voi joukkoon lisätä hiukan
katajanoksia, mustaviinimarjanlehtiä tai amerikkalaisittain
hikkoripuun lastuja. Kauniin värin kalaan saat laittamalla
savustimeen sokeripalan.
Kaloja ei pidä savustaa liian kuumassa ettei ne kuivu. Suositeltava lämpötila on isoillakin kaloilla selvästi alle sadan
asteen. Sähkö- ja kaasusavustimien etuja on mahdollisuus
säätää lämpötila tarkasti.

mustang-grill.com

Mustang-tuotteet saatavilla hyvinvarustelluilta jälleenmyyjiltä ympäri Suomen.

GRILLAUSYLIVOIMAA Tunnemme grillauskulttuurin ja siksi tiedämme miten luodaan
aito grillauselämys. Tuotteet ja parhaimmat grillivinkit www.mustang-grill.com

SEURAA SOMESSA!
@mustanggrill #grillaamustangilla
GrillaaMustangilla
Grillaa Mustangilla

DEALER ENQUIRIES:

tammerbrands.fi

Slalom Cup 2019

GAME OF CONE’S
Ford Mustang Challenge 2019

Synty ja tulevaisuus?

ikkujouluissa Hämeenlinnassa se
sai alkunsa. Kokoustaessa rata-aktiivien suunnalta tiedusteltiin Ford
Nationalssin toteutumista seuraavalle
kesälle. Rajalan Taisto Natikoiden järjestäjistä totesi, että tilanne ei hyvältä näytä.
Pohjavirran Simo korottikin äänensä
Fiftarin kokoustilassa ja ehdotti josko rata-ajon mestaruus kerhossa ratkoittaisiin
jollakin tavoin muualla?
Puheenjohtajan meille antaman mandaatin pohjalta tätä ajatusta sitten lähdettiin soittelemalla ideoimaan kun kokouksesta oli kulunut vain päivän verran.
Rajalan Taiston, Pohjavirran Simon ja Kallion Antin voimin käytiin useampikin neuvottelupuhelu tapahtuman toteutuksesta.
Tapahtuman lähtökohtana piti olla järjestettävyys pienellä porukalla, kevyellä
koneistolla, joten varsinaista yleisötapahtumaa ei ollut mahdollista eikä tarpeellista
luoda. Ajankohdaksi valikoitui kerhomme
jokavuotinen kevätratapäivä jonka sijainniksi valittiin Jurvan Botniaring. Nimiehdotus tapahtumalle tuli Rayden Racingin
mietintöjen pohjalta Asellin Jarilta. Ford
Mustang Challenge ei toistaisi mitään jo
ollutta vaan määrittäisi nykyisyyttä.
Selvää oli alusta lähtien, että kerhon
ratahenkisten aktiviteettien mestaruus
tulisi ratkaista usealla eri osa-alueella,
punniten auton balanssia ja kuljettajan
kyvykkyyttä mielekkäällä tavalla. Kolme
nopeinta päätettiin palkita.
Slalom ja rata-ajo olivat oikeastaan itsestäänselvyyksiä ja ainoastaan kolman-
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nesta lajista käytiin keskustelua melko
pitkään. Kiihdytys vai amerikkalaistyylinen Suomessa vielä tuntematon Speed
Stop? Mahdollisuudet kiihdytyskilpailuun varttimailihengessä olisivat olleet
kuitenkin ehkä hieman latteat lyhyen
kiihdytysmatkan pakottamana, joten autoa ja kuljettajaa punnitsemaan päätettiin kolmanneksi lajiksi ottaa Speed Stop
Challenge.
Rata-ajon kierrosaikojen mittaustavaksi otettiin jo kustannussyistäkin Race
Chrono -sovellus, joka toimii riittävän tarkasti aikojen mittauksessa kisailumme
rento luonne huomioiden.
Simo sai idean erillisestä ajanottolaitteistosta, joka mahdollistaisi sujuvan siirtymisen suoraan slalomista Speed Stop
Challengeen. Kerhollammehan kuitenkin on vain yksi laitteisto, joka on varsin
tarkka ja tehdastekoinen. Simo heittäytyi
tähän haasteeseen ja kertoi rakentavansa
oman ajanottolaitteiston. Kevään mittaan
tätä kehitystyötä seurattiin ja kun tapahtumaan oli aikaa kuukauden päivät, Simo
sai laitteiston testit päätökseen ja laite
toimi mitaten aikoja luotettavasti sadasosien tarkkuudella! Nyt päästiin lyömään
tapahtuman aikataulut lukkoon.
Tapahtuman markkinointi aloitettiin
Taiston toimesta foorumilla ja facebookissa ratakartan ja tapahtuma-ohjelman kera.
Tapahtumapäivän koittaessa sää oli
liiankin lämmin. Rata-ajo päästiin aloittamaan aamun viileillä vapaalla ajolla ja

varsinaisia kilpailun rata-ajo osuuteen
oikeuttavia tuloksia pääsivät kuskit tuomaan puolen päivän jälkeen omien puhelimiensa näytöiltä. Rata-ajon jälkeen
slalom-radan rakentaminen otti tunnin
verran aikaa ja valmistumisen myötä
päästiinkin ajamaan Slalomin ja Speed
Stopin rotaatio melko sujuvasti läpi. Kilpailun järjestäjät ajoivat omat vetonsa
viimeisinä, jo useamman tunnin radan
laitamilla roikkuneiden ukkospilvien
säestämänä, mutta kuivalla asfaltilla. Päivän tuloksia jäätiin niputtamaan exceliin
vielä iltapuolella kuljettajien jo lähdettyä
paluumatkalle.
Tapahtumapäivänä paikalle saatiin 18
Mustang Challengeen osallistunutta kuljettajaa. Päivän aikana radalla kävi 27 autoa ja yli 30 kuljettajaa.
Tuloksissa Tapio Vuormaa hallitsi
kamppailua suvereenisti vieden voiton
kaikissa kolmessa lajissa Shelby GT500
Mustangillaan. Löytyykö hänelle jatkossa
haastajia? Sijalle 2 ajoi Simo Pohjavirta ja
sijalle 3 Marko Hokkanen.
Tapahtuman koettiin rikastuttavan
kevätratapäivän sisältöä ja palaute oli
pääosin varsin positiivista. Osallistujamäärä päivän aikana oli tavallista kevätratapäivän tasoa. Pikkujoulut taitavat
olla se paikka, jossa tapahtuman jatkosta
2020 päätetään lopullisesti. Siihen asti
fiilistellään kohta jo mennyttä ratakautta,
josta tätä kirjoittaessani on jäljellä vielä
FoMoCo-day ja syksyn ratapäivä Pesämäellä Slalomin kera.

Rata-ajo
Sija

Kilpailija

Slalom
Aika

Sija

Sijoitukset

Kilpailija

Aika

Sija

Kilpailija

Pisteet

1

Tapio Vuormaa

01:19,2

1

Tapio Vuormaa

57,985

1

Tapio Vuormaa

3 pistettä

2

Simo Pohjavirta

01:20,9

2

Simo Pohjavirta

59,644

2

Simo Pohjavirta

6 pistettä

3

Marko Hokkanen

01:22,7

3

Joni Heikkilä

59,96

3

Marko Hokkanen

10 pistettä

4

Jari Siltala

01:23,7

4

Marko Hokkanen

60,91

4

Jari Siltala

14 pistettä

5

Vesa Mattila

01:24,4

5

Jari Siltala

60,966

5

Erkki Nikkilä

21 pistettä

6

Jari Asell

01:25,0

6

Erkki Nikkilä

61,954

6

Jari Asell

22 pistettä

7

Santeri Siltala

01:25,5

7

Santeri Siltala

61,954

7

Vesa Mattila

22 pistettä

8

Vesa Mikkonen

01:26,2

8

Jari Asell

62,596

8

Santeri Siltala

25 pistettä

9

Aki Suni

01:26,3

9

Mikko Mäkinen

64,163

9

Vesa Mikkonen

25 pistettä

10

Jukka Aaltonen

01:27,2

10

Vesa Mikkonen

65,121

10

Aki Suni

30 pistettä

11

Erkki Nikkilä

01:27,4

11

Vesa Mattila

65,682

11

Joni Heikkilä

32 pistettä

12

Harri Kunttu

01:27,5

12

Aki Suni

65,778

12

Jukka Aaltonen

33 pistettä

13

Joni Heikkilä

01:28,2

13

Jukka Aaltonen

66,471

13

Mikko Mäkinen

43 pistettä

14

Harri Pekkala

01:29,5

14

Sauli Klaavu

66,616

14

Harri Kunttu

43 pistettä

15

Jari Hauta-Aho

01:29,8

15

Jari Hauta-Aho

67,899

15

Sauli Klaavu

45 pistettä

16

Jukka Kaurola

01:31,8

16

Harri Kunttu

68,396

16

Jukka Kaurola

45 pistettä

17

Mikko Mäkinen

01:33,6

17

Jukka Kaurola

71,311

17

Harri Pekkala

46 pistettä

18

Sauli Klaavu

01:33,9

18

Harri Pekkala

80,352

18

Jari Hauta-Aho

48 pistettä

Speed Stop Challenge
Sija /
pisteet Num Kilpailija

Luokka

Joukkue

Aika

1

529 Tapio Vuormaa

Super Saloon

11,78

2

502 Simo Pohjavirta

Super Saloon

Tuumacid Racing Team 12,35

3

513 Marko Hokkanen

Super Saloon

Team Strikers

4

202 Erkki Nikkilä

Early Modified Team Unicorns

12,50

5

503 Jari Siltala

Super Saloon

12,78

6

504 Vesa Mattila

Super Saloon

12,78

7

223 Vesa Mikkonen

Early Modified

13,03

8

509 Jari Asell

Super Saloon

9

306 Aki Suni

Late Modified Pony Express Racing

13,13

10

624 Tiina Salmijärvi

Super Saloon

13,15

11

203 Jukka Aaltonen

Early Modified Team Pegasi

13,43

12

530 Santeri Siltala

Super Saloon

13,50

13

515 Jukka Kaurola

Super Saloon

14

206 Sauli Klaavu

Early Modified

13,81

15

506 Harri Pekkala

Super Saloon

13,96

16

230 Harri Kunttu

Early Modified Smoke & The Bandits

14,15

17

310 Petri Kumpuvaara

18

416 Joni Heikkilä

Late Modified Team Unicorns

19

302 Mikko Mäkinen

Late Stock

20

602 Heli Vinha

Early Modified

15,28

21

301 Lauri Salokangas

Late Stock

15,56

22

409 Jari Hauta-Aho

Late Modified

12,44

Rayden Racing Fast

Rayden Racing Fast

Rayden Racing Furious

13,09

13,66

14,63
14,66

Tuumacid Racing Team 15,19

X
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21.–22.6.2019 | Pony Express racing

Iso-Syöte mäkiajot
alvella tuli teamin kanssa puhetta
lähteä joskus ajamaan Mustangilla legendaarista Pudasjärven,
Iso-Syötteen mäkikisaa. Perjantaina olisi
AKK:n alainen kilpailu, johon Aki Suni voisi ottaa osaa, ja Arto Malinen ajaisin lauantaina HAMU:n alaisen kisan. Enempää
ei ylipuhumista tarvinnut suorittaa, sillä
seuraavassa hetkessä Sunilla oli majoitus
varattuna. Kai sinne sitten oli lähdettävä...

T

Autohan oli vielä tässä vaiheessa luonnollisesti palasina tallissa, painiottelussa
moottoriongelmien takia.
Kevään koettaessa auto saatiin käyntikykyiseksi, ja koeajo kotikadulla sai myös
naapurilta hyväksynnän lähteä kerhon ratapäiville Botniaringille. Tosin takajarrut
olivat vielä täysin kadoksissa. Vaihdettiin
eteen vakio Cobran palat ja taakse kisapalat. Samalla poistettiin linjasta jarrupaineensäädin. Alle ruuvattiin budjettiin
sopivat Kalle Pinomäeltä ostetut muutamalla kympillä wanhat krossirenkaat.
Nyt päästiin pakkaamaan Mustang kärryyn ja suunnaksi Botniaring säätämään
autoa sekä Akia, eihän hän ollut vielä tässä vaiheessa ajanut autolla metriäkään.
Ensikierrosten aikana selvisi renkai-

den ällistyttävä pito sekä onnistuneet
jarrumuutokset. Tosin konetehot loistivat
poissaolollaan. Säädettiin ja ihmeteltiin,
eikä tehoja löydy.
Ensin oli sytytysennakko täysin pielessä, se saatiin kohdalleen. Yhtäkkiä akku
hävitti jännitteensä, tönäämällä käyntiin
ja taas toimii eikä vikaa löydy. Sitten Aki
keksi laittaa kaikki tulpanjohdot kiinni,
niin kadoksissa olleet tehotkin löytyivät.
Takaraivo punaisena loistaen itse itseään sinne taputtaen alkoi kaikki olemaan kohdallaan, kun yllättäen moottoriin ilmestyi ylimääräinen kaliseva ääni.
Äänilähteitä saattoi olla muutama, mutta
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syyttävä sormi osoitti alakerran laakereihin. Testit päätettiin siihen ja takaisin
kotitalliin sovittamaan mietintämyssyä
päähän.
Tässä vaiheessa kisoihin oli jo ilmoittauduttu, majoitukset maksettu ja kaikki hoidettu. Viimeiset säädöt autoon ja
suunnaksi pohjoinen. Pakko sen oli vielä
kahdeksan kilometriä pysyä nipussa.
Aki lähti pesueineen reissuun keskiviikkona, ollakseen paikalla ruokkimassa
itikat hyvissä ajoin, ja uittamassa poikain
kanssa matoa koukussa. Hirsilän väen
seitsemän tunnin moottorimarssi pääsi alkamaan vasta seuraavana päivänä,
tehtaanpillin soitua. Rukkaset tipahtivat,
rintamasuunta kääntyi kohti ulko-ovea
ja työläisemme sorronyöstä ponnistivat
kahden metrin askelin kohti Pudasjärven
vapautta, taakseen katsomatta.
Pelipaikkaa lähestyessä, epäilimme
tienpenkoilla vastaan tulevista poroista
olevamme lähes perillä. Majoitus löytyi
tunturin laelta, missä yllättäen nuo verenhimoiset ihmiskehon raatelijat, itikat,
loistivat poissaolollaan. Turhaan oli peloteltu pohjoisen jurakautisilla pedoilla. Turhaan oli mukana ämpäri tolkulla
myrkkyä paineastioissa. Täällähän oli vähemmän itikoita kuin Pirkanmaalla!

saasti perheineen. Ilmeisesti olivat karussa alhaalla liikuskelevaa itikka-armeijaa.
Akin lähestyessä lähtöviivaa takaraivossa soi miljoonannen kerran kuultu
muistutus: Lähdet sitten kakkosella!
Kakkonen sisässä, käsijarrulla autoa paikoillaan pitäen lähtövalot käskyttävät
toimimaan. Käppärin vapauduttua kytkinpoljin napsahtaa ylös ja auto melkein
jo liikkuu. Juuri ennen lähtöviivaa ollut
sorapätkän kurat ovat tulleet asvaltille
ja pitoja ei meinaa löytyä edes etsimällä.
Kolmosta sisään ja vieläkin tahtoo luistaa.
Ensimmäinen mutka läpi kunnialla seitinohuessa latikaisessa. Mäki jyrkkenee
kokoajan lisää, mikä kummastuttaa matalalentäjäämme kun auto haluaa kiihtyä
kuin oltaisiin tasaisella. Alkuperäinen
suunnitelma oli kuulemma edetä jonopyörää, mutta kummasti yleisön tullessa
näkyviin mutkissa Mustang jätti jälkeensä
kaksi pitkää mustaa viivaa ja tyytyväiset
katselijat.
Huippu lähestyy samalla kun tuulilasi
alkaa yllättäin huurtumaan konehuoneesta puskevasta höyrystä. Soitto huoltoon, josta tarjoillaan pyyhkeitä. Menit
sitten lisäämään nestettä? Nyt se puski
ylimääräiset vain pihalle, ei tarvitse olla
huolissaan, kunhan lopetetaan pumppaaminen.

Perjantai aamu, kilpailupäivä. Kilpailua

Possujunaa

edeltävissä reeneissä teki huipulla ollut
sumu hommasta mielenkiintoisen, kun
näkyvyyttä ei ollut paikoin kuin 50 metriä. Näihin pippaloihin emme osallituneet
vaan säästelimme kalustoa, ja keskityimme valokuvaamiseen. Sitä paitsi vain lahjattomat reenaa. Kuulemma.
Alapuolelta tunturia tarkkaillessa, vain
sen huippu oli pilven peitossa. Muutamaan otteeseen kisailijoita varoitettiin
reitillä liikkuvista shikaaneista. Poroja
oli seuraamassa rinteillä kilvoittelua run-

kanssakilpailijoiden

kanssa takaisin alas yleisön hurratessa
odottelemaan toista kierrosta. Sitten alkoi vesisade sekä jännät tuntemukset
istumalihaksiston välisessä kuilussa, sillä
renkaista ei ollut mitään tietoa käyttäytymisestä märällä.
Mustang irtoaa viivasta kuin purkka tukasta. Viimeistään ensimmäisen mutkan
jälkeen oli selvää, ettei tämä rengas toimi
märällä. Mutkasta irtautumista yrittäen
rajoitin samalla paukuttaen toimenpiteisiin tarttumisen tarpeellisuudesta, ei

kiihtyvyyttä ole juurikaan havaittavissa.
Kuljettajassa on havaittavissa yliluonnollisen hallitsematonta hymyilyä samalla
kun kaasuun koskeminen aiheuttaa välittömästi hallitun pidon menetyksen.
Vähän ylempänä on Escort tullut pahoinvoivaksi mäen jyrkkyydestä, ja yleisön
potkiessa lohkon kappaleita pois ajoväylältä on paikalla varoitusliput öljystä radalla. Voiko olla vielä tästä liukkaampaa!?!?
Loppukierros maltilla maaliin, enää
on vain hävittävää. Auto tuntuu jälleen
hukkaavan virtoja startatessa johonkin.
Vaivalloisesti mutta varmasti kuin rampa
kuukkeli lentoon lähdössä vaivaiskoivusta, se lähtee joka kerta kuitenkin liikkeelle. Akilla pääsi juhannus alkamaan,
samalla kun Arto valmistautui lauantain
kilvoitteluun.
Aamusta tutustumaan rataan siviiliautolla hinkaten mäkeä ylös-alas lukemattomia kertoja samalla tulevaa poronkäristystä väistellen. Ilmoittautumisen jälkeen

takaisin majoitukseen irtautumaan ruumiista odottamaan illan rypistystä. Lähtöhän olisi vasta 18.00.
Illan ohjaajakokouksessa tavattiin
myös juuri heränneet Kevytrahdin Mustang-kuljettajat Joni Heikkilä, sekä
Pekka Lappi. Heillä huolena Mustangin
käyntihäiriö mikä esiintyi vain sitä vähiten
odottaessa.
Pekka laukkaa ensimmäisenä rinteeseen, päästen lähes perille asti. Auto sammuu viimeiseen mutkaan eikä ole suostuvainen lähtemään enää käyntiin.
Joni pääsee kuitenkin samalla autolla omalla ajovuorollaan kimpoamaan
raivokkaasti ylämäkeen. Pienenjyrsijän
raivokkuus kuitenkin kostautuu heti kolmannessa mutkassa spinnaukseen.
Itsetunto sai kovan avarin päin pläsiä
samalla matkan jatkuen eteenpäin samalla rytmillä, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Maalin jälkeen itse itselleen
palautetta antaen ei voi kuin todeta tämän olevan motorsporttia.

Nyt on Artolla keskittymisen paikka läh-

Pony Expressillä on jo tässä kohtaa

B-ryhmän Mustang muuttui äkisti
V1600-kilpuriksi, jolla ajettiin maaliin kaasu
pohjassa, toivoen sen jaksavan kiivetä mäki
ylös asti. Maalin jälkeen vikaa etsiessä löytyi
löystynyt puolanjohto. Kuitenkin Akia pari
sekuntia voittaen samalla muistellen sitä
urpoa, joka tuonkin johdon laittoi kiinni.
Artolla käsi ylhäällä virheen merkiksi.

Ensimmäistä kertaa kilpailuissa täällä nähtiin kaksi ulosajoa stop-kyltillä.
Rankkasade aiheutti joen asvalttia pitkin
alamäkeen maalilipulle, josta kilpurit
lähtivät vesiluisuun kaataen koivikkoa ja
pysähdellen kivikkoon.

töviivaa lähestyessä, nyt pitäisi kolme kovaa Mustang-kuljettajaa jättää taakse, jotta päästäisiin tavoitteeseen. Olla kisojen
nopein Mustang, ihan sama mitä muut
kisakuskit tekee.
Rata on sateen jälkeen puolikuiva,
omenainen, ei kuitenkaan helmeilevä,
sellainen savolainen pito. Suattaapi olla,
tai olla olematta pitoja.
Viivasta irtautumisyritys kertoo saman
tien pitojen olevan postipakettina väärässä maakunnassa. Siinä kerkiää katsella
hetken lähettäjän epätoivoista ilmettä,
että ethän sää nyt siihen voi jäädä, täällä
on kilpailu kesken.
Takarenkaat työskentelevät antaen
kaikkensa mitä on muutamalla kympillä saanut, mutta matka ei etene. Isolla
vaihteella mutkiin ehkäisee jonkin verran
luistoa, mutta vauhdin kasvaessa pitoja ei
vain meinaa löytyä. Muutamaa pitkää sladia myöhemmin huipun jyrkin kohta lähestyy, kun samalla autosta häviää tehot.

Toiselle kierrokselle alkaa sataa vettä

kaatamalla. Pekka ajaa Kevytrahdin Mustangilla itselleen kelvollisen ajan, jota Joni lähtee yrittämään alittaa.
Lähtöviivalla itse itsensä tsemppaus
saavuttaa huippunsa samalla kun lähtövalot antavat luvan poistua. Kytkin ylös
ja Mustang tumppaa viivalle. Hydraulikäsijarrun linkku on mennyt tahattomasti
päälle ja häslinki on päällä. Lähelle hän
pääsikin, jääden Pekasta 0,09 sekuntia.
Tappion kirvelevyyttä ei pysty pebantheeni lievittämään, tämä vaatii sen toisen
monopolin kirkastetut ruumiin mielipahan desinfiointiaineet.

selvää, että nopein Mustang mäessä on
oman perseen alla, joten tässä kaatosateessa ei voi muuta kuin vetää nautiskellen mäen päälle.
Lähtöviivalla kosteus muuraa tuulilasin melkein umpeen, nyt vähän näkyvyyden heiketessä arveluttaa vetää
nostamatta nopeisiin mutkiin. Viivasta
irtautuminen on tervan juontia, heti kun
koskee kaasuun, kierrostenrajoitin ilmoittaa ryhtymään toimenpiteisiin. Pitoa? Ei
ole. Perä rinnalla, suupielet korvissa, mikä tässä voi mennä enää pieleen. Paitsi
kun tullaan taas lähelle maalia, häviää
tehot jälleen samassa paikassa.
Mustang jaksaa käydä kaasu pohjassa sen verran, että pääsee maalistopille
saakka, jossa se sammuu. Virrat hävisivät
jälleen johonkin ja henkilökunta työntää
Mustangin sivuun, samalla antaen voimakasta palautetta kilpurimme painoindeksistä. Sivuun päästyäni se lähtikin yllättäin nöyrästi käyntiin.

Tästä olisi enää muutama satametriä majoitukseen ja juhannussaunaan.
Ajatus pyörii mahdollisen akkuvaurion,
päävirtakytkin, laturiosastolla samalla astuessani ulos ajohaalareistani, saunajuomia etsiessäni voikin todeta niiden olevan
edelleen Focuksessa. Akin majapaikassa
kolmen kilometrin päässä.
Mustangilla mäkikisa alaspäin ja Focuksella takaisin mäenpäälle tarinalla
onkin onnellisen huuruinen loppu. Siirtymiä 1 200 kilometriä. Kilvanajoa vajaa viisi
kilsaa/ukko. Kyllä tämä on hieno laji! Ensi
vuonna uudestaan.

Teksti: Arto Malinen
CORRAL 3•2019
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Kalliolaakson linna 2.7.2019

Varsinais-Suomen alueen iltaretki!
erran tuli juttua Parviaisen Arton ja Elon Kirsin kanssa, että
Salossa olis hieno linnanähtävyys. Mies oli kuulemma omin käsin
rakentanut linnaa 25 vuotta.
Vähän aikaa sitä mietittiin ja laitettiin kyselyä Varsinais-Suomen
whatsapp-ryhmään. Päiväksi varmistui 2. heinäkuuta ja Kirsi sopi
ajan isäntäpariskunnan kanssa vierailumme.
Sovimme Turun päässä, että
kokoonnutaan Kaarinan Nesteelle. Sieltä lähti viisi autoa, jotka olivat
tulleet Kaarinasta, Ruskolta ja Turusta.
Ajoimme letkassa Muurlan Lasitehtaan
pihalle, jossa meitä odotti kuusi Mustangia Salosta, Kemiöstä, Halikosta, Lohjalta
sekä Uudeltamaalta tuli yhdeksän Mustangin letka.
Nyt letkassa oli 20 Mustangia eri vuosikymmeniltä, oli uutta ja vanhaa kalustoa
rinta rinnan. Aurinko paistoi ja ajoimme
letkassa pitkin maalaismaisemaa.
Perille päästyä ja Mustangit parkeerattua, isäntä toivotti meidät tervetulleiksi
Kalliolaaksonlinnaan. Osa ruokaili ja toiset herkuttelivat muurikkaletuilla jäätelönkera. Ruokailtuamme isäntä kertoili
meille rakennusvaiheista ja historiasta.
Lopuksi pääsimme sisälle tutustumis-

K
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kierrokselle. Isäntä oli kova tarinankertoja ja puhelias olikin. Porukassa ostimme
isäntäpariskunnalle kerhomme t-paidat
muistoksi meidän vierailusta. Ponipuoti
oli myös paikalla ja kauppa kävi!
Linnan tarina

Kalliolaakson linna on kahden henkilön
Olavin ja Annen omin käsin rakentama
unelma, jossa tiivistyy 200 vuotta historiaa ja nykyhetkeä. Talon eri rakennusvaiheista käytettyihin materiaaleihin
– kaikella on oma tarinansa. Alunperin
talonpoikaisrakennus sijaitsi Somerolla,
josta se siirrettiin pala palalta Perniöön ja

rakennettiin nykyiseen muotoonsa. Seinät ovat sisältä paksua käsin veistettyä
hirttä. Ulkokuorta komistaa 280 tonnia
luonnonkiveä ja tiiltä. Talon ikkunat ja
ovet ovat myös omaa tuotantoa.
Rakennustyö on nyt kestänyt 25 vuotta. Työ on tuonut mukanaan monenlaista,
vastoinkäymisiä ja onnen tunteita, mutta
ennenkaikkea se on vaatinut kovaa ja
periksiantamatonta työmoraalia. Asiakkaamme ovatkin sanoneet tuntevansa ihmeellistä ”energiaa” astuessaan linnaan
sisälle. Lieneekö syy on niissä tuhansissa
tunneissa ja hikipisaroissa, joita olemme
linnamme rakenteisiin vuodattaneet.
Kalliolaakson linna ja sitä ympäröivä
upea luonto sekä ruoka, josta linna on
tunnettu, takaavat mainiot puitteet onnistuneeseen juhlaan. Katettuun ulkopaviljonkiin lammen rannalla mahtuu 100–140 henkilöä. Patiolämmittimet ja takka takaavat
lämmön viileämmälläkin säällä. Paviljongin
toisessa päässä on ulkokeittiö leivinuuneineen. Toisessa päässä on tallisaluuna. Illan
hämärtyessä ulkolyhdyt ja kynttilät loistavat romantiikkaa. Talvikuukausina juhlia
vietetään linnan sisällä tunnelmallisessa
salissa ja kirjastossa, jonne mahtuu noin 70
henkeä. 200–300 vuotta vanhoista lattioista
johtuen sisätiloissa voi käyttää ainoastaan
pehmeitä tossuja ja villasukkia, joita löytyy
käyttöön talon eteisestä.
Linnan tiluksille on avattu kesällä 2015
tornikahvila, jossa pääsee nauttimaan
maittavaa lounasta ja emännän leipomista herkuista. Istua muurilla ja nauttia
ihanista maisemista ja luonnonrauhasta!
Sateen sattuessa kahvilan antimia voi
nauttia myös muurisalin ja tornin sisätiloissa. Ruoan valmistuksessa käytetään
aitoa voita ja kermaa sekä ehdottomasti
parhaita raaka-aineita suosien aina luomua ja lähiruokaa. Kaikki on itse tehtyä
hyytelöistä leipään. On kalaa, riistaa ja
lintua, luomua aina mahdollisuuksien
mukaan. Koska Kalliolaakson linna on yksityiskoti, meillä ei ole alkoholitarjoilua.
Käsityöpuoti on myös avoinna lounaskahvilan yhteydessä. Kaikki käsityöpuodin tuotteet ovat paikanpäällä Annen käsityönä valmistamia, laadukkaita
vaatteita pellavasta ja suomenlampaanvillasta. Koulutukseltaan hän on tekstiilitaiteilija ja on saanut oppinsa Anders
Beckmannin koulussa Tukholmassa.
Jotenka kaavoitukset, leikkaukset, mallit ovat omaa designia! Tunnustusta on
tullut myös kansainvälisiltä messuilta
Kölnistä, jossa Ann sai vaatesuunnittelun
maailmanpalkinnon.
Mallistosta löytyy lisäksi myös turkisrukkasia, lampaanturkisliivejä, ym. Puodin valikoimassa on myös sisustus- ja
lahjatavaroita linnan tyylin mukaan.
Teksti: Marlene Lindqvist
Kuvat: Kirsi Elo

Olavi ja Ann Mattsson
Tyvennöntie 78
25520 Perniö as. (Salo)
0400 534 339
olavi.mattsson@kalliolaaksonlinna.com
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FMOC

Kanta-Häme
aikka Kanta-Hämeen alueella on
Mustangeja ollut pitkään, ei alueella
ollut säännöllisesti tapaamisia, eikä
muutakaan järjestettyä ohjelmaa. Vuonna
2013 Mika Kuusivaara rupesi keräämään
FMOC-foorumilla kiinnostuneita yhteen ja ensimmäinen kuukausitapaaminen päätettiin
pitää Hämeenlinnassa tammikuussa 2014.
Siitä asti Kanta-Hämeessä on pidetty tapaamisia ja muuta ohjelmaa lähes säännöllisesti.
Talvisin ohjelma on aika usein vain kahvittelua kerran kuukaudessa, mutta myös tallivierailuja ollaan pidetty. Keväällä ja kesällä

V

on keksitty erilaista ohjelmaa ja vierailuja eri
paikkoihin. On ollut tallivierailuja, Dyno-päivää, erilaisia cruisingeja ja vierailuja esimerkiksi Tuumacidiin ja muihin paikkoihin.
Lisäksi kesäisin on vierailtu muissa autotapahtumissa ja cruisailtu naapurikuntiin Riihimäelle, Forssaan jne. Kesällä on myös pidetty
useana vuotena erilaisia kesän avauksia ja niihin on saatu osallistujia mukavasti paikalle.
Useana vuotena kesän avaus oli Janakkalan
Suvirannassa, mutta myös Hämeenlinnan
Fiftarissa ja Parolan Panssarimuseolla ollaan
kesän avausta pidetty.

Kanta-Hämeen tulevat tapahtumat päivitetään FMOC-foorumille ja sinne voi myös
ehdottaa kaikkea tekemistä. Kanta-Hämeen
porukalla on myös oma Facebook-sivu, johon päivitellään tapahtumia, kuulumisia ja
keskustellaan autoista ja tapahtumista.
Tervetuloa Kanta-Hämeeseen. Nähdään tapahtumissa!
Terveisin Kanta-Hämeen väki

MIKA SAARI

MUSTANG 1966 HT
uto on tuotu Suomeen 2009 Amerikasta ja meille
se siirtyi 2011. Kerhon jäseneksi liityimme samana vuonna.
Auto oli koriltaan viimeisen päälle ryhdissään ja
todella siisti. Moottorina oli kutoskone. Sillä mentiin
ensimmäinen kesä. Jonka jälkeen tekniikka muutettiin kokonaan uusiksi, moottoria ja alustaa myöden.
Kori pidettiin suht’ orginaalina.
Nyt koneena 331 Stroger ja alusta päivitettiin kestämään vaikka kiihdytysajoja.
Kerhon kautta olemme oppineet harrastuksesta
paljon ja olemme saaneet myös paljon uusia ystäviä.

A
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PAULA JA JOUNI VESIKKO
VM 2002, 3.8 L V6 AUTOMAATTI

uto hankittu 2014, toki ajatus Mustangista kyti
jo pari vuotta aiemmin. Liityimme klubiin 2014
elokuussa. Auto hankittiin Lahden Rinta-Joupilta nettitutustumisen perusteella.
Autoon on tehty pohjan massaus 2014 syyskuussa.
Myöskin katto vaihdettu uuteen. Etupenkkien nahkoja uusittu. Pientä fiksausta maalaamalla. Ilmastointia
uusittu ja tietysti kuluvia osia tarpeen mukaan. Kunnossa on ja niin pitääkin.

A

Terveisin Vesikot

JUHA INKILÄINEN

FORD MUSTANG HT -66 289 JA
FORD MUSTANG GT -95 CONVERTIBLE
ustang-harrastukseni alkoi joskus
90-luvulla kun luin autolehtiä ja näin
vanhoja Mustangeja. Pitkään tuli haaveiltua
omasta Mustangista ja parista autosta tuli
hierottua kauppojakin, mutta ensimmäisen
oman Mustangin sain talliini 2007 ja tallista
se löytyy edelleenkin.

M

JARKKO LAUKKA

Ikä 42, perheeseen kuuluu Ponin lisäksi vaimo, tytär ja dalmatiankoira. Foorumilla esiinnyn JarLau nimimerkillä ja sieltä löytyy minunkin auto projekti (-72 HT).
FORD MUSTANG 1972 HT,
KÄYTTIKSENÄ 2012 FORD MONDEO 2.0
ECOBOOST FARMARI
arrastus mielessäni alkoi jo lapsena, kun
ekan kerran näin vuoden 1969 Mach
1:sen, olin silloin noin 10-vuotias, siitä lähtien
on Mustang ollut aina mielessä. Ja sitten keväällä 2017 harrastus muuttui todelliseksi, menihän siinä yli 30 vuotta. Liityin Mustang-kerhoon elokuussa 2017 eli aika tuore jäsen.
Aloin tosissaan etsiä Mustangia keväällä
2017, etsikelin alussa tuontiautoa USA:sta,

H

Auto tuli jenkeistä ”kontin täytteenä” ja
vaikka se näytti kuvissa aika pahalta, oli se
kuitenkin täysin ajokuntoinen. Pienen laittamisen jälkeen auto kilpiin ja ensimmäinen kesä tuli autolla ajeltua sellaisenaan tekemättä
mitään isompaa.
Seuraavana talvena oli tarkoitus tehdä pahimmat peltityöt kuntoon, mutta talven aikana kypsyi ajatus, että mitäs jos auton rakentaisi kokonaan uudestaan ja sillä tiellä ollaan
edelleenkin.

mutta sitten tuli kohdalle Nettiautosta 72 HT,
joka oli projektivaiheessa, mutta ajokuntoinen. Hinta oli minulle sopiva ja myyjä joutui
luopumaan siitä terveydellisestä syistä. Kävin
katsomassa autoa ekan kerran heinäkuussa
kun palasimme kesälomareissulta pohjoisesta ja kun auto oli Jyväskylässä, siellä helppo
poiketa. Toisella käyntikerralla tehtiinkin jo
kaupat.
Auto on tuotu Suomeen 1991 ja se oli varustettu suoralla 6-koneella. Moottori on sen
jälkeen vaihdettu 429-isolohkoon, tarkkaa
vuotta en tiedä.
Mustangille on tehty aika paljon, joten auto
on kyllä tullut tutuksi ja melkein kaiken olen
tehnyt itse. Osan asioista olen halunnut itse
uusia/muuttaa ja osa on tullut pakolliseksi
tehdä. En ole aiemmin juurikaan touhunnut
autojen parissa joten kaikki oli uutta, mielen-

Purin auton ihan osiin ja vaikka pohja näyttikin pahalta, oli siinä lopulta aika vähän muita peltitöitä pohjan lisäksi. Talvella 2014 koitti
vihdoin hetki, jolloin auto oli siinä vaiheessa,
että sen pystyi viemään maalarille.
Nyt auto on tallissa maalattuna ja pikkuhiljaa sitä on kasattu ja uusia osia hommattu.
Tällä hetkellä auton alusta on rakennettu uusiksi ja seuraavana olisi vuorossa sähköt.
Hetkeen kun ei ollut päässyt Mustangilla
ajamaan, kypsy ajatus, että mitä jos ostaisi
toisen Mustangin, jolla pääsisi ajelemaan.
Ei mennyt kauaakaan kun isäni soitti, että
nyt olisi Hämeenlinnassa -95 avo-Mustangi
myynnissä, mennäänkö katsomaan? Ja samana iltana tein kaupat autosta ja nyt on tallissa kaksi Mustangia. Toinen ajossa ja toinen
rakenteilla.
Mustang Clubiin liityin joskus 2012 tienoilla
ja Kanta-Hämeen toiminnassa olen ollut mukana 2014 alkaen.
Terveisin Juha Inkiläinen

kiintoista ja todella opettavaista. Tekemällä
oppii ja youtube auttaa... alan kirjat myös.
Kerhon foorumilta pystyy lukemaan tarkemmin mitä kaikkea on tullut touhuttua.
Tulevaisuuden hankintoja; imukansi, pakosarjat, Dakota Digitalin mittaristo, täysi
moottoriremppa (3–4 vuoden päästä) ja tietenkin uudet vanteet ja renkaat. Ja varmasti
paljon pientä askertelua ympäri autoa.
Kerholaiset ovat mukavaa ja rentoa porukkaa, joten on ollut helppo kysyä neuvoa tarvittaessa, joten jatketaan samalla tiellä.
t. Jarkko
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MIKA KUUSIVAARA
MYSTIC COBRA 1996

ervehdys kaikille, olen sähköasentaja Rengosta. Toimin
Kanta-Hämeen aluehenkilönä ja kerhon jäsenenä olen ollut
vuodesta 1996 lähtien.
Silloin pääsi Ford-kärpänen puraisemaan, kun harrasteautoksi tuli Mercury Cougar XR-7 -67. Ford-perhe kasvoi 2000-luvun alussa valkoisella -92 GT foxilla, joka toimitti ympärivuotisen
käyttöauton virkaa muutaman vuoden. Vuonna 2003 oli Cougarista aika luopua, joten
foxista tuli harrasteauto,
ja pääsi kokemaan muutoksia alustaan sekä päivityksen AODsta T5-manuaaliin.
Tällä mentiinkin siihen saakka, kunnes sain
vihiä Paimelan Paronilta
ranchille saapuvasta -96
Mystic Cobrasta. Olin
lueskellut ja ihaillut tästä Fordin erikoismallista jo aiemmin (mitä
valmistettiin ainoastaan yhtenä vuonna numeroidut 2000 kappaletta) joten varasin auton näkemättä itselleni keväällä 2010.
Toukokuussa autot vaihtoivat omistajaa ja ajelin mystisen värityksen omaavan Cobran Renkoon.
Amerikan Joe oli onneksi päivittänyt perävälityksen 3.73
ja putkisto oli vaihtunut kahdella katilla varustettuun rosteri
putkistoon. Tästä jatkoin alustan päivityksellä, Maximum Motorsportin jousisarja, C/C plates, eteen uretaanipuslat ja takapää sai UPR Pro Street chrome moly -tukivarret alumiiniheloilla. Näillä muutoksilla sai alustan toimimaan jo huomattavasti
mukavammin vakioon verrattuna. Tällähetkellä auto on osittain
purettuna, kun maalipintaa on tarkoitus ehostaa kiveniskuilta
ym. käytön jäljiltä.

KUVA: MARKO MIETTUNEN

T

PIRJO MAUNULA

MUSTANG 1969 SPORTSROOF
Kesäiset terveiset Hämeenlinnasta!
äin ensimmäiset Mustangit liikenteessä ja mainoksissa 60-luvun lapsuusvuosina, silloin jo kolahti, erityisesti auton muotoilu. Harrastin nuorempana autourheilua, ne ajat ovat jääneet,
mutta tehokas moottori autossa on edelleen minun juttuni. V8:n
murina on musiikkia korville.
Vasta vuonna 1996 sain hankittua ensimmäisen musseni, -65
HT:n. Elämä heitteli, ja jouduin luopumaan autosta, joka oli kuin
perheenjäsen, mutta kaipaus jäi. Lopulta viime vuonna pystyin
hankkimaan seuraajan, -69 SportsRoofin. Tapaamisemme tämän kesäheilani kanssa oli rakkautta ensisilmäyksellä.. Yhteiselomme on sujunut mallikkaasti (hetkittäin jopa vauhdikkaasti),
ja olen laitellut autoa pikku hiljaa omannäköisekseni.
Mustang Clubiin liityin tämän auton myötä, ja useita tapahtumia on jo ehditty yhdessä kiertää. Olen myös tavannut monta
mukavaa ja auttavaista ihmistä, tämä yhteisö on hieno.

N

Kaunista alkavaa syksyä, suotuisia ajokelejä, ja turvallisia kilometrejä kaikille kanssaharrastajille! Toivoo Pirjo

Toivotaan että ensikesänä taas cruisaillaan!

ANU JA MIKA SANTALA, RENKO
FORD MUSTANG GT, 2011

eidän perheen Musseharrastus
alkoi yli kymmenen vuotta sitten.
Ensimmäinen Mustang oli sähkönsininen
-67 fastback. Se oli tullessaan täysi raato,
vaikka näyttikin päällepäin kohtalaiselta.
Sen kanssa harrastettiin noin viisi vuotta.
Isäntä päätti, että nyt loppui vanhojen
”romujen” kanssa pelleily ja niimpä se
sitten vaihdettiin tähän -11 vuoden yksilöön.
Noin puoli vuotta siinä meni, kun Mikalla oli tylsää, ja piti saada jotakin puuhattavaa. Netistä löytyi sitten Amerikan maalta
Ford Mustang -67 Eleanor -projekti.
Ja se se vasta olikin oikea savotta!!!
Osia puuttui paljon, ja kaikki projektiin jo
tehdyt työt sai tehdä uudestaan. Rahaa
paloi ja hermot myös. Eleanor valmistui
2016 ja se palkittiinkin parissa näyttelyssäkin ykkös- ja kakkospokaalilla.

M
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Eleanor muutti viime kesänä uuteen
kotiin ja tallissa on valmistumassa seuraava foortti, mutta tällä kertaa se ei ole
Mustang...
Tällä hetkellä meillä on enää tämä -11
vuoden Mustang. Tämä haettiin Raahesta
vuonna 2013 autoliikkeestä. Konehuoneesta löytyy 5,0 Coyote. Auto on uutena
tuotu Kanadasta, eli siinä on talvivarustus, penkkien- ja takalasinlämmityksineen. Siinä on kilometrimittaristo. Se oli
myös Sean Hyland Motor Sport -pajalla
laitettavana, mm. korisarja.

18.6.2019

Mustangit maaseudulla

äijät-Hämeen Mustangit järjesti
jenkkiautohenkisen autotapahtuman yhteistyössä Maatila-Liha
Merosen kanssa, joka ystävällisesti kutsui
meidät vieraakseen luokseen.
Lauantai aamumme koitti ja ryhmä
Mustangeja sekä GT40 kokoontui Lahden Kärkkäisen parkkipaikalle saamaan
sekä ohjeet että ruokakupongit ym. tarpeelliset välineet. Siellä jo kiinnostuneita
kaupassa kävijöitä pyöri innokkaasti autojemme ympärillä.
Järjestäytymisen jälkeen iloinen ponilaumamme lähti pienelle lenkilleen kohti
Orimattilan Virenojaa, komeassa letkassa. Jännittävän vetoauton kuljettajan
turvin. Matka sujui leppoisaan, matkamme varrella pääsimme jopa videokuvattaviksi. Pieni hiukan haastava hiekkatie oli
loppupäässä vastassa, joka sai jokaisen
ajamaan rauhaksiin ja pitämään turvavälit reiluina. Tulopäässä pellolle parkkiin ohjaus sujui mainiosti, tämähän sovi
meille Mustangeille mainiosti.

P

Reilusti oli katselijoita tännekin löytynyt meitä ihastelemaan ja kyselemään
autoistamme. Vaikka mitään isompaa
markkinointia ei tapahtumasta oltu tehtykään.
Merosen Juha joukkoineen oli valmistanut mitä maittavimmat barbeque-henkiset grilliruuat meille nautittavaksi, joista kenellekään ei varmasti jäänyt nälkä.
Tämä kaikki oli meille ilmaista, kiitos
kutsujille.
Iloinen puheensorina ja kerholaisten nauru kuului ja kaikilla oli mukavaa.
Mukaan tarttui mainiosta pihapuodista
yhdelle, jos toisellekin maittavaa evästä
kylmälaukkuihin matkaan mukaan.
Kaiken kaikkiaan koko päivään osallistui 36 Mustangia ja 1 GT40. Saimme
vieraita pääkaupunkiseudulta, Tampereelta ja Kouvolasta ainakin, oli kiva että
tulitte. Ikähaarukka 1964 puolikkaasta,
aivan uusimpaan 2019 toukokuussa
luovutettuun autoon. Sekä kirsikkana
kakun päällä GT40.
Olen tyytyväinen ja iloinen, että näinkin moni löysi tämän tapahtumamme,
joka järjestettiin aika nopealla aikataululla.
Kaikkia tapahtumaan osallistuneita
kaikilla tavoilla kiittäen Päijät-Hämeen
alueyhteishenkilö Rita.
Kuvat: Matti Meronen

CORRAL 3•2019

39

MUSTANG -66 HT UUDELLEENSYNTYMINEN osa 1

Joko siis suomenhevonen??
nsinnäkin, tämä on tarina minun
autosta toteutettuna oman näkemyksen, mieltymysten, osaamisen
ja rahatilanteen mukaan. Itselle ensimmäinen Mustang, tai yleensäkin amerikan auto tai V8. Tämä ei ole myöskään
ohje tms. rakentajan raamattu. Ideoita ja
ratkaisuja saa vapaasti omalla vastuulla
käyttää. Auto herättää varmasti monenlaesia mielipitteetä, mutta silti kaikki
kommentit on tervetulleita.

E

Hankinta, varmaan niin monelle tuttu

nettiauto on tämänkin tarinan alku, tai alkunsa se sai vuosikymmeniä sitten, mutta
se on eri tarina.

Talvilomalla 2016 olin pyytänyt tarjousta mönkijän vaihdosta isoon teloilla
varustettuun, tarjousta ootellen, samalla
lomasta nauttien selailin nettiautoa, ja
kas kummaa, projekti myynnissä, ja nyt
voi myöntää, että ostopäätös syntyi aikalailla heti. Kohde ei ollut ihan se unelma,
mutta tarpeeksi lähellä. Kuljetus kalustoa
haalimaan ja keula Porin suuntaan. Ensin
toki piti korjata lainakärryn sähköt ym.
Projekti osoittautui ennakko-odotuksia huonommaksi, mutta lähti silti mukaan, ei näitä liiaksi ole julkisessa myynnissä. Eli sinne meni mönkijärahat. Pitkän
kotimatkan ja lyhkästen yöunien jälkeen
aamulla projekti talliin ja tekemään parempaa tuttavuutta, lopputulemana voidaan todeta, että ainut sellaisenaan auttavasti toimiva osa oli kaasutin, ja sekin
meni vaihdossa sisustuksen osiin. Autoon
oli toki tehty jo ruostekorjauksia vaihtelevalla menestyksellä, Amerikan miehillä
ollu hiukan isot toleranssit.
Auton historiasta on tiedossa sen verran, että se on projektina Suomeen tuotu,
eikä ole koskaan ajokuntoinen tai rekisterissä täällä ollut, Suomessa jo osin purettu. Kun alkujärkytyksestä selvisin, rupesin
selvittelemään auton ja mukana tulleiden
osien tarkempia tietoja. Auto itse -66 HT
Pony Interior V8 manuaali 2.83 lukoton
perä. Ei siis mitään erikoista tai harvinaista, tästä heräsikin ajatus, että tälle uskaltaa tehdä mitä vaan, kun tuotantomääräkin -66 oli 607 568 kappaletta. Mukana
tuli -89 5.0 HO-moottori ja AOD-laatikko,
jotka siirrettiin varastoon odottamaan
myöhempää tuomiota.

Pikkusiivousta.

Onnellisesti tallissa.

Purkaminen alkaa

40

Projekti kyytiin.
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Kaikki pois.

Katossa ruostetta.

Purku. Autosta oli jo irrotettu lokasuojat,
ne tosin ikävä kyllä rälläkällä, ja konepelti,
etu- ja takalasi, joista alkuperäinen etulasi oli sittemmin särkynyt. Sisusta kaikkineen oli hävinnyt jo aikaisemmin.
Pikkuhiljaa osia irrotellessa vahvistui
ajatus isommasta korjauksesta, ja jossain
vaiheessa auto olikin sitten krillissä, ja
siitä riisuin irti kaiken mikä ruuvaamalla
lähti. Kaikki osat varastoitiin myöhempää
tuomiota/kunnostusta varten.
Auto oli ruostunut erikoisesti sisältäpäin, ja yläpuolisilta pinnoilta, esimerkiksi katto oli sisäpuolelta paksussa ruosteessa.
Kaikki ruuvit ja kiinnikkeet yritin varastoida johonkin järjestykseen, tästä helppo ja yleispätevä ohje, lajittele ja merkkaa
ne pienet osat purkuvaiheessa. Suoraan
roskiin menivät johtosarjojen pätkät, pakoputken tekeleet, lämpärin jäänteet ja
muuta pientä sälää, jotka tiesin varmuudella käyttökelvottomiksi.
Tässä vaiheessa rupesi projektin suuruus jo hieman hirvittämään, toisaalta
itselle myönnetty vapautus entisöinnistä
sai mielikuvituksen laukkaamaan.

Konehuone.

Ovien paikkausta.

Helmakotelo ennen puhdistusta.

Kori puhtaaksi.

Kunnostus. Kunnostus ei edennyt mitenkään loogisesti vaan puuhastelu eteni
aina fiiliksen ja välillä kelien mukaan.
Kesällä 2016 oikeastaan kaikkia osia
puhdisteltiin, koria hitsailin että se varmasti kestää koripukissa pyörittelyn, ja
putsasin korin isot peltipinnat mekaanisesti, melkoinen määrä abranetti-laikkoja, muutama rälläkän teräsharja, ja kaikki
mieleen juolahtavat konsti oli käytössä.
Tässä vaiheessa ei mitään kemikaaleja
eikä hiekkapuhallusta. Auto oli maalattu
useita kertoja, ruiskukittiäkin oli jossain
kohdin useita millejä. Ovien alanurkat oli
muurattu kittiä täyteen.
Koko projektin ajan etsin tietoa netistä,
kyselin tavaran toimittajilta ja alan harrastajilta. Autourheilusta on pitkä kokemus
huoltomiehenä, ja mukana ollut toki rakentamassa, mutta ensimmäinen oma
projekti niin tiedon jano on lähes loputon.
Kori, oli siis pahasti pintaruosteessa, ja
jostain (kuulemma) vakiopaikoista puhki.
Kokonaan uutta on lattiat paitsi taka-akselin ylitys, lokasuojat ja konepelti. Ovien alareunat rakensin suorasta pellistä

Ritiläpelti.

uusiksi. Ruosteiset sisäosat putsattiin
mekaanisesti niin hyvin kun kohtuudella
pystyi ja intoa riitti. Kattokaaren irrotin, ja
hyvä niin, väli osoittautui pahaksi ruostepesäksi.
Mekaanisen puhdistuksen jälkeen pesin isoja pintoja fosforihapolla (33 %) ja
karhunkielellä, hankalia paikkoja maalasin ruosteen muuntimilla. Kaikki läpiruostuneet kohdat korjattiin niin, että saumat
tuli varmasti terveelle pellille.
Katossa oli pari lommoa, toisen kohdalta pelti venynyt löysäksi, siihen kokeilin hitsata sisäpuolelle muutaman pikku
pisteen, ja kas kummaa sehän kiristyi/
jäykistyi tuurilla ihan hyvin.
Tuulilasin edessä olevaa ritiläpeltiä oli
käytetty irti, mutta se oli hitsattu takaisin
ihan väärään asentoon, tämän huomasin
onneksi aikaisessa vaiheessa kun uusia
lokasuojia ja konepeltiä sovitin.

Helman sovittelua/korjausta/rakentelua.

Tulipellistä oli hävitetty ”kulma”, johon
muun muassa jousitornien tuet kiinnittyvät, uuden tein kulmaraudasta niin, että
vähintään riittävä jäykkyys tuossakin kohtaa saavutettiin. Konehuoneesta hitsasin
kaikki varmasti turhat reiät umpeen.
Sivuhelmat sinänsä olivat ehjät ja
sisältä jopa yllättävän ruosteettomat,
päälle tein uudet isommat, helma
jäykistyy ja autoon tulee matalampi
lookki kun helma on lähempänä tietä. Samalla kattolinjan suhde kylkilinjaan muuttuu, ja tulee sama visuaalinen efekti kuin kattoa madaltamalla.
Takahelma oli periaatteessa ehjä, mutta
ei miellyttänyt silmää, ja sivuhelmojen
reseptillä korkemmaksi, pakoputket
GT-mallin mukaan läpi, tosin isompana
ja eri kohdista. Rekisterikilpi ”korotettuna” ei myöskään miellyttänyt, eli sille sy-

Takahelmaa 1

Takahelmaa 2

Etuhelman muotoilua.

Apurungon yhdistäjien vahvistelua.

vennys niin alas, että puskurin voi tehdä
suoraksi.
Vesirännit olivat todella pitsiä, siis kokonaan pois. Uusia rännejä ei mistään
löytynyt ja oma taito ei riittänyt valmistamiseen, niinpä katon reunaa jatkoin
alaspäin niin, että lista peittyy ja saadaan
katon reunaan muotoa. Pieni visuaalinen
juttu, joka oli yllättävän isotöinen.
Etuhelma ensin oikaistiin, ruostevauriot korjattiin ja keskellä ollut kilven syvennys sai uuden muodon. Helmaan muotoilin ilmanottoaukon, muoto on kopioitu
maskista, toki hieman pienempänä.
Jossain vaiheessa alustaksi varmistui M2-tyyppinen etuakseli, ja nelilinkki
taakse. Tämä ihan vaan laiskuutta, ettei
tarvinnut vanhoja jousitorneja korjata
, vaan ne sai poistaa kokonaan. Alusta
muutoksilla haettiin hyvää ajettavuutta.
Ruostetta löytyi toki kojelaudasta, hattuhyllystä ynnä muista paikoista, kaikki
korjattiin vaikka niihin aikaa melkoisesti
menikin.
Runkoaisojen yhdistäjät suunnittelin itse, työkaveri teki 3D-suunnitelmat
ja aihiot tilattiin valmiiksi muotoiltuna.
Sovittamista jäi silti, mutta lopputulos
on saumaton eikä pienennä maavaraa.

Maalatut korjauspalat

Vesirännit pois

Käsijarrun sovitusta.

Korjauksien tinaus ja hioaminen.

Samalla alkuperäiset palkit oikaistiin
tunkin jäljistä, ja hitsattiin kunnolla kiinni
pohjaan. Istuinten aluslaatikot on myös
vahvasti kiinni yhdistäjissä, pohjapellissä
ja kynnyskotelossa.
Käsijarrulle tein syvennyksen niin, että
vaijerit menevät suoraan lattian alle, käsijarrukahvan muutin kun alkuperäinen oli
käyttökelvoton, ja halusin siitäkin päästä
helpolla.
Jossain välissä pohja ja kotelot hiekkapuhallettiin niin, että kaikki pitsi
varmasti löytyy, ja sen seurauksena takasisälokasuojien ulkoreuna sai myös
vaihtotuomion. Kaikki hitsisaumat ym.
korjaukset tinasin, sekin uusi asia, joka
piti opetella alusta pitäen. Muutamien
kokeilujen jälkeen tinaus rupesi onnistumaan, ja kaikki minkä tinalla sai tehtyä
säästi sitten kitissä. Kaikki korjauspellit ja

Pohja valmiina

Pitsit pois.

Hiekkapuhallusta.

piiloon menevät osat myös maalattiin niin
sanotulla weldthru-tyyppisellä maalilla.
Kun kori oli korjattu ja kaikki osat vähintään kerran koesovitettu, hiekkapuhallettiin alusta ja sisusta vielä kevyesti tarvittavilta kohdin. Alusta ja sisusta maalattiin
2K-epoksimaalilla vähintään riittävällä paksuudella. Alustaa, moottoritilaa ynnä muita
koteloita ei kitattu eikä muutenkaan yritetty
viimeistellä näyttelykuntoon. Kaikki kotelot
palkit jne. massattiin krillissä eri asennoissa
niin, että kotelosuojaa on varmasti joka paikassa. Ainetta menikin noin viisi litraa, josta
osa tosin valui lattialle. Kaikissa jutuissa tavoitteena toimivuus ja kestävyys.
Puhallushiekkaa muuten imuroitiin
aina kun koria pyöräytti kierroksen, koteloita imuroitiin vaikka millä letkuilla,
puhallettiin paineilmalla ja lehtipuhaltimella, silti sitä tuntui vaan riittävän loputtomiin. Kun alusta oli maalissa ja massa,
oli aika pudottaa auto pyörilleen, aikaa oli
mennyt reilu vuosi, joskin siinä sivussa oli
tehty paljon muutakin.
Teksti: Jukka Nousiainen
Stay tuned for Osa 2.
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Brinkhall’s

Fine Wine & Sparkling

Varsinais-Suomen alueen meeting 26.5.2019
äsenemme Pentti Kiiholma oli käynyt
Mustanginsa kanssa Röölässä sijaitsevassa shamppanjatehtaan kaupassa
ostoksilla. Tehtaan omistaja Jean-Marc
Hering osoittautui Mustang-faniksi poikansa Leonin kanssa. Pojan suosikki on
kuulemma Mach 1. Jean-Marc itse pitää
vanhoista Mustangeista.
Jean-Marc oli kovin kiinnostunut Pentin Mustangista. Siitä lähti ajatus ensiksi,
kun olimme järjestämässä Fun Runia
Turkuun vuonna 2018, voisi cruising-lenkillä poiketa tehtaalla ja Jean-Marc näkisi
tehtaansa pihalla upeita Mustangeja eri
vuosikymmeniltä. Hänellä olisi ollut tehtaan pihalla hyvät tilat parkkeeraukseen.
Alkuperäinen ehdotus vierailusta kaatui,
kun totesimme Röölän aiheuttavan edestakaisin ajoa, tie olisi ruuhkautunut liikaa
ja reitistä olisi tullut liian pitkä.
Päätimme, että vierailu tehtäisiin keväällä 2019 Varsinais-Suomen alueen
kuukausimeetingin merkeissä. Päiväksi
valikoitui sunnuntai 26. toukokuuta 2019.
Tapasimme koulukadun ABC-asemalla ja
sieltä jatkoimme letkassa kohti Röölää.
Kahdeksan Mustangia letkassa, sadettakin
saatiin välillä enempi, mutta se ei haitannut matkantekoa. Edustettuna olivat Salo,
Raisio, Kaarina, Rusko, Turku, Mynämäki.
Sovimme Jean-Marcin kanssa vierailusta ja viinimaistiaisista. Kävimme
tehtaalla kierroksen ja oppaamme toimi
viinitilan puutarhuri, joka kertoi viininteosta vaihe vaiheelta ja lopuksi saimme
maistiaiset heidän tuotteistaan. Eli luhyesti omenasta-viiniksi prosessi kestää

J
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vuoden ennen kuin se on pullotettu ja
valmiiksi juotavaksi.
Hieman taustaa tehtaasta

Viiniä valmistetaan Röölässä olevassa entisessä BOY-kalatehtaassa, tilassa joka on
60-luvun alusta lähtien ollut Turun saariston sydämessä ja kivenheiton päässä
hedelmätarhoilta.
Täältä löytyy myös valmistusmyymälä,
josta tuotteita voi ostaa, ja mahdollisuus
käydä valmistuksessa ja järjestää maisteluita.
Hedelmätarhan sijainti on ainutlaatuinen, erittäin suotuisa mikroilmasto,
joka sopii mainiosti suomalaisille omenoille – aurinko heijastuu vesissä, sileät
metsät ohjaavat hellästi lämpimiä tuulia
hedelmätarhan poikki. Talvi on leuto ja
kevät tulee aikaisin. Tämä kaikki myötävaikuttaa pitkään kasvukauteen, mistä
on seurauksena vuosikymmenien ajan
kasvaneiden aitojen omenoiden maku ja
monimutkaisuus.
Viiniharrastajana Jean-Marc Heringillä
on kymmenen vuoden kokemus kehitettäessä kuohuviinejä erittäin ainutlaatuisista suomalaisista omenoista ja kunnioittamalla ja vaalimalla suomalaista
viininvalmistelua uudelle tasolle yhdessä
sen poikkeuksellisten voimavarojen kanssa. Luomalla parhaat viinit, joita Suomi
on koskaan nähnyt, joissa laatu olisi tärkein tekijä.
Teksti ja kuvat: Marlene Lindqvist

T:mi Seppo Niemensivu
SA-autojen varaosia ja korjauspalveluja Seppo Niemensivu
on toimittanut jo 80-luvulta asti
ja toimipaikkana on ollut vuodesta 2005
alkaen Ojantie 24, Pori. Sitä ennen oli
toimipisteinä Harjavallan Hiirijärvellä sijainnut teollisuushalli sekä Ulvilan Vanhankylän kotitalli. Varaosapuoli on hyvin
edustettuna ja Mustangin uusia osia on
varastossa paljon ja apua saa nopealla
toimitusajalla suoraan varastosta, varsinkin kulutusosat ovat pääsääntöisesti hyllytavaraa, mutta piste ja peltiosa
puolellakin on valikoimat hyvin edustettuina. Lähes viikottain tulee myös uutta
tavaraa mantereen toiselta puolelta.
Korjaustoimintaa hoitaa Sepon lisäksi
yksi asentaja ja heidän toimesta hoituvat pienet huoltohommat sekä auton tai
tekniikan täysremontit. Kolmella nosturipaikalla varustettu huoltohalli mahdol-

U

listaa samanaikaisesti öljynvaihdot kuin
muutkin huoltotyöt.
Niemensivun ensimmäinen Mustang
oli -67 HT ja sillä ajeltiin pitkin lähiseutuja
80-luvun alussa. Sen jälkeen on autoja ollut vuosien varrella monia ja nytkin tallista
löytyy pari harraste-Mustangia. Aikoinaan
myös kisapuolella on käyty ajamassa ja
menestystä tuli siinäkin lajissa. ”Kilopultti”
Mustang tuli tunnetuksi aikoinaan radalta,
kun sillä ajettiin kiihdytyskilpailuissa ja
ajamiseen on kipinä säilynyt edelleen. Tallissa pikkuhiljaa rakennettu kilpuri odottelee viimeisiä osia ja virityksiä, olisiko ensi
kesänä jo kilpurin vuoro?
Corralissa on mainos ollut 90-luvun
alusta asti ja Niemensivu kuuluukin pisimpään kerholehdessämme mainostaneiden listalle.
Teksti ja kuvat: Toimitus
CORRAL 3•2019
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Haapsalusta kenkämuotia.

Virottaret mekoissaan.

Suomiprinsessat.

Hei siskot

S

e on sitten kesä ja kärpäset taakse mennyttä
aikaa ja edessä siintää kaunis ruska-aika ja
kuulaat syysillat koristeltuna tuikuilla ja kynt-

tilöillä.
Mitäkö jäi kesästä käteen, voi niin paljon tapahtumia, näyttelyitä sekä cruisingeja ja niistä mieleen
eritoten on jäänyt tapaamiset ystävien ja uusien tuttavuuksien kanssa.
Tällä kertaan olen päättänyt kertoa kuvin menneestä kesästä.
Ihanaa syksyä kaikille toivoopi:

Early lady
Milla-Veera Salminen myi
Vintage asusteita sekä
itsetekemiään karkkikoruja.

Moottorikahvila Verstaalla Pyssykankaalla
Riitta Mustaniemi myi itsetekemiään kukkasomisteita
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Kuvia Västeråsista

Kuvat: Kari Ketonen
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Savolaista ystävällisyyttä
un Runiin lähdettiin nimen mukaisesti, huvikseen ajellen ja pitkän
kaavan mukaan. Matkaan Nummelasta Anttolanhoviin meni lähes kuusi
tuntia, alkuun kolmen ja lopuksi neljän
auton letkassa. Perille päästyämme oli
ohjaustehostimen öljyt jääneet matkan
varrelle ja ohjaus oli todella jäykkä.
Huoltotöihin siis heti kun matkatavarat
oli purettu majoitukseen varattuun huvilaan. Tyhjältä näytti tehostimen säiliö ja
uudet öljyt sisään takakonttiin varuiksi
varaamastani pullosta. Moottori käyntiin
niin näkisin vuotaako ja jos, niin mistä?
Katsoessani pellin alle oli siellä, Yellowstonen Vanhaa Uskollista muistuttava
Geysir, keskellä letkua. Kone sammuksiin
sadattelujen kera ja huurteinen nenän
alle miettiessäni jatkoa. Loppumatka
ajellaan ilman tehostinta, siis hihna irti
ettei pumppu hajoa. Tällä suunnitelmalla
jatkettiin Mikkelin satamaan, jossa oli autonäyttely kaikelle kansalle.
Satamaan päästyämme tuli Nikkilän
Erkki kyselemään millaiset liittimet tehostimessa on? Ihan tavalliset Jigi-liittimet vai
jotkin muut? Tumpelolla ei ollut mitään
käsitystä ja eikun pelti auki ja katsomaan.
”Joo, tavalliset Jigit, näitähän löytyy jokaisesta hydrauliikkaliikkeestä, minäpäs
soitan”, kommentoi Erkki. Soiton jälkeen
selvisi, että liikkeessä on liittimiä, tunkki
ja pelit sun vehkeet. Mesta on auki lauantaisin auki kello 13 saakka eli kaksi ja puoli
tuntia aikaa ja Erkki hätisteli meidät matkaan. Vaimoni Tuija lähti mukaan ”henkiseksi tueksi”. Matkaa oli navigattorin mukaan noin 3,5 kilometriä eikä siinä kauaa
tarvinnut äheltää kun olimme perillä.
”Äänestä päätellen tulit sillä Mustangilla, josta soitettiin”? kysyi liikkeen kaveri.
”Ota se tohon kakkoshalliin” sanoi hän,
vastattuani kysymykseen myöntävästi.
Kurkattiin paikat ja hän näytti minulle tunkin ja työkaluvaunun, niillä pitäisi pärjätä
kun tuumasia työkaluja ei ole. Mennessään takaisin myymälään päivystämään
hän heitti minulle muutaman ison pahvin
”on mukavampi maata”. Saatuani tunkilla
auton riittävän ylös ja hallipukin varmistamaan, irroitin yläpään kiinnikkeen ja sen
jälkeen haasteellisen alapään kimppuun.
Pitkäaikaisen ähellyksen jälkeen sekin oli
irti ja myymälän puolelle letkun tekoon.
Tällä kertaa letkuksi laitettiin ”tavallista”
hydrauliikkaletkua: ”kun se on parempaa

F
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Pohjanmaan
meeting
okoonnuimme ensin Vaasan Abc
Kiitokaarelle, josta cruisailimme
letkassa Åminne-campingiin.
Osallistujia tuli myös eteläpohjanmaalta
parin autokunnan edustamana. Istuimme
iltaa ja nautimme hyvää ruokaa, juomaa
ja kahvia Åminnessä. Åminne-camping oli
viihtyisä paikka ja ruokakin kohtuullisen
hintaista sekä hyvää!
Tämä oli kesän ensimmäinen yhteistapaaminen ja pyrimme cruisingeihin säiden salliessa jatkossakin.

K

Kesäterveisin
Marko Hokkanen

kuin tuollainen tefloninen teräspunosletku, tähä käyttötarkoitukseen. Nehän on
enemmän tarkoitettu Rodeihin ja näyttelyautoihin missä ne on näkyvillä. Kauaa
ei nokka tuhissut ammattimiehellä kun jo
olin asentamassa uutta letkua paikalleen.
Melkoinen ähellys taas, että sain alapään
kiinni ja noustuani ylös lojui lattialla alumiininen tiivisteprikka! Auton alle siis ja
uudestaan irti, että saan alumiiniprikan
paikalleen kun banjoliitintä ei uskalta-

nut ilmankaan jättää. Saatuani letkun ja
hihnan paikalleen kysyi kaveri: ”Tarviitko
öljyä”? Tarvitsinhan minä, kun varapullollinen oli jo tuhlattu. ”Riittääkö kaksikymmentä litraa” huusi hän, palatessaan öljynhakureissulta myymälästään ja nauroi
perään. Hämmästyneenä katsoessani oli
hänellä kädessään litran pullo ATFää.
Koeponnistuksen jälkeen totesimmie
letkun pitävän, hän kysyi haluaisinko
mennä suihkuun? Olin kyllä hikinen ja öljyinen vaikka Tuija oli minua useamman
kerran välillä pyyhkinyt ja kuivannutkin.
Vastasin myöntävästi ja hän näytti suihkun, haki puhtaan pyyhkeen ja täysi pullo
saippuaakin löytyi. He...tti mitä palvelua,
ajattelin mennessäni maksamaan. Saatuani laskun kysyin häneltä onko hän kaiken muistanut laittaa? Hän vastasi:” kaikki on, voin toki lisääkin laittaa, jos haluan
enemmän maksaa”.
Leukani osui kopsahten lattiaan, nähdessäni loppusumman: 37,70 €. Sisältää:
letkun, liittimet ja työn, öljyn jne...
-HPS. Kuitista lopulta selvisi liikkeen nimi:
Etelä Savon Hydrauliikkakeskus. Iso käsi
siihen suuntaan!

AITO PELTIKATTO MT OY
• Vaativat katto- ja julkisivupellitykset
• Kattoturvavarusteet/vuositarkastukset
• Syöksytorvien valmistus/asennus
• Teräsportit/kaiteet
• Vuototutkimukset/torjunta
• Kattokuntotarkastukset/raportit
• Lumenpudotukset
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(QWLV|LQWL
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Ota yhteyttä!
Markku Timonen 0400 438 092
Aki Färm 040 722 9653
Reijo Liikala 0400 475 954

S
FDUNRLYLVWR¿ FDUNRLYLVWR#JPDLOFRP
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www.aitopeltikatto.fi

SEUR. USA-MATKA
MARRASKUULLA!

Luotettavaa, kokenutta ja kotimaista

Autokatsastusta
Katsastus.fi
MIKKELI | KUOPIO | VARKAUS | PIEKSÄMÄKI |

SAVONLINNA | LEPPÄVIRTA | JUVA | PUUMALA

#kotimainenkatsastaja
Ty k kää & se u raa!

KAT SAST U S.FI

CORRAL 3•2019

49

T

OPWEBRSADE PA
EN TO RTS
24 RE
/7

custom
utosound
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MODERNIT SOUNDIT VINTAGE TYYLIIN
USA-230
Custom Autosoundin USA-230 on erinomainen valinta klassisille auto- tai kuorma-autojen harrastajille, jotka etsivät edullisempaa radiota uhraamatta laadukkaita
elektroniikkaa ja klassista stereokuvaa. Se on suunniteltu sopivaksi ilman tarvittavia muutoksia. USA-230:lla on sama ulkonäkö ja kaikki USA-630-mallistomme
tarjoamat ominaisuudet ilman USB-porttia, iPod-telakkaa ja CD-vaihtajaa. USA230 tarjoaa ylimääräisen tulon, joka voi muodostaa yhteyden iPodeihin, iPhoniin
tai mihin tahansa muuhun laitteeseen, jossa on kuulokeliitäntä. Siinä on myös
4-kanavaiset RCA-esivahvistimet ja digitaalinen näyttö, jossa on elektroninen
viritin, 16 asemavaihtoehtoa ja 4-suuntainen fader.

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

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

TRADEPARTS.INFO

FORD MUSTANGIT
myy ja huoltaa

FordStore
LAHTI

Ota yhteyttä:
SAMI AALTO, p. 050 4096 055
sami.aalto@fordstorelahti.ﬁ

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

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

-autojen varaosat
T:MI

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

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

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

SYYSKOKOUS

PIKKUJOULUT

Aika

Pikkujoulu jatkuu suoraan

9.11. 2019 Klo.17.00

kokouksen perään
.

Paikka

TARJOULU

Ravintola Jalmar
Anianpellontie 17
Mikkolan kartanon piharakennus
17200 Vääksy

RUOKA
Alkuun
Lämminsavustettua lohta

Joulutorttu, alkoholiton glögi tai kahvi.
Kerho tarjoaa kokoukseen osallistujille.

ja kapriskastiketta
Leipäjuustosalaattia ja

ESITYSLISTA

tyrnivinaigrettea

1.
2.
3.
4.

Hedelmäistä tomaatti-sipulisalaattia

Metsäsienisalaattia

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Pääruoka

Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta

Ylikypsää entrecotea ja madeirakastiketta

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

Paistettua lohta ja remouladekastiketta

5.
6.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Paahdettuja juureksia

7.
8.

Jäsenmaksut vuodelle 2020

Jälkiruoka:

Johtokunnan erovuorossa olevien
toimihenkilöiden tilalle uusien toimihenkilöiden
valinta kaudelle 2020-2021

Kahvia, teetä ja suklaatorttua

Kahden toiminnantarkastajan ja kahden
varatoiminnantarkastajan valinta

Sitova henkilömäärän vahvistus

9.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion
vahvistaminen vuodelle 2020

10.

Yhdistyksen eri toimintojen vastuuhenkilöiden
valinta vuodelle 2020

11.

Muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten
esittämät asiat

12.

Kokouksen päättäminen

Kermaperunoita
sekä:
Leipävalikoima ja levitettä

HINTA 36,25 €/hlö
viimeistään juhlaviikon maanantaina 4.11.

Ilmoittautuminen
Ruokailuihin ilmoittautuminen
aputonttu
Rita Hakamo
rita.hakamo@phnet.ﬁ
0407292409

MAJOITUS
HOTELLI TALLUKKA
os.Tallukantie 1
17200 Asikkala
Ajankohta: 9.11-10.11.2019

1 hengen standard huoneessa
88,00 €/hlö (norm 94,00)
2 hengen standard huoneessa
56,00 €/hlö (60,00 )
2 hengen superior huoneessa
68,00 €/hlö (72,00 )
*hinnat sis. aamiaisen, sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin käytön

Varaukset
15.10. mennessä tunnuksella
”Mustang Club” suoraan hotelli
Tallukasta myynti@tallukka.ﬁ
tai puhelimitse 03 88881.
Huonekiintiö (50 kpl)

TAPAHTUMAKALENTERI
SYYSKUU

MARRASKUU

28.9. Syysratapäivä Pesämäellä +
Slalom Cup 5

9.11. Syyskokous ja pikkujoulu

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

Nähdään
tapahtumissa!

www.fmoc.ﬁ/tapahtumakalenteri
Näyttelyn yhteistyökumppanit:

Autot ja Viihde 28.–29.9.2019 Lahden Messukeskuksessa
koostuu Lahden Jenkkiautonäyttelystä, X-treme Car Show'sta ja
Rock'N'Roll & Burlesque Night -tapahtumista. Lauantaina lisäksi
autoharrastajien kauden päättävä suuri cruising-ajo.
Kaksipäiväinen Jenkkiautonäyttely kokoaa saman katon alle alan harrastajia ja ammattilaisia,
asiantuntijoita, yrityksiä, autoseuroja, yksityisiä autoharrastajia sekä maamme eturivin
autorakentelijat. Tapahtuma järjestetään kuudetta kertaa Lahden Messukeskuksessa.
Esillä on kotimaan kauden autoharrastajien parhaimmistoa. Lisäksi näyttelyyn saapuu useita
kymmeniä ajoneuvoja Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta ja Saksasta. Tapahtuma järjestetään
neljässä eri hallissa ja lisäksi ulkotiloissa on Drive-Inn harrasteparkki koko viikonlopun ajan. Esillä
on useassa eri hallissa entisöityjä amerikkalaisia ajoneuvoja, merkkikerhoja sekä näytteilleasettajia.
Tähtivieraaksi saapuu mm. yksi tämän hetken suosituin ja
seuratuin autonrakentaja Yhdysvalloista Dave Kindig.

Roberts Coffee Karisma
www.robertscoffee.com

p. 0400 713 207

www.ford.fi

ARKKITEHTITOIMISTO
HAVAS ROSBERG OY

Olemme mukana Ford Mustang Owners’ Club of Finland / Päijät-Häme osastolla
viidellä autolla, jonka kantava teema on DragRace.

www.havasrosberg.com

Olitpa rakentaja, keräilijä tai autot ovat intohimosi
– tämä tapahtuma on Sinulle!

www.finture.fi

Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Lauantaina 28.9. klo 10.00–19.00, sunnuntaina 29.9. klo 10.00–16.00
www.uponor.fi

www.konecranes.com
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www.viestipaja.fi

JÄSENETULIIKKEET
Autotalo Laakkonen
Herttoniemi
Helsinki
Yhteyshenkilö:
Markku Turunen, p. 010 214 8107
Mekaanikonkatu 12, 00880 Helsinki

PP-Autokoneistus T:mi

Trade Parts

Lappeenranta

Summa

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

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

P. 05 451 4772

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

Car-Koivisto

Simolantie 2, 53600 Lappeenranta

Teuva

www.pp-autokoneistus.fi

www.tradeparts.info

Tammer-Tukku

Tuumacid Oy

Tampere

Riihimäki

FMOC-jäsenkorttia näyttämällä
kassalla Mustang-grillaustuotteista
–10 % alennus.

Kerhoedut tuote- ja tapauskohtaisesti.

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

Falcont
Seinäjoki

P. 03 252 1290

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

Ajokinkuja 3, Tampere

Pajakatu 2 A 1, 11130 Riihimäki
www.tuumacid.fi

Kerhon jäsenille –20 % alennus kappaletavararahdista USA:sta Suomeen.
Yhteyshenkilö:
Jani Kankaanpää, p. 050 523 9955
jani.kankaanpaa@falcont.com
Puurtajantie 15, 60510 Seinäjoki
www.falcont.com

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

Tarvikekolmio Oy

US Center Oy

Lohja

Loimaa

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

Alennus vaihtelee tuotteittain.

Yhteyshenkilö:
Markku Valden, p. 019 321 088
myynti@tarvikekolmio.fi
Venteläntie 8, 08500 Lohja

Yhteyshenkilö:
Matti Rautakumpu, p. 02 555 1500
rautakumpu@uscenter.fi
Lamminkatu 11, 32200 Loimaa
www.uscenter.fi

www.tarvikekolmio.fi

T:mi Seppo
Niemensivu

US-Parts Oy

Pori
Jäsenille alennuksia tuotekohtaisesti.

Alennus 0–20 % tuotteesta riippuen,
asiakasnumero 55257.

Jäsenille –10 % alennus.

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

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

Lasitehtaantie 4, Humppila

Ojantie 24, 28130 Pori

Holkkitie 10, 00880 Helsinki

p. 03 437 7888

www.sepponiemensivu.fi

www.usparts.fi

Kenkämaailma
Humppila

Helsinki
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PONIPUOTI
HINNASTO

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

25 € / 1 kpl 45 € / 2 kpl

8 € / kpl

7 € / kpl

Huomaa, että koruille toimitusaika keskimäärin kaksi viikkoa!
*Näihin tuotteisiin voidaan käyttää omaa romukultaa.
Kysy lisää puodista!

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

PONIPUOTI TAPAHTUMISSA MUKANA!
HUOM! Maksutavat nyt kortilla tai käteisellä!
Jenkkiautonäyttely 28.–29.9.
Syyskokous 9.11.

15 € / kpl

