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akana on mielenkiintoinen kesä.
Tapahtumat oli pääpiirteittäin peruttu, mutta onneksi oli muutamia
cruisinkeja, joissa pääsi oman harkinnan
mukaan vähän ajelemaan ja katselemaan
hienoja Amerikan autoja.

T

Ja muistakaa, että slalomkaan ei ole niin
vakavaa, vaan kannattaa lähteä rohkeasti
kokeilemaan. Homerin kanssa onnistuttiin saamaan taas hauska slalom-video,
kun yritin nuotittaa rataa. Ei ihan putkeen
mennyt tälläkään kertaa.

Pesämäelle saimme järjestettyä ajotapahtuman, jossa olikin osallistujia mukava määrä. Viidenkymmenen henkilön rajaakaan ei tullut ylitettyä, joka oli tietysti
hyvä, ettei tarvinnut lohkoa porukoita
pienempiin ryhmiin ja ajot pystyttiin järjestämään aikataulun mukaisesti. Ajopäivä oli erittäin onnistunut, vaikka välillä
satoi vettäkin.

Sitten joka tuutista tulevaan Korona-aiheeseen. Syksy näyttää sen suhteen taas
hankalalta. Lehdet ja media toitottaa jatkuvasti nousseista Korona-tartunnoista,
mutta ei tässä auta jäädä murehtimaan.
Seurataan tilannetta ja pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta.
Savuisin terveisin Markku

Jarmo Vilén, jäsen
p. 044 251 0246
Rita Hakamo, jäsen
p. 040 729 2409
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Jäsensihteeri:
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Jäsenmäärä: noin 1 250
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TERVEISIÄ
PÄÄTOIMITTAJALTA

H

yvää syksyä kaikille jäsenille. Kesä
on takanapäin ja päällimmäisenä mieleen jäi tästä kesästä ensin
touko- ja kesäkuussa odottava tunnelma,
kunnes heinäkuussa kaikki cruisingit sekä
muut tapahtumat alkoivat todenteolla,
edelleenkään ei isoja pippaloita pidetty
ja esimerkiksi Power Meet, Haapsalu,
Forssa, Pick Wheels ym. ym. peruttiin tältä vuodelta.
Oma tämän kesän kohokohta oli Norjan
turnee, josta jotain maistiaisia löytynee
tästä lehdestäkin, sekä useat pienemmät
maisemacruisailut hyvässä porukassa.
Iso kiitos kalenterikisaan kuvia lähettäneille ja muillekin aktivisteille, jotka
mahdollistatte tämän meidän yhteisen
harrastuksen jatkuvuuden sekä näkyvyyden somessa ja tapahtumissa. Kevätkokous sekä Fun Run menivät virtuaalisesti,
joten kaikki joukolla syyskokoukseen ja
pikkujouluihin tapaamaan samanhenkistä porukkaa sekä pitämään hauskaa
viikonloppua. Corral-toimitus meinaa

syksylläkin kierrellä eri puolilla Suomea
tallivierailuilla, joten jos kiinnostusta löytyy ilmoitelkaa tännepäin, niin saadaan
teidänkin autot ja tallit tutkailtua.
T: Jarmo
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Corral-ilmoitusmyynti:
Heidi Währn
p. 044 770 5476
heidi.wahrn@wippies.ﬁ

Kansikuva:
Toimitus

Talliesittely
Road Trip Norjaan
Ford Challenge Pesämäki
Kainuun Kiekka 2020

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

Painopaikka:
T-Print Painotalo Oy

Unelmista totta
Mustang SSP poni poliisikäytössä
Päijät-Hämeen kesätarinaa
Mustangs goes Verstas

Painosmäärä:
1 250 kpl

Toimitus ei vastaa muiden
kirjoittamien juttujen sisällöstä
tai oikeinkirjoituksesta.

Kevätkokouspöytäkirja
Kutsu syyskokoukseen ja
pikkujouluihin
Jäsenetuliikkeet
Ponipuoti
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Aineistopäivä: 9.11.2020
Ilmestymispäivä: 4.12.2020

Kanna kortesi kekoon,
kirjoita juttuja, lähetä hyviä
kuvia, kuiskuttele huhuja
ja tosiasioita…
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HUHUJA JA KUULTUA
Rita Hakamo 50 v. 26.6.2020

Päijät-Hämeen oma “leijonaemo” eli
alueyhteyshenkilö sekä kerhomme sihteeri Rita Hakamo saavutti tuon maagisen tasaluvun juhannuksen jälkimainingeissa. Juhlat pidettiin Hakamoiden
ranchilla Lahessa. Paikalle oli saapunut
suuri joukko Mustang-väkeä juhlimaan
päivänsankaria.
Koko Hakamoiden perhe oli mobilisoitu mukaan juhlien järjestelyihin ja
jälki oli sen mukaista, siis loistavaa!
– Ruoka ja juoma ei näistä bileistä tulisi loppumaan, ollaan me sitä sen verran

Robertin kanssa torppaan viime aikoina
kannettu, tuumasi Kari viikkoa ennen
juhlia. Rebeccan vastuulla oli toimia
juhlien DJ:nä, päivänsankarin itse hääräillessä grillimestarina.
Kun ruokailumuodollisuudet oli saatu
hoidettua ja Rita vapautettua grillihommista, oli aika luovuttaa syntymäpäivälahjat sankarille. Kiitosten ja puheiden
jälkeen juhlat jatkuivat kahvittelun ja mukavan jutustelun merkeissä illanhämyn jo
pikkuhiljaa vaihtuessa uuteen aamuun.
Vielä kerran onnittelut Ritalle!

Kyllä näitä latolöytöjä vaan täältä Suomestakin ilmestyy päivänvaloon... Tämä A-koodin Suomi -65 on ollut vuodesta 1970
samassa suvussa ja nyt on aika tullut yli 30 vuoden tallissaolon jälkeen vaihtaa omistajaa.

Halkolan Tomi on saanut
4 vuoden projektin
voitonpuolelle. Heinäkuun
puolenvälin jälkeen oli aika
hakea leima Cobraan ja
aloittaa testiajelut. Tehoa
löytyy kuuleman mukaan
ihan mukavasti.

Brittein saarilta Kentin aluevastaava Ade Lee ja Round Upin editori
Steven Penfold lähettävät kerholaisille terveiset.
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Jalasjärven tallissa on meno
päällä... Samin vanha sotaratsu
odottaa vuoroaan kun tuleva
kilpuri vie ajan tällä hetkellä,
mutta eiköhän 429 taas ensi
kesänä kurita takarenkaita.

ALUEUUTISET
KESKI-SUOMI

POHJOIS-SAVO

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

KK-tapaamisia kehitellään ja
foorumilta saa lisää tietoa.

KYMEENLAAKSO
Kymenlaakson alueen kesän tapahtumat
ja tapaamiset löytyy nettisivujen foorumilta aluetoiminnan ja Kymenlaakso alta.
Kurikassa jo 70-luvulla rakennettu
Mustang on uudella omistajalla ja
turvassa entisöijiltä. Tämä auto
pysyy tässä kuosissa edustaen tätä
rakentelutyyliä jälkipolville.

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

PÄIJÄT-HÄME
FMOC PÄIJÄT-HÄME
2020 LOPPUVUOSI:
Tilanne on edelleen vähän sekava,
joten loppuvuoden tapaamisia ei
julkaista. Seuratkaa foorumia ja
muita tiedotuskanavia.
Terveisin alueyhteyshenkilönne:
Rita Hakamo 040 729 2409
rita.hakamo@phnet.fi
Jarkko Vuori 050 529 2325
jarkki.viking@gmail.com

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

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

PIRKANMAA

UUSIMAA

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

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

KAINUU

POHJANMAA

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

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

FMOC Uudenmaan KK-Meetit
• 26.9. Pekaris’ Burger, Hyvinkää
• 17.10. Ajokauden päättäjäiset /
Hotelli Hyvinkää Sveitsi
• 21.11. Heureka
• 10.12. Kehakessa
Muutoksia voi tulla. Seurailkaa foorumia
aktiivisesti. Joka kuun tapahtumasta teen
oman topiikin. ”Hepat on jaossa koko
vuoden.”
Tervetuloa tapaamisiin
FoxyLady91 /
Päivi Karmakainen
046 935 6203
karpakka098@hotmail.fi

Perheenlisäys uutisia: 8.9.2020

klo 15.46 syntyi puheenjohtamme
Merjan perheeseen poikavauva.
Kerho sekä jäsenistö onnittelee
Merjaa ja Nikoa uuden Mustangharrastajan maailmaan tulosta!

ETELÄ-SAVO

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

OULU

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

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

Varmista tulevien tapahtumien ajat ja paikat sekä lisätiedot foorumilla/Facebookissa/WhatsApp:ssa.
Aluetoiminnan keskustelupalsta: www.mustangclub.fi/board/viewforum.php?f=44
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Keski-Suomen
alueyhteyshenkilö
esittäytyy
MIKKO HYVÄRINEN
eh, ikää ois 53 vuotta, muutama vuosi sitten yrityksen myynyt ukkeli, oon
vähän koittanut pitää pitämättömiä
lomia ja tuumailen mitä sitä isona tekis.
Ennen sitä päätöstä koitan harrastaa näitä pärisijöitä, mulla on mussen lisäks E55
Amg mersu ja Harley Davidson Dyna Wide
Glide 2006. Näillä koitan itseäni viihdyttää.
Mussen ostin 3 vuotta sitten toukokuussa ajatuksena ehjätä se kokonaan.
Näin tehtiin, projekti kesti vajaan vuoden
kunnes ensisavut saatiin ulos. Autossa on
302 V8, joka on stroukattu kokoon 347, tehot tällä hetkellä 397 hp ja 537 nm. Vuosimalli 1975 Mach 2.
Tarkoitus ois lähtee varttimailia koittamaan kun vain saa kalenteriin osumaan.
Enstalvena jos vain onnaa, koitetaan vielä
keventää tätä. Tavoiteaikaa vartille ei ole,
katsotaan miten onnistuu.

J
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N
KUVA: MERVI VARONE

Yhteistyössä:

Tulossa lokakuussa

Jenkkiautonäyttely
Lahti

enkkiautonäyttely järjestetään aiempien vuosien tuttuun
tapaan tänäkin syksynä Lahdessa 3.–4.10.2020.
Teemana Mustangit kautta aikojen. Katsellaan vähän
autojen kehityskaarta.
Jenkkiautonäyttely on osa Autot ja Viihde -viikonloppua ja
se toteutetaan samanaikaisesti X-treme Car Show:n kanssa.
FMOC:llä on Päijät-Hämeen tiimin suunnittelema ja toteuttama iso osasto paikalla, jonka tekemiseen saimme ison avun
sponsoreiltamme Heinolan Yrityssuunnittelu, Devil’s Garage,
KHK-auto Oy, Ravintola Jalmar, A.R.T / Action Roat Top, Lahden
autokauppa, Viestipaja, FORD.fi sekä Misty Mountain Garage.
Osastollamme on mainio tilaisuus liittyä kerhoon tai uusia
vaikka katkennut jäsenyys. Tarjouksena loppuvuosi 2020 ja
2021 samaan hintaan ja mukaan yllätyslahja. Myynnissä Ponipuodin tuotteita ja korttimaksutkin onnistuu.

J

Nähdään turvallisesti näyttelyssä lokakuussa
terveisin Päijät-Hämeen tiimi

www.ford.fi

FMOC VARSINAIS-SUOMI

Mustang-miitti Uudessakaupungissa
13.6.2020
arsinais-Suomen kesäkauden
avajaiset Uudessakaupungissa.
Tonin ja minun ideoiman päivän tapahtumaan osallistui 25 autoa,
joista kaukaisin Sloveniasta asti. Porista
oli myös tullut mukaan muutama auto.
Näytillä oli käytännössä koko 55-vuotinen Mustang-historia. Tänä kesänä on
tyydyttävä tällaisiin pieniin kokoontumisiin, mutta tärkein eli samanhenkisten
ihmisten mahdollisuus olla yhdessä toteutuu pienemmässäkin mittakaavassa
tosi hienosti.
Päivä alkoi Uudenkaupungin Automuseolta Valmet Automotiven autotehtaan vierestä. Kokoelmiin kuuluu noin
sata autoa, valikoima mopoja, muutama
moottoripyörä sekä kaksi lentokonetta.
Kunniapaikalla on ensimmäinen suomalaisauto, Korvensuu vuodelta 1913. Autojen merkki- ja mallivalikoima on monipuolinen; tarunhohtoisesta T-Fordista
tulevaisuuden vetyautoihin. Kotimaisen
autoteollisuuden voimakas kehittyminen alkoi Uudessakaupungissa 1969.

V

8

CORRAL 3•2020

Alan huikea kehityskaari on taltioitu
osaksi museon kokoelmaa.
Museon jälkeen suuntasimme ruokailemaan Pyhämaan pirttiin, jossa meitä
odotti kermainen lohikeitto, salaattipöytineen.
Ruokailun jälkeen lähdettiin takaisin kaupunkiin ja mentiin tutustumaan
myllymäkeen. Myllymäellä on muistona
menneiltä ajoilta neljä erilaista tuulimyllyä ja kauniita erikoisia istutuksia.
Tämän jälkeen lähdettiin ajeleen
saaristoreitille, jonka jälkeen mentiin
munkkikahville Pakkahuoneelle. Tämän
jälkeen sanottiin heipat ja lähdettiin kotiinpäin.
Ilma suosi meitä. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta koko päivän! Kiitos
mukana olleille oli hieno kesäpäivä Ukissa.

Marlene

Cruising Mathildedalin ruukkikylään
18.7.2020
aarinan Nesteelle kokoontui yhdeksän autokuntaan, lähdettiin
tästä kohti Sauvon Teboilia, josta
matkaan tuli myös muutama auto. Kokkilan lossin jälkeen tuli vielä yksi letkaan
mukaan. Letkassa nyt 15 autoa.
Reitti meni jotenkin näin; Kaarina Neste – Sauvon Teboil – Nummenpää – Kokkilan Lossi – Prästgår – Strömma – Mathildedal.
Perille päästiin niin mentiin ensimmäiseksi syömään, ruokaa saikin odottaa
melkein tunnin. Mutta oli kyllä hyvä, että
kannatti odottaa. Sen jälkeen kierreltiin
vapaasti ruukkikylässä ja joku teki ostoksiakin. Paluumatkalla käytiin Vuohisalon
leirintäalueella kahvilla ja jätskillä.
Oli takaluukku kauppaa mm. Ponipuoti oli menossa mukana!
Ihan aurinkoinen päivä sattui tähänkin
reissuun. Maisemat reitin varrella olivat
aivan mahtavat! Kiitos osallistujille, meillä oli mukava päivä!

K

Marlene

Historiaa: Mathildedalin ruukki on Salon Perniössä, Matildan kylässä toiminut rautaruukki, jonka rakennukset
kuuluvat Museoviraston Suomessa määrittelemiin valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
Mathildedalin ruukki alkoi kehittyä
vuonna 1686, jolloin Lorentz Creutz nuorempi sai luvan rakentaa Hummeldalin
puron varteen vasaralaitoksen, joka otti
käyttövoimansa purosta.
Tehtaiden kukoistus alkoi malmilöydöstä 1800-luvun alkupuolella. Ruukista rakennettiin satamalaiturille johtava
rautatie. Mathildedalissa valmistettiin
1800-luvun loppupuolella työkaluja ja
koneita maatalouteen sekä höyrykoneita.
Vuosidadan vaihteen jälkeen 1904 putlaus ja valssaus lopetettiin, mutta 1917
aloitettiin laivatelakka. Merenkulkuneuvos Antti Wihuri osti Teijon tehtaat 1958.
Wihurin omistuksessa 1958–1979 koottiin
myös autoja. 1970-luvulla Mathildedalissa toimi enää pienteollisuusyrityksiä ja
kaikki teollinen toiminta loppui 1978.

1980 Reino Meriläinen osti Teijon ja
Mathildedalin ruukit sekä kartanot ja lähti
kehittämään alueesta matkailukeskusta.
1990 alun lamassa yhtiö teki konkurssin
ja matkailutoiminta jäi pienyrittäjien varaan. Mathildedalin ruukkialue jäi tyhjilleen miltei 25 vuodeksi, kunnes Tuula ja
Harri Gustafsson ostivat alueen 2003.
Heidän tavoitteensa on säilyttää vanha
kulttuurimiljöö ja herättää se eloon.
Tällä hetkellä ruukin rakennuksissa
toimivat mm. ravintoloita, hotelli, kyläpanimo, kyläleipuri, alpakanvillaan erikoistunut Ruukin kehräämö ja puoti.
Yhteen rakennukseen on koottu Teijon
tehtaiden aikoinaan valmistamia maatalouskoneita ja Wihurin aikana valmistettuja ajoneuvoja, kuten Teijo-kuorma-auto
ja Winha-moottorikelkka. Kesästä 2009
lähtien ruukin alueella on toiminut paikallisista harrastajista muodostettu kesäteatteri, joka esittää Johan Storgårdin
käsikirjoittamaa ja ohjaamaa, tehdasyhteisön vaiheista kertovaa näytelmätrilogiaa Ruukin avain.
CORRAL 3•2020
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Savo Special

”

Kesäpäivä oli kuumin kai, kotiseudulla kalakukkojen”. Kesäkuussa
2020 oli monet tapahtumat peruttu ja mieltä harmitti suuresti. Lohtua toi
kuitenkin tieto, että Ari Louhikallio Kuopiosta kertoi keväällä ostaneensa aidon
1966 ”Suomi-GT:n” ja sanoin heti, että
siitähän on tehtävä juttu Corraliin. Elohopean näyttäessä mukavia +33 lukemia oli
suuntana Kuopio. Autohan on sinällään jo
harvinaisuus, mutta sen historia on kiehtova. Auto on koko elinikänsä viettänyt
pienellä alueella ja ollut vain muutamalla
omistajalla. Samalla on vältetty erilaiset
viritykset ja veivaukset kuosista toiseen.
Mustangeissa alkuperäisyys on ollut muodissa jo vuodesta 1964!
Ari Louhikallio on pitkän linjan Mustang-harrastaja. Omistanut saman 1972
Mustang Mach 1 auton jo 33 vuotta. Tässä
Arin kertomus Mustangista hänen omien
tunnelmiensa ja muistikuviensa kautta:

”Tarinani GT-Mustangin taival koto-Suomessa alkoi alkuvuodesta 1966, kun
auton tilannut lapinlahtelainen johtaja Eino Paltamo sai vihdoin perin harvinaisen
auton kotitalliinsa. Vaikka johtaja Paltamo
laittoi auton uutena poikansa Terho Paltamon nimiin, oli auton pääkäyttäjä kuitenkin aina vuoteen 1971 saakka isä-Paltamo,
koska auton tullessa perheeseen oli Terho
vasta 13-vuotias. Auto oli tilattu Iisalmesta,
Iisalmen Urheiluliikkeestä, joka nimestään
huolimatta myi myös autoja ja liikkeellä oli
virallinen Ford-edustus.
Mustangin onnellisen ostajan autonomistushistoriaan olivat kuuluneet lähinnä itäautot: Moskvitsh, Popeda, Skoda ja
kolmekin kappaletta Wartburgeja. Toki
jenkkiauton makukin oli mieleen Paltamolle jäänyt yhden Stubebakerin verran
kun hän sellaisen oli joskus omistanut.
Eino Paltamo oli kovin ylpeä Mustangistaan, herättihän se maalaispitäjä
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Lapinlahdellakin melkoista huomiota
seisoessaan omistamansa TB-huoltoaseman pihassa tai kylän keskustassa käydessään.
Einon mieli veti kuitenkin reissuun
Mustangilla ulkomaille. Jo syksyllä -66
hän suuntasi ystävänsä kanssa GT:n
keulan kohti Berliiniä. Motiivina oli ollut
nähdä Saksat ja Berliinin muuri livenä.
Matkalla eksyttiin myös Itä-Saksan puolelle kolhoosiin, josta peltotyöläiset olivat
heidät ystävällisesti tupakkapalkalla neu-

Alkuperäiset kilvet KFD-90
ovat yhä käytössä.

voneet oikealla reitille. Matka meni hyvin
ja matkalaisten mieli oli tyytyväinen.
Ilmeisesti hyvien matkakokemusten
innoittamana Paltamo suuntasi seuraavana vuonna GT:n keulan kohti Leningradia. Seurueeseen kuului tällä kertaa
useita ystäviä. Kun vielä opaskin oli ollut
varsin kielitaitoinen ja auttamishaluinen,
oli tämäkin reissu mennyt hyvin. Voi vain
kuvitella mitä huomiota GT oli aiheuttanut juuri länsimatkailulle avautumassa
olevassa Leningradissa.

Ulkomaanmatkat tuli tehtyä ja Mustangiin ei muutenkaan 70-luvulle tultaessa
kilometrejä mitenkään runsaasti kertynyt. Auto oli vuodesta -71 alkaen lähinnä
Terho Paltamon käytössä. Opiskelijalle
varsin epäkäytännöllinen eikä vähiten
bensankulutuksensa vuoksi. Toki ”naiseniskuvälineenä” GT oli kaiketi suhteellisen hyvä, mutta ei siitä sen enempää.
Iisalmen Urheiluliikkeen omistaja oli
useaan otteeseen ottanut Paltamoon
yhteyttä ostaakseen GT:n takaisin. Tämä
toteutuikin vuonna 1982, jolloin Paltamo
vaihtoi GT:n Ford Escortiin. Näin auto
palasi tavallaan juurilleen, olihan liike
toimittanut auton uutena Paltamoille
16 vuotta aiemmin.
Vuonna 1986 paikallislehti Savon Sanomat julkaisi rivi-ilmoituksen, jossa Iisalmen Urheiluliike myi GT:tä. Olin nähnyt
autoa joskus satunnaisesti vuosien saatossa Kuopiosta pohjoiseen kulkiessani
Lapinlahden TB:n pihalla ja varmaan pari
kertaa ajossakin, mutta suhteellisen vieras
se muuten minulle oli. Soittamalla asia
selvisi. En ollut autoa silloin kyllä oikeasti
ostamassa, koska mielessä oli kangastellut jo 70-luvulta alkaen 1971–73 Mach 1.
Sellaisen hankinta toteutui seuraavana
vuonna, se auto on yhä tallissani 33 vuoden jälkeen. Se olisi oman tarina arvoinen.
GT siis selkeästi kuitenkin mieltäni hiveli, koska siitä soitinkin ja faktoja
(esimerkiksi aito savo-auto, lyhyt omistajalista ynnä muuta) siitä kuulin. Sillä
kerralla auto saisi kuitenkin kohdaltani
jäädä takaraivooni muhimaan, Mach 1 oli
kiikarissa silloin.
Kuopiolainen yrittäjä Ossi Väätäinen
ei jäänyt autosta haaveilemaan, vaan
kävi ostamassa harvinaisuuden kotitalliinsa lehti-ilmoitusta seuranneena päivänä. Auton matkamittarissa oli tuolloin
173 000 kilometriä. Ossi käytti autoaan
varsin säästeliäästi ja huollot sekä korjaukset hän teetti autoon alkuperäisyyttä
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Historiallinen
Peräniemen
kasino
(rak. 1902) toimi
kuvauspaikkana
legendaarisella
Kuopion
Väinölänniemellä.

kunnioittaen. Näin autoa aina silloin tällöin jossain tapahtumissa ja tuo kerran
syttynyt kutina takaraivossa ei vain ollut
laantunut. Jospa jonkun kerran tiemme
kohtaisivat, koskaan ei tiedä...
Vuodet kuluivat ja välillä auto oli tietysti mielestäni jo lähes kadonnut. Vuoden 2019 lopulla sain kuulla auton olevan
kaupan, vaikka sitä ei oltu missään sen
kummemmin myytäväksi tarjoteltukaan.
Kävin autoa katsomassa ja kyllä se oli
juuri se mielen syövereissä muhinut au-

to ilmielävänä: punainen early-GT, joka
oli sytyttänyt omistamishalua ruokkivan
liekin jo silloin 33 vuotta sitten. Vaikka autolla oli ikää jo 53 vuotta, ei sitä sen ikäiseksi uskonut. Auto oli saanut osakseen
vanhalle legendalle arvoistaan huoltoa
ja korjauksia. Koska mielessä oli tuolloin
muitakin ostosehdokkaita, kauppoja ei
vielä esinäkemältä syntynyt.
Välissä vaihtui jo vuosikin ja toisen
katsomiskerran jälkeen hieroimme Ossin
kanssa kauppahinnan molempia osapuo-

Valmistusmerkki, joita Ford käytti 1965-66
Mustangeissa kahdessa tehtaassa, Dearborn ja
Metuchen. P10 merkki tarkoittaa GT option-varustelua.
Tämä 1966 Mustang Gt on tehty Metuchenissa.
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lia tyydyttävään kuosiin. Omistaja vaihtui
helmikuun alussa 2020 ja auto sai jäädä
entisen omistajan talliin vapulle saakka.
Auton tullessa omistukseeni oli edellinen omistaja ajanut autolla 33 vuoden
omistusaikanaan vain noin 11 000 kilometriä, auton kokonaiskm-määrän näyttäessä hieman päälle 184 000 kilometriä.
Pienenä kuriositeettina kerrottakoon, että
autossa ovat yhä kiinni juurikin ne samat
KFD-90-kilvet, jotka siihen yli 54 vuotta
sitten on ruuvattu, elämää nähneet ,mutta ne samat alkuperäiset kuitenkin.
Olen tätä kirjoittaessani 8/2020 ajanut
autolla vain hieman vajaat tuhat kilometriä, kiitos osin vallitsevan tilanteen (kesän
monien tapahtumien peruutusten) sekä
muiden harrasteautojeni, jotka myös vaativat kilometrejä.
Mutta pääasia kuitenkin on, että tuo
reilun kolmen vuosikymmenen takainen
unelma punaisen Suomi-GT:n omistamisesta toteutui. Jo 60-luvulla saatu early-Mustang pienoismalli oli muuttunut
oikean kokoiseksi autoksi, siinä tunteessa
oli ja on sitä jotakin. Jotakin, minkä vain
todellinen autoihin hurahtanut voi edes
jollain tasolla ymmärtää. Auto ollut koko
omistushistoriansa ajan Savossa, Kuopio-Lapinlahti-Iisalmi-akselilla, eli enimmillään vain noin 80 kilometrin päässä
nykyisestä olinpaikastaan, Kuopiosta . Eli
siis molemmat (minä ja Musti) tulisimme
suurinpiirtein samalla, reilun 50 vuoden
Savo-kokemuksella ymmärtämään toisiamme hyvin.
Lopuksi haluan esittää kiitokseni auton edellisille omistajille GT:n hyvästä
hoivaamisesta ja erityiskiitokset auton
ensimmäiselle omistajalle Terho Paltamolle auton varhaisvuosien mielenkiintoisista tarinoista.
Teksti: Ari Louhikallio ja Arsi Pesonen
Kuvat: Tuija Seppänen

4000 miles handshake!
MUSTANG CAR CLUB
OF NEW ENGLAND

FORD MUSTANG OWNERS’
CLUB OF FINLAND

BILL WATKINS

JARKKO VUORI

WILBRAHAM,
MASSACHUSETTS, USA

ässä vähän kuvan syntyhistoriaa:
Liityin häämatkamme jälkeen
Brittien Mustang-kerhon (MOCGB)
jäseneksi ja esittäydyin samalla kerhon
foorumilla. Seuraavana päivänä huomasin kommentin Bill Watkinsilta, hän piti
automme kuvasta niin paljon, että pyysi
osoitettamme, että voisi lähettää minulle
Mustang Car Club New Englandin kerhotarran Mustangin ikkunaan laitettavaksi.
Vastasin että OK, mutta laita myös oma
osoitteesi, niin pistän paluupostiin FMOC:n
tarran. Muutaman viikon kuluttua posti toi
tullessaan tarran New Englandista.
Kuukausi sitten Bill kysyi minulta, että
aionko osallistua MOCGB:n kalenterikilpailuun ja vastasin, että kyllä tarkoitus
näin olisi tehdä. Hetken kuluttua lähetin
Billylle viestin: "Minulla on hullu idea. Pitäisikö meidän liittyä kilpailuun yhdessä?
Tehdäänkö kuva, jossa olemme molemmat autojemme kanssa". Vastaus oli ”OK.
What a brilliant idea!” Päätimme ottaa ku-

T

TUUSULA,
UUSIMAA, FINLAND

via samanlaisilla taustoilla, (hiekkakenttä, ruohoa ja metsää takana), ajatuksena
”4 000 mailin kädenpuristus”.
Bill lähetti minulle ottamiaan kuvia
ja ne saatuani yritin löytää samanlaisen
taustan täältä kotopuolesta. Lopulta löysin sopivan paikan Järvenpään Vanhankylänniemestä. Sitten vaan Mustangin
kanssa poseeraamaan, hyvä ystävämme
Ilpo työskenteli kameramiehenä. Tämän
jälkeen aloitin kuvien muokkaamisen.
Useita epäonnistuneita versioita myöhemmin sain vihdoin aikaiseksi riittävän
hyvän kuvan. Naureskelinkin Billylle, että
on paljon helpompaa asettaa kaksi hienoa Mustangia vierekkäin, kuin kaksi ei
niin hienoa äijänkörilästä.
Lopputulos ei ole täydellinen, mutta
mielestäni melko hyvä. Päätelkää itse.
Kuva ei ilmeisesti pääsekään mukaan
MOCGB:n kalenterikisaan. Aihe ei vaan
ole sellainen mitä he kalenteriin etsivät,
mutta paikallisen ”Corralin editor” Steve

aikoo tehdä jutun kuvaprojektistamme
kerhon Round Up -lehteen.
Jarkko Vuori
FMOC, Pupuputka (Jäniksenlinna),
Tuusula, Finland
aimoni kerran mainitsi, että minä
olen kerhossamme ainoa, jolla ei ole
kuin yksi Mustang ja se on tässä. 2019 Eco
Boost convertible, värinä Windsor White.
Aikomuksenani on matkustella Mustangillani ympäri Yhdysvaltoja.
Oma puoleni kuvasta on otettu Wilbrahamin country clubilla. Tämä kuvaprojekti on antanut minulle mahdollisuuden
”tavata” uusi ystäväni Jarkki ja jakaa yhteinen harrastuksemme hänen sekä muiden MOCGB:n ja FMOC:n jäsenten kanssa.

V

Bill Watkins
Mustang car club of New England,
Wilbraham, Massachusetts, USA.
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Kymiring 16.6.2020
eljä innokasta kerholaista lähti
kolmella Mustangilla kohti KymiRingiä ja uutta rataa. Mielessä
mitä se voisi meille kerhona tarjota. Odotukset vain ohiajaneenakin on aika korkealla. Paikalle päästyä, vielä keskeneräisenäkin paikka on hieno ja tarjoaa upeat
puitteet moottoriurheilulle sekä aikanaan
moneen muuhun tapahtumatoimintaan.
Janita Lehtonen ottaa meidät vastaan ja
ratajohtaja Timo Pohjola kertoo meille
toiminnastaan ja alueesta. Henkilökuntaa
on 5 ja toimitusjohtaja Helsingissä. Pohjoismaiden ja Balttian alueella ainoa rata,
jolla FIM:N ja FIA:n korkeimmat GP-ratavaatimukset. Radan pituus on noin 4,6 kilometriä ja korkeuseroa on 18 metriä.
Radan leveys on 12–18 metriä ja siinä on
18 kaaretta. Lisäksi rata jaettavissa kahteen osaan. Itään ja lähteen, jossa yhdysväylä välissä. KymiRing on ensimmäinen
joka sai 5 vuoden sopimuksen Dorna
Sportsin kanssa MotoGP-osakilpailun järjestämisestä.
Rakentaminen alkoi vähän ennen
lumentuloa 2015, kairauksilla maaperään, mikä oli vanhaa metsäautopohjaa.
Kesäkuussa 2016 alkoivat maansiirtotyöt.

N
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Timo kertoi hyvin yksityiskohtaisesti eri
vaiheesta, joka käsitti massiiviset massan vaihdot suoalueilla, sekä eri maa
kerroksien tekeminen ja mitä louhetta
sekä kivikokoa on käytetty rakentaessa
ratapohjaa. 4 metrin louhepenkat / painopenkkoina 2016–2017 maan tiivistämistä
varten. 27. kesäkuuta 2019 rata sai ensimmäisen asfalttikerroksensa, josta parin
viikon jälkeen alkoi pinnan levittäminen
ja kanttareiden tekeminen. Työt sujuivat
aikataulun mukaan ja 19.–20. elokuuta
MotoGP-testiajot voitiin suorittaa.
Vuonna 2020 kaapeleiden infratyöt
menossa parhaillaan. Radalle tehdään
toukokuussa kanttoreiden jatkamisia sekä kaidelinjojen muutoksia sekä maisemointitöitä, josta jo pelkkää nurmikkoa
8 hehtaaria.
Janita kierrättää meitä vielä tällä
hetkellä keskeneräisissä tiloissa, mutta voi silti aistia sen kun rakennus on
täynnä ihmisiä erilaisineen tehtävineen.
Tilaa ja toiminnallisuutta on ajateltu hyvin ja huomioon ottaen esim. MotoGP:tä
varten onkin tilojen toimittava.
Varikkorakennus koostuu kolmesta
kerroksesta; ala, keski ja kattoterassista.

Alakerrassa on kolme lohkoa, jotka käsittää neljä teknisen tarkastuksen tallia,
36 tiimitallia, nämä seuraavat tulossa
kahteen kerrokseen: keittiöt, sosiaalitilat,
ravintolatilat sekä toimistoja.
Toisessa kerroksessa on kilpailun valvontakeskus, mediakeskus, tilat edustusaitiolle sekä palkintokoroke. Toisessa
päätä rakennusta kolmannessa kerroksessa on kilpailujen aikana selostajien
tiloja.
Kohokohtana meille: Start your’s engines. Kolme Mustangia ajaa varovasti
mustaa asfaltin pintaa pitkin, kohti lämpöä hohkavaa rataa. Rata on leveä ja
turva-alueet hyvät. Yllätyksellisyyttä tuo
korkoerot ja mutkat kohti tyhjää. Vauhdin saa nostettua pitkillä suorilla, hurjiin lukemiin. Radalla on jo koemielessä
ajettu moottoripyörällä 349 km/tunnissa
ja laskennallinen nopeus on karvan alle
400 km/tunnissa. Autoilijat nauttivat ja
kokivat ajamisen riemua. Kuinka se adrenaliini virtaakaan ja tuo sen hyvänolon
tunteen. Vauhdin hurmaa ja taikaa ei voita mikään.
Teksti: Kari ja Rita Hakamo
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Musset sulassa sovussa.

Itkun tarina
sä ja minä olemme aina olleet ikuisia
lapsia sisimmässämme. Mitä milloinkin suurta ja kalliimpaa ”lelua” on
tullut hankittua ja luovuttua tilan tai ajan
puutteen vuoksi.
Kaikki alkoi siitä kun isä haaveili aina
lapsesta lähtien -69 isolohko-Corvettea
ja pitkän ajan jälkeen hommasi itselleen
kyseisen auton. Corveten myötä jano
kasvoi toiseen harrasteautoon ja muutaman vuoden kuluttua tuli mahdollisuus
kasvattaa perheen harrasteauto määrää.
Kahdesta ajoneuvosta piti valita toinen.
Mercedes-Benz 280 S tai Ford Mustang HT
-65. Tuolloin isä kysyi kumpi minusta olisi
hienompi meidän pihaan? Minä katselin kyseisiä autoja ja jotenkin Mustangin
muodot olivat mielestäni hienommat
kuin mustan Coupe Mersun, joka vaatisi
vielä laittoa. Tokaisin isälle, että Mustangi
on hienompi kokonaisuudeltaan, vaikka
Mersu on hienomman värinen.
Kävin isäni kanssa Ylöjärven SHELLasemalla katsomassa ja koeajamassa
Mustangia ja sovittiin kaupat. Kaupan
teon jälkeen kurvasimme Jämijärvelle
tottakai autoa näyttämään sukulaisille.
Tuolloin isäni veli oli miettinyt kyseistä
autoa itselleen, mutta ei mennyt katso-

I
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maan autoa halvan hinnan vuoksi. Voitte
arvata kuinka häntä ”harmitti” kun näki
minkä kuntoinen Mustang oli. Maalipinta
menettelevä, mutta tekniikaltaan ja sisustastaan kuin uusi.
Sedälle nousi kova Mustang-kuume
tuosta hetkestä ja hommasi itselleen
alkuperäisen Suomi-GT Mustangin -66.
Kyseinen auto on ollut tosin alunperin
HT-malli ja muutettu avoksi. Tosin todella hyvin muokattu, ettei näe onko itse
tehty. Sedällä Mustang ajot jäivät lyhyeksi ja kyseinen auto on ollut pian 10 vuotta
käyttämättä. Takaisin meidän perheen
tarinaan...hehheh...
Mustangilla vähän aikaa fiilisteltyä tokaisin,
että kyllä Mustangissa
täytyisi olla kromivanteet ja V8-äänen saundi.
Mussessa oli tuolloin saapuessa yksi pakoputki ja
kapeat renkaat pölykapseleilla. Tuohon aikaan
tutustuimme Ikaalisissa
toimineeseen Hakala
Performance -yhtiöön ja
heidän palveluihin. Musseen laitettiin komiat kro-

mivanteet ja matalaa murinaa tuovat tuplaputket. Siinä kyllä alkoi pientä poikaa
hymyilyttämään kun kuuli ensimmäisen
kerran V8-äänen tyhjäkäynnillä.

Valkoisen Mustangin saapuminen

Vuodet vierivät ja isällä alkoi uudelleen
autokuume, mieli teki avo-jenkkiä. Isä
päätyi halvan dollari-kurssin myötä tutkimaan Amerikan tarjontaa ja soitti suomalaiselle dealerille. Harkinnassa oli -59
Cadillac:n avo mehevineen siipineen.
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Mustang saapunut ikaalisiin katsastukseen
Hakala Performancen toimesta.

Pinnoite kuumennetaan
maalipintaan.

Dealer sanoi, että ovat kovassa kurssissa
ja hyväkuntoisia on aika vähän tarjolla.
Isäni kanssa vähän aikaa kun tarinoivat
autoista, niin hän kysyi kiinnostaisiko
Shelby replika -65 Mustang FB? Isää alkoi kiinnostaa tuo auto ja dealer laittoi
autosta kuvia. Mustangin kuvia selatessa
isä jälleen kysyi minulta mitä olen mieltä
FB Mussesta? Sitä vähän aikaa katsottua
totesin, että tuo on aivan sairaan hieno!
Isä sopi autosta kaupat kuvien perusteella. Dealerilta kysyttiin tottakai kaikkea
mahdollista ja hän opasti paperisodassa
sunmuussa. Dealer sanoi auton olevan
katsastuskunnossa, lattiapalat vaihdettu
eteen ja jarruja parannettu vaihtamalla
taakse myös levyjarrut.
Mussea odoteltiin kuin kuuta nousevaa
ja parin kuukauden päästä kontti saapuikin jo nopeasti Kotkan satamaan, josta
autoa lähdettiin noutamaan. Kotkassa
Musse odotti pölyisenä hallin nurkassa.
Musse trailerille ja kohti Jämijärveä!
Mustangin saavuttua Jämpälle sitä
katseltiin ja ihasteltiin. Mustang startattiin
ensimmäisen kerran ja voi taivas... se ääni
mikä siitä lähtee... JBA-putkisto ja 302 V8
luo aivan mahtavan saundin!
Hetken käyttelyn jälkeen havaitsimme,
että auto tärisee voimakkaasti tyhjäkäynnillä. Siitä soitto Harri Hakalalle ja veimme
Mussen sinne hoitoon. Ikaalisissa autoa
tutkittiin paremmin ja huomattiin seuraavia murheita: Lattiapalat oli ”vaihdettu”, laitettu sikamassalla uudet vanhojen
päälle, levyjarrujen vaihdon yhteydessä

poistettu käsijarru, tuulilasin pesusuuttimet poistettu. Hakala korjasi viat ja tutki
moottorin aiheuttamaa tärinää. Vian Harri
huomasi nopeasti. Moottorin tukikumi oli
korvattu palalla metallia! Miksi ihmeessä?
Moottoriin oli Amerikan kuitin mukaan uhrattu lähes 4 000 dollaria, mutta ”säästetty” muutaman dollarin kumissa...
Hakala hoiti Mussen katsastuksen ja
pääsimme ajelemaan Mustangilla. Muutama vuosi tästä ja armeijan käytyä minä
aloin enemmän viettämään aikaa Ameriikan autojen parissa. Mussessa huomattiin pian maalivikoja ja sisusta oli aika
kulunut. Kuljettajan penkki oli revennyt
ja musta lattiamatto muistutti enemmän
ruskeaa Californian auringon jäljiltä.
Ensimmäisenä Mustangiin hommattiin
ohjaustehostin. On muuten yllättävän raskas kääntää 302-moottorilla olevaa autoa,
jossa on vain ristikko-ohjaus. Tämän jäl-

Hanskalokeron kannessa on Carroll Shelbyn nimikirjoitus.

keen muuta pientä ja hetken päästä oltiinkin purkamassa Mussea atomeiksi.

Isä & poika -projekti alkakoon!

Mustangia alettiin purkamaan atomeiksi
uudelleen maalausta varten. On muuten
ensimmäinen kerta kun isän kanssa tehdään jotain yhdessä, niin ettei jompikumpi lähde hermostuneena pois.
Auto purettua maalausta varten kyselimme parilta maalarilta haluaisiko maalata Mussen?
Ensimmäinen kehui, että on vähän liikaa hommaa tehdä iltahommina. Toinen
maalari totesi, että kaippa sen voisi tehdä.
Siitäpä sitten tuumasta toimeen ja auto
meidän pieneen halliin odottamaan maalaria. Ensimmäisenä iltana kävin katsomassa miltä näyttää ja kysyin maalari Harri
Mäeltä miltä näyttää? Tuohon Mäki sanoi,
että huonolta... laittoi silmälasit päähän
ja totesi, että voihan vitja mihin on lähtenyt kun katsoi auton läpi ja virheitä löytyi
maalipinnasta paljon. Tokaisin tuohon,
että ota lasit äkkiä pois päästä! hehheh...
Hiontaväri päällä sanoi maalari, että
nyt voi valita värin. Ekana mietin Candyn
punaista, mutta jotenkin vain tykästyin
tuohon Shelbyn lookkiin. Valitsin maaliksi puhtaan valkoisen ja Shelbyn siniset
raidat. Musse saatiin maalattua ja kasaaminen siis alkakoon! Hakalalta jumalaton
määrä uusia ja kiiltäviä osia tilaukseen.
Kasausvaiheessa Hakala kävi jeesaamassa tuulilasin asentamisessa ja teippari laittamassa GT 350 -tarrat auton
helmoihin. Itse laittelin pisteosia kiinni
ja lattian äänieristyksen asentelun. Isä
hoiti sähkötyöt ja autteli listojen asentamisessa. Keskikonsolia autoon mietittyä
ja kauhean kalliin alumiinisomisteiden
perusteella otin yhteyttä Autoverhoomo
ja Varuste Lähteenmäki -firmaan ja hän
verhoili minulle etupenkit uudestaan ja
samalla loi kuvauksieni perusteella keskikonsoliin auton väriteeman, valkoinen
nahka, johon siniset raidat!
CORRAL 3•2020
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Eka näyttely

Musse saatiin valmiiksi ja alkoi tekemään
mieli viedä autoa johkin näyttelyyn. Sattuikin olemaan muutaman kuukauden
päästä Hot Rod and Rock Show Tampereella ja Mussea sinne ilmoittamaan ja
sinne valittua eikun autoa sinne viemään.
Näyttely oli kiva kokemus kokonaisuudessaan vaikka palkintoa ei sieltä tullut.
Pokaalia varten sinne ei tosin menty vaan
kokemuksen takia.

Vileeneihin ja Mustang Klubiin
tutustuminen

Vielä jäi mieli osallistua johkin näyttelyyn.
Muutama vuosi myöhemmin minuun otti
yhteyttä autonäyttelyn järjestäjä somessa
ja kysyi kiinnostaisiko tuoda Mussea Gasoline Motor Show:n? Mitäpä sitä miettimään kun oikeen pyydetään. Siispä autoa
laittamaan näyttelykuntoon!
Näyttelyn alkamiseen edellisiltana Musse lastattiin valmiiksi trailerille kun kelistä
ei tiennyt tuleeko aamulla räntää. Autoa
lastaessa tihkutti vettä ja trailerin vaneripinta oli todella liukas. Sain Mussen kyytiin
ja tulin iloisena ulos autosta, mutta tuolloin appiukko oli aika vaikean näköinen.
Kysyin mikä mättää? Menin katsomaan
Mussea edestä ja saatoi sanoa muutaman
ruman sanan kun huomasin, että auto oli
liukunut inasen eteenpäin trailerin kipin
laskiessa Mustangin puskuri oli osunut
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Ensimmäinen näyttely edessä.

trailerin vinssin tukipilariin. Mustangissa
siis puskurissa aivan jäätävät jäljet!
Hetken rauhoittumisen jälkeen totesin
että kaatunutta maitoa on turha surra. Se
on nyt sellainen kuin on. Keksitään näyttelyssä sitten jotain Mussen nokkaan.
Näyttelyyn saapuessa pudotettiin auto
alas ja pesupaikalle pesemään osumaa
saanutta Mustangia.
Pesupaikalla tutustuin Jarmo ja Mikael Viléeniin. Sillä hetkellä en saattanut
olla oikein juttutuulella kun Jarmo saapui tekemään tuttavuutta. Itsellä stressi
näyttelystä ja jäätävä vitutus puskurin

rikkomisesta. Mussen näyttelypaikalle laitossa mietin miten peittää ruhjoontunut
puskurin keskiosa. Yhtäkkiä tuli mieleen,
että Mussessa on takana Mustang-logolla
varustettu pyyhe, jonka sitten asettelin
puskurin päälle peittämään jälkeä.
Näyttelypäivät kului ja saapui palkintojen jako. Puolessa väliä palkintojen jakoa kuulin nimeni kaiuttimista! Siis mitä
ihmettä! Minäkö! Musse oli valittu TOP 5
muskeliautot palkinnon saajaksi! Fiilis oli
aivan mahtava!
Siinä sitten poseeraamista pystin
kanssa ja sitä rataa. Näyttely loppui ja ko-

Mustangin pesua ennen näyttelyhalliin ajoa.

Juqilla hymy herkässä pystin saatua.

Trailerille ajossa tulleet vauriot.

tia kohti. Jämijärvellä sitten varaamaan
maalarille aikaa nokan korjaukseen, että
saan yöni nukuttua, ja Musse saatiin korjattua nopeasti.

Päivä kerrallaan

Päivät, viikot ja vuodet vieri samalla Mustangilla tuli nieltyä asfalttia. Hääajoja ja
pieniä autonäyttelyitä tuli käytyä. Jarmon
kanssa keskusteltua ja Mustang-miiteissä
käymisen yrittäminen. Työt aina vei voiton, ettei ehtinyt koskaan käydä tutustumassa ihmisiin. Isän uhkaus Mustangin
myyntiin tuntui kamalalta kun totesi, ettei
ehdi sillä ajamaan. Siitä seisomalta pankkiin hattu kourassa rahaa pyytämään ja
Mussen omistajaa vaihtumaan! Näin minustakin tuli Mustang-harrastaja!

Motivaation puute

2018 viikko ennen joulua äidillä todettiin agressiivinen rintasyöpä, johon tuli
kiireellinen leikkaus. Onneksi äiti pääsi
kuukauden sisään leikkaukseen ja kasvain saatiin kokonaisuudessaan leikattua
pois. Enää jäi sädehoidot jäljelle. Tästä
järkytyksestä toivuttua talossani todettiin
vesivahinko, joka oli levinnyt talon lisäsiiven koko mitalta 60 m2 lattiapinta-alaa.
Puolenvuoden tahiminen vakuutusyh-

tiön kanssa ja kihlatun kanssa tullut ero
tämän kaiken keskellä ei tuonut motivaatiota Mustangilla ajeluun. Varsinkaan kun
Mussesta oli kesällä 2017 kaiken lisäksi
hajonnut vesipumpun laakeri ja siltä seisomalta jäänyt talliin.
Onneksi on ystävä Jarmo, joka tsemppaa ja häntä kun häiritsi niin suunnattomasti tuo vesipumpun hajoaminen, niin
ei aikaakaan kun Jarmo oli vaihtamassa
pumppua, jotta saadaan Musse takaisin
liikenteeseen ja mieltä piristämään!
Kaikesta toivutaan, on elämässä ylä- ja
alamäkiä. Sitä varten on ystäviä, jotka jeesaa ja Jarmo on yksi niistä.
Tänäkin kesänä Jarmo kävi tekemässä
Mustangiin huoltoa kun itse en ehdi ja ei
riitä taito kaikkeen.
Mustangilla ajot jatkukoon ja naisen
metsästys alkakoon!
Tällaista tarinaa
en kirjoittaisi, jos isän
autokuume olisi ollut
poissa. Kaikkia Mussen
kunnostukseen osallistuneita haluan kiittää.
Ilman heitä ei olisi niin
komiaa autoa, muistoja
ja uusia ystäviä tullut!
Kiitokset menee:
Isälle Jouko Tasala,
Harri Hakala, Kankaanpään Autoverhoomo ja

varuste Lähteenmäki, Harri Mäki ja Jarmo Vilén.
Mistä Mussen lempinimi ”itku” tulee?
No... Musseen vaihdoin rekkarikilvet pienempiin kun halusin mustat kilvet. Ikaalisten A-katsastus antoi hyllystä lyhkäset
kilvet, joka alkoi CRY. Sitä hetken katsottua hoksasin, että siinähän lukee itku!
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa Mustangien ja muiden harrasteautojen parissa!
Teksti ja kuvat: Jukka ”Juqi” Tasala

ngilla ajaa!
, kun saa Musta
Ei riemulla rajaa
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Valokuvausretki Keravan kivisillalle.

Jäsenen
senen auto
oskus 1960-luvulla, melko kauan
ennen syntymääni, asui Helsingissä
nuori mies, josta tulisi vuosien päästä isäni. Hänen isänsä, vannoutunut
etuvetoisten autojen kannattaja ja Wartburg-mies, oli töissä Yhdysvaltain suurlähetystössä. Eihän Warressa mitään varsinaista vikaa ollut, mutta itäsaksalaisella
autolla amerikkalaisessa ympäristössä
ajaminen varmasti herätti huomiota. Sanomista siitä ei tullut, mutta takaikkunalla hirttoköydessä roikkuva woodoonukke
sen sijaan johti kehotukseen poistaa sellainen hirvitys näkyvistä. Ennen Wartburgia oli perheessä ollut kyllä ainakin yksi
takavetoinenkin auto: Ford Zephyr 6 – siihen aikaan varsin tehokas kulkupeli!
Aivan työsuhde-edusta ei varmaan
siihen aikaan puhuttu, mutta lähetystön
työntekijöille tarjoutui toisinaan mahdol-

J
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lisuus ostaa jokseenkin järkevään hintaan
autoja; olivatko ne jääneet joltain virkamieheltä komennuksen päätyttyä vai jäivätkö ne muuten vaille omistajaa, sitä ei
tarina kerro. Yksi isoisälleni tarjottu ja ostamatta jäänyt auto jäi isäni mieltä painamaan, ja tämän tapahtuman seurauksena
tarina jäi elämään. Perheeseen ei koskaan
tullut Mustangia. ”Eihän siihen mahdu
koko perhe tavaroineen, ei sellaista voi
ostaa.” Voin vain kuvitella täysikäisyyden
kynnyksellä olevan pojan pettymystä, kun
unelmien autoa ei sitten saatukaan. Vuosimallista ei ole varmaa tietoa, mutta pienellä päättelyllä kyse on ollut joko vuoden
-65 tai -66-mallista – kenties Fastbackista,
koska matkatavaroille olisi ollut muka liian
vähän tilaa. Huono selitys mielestäni.
Koska tarina eli lapsuudessani, saattoi
siitä jäädä minullekin jotain hampaanko-

Ensimmäiset ajokilometrit
auton ostamisen jälkeen jossain
Punkaharjun lähellä.

Kevään ensimmäinen ajelupäivä
Porvoon Sondbyssä.

Peräkärryn tai pakettiauton puuttuessa
klapikuorma kulkee myös pikkuautolla.

loon – ihan kuin myötätunnosta. Kotona
meillä oli aina järkeviä eurooppalaisia
perheautoja, usein Citikoita, joihin onkin muodostunut melko lämmin suhde,
vaikka en sellaista koskaan ole omistanutkaan. Järkeviä käyttöautoja hankin
sitten itsekin, mutta jokin jäi vähän kaivelemaan. Kenties joskus vuoden 2012 tienoilla olin seurannut nettiautosta niin aktiivisesti vuosien 65–68 Mustangeja, että
tietokoneeni nettiselaimessa oli suosikkina suora haku noiden vuosien autoihin.
Vuonna 2018 kävin paria autoa katsomassa, mutta koeajoon asti homma
ei edennyt. Viime syksynä alkoi kärsivällisyyteni kuitenkin loppua, ja oli pakko
päästä autokaupoille. Lompakolle sopivia autoja oli tarjolla jokseenkin vähän, tai
sitten autot olivat aivan kamalia raatoja,
joissa olisi joko ollut yllätyksiä tai sitten

ihan näkyviä ongelmia. Ajattelin, että kasikoneella sen auton pitäisi olla, sillä hörisevät äänet ovat likimain puolet hienon
auton ulkonäöstä. Tarjolla olevan valikoiman ja lompakon paksuuden tai lähinnä
ohuuden ollessa mitä olivat, aloin katsella kuutoskoneisiakin autoja, sillä auto
olisi pakko saada, kuuluisi siitä minkälaiset äänet tahansa. Lopulta lokakuussa
2019 Savonlinnan lähellä oli vuoden -65
A-koodin museorekisteröity Suomi-auto
myynnissä: ”ruosteeton ja hitsaamaton”,
sanoi myyjä puhelimessa. Matka olisi aikamoinen ajaa samana päivänä sinne ja
takaisin etelään, kun ajomatkojen välissä
pitäisi tutkia ja koeajaa auto – kenties tehdä kaupatkin.
Riski oli otettava, autoon oli noustava
apukuskin kanssa. Ei auto aivan hitsaamaton ja aivan ruosteeton ollut, mutta

hyvin lähellä sitä. Vikoja näytti olevan sen
verran, että niiden korjaamisesta voisi selvitä ennen kevättä. Tuntui vähän pahalta
tinkiä Gore-Tex-takki päällä vesisateessa,
kun myyjän verkkaritakin vesiraja laskeutui niskasta kohti alaselkää oman selkäni
pysyessä mukavasti kuivana. Ehkä myyjällä oli myyntihinnassa jokin kipuraja,
mutta koin tihkusateen olevan puolellani,
ja kaupat syntyivät.
Vesisade kiihtyi. Kotimatka alkoi.
Huonosti suunnatut ajovalot ja surkeat
pyyhkijänsulat eivät helpottaneet jännittyneen, tuoreen autonomistajan 350 kilometrin ajomatkaa pitkin pikimustaa
maantietä. Matkan loppuvaiheessa oli
syytä pysähtyä tankkaamaan, ja asfalttikin oli jo kuivunut. Tankkauksen jälkeistä
ensimmäistä kunnon kiihdytystä ja verenkierron nopeutumista en äkkiä unohda,
CORRAL 3•2020

21

Moottoriöljykaste saatu
öljypohjaa irrottaessa.

Kevään toisen ajopäivän ilta Porvoossa.

Osien maalausta ja pohjamaalausta
ennen uudelleenasennusta.

Imusarjan vesivuodon selätys
vaihtamalla tiivisteet uusiin.
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niin omituisen hyvältä se tuntui: tällainen
auto minun pitikin saada. Pitkän päivän
päätteeksi auto ja kuski pääsivät kumpikin yhtenä kappaleena kaverini – tulevan
päämekaanikkoni – kotipihaan, ja auto
pääsi vielä talliinkin. Kello oli paljon, eikä
uni meinannut kotiin päästyäni innostuksen vuoksi tulla, vaikka väsyttikin kunnolla. Mutta minulla oli nyt unelmieni auto!
Koko auton moottori oli jonkinmoisen
lian peitossa: likaa keräsi lähinnä koneen
päälle valuva jäähdytinneste, johon kaikki mahdollinen tarttui, oli siellä seassa
moottoriöljyäkin. Näistä vuodoista oli
päästävä eroon ennen tulevan kevään ja
kesän kruisailuja. Eivät kevään mittaan
tehdyt remontit ihan kerralla maaliin
menneet, mutta kaverini – eli päämekaanikkoni – ja Mustang-foorumin huipputyyppien avustuksella suurin osa ongelmista ratkaistiin.
On todellinen tuuri löytää tallipaikka
koneinsinöörin kotipihasta, kun kaverillani on vielä pohjaton kiinnostus kaikkia
moottoriajoneuvoja kohtaan. Kaikesta
saamastani avusta olen erittäin kiitollinen,
kun neuvonantaja on ollut koko ajan ta-

voitettavissa tai paikan päällä auttamassa.
Iso kiitos kuuluu myös foorumin porukalle,
joista Mexico65 ja kaara91 ansaitsevat erityismaininnan. Googlea on hankala kiittää,
mutta aika paljon olen oppia sieltäkin hakenut, kun ihan kaikesta ei vantaalaisjärjellä ja korjausoppaalla aina selviä.
Auto on uutena ollut Kuopiossa A.
Penttisen autokoulussa, joten siitä tuli
foorumille aloittamani projektiketjun nimi ”Autokouluauto ’65 HT”. Siellä on hieman poukkoillen kirjoitettuna tähänastisia tekemisiäni, jos vain olen muistanut
niistä raportoida. Edessä on seuraavana
ainakin auton pohjan maalaaminen ja
kytkinremontti, mutta ei auton laittaminen siihen jää, vaan projekti on ikuinen.
Ikuinen se saakin olla, kunhan ei ole tauoton. Välillä pitää päästä ajelulle.
Auton tiedot: 1965 Mustang HT 289,
A-code, Suomi-auto, väri: Prairie Bronze;
mustaksi maalattu katto, 4-vaihteinen
manuaali (T10), museorekisterissä vuodesta 1997
Teksti ja kuvat: Lauri jäsen 4440

Talliesittely
Tässä kuvia omasta tallista, jossa poni
asustelee. Keräilen vanhaa bensaasema rekvisiittaa; öljypurkkeja,
emalikylttejä ja bensamittareita.
Mittarit olen entisöinnyt. Öljypurkkeja
ja emalikylttejä on 1920–1970-luvuilta.
Mika Saari
Hämeenlinna
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Road Trip

Norjaan

Kuvia Markon hallin pihalta, oli mukavasti porukkaa piipahtamassa.

eväällä ennen korona-kautta
Kosolan Mika heitti ilmoille ajatuksen, mitäpä jos lähdettäisiin
käymään kesällä Norjassa noilla vanhemmilla Mustangeilla, no mehän tartuttiin
heti kiinni täkyyn. Aikatauluja kehiteltäessä oli paras vaihtoehto heti Ellun loman
alkaessa eli 11.7. ja silloin starttaisimme
autojen nokat kohti jäämerta. Kevät meni
ja kesäkuussakin oli vielä hyvin epävarmaa matkan toteutuminen, joten ei ollut
suuria toiveita päästä matkaan.
Heinäkuu toi valonpilkahduksen ja heti alkupäivinä Mika ilmoittikin, että matkaan päästään ja hän on tehnyt jo valmistelujakin matkaa varten. Meille niistä ei

K
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paljoa kerrottu, mutta luotto oli matkanjärjestelijään kova. Lähtöpäivän lähestyessä teimme Ellun kanssa vielä muutoksen ja päätimme lähteä kohti Oulua jo
perjantaina, joten tapaisimme Mikan ja
Hannan siellä lauantaiaamupäivällä. Olin
kutsunut Oulun seudun Mustang-väkeä
Jokisen Markon hallille lauantaina vaihtamaan kuulumisia, kun sielläpäin kerran
ollaan ja on hienoa nähdä heitä samalla.
Matkaan lähdettiin heti klo 15 jälkeen
ja tein heti ison virheen, kun soitin Markolle ennen Ylivieskaa, että olemme etuajassa ja voitaisiin nähdä perjantaina jo
hyvissä ajoin. Tämän puhelun jälkeen hyvänolon tunnetta kesti noin 15 minuuttia

ja sen jälkeen jarrutuksessa poljin painui
lattiaan kun piti hiljentää. Uusi soitto, että
tuli muuttujia matkaan ja aikataulut uusiksi.
Parin tunnin käsijarrua apuna käyttäen
pääsimme kuitenkin Ouluun ja Markon
hallille, jonne oli saapunut apujoukkojakin. Kokon Petri ja Marko olivat vastassa,
siispä alettiin heti tutkimaan syytä jarruongelmaan. Aika nopeasti selvisi, että
pääsylinterivika oli syypäänä, joten verkot vesille ja noin puolen tunnin metsästyksen jälkeen Petri Sive ilmoitti, että hänellä on uusi korjaussarja hyllyssä, ja hän
toisi sen vielä hallille. Lyhyesti kerrottuna
oli upeaa saada apuja kello 23–03 välise-

Frankki remonttia Oulun
yössä, onneksi oli apujoukkoja
jeesaamassa sekä varaosia.

Hiljainen kylätie.

Levin mökillä hyttysten syöttinä.

Viimeinen rajakauppa Suomen puolella.

nä aikana ja kun tuo meikäläisen selkäkin
on mikä on, niin oli auttavia käsiä mukana. Kello 03 Frank sai jarrut takaisin ja säätöjen jälkeen aamulla auto oli kunnossa.
Mika ja Hanna saapuivat puolen päivän
aikaan, jolloin paikalla oli jo monta autollista paikallista porukkaa odottamassa.
Shelby pois trailerista ja Frank tilalle jolloin Hanna ja Ellu pääsivät jatkamaan
matkaa yhdistelmällä kohti Leviä, meidän
jäädessä vaihtamaan kuulumisia tuttujen
kanssa.
Marko oli vaimonsa kanssa järjestänyt
välitankkauksen meille ja oli mahtavaa
jatkaa matkaa täysillä vatsoilla Shelbyssä
viiden tunnin ajon verran. Illalla Levillä

otettuamme Frankin pois vaunusta, oli
aika käydä testaamassa vielä kunnolla
jarruja ympäristössä ja tankkaamassa
laitteet Norjaa varten.
Maanantaiaamulla auringon paistaessa keulat suunnattiin kohti Galdotievaa,
jossa on viimeinen kauppa ennen Norjan
puolelle menoa. Matka jatkui kohti Kautokeinoa ja maisemat muuttuivat totaalisesti tällä puolen rajaa. Upeita maisemia ja kun ei ollut kiire, niin pysähdeltiin
useasti katsomaan kanjonin reunoja sekä
vesiputouksia.
Altaan tultaessa majoituimme Alta River Campingiin, josta oli varattu iso mökki meille ja Mika sytytti grillin maukkaita

Matka jatkuu kohti Norjaa.

pihvejä varten. Hyvän ruoan jälkeen ajattelimme käydä tutustumassa ympäristöön, joten kiersimme Altaa edestakaisin
ja lopuksi käväisimme tervehtimässä Mikan ja Hannan tuttuja. Ilta meni mukavasti ja tiistaiksi oli ohjelmaa luvassa.
Aamulla kun heräsimme ja laitoimme
leirin kasaan oli aika lähteä veneajelulle
Alta-jokea pitkin kanjoniin, seikkailun
kääntöpaikalla oli paikallisia kalastajia ja
heillä upeita saaliita (15, 9, 9, 8 kg) lohia.
Venereissun jälkeen muutimme majapaikan Canjon hotelliin aivan Altan keskustaan ja niinhän siinä kävi, että Mika jäi
vastailemaan kysymyksiin kun ajoimme
autot hotellin eteen, ja me kävimme katCORRAL 3•2020
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Kanjonin jylhät maisemat.

Jokiajelulla.

Jäämeri lähestyy ja sumupilvet roikkuivat alhaalla.

Pollet poseeraa komeissa maisemissa.

Altalainen jenkkikorjaamo sattui matkan varrelle.

Pari uskaliasta lähti matkaan kuvattavaksi.

Siisti -69, 302+C6 ja omistaja
Håvard Mannsverkilla tuliaisia kädessä.
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Nordkapissa oli rauhallista.

Tavoite saavutettu – Euroopan huipulla ollaan.

Ehkä Euroopan pohjoisin
Mustangin omistaja.

Turisti tuli ja mä meen...

sastamassa huoneet. Näitä kiinnostuneita riitti haastattelemaan koko reissun ajan
aina kun pysähdyimme.
Storekorsnes oli myös hieno paikka
jylhine maisemineen ja siellä myös olevat
vesiputoukset saivat aikaan pysähtymisiä. Illalla oli aika käydä tervehtimässä
paikallisia harrastajia, joiden kanssa oli
sovittu tapaaminen. Altan kerhossa on
toistakymmentä autoa, joista 2–3 Mustangia. Upeita maisemia ja autoja katsellessa
arki kyllä unohtuu...

Kohti Euroopan huippua

Aamupalan jälkeen oli aika jatkaa kohti määränpäätä eli Nordkappia. Tiestö
on Norjan puolella pääsääntöisesti parempaa kuin täällä meillä, ensimmäistä
tunnelia lukuunottamatta, joka oli väistymässä eläkkeelle uuden tieltä. Liikenne oli muutoinkin vähäistä johtuen saksalaisten, ruotsalaisten sekä kiinalaisten
poissaolosta.

Yksiö Levillä.

Pitkien tunnelien sekä ylä-/alamäkiajelujen jälkeen nokan edessä häämötti
Nordkapp-kyltti toivottaen tervetulleeksi.
Näin 67 & 68 saavuttivat kirjaimellisesti paikan Euroopan huipulla, varsinkin
kun kyselyjen jälkeen saimme luvan ajaa
automme lähelle palloa, eli Pohjoisinta
paikkaa. Aika hulabaloo siitä syntyikin
kun kaksi luiskaperää ajettiin ihmisten
ohitse rakennuksen taa, jossa paikka sijaitsi. Autot rinnakkain saatuamme oli
paikalla monta kymmentä kuvaajaa sekä
tiedustelijaa miten autot on tänne asti
saatu.
Parin tunnin vierailun jälkeen lähdimme alas kohti Honningsvågia, josta oli
kalastajamökki varattuna. Mökin terassilla grillatessa huomio kiinnittyi paitsi
poroihin, niin vastarannalla olevaan tutunnäköiseen keulaan. Tarkemmin kiikaroidessa siellä oli musta -65 Mustang, oli
aika yllättävä bongaus siellä.
Paljutteluiden ja hyvin nukutun yön
jälkeen oli paluumatka Suomeen ajankohtainen. Taakse jäivät jäämeri ja jylhät

Pokka-Levi sorataival

kalliot, mukava muisto jäi vielä norjalaispoliisista, joka yllättyi meidän ohiajosta
täysin ja unohti mitata nopeutta keskittyen heiluttamaan innostuneena näkemästään.
Ajoimme Ivaloon asti, josta käännyimme erikoiskoe 5:lle, loppumatka Pokasta
Leville noin 55 kilometriä oli sorataipaletta ja mentiinkin niin, että Shelbyn takavaloja ei tahtonut nähdä pölypilveltä.
Leville päästyämme oli aika käydä Frankilla katsastamassa ”pikku Mikon” hotelli
ja Levin huippu. Enää olisi 900 kilometrin
lopputaival ennen kotiin saapumista ja
sekin ”pätkä” meni hyvin.
Isot kiitokset Oulun porukoille kaikesta
avusta sekä tietysti Mikalle ja Hannalle
unohtumattomasta reissusta.
PS: mitähän ensi kesäksi keksittäisiin..?
Teksti: Toimitus
Kuvat: Mika Kosola / Toimitus
CORRAL 3•2020
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Ford Challenge Pesämäki
lkutalvesta kuului kummia Wuhanin eläintorilta, joku ihmeen
lepakko oli laittanut liikenteeseen jonkun kumman Covid-19-viruksen,
joka hyydytti kerhon racing-toiminnankin
tyystin. Kevät ja alkukesä meni kerhon
jäsenillä tuskaillessa ja ihmeteltiin, että
tässäkö tämä kesä oli ja poneilla ei päästä
ollenkaan kisailemaan?
Rayden racingin whatsapp-ryhmässä
mietittiin eri vaihtoehtoja, töitä tehtiin
asian suhteen ja saatiinkin järjestettyä
Ford Challenge -ajoharjoittelutapahtuma
23. heinäkuuta Pesämäen moottoriurheilustadionille.
Paikalle saapuikin suuri määrä väkeä
,jotka halusivat kokeilla miten ponit laukkaavat päästyään irti liekastaan, lisänä
oli vielä väkeä Cossu-klubista Eurofordeineen, ilmassahan oli suorastaan Daavid
vastaan Goljat henkeä.
Tapahtuma alkoi rata-ajolla, jossa jokainen ajoi sillä vauhdilla mikä itsestä ja
autosta tuntui, parhaimmat ajat kirjattiin
ylös.
Seuraavaksi oli vuorossa Speed and
Stop Challenge, josta jatkettiin suoraan

A
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Slalomiin. Speed and Stop Challengessa
kiihdytetään noin 200 metrin matka, jonka jälkeen auto pitää saada pysähtymään
noin 20 x 20 metrin alueelle. Moni kilpailija
ei ilmeisesti uskonut autonsa jarruihin,
koska jarrutukset aloitettiin kovin aikaisin.
Seuraavana oli vuorossa Slalom, ratamestari Antti Kallio oli tehnyt aivan loistavan radan. Muutamia eksymisiäkin osui
porukkaan, mutta kokonaisuudessan
reitti oli todella hieno.
Rata-ajossa Petri Lahti nöyryytti Mus-

tang-väkeä piskuisella Ford Fiestallaan,
toiseksi kaasutteli Simo Pohjavirta ja
kolmanneksi Jari Siltala.
Speed-Stopin ykkössijan nappasi Jukka Kaurola, toiseksi jarrutteli Simo Pohjavirta ja kolmannen sijan vei Petri Lahti.
Slalom oli tutun tiukka kisa, jossa sijoitukset jaettiin sadasosien erolla. Siltalan
perheessä isä Jari pitää vielä nopeimman
kuljettajan titteliä nokittaessaan Santeri-poikaansa peräti vajaan kahden sadasosan erolla, kolmannen sijan vei Jari Asell.
Kokonaistuloksissa voiton vei jälleen
kerran Keuruun oma poika Simo Pohja-

virta, toiseksi tuli Jari Siltala ja kolmas oli
Jari Asell. Kokonaisuudessaan kilpailu oli
tiukka ja jännittävä.
Simo otti voiton pienimmällä mahdollisella yhden pisteen erolla.
Kokonaisuudessaan tapahtuma oli

erittäin onnistunut, kaikenkaikkiaan 31
kuljettajaa osallistui kilpaan eikä sadekkaan pilannut tapahtumaa. Myös Cossu-klubilaiset tykkäsivät tapahtumasta ja
lupasivat tulla ensi vuonnakin uudestaan.
Tapahtuma on nyt järjestetty kahdesti ja
varmasti sitä jatketaan tulevinakin vuosina. Ensi kerralla kaikki vaan mukaan.
Kaikki ovat tervetulleita, kyseessähän on
siis ajoharjoittelutapahtuma hyvässä seurassa pilke silmäkulmassa.
Erityiskiitokset menevät ratamestari
Antti Kalliolle ja Speed-stop kisan hoitaneelle Simo Pohjavirralle, lisäksi kiitokset
kaikille toimihenkilöille ja tietenkin tapahtumaan osallistuneille.

Teksti: Jukka Kaurola
Kuvat: Esko Pamppunen
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Slalom

Speed Stop

Yhteensä

1

Simo Pohjavirta

Mustang GT 2005

2

4

2

8

2

Jari Siltala

Mustang GT 2012

3

1

5

9

3

Jari Asell

Mustang GT 2008

4

3

9

16

4

Petri Lahti

Fiesta MK3 1992

1

6

10

17

5

Santeri Siltala

Mustang GT 2012

5

2

11

18

6

Jukka Kaurola

Shelby GT500 2007

14

12

1

27

7

Pasi Lehto

Fiesta MKl 1982

19

7

3

29

8

Eero Kaaja

Escort MK4 1986

6

9

15

30

Sijoitus

Rata-ajo

Tulokset
Kilpailija

Auto

9

Joni Heikkilä

Mustang GT 1995

10

5

16

31

10

Erkki Nikkilä

Mustang HT 1966

17

8

7

32

11

Jukka Nousiainen

Mustang HT 1966

12

15

8

35

12

Jarkko Laaksonen

Mustang GT 2017

9

23

4

36

13

Taisto Rajata

Mustang HT 1966

7

17

21

45

14

Mika Aholainen

Focus ST MK2 2005

16

21

12

49

15

Petri Laitinen

Mustang GT 2005

11

22

17

50

16

Tiina Salmijärvi

Mustang GT 2017

18

26

6

50

17

Vesa Mikkonen

Mustang HT 1965

20

13

20

53

18

Marko Hokkanen

Shelby GT500 2009

8

19

28

55

19

Teppo Inkinen

Mercury Capri RS 1984

24

11

22

57

20

Vesa Vapalahti

Focus MK2 2004

21

10

27

58

21

Jarmo Mäkinen

Mustang Cobra 1996

13

20

26

59

22

Saku Inkinen

Mercury Capri RS 1984

23

14

23

60

23

Jussi Supperi

Mustang HT 1967

28

16

18

62

24

Sauli Klaavu

Mercury Cougar 1968

22

18

24

64

25

Maija Kaitinen

Mustang GT 2005

26

25

14

65

26

Harri Kunttu

Mustang HT 1965

15

30

25

70

27

Johanna Nousiainen

Mustang HT 1966

29

28

13

70

28

Markku Timonen

Mustang HT 1965

25

31

19

75

29

Jari Hauta-Aho

Mustang Cobra 1996

27

24

31

82

30

Heli Vinha

Mustang HT 1966

30

27

30

87

31

Auli Takala

Mustang GT 2005

29

29

ittelua
Pesämäellä ajoharjo
vielä kerran!
Lauantaina 19.9.
dessä parannellaan
Ford Challengen vanave
sratapäivillä Pesämäen
ajolinjoja kerhomme syy
sa Honkajoella.
moottoriurheilukeskukses
Rata-aikaa on tarjolla
klo 20 asti.
aamusta klo 9 aina iltaan
15.30. Keilaratana toimii
Slalom ajetaan noin klo
-rata väärinpäin!
Ford Challengen Slalom
Ratamaksu 20 € / auto.
umasta
Seuraa keskustelua tapaht
.
ssa
sio
foorumimme race-o
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Kainuun R
Kiekka 2020

ajoitusten löystyttyä Kiekka kuitenkin päätettiin järjestää, olihan
tätä jo talvella ennakkoon suunniteltu.
Perjantai oli hieman sateinen kun Ukkohallaan ajeltiin, sade tuli onneksi vetenä, joten mikäpä siinä oli ajellessa. Illalla
rannalla grilli ja puheet porisi, kuulumisia
vaihdeltiin poutaantuvassa säässä.
Lauantaina oli koolla kymmenen autokuntaa ja mukana muutama uusi sekä
tapahtumassa että paikkakunnalla.
Maakuntakierrokselle lähti yhdeksän Mustangia yhden jäädessä vartioimaan mökkejä viallisella vesipumpullaan.
Neljässä Mustangissa oli mukana myös
koira, oli pientä ja oli isoa karvakaveria.
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Ensimmäinen stoppi oli jo Hyrynsal-

men torilla, jossa saatiin aikaan pienimuotoinen kylätapahtuma.
Sää oli aurinkoinen, autot ajokunnossa edelleen, joten matka jatkui kohti itää.
Paahdettiin menemään ensin vitostietä ja
sitten kohti Ala-Vuokkia ja Mäkeläisen Pojat Kyläkauppaa.
Aika monelle ennennäkemätön kauppa, joka myy hifiä niin kotiin kuin autoon,
muiden kyläkaupan tuotteiden lisäksi.
Autokaiutinkauppaa tapahtui myös tämän sakin toimesta.
Jäätelöt ja pullanmurut rinnuksilla
matka jatkui Raatteen Porttiin, jossa oli
kansainvaellus jo ennen meitä. Saatiin
kuitenkin rautahevoset parkkiin tien viereen ja olihan se ihan komea näky.
Otettiin myös yhteiskuva Talvisodan
Monumentin, Avaran Sylin juurella. Avarassa Sylissä on 105 vaskikelloa, yksi jokaista talvisodan päivää kohti.
– Suomussalmella tehtiin ihmeteko,
joka jää sotahistorian kirkkaimmaksi täh-

deksi, lausui presidentti Kyösti Kallio
vuonna 1940.
Hiljaiseksi vetää, hattu päästä.
Matkamme jatkui kohti metropolia,
Jalonniemeä, jossa Jukan johdattamana
järjestäydyimme vinoparkkiin tyylillä ja
taidolla. Kerholaisten vatsat saivat täytettä ja muu väki pörräsi autojen ympärillä.
Paikallinen Tokmanni oli heti nurkan
takana, joten siitäpä seuraava stoppi.
Tokmanni-konsernin höylättyä osan jäsenten saldosta, suuntasimme mainiolle,
kapealle pikitielle. Lopulta muutaman
mutkan takaa löytyi Komulanköngäs.
Komulanköngäs on kaksoisvesiputous Hyrynsalmen Lauttakylässä. Putouksen korkeus on noin kuusi metriä,
riippuen tietolähteistä, korkeammalta se
kyllä näyttää.
Komulanköngäs nimi on peräisin presidentti Urho Kekkosen tuttavapiiriin kuuluneen puukkomestarin Setti Keräsen
aikoinaan omistamalta Komulan tilalta.

Vielä pieni siirtymä Ukkohallaan ja
lenkki ajettu ongelmitta. Pieni letka pysyi
hyvin kasassa eikä häiriökäyttäytymistä tapahtunut.
Ilta soljui Syväjärven rannalla makkaroiden käryssä ja puheensorinassa aina
pikkutunneille asti.
SUP-laudat olivat houkuttelevasti esillä, joten muutama suoritti taidonnäytteen vetten päällä, osa ihan kastumatta.
Aivojen lokeroihin jää muisto mainiosta viikonlopusta.
Teksti ja kuvat: Kari Roivainen

Unelmista
totta
ustang oli osana meidän perheen ruokapöytäkeskusteluja
jo kauan ennen ostopäätöstä
ja ensiaskeleet kohti hankintaa otettiin
vuoden päivät ennen kuin Mustang vihdoin ostettiin.
Kaikki alkoi autokuumeilusta ja väsytystaktiikasta. Uusimman sukupolven
Mustang oli minun haaveautoni, ja olin
vakaasti päättänyt tehdä kaikkeni sen
hankkimiseksi. Yliopisto-opintojen ollessa vielä kesken, aloitin sinnikkään väsytystaktiikan puolisoani Niilaa kohtaan
ja otin Mustangin puheeksi kerran, jos
toisenkin. Valitsin jopa oikiksen pro gradu -tutkielman aiheen auton hankintaa
silmällä pitäen ja tutkin kuukausien ajan
tuontiautojen verotusta. Pyrin myymään
puolisolleni ajatusta tuontiauton kannattavuudesta ja hyvistä puolista. Selasin
Saksan nettiautoa eli mobile.de-sivustoa
viikoittain ja käytin Mustangia esimerkkinä jopa itse tutkielmassa. Koitti päivä,
kun gradu oli valmis ja valmistuin yliopistosta. Sit ku -haaveet Mustangin ostamisesta muuttuivat nyt ku -haaveiksi, ja Nii-

M
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lakin alkoi lämmetä ajatukselle. Vedimme
ostohousut jalkaan ja pistimme hihat heilumaan.
Meillä oli Mustangia etsiessä viisi selkeää kriteeriä: auton tuli olla uusinta sukupolvea, V-kutonen, automaattivaihteinen, kolaroimaton sekä nahkapenkeillä.
Uusinta sukupolvea siksi, että etenkin
minusta se oli ja on Mustangeista se
kaikkein kaunein. V-kutonen siksi, ettei
koettu V-kasia mielekkääksi arkiautoksi
Pohjois-Suomen vuodenaikoihin, mutta
toisaalta pihasta löytyi jo V6-koneella oleva Audi, eikä haluttu siitä veestä luopua.
Lisäksi V-kutosten harvinaisuus Suomen
ja Euroopan markkinoilla näiden uusimman sukupolven Mustangien osalta viehätti myös. Automaattivaihteisto oli meille molemmille itsestäänselvyys, samoin
kolaroimattomuus ja nahkapenkit.
Näillä hakukriteereillä löytyi Saksan
nettiautosta meitä miellyttävä, kaunis
tummanharmaa yksilö. Tuontiautobisnestä Suomen ja Keski-Euroopan välillä
hoitava firma, jonka olimme avuksemme

palkanneet, kävi tarkistamassa auton
kunnon ennen ostopäätöstämme ja auton vastatessa kerrottua, teimme paperit
kuntoon. Elokuun lopun yönä ajelimme
Rovaniemeltä Etelä-Suomeen ja hyppäsimme aamun koittaessa Helsinki-Vantaalta Berliinin koneeseen.
Homma Saksan päässä sujui hyvin
lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkin auto oli sellainen, kun meille oli kerrottu ja
odotti sovitusti siellä missä pitikin. Toisekseen, saksan kielen taitoni ansiosta
pärjäsimme palkkaamamme yrityksen
saksalaisen työntekijän kanssa hyvin. Kielimuuriongelmia ei ollut eikä englannin
kieleen tarvinnut tukeutua.
Auton tekniset ominaisuudet ja muut
hienoudet tarkistettiin paikan päällä
yrityksen edustajan toimesta, tsekattiin
kaikkien tarvittavien papereiden olemassaolo ja päästiin aloittamaan kotimatka
siirtokilvitetyllä autolla.
Niila ei ollut lämmennyt Mustangin
ostolle koko reissun aikana, vaikka olikin luvannut minun mielikseni osallistua
sen hankintaan. Vasta auton ensimmäi-

sen kerran berliiniläisen rautatieaseman
edessä nähdessään hän tokaisi sen olevan livenä paljon paremman näköinen
kuin kuvissa – samalla aistin pientä hymynkaretta hänenkin suupielissään. Jos
riemuvoitto osa yksi oli tapahtunut auton
ostopäätöshetkellä, niin tämä oli ehdottomasti osa kaksi.
Ja niinhän siinä kävi, Musse vei men-

nessään myös Niilan – minuthan se oli
saanut pauloihinsa jo aikaa sitten. Tunne
oli melko hieno, kun päästelimme moottoritietä Berliinistä kohti Tanskan rajaa
ja sieltä edelleen Juutinrauman siltaa
pitkin Ruotsiin ja lautalla Tukholmasta
Suomeen. Pääsimme vielä samana päivänä rekisteröintikatsastukseen ja saimme
auton Suomen kilpiin. Autoveropäätöstä
ei tarvinnut odottaa, sillä käytimme välikätenä yritystä ja siksi edellä kuvattu toimintamalli oli mahdollinen.
Suomeen päästyään Mustangimme jäi
hetkeksi kesäloman viettoon kotiseudulleni Heinolaan, mutta ennen kuin syyskuu
vaihtui kalenteriin, oli Musse jo nelostiellä matkalla kotiin Rovaniemelle. Täällä se
on nyt viihtynyt vuoden päivät arkiautona
kaikkina vuodenaikoina ja ollut yllättävän
näppärä arkiajossa myös lappilaisessa
talvessa.

Auton tuomisen hyödyistä ja haitoista

ollaan varmaan näissä mussepiireissäkin
montaa mieltä. Joku arvostaa Suomi-auto-statusta, toiselle auton historia ei merkitse yhtä paljoa. Meille auton ostaminen
Euroopasta oli kuitenkin kokemus, jonka
erityisesti itse tahdoin kokea.
Kirjoittaessani edellä mainittua pro
graduani olin varma, että tahdoin testata itse tutkimani asiat todeksi ja nähdä
käytännössä ulkomailta tuomisen helppouden sekä siihen liittyvät seikat. Auton
hankinnan aikoihin työskentelin päivätyökseni niin ikään ajoneuvoverotuksen
parissa, joten mielenkiintoni erilaisia
autojen verotukseen liittyviä asioita kohtaan oli ammatillisestikin suuri.
Lisäksi tunsimme useita henkilöitä, jotka autoja olivat ulkomailta onnistuneesti
tuoneet. Mielenkiinto ja uteliaisuus siis
saivat meidät eurooppalaisille automarkkinoille ja nyt vuoden jälkeen voimme todeta sen olleen hyvä asia.
Yllätyksiä ei ole ilmennyt, auto on
toiminut hyvin ja ne verotkin on tulleet
maksetuksi. Niilaakin on jonkin sortin
mussekärpänen puraissut. Lisäksi omassa lähipiirissäni on ollut aistittavissa
Mustang-kuumeen nousua. Omasta mielestäni allamme on nyt kaunein auto, jota
maailman autoteollisuus on tähän mennessä markkinoille tuottanut.

Teksti: Aino Marttinen, Rovaniemi
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Mustang SSP poni
poliisikäytössä
ord Mustang SSP on Fordin valmistama kevyt poliisiauto varustepaketti Mustangia varten 1982–1993.
SSP-lyhenne tarkoittaa Special Service
Package, joka oli tarkoitettu vain virkavallan käyttöön Fox-korisissa Mustangeissa.
Vuonna 1982, California Highway -poliisi
pyysi Fordia tuottamaan kykenevän ja
kevyen poliisiauton, koska nykyiset poliisiautot, kuten Fairmont, LTD tai Crown
Victoria olivat todella raskaita ja Chevyllä
oli moottoriongelmia kun ajettiin lappu
lattiassa. Kun Fox 5.0 Mustang otettiin
tuotantoon, Ford valmisti Ford Mustang
SSP:n ja muutti ne vastaamaan poliisin ja
lainvalvontaviranomaisten tarpeita.
Yksi Fordin käyttämistä sloganeista
autoa myydessä oli: ”Tämä Ford jahtaa
Porscheja elääkseen.”
Vuonna 1982 CHP tilasi 400 kappaletta
notchback coupe Mustangia (394 oli Fordin rakentamaa ja toimitettiin CHP:lle),
ja ainakin neljä autoa oli hatchbackkiä.
Nämä neljä hatchback-mallia maalattiin
ja varustettiin samalla tavalla kuin SSP
coupet. Ne valmistettiin erilaisilla kuusi-numeroisilla rungon numeroilla kuin
coupet. Ainakin yksi tällainen tiedetään
säilyneen yksityisellä omistajalla.
CHP muutti useita Mustangin SSP
yksilöitä EVOC-ajoneuvoiksi (Emergen-

F
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cy Vehicle Operations Course). Näitä
EVOC-ajoneuvoja käytettiin kadettien
kouluttamiseen ajaa lappu lattiassa. Mustangit tunnettiin yli 140 mile/h huippunopeudestaan. Muutokset sisälsivät täydet
turvakaaret, kilpaturvavyöt ja rata-ajoon
rakennettu jousitus. Nämä olivat yhtä turvallisia kuin rata-autot.
SSP-yksilöt palvelivat useita käyt-

tötarkoituksia, ja ne räätälöitiin usein
kunkin viraston erityistarpeisiin. Viranomaiset kunnista valtionhallintoelimiin
ostivat näitä Mustangeja 15 000 kappaletta käyttöönsä. Monet ovat edelleen
olemassa, joko edelleen jollakin tavalla
lainvalvontatehtävissä, näyttelyautoina
tai keräilijöiden hilloamina varastoissa.
Myös race-porukka on onnistunut pelastamaan näitä käyttämättömyydeltä
ison veden tuolla puolen. Jäykistetyllä
korilla ja jousituksella moni SSP muokattiin käytettäväksi drag race -kilpailuissa.
5.0 moottorin jälkimarkkinointiosat tekivät siitä himoitun rakentelukohteen,
mutta aitojen SSP-laitteiden tarjonnan
vähentyessä ja nousevien hintojen takia
ovat nämä enemmän päätyneet entisöijien kohteiksi.
Arviolta lähes 15 000 näitä SSP-yksilöitä tehtiin välillä 1982–1993 yli 60 lain-

valvontajärjestön ja valtion viraston tarpeisiin. Niiden käyttö vaihteli yleisestä
partioinnista etsintäyksiköihin, ja joitain
käytettiin erityisissä tehtävissä, kuten
DARE (Drug Abuse Resistance Education).
Locheed U-2 -vakoilulentokoneen laskeutumisongelmien takia otettiin käyttöön järjestelmä, jossa toinen lentäjä
jahtaa U-2:ta Mustangilla ja auttaa ohjaamaan lentokoneen kiitoradalle. USAF
halusi tähän hommaan hyvin suorituskykyisen auton.
Vuonna 1986 USAF etsi korvaavaa
autoa El-Caminolle U-2:n jahtaamaksi. Bealen tukikohta pyysi paikallista
Highway poliisia toimittamaan Mustang
SSP:n testausta varten. Testi osoitti, että
Mustang SSP oli parempi kuin El Camino
ja USAF tilasi 20 Mustangia vakoilukoneiden jahtaamiseen.
Näiden ura kesti 1990-luvun loppupuolelle, jolloin ne korvattiin Camaroilla.
Mustang SSP oli pääosin kestävämpi

versio 5.0 Mustangista, ja lisänä lisävarusteita mitä ei tavalliselle tallaajalle myyty.
Lisävarustelistaa olivat:
• Moottoriöljynjäähdytin
• Jäähdyttäjän silikoni letkut ja lentokonetyyppiset klemmarit.

• Automaattivaihteiston öljynjäähdytin.
• 130 ja 135 ampeerin sisäisesti ja ulkoisesti ohjatut vaihtovirtalaturit.
• Kaksiosainen VASCAR-nopeusmittarivaijeri.
• Sertifioitu kalibroitu nopeusmittari
0-140mph (1982 -1989) ja 0-160mph
(1989-1993)
• Uudelleen sijoitettu takaluukun avaus.
• Yhden avaimen lukitusovet / tavaratila.
• Vahvistettu lattia.
• Turvakaaret.
• Täysikokoinen vararengas.
Riippuen siitä, mikä virasto oli tilaajana,
saattoi autoon saada vaikka turvakaaret,
kuten teki Oregonin ja Kentuckyn osavaltion poliisi. Sähköikkunat tulivat New Yorkin poliisin pyynnöstä. Jokaisesta SSP:stä
tuli ainutlaatuinen jokaiselle asiakkaalle.
Yleisesti siviili-Mustangia alkuperäisellä
pienellä takapenkillä ja manuaalivaihteistolla pidettiin sopimattomana viranomaisten käyttöön. Monissa SSP:ssä oli
automaattivaihteisto, joka vapautti kuljettajan käden vaihdekepin vatkaamisesta paljon hyödyllisempään, kuten puhumiseen radiossa tai donitsin syömiseen.
Mustang SSP-yksilöiden entisöinnistä on tullut kasvava harrastus, kun
autokerhoilla ja netissä on omistettuja
sivustoja lain pitkän kouran työhevosen
entisöinnille. Suurin osa harrastajista
pyrkii autenttiseen tarkkuuteen, monien
alkuperäisten osien hankkimisella, kuten
poliisiradiot, haulikkojen pidikkeet, valot,
sireenit ja muut niihin liittyvät laitteet.
Harrastuksella on kuitenkin rajoitteensa,
koska monissa osavaltioissa on kiellettyä
yksityishenkilönä omistaa auto, joka voidaan erehdyksessä luulla oikeaksi poliisiautoksi. Jotkut kiertävät säädöksiä magneettitarroilla ja irrotettavilla valaisimilla.
Huomattava valmistaja Saleen osallistui Mustang SSP:n historiaan. Oregonin
osavaltion poliisi oli tilannut 34 coupea
vuonna 1988, mutta peruuttanut tilauksen viime hetkellä. Coupet tilannut
jälleenmyyjä Damerow Ford etsi tapaa
päästä eroon tilauksesta, ja Saleen otti
kustomointiin 14 autoa. Saleen palautti
autot jälleenmyyjälle lisäämällä rungonnumeron, takaspoilerin, madalluksen ja
sisäosien päivitykset. Jälleenmyyjä sai
myytyä ne sitten eteenpäin.
Vaikka Saleen ei ollut todellinen SSPtoimittaja, se muutti yhden 1989 5.0 LX
-hatchbackin Seal Beach Californian poliisilaitokselle. Mallin nimeksi tuli S442,
tämä malli palveli Seal Beachiä eläkkeelle siirtymiseen asti 1990-luvun lopussa.

Käännös: Arto Malinen
Kuvat: Lehtikuva
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Päijät-Hämeen
kesätarinaa
äijät-Hämeessä on kärvistelty koronan kourissa, ihan samoin kuin
muuallakin. Autoilla on voinut,
mutta ei isolla porukalla. Vähän niinkuin
omia cruisinkeja.
Pikkuhiljaa kesäkuussa päästiin turvaohjeita noudattaen toiminnan syrjään
kiinni.
Lähdettiin muistelemaan vanhaa Lahtea letkeästi, cruisaillen. Sää suosi ja iloinen joukko harrastajia karautti matkaan
mieli virkeänä. Jarkki johdatteli meidät
suunnittelemallaan materiaalilla eteenpäin. Täytyy sanoa, että on meillä kauniita
paikkoja, mielenkiintoisia tarinoita sekä
Apulandia.
Siitä viikon päästä oltiinkin jo ihan toisissa tunnelmissa, frisbeegolfin parissa
Heinolan Kippasuon radalla, joka on aina
yhtä hauskaa ja koukuttavaa. FordFinlandilta, Koposen Matti apujoukkoineen ja-

P

koi meidät ryhmiin ja saimme laadukasta
neuvontaa sekä ohjausta lajin saloihin.
Nautimme Suomen kesäsäästä ja liikuimme ihan huomaamattomasti aikamoisen
matkan. Lopussa nautimme kioskin antimia. Naisten ja miesten sekä nuorten
sarjojen voittajat palkittiin hienoilla metalli-Mustangeilla. Suoritimme myös isohkon määrän palkintojen arvontaa kaikille.
Iso upea koottava Lego Mustang matkasi
Imatralle. Iso kiitos taas Fordille.
Kesäkuun lopussa helteisessä säässä
nautittiin synttärijuhlia Hakamoilla. Pidettiin oikein kunnon rennot grillibileet,
pitkän kaavan kautta. Kukaan ei varmasti
lähtenyt nälkäisenä tai janoisena. Syntymäpäiväsankaritar kiittää ihan kaikkia.
Heinäkuu alkoi sateisena ja kuukausimiittiä jännitettiin, sään suhteen. No,
aurinko löytyi ja miitti pidettiin mielenkiintoisella ja erikoisella Vintage Rusty

Cafeella Vääksyssä. Kannattaa muuten
käydä tutustumassa, vaikka ohikulkumatkalla. Paikalle karautti isohko lauma
Mustangeja. Niin tuttuja poneja kuin uusiakin naamoja. Tämä on hyvä, sillä uutta
verta kaivataan aina. Nytkin oli sana kiirinyt edellämme ja ihailijoita autoille riitti.
Elokuun alussa päästiin Kouvolan
Swap & Meettiin. Upea sää ja tapahtumien puute oli räjäyttänyt automäärän.
Oli ilo kiertää paahteista ravirataa, joka
pullisteli autoja. Turvavälit oli siinä helppo säilyttää. Vesivehmaallakin päästiin
kadunmiehenkiihdytystä taas ajamaan.
Paikka oli melkoisen täysi ja ajajia runsaasti. Hyviä lähtöjä ja upeita aikoja saatiin ihastella.
Nastolan perinteinen Nastola-cruisinkikin saatiin pidettyä. Taisivat tehdä
ihan jälleen kerran ennätyksen autoissa
ja yleisön määrässä. Mukava oli jutustella
ihmisten kanssa, kun kontaktit olleet suhteellisen minimissä.
Orimattila-cruisinkiin ei itse lähdetty.
Oli sinnekin hyvin väkeä löytynyt sateisesta kelistä huolimatta.
Fomodayhin lähdettiin sitten ihan perhefarkulla, kiusaamaan Mustangeja. Eli
testaamaan uutta autoamme. Hyvin oli
autot ja ajajat löytäneet tiensä tännekin.
Aurinko paistoi ja meteliä riitti.
Nyt ajatukset kohti syksyä ja uusia kujeita.
terveisin Rita Lahdesta
CORRAL 3•2020
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Mustangs goes Verstas
irkanmaan ja Satakunnan harrastajien tapasivat Verstas Moottorikahvilalla 6. elokuuta 2020.
Satakunnan harrastajat kokoontuivat
Nakkilaan, entiselle Esso-huoltoasemalle, odottamaan Pirkanmaan harrastajien
saapumista. Satakunnasta saatiin jo melkoinen joukko autoja.
Pirkanmaan väki saapui 17 Mustangin voimin. Autoista edes nousematta
lähdimme heti letkassa ajamaan kohti
Verstasta. Yhteensä 42 Mustangia saapui
Verstaalle komeassa letkassa ja viisi autoa
oli jo ehtinyt edeltä paikalle. Paikan isäntä
Harri Höglund oli varannut Mustangeille
oman parkkialueen heti kahvilan edestä

P
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40 autolle, joten osa joutui ajamaan poikkeusjärjestelyin, kuitenkin ihan pihaan.
Myös paljon muita auto- ja moottoripyöräharrastajia oli löytänyt paikalle.
Grillimakkarat ja kahvit, munkin kera
maistuivat niin, että Verstaan kahvilahistorian aikana ensimmäistä kertaa makkarat loppuivat kesken ja kahviossa oli
välillä jonoa melkein peräseinää myöten.
Kaikki halukkaat saivat kuitenkin vatsansa täytettyä.
Sää suosi meitä taas kerran, kuten oli
tilattukin. Mukavaa juttelua ja yhdessäoloa. Vanhoja tuttuja, uusia tuttavuuksia
ja ihania ystäviä. Kaikki tuntuivat nauttivan ja ilta meni nopeasti, kuten aina. Kaik-

ki poistuivat kotimatkalle omaa tahtiaan.
Osa Satakunnan väestä jatkoi vielä iltaa
kokoontumalla Cotton Grillille Poriin, aiheen mukaisesti, Mustang-hamppareille
ja jatkoi siitä vasta kotiin.
Kiitos kaikille. Te teette näistä tapaamisista aina yhtä mukavia. Nähdään taas!
Teksti: Kati Simula
Kuvat: Jussi Lehti
Lisää tietoa Verstas Moottorikahvilasta
heidän Facebook-sivuiltaan ja osoitteesta
www.verstasjuhlat.fi

Mustang-harrastajan

ykköskohde Napapiirillä
Kasitorilla
kokoonnuttiin
asiTorilla Laitilan Untamalassa aivan valtatie 8 varrella oli sunnuntaina 19. heinäkuuta kello 13–18
harrasteautotapahtuma Mobiilisunnuntai
ja mobiilitori. Varsinais-Suomen alueen
Mustangit saivat kutsun tapahtumaan!
Meillä oli oma Mustang-parkki. Paikalla
oli harrasteautoja, moottoripyöriä ja muita mielenkiintoisia ajoneuvoja.
Alueella oli myös mobiilitori, jonne voi
tuoda myyntiin kaikenlaista mobiiliharrastukseen liittyvää tavaraa.
KasiTorilla on kahvio ja siistit WC-tilat.
Hyvät parkkipaikat aivan torin vieressä.
Karavaanareille myös matkaparkki.

K

Teksti: Marlene Lindqvist

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

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

KEVÄTKOKOUS
FMOC sääntömääräinen kevätkokous 2020
Aika
1.8.2020 klo 13.00
Paikka Videoneuvottelupalaverilla
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Merja Masalin avasi kokouksen klo 13.06

2

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

3

Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Marko ja TiiaMaria Aarrepalo.

4

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

5

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6

Vuoden 2019 toimintakertomuksen esittäminen
Puheenjohtaja luki ääneen toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja se hyväksyttiin (liite 2).

7

Yhdistyksen tilien ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
Puheenjohtaja esitti tuloslaskelman, taseen ja luki ääneen toiminnantarkastajien
lausunnon vuodelle 2019. Toiminnantarkastajat myönsivät lausunnossaan tili ja
vastuuvapauden johtokunnalle. Kesälomakauden takia, vain Yrjö Tiilikaisen nimi on
paperissa. Jyri Rekonen tulee elokuun aikana kirjoittamaan oman nimensä alle.

8

Tili ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Ehdotettiin ja valittiin kohtaan 8. puheenjohtajaksi Jarkko Vuori.
Myönnettiin tili ja vastuuvapaus johtokunnalle 2019, enemmistön äänestyksellä.

9

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

10

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.23

Merja Masalin
Puheenjohtaja

Rita Hakamo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Marko Aarrepalo
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TiiaMaria Aarrepalo
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FMOC:n sääntömääräinen
syyskokous ja
perinteikkäät pikkujoulut

14.11.2020

Hotelli Santalahdessa Kotkassa

SYYSKOKOUS
AIKA

14.11.2020 klo 17.00

PAIKKA

Hotelli Santalahti (Mastotie 1, 48310 Kotka)

TARJOILU

Joulutorttu ja kahvi

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021
7. Johtokunnan erovuorossa olevien toimihenkilöiden tilalle uusien
toimihenkilöiden valinta kaudelle 2021-2022
8. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
9. Yhdistyksen eri toimintojen vastuuhenkilöiden valinta vuodelle 2021
10. Muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
11. Kokouksen päättäminen
Syyskokouksen jälkeen teema vaihtuu jouluisemmaksi perinteikkäitten
pikkujoulujen merkeissä:

ILLAN PIKKUJOULUMENU
ALKUUN

PÄÄRUOKA

JÄLKIRUOKA

- Santalahden savulohi
- Raikas katkarapusalaatti
- Tomaatti-basilikasalaatti
- Venäläinen perunasalaatti
- Juures-fetasalaatti
- Broiler-pastasalaatti
- Talon leivät ja levitteet
- Naudan hanger steak punaviinikastikkeessa
- Kampelaa smetana kuorrutteella
- Keitettyä perunaa
- Haudutetut kasvikset
- Juustokakku ja kahvi/tee
- Ruokajuomat vesi ja kotikalja sisältyvät hintaan.

Pikkujoulumenun hinta on 35 €/henkilö. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään 6.11.2020. Ilmoittautua voi suoraan esim. Hotelli Santalahteen,
erityisesti jos on tarve erityisruokavaliolle. Ilmoittautuminen suoraan joko
sähköpostitse (info@hotellisantalahti. )ޖtai puhelimitse (05 226 8010) hotelliin.
Kaikki ruoka on laktoositonta.
Lisätietoja Teppo Lehtinen / teppolehtinen@hotmail.com / 050 410 9788

MAJOITUS
Hotelli Santalahdesta löytyy majoitustilaa 12 kpl 2hh huoneita, joista
jokaisessa on oma kylpyhuone, jääkaappi ja suurimassa osassa huoneista
myös oma parveke. Huoneista 7 kpl on varustettu kauniilla merinäköalalla.
Huoneiden hinnat ovat 70 € / 2hh ja 65 € / 1hh. Huonehintoihin sisältyy
aamiainen sekä saunavuoro halutessanne. Huonekiintiö on varattu 17.10.2020
asti, jonka jälkeen ne palautuvat takaisin vapaille markkinoille. Muista mainita
varatessasi Ford Mustang Owner's Clubin pikkujouluista. Varaukset suoraan
hotelli Santalahteen joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Hotelli Santalahti
Mastotie 1, 48310 Kotka
puh. 05 226 8010
info@hotellisantalahti.ޖ
www.hotellisantalahti.ޖ
Majoitustilaa on tarjolla lisää hotellin vieressä sijaitsevasta Santalahti
Resort lomakeskuksesta. Santalahti Resort on viiden tähden lomakeskus,
joka tarjoaa majoitusta seuraavasti:
KAHDEN TAI NELJÄN HENGEN SUIHKULLINEN MÖKKI
Kahden hengen mökissä on kaksi yhden hengen vuodetta, neljän hengen
mökissä on puolestaan kerrossänky ja levitettävä vuodesohva.
Mökissä on oma suihku ja vessa.
HINTA: 129 €
VIIDEN HENGEN SAUNAMÖKKI
Saunamökeissä on tuvan puolella levitettävä vuodesohva.
Makuuhuoneesta löytyy parivuode ja sen yläpuolelta parvisänky.
Lisäksi mökissä on sauna, suihku ja vessa.
HINTA: 179 €
KYMMENEN HENGEN HUONEISTO
Huoneistossa on viisi makuuhuonetta, joissa jokaisessa kahdelle
makuupaikka. Lisäksi kahden makuuhuoneen yhteydessä on oma vessa.
Huoneistosta löytyy myös sauna.
HINTA: 690 €
Majoitusvaraukset suoraan Santalahti Resorttiin alla olevin yhteystiedoin:
Santalahti Resort *****
Santalahdentie 150, 48310 Kotka, Finland
tel. +358 (0)5 260 5055
info@santalahti.ޖ
www.santalahti.ޖ

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

PP-Autokoneistus T:mi
Lappeenranta

T:mi Seppo Niemensivu

www.pp-autokoneistus.fi

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

Ravintola Jalmar

Trade Parts

Yhteyshenkilö:
Petri Pukki, p. 044 754 7969
pete@pp-autokoneistus.fi
P. 05 451 4772
Simolantie 2, 53600 Lappeenranta

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

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

Shineld

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

Seinäjoki

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

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

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

Tammer-Tukku
Kaarlokadun Huolto

Tampere

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

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

Kenkämaailma
Humppila
Jäsenille -10 % alennus myymälästä
ja verkkokaupasta alennuskoodilla
FMOC10 (verkkokaupan min.tilaus 40 €)
p. 03 437 7888
Lasitehtaantie 4, Humppila
www.kenkamaailma.fi
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P. 03 252 1290
Ajokinkuja 3, Tampere

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

US-Parts Oy
Helsinki
Alennus 0–20 % tuotteesta riippuen,
asiakasnumero 55257.
Yhteyshenkilö:
Risto Miettinen, p. 09 2513 1914
myynti@usparts.fi
Holkkitie 10, 00880 Helsinki
www.usparts.fi

TERVETULOA PERINTEISELLE HUOLTOASEMALLE

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

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

-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

GRILLAUSYLIVOIMAA

MESTARILLISTA SAVUSTAMISTA
katso vinkit savustamisessa onnistumiseen
ja tuotteet lämmin- ja kylmäsavustamiseen

mustang-grill.com
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VALITSE SAVUSTIMESI
Kaasusavustimet, sähkösavustimet, savustuslaatikot,
kylmäsavustuskaappi, kylmäsavugeneraattorit
katso kaikki savustimet mustang-grill.com

S!
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kaappi

MAKUA ERI PUULAJEISTA
Huippulaadukkaat savustuspelletit, -hakkeet ja
-palat. Ainutlaatuinen grillihiilestä valmistettu
hiilihikkoripelletti vain Mustangilta!

!
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@mustanggrill #grillaamustangilla
GRILLAUSYLIVOIMAA

GrillaaMustangilla

Grillaa Mustangilla

AITO PELTIKATTO MT OY

• Vaativat katto- ja julkisivupellitykset
• Kattoturvavarusteet/vuositarkastukset
• Syöksytorvien valmistus/asennus
• Teräsportit/kaiteet
• Vuototutkimukset/torjunta
• Kattokuntotarkastukset/raportit
• Lumenpudotukset
Ota yhteyttä!
Markku Timonen 0400 438 092
Aki Färm
040 722 9653
Reijo Liikala
04000 475 954

www.aitopeltikatto.fi

Jokiperäntie 42, 64740 HORO

USA-tuontia
mittatilaustyönä
Osat
esim.

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

Yrittäjä! Hintamme sisältävät vähennyskelpoisen alv:n!

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

040
400-5606 254 info@tuumacid.fi
.fi
www.tuumacid.fi
.fi
Pajakatu 2 A 1 11130 Riihimäki
ki
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FMOC ALE -5%
SHORT BLOCKEJA

MOOTTORI FORD 302-96 EXPLORER GT40 KANNET-RUISK .................. 990,MOOTTORI FORD 302 RUISKU KONE-tulossa ............................................ 1100,-

KÄYTETTYJÄ-HIOTTUJA

KAMPIAKSELEITA
KYSY LISÄÄ
1M/289 KAMPIAKSELI KAMPIAKSELI KÄYTETTY FORD 289 VK 02 ......................65,1M/289- KAMPIAKSELI KÄYTETTY/HIOTTU FORD 289 HIOTTU VK 0 .................159,1M/289/020 KAMPIAKSELI KÄYTETTY/HIOTTU FORD 289 HIOTTU RK+ ...........200,1MA/289/STD KAMPIAKSELI KÄYTETTY FORD 289 1M # 56 .................................130,2M/302/31 KAMPIAKSELI KÄYT/HIOTTU FORD 302 RK+VK 020 tarvii k ...........135,2M/302/41 KAMPIAKSELI KÄYTETTY/HIOTTU FORD 302 RK030- VK ................165,2M/302/6 KAMPIAKSELI KÄYT/HIOTTU FORD 302 RK010- VK010 6 ..................175,2MAE KAMPIAKSELI KÄYTETTY/HIOTTU FORD302 RK 010 VK 01 ........................220,2YABC/460/1 KAMPIAKSELI KÄYTETTY/HIOTTU FORD 460 HIOTTU RK0 .........190,4MA/351C/25 KAMPIAKSELI HIOTTU FORD 351C RK+VK 030 ...............................165,4NA/351C KAMPIAKSELI HIOTTU FORD 351C RK+VK 010 30 .................................240,932-351W/2PC KAMPIAKSELI 351W KÄYTETTY HIOTTU | KK 010 | RK 010 ........250,ECK 6303 B/292 KAMPIAKSELI FORD 292 STD RUOSTE tarvii 020+puhallus ..89,IKA/351M/50 KAMPIAKSELI FORD 351M VK +RK 020 HIKI-TARVII KIILLO .........79,WGS-351W-1PC KAMPIAKSELI KÄYT/HIOTTU FORD 351W 1pc RK-VK 010 ........200,D2TE-E/361/3 KAMPIAKSELI FORD 330-361 HIOTTU RK030- VK030 1 3/ ........100,-

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

FORD
MUSTANGIT
myy ja
huoltaa

MOOTTORI ALAKERTA
302-030 490,-

LOHKO 260 STD 5PULTTINEN TAKAPÄÄ tarvii koneistukse .................... 250,LOHKO KÄYTETTY 302 68- STD tarvii koneistukset .................................. 400,MOOTTORI ALAKERTA FORD 460 EI SIS ALV.sis öp/n-aks ....................... 900,-

MÄNTÄ SARJOJA
UEMKB312-030 MÄNTÄ SRJ FORD 302 030” 5/64X2/3/16” -3.0cc ....................476,SEAH273CP-030 MÄNTÄ SRJ FORD 302 030” 5/64” X2/ 3/16” +8 1.608” .........270,SEAH273CP-060 MÄNTÄ SRJ FORD 302 060” 5/64” X2/ 3/16” +8 1.608” .........270,UEM1131-030 MÄNTÄ SRJ FORD FE 360-390 030 5/64 X 3/32”/3/16” 1.76 .....268,UEM1131-040 MÄNTÄ SRJ FORD FE 360-390 040 5/64 X 3/32”/3/16” 1.76 .....268,UEM1131-060 MÄNTÄ SRJ FORD FE 360-390 060 5/64 X 3/32”/3/16” 1.76 .....268,-

POISTOJA
UEMKB333-030 MÄNTÄ SRJ FORD 351/ 030” 1/16 X2 3/16”+6,5cc 1.16” str .....460,UEMKB333-040 MÄNTÄ SRJ FORD 351stroker / 040” 1/16 X2 3/16”+6,5cc .....450,L2482F MÄNTÄ FORD 289-302 STD FORGED STD SEALED POWE ......................150,427P-060 MÄNTÄ FORD 400 CAST .060 8 kpl ...........................................................90,12715-8 MÄNTÄ SARJA 289/302 9,5:1 020 sis männän renkaat ..........................160,

TRADEPARTS.INFO

FordStore
LAHTI

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

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

www.ravintolajalmar.Ё

PONIPUOTI

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

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

Kerhotavaroiden myynti vain jäsenistölle (jäsenyys tarkastetaan).

0
Fun Run 202
-paidat
5€/KPL

