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Jäsenmäärä: noin 1 250

Heippa ja kiitokset kaikille jäsenille, kun taas on yksi vuosi melkeen pulkassa ja innokasta jä-
senistöä on ollut joka puolella nähtävissä. Joulukuu on alkanut ja tontut luurailee ikkunoiden 
takana – meillä joululahja toiveet odottavat toteutumista. Itselle yksi isoin toive olisi kuiva ja 
vähäluminen talvi, näin kun täällä rannikolla ei kunnon talvesta ole yleensä tietoakaan, niin oli-
si hienoa päristellä Mustangilla piikkipyörät alla menemään ilman jokapäiväisiä pesusessioita. 
Suolaa kylvetään märille asvalttiteille päivittäin ja haaveissa on ne kerrat kun voi kuivalla pak-
kaskelillä ajella. Kannustan silti kaikkia myös kokeilemaan talvikäyttöä autoillanne, sillä autot 
tykkäävät kun niitä käytetään. Nyt on kuitenkin aika tullut toivottaa tasapuolisesti Hyvää Joulua 
ja ajokilometririkasta Uutta Vuotta.

MUISTAKAA MAKSAA JÄSENMAKSU TAMMIKUUSSA!!
Jos on jäseniä, joille paperinen lehti on turha, niin ilmoitattehan jäsensihteerille
(sihteeri@mustangclub.fi ), ettei lähetetä lehteä. Näin toimien säästetään postituskuluja.

T: Päätonttu Jarmo 

Niin se vuosi 
vierähti

V uoden viimeinen lehti ja joulu on 
jo melkein täällä. Aika moinen 
vuosi takana, ei olisi uskonut 

vuosi sitten kun syyskokouksessa minut 
valittiin uudeksi puheenjohtajaksi, että 
selviän hommasta näinkin hyvin. Voin 
meinaan kertoa, että vuosi sitten tähän 
aikaan hirvitti aivan mielettömästi tuleva.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut 
paljon uuden opettelua ja tutustumis-
ta uusiin ihmisiin. Yhdistystoiminnasta 
minulla ei ollut minkäänlaista käsitystä 
tähän pestiin hypätessä, mutta kanta-
päänkautta asioita on opittu. Monen 
näköistä virallista tahoa on joihin asioita 
täytyi ilmoitella, jotta saadaan nimen kir-
joitusoikeudet jne. kuntoon. Huomattiin 
myös tuo suomen postin kankeuskin ihan 
toden teolla kun yhdistyksen osoitteen 
muutos vei aikaa miltein 10 kuukautta ja 
sitä yritettiin tehdä rahastonhoitajan ja al-
lekirjoittaneen toimesta useaan kertaan. 
Eli toivotaan että nyt alkaisi homma jo 
toimimaan. 

Tapahtumissa en kauheasti ole kerennyt 
käymään tänäkään vuonna ja vähän se 
ehkä harmittaakin, mutta ensivuonna 
ryhdistäydyn tällä saralla. Tämäkin kesä 

on mennyt pitkälti 120-vuotiaan talovan-
huksen kimpussa. Josko nyt sitten tule-
vana talvena pääsisi vähän myös oman 
auton kimppuun ja saisin korjattua sen 
ohjaustehostimen mikä on nyt viimei-
sen kaksi vuotta kiukutellut. Toimihan se 
auto menneenä kesänä peräti parisataa 
kilometriä. 

Ei kai tässä sen ihmeempiä turinoita, toi-
votan kaikille antoisia lukuhetkiä lehden 
parissa ja rauhallista joulun aikaa sekä 
hyvää tulevaa vuotta 2020.

Merja
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HUHUJA JA KUULTUA

Satakunnassa kaivettiin 
esille pitkään jo maassa 
ollut -64 1/2 projekti. ”Pientä” 
pintaremonttia ja vähän 
muutakin askaretta on tiedossa, 
mutta eiköhän tämäkin yksilö 
palaudu vielä takaisin kadulle.

Ari Huhdan auto kokee 
täyden läpikäynnin 
talven aikana.

Esa Liinamaan hieno sohvapenkillä varustettu -69 avo hönkii uuden 
tekniikan voimin ja odottelee kevätaurinkoa.

Timo Huhtalan upea kuntoinen -72 Mach 1 talvehtii oikeassa autoparatiisissa. 
Vanha navetta on laitettu säilytystilaksi ilman merkkirajoja, joten sulassa 
sovussa ovat niin Moppe kuin letukkamiesten autot Mustangien kanssa.
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ALUEUUTISET

KAINUU
Kainuun osaston kk-palaverit joka 
kuukauden ensimmäinen perjantai 
klo 18 Kajaanin ABC-asemalla, siellä 
lasten leikkinurkkauksen liepeillä. 
Tervetuloa mukaan höpöttämään!

 Kari 040 546 5757
jukeronmusti@gmail.com

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

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

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

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

PIRKANMAA
Kokoonnutaan joka kuun ensimmäisenä 
torstaina Pirkkalan ABC:lle klo 18.00. 
Lisätietoa foorumilta sekä alueen 
Whatsapp-ryhmästä.

 Lauri
 0400 742 555

POHJANMAA
Seuraa foorumia/Facebook-sivustoa 
sekä Whatsapp-ryhmäämme. Ryhmään 
pääsee mukaan ottamalla yhteyttä.

 T. Marko Hokkanen
 040 750 9481

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

Ilmoita tietosi, niin lisään ryhmään
Petri 050 383 5154 tai 
petri.birdy@gmail.com

PÄIJÄT-HÄME
Vuosi 2019 on täällä taputeltu, ja ponit 
siirretty talvilevolle. Valtakunnallinen 
syyskokous sekä pikkujoulut pidettiin 
9.11. Vääksyssä ravintola Jalmarissa. 
Omaan perinteiseen glögimiittiin ko-
koonnuttiin adventtisunnuntaina 1.12. 
Hakamoilla. Glögitapaamisessa palkit-
simme juhlallisesti vuoden 2019 päijät-
hämäläisen Mustang-harrastajan. Kun-
nian sai ensimmäisenä henkilönä Marko 
Aarrepalo Lahdesta. Onnea Markolle!!!

Vuosi 2020 polkaistaan käyntiin su 12.1. 
klo 17.00 kahvittelun merkeissä Pub Vers-
taalla, Mäklöörinkatu 2, 15240 Lahti. Vers-
taalta löytyy myös bilispöytä ja fl ipperi.

Helmikuussa su 9.2. klo 17.00 keilai-
lua Lahden keilahallilla, Launeenkatu 5, 
15100 Lahti. Keilailuun ilmoittautumiset 
4.2. mennessä Ritalle.

Maaliskuussa kelien niin salliessa testa-
taan kuskien ja kaluston rajoja jääradal-
la. Tai pidetään perinteinen ulkoilupäivä 
eli nokipannukahvit ja makkaranpaistoa 
raikkaassa ulkoilmassa.

 Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta 
vuotta kaikille!!

 toivottaa
 Rita 040 729 2409 ja
 Jarkki 050 529 2325

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

SATAKUNTA
Kk-miitti joka kuukauden viimeinen 
sunnuntai klo 18 Tikkulan ABC.
Moottorikahvila Verstas torstaisin klo 18– 
niin kauan kuin kelejä riittää

UUSIMAA
Uudenmaan 
kuukausimiittingit 2019:
• 11.12. Kehakessa
Muutoksia voi tulla. Pvm ja kellon 
ajat tarkentuvat aina tapahtuman 
lähestyessä.

 Tervetuloa tapaamisiin 
 toivottaa 
 FoxyLady91 / 
 Päivi Karmakainen

046 935 6203

VARSINAIS-SUOMI
Joulukuu 2019
Glögit Ponipuodissa
su 8.12. klo 12–16

Tammikuu 2020
Pikkujoulut k-18
11.1.2020 klo 15.00
Perinteeksi muodostunut tapa viettää 
alueen pikkujoulut tammikuussa!
Vierailu Kakola Brewing Companyssa!
Kierros olut panimossa ja maistiaiset! 
20 €/hlö. Minibar&shopista voi nauttia 
panimon omia tuotteita hanasta! 
Kaupasta voit ostaa oluita sekä 
oheistuotteita mukaan!

Sitoutuvat ilmoittautumiset
2.1.2020 menneessä.

 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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T ämän Mustang-jutun keskiössä 
on oikeastaan hyvä asiakaspal-
velu, sellainen jossa asiakas on 

pääosassa. Nettikauppojen kulta-aikana 
henkilökohtainen palvelu korostuu. Tä-
mä on tuore kokemus on Saksasta. Siel-
lä myydään vuosittain noin 7 miljoonaa 
käytettyä autoa ja varsinkin uudempaa 
2015– Mustangia on hyvin tarjolla. Ajat-
telin jakaa hyvän kokemuksen autonha-
kureissusta Saksasta, ehkä se kannustaa 
hankkimaan lisää Mustangeja Suomeen. 
Mukana hiukan road storya parilta reis-
sulta.

Seuraavan Mustangin hankinta läh-
ti liikkeelle siitä, kun käyttis EcoBoostin 
2015 mittarissa alkoi olla 100 000 kilo-
metriä.

Katselin Mobile.DE:stä Saksan tarjon-
taa ja tarkoitus oli hankkia tilalle vähän 
ajettu käytetty yksilö. Heinäkuun alus-
sa löytyikin sopiva EcoBoost -17 ja so-
vin erään pienemmän liikkeen kanssa 
kaupat puhelimessa. Mutta seuraavana 
päivänä myyjä soitti, että auto oli myyty 

Portugaliin pomon toimesta. Jaha, jas-
soo, että näin.

No, jatkoin etsintää ja seuraavaksi 
silmiin osui alle 10 tkm ajettu EcoBoost, 
jossa muutama hyvä erikoisjuttu. Auto 
oli etelä-Saksassa Mustang-Deutschland.
de -nimisessä liikkeessä, joka oli erikois-
tunut pelkästään Mustangien myyntiin. 
Etelä-Saksan isoin Mustang-liike. Auto 
oli juuri saapunut niin sanotun vaihto-
poolin kautta ja sen paperit eivät vielä 
olleet valmiit. Saksassa dokumentointi, 
kaupankäynti ja pankkiasiat ovat vielä 
kultaisella paperikaudella ja hommat 
tuntuvat välillä ottavan aikaa. Niin tässä-
kin tapauksessa. Auton papereita ei kovin 
nopeasti saatu pankista ja välillä liikkeen 
omistaja Christian Meyer kertoi lähte-
vänsä lomalle. En halunnut jatkaa kau-
pankäyntiä muiden kuin pomon kanssa 
edellisen liikkeen kokemuksen takia, jo-
ten päädyin odottelemaan kunnes hän 
palaa. Auto luvattiin pitää minulle varat-
tuna. Lisäksi autossa oli talvikitkat alla ja 
halusin vaihtaa siihen mustat GT:n van-
teet ja sekarengastuksen. Näin tehtiinkin.

Kun kaikki oli sovittu ja valmista menin 
elokuun puolessa välissä hakemaan Eco-
Boostia, joka olikin aivan uudenveroinen. 
En käynyt edes koe ajolla. Odottelimme 
siinä pari tuntia, kun Christian lähetti 
apulaisensa hakemaan Saksan siirtokil-
vet autoon. Siinä olikin hyvää aikaa ju-
tella ja kierrellä upeassa myymälätilassa, 
joka on rakennettu vanhaan tehdasra-
kennukseen ja modernisoitu tyylikkäästi. 
Tiloissa toimii tekninen osasto, ravintola 
sekä upeiden klassikkoautojen näyttely. 
Yläkerrassa oli vaikuttava kattaus upeita 
klassikko urheiluautoja säilytyksessä. Al-
haalla yksi Rolls-Roycekin.

Sain kuulla Christianilta, että kyseessä 
on perheyritys, perustettu vuonna 1972 
ja vuodesta 2005 se on keskittynyt lähes 
pelkästään Mustangeihin, joita oli sillä 
hetkellä liikkeessä yli 30. Christian kertoi 
heidän myyvän noin 200 Mustangia vuo-
dessa. Uudempia ja myös vanhempia. 
Liikkeessä paikalla oli myös perustaja eli 
Christianin isä. Hän halusi kertoa, kuinka 
yksinomaan Mustangeihin oli päädytty 
Christianin USA vaihto-oppilasvuoden 

Pari Mustangia - pari Saksan reissua

Mustang Saksasta, miksipä ei !
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jälkeen. Hän halusi painottaa Mustangin 
villiä voimaa Shelby GT350 vierellä: ”Nä-
mä raidat, kun näkyvät takapeilistä, on 
aina syytä antaa tilaa Autobahnalla”.

Hoidin auton maksun käteisellä (nopein 
tapa) ja kävimme läpi auton paperit ja li-
säksi autoon sai 12 kk/50 000 km takuun 
veloituksetta. Kilvet kiinni ja sitten kiitok-
set Meyerin perheelle ja matkaan. Olin 
sopinut tapaamisen Esslingeniin, jossa 
vanha tuttu heavy-laulaja Ralf Schee pers
(Primal Fear, Gamma Ray) asuu. Kävimme 
läpi muutamia keikka- ja bändi-ideoita. 
Sen jälkeen ajoimme Wurtz bur giin yöksi. 
Seuraavana päivänä poikkesimme Kas-
seliin, jossa pysähdyimme Herculeksen 
puistoon. Yöksi Hampuriin. Seuraava yö 
meni Jonköpingissä ja viimeinen paluuyö 
lautalla Helsinkiin.

Paluupäivänä oli sopivasti Ahvenistol-
la FoMoCo-Day, eli kotona auton vaihto ja 
2008 GT:llä kohti Ahvenistoa. Siinä GT:llä 
ajaessa, V8:n ja ahtimen ”soundtrackiä” 
kuunnellessa se sitten tuli mieleen: ”mitä 
jos kuitenkin olisi pitänyt hankkia toinen-
kin GT...”

Laitoin Saksaan Christianille heti seu-
raavana päivänä viestin, että olisiko mah-
dollista vaihtaa vielä GT:hen ? Hän vastasi 
”Hi Jari, no problem – we can upgrade to 
GT and I will pay same money of the Eco-
Boost as you paid”. Olin tietenkin tyyty-
väinen, onpa hyvää palvelua kerrassaan. 
Tällainen hiukan pidempi koeajo.

Sitten alkoi sopivan GT:n etsintä. Liik-
keessä oli 30 GT:tä, mutta mikään ei ollut 
se oikea. Uusia autoja oli tulossa viikon 
kahden päästä. Siinä kuormassa olikin 
melko hyvä ja valitsin sen. Sovittiin hin-
ta ja aloin suunnitella paluureissua Eco-
Boostilla. Siinä oli siis Saksan siirtokilvet, 
mutta ne eivät enää olleet voimassa. Ky-
syin Trafi comista kuinka Suomen siirto-
kilvet kelpaavat Saksassa. He kertoivat, 
että se pitää itse selvittää – ei ole heidän 

asia. Jaha, että palvelu oli tällaista. Pyy-
sin Christianilta apua, hän kysyi Saksan 
katsastuskonttorilta, mutta sieltäkään 
ei löytynyt vastausta. Netistä löysin, että 
kilvet ovat ok Pohjoismaissa. Ja Tanskan 
Trafi n sivuilta hiukan tietoa siirtokilvistä 
Saksaan mentäessä. No olkoon, ajan sin-
ne kävi miten kävi. Kyselin kyllä traileri-
hintojakin, mutta ne olivat aika suolaisia.

Vieläkin mietin oliko GT:n väri juuri 
oikea? Ei se ihan nappi kyllä ole, kysyin 
onko muita minulle sopivia tulossa? 
Christian kertoi kollegan liikkeessä olevan 
mielenkiintoinen 2017 GT. Ok, innostuin 
ja hän selvitti sitä, mutta se oli juuri myy-
ty ennen puhelua. Olin kyllä koko ajan hy-
vin kartalla GT:n tarjonnasta Mobile.de:n 
kautta ja sieltä se sitten lopulta löytyikin. 
Yksityiseltä myyjältä. Vinkkasin autosta 
Christianille ja hän sanoi, että he menevät 
katsomaan auton, joka oli 260 km päässä 
ja jos se on hyvä he ostavat sen minulle. 
Kyllä, juuri näin – tätä voi sanoa palveluk-
si! Auto oli ”immaculate” kuten Christian 
mainitsi. Mm. öljyt vaihdettu kolmesti 

ennen 10 tkm, takalokasuojat suojattu 
läpinäkyvällä teipillä, ei ajettu sateessa, 
ei talvella ynnä muuta. Ajattelin, että ok 
ja kuvat pitävät paikkansa.

Lähdin siis EcoBoostilla, jota kollegani 
kutsui ”Pirkka-Mustangiksi” takaisin koh-
ti Saksaa vaihtaakseni sen GT:hen, ensin 
kuitenkin Raisioon ja Ponipuotiin. Halusin 
viedä Christianille FMOCn hupparin kii-
tokseksi. Aamulla Tukholmasta ajoin yh-
tä soittoa Saksaan. Autossa oli paikoillaan 
molemmat siirtokilvet Saksan ja Suomen. 
Ei mennyt kuin vajaa 10 minuuttia rajan 
jälkeen ja siviilimersu ajoi ensin rinnalle 
sitten eteen. Takaikkunaan tuli teksti ”Po-
lizei – Follow”. Jaahas, tähänkö siirto nyt 
stoppasi. Poliisit tarkistivat passin ja au-
ton dokumentit, sekä soittivat johonkin. 
Ajokorttia ei katsottu. Selitin, että olen 
siirtämässä autoa liikkeeseen Neu-Ulmiin 
etelä-Saksaan ja esitin Trafi comin siirto-
luvan, joka oli siis suomeksi ja ruotsiksi. 
No, siitä selvisi ajoreitti ja päivämäärät ja 
ne riittivät. Poliisit kysyivät, ”miksi ajat 
Mustangin takaisin liikkeeseen Suomesta 
asti?” ja ennen kuin ehdin sanoa mitään, 
toinen heistä totesi, että ”ahaa – tämä on 
EcoBoost ja ei siis oikea Mustang ja olet 
menossa vaihtamaan nyt oikeaan Mus-
tangiin”. Mitä minä siihen muuta sitten 
kuin, että ”Das ist ja Richtig, Genau”.

Pääsin jatkamaan matkaa otettuani 
Saksan siirtokilvet pois, ajoin vapaata 
moottoritienopeutta ja kaiuttimista soi 
tietysti Judas Priest ja ”Breaking the Law”. 
Ajoin Wurtzburgiin yöksi ja seuraavana 
päivänä Neu-Ulmiin, jonne saavuin myö-
hään iltapäivällä. Christian odotteli siellä 
auton kanssa ja kertoi, että moni olisi jo 
halunnut ostaa autoni. Rekisteröintitoi-
misto oli jo kiinni ja piti jättää paperihom-
mat seuraavaksi päiväksi.

Sain liikkeestä auton lainaksi, jolla aje-
lin hotelliin yöksi. Aamulla sitten hoita-
maan kauppa valmiiksi. Juttelimme muu-
taman tunnin autoista ja paljon muustakin 
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vauhtiin liittyvästä. Ajattelin ajella 
kotiinpäin maaseutureittiä, olihan 
Autobahn tullut jo tutuksi. Chris-
tian perheineen neuvoivat hyvän 
reitin läpi viinilaaksojen ja hienojen 
maisemien. Taas oli aika sanoa nä-
kemiin ja kiitos – toki nähdään vielä!

En koeajanut tätäkään autoa, 
sillä se oli uudenveroinen ja luotin 
arvioihin. Lisäksi siinä on 12 kuu-
kauden takuu. Mukava oli startata 
paluureissuun maaseutureittiä. Tiet 
olivat loistavia ja pääsin kunnolla 
testaamaan autoa. Recaron penkit olivat 
tarpeen tiukemmissa kurveissa, yllättä-
vän vähän oli muuta liikennettä, mikä oli 
vain hyvä asia. Maaseudulla tuli ajeltua 
ylimääräisiä kilometrejä autoa ja mai-
semia fi ilistellen. Jossain vaiheessa tuli 
kiire, koska tarkoitus oli katsoa Ilveksen 
liiga-matsi rauhassa. Monien mutkien 
kautta (hotellit täynnä) löysin itseni Som-
merachin kylästä ja perinteisestä Gastho-
fi sta. Matsikin oli jo alkanut, kun pääsin 
syömään majapaikan traditionaaliseen 
ravintolaan. Turpiinhan siinä Ilvekselle 
tuli, mutta hyvä ruoka – parempi mieli!

Ravintolan yläkerta suljettiin ja siirryin 
alakertaan, joka oli täynnä. Mutta jostain 
syystä kävi niin, että taas poliisit tunnis-
tivat minut ja kutsuivat seuraansa. He 
olivat isolla porukalla viettämässä eläk-
keelle lähtöjuhlia, kaikki 60-vuotiaita, 
samaa vuosikurssia. Siinä ilta sitten vie-
rähti, puhuttiin autoista, Samu Haberista
(Sunrise Avenue), ulkomaalaispolitiikas-
ta, EU:sta. Eräs kertoi, että suomalaiset 
rakensivat hänelle hirsitalon – kippis sille!

Aamulla vielä tapasin heidät, kun olivat 
lähdössä pyöräretkelle täydessä urheilu-

varustuksessa. Kunnioitus Saksan poliisia 
kohtaan nousi taas pykälän verran, Kettuja 
kaikki (Der Alte).

Sitten kaasua ja Saksan läpi Malmöön 
asti, yö siellä (auto yöksi talliin, ettei sitä 
vaan polteta). Seuraavana päivänä py-
sähdyin lounaalle Mantorpiin, Ruotsin au-
tourheilukeskukseen. Aikaa ei ollut käydä 
testaamassa rataa, kun oli kiire Suomen 
lautalle.

Kaiken kaikkiaan suosittelen Mustan-
gin hankkimista Saksasta, jos mieleistä 
ei löydy lähempää, sillä valikoima on 

Ford Mustang GT
5.0 Fastback 2016
(käyt.otto 6/17)
• Euro-malli, Performance Package, 

jossa mm.: Brembo 6-mäntäiset 
15” jarrut,  3.73 Torsen lukkoperä, 
paranneltu jäähdytysjärjestelmä, 
tukevammat kallistuksen vakaajat, 
jäykemmät iskunvaimentajat, 
K-brace 

• Race Red, GT350 raidat
• 465 hp, 602 Nm (Ford dyno)
• 6-vaihteinen manuaali, 

perävälitys 3.73
• Friedrich Motorsport -putkisto, 

ajomoodin mukaisesti 
avautuvilla virtausläpillä

• Asch Motorsport (KW) -alusta 
• Asch Motorsport spacers
• Recaro-penkit
• Hiilikuitusarja

todella hyvä. Etenkin uudemman mal-
lin (S550) suhteen. Kyseinen liike www.
Mustang-Deutschland.de myy kaikkien 
ikäluokkien Mustangeja ja Shelbyjä, myy-
neet early Shelbyjä myös (yli 200 tke). 
Suosittelen poikkeamaan liikkeessä vaik-
ka ei olisi ostoaikeissakaan, sillä nähtävää 
on hienoissa puitteissa: Mustangeja ja ylä-
kerrassa klassikkourheiluautoja. 

Annan mielelläni lisätietoja
040 554 4140
jari.asell@gmail.com
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V aasassa järjestettiin välivuoden jäl-
keen jälleen erittäin tasokas auto-
näyttely. Kalustoa oli paikalla noin 

300: jenkkiautoja, tuning-autoja, ralliautoja, 
klassikoita, moottoripyöriä, moottorikelkkoja 
jne. ympäri Suomen sekä myös Ruotsista.

Paikalla oli tietysti myös Mustangeja eri 
vuosikymmeniltä Suomesta sekä Ruotsista. 
Tällä kertaa yksikään Mustang ei yltänyt pal-
kintosijoille vaikka tasokasta Mustang-kalus-
toa oli paikalla. Ohessa kuvat Mustang-tarjon-
nasta. 

T. Marko Hokkanen 

West Coast Motor Show Vaasa

Shelby GT500Kr Ruotsista.

Marko Hokkasen ja Antti Kaasalaisen Shelbyt 
saivat viereiset paikat näyttelyssä.

Hieno 2017-malli Ruotsista oli myös rivistössä. 
Omistaja Hasse Wahlqvist.
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ARKKITEHTITOIMISTO
HAVAS ROSBERG OY

www.havasrosberg.com

Roberts Coff ee Karisma
www.robertscoff ee.com

p. 0400 713 207

www.ford.fi

 JENKKIAUTO  

NÄYTTELY 2019

Yhteistyössä:
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www.uponor.fi

www.viestipaja.fi

www.konecranes.com

www.fi nture.fi

www.redblack.fi

O saston teemaksi valikoitui 
pitkällisen mietinnän jälkeen 
Drag Race, joka löysästi hakee 

FordNationals-tunnelmaa.
Kun teema oli kasassa, alkoi kova 

sponsorien haku sekä materiaalin met-
sästys että rakentaminen ym.

Iso kiitos yhteistyökumppaneillem-
me. Ilman teitä tätä ei olisi pystynyt te-
kemään. Devil’s Garage Lahti, Ford Oy, 
RedBlack, KoneCranes, Robert’s Coff ee, 
Uponor, Vääksyn Katsastuspalvelut, Fin-
ture Oy, HavasRosberg arkkitehtitoimis-
to, Viestipaja ja CCldesing.

Upea talkooporukka hääri kuin 
muurahaiset konsanaan pystytykses-
sä, osastovalvomisessa sekä purussa.

Osasto oli pienessä mittakaavassa 
kuin oikeissa kiihdytyskisoissa. Rata se-
kä varikkoalue.

Tunnelma oli lavastuksineen, valoi-
neen, musiikkeineen ja jopa rengaspolt-
tojälkineen sekä rengassavuineen hyvin 
autenttinen.

Varikolla oli esillä mielenkiintoinen 
tuplaturbo Fox, joka on nuoren harras-
tajan todellinen taidonnäyte. Osat oli 
tehty käsityönä, ei mitään valmiskittiä. 
Siitä hatunnosto hänelle.

Radalle pääsyä odotti Kotkan Saleeni 
ja lineupissa oli Lahdesta Cobra.

Radalta löytyi punavalon napannut 
early Nastolasta ja isokoppainen seitkyt-
lukulainen musta peto Kotkasta.

Todella moni löysi tiensä näyttelyyn 
sekä osastollemme viikonlopun aika-
na. Jopa uusia jäseniä saimme reilusti 
kerhoon, Ponipuodin tuotteet tekivät 
todella hyvin kauppansa ja osastomme 
sai paljon hyvää palautetta.

Kaiken kruunuksi voitimme kerho-
sarjan, josta olemme jo useamman vuo-
den käynyt tiukkaa vääntö Caddy-ker-
hon kanssa, tosin hyvässä hengessä.

Näyttely itsessään oli taattua kovaa 
tasoa. Heath Garagen Mystery train oli 
kyllä huima suoritus, jonka myös Dave 
Kindig huomioi ja palkitsi. Syksyn näyt-
tely tuo kasaan huimia autoja, mutta 
ennen kaikkiaan hienoja ihmisiä, joita 
tapaat ehkä kerran vuodessa ja silti jut-
tu jatkuu siitä mihin se viimeksi jäi. Se on 
tämän jutun suola. Näyttely tarjoaa var-
masti kaikille katselijoille katseltavaa. 
Oli sitten Jenkki tai euroautoharrastaja. 
Otettaen vielä huomioon kaikki lisäoh-
jelma mitä näyttely tarjoaa.

Kiitos teille kaikille talkoolaisille: 
Marko ja Tiia-Maria Aarrepalo, Marko 
ja Siv Tonteri, Jarkko ja Tiina Vuori, 
Samuel Helin ja Natalia Törölä sekä 
Jukka ja Elina Nieminen.

Tietysti myös kaikille teille, jotka au-
toitte sponsorien hankinnassa ja muu-
tenkin. Ensivuonna uusin kujein.

Kiittää, kuittaa ja kumartaa
Rita ja Kari

Yhteistyössä:
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Shelbyt Atlantic Ocean Road sillalla.

J ärjestyksessä ensimmäinen Scandi-
navia Tour järjestettiin elokuussa 2019 
Norjassa. Tapahtuman puuhamiehe-

nä toimi Team Shelby Scandinavian joh-
taja Trond Höst. Tapahtumaan osallistui 
20 autokuntaa, kaksi Hollannista, yksi 
Saksasta, yksi Englannista, kaksi Suomes-
ta (Kosolat kahdella autolla). Loput olivat 
norjalaisia ja ruotsalaisia. Autoista suurin 
osa oli uudempia Shelbyjä, kaksi klassik-
koa oli uskaltautunut matkaan: norjalai-
nen vm. 1968 Shelby GT500 Kr 428 cid 
-koneella ja Kosolan Mikan GT40 Mark II 
vm. 1966.

Lauantaina 3.  päivä kokoonnuimme 
Oslossa norjalaisen erikoisautoja myyvän 
Autoxo:n pihalla.

Autovalikoimaan tutustumisen jälkeen 
lähdimme kohti ensimmäistä yöpymis-
paikkaa, joka oli Beitostölenin talviur-
heilukeskus. 225 kilometrin ajomatkan 
jälkeen majoituimme ja söimme illallista 
peikkoravintolassa toisiimme tutustuen.

Sunnuntaina 4. päivä oli vuorossa mat-
ka Beitostölenistä Geirangerin vuonomai-
semiin. 210 kilometrin ajo suuntautui Jo-
tunheimin kansallispuiston kautta, jossa 
kävimme 1 500 metrin korkeudessa naut-
timassa huikeista maisemista Dalsnibban 
näköalapaikalla ja pääsimme hieman 
kokeilemaan Shelbyjen toimintaa syhe-
röisillä vuoristoteillä. Majoituimme Gei-
rangerissa upeaan Hotel Unioniin, jonka 
erikoisuutena on näyttely noin 20 mobii-

Vuoristossa. Ruokapaikka meren rannalla.

Norway 3.-11.8.2019

Team Shelby

liautosta, joilla kuljetettiin risteilyvieraita 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Vuono 
on yksi suosituista risteilyalusten vierai-
lupaikoista Norjassa ja aamulla vuonossa 
olikin kolme suurta risteilyalusta ja tilaus-
bussit kuljettivat turisteja Dalsnibban nä-
köalapaikalle.

Maanantaina 5.  päivä matka jatkui 
kohti ruusujen kaupunkia Moldea. 150 
kilomterin matka kulki ehkä Norjan kuu-
luisimman tien, Trollstigenin kautta, 
maisemat olivat todella kauniita ja kah-
denkymmenen Shelbyn karavaani herätti 
suurta huomiota jyristessään pitkin ser-
pentiiniteitä.

Moldessa majoituimme Scandic Hotel 
Seiletiin, hotelli sijaitsee vuonon rannalla 



Shelby-karavaanimme herätti huomiota kaikkialla.

Scandinavia 2019 Tour

Jotunheimin kansallispuistossa. Esson valtaus.

ja kaikille oli varattuna huone vuononä-
köalalla. Tässä hotellissa yövyimme kaksi 
yötä.

Tiistai 6. päivä oli varattu käyntiin At-
lantic Ocean Roadilla. Tie on yksi Norjan 
upeimmista teistä, jossa on lukuisia sil-
toja saarelta toiselle ja maisemat jälleen 
mitä upeimmat. Kosolan Mika otti upeita 
videoita dronellaan kun ajoimme tiellä.

Keskiviikkona 7.  päivä matka jatkui 
kohti Ansnes Bryggeria 248 kilometriä. 
Majapaikka sijaitsee meren rannalla ja 
se on erikoistunut kalaruokiin. Tarjolla 
oli jos jonkinlaista merenelävää, mutta 
ne näyttivät sen verran eksoottisilta, et-
tä tyydyimme pihveihin... Ennen ruokai-
lua oli tarjolla ajelu Rib-boatilla, kaksi 
350 hevosvoimaista perämoottoria antoi 
kunnon kyydin kumiveneelle ja täytyy 

sanoa, että en ole koskaan edennyt niin 
kovaa veden päällä. Loppuilta sujuikin 
muilla sitten rennoissa merkeissä, koska 
seuraavana päivänä oli lyhyt ajomatka 
Trondheimiin eikä tarvinnut nousta niin 
aikaisin. Tarja ja minä jouduimme jättä-
mään Tourin kesken, koska meidän piti 
olla lauantaina Kajaanissa poikamme va-
latilaisuudessa, joten ajoimme torstaina 
900 kilometriä Tukholmaan yölautalle.
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Ryhmäkuva Dalsnibban huipulla.

3211 kilometriä takana, 352 litraa 
menovettä ja monta kokemusta rikkaam-
pana saavuimme kotiin perjantaina. 
Ilmat suosivat meitä koko matkan ajan 
ja ensimmäinen vesisade saatiin vasta 
paluumatkalla Tukholmaan. Saimme lu-
kuisia uusia ystäviä ja Shelbymme toimi 
moitteetta koko matkan. Huhuja liikkui 
matkan aikana, että ensivuoden Touri jär-
jestetään mahdollisesti eteläisessä Sak-
sassa, joten matkaan vain useampi Suo-
mi-Shelbykin, suosittelen ehdottomasti.

Torstaina 8.8. Jukan ja Tarjan suunna-
tessa kotiin me muut heräilimme myöhäi-
seen starttiin kohti Trondheimia.

Matkalla meidän letkaamme liittyi 
ReFuel-kuvausryhmä. Pysähdeltiin ja 
otettiin vidopätkiä. Valmiin videon löydät 
www.refuel.no sivustolta kohdasta Team 
Shelby Scandinavia Tour 2019.

Asetuimme Scandic Solsiden ho-
telliimme, mikä oli mukava upealla 
paikkaa sijaitseva hotelli. Hotelli oli siis 
meren äärellä, mutta silti ihan keskellä 
kaupunkia. Illallista nautimme yhdessä 
Egon torniravintolassa, mikä oli lähes 
täsmälleen samanlainen paikka, kuin 
meillä Suomessa ravintola Näsinneula. 
Näköalat olivat huikeat ja ylhäältä nä-
ki hienosti koko kaupungin, kun istui 
paikallaan ja torni pyöri. Bongasimme 
oman hotellin myös, mutta tällä kertaa 

kuljimme taksilla, vaikka etäisyys ei niin 
suuri ollut.

Perjantai 9.8. Trondheimissä olimme 
kaksi yötä samassa hotellissa. Aamulla 
oli vuorossa auton pesua päivän kuvauk-
sia ja illan Hot August Nights -tapahtu-
maa varten. Starttasimme omaan tahtiin 
American Car Club of Norwayn vierailuun. 
Tutustumiskierroksella nähtiin Norjan 
Amerikan autokerhon tilat, autolehden 
toimituksen tilat, talossa sijaitsevan jenk-
kityylisen ravintolan sekä huoltopisteen, 
missä muutamaa seurueemme autoa hi-
tusen fi ksailtiin. Paikassa sijaitsee myös 
jenkkiautojen osia myyvä liike.

Itsellä aikaa tosiaan kului GT40:sen pie-
nen huollon kimpussa. Tulpanjohdoista 
viisi oli sulanut hitaassa kaupunkiajossa. 
Uudet johdot onneksi löytyi ja auto saatiin 
kuntoon. Apuna oli viiden mekaanikon 
innostunut tiimi meidän tour porukasta. 
Kuulemma oli heille ainutlaatuinen tilai-
suus ja halusivat kaikki auttaa. ISO KIITOS.
Siitä suoraan kuvauksiin lehtiartikkeliin 
Amcar Magazineen. Päivällistä nautimme 
yhdessä ja joukkoon liittyi uusia jäseniä 
Trondheimin alueelta. Ruokailun yhtey-
dessä paikallisen Mustang-kerhon pomo 
esittäytyi ja kertoi alueen Mustang-har-
rastuksesta.

Illan kohokohta oli, kun menimme 
Hot August Nights Norway 2019 -tapah-

tumaan. Ilta oli hyvin vapaamuotoinen, 
cars and coff ee -tapahtuma. Erilaisia jenk-
kiautoja tuli ja meni sisäänpääsymaksun 
ollessa 100 kruunua. Tapahtuma oli mu-
kavasti järjestetty. Livemusiikki soi lavalla 
ja ihmiset viihtyivät alueella.

Tämä ilta oli meidän viimeinen. Läh-
dimme noin kymmenen aikaan illalla 
takaisin hotellille pakkaamaan ja nuk-
kumaan, sillä aamulla starttaamme 4,45 
kohden Osloa ja ART2019 tapahtumaan.

Lauantaina 10.8. Shelby Scandinavia 
Tour 2019 esittäytyi vielä Trondheimissä 
autonäyttelyssä, mutta me lähdimme 
aamuvarhaisella kohden Osloa ja uusia 
seikkailuja.

Kiitos Trond ja koko Norjan Shelby 
harrastajat hienosta matkasta Scandi-
navia kierroksella. Ajaminen on meille 
nautinto! 

Nähdään ensi kesänä Saksassa
31.7.–8.8.2020 suuntana Alpit.

Videoita reissusta: FB sekä YouTube
@blackbullpower

Teksti: Jukka Kauraoja ja 
 Hanna Sorri-Kosola
Kuvat: Black Bull Power

Trolsstigen alaspäin letkassa.Hanna matkasi yhden päivän GT40 kyydissä.
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Slalom Cup 2019

GAME OF CONE’S

Kolmannelle sijalle vain neljän pis-
teen erolla kakkoseen ajoi Team Strikers
102 pisteellä. Jukka Nousiainen, Jussi 
Supperi ja Marko Hokkanen. 

Muutamia poiminnan arvoisia suori-
tuksia oli viimeisen kilpailun jälkeisiin 
tasapisteisiin päättynyt Early Modifi ed 
-luokan Jukka Aaltosen ja Jukka Nousi-
aisen vääntö, jossa voitto ratkesi lopulta 
kauden aikana ajettujen keilavirheiden 
määrällä Jukka Aaltoselle.

Super Saloonissa Simo Pohjavirta re-
pi selvän eron toiseksi tulleeseen Jari 
Aselliin ja kolmanneksi tulleeseen Marko 
Hokkaseen.

Late Modifi ed -luokassa kerhomme 
nuoret & nopeat Joni Heikkilä ja Santeri 
Siltala painivat kauden mittaan tiukasti 
kisaten. Kauden voitto meni kuitenkin 
selvällä piste-erolla Joni Heikkilälle.

Palkintojen jako sarjoittain toimitettiin 
pikkujouluissa. Tämän ollessa vuoden 
viimeinen tilannepäivitys, jäämmekin 
odottelemaan kauden 2020 uusia tuulia 
niin sääntöjen kuin ratojenkin suhteen. 
Sääntöjen uudistamisen toteuttaa Jari 
Siltala yli 20 vuoden kokemuksella lajista. 
Aiheesta lisää foorumimme race-osiossa.

Kiitos kaudesta kaikille kesän aikana 
lajiin tutustuneille ja jo lajiin koukuttu-
neille. Nähdään kun asfaltti on jälleen 
kuumaa! 

Teksti: Antti Kallio, Slalom vastaava
Kuvat: Esko Pamppunen

Taisto Rajala ohjeistamassa Jari Asellia 
testilenkille Mustangillaan. 

Team Strikers: Marko Hokkanen, 
Jussi Supperi ja Jukka Nousiainen

K audella 2019 ajettiin pääosin 
vauhdikkaita ja selkeitä ratoja. Pe-
sämäen syysratapäivän yhteyteen 

liitetty kauden viimeinen Slalom-ajohar-
joittelutapahtuma ei tehnyt tässä poik-
keusta. 

Iltapäivällä Slalomin alkaessa pilvet 
hälvenivät taivaalta ja rataa päästiin aja-
maan aurinkoisessa, syksyisen viileähkös-
sä säässä. Vetoja ehdittiin ajaa 3 kierrosta 
juuri ennen ilta seitsemän auringon laskua.

Tähän kolmeen tuntiin mahtui spin-
nauksia, joista tyylikkäin ehkä Marko 
Hokkasen F1-tyyliin jatkettu pyörähdys. 
Radan alkupäässä nähtiin monenlaisia 
ajolinjojen valintoja, jotka tuottivat erilai-
sia lopputuloksia.

Yksilösarjassa yleiskilpailun voittaja 
Sanna Pilvesvuori oli antanut näyttön-
sä ylivoimasta Lady’s Cupissa jo ennen 
viimeistä kilpailua. Kuitenkin hänelle 
oli selvää, että tiimille kerätään pisteitä 
ihan viimeiseen keilaporttiin asti. Sanna 
varmistikin voiton ottamalla myös tästä 
kisasta täydet pisteet.

Team Cupissa Rayden Racingin tiimien 
kahden kauden mittaisen voittoputken 
jälkeen ykkössijan vei Hakala Xtreme feat. 
Kevytrahti Motorsport Unicorns 118 pis-
teellä. Tiimissä Erkki Nikkilä, Joni Heik-
kilä ja Sanna Pilvesvuori.

Toisen sijan otti jo edelliskauden ta-
paan Tuumacid Racing Team pisteillä 106. 
Mikko Mäkinen, Simo Pohjavirta ja Tep-
po Inkinen.

Tulokset seuraavalla sivulla.

– End of the season
Slalom Cup 5

– End of the season
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Yleiskilpailu
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1 Sanna Pilvesvuori 11 11 11 11 9 44 30

2 Simo Pohjavirta 11 9 9 11 11 42 22

3 Joni Heikkilä 8 9 11 9 11 40 28

4 Jukka Aaltonen 8 7 8 11 11 38 2

5 Jukka Nousiainen 11 9 9 8 9 38 20

6 Arto Malinen 7 11 8 9 35 6

7 Jari Asell 8 5 11 6 9 34 34

8 Teppo Inkinen 9 8 7 9 8 34 36

9 Santeri Siltala 7 6 9 11 6 33 11

10 Tiina Salmijärvi 7 8 9 8 32 37

11 Jussi Supperi 8 7 8 9 7 32 44

12 Marko Hokkanen 6 8 8 3 8 30 30

13 Lauri Salokangas 7 6 6 7 26 4

14 Jari Siltala 4 7 5 9 5 26 23

15 Mikko Rajala 9 8 8 25 20

16 Terhi Tuominen 7 6 7 20 5

17 Mikko Mäkinen 7 7 6 20 10

18 Sauli Klaavu 3 6 6 1 5 20 45

19 Saara Viteli 9 9 18 14

20 Harri Kunttu 2 5 5 6 18 24

21 Pekka Lappi 5 5 7 17 30

22 Kirsi Malinen 6 9 15 2

23 Oiva Malin 7 8 15 6

24 Erkki Nikkilä 11 4 15 14

25 Sami Syvänen 7 7 14 9

26 Maija Laitinen 8 6 14 11

27 Mikko Wahlroos 1 3 4 6 14 16

28 Petri Laitinen 4 6 4 14 20

29 Saku  Inkinen 7 7 14 44

30 Vesa Mikkonen 5 8 13 2

31 Tuula Haapasalo 3 5 5 13 5

32 Auli Takala 5 7 12 11

33 Heli Vinha 5 7 12 12

34 Jukka Kaurola 1 1 3 7 12 31

35 Aki Suni 1 6 5 12 42

36 Tapio Vuormaa 11 11 0

37 Jarmo Mäkinen 6 3 9 12

38 Jari Hauta-Aho 4 4 1 9 18

39 Markku Timonen 1 1 7 9 53

40 Maria Zinck 8 8 2

41 Heikki Törmänen 8 8 8

42 Ari Haapakoski 2 6 8 10

43 Maija  Laitinen 8 8 20

44 Eliisa Malinen 6 6 0

45 Kaj Österholm 6 6 13

46 Christina  Palmu 6 6 45

47 Petri Kumpuvaara 5 5 6

48 Teppo Kuusijärvi 5 5 22

49 Päivi Karmakainen 4 4 0

Iiro Suhonen 4 4 0

Early Stock
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1 103 Jussi Supperi 8 7 8 9 7 32 44

2 313 Terhi Tuominen 6 7 6 19 5

3 601 Tuula Haapasalo 6 6 6 18 5

4 101 Oiva Malin 7 8 15 6

5 112 Christina  Palmu 7 7 45

Early Modifi ed
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1 203 Jukka Aaltonen 8 7 8 11 11 38 2

2 130 Jukka Nousiainen 11 9 9 8 9 38 20

3 205 Teppo Inkinen 9 7 9 8 33 9

4 206 Sauli Klaavu 3 6 6 1 5 20 45

5 230 Harri Kunttu 2 5 5 6 18 24

6 202 Erkki Nikkilä 11 4 15 14

7 125 Saku  Inkinen 7 7 14 44

8 223 Vesa Mikkonen 5 8 13 2

9 102 Petri Laitinen 4 6 10 20

10 210 Arto Malinen 7 7 0

11 605 Sanna Pilvesvuori 6 6 0

12 602 Heli Vinha 4 1 5 12

13 218 Mika Kaastinen 3 3 38

14 106 Maija  Laitinen 2 2 20

15 217 Markku Timonen 1 1 7

Late Stock
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1 301 Lauri Salokangas 7 6 6 7 26 4

2 302 Mikko Mäkinen 7 7 6 20 10

3 621 Kirsi Malinen 6 6 0

Slalom Cup 
2019

Tulokset



Late Modifi ed
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1 416 Joni Heikkilä 8 9 11 9 11 40 28

2 426 Santeri Siltala 7 9 11 6 33 7

3 410 Arto Malinen 11 8 9 28 6

4 622 Sanna Pilvesvuori 7 7 7 2 23 30

5 418 Mikko Rajala 8 8 16 14

6 421 Pekka Lappi 5 7 12 28

7 315 Aki Suni 6 5 11 28

8 406 Jarmo Mäkinen 6 3 9 12

9 409 Jari Hauta-Aho 4 4 1 9 18

10 408 Teppo Inkinen 8 8 27

11 607 Päivi Karmakainen 6 6 0

12 404 Kaj Österholm 6 6 13

13 427 Jari Siltala 5 5 0

14 310 Petri Kumpuvaara 5 5 6

15 320 Iiro Suhonen 4 4 0

16 609 Eliisa Malinen 3 3 0

17 114 Vesa  Kovanen 3 3 42

18 321 Kirsi Malinen 1 1 2

19 420 Juuso Suhonen 1 1 10

Super Saloon
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1 502 Simo Pohjavirta 11 9 9 11 11 42 22

2 509 Jari Asell 8 5 11 6 9 34 34

3 513 Marko Hokkanen 6 8 8 3 8 30 30

4 503 Jari Siltala 4 7 5 9 25 23

5 520 Sami Syvänen 7 7 14 9

6 307 Mikko Wahlroos 1 3 4 6 14 16

7 515 Jukka Kaurola 1 1 3 7 12 31

8 529 Tapio Vuormaa 11 11 0

9 525 Mikko Rajala 9 9 6

10 624 Tiina Salmijärvi 1 1 2 5 9 37

11 519 Heikki Törmänen 8 8 8

12 309 Ari Haapakoski 2 6 8 10

13 327 Markku Timonen 1 7 8 46

14 530 Santeri Siltala 6 6 4

15 528 Pekka Lappi 5 5 2

16 611 Saara Viteli 1 4 5 14

17 128 Teppo Kuusijärvi 5 5 22

18 504 Vesa Mattila 4 4 0

121 Petri Laitinen 4 4 0

20 625 Maija Laitinen 1 3 4 11

21 522 Kimmo Nieminen 3 3 0

22 526 Jarmo Zinck 2 1 3 38

23 630 Kirsi Malinen 2 2 0

24 626 Auli Takala 1 1 2 11

25 627 Maria Zinck 1 1 2

26 506 Harri Pekkala 1 1 5

27 306 Aki Suni 1 1 14

LadyCup
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1 Sanna Pilvesvuori 11 11 11 11 9 44 30

2 Tiina Salmijärvi 7 8 9 8 32 37

3 Terhi Tuominen 7 6 7 20 5

4 Saara Viteli 9 9 18 14

5 Kirsi Malinen 6 9 15 2

6 Maija Laitinen 8 6 14 11

7 Tuula Haapasalo 3 5 5 13 5

8 Auli Takala 5 7 12 11

9 Heli Vinha 5 7 12 12

10 Maria Zinck 8 8 2

11 Maija  Laitinen 8 8 20

12 Eliisa Malinen 6 6 0

13 Christina  Palmu 6 6 45

14 Päivi Karmakainen 4 4 0

Team Cup
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1

Hakala 
Xtreme feat. 
Kevytrahti 
Motorsport 
Unicorns

Erkki Nikkilä 11 4 15

Sanna Pilvesvuori 11 11 11 11 9 44

Joni Heikkilä 8 9 11 9 11 40

YHTEENSÄ 19 31 22 24 20 118

2 Tuumacid 
Racing Team

Simo Pohjavirta 11 9 9 11 11 42

Teppo Inkinen 9 8 7 9 8 34

Mikko Mäkinen 7 7 6 20

YHTEENSÄ 20 24 23 20 25 106

3 Team 
Strikers

Jukka Nousiainen 11 9 9 8 9 38

Marko Hokkanen 6 8 8 3 8 30

Jussi Supperi 8 7 8 9 7 32

YHTEENSÄ 25 24 25 20 24 102

4 Rayden 
Racing Fast!

Santeri Siltala 7 6 9 11 6 33

Jari Asell 8 5 11 6 9 34

Jari Siltala 4 7 5 9 5 26

YHTEENSÄ 19 18 25 26 20 94

5

Hakala 
Xtreme feat. 
Kevytrahti 
Motorsport 
Pegasi

Mikko Rajala 9 8 8 25

Jukka Aaltonen 8 7 8 11 11 38

Pekka Lappi 5 5 7 17

YHTEENSÄ 22 7 8 24 26 87

6
Pony 
Express 
Racing

Arto Malinen 7 11 8 9 35

Kirsi Malinen 6 9 15

Aki Suni 1 6 5 12

YHTEENSÄ 14 26 13 0 9 70

7
Smoke and 
The Bandits 
1&2

Harri Kunttu 2 5 5 6 18

Markku Timonen 1 1 7 9

Mikko Wahlroos 1 3 4 6 14

YHTEENSÄ 4 8 0 10 19 41

8
Rayden 
Racing 
Furious!

Ari Haapakoski 2 6 8

Saara Viteli 9 9 18

Jukka Kaurola 1 1 3 7 12

YHTEENSÄ 12 1 18 7 0 38



Sääntökirjoja on vapaasti luettavissa 
myös EMMAn nettisivuilla, jos haluaa hie-
man kurkistaa pintaa syvemmälle.

Auton rakentaminen
kautta 2019 varten

Kaiken muun auton ehostamisen ohessa 
varsinainen hifi laitteiston päivitys alkoi jo 
vuonna 2017 syksyllä. Käytännössä vuo-
den 2018 Mustang seisoi pilttuussaan ja 
uusi äänentoistojärjestelmä rakentui pai-
kalleen pikkuhiljaa. Vanhassa kisalaitteis-
tossa ei sinänsä ollut mitään vikaa, mutta 
nyt halusin korjata muutaman asennus-
teknisen haasteen ja samalla kokeilla jo-
tain uutta. Auton vaimennusmateriaaleja 
lisättiin ja eritoten ovien rakentamiseen 
käytin aikaa reilusti. Nykytrendin mukai-
sesti autosoittimen tilalle tuli iPad 4, joka 

on integroitu 3D-tulostettuun keskikon-
solikehykseen. Tästä päätelaitteesta on 
suora datan siirto signaaliprosessorille, 
joka on niin sanotusti järjestelmän aivot. 
Signaaliprosessorilla suoritetaan se tär-
kein työ, eli laitteiston säätö, johon aikaa 
voi käyttää loputtomasti.

Hifi en säätö on niin mittava kokonai-
suus, ettei sitä pysty yksiselitteisesti aina-
kaan allekirjoittanut avaamaan. Kyse on 
karkeasti kuvattuna erilaisten kaiuttimien 
äänen yhteensovittamisesta, jossa ele-
menttien tuottamaa ääntä säädetään esi-
merkiksi määrittämällä sille taajuusalue, 
ali- ja ylipäästöt, vasteet, viiveet, jako-
jyrkkyydet ja niin edelleen. Signaalipro-
sessorissa on itsessään myös vahvistin, 
jolla soitetaan auton aktiivista etupäätä. 
Käytännössä se tarkoittaa ovissa olevia 
subwoofereita sekä a-pilareissa olevia 
laajakaistaelementtejä sekä diskantteja.

Täydellistä soundia etsimässä  
[OSA 2]

K äsite ”autohifi ” saa varsin usein 
kuulijassa ensimmäisen mieliku-
van kulkineesta, jossa niin sanottu 

hifi  muotoutuu korvin kuultavana erilai-
sien matalien taajuuksien, jumputuksen 
ja valitettavan usein räminän sekamels-
kaksi. Erilaiset autohifi in liittyvät kilpai-
luformaatit pitävät sisällään myös näitä 
varsin suosittuja kilpailumuotoja, jotka 
keskittyvät kovimman mahdollisimman 
äänenpaineen tuottamiseen. Tässä ar-
tikkelissa haluan kuitenkin esitellä toista 
ääripäätä, äänenlaadulla kilpailemista. 
Vaikket autoosi kaipaa muuta kuin V-ko-
neen mahtavaa soundia, saattaa sinua 
kuitenkin kiinnostaa esimerkiksi kotiteat-
terijärjestelmän rakentaminen, jossa ta-
voitteena usein on ääneltään vaikuttava 
ja aito kuunteluelämys. Auton äänenlaa-
tukisaamisessa tätä elämystä tavoitellaan 
myös akustisesti haasteellisessa tilassa, 
ajoneuvon sisällä kuljettajan paikalla. 

EMMA Finland ja 
kilpaileminen

Edellisestä kilpailukaudestani on muuta-
ma vuosi. 2015 kilpailukausi jätti jälkeen-
sä vahvan hifi kärpäsen puraisun, josta 
nyt välivuosien jälkeen oli mukava palata 
kilpailemaan EMMA Finlandin kisoihin. 
Corralissa oli aikanaan myös pientä juttua 
mainitsemastani kilpailukaudesta.

European Mobile Media Association on 
kilpailuformaattina maailmanlaajuinen. 
EMMA organisaationa määrittää kilpai-
luluokat ja niiden varsin tarkat säännöt. Vahvistinräkki
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Lisäksi asensin autoon pienen mono-
vahvistimen soittamaan tarvittaessa kah-
deksan tuuman pientä subwooferia, joka 
on laitettu suljettuun koteloon etupenk-
kien välittömään läheisyyteen. Vuoden 
2019 EMMA kisojen fi naalissa en kuiten-
kaan äänenlaatuarvosteluissa subwoofe-
ria käyttänyt, vaan tuomarit kuuntelivat 
käytännössä pelkkää niin sanottua etu-
päätä. Auton näkyvissä asennuksissa käy-
tettiin showtyylisesti pleksejä, ledejä ja nu-
kattuja pintoja. Pienen lisämausteen antaa 
myös mattapintaiset alumiinidetaljit. 

Osakilpailut

Jo ennen kisakauden 2019 aloitusta mi-
nulle oli selvää, että kisaamaan lähdetään 
kahdessa eri luokassa. Tärkeämpi minul-
le oli äänenlaatupuolella (sound quality) 
Skilled 4000€ -hintarajoitteinen luokka. 
S-kategorian hintarajoitus tarkoittaa si-
tä, että päätelaite, vahvistimet, signaali-
prosessorit ja elementit eivät saa ylittää 
4000 euron tolppaa. Tämä taas tarkoittaa 
suunnitteluvaiheessa tarkkoja valinto-
ja laitteiston suhteen. Laitteiston arvo 
tarkastetaan kaikille kisaajamaille yhtei-
sestä tietokannasta. Samoin ostetuista 
laitteista tulee esittää kuitit tuomareiden 
niin pyytäessä. Toisena kilpailuluokkana 
minulla oli Tuning Stock+, jossa äänen-
laadun lisäksi arvioidaan koko muukin 
auto ja siihen tehdyt muutokset.

Kilpailukausi alkoi itselle mukavasti 
kotoa Kajaanista 18. toukokuuta, jossa 
paikallisen autokerhomme Backwoods 
Customsin järjestämään BWCruising-ta-
pahtumaan saatiin nyt toisen kerran 
EMMAn osakilpailu. Tällä kertaa tapahtu-
mapäivän järjestelyiden kiireet menivät 
kerhomme muille jäsenille, kun itse sai 
enempi keskittyä tulevaan kisaan. Aja-
tukseni oli hakea taas tuntumaa EMMA-ki-

soista ja tärkeimpänä jännitti äänenlaa-
tuarvostelujen tulokset. No, kävi kuin 
katsastusasemalla vikalistaa haettaessa. 
Paljon oli töitä edessä, jotta auton soundi 
saataisiin kelvolliselle tasolle. Palautetta 
tuli asennuksista ja soundista paljon, jo-
ten iso nippu kotiläksyjä oli odottamassa. 

Toinen osakilpailu, johon pääsin mu-
kaan, järjestettiin Kalajoella 20. heinäkuuta 
JJ Audion isännöimänä. Kuuma kesäpäivä 
poltti niskaa mukavasti koko pitkän päivän 
ja lisää palautetta saatiin. Nyt kuitenkin se 
tärkein, eli soundi, oli saatu jo parempaan 
suuntaan. Tämä näkyi selkeänä nousuna 
kuuntelutuomarointien pisteissä.

Kolmas osakilpailu, johon itse pääsin 
osallistumaan, järjestettiin Mikkelissä 
EC Car Shown yhteydessä 10. elokuuta. 
Päivän tuomarointilinja oli kova ja mer-
kittävää parannusta soundiin en ollut 
ainakaan täällä saadun palautteen pe-
rusteella onnistunut luomaan. Kilpailun 
jälkeen eräs vanha kisakonkari istahti 
hetkeksi autooni kuskin paikalle. Istuim-
me autossa ja teimme pikaisia säätöjä, 
joilla muutama ongelma-alue äänessä 
alkoi heti parantumaan. Muistivihkoni 
sivut alkoivat täyttymään nopeasti, kun 
yritin pitää kirjaa kaikista vinkeistä, joi-
ta minulle opetettiin ja neuvottiin. Yksi 
EMMA Finlandin mahtavista piirteistä on-
kin ollut porukan yhteishenki ja selkeä 
tahto neuvoa ja opastaa aloittelijoita.

EMMAn osakilpailuissa ideana on, että 
kauden aikana kilpailijan pitää osallistua 
vähintään kahteen osakilpailuun ja oltava 
kauden lopussa pisteissä viiden parhaan 
joukossa, jolloin voi lunastaa itselleen 
fi naalipaikan. Tämä on kohtuu helposti 
saavutettavissa, sillä osakilpailuja kauden 
aikana on melko monta ja lajin vaativuus ja 
pikkutarkat säännöt eivät aina välttämät-
tä houkuttele ihmisiä lähtemään mukaan 
kisaamaan. Niin sanotusti helppoa tietä 
onneen ei tässäkään lajissa ole. Itseäni pik- Kytkinpaneeli

Päätelaitteet
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kutarkkuus ja täydellisen äänen tavoittelu 
kiehtoo ja pienin askelin huomaa oppivan-
sa koko ajan jotain uutta. Onneksi nyt hifi -
kisaamisessa eletään aktiivista ajanjaksoa, 
jolloin selkeästi esimerkiksi aloittelijoiden 
luokissa kisaajia on ollut poikkeuksellisen 
paljon. Tämä lupaa hyvää jo seuraavaakin 
kautta ajatellen.

Finaalit Tampereella

Mikkelin kilpailun jälkeen alkoikin sitten 
kova valmistautuminen fi naaleihin. On-
neksi itse sain syyskuun alussa tiimika-
verilta apua säätöjen teossa, sillä niiden 
johdosta auton soundi alkoi toden teolla 
löytämään paikkansa.

Syyskuun lopussa päästiin sitten vih-
doin mittelöimään Tampereelle EMMA 
Finlandin kauden huipentumaan, eli fi -
naaliviikonloppuun. Paikka oli tapahtu-
makeskuksena toimiva Kuivaamo, joka 
mielestäni sopi hyvin tällaisellekin auto-
tapahtumalle. Noin 60 autoa sisällä hallis-
sa ja yleisölle vapaa pääsy.

Varsinainen kilpailupäivä oli lauantai, 
jolloin omaa autoani tuomaroitiin SQ 
S4000 -luokassa kahden kuuntelutuoma-
roinnin ja yhden asennustuomaroinnin 
verran, sekä Tuning Stock -luokassa yhden 
kuuntelun, yhden asennuksen ja yhden 
mittauksen verran. Siinä riitti koko päiväk-
si jännitettävää. Samaan aikaan yleisölle 
demottiin omia autoja ja halukkaat pääs-
tettiin kuuntelemaan kuskin paikalle.

Virallisen osuuden päätyttyä aloitettiin 
Kuivaamolla iltatilaisuus, jossa tankattiin 
ensimmäiseksi nälkäiset kisaajat, tuoma-
rit ja toimitsijat hyvän ruuan ja juoman 
avulla. Ilta huipentui palkintojen jakoon, 
jossa sitten jännitettiin herkeämättä niin 
kavereiden kuin omastakin puolesta.

Omat tulokset olivat mieltä lämmittä-
viä, sillä kotiinviemisiksi tuli molemmista 
kilpailuluokista Suomenmestaruus. Lisäk-
si sain kutsun Best of Install -kisaan sun-
nuntaille. Best of Install -kilpailuun EMMAn 
tuomarit valitsivat 5 autoa, joista arvioitiin 
asennukset. Näkökulmana on etsiä joukos-
ta ne autot, jotka pistävät eniten silmään 
yleisön mielestä. Asennustyön viimeistely 
ja laatu luonnollisesti ovat arvosteltavia 
kohteita. Tässä kutsukilpailussa Mustang 
tuli hopeasijalle, joka oli itselleni erittäin 
suuri yllätys. Todella kovia ja viimeisteltyjä 
autoja oli kisaamassa. Täydellinen loppu-
huipennus mahtavalle viikonlopulle.

Jatkosuunnitelmat

Ensi vuoteen lähdetään taas nöyrin mielin 
ja luvassa on hieman hifi en päivitystä talven 
aikana. SQ-kilpailuluokka ottaa harppauk-
sen eteenpäin, kun S-luokan mestaruuden 
jälkeen hypätään M (Master) -luokkaan ki-
saamaan jo melkoisia konkareita vastaan.

Jos nähdään jossakin, ja tällainen kil-
pailulaji tai äänenlaatu sattuu kiinnosta-
maan, niin tervetuloa kuuntelulle! 

Heikki Lähteenmäki @hezperado

Kuvia ja projektia voi seurata 
perinteisten somekanavien kautta;
IG ja FB: @hezperado 
sekä hauilla; #hezperado #bwcustoms 
#teamfanaticaudio #aigroup #emmafi nland
tai web: emmafi nland.com / 
bwcustoms.com / hezperado.com
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Haapalaisen Vanha Kauppa on toiminut 
kesäkahvilana vuodesta 2017. He toimivat vanhan 
sekatavarakaupan tiloissa, jotka on remontoitu varta 
vasten lounas-kahvilakäyttöön. Asiakaspaikkoja 
on noin 30. He palvelevat keskiviikkona, torstaina 
ja sunnuntaina klo 12–17. Muina aikona tilat ja 
ruokapalvelut tilattavissa ryhmille ja pieniin juhliin.

Merikarvian rantatie 914, Pohjansaha

K okoonnuimme sunnuntaina aamupäivällä 22.9. Po-
rin Tikkulan ABC:llä. Sää oli mitä parhain syksyiseen 
cruisingretkeen. Puolilta päivin, vahvistuksia Varsi-

nais-Suomen Mustangeista saanut, 17 auton letka nytkähti 
kohti Porin ja Merikarvian rajalla sijaitsevaa Pohjansahaa ja 
siellä kohteena Haapalaisen Vanha Kauppa. 

Maisemateitä ja maaseutua kiertäen saavuimme yhtenä let-
kana kaupalle. Siellä vastassa oli kaksi Mustangia Merikarvialta 
ja kaupan antimet: lohi- ja tomaattikeittoa, itse leivottuja lei-
vonnaisia ja kahvia. Kaupan antimet maistuivat ja kaikki noin 
40 henkilöä viihtyivät hyvin. Kaupalla oli myös Marlenen järjes-
tämä Ponipuodin piste, mihin oli saanut tilata ennakkoon puo-
din tavaroita ja jotain pientä oli ylimääräisenäkin myynnissä.

Kaupalta jatkoimme, vatsat täynnä, matkaa Uotilan Veijon 
tallille Isojoenrantaan, jossa kaikkien yllätykseksi oli tarjolla 
vielä pizzaa ja limua. Ihania ihmisiä ja rentoa yhdessäoloa, josta 
kaikki selkeästi nauttivat.

Tähän reissuun oli hyvä päättää vanhemman kaluston ajo-
kausi. Kiitos kaikille mukana olleille. 

Kati

Lohisoppaa Haapalaisen
Vanhalla Kaupalla



Perillä Vancouverissa huomattiin kau-
pungin olevan toiseksi ruuhkaisin koko 
Pohjois-Amerikassa. Fakta laittoi huurret-
ta hattuun autokaupoille suunnatessa. 
Olisiko joku kiltti retromuskeli automaa-
tilla sittenkin fi ksumpi veto, kuin rallimalli 
manuaali Mustangin osto? Tarvittiin oival-
linen citykäytön auto.

Eikun valitsemaan. Pitkä tarina lyhyes-
ti: Challenger R/T oli korskea peli, mutta 
tuntui kömpelöltä. Camaro SS oli haus-
kan moderni, vähän kuin isoksi kasvanut 

K aikkihan me näemme päiväunia 
uuden Mustangin ostosta kätei-
sellä? Tässä jutussa se toteutuu 

Kanadassa – kolminäytöksisessä teatte-
riesityksessä.

Kesällä 2011 kuulin töissä, että Lännel-
le pitää lähteä.

Luvattiin hankalia hommia ja stres-
simankelin suhinaa. Innostuuhan siitä. 
Pakattiin koti pieneen konttiin, laitettiin 
ajoneuvot lompakkoon, moikattiin kave-
rit ja hyvästeltiin sukulaiset.
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Boss tuli taloon sopivasti 
jouluksi. Siinäpä oli joululahjaa 
meille kummallekin. Keltainen 

hurmuri punaisella rusetilla. 
Ho-ho-hoo! Ensimmäinen 
reissu tehtiin heti vuoden 

vaihtuessa Seattleen.

Hot Wheels, sekä oikein kiva matkavaunu 
highwaylla. Ford high-perf dealerillä oli 
ehdokkaina Boss 302 ja Shelby GT500. 
Täysin erilaisia eläimiä toisiinsa nähden. 

Cobra vai Boss? Mukava pulma

Bossin kun tähtäsi dealerin pihasta ah-
taaseen liikennerakoon, niin se puikahti 
siihen kuin pikkubemari konsanaan. Ka-
biinissa ei ollut mitään luksusvarusteita, 

paitsi Recarot. Niin ja radio. Radiota ei 
kokeiltu, kun pujottelin sillalla SUVien 
muodostamalla keilaradalla. Manuaali 
rasahteli kodikkaasti.

Autokauppias kertoi, että 444 hp ko-
neessa on vain lohko samaa kuin GT:ssä. 
Veti henkeä, piteli jakkarasta ja inkutti, 
että traction control pitäisi laittaa päälle. 
Mentiin sataman parkkikselle pyörittele-
mään kaseja karjauttelemalla. 7500 rpm 
taisi saada selkäruodonkin vekkulisti väri-
semään. Vai oliko se vain tunneliikutusta?
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Shelby puolestaan oli julman tehokas 
ahdetulla 550 heppaisellaan. Kabiinissa 
oli lisää äänieristeitä, nahkaa, ralliraitaa 
penkeissä, ghettopoikien poppikoneet, 
satelliitti-Navi ja ääniohjatut komennot. 
Mietin highwaylla, että tämmöisellä luk-
susmuskelilla voisi ajaa vähän pidempää-
kin matkaa töihin.

Mutta sitten jumitti tunnelissa ruuh-
kaan. Eikä helpannut tuntiin. Shelby kuu-
meni. Itseäkin alkoi jotenkin vaivaamaan 
ahtimella rytyyttäminen. Kun vihdoin 
pääsi satamaan pyörittelemään, niin 
kankealta tuntui. Voimaa kyllä piisasi, voi 
hyvät pojat ja tytöt.

Seuraavaksi kuumeni autokauppias, 
joka halusi renkaiden silppuamisen si-
jasta takaisin liikkeeseen diilinvääntöön. 
Pyysin väsäämään asiallisen tarjouksen, 
koska oltiin täräyttämässa riihikuivaa pe-
liin ilman vaihtoauton riesaa.

Auton osto on suurta teatteria

”My best price only for you Dear Valued 
Customer” oli aikas paksua bullshittia. 
Bossiin olin aika kuumana ja nää pahuk-
set huomasivat sen. Mutta siihen olisi 
pitänyt laittaa kymppitonni premiumia 
ohjehinnan päälle, jotta diileri suostuu 
”limited edition” mallin myymään.

Että mitä! Haettiin manageri paikalle ja 
hän selitti kuin lapselle, että muita Bosseja 
ei ole myynnissa koko British Columbias-
sa (Suomen kokoinen Kanadan provinssi), 
joten harvinaisesta etuoikeudesta ostaa 
auto pitää maksaa kohtuullinen lisähinta.

Jaaha... entäs Shelby sitten? ”No näi-
den osalta onkin sellainen erikoinen ti-
lanne, että hallissa on viisi – joten voimme 
myydä ohjehinnalla.”

– Dear Sirs, haluaisin kyllä kunnollisen 
käteisalennuksen?

Niin autokauppias ja hänen pomonsa 
menivät managerin koppiin kuiskutte-
lemaan. Tulivat takaisin 2 000 dollarin 
alennuksen kera. Mutta päätös olisi pitä-
nyt tehdä siinä samassa, muuten tarjous 
raukeaa. Olisi pitänyt myös heti höylätä 
luottokortilta tonnin varausmaksu, jotta 

osoittaisin olevani tosissaan. Kävelin sit-
ten ulos.

Kotiläksyjä tekemään

Duunissa kerroin kokemuksistani kolle-
galle, jolla on kokemusta Kanadan auto-
kaupasta. Hän käski tehdä kotiläksyt ja 
selvittää, mitä muut dealerit tarjoavat. 

Bosseja löytyi kolme yksilöä myynnissä 
British Columbiassa, Shelbyjä 24. Käytiin 
katsomassa ja tinkaamassa kaikki Bossit. 

Shelbyjä piisasi tarjoushinnoitellussa rivistössä.

Keltainen Boss toimi moitteettomasti 
“daily driverinä” kauppareissuista 

muuttokuorman kuljetukseen. Kuljettajalla 
oli nenä kiinni tuulilasissa, mutta koko 
tavaramäärä tuli kerralla perille Bossin 

kyydittämänä omaan talliin.
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Tulos oli laiha: keltaisesta varustellusta 
haluttiin +10k premiumia, punaisesta 
perusmallista +5k sekä mustasta Laguna 
Secasta +20k CAD.

Kaksipaikkaista Lagunaa en halunnut 
muutenkaan, sillä tarvitsin käyttöautoon 
kääntyvät takapenkit. 

Shelbyjä sen sijaan sai joka paikasta 
tarjouksella. Paras diili oli -18k alle ohje-
hinnan. Eli halvemmalla kuin Boss. Ehkä 
muutkin koeajajat olivat huomanneet 
Shelbyn olevan hiukan raskas Vancou-
verin liikenteeseen. Kanukkeja vaivasi 

myöskin ekohurmos, joten hybridit olivat 
trendikkäitä. Amerikkalaiset muskeliau-
tot eivät.

Duunikollega neuvoi nauttimaan au-
tokaupan klassisesta kolmen näytöksen 
teatteriesityksestä.

 ”Sulla on rahat taskussa, joten kyllä ne 
kauppiasta polttelee. Relaa – nyt on vasta 
ekan näytöksen väliaika.”

Joten hyvät taustafaktat eväänä pala-
sin ilmoittamaan ekaan liikkeeseen (jossa 
keltainen oli), että olen edelleen kiinnos-
tunut. Alkoi teatterinäytös osa 2. 

Autokauppias ja manageri supattelivat 
pomon kopissa, palasivat luokseni myy-
jän koppiin puhumaan mukavia ja ympä-
ripyöreitä niitä näitä.

Näytöksen päätteeksi minulla oli kirjal-
linen tarjous Bossista vain +5k premiumil-
la. Lisäksi ilmainen ”Track Key” eli punai-
nen avain, joka muuttaa auton asetukset 
rähiseväksi ratakilpuriksi sekä kahden 
vuoden huollot 800 taalalla. 

Lupasin ostaa Bossin kunhan saan oh-
jehinnalla. Taas sain kävellä ulos.

Liki liippasi, ettei jutella Shelbylle

Näytöstä 3 odotellessa kävin verryttelynä 
toisella dealerillä ajelemassa uudella 
avo-Shelbyllä, josta tykkäsin coolin rai-
dattoman asun vuoksi. Aamupäivällä oli 
sattumalta harvinaisen soljuva liikenne. 
Sain muutaman kerran antaa ahtimen 
kunnolla vinkaista. Autokauppias piteli 
kauhukahvoista – halusi toimistoonsa ra-
hasta puhumaan.

Dealerin pihassa ahdinta jäähdytelles-
sä hän vielä kertasi Shelbyn faktat, pillit 
ja viheltimet. Sitten hän villiintyi esitte-
lemään ääniohjattua ilmastointia, pop-
pikonetta ja navigaattoria – joita voi siis 
komentaa puhumalla.

Vakuuttavasti osoitti hienoa Sync by 
Microsoft  -logoa konsolissa... komentaen 
Naville minun kotiosoitettani. Sen sijaan, 
että Shelby olisi mennyt kotiini kahdek-
san kilsan päähän, puheentunnistus kuit-
tasi suunnistavansa 1 200 kilsan päähän 
preerialle, Edmontoniin. Että sillä tavalla!

”Suur-Vancouver” tarjosi monipuoliset kotikulmat. Tässäkin biitsiä, johon 
Tyyni valtameri loiskii (ja lahdella näkyy miekkavalaita), taustalla siintää vuoret, 

joilla asustelee runsaasti karhuja. Oli oikein Karhuvaara liikennemerkkejä!

Brown Bros’illa oli oma kilpatalli sekä Racing-service, joka huolsi Bossit, Shelbyt ja Ford GT:t. Tämän rakennuksen 
pohjakerroksessa oli Brownin suvun kilpurit 60-luvulta alkaen. Mm. uutena heille tullut 1965 Shelby GT 350, jolla kisattu 
alusta alkaen. Tim Brownilla oli myös isänsä vanha 1969 Boss 302 ja nyt hän voitti Endurance-sarjan 2012 Boss 302 S:llään.
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Nousin ulos Shelbystä. En halunnut 
mitään Mikkisoft aa, haluan painella nap-
puloita ja kaasua, enkä jutella autolle.

Diilin vääntäminen päättyi siihen. Vaik-
ka tarjous puhutteli ”Sulo Vilenin” sielua, 
niin ei kiitos. Arton fi losofi a, miksi ha-
luaa ajaa Mustangilla, eikä vaikka Audilla 
on, että poni on yksinkertainen, halpa ja 
hauska auto – eikä mitään turhaa.

Bossin ratissa 
miettii makkaroita

Kollega neuvoi soittamaan ekalle keltai-
sen Bossin dealerille kuukauden viimei-

sellä viikolla ja uudistamaan tarjoukse-
ni. Autoliikkeillä saattaa silloin olla kova 
tarve vetää kuukauden myyntitavoitteet 
täyteen. Käteisasiakas on taivaan lahja.

En oikein uskonut ohjehintatarjouk-
seni vetävyyteen, mutta soitin myyjälle 
kumminkin. Vastaus oli, että tuskinpa 
suostumme, mutta voin jutella pomon 
kanssa. Tuntia myöhemmin pomo soit-
taa, että onko minulla aikuisten oikeasti 
tuotavissa rahat heti. Yes sir, tästähän 
olen koko ajan puhunut.

”Ahaa todellako? No – tehdään diili 
ohjehinnalla. Tarvitsen luottokortin nu-
meron heti ja veloitamme 10 % ennak-
komaksun. Huomenna pitää tuoda loput 

ja Boss viedä showroomista pois samalla 
kertaa.”

Hoksasin olevani vahvoilla ja halusin 
myös aiemmin luvatun Track Keyn, huol-
lot sekä vielä ruostesuojauksen. Ja sain 
kaikki.

Kun luovutusseremoniat oli hoidet-
tu niin murautin Bossilla liikenteeseen. 
Olo oli voipunut, kuin ison työprojektin 
jälkeen. Mietin, että mitäs nyt? Nälkäkin 
vaivasi ja mieleen tuli käsintehdyt mak-
karat. Ajoin kotisaaren kalasatamaan Ste-
vestoniin, josta saa rehtejä äijien tekemiä 
lihamakkaroita.

Iloisesti vaihteita rasautellen kirmasin 
ponilla kotiin. Anki grillaili makkarat, syö-
tiin, taputtelin massua ja katselin ponia ja 
olin onnellinen, kuin sirkushevonen.

Usvaa putkeen, vuorilla ja aavikoilla
Bossista tuli Vancouverin elämän arki-

auto. Sillä painettiin menemään sumussa 
ja kurassa. Kun kevät koitti, niin päästiin 
kotiradalle riehumaan. Bossin myyjäliike 
Brown Bros varasi asiakkailleen ja kave-
reilleen ratapäiviä ja oli hauska huomata, 
miten palvelu pelasi.

Itse Tim Brown tuli kisaamaan tehtaan 
Boss 302 S -versiollaan, joka on enduran-
ce kisoihin tarkoitettu täysraaseri, mutta 
samalla tekniikalla kuin meidän ’sivii-
li-Boss’. Tim toi mukanaan racing-osas-
tonsa mekaanikot, jotka huolehtivat 
meidän asiakkaiden autojen iskareiden 
ja ilmanpaineiden säädöistä ja tarjoilivat 
makkaraa.

Samat ässämekaanikot huoltivat Bos-
sin aina kisojen päätyttyä, koska racing 
manuaalissa suositellaan esim. Torsen 
lukkoperän öljyjen vaihtoa aina pitkän 
ratapäivän jälkeen. Samoin moottoriöl-
jyt vaihdettiin tuoreiksi. Minullahan oli 
kahden vuoden rajoittamat huollot, joten 
Bossia huollettiin pilkulleen.

Bossin kauppakassina käyttö oli lo-
pulta yllättävän sujuvaa. Ainoat hetket 
milloin kova kytkin ja manuaali rasittivat, 
oli pitkissä ruuhkissa, jotka Vancouveris-
sa ovat ajoittain pahemmat kuin L.A:ssa. 

Mustang Madness - puhutteleva mainoslakana.

Oregonin ja Kalifornian välisillä 
vuorilla varoiteltiin puumista. 

Paikalliset kutsuivat niitä 
”vuorileijoniksi”.
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Kiitos ”ideologisen vihreän liikennesuun-
nittelun”, eli nytkyteltiin valoista toisiin. 
Esimerkiksi USA:n Seattleen oli usein 
hauskempi mennä ostoksille ja rientoi-
hin, kuin Etelä-Vancouverista keskustan 
läpi pohjoisen puolelle.

Lomilla laukattiin pidemmille reissuil-
le. Resuttiin pitkin Länsi-Kanadaa tai ete-
lään Washingtoniin, Idahoon, Oregoniin. 
Erään kerran Ford kutsui meidät Boss 302 
rata-ajon ’Track Attack’ koulutukseensa, 
joka pidettiin Utahissa. Sinne siis ja kou-
lutuksen jälkeen oli niin kovat ajohalut, 
että jatkettiin Arizonaan. Lopulta tuli Me-
xico-kyltti vastaan ja koti mieleen.

Samassa muistin, että samperi, töihin 
pitää palata kolmen päivän kuluttua. 
No, vedettiin Ankin kanssa vuorotellen 
pakoputket punahehkuisina 3 000 kilsaa 
kotiin Kanadaan. Pääväylien ulkopuolella 
menee ruuhkattomia highwayta, joilla voi 
antaa kasin karjahdella ja päästää ratsun 
huimaan laukkaan...

Kun paluumuutto koitti ja Bossi lai-
tettiin Vancouverissa merikonttiin, niin 
mittarissa oli 48 000 iloista kilometriä. 
”Paras joululaja – ever” osoittautui vielä 
hauskemmaksi kuin arvattiinkaan. Nämä 
ajelut ovat kuin talletuksia omaan koke-
muspankkiin, niihin ei infl aatio pure eikä 
kukaan mielensäpahoittaja saa niitä meil-
tä pois. 

P.S samaa Kyytiä Ponille -hommaa on jat-
kettu kotimaassa keväästä 2014. Eikä vain 
täällä, vaan viimeksi Anki kävi ajamassa 
Hollannissa ovaalirataa, siitä ehkä oma 
juttunsa myöhemmin.

Teksti ja kuvat: Arto Kylmänen

Hymy oli messevä, kun uudet, erikoiskilvet 
laitettiin heti rekisteritoimiston pihassa kiinni. 

Mistä tulee BOSS mallinimi?

Selityksiä lienee ainakin kaksi. 

Ensimmäinen on salainen projektinimi. Kun Fordin R&D-osasto suunnitteli autoa, he 
sanoivat kallekyselijöille, että ”tehdään pomon kärryä” eikä Bossin hankkeesta saa udella.

Toinen on amerikan slangia. Boss tarkoittaa jotakuinkin sikamakeeta, coolia, mahtavaa, 
mutta vähän rouheammalla tavalla sanottuna.

Urban Dictionarysta:

BOSS Defi nition / BOSS Means

The defi nition of BOSS is “Cool, awesome” boss adj. meaning extremely cool, 
awesome, or fl y. That concert was sooo boss.
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E lokuussa lähdettiin Tuomionkirkol-
ta Saariston rengastietä ajamaan 
yhdeksän Mustangin ja yhden To-

rinon kanssa! Turun Tuomiokirkolle ko-
konnuttiin klo 10.30 kirkon taakse park-
kiin ja lähdetään siitä etenemään.

Lähdettiin ajamaan 180-tie Kaarinan 
kautta kohti Saaristokaupunki Paraista. 
Noin 250 kilometrin matkalla nähtiin 
12 siltaa, yhdeksän lossia ja lauttaa sekä 
monta hienoa saaristopitäjää. Autolla 
kiertää Rengastien jopa päivässä, mutta 
miksi kiirehtiä näin ihanissa maisemissa.

Parainen–Nauvo merimatka : Lillma-
lö-Prostvik kestää kymmenen minuuttia. 
Lauttarannasta Nauvon keskustaan 15 ki-
lometriä. Koottiin letka Nauvon vierasve-
nesatamaan ja pidettiin pieni wc-tauko.

Nauvo–Korppoo–Houtskari : Nauvos-
ta Pärnäisten lautalle on matkaa 14 kilo-
metriä. Merimatka Korppoosta Kittuisiin 
kestää puolisen tuntia.

Pysähdyttiin syömään Nasbyn Vie-
rasvenesatamaan, Grilli-Cafe Skageniin 
Houtskärissa.

Houtskari–Iniö : Houtskarin keskustasta 
matkaa kertyi Mossalan Yhteysalusrantaa 
noin 14 km. Matkan varrella oli kaksi los-
sia, joita ei onneksi jouduttu kovin kauan 
odottelemaan. Silti kannattaa matkante-
koon varata aikaa. Yhteysalusmatka Dale-
nistä kestää tunnin. Matka Dalenistä Iniön 
keskustan läpi on 2,9 kilometriä. Tiet Ini-
össä ovat kapeita, mutta liikennettä on 
suhteellisen vähän. Mossalan yhteysalus-
rannan yhteydessä on lomakeskus, jossa 
ravintola, leirintä- ja caravanalue, mökke-
jä, vierasvenesatama, näköalapaikka.

Yöpyminen Mossalassa : Mossalassa 
yövyimme yöpymismökeissä. Vuokrattiin 
yhteissauna, saunottiin ja uintiin, monta 
tuntia pitkän helteisen ajomatkan jäl-
keen. Saunomisen jälkeen laitettiin gril-
liin tulet ja grillattiin ja istuttiin iltaa nuo-
tiotulen äärellä. Ja oli meillä tytöt Erika ja 
Jenna järjesti meille keppareiden kanssa 
esteratakilpailun! Voittajaa ei virallisesti 
julkaistu, mutta jokainen ketä osallistui, 
muistaa sen varmasti itse taistelujäljistä :)

Iniö–Kustavi–Taivassalo : Iniöstä yh-
den lossin kautta Kannvikin yhteyslaituriin 
on 8 kilometriä. Lauttamatka Kannvinkistä 
kesti 25 minuuttia. Heponiemestä Taivas-
saloon on 17 kilometriä.

Taivassalo–Askainen–Merimasku : 
Matkalla Naantalin Merimaskuun 11 ki-
lomteriä. Nähtiin Tukikohta Motin ja Mun-
tin museosilta. Askaisissa voi poiketa Lou-
hisaaren kartanolinnassa, joka tunnetaan 
muun muassa marsalkka Mannerheimin 
synnyinkotina.

Merimasku–Naantali : Matkalla Naan-
talin keskustaan voi koukata presidentin 
kesäasunnon, Kultarannan, kautta. Ret-
kemme päättyi Särkän Grilille, söimme 
maittavat grilliherkut ja jokainen jatkoi 
tästä omin menoin kotia kohti.

250 kilometriä jauniissa saaristomaise-
missa! Hyvästä ruoasta ja parhaasta seu-
rasta puhumattakaan! 

Teksti ja kuvat: Marlene Lindqvist

24.–25.8.2019

Mustangit
Saariston Rengastietä

ajamassa

Tuomiokirkolta kun lähdettiin.

Lounasta.

Dalenin yhteysalus.
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Nuori pari ottaa rennosti.

Grillauspuuhissa.
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J os aikomuksena on ajaa vain yksi so-
raralli vuodessa, on se suoritettava 
kotinurkissa. Aamusta starttailtiin 

Hirsilästä Juuson Turbo 4x4 Sierran toi-
miessa veturina Mustangille. Tästä kol-
me-paikkaisesta urheiluvaunusta ei heti 
voima loppunut kesken, pitihän vetovoi-
masta huolen 6,5 litrainen dieselvoima-
savumoottori. Samalla perässä körötteli 
Aki mersuineen, väkivahva Escort RS2000 
lavetilla seuraten. Keuruun entiseen va-
ruskuntaan saatiin huoltoparkki raken-
nettua, ja päästiin raatelemaan Ellun 
maittavia matkaeväitä. Tultiinko tänne 
syömään, vai ajamaan? Tultiin.

EK 1

Varikolta ajellessa kohti päivän ensim-
mäistä rypistystä, selvisikin että nyt ajet-
taisiin sama pätkä mitä oltiin katsomassa 
alkuvuodesta penkalta. Talvikisaa oli ol-
lut seuraamassa kuljettaja Mustangista ja 
kartturi Escortista. Molemmille autokun-
nille siis tuttu tie, eriasia mitä siittä muisti 
ja uskoiko kaasujalka ”nuottia”.

Mitä lähemmäs hivuttaudumme läh-
töviivaa, sitä korkeammat kierrokset 
sisäinen pumppu ottaa. Rajoittimen pu-
nainen alue rupeaa lähestymään, kunnes 
lähtövalot sammuvat ja kytkin napsahtaa 
lattiasta.

Ensimmäiseen kireään vasuriin taitto 
sisään ja oikea petaali lattian kanssa tutta-
vuutta tehden on pumpun kierrokset las-
keneet toiminta-alueelle. Edessä pitkää 
suoraa, jossa viitos vaihteella koetellaan 
Mustangin – hinnatalkaen – heilahduksen 
vaimentimien kykyä suoriutua irtautu-
mista telluksesta, josta seuraavassa het-
kessä maanvetovoima tuntuu tuplaantu-
neen. Lattiapelti kiemurtelee jalkojen alla 

kuin se voisi pahoin kuin Alma-mummo 
vuoristoradassa. Escortissa artikuloidaan 
mystisen metsätyömiehen äänenpainolla 
ystävällisesti olemaan nostamatta pedaa-
lia lattiasta nypyille, koska Keijo ”Keke” 
Ruusperin sanoin 95 prosentin varmuu-
della tie jatkuisi suoraan. Henkinen ruos-
ka heiluu ja matka etenee.

Tie on paikoin pahasti urautunut, ja 
selkeästi paikoin suuttunut kurmootta-
miseen sen verran, että se on päättänyt 
lähteä kotiin. Mustang-miehistöllä olisi 
ollut menohaluja, mutta jousitus sanoi 
ei, nyt on pakko säästellä, jos meinataan 
ajaa koko reitti lävitse.

Hetkellinen harmitus iski kuin märkä 
tiskirätti otsalohkoon, kun veto loppui yl-
lättäin ennenaikaisesti. Vikadiagnostiikan 
ilmoitus verkkokalvoille kytkeä vaihde 
takaisin päälle, poistaa alkaneen voima-
sana ryöpyn.

Viimein odotetut maalimerkit tulevat 
vastaan ja jälleen on lupa hengittää. Tu-
loksia napsahtelee puhelimeen, Mustang 
on kolme sadasosaa edellä. Jälleen Es-
cor tis sa käydään rakentavaa keskustelua 
kuunnellaanko toista tarpeeksi. Keskus-
telu muistutti etäisesti vanhan pariskun-
nan kommunikointia. Kaikilla silti kaikes-
ta huolimatta hymy herkässä, ja tahtotila 
saa da tätä lisää!

EK 2

Siirtymällä autoa kuunnellen oliko se sel-
viytynyt ehjänä äskeisestä selkäsaunasta. 
Kiukuttelua ei esiinny, eikä moottoriläm-
mötkään tällä kertaa nousseet kriittiselle, 
joten hyvillä mielin kohti Jukojärven eri-
koiskoetta. Täällä on monesti oltu katso-
massa sekä kilpailemassa tien monissa eri 
versioissa. Pahat paikat piti olla tiedossa, 

mutta jos jokin on varma, niin se on aivan 
varma. Muuttujia oli tiedossa.

Lähdöstä koko vaihdekaavio läpi käy-
den maisema kiihdyttää Mustangin ohitse. 
Olimmeko paikallamme universumissa ja 
Mustangin valtava vääntö pyöritti maapal-
loa allamme? Minuutin verran miettiessä, 
miksi Tarzanilla ei ollut partaa, yllättävä va-
sen herättää miehistön, joka oli matkusta-
massa suoraan kohti kebabkioskia. Rivak-
ka veto käsijarrusta kääntää auton oikeaan 
suuntaan takarenkaiden rouhiessa moree-
nia tienpinnasta metsähallituksen puolelle 
kuin parempikin savisaapas soramontulla. 
Morjenstellaan tutut penkalla ja matka ete-
nee äänekkäästi hymyillen. Tie on leveää ja 
hyväkuntoista, nyt on ilo syöttää isolla vaih-
teella pitkiä sladeja kohti vanhaa vastusta-
jaamme, sitä ISOA hyppyriä.

Sitä ennen kuitenkin maisema on näyt-
tävinään tutulta ja kartturi huutaa enna-
kon mailanlapa oikeasta. Taidamme olla 
Jukojärven isossa kolmentien ris teyk ses-
sä, jonka kestää ajaa vauhdilla läpi. Vas-
taan tulee punainen kääntymismerkki ja 
samalla selviää miehistön olevan täysin 
eri planeetalla karttoineen. Pelastusjarru-
tus suoraan tienpistoon, jälleen käsijarrul-
la kioski ympäri ja takaisin ladulle saman 
kuvaajan tirskuessa penkalla, joka viime 
kerralla sai meiltä runsaan sorakylvyn.

Matka jatkuu kohti ISOA, ja hetken 
päästä se irvisteleekin vastassa tehden it-
se horisontin, nypyn ylitse näkyen vain si-
nistä taivasta. Mieli käskee hyppäämään, 
edes vähän, tai aina on vaihtoehtona olla 
nostamatta laisinkaan. Järki ilmoittaa 
epäilevänsä, ettei siellä ole kuitenkaan 
kuvaajia ja mielikuva jälleen lentävästä 
jäähdyttimen päädystä, pistää ajamaan 
80-vuotiaan mummon lailla vain vähän 
keveäntäen, mutta ehjällä autolla nyp-
pylän ylitse. Häpeän itseäni.

17.8.2019Keuruu-ralliKeuruu-ralli
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Seuraavaksi näkyy kun nokkapellin 
oikea kiinnike aukeaa, ja pelti rupeaa 
irvistämään. Mahtaako vasen yksinään 
jaksaa pitää pellin kiinni, sillä matkaa oli 
vielä puolet jäljellä. Suuntaamme pienel-
le tie osuudelle, jossa vasenkin kiinnike 
antautuu rynkytyksessä. Nokkapelti is-
keytyy tuulilasiin plokaten näkyvyyden 
kokonaan. Mieli tekisi ajaa Mäkisen hen-
gessä, mutta ainoa mistä kapean tien näki 
oli sivulasit.

Seuraava minuutti, pitkä kuin Suomen 
talvi, yritetään metsästää kävelyvauhtia 
sivutietä tai katsojia. Viimein vastaan tu-
lee keskeyttänyt pemari-miehistö, joka 
ystävällisesti asemoi moottoripeittomme 
sille ominaiseen lokaatioon. Tästä kah-
deksan sekunnin päästä takaa lähtenyt 
pemari ajaa ohi. Tainnut kyytimme kui-
tenkin olla vertailukelvollinen.

Samantien ajorytmistä kiinni ja vastaan 
tulee tunnistettava mutkayhdistelmä. Aina 
on käännytty näiden jälkeen oikealle sivu-
tielle. Ällistys on lähes käsinkosketeltava, 
kun muiden jäljet jatkuvatkin suoraan ei-
kä paikassa ole kääntymismerkkejä. Höh, 
miten tästä nyt voi suoraan ajaa!?!?! Vielä 
saadaan kerran sykkeet nousemaan, kun 
kireään oikeaan ei löydy jarrupitoja laisin-
kaan. Olemme pakotetut pudottamaan 
etukulma horsmikon puolelle, että latu 
saadaan riittämään. Tämähän rupeaa tun-
tumaan kil vanajolta.

Vihdoinkin päästään takaisin huol-
toon juottamaan janoista ponya sekä 
miehistöä. Tyhmäähän se olisi ollut ot-
taa juomaa mukaan. Tankkiin häviää 
38 litraa polttoainetta, syyläriin 5 litraa 
vettä sekä miehistöön uskomaton mää-
rä nestettä. Nokkapellin kiinnikkeet 
korjataan ja keulasta poistetaan ylimää-
räiset horsmat ja ralli saa Mustangin 
osalta jatkua. Escort-miehistö on tässä 

vaiheessa tipauttanut leuan rintaan, ja 
täyttänyt avioeroilmoituksen kilpailusta. 
Siirtymällä pätkältä huoltoon moottorin 
öljynlauhdutin oli päättänyt maallisen 
vaelluksensa ja vapautti edesmenneet 
dinosaurukset takaisin luontoon.

EK 3

Alkuun tuntui oudolta pätkältä, mutta 
muutaman mutkan jälkeen vintin lamp-
pu sai virtaa ja oltiin kartalla. Kyllähän me 
tämä tunnetaan, viimeksi ajettiin täällä 
2012 talvirallissa. Kohta tulisi valtionmer-
killä nypynyli vasen vastaan. Nypyltä kun 
heittää kopan vinoon osuisi luisto kohdil-
leen mutkaan.

Miehistön ällistyneet ilmeet olivat kuin 
tonnin setelissä, koska näin kävikin, var-
sinkin kun kartturi ei tunnistanut paikkaa. 
Tätä ”tuttua” tietä lasketeltiin hymy taka-
hampaissa puolitoista minuuttia, ja taas 
oltiin ulkona paanalta. Kireä oikea tulee 
silmille kuin Mr. Holmes 70-luvun perhe 
elokuvissa. Onneksi paikassa ei ole ojaa 
ja aikamme lengerrettyämme saadaan 
keula takaisin menosuuntaan. Jälleen 
joudutaan morjenstelemaan tuttuja.

Maaliennakolla muistuu viimekerran 
maalimutkan olevan todella kireä ja pai-
kalla olleen paljon yleisöä. Vauhti pois ja 
maalikennot lopettavat kaasupedaalin 
riivaamisen. Täällä ketään ole.

EK 4

Pienen siirtymän jälkeen seuraava erikois-
koe heti perään. Taas on tuttu tie vuodelta 
2012. Muistikuvien mukaan täällä ei ole 
muuta varottavaa kuin maalipäässä olevat 
mutkat. Jääneet hyvin mieleen kun viimek-
si meinasi siellä olla vähän tilanne päällä.

Ennen maalia on tolkuttoman pitkä 
suora, jossa otetaan kaikki irti Mustangista. 
Päässä on ysikymppinen oikea, johon tipu-
tellaan neloselle ja lähdetään taittamaan 
mutkaan. Kiraa, kirraa! Kolmosta pesään 
ja jalkaa työasentoon, tämähän kääntyy! 
Heti perään yhtä kireä vasen, josta selvi-

tään heittämällä koppa vinoon jo suoralla. 
Yllättäin tämä mutka oli imaissut monia 
kanssakilpailijoita laulukuoroon.

EK 5

Enää olisi jäljellä asvalttipyöritys teolli-
suusalueella. Ennakkotiedoissa oli eu-
rooppalaismallinen sikaani, joka pitäisi 
ajaa donitsina kokonaan ympäri kansan 
hurratessa penkalla. Pisti mietityttä-
mään, malttaisiko jättää yhteen kierrok-
seen. Tiekirja kuitenkin ilmoitti shikaanin 
poissaolosta kuljettajien vastustuksen 
takia. Koskaan ei oo näin ajettu, ei ajeta 
nytkään. Kyllä me taas niin mielemme 
pahoitettiin.

Lähtöviivalle saapuessa kuuluttaja on 
aivan liekeissä. Mustangi tulee! Nyt kun 
sijoitukset olivat karanneet saavuttamat-
tomiin, unohdettiin aikaisemmin niin 
kovin tavoittelemamme aika-avaruus 
jatkumon aiheuttama Greenwichin mit-
tareiden suosion tavoittelu täysin. Oltiin 
ensimmäistä kertaa ajamassa asvaltilla 
kohti tuntematonta ja sen yli.

Ensimmäisestä mutkasta lähtien hihi-
timme ja kiljuimme molemmat kuin pik-
kutyttöt Kari & Karvattomien keikalla etu-
rivissä. Käsijarru oli tehokkaasti käytössä, 
jolloin jouduimme tekemään havainnon, 
jossa taka-akseliston lokaatio suhteessa 
etuakselistoon oli halukas suorittamaan 
ohituksen. Oikeata nilkkaa rintapellissä 
kiinni pitäen mustaa viivaa protestiksi 
piirtäen, takapää pysyi sille ominaisella 
paikallaan. Maalissa kasvolihasten hil-
jalleen palautuen yliluonnollisesta asen-
nosta kohti normaalia, ymmärsimme 
päässeemme koko reitin maaliin. Jälleen 
oli syytä hillittyyn hihkumiseen.

Tuloksissa 22 lähti luokassa viivalta, 
Mustang oli 14. Ilman nokkapelti skenaa-
riota, oltaisiin ylletty kympin sakkiin. Eli 
jatkossa ajamme edelleen vain harras-
tuksen vuoksi. Päästiin maaliin, olimme 
siis voittajia! In-car videot katsottiin illan 
tummuessa suljetuin verhoin. Tästä kil-
pailusta ei ole lapsille mitään kerrottavaa, 
sillä ne istui kyydissä. 

Teksti: Arto Malinen

KUVA: REIJO KESKIKIIKONEN
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A lusta, melko aikaisessa vaihees-
sa oli selvää, että kaikki alustan 
osat pitää uusia etupäästä, ja hit-

satakin pitää joka tapauksessa. Takajou-
set on varmaan käyttökelpoiset, tallessa 
vieläkin, mutta rallihommista oli jäänyt 
mieleen nelilinkin jämäkkä ajettavuus. 
Siispä tuumailun ja nettisurff ailun seu-
rauksena päätin tilata eteen M2-sarjan, 
ja taakse nelilinkin panhard-tangolla. 
M2-sarjoja on tarjolla ihan hyvä valikoi-
ma, joskin jouduin päätymään edulli-
seen, jota päivitin paremmilla, kahden 
säädön iskareilla, mukana tuli myöskin 
jarrut 11 tuuman levyt ja kaks-mäntäset 
satulat. Sarjassa tuli siis kaikki paitsi hit-
sauslanka ja rasvat.

Ennen asennusta alusta oli hiekkapu-
hallettu ja vauriot korjattu, pahin vaurio 
taisi olla akkutelineen alla, palkkia piti 
rakentaa osin uusiksi. Asennus oli peri-
aatteessa helppo homma, heft ailin osat 
paikoilleen, tein useita koesovituksia ja 
mittailin vuorotellen perästä ja keulasta. 
Lopulliset hitsaukset tein vasta kun olin 
täysin tyytyväinen mittausten tuloksiin. 
Nelilinkki oli periaatteessa ”puttoo pae-
koelleen” tyyppiä. Joskin vaati hieman 
sovittelua sekin, ja on lujuuden varmista-
miseksi myös hitsattu kiinni.

Vanteet on kokoa 17x8 takana ja 17x7 
edessä, isompia ei kaipaa ja pienempiin ei 

Nelilinkkiä.

M2 koesovittelua.

M2 vahvikkeet. M2 kiinni.

Tarinaa tekniikasta ja sen vierestä



mahdu jarrut, valokuvissa nuo vannemal-
lit tyrmäsin, mutta kun näin livenä niin 
valinta oli selvä. Renkaat takana 235/45 
ja 215/50 edessä.

Alustan kasauksessa on muuten syy-
tä käyttää riittävästi rasvaa, tuppaa nuo 
uretaanipuslat narisemaan melko kii-
tettävästi. Itse käytin jarruosille sopivaa 
rasvaa, sopii siis kaikille kumi- ja muo-
viosille, niin siis sitten kun narinan takia 
uudestaan purin.

Moottori, kunnosta ei ollut mitään tie-
toa, vesitiloista tosin näki, että vaatii 
ainakin perusteellisen puhdistuksin. 
Kasikoneista ei ollut aikaisempaa koke-
musta, mutta jostain se on aloitettava. 
Moottori osiksi ja tutkimaan, suurin ero 
aikaisempiin kokemuksiin oli osien pai-
no, pelkästään lohko painaa pienen ne-
losmoottorin verran.

Moottori varmistui purettaessa -89 HO 
koneeksi, syttyjärjestys ja männät vii-
meistään paljastaa. Sylinterit olivat vält-
tävässä kunnossa, ja päätin edetä pel-
källä hoonauksella niiden osalta. Kaikki 
laakerit, tiivisteet yms. osat laitoin uudet, 
kiertokankiin vaihdoin lujemmat pultit. 
Pesu oli melkoinen savotta, vuosien saa-
tossa vesitiloihin oli kertynyt vaikka mi-
tä kovettumia, vaati useamman tunnin 
session kuumavesipesurin ja erinäisten 
rassien kanssa, että pääsi edes siedettä-
vään lopputulokseen. Osan, mm. männät 
putsasin kokeeksi soodapuhaltamalla, ja 
olin tyytyväinen lopputulokseen. Kan-
sille, E7TE, sama perusteellinen puhdis-
tus, venttiilien hionta koti konstein, ja 
kanavien putsaus niin, että poistin myös 
ylimääräistä metallia. Kanavien putsaus 
on tunnetusti likaista puuhaa, hieman 
helpottaa kun laittaa pölyimurin työstet-
tävän kanavan toiseen päähän, kanavien 
putsauksessa vierähtikin koko viikonlop-
pu. Kannattiko, no ei se ainakaan paljon 
maksanut ja harrastustahan tämä on.

Pieniä kommelluksiakin oli, termos-
taatin kopan sain tiiviiksi vasta vuoden 
ajelujen jälkeen. Nokka-akseli alkuperäi-
nen, rullanostajat purin ja putsasin. Vesi-
pumppu uusi tehokas ja pyörimissuunta 

vaihtui, öljypumppu myös uusi ja teho-
kas, kuulemma siihen olisi vakiokin riit-
tänyt. Veden kiertoon vaikutti jakopään 
kotelon siistiminen, sen vesikanavissa 
oli todella isot valupurseet, harmittavasti 
noista en kuvia älynnyt ottaa. Kipinä puo-
lella kaikki on uutta.

Polttoainetta annostelee ns. itseoppiva 
kaasutin-runkoinen ruisku Fitec. Tuo it-
seoppivuus on peruskruisailuun kyllä hy-
vä, mutta hienosäätämisestä voisi kirjoit-
taa vaikka oman jutun. Yksi tärkeimmistä 
asioista jatkossa on lamda-anturin kunto 
ja puhtaus, kun se karstoittuu, rupeaa jär-
jestelmä rikastamaan seosta ja karstoit-
tuminen kumuloituu jne. Bensalinjat on 
läpeensä paineenkestävät, mahdollistaa 
myöhemmän päivittämisen. Takana on 
siirtopumppu, kovaääninen (sille pitää 
jotain tehdä), ja konehuoneessa sumppu 
ja siinä korkeapainepumppu.

Kun moottorin sai eka kerran tulille, oli 
muuten hymy herkässä, käynnistyksen 
kuuli myös naapurit, kun se tuli tehtyä 
pelkät peltisarjat kiinni.

Voimansiirto, vaihdelaati-
kon päätin myös kunnostaa 
itse, jostain se on aloitet-
tava. Tähän ostin jo avuksi 
kirjankin, ja kunnostusta 
aloittaessa olin siis ainakin 
kirjan oppinut, (ja muuta-
man videon).

Kunnostukseen ostin hy-
vän osasarjan, joka sisälsi 
kaikki tarvittavat tiivisteet, 
kitkapinnat ja välilevyt. Li-
säksi hankin yhden ”ison” 
servon, 1-2-3/OD-kaaviolla 
olevan venttiilistön. Turbiini 

vaihtui myös, stall noin 2 100–2 400.
Vaihteiston kunnostus olikin mielen-

kiintoinen kokemus, sinänsä helppoa 
mutta tarkkaa työtä. Muutama tiiviste piti 
ostaa uusi kun särkyi harjoitellessa, ja lop-
pujen lopuksi ostin tiivisteiden asennus-
työkalut. Yksi pakka oli palanut kiinteäksi 
möykyksi, eli remontti oli suorastaan pa-
kollinen. Eikä se remontti ihan huonosti 
mennyt, laatikko toimii, lähes 20 tkm 
jo ajettu. Pykäliä valitaan räikkäshift e-
rillä, se on ratahommissa tämmöiselle 
sählääjälle oiva apu, pakille kun ei voi 
vahingossa tyrkätä. Shift erin upotin lat-
tiaan, niin vaijeri menee suoraan pohjan 
alle ja kahva tulee sopivalle korkeudelle.
Perä murikalle riitti puhdistus, toki vaih-
doin stefat ja vetoakseleiden laakerit. Vä-
lityksiä en ruvennut vaihtamaan kun en 
osannut sopivia päättää.

Kardaanin teetätin uuden, siitä sai-
si melkein oman jutun, sen vaan sanon 
että kattokaa ne ristikon koot kunnolla, 
1310-ristikosta on olemassa myös Fordin 
”BC” versio!

Nelilinkkiä ja jarruja.

V8 ruohonleikkuri testipenkki.

Alkuperäinen perä.

Vanhaa ja uutta.

AOD-erikoistyökalu.

X-putki.
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Sisusta, autossahan ei tullut sisustan 
osalta mukana muuta kuin ruvella olevat 
ikkunaveivit ja oven kahvat. Ikkunaveive-
jä ei tarvita, kun asensin sähkönostimet, 
mukava kun saa kaikki ikkunat alas yksin 
ajellessa, tuo korimallihan on ihan tyylik-
käin ikkunat alhaalla. 

Sisustan osat tuli kaikki samalta toi-
mittajalta, TMI Sport 2, toki paljon jäi vielä 
itsellekin tehtävää, mieleinen keskikon-
soli on mm. kokonaan omaa työtä. Penk-
kien rungot on oikaistu, vahvike hitsattu, 
hiekkapuhallettu ja maalattu. Penkkeihin 
asenteli uudet tukevammin muotoillut 
foamit ja alkuperäistä mukailevat verhoi-
lut. Sinänsä helppo, mutta näppivoimia ja 
aikaa vaativa työvaihe. Penkit on mukavat, 
pitkiäkin reissuja ajettu ja paikat ei puudu, 
toki radalle saisi tukea olla enemmän.

Pohja on vuorattu kauttaaltaan ääni-
eristellä, ja uudet matot on paksumpaa 
versiota. Kattoverhoilu on yksiosainen la-
sikuituinen, ja antaa kuulemma hieman 
lisää sisäkorkeutta.

Sähköt ym. pikkujutut, ammattini puo-
lesta sähköjen rakentaminen oli helpoin, 
mutta samalla tylsin työvaihe.

Kaikki sarjat on tehty metritavarasta, 
sulakerasiat uudelleen sijoitettu, ja valo-
jen ym. ohjauksiin lisätty releet, näin kyt-
kimiä ei rasiteta turhaan. Järjestelmässä 
on pari jekkua millä käynnistyksen saa 
helpostikin estettyä. Jo mainittujen säh-
kölasien lisäksi autossa on keskuslukitus 
ja sähköinen takaluukun aukaisu.

Mittaristo on Autometerin osista ka-
sattu, valintakriteerinä selkeys ja eu-

rooppalaiset yksiköt. Nopeusmittari on 
sähköinen, helppo kalibroida kun vaihtaa 
välityksiä tai rengaskokoa.

Pyyhkijän moottorin purin myös ko-
konaan osiksi, mites muutenkaan, pe-
rusteellinen putsaus ja kasaus uudella 
rasvalla, hyvin on toiminut ja kohtuullisen 
hiljaisesti.

Kaikki pienet peltiosat on hiekkapu-
hallettu ja ”kiillotettu” teräs-/messinki-
harjoilla, joitakin putsasin fosforihapolla, 
sen jälkeen käytin ne sähkösinkityksessä. 
Sinkityksellä haettiin pitkää ikää, ei niin-
kään ulkonäköä.

Lukot ym. niitatut osat, joita ei voinut 
purkaa, putsasin soodapuhalluksella.

Lämmityslaitteeksi asensin jonkun 
työkonemallin, laite oli sopivan pieni, 
jotta mahtuu kojelaudan sisään keskelle, 
vänkärillä on siis jalkatilaa myös ylöspäin. 
Puhalluskoteloita ja -kanavia jouduin to-
sin värkkäämään sitten melkoisesti.

Mukana tuli myös puskurit, vääntyneet, 
lommoiset ja ruosteiset. Niitäkin rupesin 
jossain välissä oikomaan ja sovittelemaan. 
Takapuskurista poistin ensin rekisterikil-
ven kolon, sovitin ja rakentelin päädyt 
korin muotoihin, hitsauksen tein huoli-
mattomasti, paksukin rauta voi vääntyä, ja 
valmiiksi hitsatun sovitus ei ihan pilkulleen 
ole, mutta enskerralla viisaampi. Etupus-
kuria rupesin ensin kaventamaan, mutta 
jotenkin se näytti ohuelta, niin päätin sit-
ten kokeilla halkaisua, väliin tuuma peltia, 
sitten vielä pikkukilvelle paikka keskelle 
niin siitähän tuli budjettiin sopiva osa lisää, 
sovitin sen vielä lähemmäs koria. Pusku-
reiden kiinnityksen muutin myös piiloon.

Valoiksi tuli nykyaikaiset H4, kun 
ajel laan myös pimeän aikaan, taakse 
LED-versiot, että muutkin näkee. Lisä-
jarruvalollekin on varaus, mutta onneksi 
nuo LED-version on riittävän kirkkaat. Ke-
hykset kunnostelin vanhoista, ja helpoin/
halvin oli suihkasta nekin mustaksi.

Kasaus, kun aloitin kasauksen, niin lähes 
kaikki osat oli jo varastossa läpikäytynä, 
moottori perusteellisesti koekäytetty, 
suurin osa koesovitettu jne. Kaikki kiinni-
tystarvikkeet putsattiin, osasta ruosteen-
poisto fosforihapolla, teräsharjoilla ym. 
kaikissa kiinnityksissä jotain liukastetta, 
tai ainakin lopuksi suhaus kotelosuoja-ai-
netta niin eivät niin pahasti ruostuisi kiin-
ni. Valmisteluista huolimatta kasauksessa 

Kasausta.

Signeeraus.

Takapuskuri.Etupuskuri.

Mittaristo.Penkkien kasausta.



Ja sitten naatitaan.

meni useampi kuukausi, joittenkin osien 
valinta venyi loppumetreille.

Oven kahvoja mietin pitkään, alkupe-
räiset olivat karmeassa kunnossa, uudet 
kiiltävät osat eivät jostain syystä silmää 
miellyttäneet tässä kohdin. Yksi ilta ru-
pesin vanhoja kahvoja putsailemaan, ja 
jossain vaiheessa iltaa ne olivatkin poh-
jamaalissa. Ensin mietin mustaa, mutta 
päädyin lopulta korin väriin.

Ikkunalistat sai putsattua, mutta sen 
verran ruttuiset, että päätin kokeilla mus-
taa, ja kauempaa katsottuna lopputulos 
onkin ihan siedettävä, listat on lisäksi sau-
mattu molemmin puolin, varmistaa kiinni 
pysymisen ja tiiveyden.

Lasit on tuulilasia vaille alkuperäiset, 
lasien putsaus oli yllättävän iso urakka, 
kaikkia tallista löytyviä aineita vuoron 
perään käyttämällä, mattopuukolla avit-
tamalla sain vanhat pinttymät ja maali 
roiskeet pois. Hankalin homma oli kiinni 
palaneet kipinät, suojatkaa ne lasit kun 
hitsaatte/rälläköitte! Yhtä sivulasia put-
sasin illan, puukolla ja pikkuvasalla na-
puttelin varovasti kaikki kipinät pois, ne 
löytää nukkaavalla paperilla tosi helpos-
ti. Tympee ja hieman jännittävä työvaihe 
ihan vaan jonkun huolimattomuuden ta-
kia. Kipinä oikeasti sulaa siihen lasiin kiin-
ni. Takalasin tummensin, kun vaan tuntu, 
että se tähän tyyliin käy.

Katsastus kuntoon auto siis valmis-
tui reilussa kahdessa vuodessa, vapuksi 
2018. Katsastus sinänsä oli rutiinia, kaik-
ki muutokset otteessa, alustamuutokset 
meni helposti läpi tehdasvalmisteisina 
alustasarjoina, toki nelipyöräsuuntauk-
sesta laput mukana. Tehdyistä korjauksis-
ta ja muutoksista oli mukana valokuvia, 
niitä tosin ei tarvittu, kuulemma silmäl-
läkin näkee, että kaikki on hyvin tehty. 
Autoveropäätös, muutaman kympin, ja 
pikkukilvet (isot ei mahdu ) niille teh-
tyihin paikkoihin kiinni.

Pienien alku hankaluuksien jälkeen, 
sytytys pielessä ym. Musse on toiminut 

todella miellyttävästi, ensimmäinen pi-
dempi matka suuntautui Himokselle 
slalomiin. Seuraukset tunnetaan . En-
simmäisen kesän saldona noin 10 tkm, 
toisena saman verran.

Harrasteauto ei kuulemma koskaan 
ole valmis, ei kait sitten tämäkään. Tässä 
jutussa kävin läpi ensimmäistä vaihetta, 
paljon tekstiä, mutta paljon jäi vielä ker-
tomattakin. Päivityksistä ym. teknisistä 
yksityiskohdista, huomioista ja korjauk-
sista, voisi ehkä joskus tehdä juttua, en-
simmäisen ajokauden jälkeen niitä on jo 
tullut, ensi talvena lisää…

Tässä yhteydessä kiitoksia kaikille ro-
jektissa avustaneille, Jukka, Harri, Tep-
po, Ville, Harri, Seppo, muutamia nimeltä 
mainiten. Kiitos! Kiitoksia myös perheelle, 
lukemattomia kahvikuppeja talliin ilmes-
tyi, pullaakin joskus. 

Kiitokset myös kerholaisille, aina on jut-
tua tullut ja hyviä vinkkejäkin, tapahtumis-
sa on kiva käydä. Slalomeissa varsinkin on 
todella hieno henki ja huumori. 

Hyvää talvea, uutta ajo- ja slalom-
kautta odotellessa, Jukka Nousiainen.

Ensitestejä 2018.

35CORRAL  4•2019



Pirkanmaan 
jäsenistön esittely
P irkanmaan aluetoiminnalla on pit-

kät perinteet, Tampereen seutu oli 
ilmeisesti ensimmäinen FMOC:n 

varsinainen aluetoimintasolu. Homma 
alkoi Seppälän Jukan ja Vanhasen Karin
kontakteista vuonna 2002. Sana kulki alan 
miesten ja naisten parissa ja parina kesäil-
tana Mustanlahden satamaan kokoontui 
joukko USA-Ford-harrastajia. Asiaan vai-
kutti myös niihin aikoihin Tampereen Au-
to-Kivitilalla USA-Fordin varaosiin erikois-
tunut Pulkin Sami. Sami myi fordisteille 
osia ja samalla levitti sanaa aikana, jolloin 
internetin keskustelupalsta vasta haki 
muotoaan ja some oli tulevaisuutta. Koko 
maan Mustang-harrastajat yhdistänee-
seen Grand Fun Runiin kesällä 2002 men-
tiin Pirkanmaalta jo isolla porukalla ja sen 
kontaktien kautta toiminta levisi mansessa 
jo varsin suuriin määriin. 2003 pidettiinkin 
Pirkanmaalla Fun Run, joka oli silloisen ak-
tiiviporukan yhteinen iso talkoo.

Alusta saakka toiminnan kulmakivenä 
on ollut joka kuukauden ensimmäisenä 
torstaina järjestettävät kuukausimiitit. 

Homma alkoi legendaariselta Pyynikin 
näkötornilta munkkikahveineen, mutta 
varsin pian jouduimme pohtimaan uuden 
paikan Pyynikin jäätyä yksinkertaisesti 
liian pieneksi. Pirkkalassa oli auennut 
uusi ABC-asema niihin aikoihin ja siellä 
onkin sitten istuttu viitisentoista vuotta 
erinäköisillä porukoilla torstai-iltaa. Ke-
säiltaisin on ilahdutettu tamperelaisia 
kruisailemalla Pirkkalasta kaupungin hal-
ki ”Mustanglahden” satamaan (Mustalah-
ti, Särkänniemen edustalla). Tosin viime 
vuosina Tampereen kaupungin jatkuva 
keskustaremontti on siirtänyt keskusta-
kruisingit muistojen kirjoihin Hämeenka-
dun jäätyä ratikkatyömaan hallitsemaksi. 
Se on kai sitä elävöittämistä... Ja tottakai 
ohjelmaan kuuluu säännöllisen epäsään-
nöllisesti pidemmät maaseutukruisingit, 
vierailut toisten alueiden miitteihin, jäära-
tapäivät, yritysvierailut, yms.

Väkeä ja autoja on sittemmin tullut ja 
mennyt, mutta mukavan vilkas meno on 
säilynyt kaikki nämä vuodet. Ilahdutta-
vasti mukana on vielä useita ihan alku-

hämäristä mukana olleita naamoja ja au-
tojakin. Ja yhtä ilahduttavasti joka vuosi 
toimintaan aktivoituu uusia ihmisiä. Ke-
säkauden kruisingit ovat keränneet usein 
yli 20 auton letkoja illanviettoon. Yhteis-
työtä on myös tehty erityisesti porilaisten 
kanssa ja vierailuja sekä yhteismiittejä 
puolin toisin. Aluetoiminnan yksi kivi-
jalka, keväinen Hot Rod Show, on myös 
kerhon vakio-ohjelmassa. Siellä pidetään 
Ford Freakien kanssa yhteistä Ford-ai-
tausta, jossa on paikallisten ja porilais-
ten yhteispelillä esitelty vuosien varrella 
varsin erikoista ja maailmanlaajuisestikin 
ainutlaatuista siniovaali-ihmettä kanssa-
harrastajille.

Tervetuloa toimintaan uudet ja vanhat 
tuttavuudet!

Lisää tietoa saa meiltä alueyhteyshen-
kilöiltä Lauri Salokankaalta ja Arto 
Maliselta. Tiedotus kulkee kerhon kes-
kustelupalstalla ja Pirkanmaan omassa 
Whatsapp-ryhmässä. Jos haluat ryhmään 
niin laita viestiä 0400 724 555 / Lauri.
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JANNE AHOLA
Ford Mustang HT -66 289

Tervehdys Nokialta. Reilun 40 vuoden iässä tämä in-
sinööri päätti alkaa toteuttamaan omia haaveitani 

ja yksi niistä oli saada pihaan early Mustang, jota olen 
pitänyt aina automaailman kauneimpana autona. Tämä 
kyseinen yksilö kotiutui jenkeistä Suomeen reilu pari 
vuotta sitten ja omaan talliin se löysi tiensä suoraan sen 
maahantuoneelta myyjältä. Olin ajellut aiemmin jo 4–5 
kesää klassikko-minillä, mutta jo jonkin aikaa halunnut 
kuulla kasikoneen murinat luu ulkona ajellessa. Niinpä 
nettiauton ja foorumeiden selaamisen jälkeen rohkais-
tuin koeajamaan paria yksilöä ja sehän oli rakkautta ensi 
startista. Ei siitä päässyt yli muuta kuin yhdellä lääkkeel-
lä – ostettava se oli oma polle.

Auto oli tullut Suomeen suht’ hyvässä kuosissa, 
joskin pientä yllätystä Amerikan Anssin korjauksista 
aina löytyy. Pientä ja vähän isompaa näpertämistä on 
riittänyt pitkin ajokautta, mutta siinä hyvällä syyllä tu-
tustuu pollen sielunelämään. Auto on pidetty vakiona 
ja semmoisenaan se saa jatkaa matkaakin.

Nyt on menty kaksi kesää hymyillen, kun puuruoris-
ta on saanut käännellä ja nostella lapasta innokkaille 
auton kehujille liikenteessä. Tapahtumissa pitänee 
yrittää jatkossa käydä enemmän ja muutamat kruisin-
git kesän aikana ehdittiinkin vaimon ja koiran kanssa 
käydä ajelemassa. Mukava on ollut tutustua uusiin ih-
misiin ja ajella letkassa. Ensi kesää jo odotellaan kuu-
meisesti. Näkyillään!

ARTO ”ARWO” 
KESKINEN

Moro. Olen uusi Mustang-harrastaja. Kangasalta 
63-vuotias kahden teini-ikäisen tyttären isä. 

Vaimoni ja tyttöjeni lisäksi perheeseen kuuluu kissa 
ja koira. Vaihdoin Honda Goldwing 1800 -moottori-
pyöräni elokuussa Mustangiin. Harrastin kauan moot-
toripyöräilyä, omistaen yhteensä noin 12 eri pyörää. 
Nivelrikkojeni vuoksi jouduin luopumaam, samalla 
jäi osa kavereistakin.

Oli saatava uusi harrastus. Netistä pongasin sopi-
van Mustangin ja eikun kauppoja hieromaan. Myyjä 
oli innostunut ottamaan wingin vaihdossa. Kaupat 
syntyi helposti, katsasti vielä auton ennen luovutusta. 
Nurmijärveltä matka taittui vihellen kotia kohti. Auton 
mukana tuli uusi rätti ja takalasi. Tarkoituksena vaih-
dattaa katto kun sopiva laittaja löytyy. Tulee siistim-
män näköinen.

Auto on Japanin tuonteja. 3.8 2002 automaatti ja 
avo. Ajettu 131 tkm. Matalaprofi ilirenkaat vaihdoin 
korkeimpiin. Samoin Fin-kilpi vaihtui pienempään. 
Nyt auto on talviseisonnassa ja odottelemme kevättä. 
Autoon olen enemmän kuin tyytyväinen.

Pirkanmaan torstain tapahtumiin otan myös osaa. 
Haluan tutusta alan harrastajiin. Muutaman kanssa jo 
tavannutkin. Veijo Matikan kautta. Kiitos vaan Veijo!

Toivon teille kaikille oikein lyhyttä talvea ja nopeata 
kevään tuloa.
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VEIJO MATIKKA
60-vuotias yrittäjä Lempäälästä

I tse olen ollut enemmänkin moottoripyörämiehiä. 
Kymmenellä eri harrikalla päristelleenä on kui-

tenkin tullut käytyä paljon harraste- ja jenkkiauto-
tapahtumissa. Oma harrasteauto oli tietysti myös 
haaveena, mutta siinä välissä tuli hankittua noita 
kolmipyörätrikejä.

2003 vuonna tuli hommattua ensimmäinen jenkki 
Lehtosen Jukalta, joka on oikea kunnon Old Grand 
-harrastaja. Auto oli Dodge Mirada vm. 1983 5-litran 
V8. Auto koristi Mobilisti 2/2017 kansikuvaa uuden 
omistajan toimesta. Auto oli aivan mukava, mutta 
umpikoppainen, eikä se ollut Mustang, josta niin ko-
vasti jo silloin haaveilin. Seuraava auto olikin sitten 
Lincoln vm. 1995 tuo 32-venttilinen V8 4,6 litran ko-
neella, jonka hankin vuonna 2009 ja tehoa mukavat 
280 hp, mutta sekin oli umpikoppainen.

Lincoln meni myyntiin ja seuraavaksi ostin Mäke-
läisen Jukalta (R.I.P) avo Mustangin vm. 1995 5-litran 
V8 koneella.

2015 ilmestyi myyntiin tuo keltainen Ford Mustang 
Convertible GT Premium vm. 2005 4.6 litran V8-ko-
neella ja ajokilometrejä kohtuulliset 108 000 km.

Nyt kun sillä on tullut ajeltua viisi kesää, niin pää-
tin, että tämä auto on se, jolla myös harrastukseni lo-
petan. Autoon on tehty pieniä muutoksia, niin moot-
torin, kuin alustankin osalta.

En tässä niitä ala luettelemaan, mutta Hakalan 
Harrilta niitä voipi kysellä.

Auto on nyt ajettavuudeltaan aivan eri luokkaa, 
kuin silloin kun sen hankin.

Tuo kunnon alusta tekee kyllä Mustangistakin ihan 
kohtuullisen hyvän ajoltaan, ainakin näin maantie 
ajossa.

Tehoa on nipistetty eri muutoksilla juuri sopivasti 
mitä noin avoautokruisailuun haluaa.

Vielä ensi keväänä trimmataan polttoaine- ja sy-
tytyskartat uusiksi, niin nähdään päästäänkö lähem-
mäs 400 hevosvoimaa, joka olisikin tuon vuosimallin 
vapaasti hengittävälle normiautolle hyvä luku.

Mustang Clubin toiminnassa olen ollut mukana 
2015 vuodesta lähtien ja käynyt klubin eri tapahtu-
missa. Päätapahtuma vuosittain on ollut tietysti tuo 
Fun Run ja täytyy sanoa, Mustang-väki on tosi rentoa 
mukavaa porukkaa.
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FORD 
MUSTANGIT 
myy ja 
huoltaa

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

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

FordStore
LAHTI

KARI JA KRISTIINA LEPISTÖ, TAMPERE
vm. 2007 Ford Mustang GT convertible
vm. 1965 Ford Mustang 289 convertible

K iinnostukseni amerikkalaisiin autoihin alkoi vuonna 
1975–76, kun asuimme vuoden Kaliforniassa Los Ange-

lesissa. Olin silloin 13-vuotias. Tuosta hienosta vuodesta on 
edelleen tallissa muistona isältä peritty Plymouth Duster vm. 
1975; nykyään kesäautona ja museokatsastettu.

Tuolloin vuonna 1975 Santa Monicassa asuessamme oli 
minulla ensimmäiset todelliset havainnot Mustangeista, 
erityisesti avo-Mustangeista. Pienelle suomalaispojalle jäi 
mieleen Beverly Hillsin kotirouvat, jotka ajoivat avo-Mus-
tangeilla, vasen käsi rennosti oveen nojaten eli ”luu pihal-
la”. Kun käsi oli noin, ei pystynyt käyttämään vilkkua, jolloin 
kääntyminen ilmoitettiin luovasti; käsi suoraksi ulos, niin 
silloin käännyttiin vasemmalle ja käsi pystyyn niin silloin 
tavallaan vilkutettiin oikealle. Kalifornialaista rentoa mei-
ninkiä siis. Silloin jo ajattelin, että joskus olisi hienoa omis-
taa Ford Mustang.

Lopullinen päätös hankintaan syntyi vuonna 2006, kun 
teimme lomamatkan Floridaan perheen kanssa ja näimme 
siellä vuonna 2005 markkinoille tulleen ”Retro”-tyylisen 5. 
sukupolven Mustangin. Sellainen oli saatava. Tuohon aikaan 
oli kuitenkin melko hankalaa saada tuotua maahan uusi 
Mustang EU-määräysten vuoksi. Onneksi autoliike H2-tuon-
ti, joka toi Hummereita tuolloin maahan, lupautui tuomaan 
3 kpl uusia avo-Mustangeja Suomeen. He tekivät tarvittavat 
muutokset autojen saamiseksi rekisteriin. Halusimme vai-
moni kanssa totta kai punaisen, muut kaksi avo-Mustangia, 
joita silloin tuotiin Suomeen olivat keltainen ja musta. Eli 
perheemme ensimmäisen Mustangin olemme hankkineet 
uutena kesällä 2007 ja ajaneet sillä vain kesäisin. Auto on 
tämän vuoksi edelleen kuin uudenveroinen ja kilometrejä 
on kertynyt tähän mennessä noin 22 000. Mustangin hankit-
tuamme vuonna 2007 liityin myös Mustang-kerhoon.

Lapsuudesta jäi kuitenkin vaivaamaan ensimmäisen vuo-
simallin Mustang ja sellaisen halusin vielä hankkia; tietenkin 
avon ja punaisena. Vuoden 1965 Mussen haimme ystäväni 
kanssa vuonna 2014 Hollannista. Geevers Classic Cars As-
tenissa Eindhovenin lähellä tuo vanhoja Mustangeja Ame-
rikasta Eurooppaan ja täytyy sanoa, että se oli todellinen 
Mustang-harrastajan ”mekka”. Suosittelen käymään siellä, 
jos liikutte Hollannissa. Iso teollisuushallin yläkerta täynnä 
myynnissä olevia vuoden 1960–70 luvun Mustangeja ja ala-
kerta vastaavan ajan Mersuja; erityisesti SL:iä.

Hollannista tuolloin Suomeen tuotu Mustang on erittäin 
hyvässä kunnossa oleva museokatsastettu peli ja siihen olen 
vaihdattanut uuden syylärin ja pakoputkiston. Muutoin auto 
on alkuperäisessä kunnossa. Käy kone kylläkin vähän rik-
kaalla ja mielessä on ollut hankkia uusi kaasari.

Vuosi 2014 oli Mustang-harrastajalle muutoinkin merkittä-
vä, koska Mustang täytti sinä vuonna 50 vuotta. Olimme silloin 
perheen kanssa huhtikuussa Amerikassa Las Vegasissa juhli-
massa tätä etappia. Ja niin oli monta muutakin kerholaista, 
joita bongasimme juhlissa. Ehkä seuraavan kerran matka 
suuntautuu Amerikkaan vuonna 2024, kun Mustang täyttää 
60 vuotta. Tiedä vaikka kerhokin tekee matkan silloin Amerik-
kaan. Haaveena on myös joskus mennä katsomaan uutta Mus-
tang Owner’s Museumia, joka avattiin Concordiin Pohjois-Ca-
rolinaan tänä vuonna Mustangin 55-vuotisjuhlan kunniaksi. 

On todella loistavaa, että Suomessa on hieno ja aktiivinen 
Mustang-kerho, jonka tapahtumiin kukin voi mahdollisuuk-
siensa mukaan osallistua. Myös kerhon lehti Corral on upea 
ja se tulee aina luettua kannesta kanteen. Tiesittekö muuten, 
että Ford Mustang on Facebookissa maailman tykätyin auto-
merkki? Minä en tätä ainakaan ihmettele.  

T: Kari Lepistö  # 2475 
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Mustang-kerholaisille 10 % alennus 
ruokalistalta kerhokorttia näyttämällä.
Anianpellontie 17, 17200 Vääksy www.ravintolajalmar.  

F ordStore Lahdesta asiakas saa 
kaikki palvelut autoiluun. Liike 
on avattu vuonna 2017 Vesijärven 

Auto Oy:n yhteyteen. FordStore Lahti on 
osa Vesijärven auto Oy:tä, joka on vuonna 
1974 perustettu ja siirtynyt vuonna 2001 
Osuuskauppa Hämeenmaan omistuk-
seen. Liikkeemme sijaitsee Lahden Ren-
komäessä keskeisellä paikalla ja meille 
on helppoa ja vaivatonta tulla mistä suun-
nasta tahansa.

 Meiltä saat kaiken tarvittavan autoi-
luun. Uusien autojen mallistot, laajat 
vaihtoautovalikoimat, kattavat huolto-
korjaamopalvelut, kori- ja peltikorjaa-
mon, rengashotellin, varaosamyymälän 
sekä tarvittaessa auton vuokraukseen. 
Tarkoituksenamme on palvella asiakasta 
aina ammattitaitoisesti, asiakasta kuun-
nellen sekä tarjota asiakkaan tarpeisiin 
parhain ja sopivin ratkaisu.

Löydät meiltä FordStore Lahdesta kat-
tavan valikoiman koko Ford-mallistosta 
sekä parhaan palvelun. Liikkeessämme 
työskentelee 19 henkilöä, joiden ammat-

tiosaamista kehitetään jatkuvasti. Ford-
Store liikkeitä on Suomessa vain kuusi 
kappaletta ja ne ovat ainoita liikkeitä, jot-
ka myyvät myös ST, RS ja Ranger Raptor 
-erikoismalleja. Tämä koskee tietenkin 
myös Mustang-mallia, jonka virallisena 
jälleenmyyjänä FordStore Lahti toimii. 
Liikkeestämme löytyy myös Ford Tran-
sit -keskus, joka tarkoittaa, että olemme 
erikoistuneet myös hyötyajoneuvojen 
myyntiin laajalla ja kattavalla mallistolla.

Olemme toimineet Mustang-mallin vi-
rallisena jälleenmyyjänä vuodesta 2016. 
Liikkeessämme on aina esillä uusin Mus-
tang-malli sekä myös esittelyauto, jota 
voit halutessasi lähteä koeajamaan. Malli-
vuoden 2020 Mustangit saapuvat liikkee-
seemme ensi kevään aikana, joten tarjolla 
on myös erä autoja heti toimitettavaksi 
asiakkaalle. Ensi vuoden Juhlamalli Mus-
tang55 tulee myös olemaan esillä liik-
keessämme. Saat myös varmasti asian-
tuntevan ja laadukkaan palvelun omalta 
Mustang-myyjältäsi. Olemme myös aktii-
visesti mukana erilaissa tapahtumissa ja 

FordStore 
Lahti

YRITYSESITTELY

tämän vuoden aikana Mustang on ollut 
nähtävillä yli 20 eri tapahtumassa, ku-
ten esimerkiksi FunRun 2019 Mikkelissä 
ja Autot ja viihde -messuilla Lahdessa. 
Mustang-mallin myynnissä teitä palvelee 
täällä meillä Sami Aalto. 

Tervetuloa autokaupoille!

ST,RS ja Mustang tuotevastaava
Sami Aalto
+358 (0)50 409 6055
sami.aalto@fordstorelahti.fi 



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

Ota yhteyttä!

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

www.aitopeltikatto.fi

AITO PELTIKATTO MT OY

-autojen varaosat
T:MI

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

Alkuperäis- ja tarvikeosat amerikkalaisiin automerkkeihin
mm. • PELTIOSAT

• KUMITIIVISTEET
• ALUSTA
• TEKNIIKKA
• SISUSTA

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



Osat ja palvelut

Mustangiin ja 

muihin jenkkeihin!

Osatt jaa palvelut

MMustangiinn jaa 

muihinn jenkkeihin!
Säännölliset toimitukset

Huippumerkit

Asiakaslähtöinen palvelu 

Loistava sijainti 

04040-0-5606 254  info@tuumacid.fi.fi

www.tuumacid.fi.fi

Pajakatu 2 A 1   11130 Riihimäkiki

TERVETULOA  PERINTEISELLE  HUOLTOASEMALLE

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

MUSTANG-KERHON JÄSENKORTILLA -10 %

HUOLLOT   PESUT   KAHVILA
KARRYN VUOKRAUS  VIRALLINEN VALVOLINE-MYYJA



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

HOL0-4780-1/KÄYT KAASUTIN HOLLEY 4150 780-800cfm DP käytetty siisti  210,-
HOL0-9394/KÄYT KAASUTIN HOLLEY 4150 780 FORD EUJL--DA ei ryyppyä  ... 110,-
HOL0-4548/KÄYT KAASUTIN HOLLEY 4160 450cfm ford d0pf -u Käytetty  .... 125,-
HOL0-3310-2/3/KÄYT KAASUTIN HOLLEY 4160 750cfm käytetty KYSY  ........... 125,-
HOL0-4548/KUNNOST KAASUTIN HOLLEY 450cfm; 4v-vac, kunnost. ford aut.li  .290,-
HOL0-3310-3/KUNNOST KAASUTIN HOLLEY VAC 750 4v KUNNOST, manual .. 269,-
HOL0-4412S/KUNNOST KAASUTIN HOLLEY 2-KURKKUNEN 500CFM kunnost 325,-
HOL0-4777-C/KUNNOST KAASUTIN HOLLEY 650DP KUNNOSTETTU -KYSY .... 398,-
HOL0- KAASUTIN HOLLEY 750 TUPLAPUMPPU KUNNOSTETTU  .......................... 410,-

MUUTA... 
CC62443 PÖLYHARJA POISTAA PÖLYT/LIEVÄN ROISKEET californi  .................... 21,-
ACC-KEYFOB AVAIMENPERÄ NAHKAINEN ilman merkkiä  ...................................... 7,-
ACC-COUGAR-EMB MERKKI AVAIMENPERÄ COUGAR pelkkä merkki  ................. 5,50,-
ACC-FALCON-EMB MERKKI AVAIMENPERÄ FALCON pelkkä merkki .................... 5,50,-

ACC-TIFFANY-EMB MERKKI AVAIMPERÄ SHELBY SNAKE  ....................................... 5,50,-
ACC-LPF-64 1/2 KEHYS REKISTERIKILVEN MUSTANG 1964 1/2  ........................... 15,-
ACC-LPF-GT350 KEHYS REKISTERIKILVEN SHELBY 1965-73 GT350  .................... 18,50,-
ACC-LPF-MUSTANG KEHYS REKISTERIKILVEN FORD MUSTANG 1964-73  ......... 15,-

                                    VETOAKSELIT
CE-CTFLB26 VETOAKSELI FORD 8-9”|5X4,5”|31spl|26-23”|sis laa 80mm,l  ...... 310,-
CE-CTFLB29 VETOAKSELI FORD 8-9”|5X4,5”|31spl|29-26”|sis laa 80mm,l  ...... 310,-
CE-CTFLB32 VETOAKSELI FORD 8-9”|5X4,5”|31spl|32-29”|sis laa 80mm,l  ....... 310,-
CE-CTFLB35 VETOAKSELI FORD 8-9”| 5X4,5/4,75|31spl|35”-32”|sis laak  .......... 310,-
CE-CTFSB28 VETOAKSELI FORD 8-9” 5X4,5”|28spl|28”-25”|sis laakeri 72  ....... 285,-
CE-CTFSB32 VETOAKSELI FORD 8-9”|5X4,5”|28spl|32-29”|sis laa 72mm,l  ...... 285,-

KAASUTTIMET 
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SYYSKOKOUS

K erhomme sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin tänä vuonna 
Vääksyssä ravintola Jalmarissa. 

Ravintola Jalmarin tilat olivat tunnelmal-
lisessa Mikkolan kartanon piharakennuk-
sessa. Syyskokoukseen ja pikkujouluihin 
osallistui yhteensä noin 75 henkilöä. 
Ensin pidettiin syyskokous, jossa käytiin 
läpi tulevan vuoden toimintasuunnitel-
ma ja budjetti sekä hyväksyttiin jäsen-
maksujen korotus varsinaisten jäsenten 
osalta 30 eurosta 35 euroon. Korotukseen 
päädyttiin muun muassa, jotta voitaisiin 
julkaista laadukasta kerholehteä myös tu-
levaisuudessa ja olla näyttävämmin esillä 
kaikenlaisissa tapahtumissa sekä näytte-
lyissä seuraavana vuonna.

Lisäksi valittiin hallituksesta eroavien 
tilalle uudet jäsenet. Merja Masalin jat-
kaa edelleen puheenjohtajana, Mika 
Kosolan tilalle ei valittu ketään ja Sanna 
Pilvesvuoren tilalle sihteeriksi valittiin 
Rita Hakamo. Muuten hallitus pysyi en-
nallaan.  Kiitokset hallituksesta eronneil-
le hyvin tehdystä työstä! Onnea Ritalle 
uusiin haasteisiin! Syyskokouksessa 
päätettiin, että kaikissa kerhon kustanta-

Syyskokous 2019
missa tapahtumissa tarkistetaan kerhon 
jäsenyys jäsenkortista tai sen valokuvasta 
ensi vuonna.

Vuoden kerholaiseksi valittiin Vesa 
Mattila Tampereelta. Vesa on ollut usean 
vuoden ajan aktiivinen kerhon toiminnas-
sa useissa eri tehtävissä. Lisäksi puheen-
johtaja halusi muistaa pienillä palkinnoil-
la kerholehtemme päätoimittaja Jarmo 
Vileniä sekä kerhon rahastonhoitaja Tii-
na Vuorta.

Syyskokouksen jälkeen ohjelma jatkui 
pikkujouluilla, joita juhlittiin hyvä ruuan 
ja tarinoinnin merkeissä. Jälkiruokatar-
joilun aikana Antti Kallio suoritti Slalom 
Cupin palkintojen jaon. Siitä enemmän 
toisaalla tässä lehdessä. Pikkujoulut 
jatkuivat perinteisesti hyvässä seurassa 
pikkutunneille asti. Kiitos kaikille syys-
kokoukseen ja pikkujouluihin osallistu-
neille sekä aputonttu Rita Hakamolle ja 
ravintola Jalmarin palvelualttiille henki-
lökunnalle kokouksen ja pikkujoulujen 
järjestelyistä!

Teksti ja kuvat: Jarkki ja Tiina Vuori

Vesa Mattila
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FMOC SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS – Pöytäkirja

Aika: 9.11.2019 klo 17.00
Paikka: Ravintola Lalmar, Vääksy

1. Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Merja Masalin avasi kokouksen klo 17.12

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Merja Masalin ja sihteeriksi ehdotettiin ja 
valittiin Sanna Pilvesvuori

3. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Marlene Lindqvist ja Heidi Karbin
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksessa oli paikalla 66 jäsentä (liite 1), kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (liite 2).

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019
Puheenjohtaja Merja Masalin luki toimintasuunnitelman (liite 3). Toimintasuunnitelma 
vahvistettiin liitteen 3 mukaan.

7. Jäsenmaksu vuodelle 2020
Jäsenmaksu vahvistettiin vuodelle 2020: jäsen 35 € ja perhejäsen 15 €. 

8. Talousarvion vahvistaminen
Esiteltiin talousarvio (liite 4). Jäsenmaksun nostaminen vaikuttaa positiivisesti 6000 euroa kerhon 
budjettiin josta jaetaan erilaisille tapahtumille varoja. Talousarvio vahvistettiin liitteen 4 mukaan.

9. Johtokunnan erovuorossa olevien toimihenkilöiden tilalle uusien toimihenkilöiden valinta 
kaudelle 2020–2021

Erovuorossa ollut Merja Masalin ja Mika Kosola. Merja Masalin ilmoitti halukkuutensa jatkaa 
johtokunnassa. Ehdotusta kannatettiin ja valittiin hänet jatkamaan. Mika Kosolalle myönnettiin ero.
Sanna Pilvesvuori ilmoitti halukkuudestaan erota hallituksesta ja hänelle ero myönnettiin
Johtokunnan uudeksi jäseneksi valittiin Rita Hakamo

10. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 ehdotettiin ja valittiin Jyri Rekonen ja Yrjö Tiilikainen sekä 
varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Lauri Salokangas ja Hannu Haapala.

11. Muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat 
 • Jäsenyyden tarkastaminen tapahtumissa jäsenkortista tai kuvasta jäsenkortista. Päätettiin ottaa 
tavaksi tarkistaa jäsenyys kerhon kustantamissa tapahtumissa

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.36 

Merja Masalin   Sanna Pilvesvuori  
Puheenjohtaja    Sihteeri  

Pöytäkirjantarkastajat:
Marlene Lindqvist   Heidi Karbin
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NAISTEN SOFTSHELL-TAKKI 125 €
TEE ENNAKKOTILAUS 31.12.2019 MENNESSÄ! 

Vähimmäismäärä 10 kpl, niin toteutuu! Koot: S-XXL!

VIIKONLOPPULAUKKU 25 €

BOKSERIT 18 €

MUSTANG-RIIPUS 560 €

HINNASTO
Naisten toppi, koot: S-XXL ......................22 € 
Soft shell-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.

Kysy lisää puodista!

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

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

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

JÄSENETULIIKKEET

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

US-Parts Oy
Helsinki

Alennus 0–20 % tuotteesta riippuen, 
asiakasnumero 55257. 

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

Holkkitie 10, 00880 Helsinki

www.usparts.fi 

US Center Oy
Loimaa

Alennus vaihtelee tuotteittain. 

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

Lamminkatu 11, 32200 Loimaa

www.uscenter.fi 

Tuumacid Oy
Riihimäki

Kerhoedut tuote- ja tapauskohtaisesti.

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

Pajakatu 2 A 1, 11130 Riihimäki

www.tuumacid.fi 

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

Tarvikekolmio Oy
Lohja

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

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

Venteläntie 8, 08500 Lohja

www.tarvikekolmio.fi 

Trade Parts
Summa

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

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

www.tradeparts.info

Tammer-Tukku
Tampere

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

P. 03 252 1290

Ajokinkuja 3, Tampere

T:mi Seppo 
Niemensivu
Pori

Jäsenille alennuksia tuotekohtaisesti. 

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

Ojantie 24, 28130 Pori

www.sepponiemensivu.fi 

PP-Autokoneistus T:mi
Lappeenranta

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

P. 05 451 4772 

Simolantie 2, 53600 Lappeenranta

www.pp-autokoneistus.fi 

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

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

Ravintola Jalmar
Vääksy
Jäsenille –10 % alennus ruokalistalta
Anianpellontie 17, 17200 Vääksy
www.ravintolajalmar.fi 
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MUSTANG-DEUTSCHLAND.DE
TRAUMWAGEN CMC GmbH & Co.KG
Oldtimerfabrik Classic: Lessingstraße 5 • 89231 Neu-Ulm
+49 (0) 731 - 70 800 20 • info@mustang-deutschland.de

#1 DEALER  
FOR USED MUSTANGS IN GERMANY

Always 30+ Mustangs in Stock!
We provide support with export and import formalities, 
car plates and delivery to almost everywhere in europe.


