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yksy on vierähtänyt taas nopeasti
ohitse ja talvi kolkuttelee jo ovella.
Somen puolella on ollut kiva seurailla kun ihmiset on harrastepelejään laitellut taas talviteloille ja miettii jo kuumeisesti tulevan talven kunnostusprojekteja.
Toivottavasti niitä ropausprojektien edistymistä saadaan seurata talven aikana.

S

Pikkujouluthan jouduttiin peruuttamaan
tänä vuonna tuon Covid-19-pandemian
takia, mutta syyskokous sentään pystyttiin pitämään sähköisesti. Meitä oli syyskokouksessa linjoilla reilu 20 henkeä,
siinä oli ihan mukavasti porukkaa, vähän
jo pelkäsin, ettei ihmisiä linjoille tule kun
ei ole niitä perinteisiä pikkujouluja, jossa
vielä tavataan ystäviä ennen pitkää talvitaukoa. Syyskokouksen jälkeen kuitenkin
perinteisesti jaoimme Vuoden kerholainen -palkinnon ja muistimme hallituksen
kanssa muutamia kerhon eteen kovasti
ahkeroineita.
Vuoden kerholainen titteli meni Jarmo
Vilénille, Jarmo on tehnyt töitä kerhossa
kahdeksankymmentä-luvulta saakka ja
viime vuodet kerholehden päätoimittajana. Vielä tässä vaiheessa haluan kiittää
suuresti Jarmoa pitkäjänteisestä harrastamisesta ja työpanoksesta kerhoa kohtaan.
Halusimme muistaa tänä vuonna näinä
poikkeusaikoina hyvin työtä tehneitä ravintola lahjakortilla. Eli näitä henkilöitä
on: Paula Piitsalo Rovaniemeltä – Lapin
alueyhteyshenkilönä toimiva Paula on
hienosti nostanut Pohjois-Suomen harrastajaporukan meidän kaikkien tietoisuuteen ja onhan hän tiiminsä kanssa
järjestämässä ensivuoden Fun Runiakin.
Jarkko Vuori Tuusulasta – Päijät-Hämeen
alueyhteyshenkilönä toimiva Jarkko,
Jarkki nimelläkin hänet tunnetaan, on
korona-aikana keksinyt keinon cruisailla
turvallisesti vaikka kotisohvalla ja järjestänyt mm. yhteistapahtumia Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueiden kanssa.

Marlene Lindqvist Turusta – alueyhteyshenkilönä ja Ponipuodin ylläpitäjänä
toimiva Marlene on tehnyt myös paljon
töitä, että olemme saaneet uusia tuotteita Ponipuotiin, päivittänyt Ponipuodin
nettisivut ja paljon muuta.
Kimmo ja Maria Toro – Oulun alueella
toimivat alueyhteyshenkilönä ja olivat
mukana isosti tämän vuoden virtuaali
Fun Runin järjestelyissä sekä ovat mukana myös kehitysprojekteissa, joita tulevana vuonna tullaan lyömään liikkeelle.
Hallitus halusi myös muistaa niitä henkilöitä, joiden työtä ei oikeastaan koskaan
huomata, eli web-tiimiä. Starski (Jari
Hytönen), Harhakuva (Eemeli Isoaho)
sekä Tuomo ja Heli Tammi, he ylläpitävät kerhomme www-sivuja sekä foorumia ja muita Nebulan palveluita. Heille
tullaan lähettämään kerhon seinäkalenterit 2021 kiitoksena täsmällisestä ja tärkeästä työstään.
Eli onnea vielä kaikille palkituille ja kiitos
hyvästä työstä! Mukavaa tulevaa talvea
kaikille kerholaisille!
Merja
Puheenjohtaja
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Jäsenten autoja
Syyskokous 2020
– Pöytäkirja, palkitut
Jäsensihteerin terveiset
Jäsenetuliikkeet
Jäähyväiset kesälle
Ponipuoti

TERVEISIÄ PÄÄTOIMITTAJALTA
yvää joulun odotusta kerholaiset. Omalta kohdalta yksi vaihe on
tullut taas päätökseen, nimittäin päätin erota kerhon johtokunnasta ja keskittyä tämän lehden tekoon. Kerhossa on tullut oltua
alusta alkaen eli joulukuusta -82.

H

Rivijäsenenä tuli oltua kolmisenkymmentä vuotta ja nyt johtokunnassa
monta vuotta lisää. Aika on tullut kuitenkin täyteen ja annan tilaa uusille
henkilöille ja heidän panokselleen kerhon eteen. Tämän lehden tekeminen pitää kuitenkin minut aktiivisesti kerhotoiminnassa mukana ja antaa
uutta perspektiiviä harrastukseen. Corralin toimitus päätti yksimielisesti
palkita lehden pitkäaikaisen materiaalin tuottajan Hovikirjoittaja 2020
-kunnianosoituksella ja tämä henkilö on Arto Malinen!!
Arto on kirjoittanut omalla hienolla tyylillään tarinoita ralli- ja harrastusympyröistään ilostuttamaan
meitä lukijoita.
Harrasterintamalla eletään sitä pimeintä ja ankeinta aikakautta, jolloin vain tallissa palavat valot
kielivät, että jotain on tekeillä. Lehti olisikin oiva paikka esitellä kaikkea mitä te siellä talleissa hommaatte ja eritoten uudempien Mustangien parantelut olisi hieno saattaa jäsenistömme iloksi lehteen tekstin ja kuvien kera. Vielä ei pystytä kertomaan kevään näyttelyistä mitään, kun tuntuu, että
korona-tilanne on taas pahenemaan päin. Pidetään kalustoa liikenteessä ja itsemme terveinä sekä
odotetaan, jos joulupukki toisi kovia paketteja lahjaksi, joita pääsisi jo välipäivinä asentamaan...
Terveisin: Jarmo-tonttu

CORRAL

Mediakortti 2021 saatavilla
toimituksesta.

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

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

Kansikuva:
Toimitus
Muokkaus Outi Tuomainen

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

Painopaikka:
T-Print Painotalo Oy

Painosmäärä:
1 250 kpl

Toimitus ei vastaa muiden
kirjoittamien juttujen sisällöstä
tai oikeinkirjoituksesta.
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Kanna kortesi kekoon,
kirjoita juttuja, lähetä hyviä
kuvia, kuiskuttele huhuja
ja tosiasioita…
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HUHUJA JA KUULTUA
Löytyykö keneltäkään kerholaiselta muistikuvia tällaisesta autosta?
Tullut Ruotsista -83 Paraisille, vaihdettu 429-kone siellä ja kolaroitu
jossain välissä. Kaikki muistikuvat ja
muut tiedot olisivat nykyiselle omistajalle hieno asia. Autohan on siis
aito 302 Boss ja se entisöidään alkuperäiseen asuun pikkuhiljaa. Tietoja
voi lähettää Corralin toimitukseen.

Pieni asia, mutta suuri vaikutus...
Oletko miettinyt koskaan
rattiakselin ”löysyyttä”?? Kannattaa
tarkistaa akselin laakerit ja vaihtaa,
jos on välystä, ohjaustuntuma
paranee huomattavasti...
Oulun seudulta etelään saapui
tämä kaunotar. Uusi koti
löytynee Länsirannikolta.

Porvoon suunnalla majailee
tällaisia ”herkkuja”. Näistä
sininen Musti voisi jopa olla
muuttamassa uuteen kotiin,
jos kiinnostusta löytynee...
-36 Ford on toiminut taksina
uutena Ahvenanmaalla.

Myös tämä Jussi Lehden fastback on otettu työn alle.
Väriksi tulee alkuperäinen Raven Black, hieno väri!!

Valtosen Juhanin pitkä projekti
lähenee loppuaan... GTA Fairlane on
parinkymmenen vuoden aikana käynyt
läpi perusteellisen restauroinnin ja nyt
Jussin Torino ja Ranchero saavat kaverin
talliin. Puheitten mukaan tätä yksilöä ei
ensi kesänä paljoa tallissa pidetä, vaan
Suomea kierretään ahkerasti. HIENOA!!!
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ALUEUUTISET
KESKI-SUOMI

POHJOIS-SAVO

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

KK-tapaamisia kehitellään ja
foorumilta saa lisää tietoa.

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

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

Perjantaina 27.11. oli uuden
Mustang Mach-E:n ensiesittely
Suomessa. Noin 80 autoa on myyty
jo näkemättä ja omistajat saanevat
auton kevään kuluessa.

ETELÄ-SAVO
Katso alueen tapaamisia ja tapahtumia
kerhon foorumilta.
Arsi Pesonen
050 917 4373

KAINUU
Kuukausipalaverit joka kuukauden
ensimmäinen torstai klo 18. Paikka
vaihtelee, tarkemmat tiedot alueen
Whatsapp ryhmässä.
Kari
040 546 5757
jukeronmusti@gmail.com

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

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

PIRKANMAA
Kokoonnutaan joka kuun ensimmäisenä
torstaina Pirkkalan ABC:lle klo 18.00.
Lisätietoa foorumilta sekä alueen
Whatsapp-ryhmästä.
Lauri, 0400 742 555
Arto Malinen, 040 074 7974

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

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

Tulevan suunnittelu on nyt hivenen
hankalaa, mutta pyrimme pitämään
kuukausitapaamisia mahdollisuuksien
mukaan korona-tilanne huomioon
ottaen. Tarkempaa tietoa tulevista
tapahtumista kerhon foorumilta,
facebookista ja omasta WhatsAppryhmästä. Hauskaa joulua ja parempaa
uutta vuotta kaikille!
Terveisin alueyhteyshenkilönne:
Rita Hakamo 040 729 2409
rita.hakamo@phnet.fi
Jarkko Vuori 050 529 2325
jarkki.viking@gmail.com

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

UUSIMAA
FMOC Uudenmaan KK-Meetit
• 10.12. Kehakessa
Muutoksia voi tulla. Seurailkaa foorumia
aktiivisesti. Joka kuun tapahtumasta teen
oman topiikin. ”Hepat on jaossa koko
vuoden.”
Tervetuloa tapaamisiin
FoxyLady91 /
Päivi Karmakainen
046 935 6203
karpakka098@hotmail.fi

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

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

lisiko kiehtova ajatus opetella
autokoulussa ajoa tuoreella
Mustangilla? Kun mennään
ajassa taaksepäin vuoteen 1965, niin
silloin se on ollut ensikertaa mahdollista. Voi vain kuvitella miltä on silloin
tuntunut. Varsinkin talvikelillä se on ollut mielenkiintoista sen ajan renkailla
ja takavedolla, eikä tiestökään ole ollut
aivan tämän päivän tasolla. Ei niitä autokoulukäyttöön valjastettuja Mustangeja
vuosien varrella kovin montaa ole ollut,
jos 55 vuoden aikana kymmenkunta olisi niin se on lähellä totuutta.

O

Epic Autokoulu

Uusin tulokas löytyy Varsinais-Suomen
Epic Autokoulusta missä on kesäkuun
alusta alkaen toiminut opetuskäytössä 2020-mallinen Mustang. Auto on 2,3
Ecoboost-moottorilla ja manuaalivaihteistolla varustettu yksilö.
Turun toimipisteen hankintavastaavat halusivat massasta poikkeavan sekä
persoonallisen auton ja kun heillä on jo
ennestään ollut erikoista kalustoa, niin
nyt punnittiin eri vaihtoehtoja ja voiton
vei Ford Mustang. Mustangin puolesta
puhuivat muun muassa hyvä tunnettuvuus, manuaalivaihteisto, pienet
korjaustarpeet sekä luotettavuus.
Kesäkuussa, kun auto saapui opetuskäyttöön, se herätti heti kiinnostusta ja
ajokirjat alkoivat täyttyä innokkaista
6
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Sami Kivilä lähdössä Juulia Kantin kanssa ajotunnille.

Autokoulu Moottorin opetusauto 1965.

Porin näyttely vuonna 1985. KUVA: JUKKA ERIKSSON

ajoharjoittelijoista. Ajo-opettaja Sami
Kivilän mukaan vapaita aikoja Mustangilla ei paljon ole suuren kysynnän vuoksi ja palaute on ollut erittäin positiivista,
myös Mustangilla inssin ajaneiden läpäisyprosentti on ollut erittäin korkea.
Mustang oli syksyllä esillä myös kauppakeskus Myllyssä pidetyssä Mylly Motor
Show:ssa, jossa auto herätti paljon positiivista huomiota ja tulipa siellä myös
ilmoittautumisia ajo-opetukseenkin.
Eräs Mustangilla ajotunteja suorittanut oppilas on Juulia Kant. Juulia
suoritti kaikki ajotuntinsa Mustangilla
ja hän tykkäsi autosta paljon, varsinkin
ajotuntuma sekä ominaisuudet saivat
kiitosta ja erityisesti kaistavahtitoiminto
oli Juulian mieleen. Aamu- sekä päivätunneilla on huomiota herättänyt auton
tunnettuvuus, kun ajotunnilla ollessa
ihmiset näyttävät peukkua ja heiluttelevat kättään ja auton näkeminen saa
hymyn kasvoille. Juulia sai myös kortin ensiyrityksellä, joten toivotaan, että
Mustang-kipinä jää elämään, ja jossain
vaiheessa Juulia pääsisi oman Mustangin rattiin nauttimaan maantiestä.
Epic Autokouluilla on ympäri Suomea
noin 80 toimipistettä ja nyt yhteistyö kerhon kanssa on poikinut pienen edun.Kerhon jäsenkorttia näyttämällä saa 5 prosenttin alennuksen ajo-opetus hinnoista:
itselle, puolisolle, lapsille, lapsenlapsille,
serkuille ynnä muille, joten kannattaa
käydä näyttämässä kortti vaikka lapsenlapsen mopokorttiasioissa.
Esille tuli myös yhteistyökuvioita esimerkiksi liukkaankelin harjoittelupäivä,
pimeä simulaattori ym, joista lisää kerhon fb:ssä sekä foorumilla kun aikataulut tarkentuu.

PäijätHämeen
glögimiitti
äijät-Hämeessä istahdettiin vielä
näin loppuvuodesta alas rauhassa glögin ja hyvän syötävän merkeissä.
Vuosihan on ollut hyvin poikkeuksellinen. Mutta onneksi on pienimuotoisesti päästy harrastamaan silloin tällöin
mielenkiintoista toimintaa.
Vuosi 2021 mennään kuukausi kerrallaan ja katsotaan mitä uskalletaan
keksiä.
Näin erilaisen vuoden päätteeksi
päätimme minä ja Jarkki palkita oman
alueen väkeä, hiukan enemmän kuin
edellisenä vuonna.
Kunniakirjat ja pienet muistamiset
annettiin neljälle herralle. Vuoden 2020:
• Ropelihattu on Janne Ollila
• Gentleman on Esko Mattila
• Henry Ford on Matti Koponen
• Taistelija on Kari Hakamo

P

Onnittelemme lämpimästi vielä tätäkin
kautta.
Teksti ja kuvat: Rita Hakamo

Teksti: Toimitus
Kuvat: Toimitus / Jukka Eriksson

EPIC AUTOKOULU
Ajamisen uusi superlatiivi
www.epicautokoulu.fi

TUOREET KUSKIT
(jakso 4)
https://youtu.be/yMwrj0jTFsE
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JXA-26 Mustang -67

Elämäntarina
1967–2020 ja
tarina jatkuu…
967. Ensimmäinen tuotantovuosi,
jolloin Mustangin muoto ja koko
muuttui, tarinamme sankari syntyi
niinä aikoina 289 sydän sykkien voimaa
C4-automaatin kautta 14 tuuman takarenkaille tarjoillen 8 tuuman taka-akselin
välityksellä.
Hän tarjosi monelle kyydin päivittäisenä kulkuvälineenä niin työ- kuin lomamatkoille kunnes omistajaksi osui opiskelijan renttu, joka kädettömyyttään kolaroi
oikean etukulman. Toistakymmentä kaikenkarvaista ja väristä harrastajaa kerkesi harrastamaan fast and furious elämää
Mustangilla, kunnes suomipoika löysi
myyntipalstalta elämänsä unelma-auton.
Vuonna 1993 Mustang rantautui Californiasta Suomen kylmälle ja märälle
kamaralle päätyäkseen harrastajan talliin
imeäkseen isäntänsä pankkitilin kuiviin
jatkaakseen maanpäällistä vaellustaan
telluksella.
Talleissa vietettyjen vuosien jälkeen
Mustang päätyi Tyrvääläiselle maatalon
omistajalle, joka katsoi auton parhaaksi
soveltuvan loistavasti peltoauto käyttöön. Auto sai sisäänsä korjaavana toimenpiteinä lukuisia Volvon osia, jotta savipeltoa pääsi lennättämään 15 tuuman
Gragareilla. Lopulta kansipahvien lopetettua leikkiminen Volvon osien kanssa
siirtyi Mustang keltaisenpörssin sivuille
myyntiin. Elettiin vuotta 1997.

1

Samaan aikaan Kangasalla Malisten
nuoriperhe oli päättänyt ryhtyä säästämään ensiasuntonsa keittiöremonttia
varten. Rahaa oli saatu jemmattua jo hyvän aikaa ja oli aika lähteä kyselemään
varusteiden hintoja. Leuka rinnassa palattiin reissusta todettuaan, ettei rahat riitä
alkuunkaan remontin läpi viemiseksi. Varallisuus huuteli olemassa olollaan tilillä,
joten se oli nopeasti realisoitava johonkin
hyödylliseen ennen kuin se tuhlattaisiin
turhuuksiin.
Siispä kikkarilta Keltaistapörssiä hakemaan ja tiivis lukuhetki sohvan nurkassa
etsien sitä pienenmiehen unelmaa, joka
nuoruutensa vanhakoppaisella Escortilla

8
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toria kiertäessään haaveili Mustangista
manuaalilaatikolla. Siinä se sitten ilmoitus osui silmiin. Myydään -67 HT Mustang
351w+T10+8” Tyrväällä.
Hetken tuota tekstin pätkää tuijotettuaan kaikki muut ilmoitukset tuntuivat
kuin häviävän jääden ainoaksi koko lehdessä. Yli-innokas puhelinsoitto Ellulle,
että nyt ostetaankin muuten Mustangi,
aiheutti hiljaisen hetken luurin toisessa päässä. Puhelimessa oli kuultavissa
leuan kolahdus lattiaan, lyhyen tiukkasanaisen neuvottelun jälkeen hän oli
suostuvainen lähtemään katsomaan

Mustangia, olihan se sentään V8. Myyjä
haukkui auton jo puhelimessa ja ilmoitti
haluavansa siitä eroon.
Siellähän se seisoi keskellä lakeuksia

peltojen keskellä maatalon pihassa muitten ranskanrapeiden peltoautojen kanssa. Pikaisen tullaamisen jälkeen Mustang
näytti paljon paremmalta mitä myyjä oli
puhelimessa sitä kuvaillut. Ostohousut
oli vedetty jo kotona jalkaan, joten vääntö hinnasta sai alkaa. Myyjä oli selkeästi
myyntimiehiä, mutta todella haluavansa
Mustangin pois pihasta. Tiukkatarjous jo

unelmaa. Se oli rakkautta ensi polkaisulla, näin kamalan ajettavaa autoa ei vielä
alla aikaisemmin ollutkaan!
Monta ratkiriemukasta reissua pitkin

ennestään halpaan hintaan pisti myyjän
vääntelemään naamaansa, mutta jäi hyväksymättä. Oma mieli huusi kokoajan
OSTAOSTAOSTA!! Mutta hammasta purren sovittiin sulattelevamme tarjouksia
pari päivää.
Todella pitkän viikon jälkeen myyjä
soitti ilmoittaakseen hyväksyvänsä meidän tarjouksen. Ei siinä kauaa kestänyt,
kun oltiin vinssaamassa Mustangia kyytiin. Auto oli joka puolelta täynnä peltosavea, ettei alustan muotoja edes nähnyt.
Siispä jarruteltiin Tampereella tee-se-itse
-pesulaan ja painepesurilla kaivamaan

Mustangia esiin Tyrvääläisestä pellosta.
Pesuhalli oli kuin kaivinkoneen pesun jäljiltä meidän sieltä poistuttua.
Kotitallissa alkoi saman tien uuden
tulokkaan raatelu. Volvon osia revittiin
autosta pahvilaatikollinen, sähköjohtoja,
jotka ei tulleet mistään, eivätkä menneet
mihinkään revittiin muovikassillinen.
Alkuperäiset sähköt tuntuivat toimivan
hyvin ylimääräisten piuhojen poiston
jälkeen. Uusien kansipahvien ja jarrujen
myötä konttorilta leima paperiin ja saman
tien torille kokeilemaan miltä tuntui elää

poikin suomenniemeä tehtiin Mustangilla. Eräänä kesäkuisena päivänä kun taas
tehtiin lähtöä Motoparkin juhannusta viettämään ilmoitti Ellu, että saataisiin hänen
siskoltaan pientä asuntovaunua lainaan,
että olikos Mustangissa vetokoukkua?
Ilmoitin, että iltapäivällä on, olihan aikaisemmat juhannukset telttamajoituksessa
suhteellisen ”selvänä” muistissa. Töistä
palatessa romuttamon kautta hakemaan
Sierran vetokoukku, joka parin tunnin modaamisen jälkeen istui Mustangin perässä.
Siitä hakemaan vaunu perään ja suunta
kohti Motoparkkia pääsi alkamaan.
9-tiellä saikin sitten kokea miltä tuntuu olla kaikkien rakastama caravaanari.
80 nopeusrajoituksella ajat 90 ja ökyautoa painaa kuolemaa halveksien ohi
vastaantulijoista piittaamatta. Sitten jäädään kinnaamaan eteen alle ysikymppiä,
kun ei ole enää kiire mihinkään kunhan
päästiin styroksipallosta ohi. Toiminta aiheutti voimakasta provosoitumista, joten
sopivan hetken koittaessa jyrkkään ylämäkeen Mustangilla kaasu pohjaan eikä
ohitus tuota ongelmia, vetokoukussa mukana seurannut ylimääräinen 700 kiloa ei
tunnu kiihtyvyyttä haittaavan. Nyt sai jo
ajella rauhassa, kun ryhtyi ajamaan samalla tavalla kuin muutkin tienkäyttäjät.
Eli vähän miten sattuu.
Viikonloppu menikin huuruisissa olosuhteissa Leningrad Cowboysia livenä
kuunnellen. Takaisin tulomatkalla paluuliikenne oli melkoista. Edessä kolme
caravaanaria, sitten me ja monta kymmentä jonottajaa meidän takana. Tulee ohituskaista jyrkkään ylämäkeen ja
edessä olevien matkaajien vauhti hyytyy,
joten meidän takana ollut jono aloittaa kilpa-ajon vasenta kaistaa kiimaliiterien ohittamiseen. Ajattelin lähteä jonon viimeisen
perään ohituskaistalle. Viimeisenä tulee
mk1 farmari diesel Passat, jonka sivulasit
täynnä teininaamoja (noin 10 kpl) meitä
ohittaessaan. Vilkku päälle ja perään. Savu oli erittäin sankkaa Passatin antaessa
kaikkensa ylämäkeen pyrkiessä ohi caravaanareista. Vähän ennen kuin ohituskaista päättyi pääsi paskatti jono ohi, jolloin
pääsin oikaisemaan oikeaa nilkkaa kohti
tulipeltiä ja rinnalla kerkisi nähdä kuinka
samat naamat oli nyt toisen puolen sivulaseissa. Myöhemmin leimamies kiukutteli
vetokoukun olevan kilven edessä, joten se
sai lähteä seuraavalle harrastajalle.

Uudella vuosituhannella perhe ryhtyi
lisääntymään ja milläpä muulla Kangasalan korvesta laitokselle lähdettiin kuin
Mustangilla. Uuden harrastajasukupolven
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koulutus pitää aloittaa ajoissa. Myöhemmin tyttären kanssa vietettiin tallissa mukavia ruuvailuhetkiä Mustangin parissa.
Fun Run 2004 ajeltiin Jyväskylässä Neste
Rallysta tutuissa maisemissa. Lähes koko
reitti oli vedetty sorateille, rallin vanhoille pätkille. Kilvoittelun tarkoituksena oli
tasanopeusajo, mutta rässimiksehän se
lopulta meni. Yksin kun olin reissussa niin
ponille sai antaa raippaa ihan tosissaan.
Muutaman vauhdikkaan sorasiirtymän
jälkeen päästiin kuuluisalle Pöykyn erikoiskokeelle. Tie oli suljettu meitä varten,
eikä vastaantulijoita tarvinnut enää pelätä.
Lipun heilahtaessa tuulilasilta aloitti kuumaverinen orhi karjaisten porautumisen
isänmaan kamaraan, ohjastajan väännellessä naamaansa apokalyptisiin muotoihin hirvittävän eläytymisen muodossa
stimuloivaan kiihtyvyyteen. Alkuperäiset
vinyylipenkit yhdistettynä väljään kuulamutteriohjaukseen tekivät etenemisestä
loivan haasteellista, sillä eihän -67 vuoden
autossa ollut turvavöitä pitämässä kuljettajaansa paikoillaan. Yhdessä tiukassa
vasurissa oli henkilökuntaa seisomassa aivan tien vieressä ulkokurvissa. Samantien
sarvet otsaan, pientä sisään, perä rinnalle
ja lappulattiassa mutkasta läpi. Sorasuihku oli tarjoiltu kylmänä, mutta terävänä.
Maalissa sain kiinni eteen lähteneet Jukan
sekä Markun avo-foxilla.
Siirtymän kautta takaisin lähtöön odottamaan toista kierrosta. Pitkän odottelun
jälkeen pääsin starttaamaan uutta intoa
puhkuen, olihan nyt tie kirkkaassa muistissa ja raivo päällä päästä tyrkkäämään,
vain paras aika tultaisiin noteeraamaan.
Nyt meno oli edelliskierrosta raivokkaampaa, yhdellä suoralla 255 leveät takarenkaat eivät tahtoneet saada pitoja ja yksi
postilaatikko oli hiuskarvan päässä lähteä
tekemään tuttavuutta sputnikin kanssa.
Imusarjanhuuhdontapoljin ei kuitenkaan
liikahtanut rintapellistä vaan Mustang jatkoi kiemurtelevaa etenemistään suoralla
tiellä. Sitten tultiin samaan mutkaan missä sama henkilökuntaan kuuluva jäkälä
seisoo ulkokurvissa. Nyt kyytiä oli reilusti
enemmän ja jarrutus menee aavistuksen
myöhäiselle, joten nyt joutuu jo paiskaamaan Mustangin nelosen kyydistä vasuriin. Tie riitti juuri ja juuri, enää ei kerinnyt
katsella taustapeilistä kivisade terveisiä.
Maali tulee ohkaisesti silmille ja pitkäksi menneen jarruttelun jälkeen nokkapellin alta nouseva savupilvi kehoittaa
sammuttamaan kampikammion kattovalaistuksen mitä pikimmiten. Laturinremmi on poistunut luvatta työmaalta ja
imusarjan päällä on sepeliä aimo kerros.
Pohjakosketuksia on matkanvarrelle siis
mahtunut. Pikaremontin jälkeen siirtyminen Laajavuoreen, jossa odotti vielä lyhyt
rykäisy slalomia parkkipaikalla. Vaihtei-
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den päällä pysymisen ja päälle kytkemisen ongelmiinkin löytyi vika. Vaihdelaatikko oli lähes kokonaan irti moottorista.
Pari vuotta myöhemmin soralla ajosta

innostuneena piti lähteä kokeilemaan
Partasen yllyttämänä V8 Summer Miittiin
Himokselle ylämäkikisailua. Pari päivää
saunassa marinoitumisen jälkeen olikin voitonmaku suussa lähteä tyrkkäämään soraränniin, olihan kisaan oikein
panostettu ja Mustangin alle ruuvattu
ESSO-merkkiset wanhat talvirenkaat!
Renkaiden pito yllättikin karkeudellaan
ja lappu lattiassa kohti mäen lakea äänekkäästi hymyillen muutaman pohjakosketuksen saattelemana maaliviiva tuli
vastaan pomppien.
Kun kaikki kilvoittelijat olivat huipun
saavuttaneet aloitettiin cruisailu takaisin
lähtöön. Mitään tietämättä ajasta seuraavalle kierrokselle sai taas kehitettyä
raivoa ajamiseen ja astetta isommalla
vaihteella kohti huippua, tosin sääli autoa kohtaan iski juuri ennen maaliviivaa
olleisiin röykkyihin ja jalka siirtyi keskimmäiselle polkimelle. Tämä maksoikin yhden sijan ja nyt oli tyytyminen vain päivän
toisiksi nopeimpaan aikaan.

Eräänä vuonna HHP:n keväthuoltopäi-

villä vaihdettiin muutamassa tunnissa autoon -66 mallisen T10-vaihdelaatikon tilalle nykyaikaisempi -88 GT:n T5. Ero ajossa
on huima, vaikka urakka jäikin vaiheeseen
kun kytkinvaijerin asennukseen tarvittavat
kalikat olivat missäs muualla kuin kotona.
Taas soviteltiin lisää foxin osia earlyyn. Kytkinvaijeria ei saatu saman päivän aikana
sopimaan, joten auto ajeltiin ilman kytkinvaijeria Ikaalisista Kangasalle.

Turun Fun Run aloitti auton korikorjauk-

set. Turussa kun ajoi vesilätäkköön, niin
näki kuinka lattiamatto nousi ja repsikalta

saatu voimakas palaute kenkien kastumisesta aiheutti kotona lattiamaton pois
purkamisen ja uusien lattiapalojen tilaamisen. Lattioita ei oltu ensimmäistä kertaa vaihtamassa, sillä alkuperäistä lattiaa
oli polttoleikkauksen jäljiltä riekaleina
jäljellä törröttämässä uusitun palan alta.
Samalla tehtiin 60x60x3-profiilisesta
putkesta rungonyhdistäjät auton alle, jotka tuli puoliksi lattiankin läpi takajalkatilassa. Keulaa vahvistettiin 30x25-putkilla.
Nokkapelti ja etulokarit vaihtuivat lasikuituisiin, ja niiden sisään A-pilariin hitsattiin
vahvistukset, jos vaikka joskus joutuisi
sillä hyppäämään. Mustang ollessaan lainassa se on käännyttänyt useita henkilöitä
mustangikseiksi. Viettäessään Vesannolla
aikaa nykyisen Mikkelin FMOC alueyhteyshenkilön luona, tässä Kimmon kertomaa:
Saunassa nopeasti tehdyn ”auto leimalle niin saat ajaa kesän sillä” sopimuksen jälkeen (paikalla oli myös olutta ja
makkaraa.) Joulupäivänä hyökkäsimme
heti auton kimppuun Jonne apumiehenä
ja ahertaminen alkoi. Jopa joulupäivän
juomingit jäivät väliin kiireisen ”projektin” takia. Tästä syystä pääsimme virkein
silmin myös Tapaninpäivänä auton kimppuun. Arton ilmoitettua, että musseen
löytyy myös talvikiekot, saimme Jannen
kanssa idean laitella musse samantien
leimakuntoon. Auton työstö aloitettiin
koko veljessarjan voimin (Minä, Janne,
Tommi 18 v., Jonne 14 v.).
Remontin jälkeen lähdettiin ajamaan
Viitasaarelle leimakonttorille. Matkalla
ajeltiin jäätietä pitkin melkein 5 kilometriä, melkoisen komeat oli maisemat
auringon paistaessa. Torstaina 28. helmikuuta 2007 leima saatiin viimein paperiin
monen vuoden seisonnan jälkeen. Tämän
jälkeen kilometrejä on tullut cruisaillessa.
Jonniinverran tuli tuon viimeisen
urakkaviikonlopun aikana kirottua har-

rastamisen ihanuutta kun alkoi väsyttämään niin p**sti, (paljon) mutta pakko
oli vaan pusertaa, ja ensimmäisen testin
jälkeen tuli fraasi "Ei riemulla rajaa kun
kumi palaa" mieleen. Baarin portsari kysyi eilen kun auton vieressä seisoskeltiin
"Lähteekö", Ja hyvin tiivistävän vastauksen annoin: "Kokoajan paremmin". Tosin
samalla hetkellä tehtiin kevyttä kenttäremonttia kytkimelle.
Ensimmäisen slalomin jälkeen ei tar-

vinnut irrottaa kuin: laatikko, auto ei
käänny oikealle kun ohjausnivel ottaa
starttiin kiinni. Toisessa vedossa sai jo vähän autoa kääntymään kun seisoi vasurilla jarrulla ja ohjasi autoa kaasulla.
Mustang kävi peltisepällä korirobotissa. Vaihdettiin oikealle puolelle konehuoneen kylkipellit ja vedettiin runko suoraan. Toinen runkoaisa oli jonkun Joen
jäljiltä 3 senttiä takana, vinossa ja alhaalla. Nyt sai etuakseliston säädöt edes samalle tontille (lue: kääntyisi saman verran
molempiin suuntiin.)
Pääsipä Mustangilla kurmoottaan
penkkojen väliin kerhon talviajopäiville
ja hauskuuskerroin oli ääretön. Tunnelma tämän auton sisällä oli paikoin käsin
kosketeltavaa. Vaikkei ulkona lunta satanutkaan, sitä satoi auton sisällä!! Kiitos
puuttuvien ovitiivisteiden...

Muutama talvikin autolla ajettiin

kaikki ajot. Nastarengas puri hienosti ja
ohjaamisen hoiti takarenkaat. Talviset
harrastetapahtumat viimeistään johtikin
erillisen ralli-Mustangin hankkimiseen.
Kilpatoiminta söikin muutamaksi vuodeksi kaiken energian ja varallisuuden, joten -67:n viimeiseksi koitokseksi jäi 2010
Ford Nationalsit, jossa otettiin tälle Mustangille toinen burnout-kilpailun voitto.

Vaihdelaatikko oli laakereistaan ja
synkroistaan jo niin lepo, että se sai lähteä hoitoon Muuramen moottoripajalle. Moottorikaan enää täysillä sykkinyt.
Vanha moottori päätettiin purkamisen
jälkeen pistää kiertoon kun Veskulta tuli toimivaksi todettu 302 tilalle. Samalla
vanha kuulamutteriohjaus on riittävän
monta vuotta kokeillut hermojen kestävyyttä. Hammastanko löysi oman kolonsa
autosta samoin kuin fox-Mustangin jarrutehostinkin.
Mustang vedettiin Jannen talliin elvy-

tystä varten vuonna 2015. Alkuun ei onnistuttu kuin purkamaan lisää ja kiroamaan
kadonneita osia. Kilpuri Mustangeissa
hyväksi todettu hydraulinen käsijarru
pultattiin penkkien väliin edesauttamaan
tiukkoja käännöksiä slalomissa ja lisäämään kuljettajan hauskuutuskerrointa.
Akun viereen takaluukkuun laitettiin
päävirtakatkaisija. Kaasuvaijeri aiheutti
kovasti mietintää, olihan se aikaisemmin
”toiminut” alkuperäisillä varsilla. Alkuperäistä kaasupoljinta ei voinut enää käyttää, joten soviteltiin foxin poljinta kuitenkin todeten Volvon polkimen soveltuvan
käyttöön paremmin. Hyllyssä ollut Escort
mk2-kaasuvaijeri ei yllättäin sopinutkaan
paikoilleen, vaan peltoautosta repäisty
ooppelin kaasuvaijeri sopi suoraan. Kunhan valmisti sille ensin kiinnikkeen kaasarin kylkeen ja modasi polkimen päätä.
Mustangin alkuperäisellä jarruvalokatkaisijalla koitettiin metsästää vesilintua sen jälkeen kun kolme tuntia oltiin
yritetty saada sitä toimimaan muutettujen osien kanssa. Muutaman minuutin
kiinnikkeen valmistuksen jälkeen jarruvalot toimivat Volvon katkaisijalla. Pahasti rupeaa tuo Ruotsin lahja traktoriteollisuudelle hiipimään takaisin Mustangiin.

Se oli maanantai kun räjäytin JXA:n pihasta naapureiden iloksi tulille kello 06.00
ja suuntasin keulan kohti työmaan parkkipaikkaa. Eipä ole mies muistiin näin
innokkaasti vielä tullut lähdettyä maanantaiaamuna liikkeelle! Vielä aamukahvitauollakin hymyilytti kuin pikkupoikaa
karkkikaupassa tonnin seteli kourassa.
Työpäivän olisi pitänyt päättyä 15.00,
mutta hermo ei ihan sinne asti kestänyt,
joten puolituntia varastaen huiman jännittävissä fiiliksissä lyhyt siirtymä konttorille lakki kourassa anelemaan temppelinkuvaa papereihin. Leimainssi olikin
juuri toivottu henkilö, autoharrastaja itsekin. Kommentit JXA:sta olivat... sanotaan
mielenkiintoisia.
Katsastus kesti noin 10 minuuttia, autoja rakennettiin ja ajettiin kovaa seuraavat 45 minuuttia, mutta mikä tärkeintä,
leima oli paperissa kuuden vuoden jälkeen!! On se vaan tasan niin kamala auto
ajettavaksi kuin muistinkin. Se on ihana!
Pesämäen kevätratapäivä oli heti
viikon päästä. Nettikirjoituksista vitsistä lähtenyt haastekisa Kosolan Mikan
+800hp Mustangia vastaan piti tietenkin
toteuttaa. Pakittamalla slalomrata kelloa vastaan. JXA:lle puhdas kierros ilman
virheitä, ja Mika vanhana rekkapenana
veteli peileistä missaten yhden portin ja
hukaten maalitolpat hetkellisesti. Ilman
sekoiluita Mika olisi vienyt haasteen,
mutta maalissa vasta tulokset lasketaan.
Voitto JXA:lle. Muitakin yritettiin yllyttää
kokeiluun siinä onnistumatta. Äärimmäisen hauskaa, tämä pitää tehdä jossain
uudestaankin.
Mikkelin Fun Run 2019. Joutsassa tankilta lähtevä kuminen polttoaineletku oli
hapertunut ja alkanut vuotaa. Korjaamolta poistumisyritys aiheutti keskeytysilmoituksen, perän levitessä pieninä
murusina pitkin pihaa. Molemmat moottorinkorvat olivat poikki, ilmanputsari
kasassa ja perän tuhoutumisen oli aiheuttanut löystyneet pikkupyörän laipan
pultit. Jos se ei olisi hajonnut Joutsaan,
se olisi varmasti hajonnut vielä varmasti
Mikkeliin. Viat korjattiin, ja jälleen päästiin cruisaamaan Suomea pitkinpoikin
kunnes vesipumppu laukesi. Se korjattiin
ja jäähdytysjärjestelmää ilmatessa katkesi keinuvivun pultti. Seuraavaksi vaihdetaan kannet ja ne talvirenkaat odottaa
edelleen ladonkulmassa kurmootusta.
Tähän laitteeseen on koko perheellä
kasvanut viha-rakkaus suhde. Vaikea sanoa pitäisikö se pestä vai polttaa. Oi harrastamisen ihanuutta.

Teksti ja kuvat: Arto Malinen
CORRAL 4•2020
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Oli pimeä ja myrskyinen yö…
o eipäs kumminkaan, vaan helmikuun 11. päivä tätä vuotta.
Olin vuoden vaihteessa aloittanut alueyhteyshenkilönä, ja tuolloin 11.2.
olin Helsingissä työni puolesta. Istuin
illalla hotellihuoneessa, kun puhelin soi.
Langan toisessa päässä oli Hakamon Rita, joka kyseli kuulumisia ja sitä, olikos
kukaan muistanut Paulalle kertoa, että
olisi Lapin alueen vuoro järjestää vuoden
2021 Fun Run? Nieleskelin hetken luurin
toisessa päässä ja sanoin, että eipä ollut
tullut puheeksi. No miten on, pystyttekö,
olikin seuraava kysymys. Heti en moista uskaltanut luvata, vaan lupasin ottaa
asiasta selvää ja ilmoittaa vielä samalla
viikolla päätöksen.
Päätettyämme puhelun otin heti kuuman linjan ensin puolisooni ja sitten
Ainoon, Mikaan sekä Ristoon. Keskusteltuamme asiasta varmaankin sen pari
tuntia, olimme tulleet päätökseen, että
KYLLÄ, FunRun 2021 olisi Rovaniemellä.
Virallisesti ilmoitin asiasta alueyhteyshenkilöiden kokouksessa 14.2., jossa kerroin kykenevämme järjestämään tapahtuman. Siitä tämä kaikki alkoi.

N

Koska kaikki olemme asian suhteen

täysin noviiseja, mitä nyt minä yhden Fun
Runin läpikäyneenä, tunsimme tarvitsevamme kovastikin apuja, jotta tapah-
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tumasta tulisi kiva ja hyvä kaikin puolin.
Heti monta tahoa ilmoittautui auttamaan
meitä tarpeemme mukaan, ja sovimmekin olevamme tarvittaessa matalalla kynnyksellä yhteydessä.
Ehdimme pitää parit palaverit ja suunnitella tulevia toimenpiteitä, kunnes se
iski, samperin korona. Siinä vaiheessa keväällä, kun tauti puhkesi, uskoimme sen
olevan ohi muutamassa kuukaudessa,
mutta toisin kävi. Korona on jo vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan merkittävästi
tapahtuman järjestämiseen sekä toteuttamiseen.
Keväällä lähettelimme tarjouspyyntöjä
majoituksen tarjoajille ja kuinkas sattuikaan, Napapiirin tuntumasta tulikin iloista postia. Markon tarjous majoituksesta
oli sen verran mahtava, että päädyimme
ottamaan hänen mökkikylänsä päätapahtumapaikaksemme. Lisäksi mukavana bonuksena oli se, että hän itsekin on
Mustang-harrastaja.
Perinteisestihän uusi Fun Run -paikka-

kunta on ilmoitettu kuluvan vuoden Fun
Run -tapahtumassa, eli tänä vuonna se
olisi tapahtunut Vaasassa. Toukokuussa
tuli kumminkin päätös, että Fun Runia ei
pidetä kuin virtuaalisessa muodossa.
Silloin pistettiin päät yhteen ja pohdittiin, miten Rovaniemen Fun Runin

Fun Run 2021 VR:n autopaketit junaan
varaa jokainen itse – www.vr.fi
KESÄN AUTOPAKETTI KAMPANJA VR:llä on 23.–30.11.2020!
Hinnoista tälle viikolle ei ole tarkempaa tietoa, mutta kuulemma
edullisia pitäisi olla. Jos olet ajatellut matkustaa Rovaniemelle Fun Run
tapahtumaan junalla, kannattaa kyseisenä ajankohtana varata matka.
Auton saa junaan paikkakunnilta Turku, Helsinki (Pasila) ja Tampere.
Autojunat ovat yöjunia ja paketti sisältää autopaikan ja hytin. Hyteissä on
makuupaikat 2 henkilölle.
Mahdollisten muutosten/peruutusten osalta noudatetaan VR:n sivuilla
olevia ehtoja joihin kannattaa käydä tutustumassa.
Aikataulu:
• Turku
klo 21:00
• Pasila HKI klo 18:57
• Rovaniemi klo 17:45
• Rovaniemi klo 20:57
julkaisu tehtäisiin. Onneksi meiltä löytyy pienestä joukostamme monipuolista
osaamista, joten päädyimme siihen, että
tehtäisiin video, jonka voisi esittää sekä
virtuaalisessa Fun Runissa, että muissakin sosiaalisen median kanavissa. Koko
kesä- ja heinäkuu meillä kuluikin kuvamateriaalin kokoamisessa, kuvien ja videoiden ottamisessa sekä niiden muokkaamisessa esitettävään kuntoon.
Heinäkuun lopussa koitti h-hetki numero 1, eli julkaisupäivä. Tuolloin olimme jokainen tahoillamme ja jännitimme
vastaanottoa – erityisesti meitä jännitti
harrastajien reaktiot tapahtuman maantieteellisesti historiallisen pohjoiseen
sijaintiin. Onneksi palaute oli pääosin
positiivista ja elokuun alussa avautuneet
majoitusvaraukset alkoivatkin vilkkaina.
Perustimme tapahtumalle Facebookja Instagram-sivut, joihin päivitämme
jatkuvasti ajankohtaista tietoa tapahtumasta.
Tapahtuman t-paitojen myyntikin on
jo polkaistu käyntiin, ja nöyränä pyyntönä
esitämme, että kerholaiset osallistuisivat
tapahtumaan paitsi toivottavasti saapumalla paikanpäälle heinäkuussa 2021,
myös ostamalla paidan. Rahoituksen löytäminen tässä maailmantalouden tilanteessa on osoittautunut enemmän kuin

▶
▶
▶
▶

Rovaniemi
klo 11:13
Rovaniemi
klo 07:29
Turku
n. klo 08:00
Helsinki (Pasila) klo 09:07

Hinnat:
Tässä on muutama esimerkki hinnoista. Hinnat ovat noin hintoja yhteen
suuntaan ja suurin piirtein samat Turusta tai Helsingistä lähdttäessä –
kampanja-ajan ulkopuolella ostetuille matkoille.
• auto+2hlö n. 260 €
• auto+3hlö n. 320€
• auto+4hlö n. 370 €
Autopaikkoja on rajattu määrä per lähtö, joten mikäli et saa varattua
autopaikkaa voi paikat olla jo varattuja. Tässä tapauksessa laita viestiä
jasenetuvastaava@mustangclub.fi tai 044 7705 476/Heidi

vaikeaksi, mutta tapahtuman järjestämisestä aiheutuu kuitenkin kuluja, jotka
tulisi kattaa. Uskomme ja toivomme tyylikkäiden t-paitojemme myynnin olevan
avainasemassa tässä asiassa.
Tämän jutun kirjoitushetkellä elämme

marraskuun alkua ja meneillään on slalom-paikan haku. Olemme jo neuvottelutilanteessa mahdollisen paikantarjoajan
kanssa. Tästä on hyvä jatkaa kohti ensi
vuotta, pidetään huolta toisistamme ja
pysytään terveinä.

Teksti: Paula Piitsalo
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Huonomminkin olisi
arraskuussa tuli kuluneeksi viisi vuotta siitä kun
Mustang Convertible vuosimallia 1964 ½ ilmestyi kotiimme rekan kyydissä Rotterdamista saavuttuaan
sinne laivalla Kaliforniasta. Tietääkseni Mustangini on Suomen
vanhin avo-Mustang. Hienoa aikaa se on ollut tällaiselle eläkeläiselle; monia hauskoja tapahtumia ja paljon uusia kavereita;
ei vain Mustang-porukasta, vaan myös klassikkoautojen omistajista. Tänä aikana on sattunut muutamia ongelmatilanteita,
jotka uhkaavuudestaan huolimatta ovat aina päättyneet hyvin; usein toisten Mustangin omistajien avustukselle.

M

Musse saapui.

Tapaus 1. Keväällä 2016 kun olin hakenut Mustangini

talvisäilöstä Triangle Motorista, sain idean ehdottaa entisen työyksikköni johtajalle, että voisimme yhdessä hakea
eläkkeelle jäävän työntekijän hänen viimeisenä työpäivänään kotoaan työpaikalleen läksiäisjuhliinsa. Niin teimme ja ko. henkilö oli todella iloisesti yllättynyt.
Kun olimme ajaneet jo jonkin matkaa ja kääntymässä
sivutieltä päätielle, moottori sammui eikä käynnistynyt
useasta yrityksestä huolimatta. Olihan se aika nolo tilanne. Aloin jo suunnitella taksin ja hinurin tilaamista. ”Juhlakalu” onneksi ehdotti, että hänen miehensä ymmärtää jotain autosta ja hän sattuu olemaan kotona. Niinpä
soitimme hänet apuun. Hän huomasi, että virranjakajan
kansi on löysällä ja kun se kiristettiin, niin auto käynnistyi
ja pääsimme onnellisesti läksiäisjuhliin. Kuljetettavat lupasivat ystävällisesti, etteivät kerro kenellekään tapahtuneesta ainakaan juhlan aikana.

14
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Juhlijaa noutamassa.

voinut käydä...
Tapaus 2. Salon Maisemacruising vuonna 2017 kruisail-

tiin hyvin kuumassa säässä. Sieltä palatessani moottoritietä pitkin kohti Turkua, yhtäkkiä huomasin lämpömittarin viisarin olevan maksimissaan ja konepellin alta alkoi
nousta höyryä; samalla moottori sammui. Tämä tapahtui
Tammisillan ABC-aseman lähellä. Siitä vähän Turkuun
päin on levähdyspaikka. Sen verran oli vielä vauhtia, että
onnistuin rullaamaan auton kyseiselle levennykselle.
Avasin konepellin, jolloin runsaasti kiehuvaa nestettä ja höyryä purkautui jäähdytyslaitteistosta. Soitin Oili
Jalosen hinausfirmaan, josta luvattiin tulla noutamaan
autoni. Koska oli lauantai-ilta niin olisivat vieneet Mustangini heidän firmansa pihaan avopaikalle. En oikein tykännyt ajatuksesta, vaan soitin Kane’s Garagen omistajalle
Kari Kanervalle, jonka korjaamo on suljetulla paikalla
Pansiossa rautaportin takana. Turusta tulevan hinurin
kuljettajalla ei kuitenkaan ollut avainta porttiin, mutta
onneksi Salosta oli tulossa myös Oili Jalosen hinausauto
kyydissään toinen ”väsynyt kulkine”. Tällä hinausauton
kuljettajalla oli avain porttiin ja kuljettajat sopivat keskenään tapaamisesta levähdyspaikalla.
Näin saimme avaimen ja autoni voitiin viedä turvalliseen paikkaan viikonvaihteeksi. Vaimo haki minut kotiin
tuolta levähdyspaikalta kotiin. Heti maanantaina jäähdytysputkisto puhdistettiin ja hoidettiin kuntoon Kane’s Garagessa; mitään isompaa vahinkoa ei ollut havaittavissa,
mutta Kari Kanerva totesi järjestelmän sisältäneen aikamoista kuraa ja limaa. Termostaatti ja nesteet uusittiin.
Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia jäähdytyssysteemissä.

Kane's Garage.

Jykä tuli apuun.

Tapaus 3. Viime kesänä kruisailtiin Uudenkaupungin

seudulla Toni Lompin ja Marlene Lindqvistin organisoimassa tapahtumassa, jossa oli lehdistöäkin paikalla. Viimeiselle etapille Ugin Pakkahuoneelle saavuttaessa alkoi
latausvalo palaa punaisena. Tapahtuman loputtua auto
ei sitten käynnistynytkään. Toni Lompin ja Jyrki Ahosen
(Jykä) kanssa pohdittiin mitä tehdä ja missä on vika.
Lopulta kaverit työnsivät auton käyntiin ja lähdin kohti Turkua Laitilan kautta. Noin 7–8 kilometriä ajettuani
auto pysähtyi moottorin sammuessa. Olin siis pulassa
”keskellä ei mitään” ja aikeissa soittaa hinuria paikalle.
Yllättäen totesin taustapeilissä Jykän ilmestyneen taakseni early-Mustangillaan naisystävänsä kanssa. Heillä oli
autossaan vara-akku ja kaapelit. Niiden avulla autoni saatiin käyntiin ja ajelin ongelmitta kotiini Jykän seuratessa
koko matka perässäni varmistaen perille pääsyni. Onneksi Jykä oli valinnut Ugista lähdettäessä saman reitin kuin
minäkin ja siksi selvisin näin vähällä.
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Tapaus 4. Muutama päivä Ugin tapahtuman jälkeen vaimoni halusi, että lähtisimme ajelemaan Salon suuntaan
Viurilan kartanoon taidenäyttelyyn. Totesin, että miksei,
koska autohan kuitenkin taas toimi ongelmitta. Lähtiessämme kuitenkin otin käynnistyskaapelit mukaan ja ostin
Motonetista varalle uuden akun, joka myyjän mukaan oli
täydessä latauksessa.
Hyvin pääsimme lähes perille, kunnes kartanoon vievä
kuoppainen tie aiheutti aikamoista tärinää autossa. Sen
seurauksena latausvalo alkoi taas palaa. Olin ilmoittanut
lähdöstämme Mustang-ryhmämme WhatsAppissa, jolloin
ryhmä jäsen Arto Parviainen kertoi myös menevänsä samoihin aikoihin kartanoon lounaalle perheensä kanssa.
Pois lähtiessämme auto ei sitten käynnistynytkään; ei
edes tuolla vara-akulla, joka sittenkään ei ollut täyteen
ladattu. Siinä touhutessani paikalle tuli nuoripari kysyen
tarvitsenko apua. Kerroin, että tähän on pian tulossa eräs
Mustangin omistaja, joka lupasi auttaa. Poika totesi, että
se on varmaankin hänen isänsä Arto. Kun Arto tuli niin isä
ja poika Parviainen vaimoni avustuksella työnsivät auton
käyntiin.
Pääsimme vanhan ykköstien risteykseen ja taas
moottori sammui. Uudesta akusta ei edelleenkään ollut
apua. Lähetin viestin Artolle, joka lupasi tulla, kun ovat
ruokailleet. Siinä odotellessamme paikalle ilmestyi neljä
romanialaista tyttöä, jotka pyysivät saavansa poseerata
ja filmata toisiaan Mustangissani ja sen ympärillä. Annoin
luvan ja kyllä he kuvia sitten napsivatkin; otin itsekin heistä muutamia kuvia.
Artokaan ei saanut Mustangiani käyntiin, joten hän
soitti paikalle tutun hinausfirman auton. Sen kyydissä

Hinaukseen.

autoni vietiin Arton verstaalle. Vaimon kanssa matkustimme hinausauton hytissä. Arton lupasi meille lainaksi
yhden autoistaan kotimatkaa varten, jos ei saa Mustangiani kuntoon. Saihan hän sen tietenkin käyntiin ja latasi
vielä uuden akunkin täyteen ja asensi sen paikoilleen.
Arto totesi vanhan akun olleen oikosulussa. Niinpä sitten ajoimme tyytyväisenä omalla autolla kotiin. Kaiken
kaikkiaan tämä oli oikein mukava episodi, josta kiitokset
Artolle.
Myöhemmin Kane’s Garagessa asennettiin uusi latauksen säädin ja auto sen jälkeen taas toiminut moitteettomasti. Nyt pari viikkoa sitten tosin suoritettiin kytkimen
ja starttimoottorin uusiminen Kane’s Garagessa, mutta se
onkin sitten jo toinen tarina.
Tapauksille on yhteistä se, että huonomminkin olisi
voinut käydä. Kaikki päättyivät kuitenkin onnellisesti.
Loppukaneetiksi sopisi vaikka:

”Koettelee vaan ei hylkää!”
Arton verstaassa.
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Teksti ja kuvat: Pentti Kiilholma

FMOC syysratapäivä, Pesämäki 19.9.

Kertaus on opittujen
ajolinjojen äiti!

uoden ainoaksi perinteiseksi
FMOC-ratapäiväksi jäänyt syksyn
ratapäivä ajettiin samaisella Pesämäen moottoriradalla joka kolmisen
viikkoa aiemmin toimi Ford Challengen
kolmen lajin kilpailukeskuksena. Päivän
kattaukseen kuului tällä kerralla reilusti vapaata rata-ajoa ja slalomia.
Mukana meitä oli päivän aikana noin
30 kuskia. Paikalle saatiin tälläkin kertaa
monenlaisia sinisen ovaalin tuoteperheeseen kuuluvia ajoneuvoja usealta vuosikymmeneltä. Tarkemmin Mustangeja oli
parikymmentä ja eurooppalaisia Fordeja
kymmenkunta. Käyttöaste radalla oli päivän
mittaan juuri sopiva ilman tunkua tai ihmettelyä ”missä kaikki muut on”? Hiekkadyynit
puolestaan pöllysivät silloin tällöin lähinnä
vanhempien Mustangien toimesta.
Nopeimmat kierrosajat radalla kirjattiin
Rajalan Taiston ”viritetyn” -65 Mustangin
01:05,4 ja Willem Gyllingin RS Focuksen
01:05,1 nimiin. Kierrosaikoja tarkkaillessa
moni totesi ulkoisen GPS- lähettimen olevan tarpeen. Puhelimen Racechrono-sovellus kun heitti satunnaisesti jokusia liiankin
hyviä aikoja eetteriin. Tällainen GPS-palikkapäivitys tulevan kesän Ford Challenge
kisailuihin on vahvasti suosituslistalla jokaiselle kuljettajalle joka haluaa toimittaa
kisatoimistoon tarkempaa dataa.
Slalomissa kisattiin ilman minkäänlaisia sarjapaineita. Cor*** kun vesitti Cupin
kolmen ensimmäisen kilpailun toteutumisen tältä kaudelta kokonaan. Luokkajakojakaan ei tehty, joten jokainen ajoi
lähinnä omien sarjatovereiden aikoja
omiin ajamiinsa vertaillen. Ratana toimi
käänteinen Ford Challengen radasta pei-

V

lattu, muutamalla extrakeilalla maustettu
vauhdikas rata. Ratakartan luku sujui kerholaisiltamme vierailijoitamme CRSC-klubilaisia paremmin. Vierailijoiden nuotit
selkisivät toisilla ja kolmansilla ajokerroilla. Päivän TOP 3 nopeimmat ajat kirjattiin
Antti Kallion -06 Mustangille 71,237, Petri
Lahden Fiestalle 71,472 ja Simo Pohjavirran -05 GT Mustangille 71,828.
Teksti ja kuvat: Antti Kallio

Tulokset
Sija

Kilpailija

Kokonaisaika

1

Antti Kallio

2

Petri Lahti

3

Simo Pohjavirta

71 828

2

Mustang GT 2005 SC

4

Marko Hokkanen

72 043

2

Shelby GT500 2009 SC

5

Joni Heikkilä

73 396

1

Mustang SN95

6

Petri Laitinen

75 271

3

Mustang

7

Aleksi Sahala

77 673

2

Focus

8

Lauri Salokangas

78 678

3

Mustang 1984 SVO

9

Erkki Nikkilä

78 948

2

Mustang

10

Jarkko Laaksonen

79 121

3

Focus

11

Eero Kaaja

79 634

3

Escort 1986

12

Ville Koskenniemi

80 181

3

-

13

Aleksi Hagmer

80 699

3

-

14

Maija Laitinen

83 284

2

Mustang

15

Auli Takala

84 104

3

Mustang

16

Marko Virtanen

80 010

3

Mustang

17

Willem Kylling

100 527

2

Focus RS mk2

Sakko

Ajon.

Ford Malli

71 237

2

Mustang GT 2006

71 472

3

Fiesta MK3 1992

20 sek
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Jenkkiautonäyttely
2020
alitettavasti muiden näyttelyiden
tapaan Jenkkiautonäyttely peruttiin viime metreillä. Näyttelyn
teemana oli Mustangit kautta aikojen.
Meidän oli tarkoitus esitellä teille auton kehityskaarta ja eroja, eri automallien välillä. Autot olisivat olleet esillä tiiliseinää vasten, jossa olisi ollut aina kyseiseen
vuosimalliin liittyen vuoden kuumimpia

V

elokuva- ja bändijulisteita, sekä muuta
rekvisiittaa ympärillä. Sekä auton vieressä vähän knoppitietoa. Uudet hienot
aidat oli värkätty (esitellään sitten ensivuonna) sekä paljon muuta.
Tässä teille osastolle tulleet autot ja
niistä tietoa sekä sponsorit.
Haluamme kiittää kaikkia, vaikka näyttelyä ei fyysisesti saatu toteutettuakaan.

Toivottavasti ensivuonna tilanne helpottaa ja näemme näyttelyssä. Meillä on teille
takataskussa, melkoinen juttu tulossa.
Terveisin Rita ja Kari sekä koko
tekijätiimimme Marko ja Tiia Maria
Aarrepalo, Siven ja Marko Tonteri,
Elina ja Jukka Nieminen sekä
Jarkko ja Tiina Vuori.

Yhteistyössä:

18
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Misty Mountain Garage

Palvelee kaikkeen autoiluun liittyvässä.

Viestipaja

Heinola Yrityssuunnittelu

Autosi luottovarustaja.
Lahdessa Laatukadulla.

Tilitoimisto ja taloushallinnon
palveluita 25 vuoden kokemuksella
Lamminraitilla Lammilla.

Devil’s Garage

KHK-Auto Oy
Vuonna 1988 perustettu autokorjaamo.
Teemme henkilö- ja pakettiautojen
huoltoja ja korjauksia, kolarikorjauksia
sekä automaalauksia.
Lahdessa Hiojankadulla.

Jalmar

Lahden autokauppa

RedBlack

Herkuttelupaikka. Tarjoamme
maittavaa lounasta ja à la
Cartea. Mikkolan kartanon
piharakennuksessa Vääksyssä.

Hyvän palvelun autoliike Lahdessa
Hiojankadulla. Monipuolinen
valikoima käytettyjä autoja.
Myynti, osto, rahoitus, tilausautot.
Ammattitaitoinen henkilökuntamme
palvelee joustavasti asiakkaiden
tarpeiden mukaan.

Maalien ja maalaustuotteiden erikoiskauppa. Meiltä saat kaiken tarvitsemasi
kynäruiskuista automaaleihin ja maalaustarvikkeisiin. Kivijalkamyymälästämme
löytyy myös laaja valikoima laadukkaita
työkaluja sekä tarvikkeita mm. autohuolto-, peltikorjaus- ja tuulilasitarpeisiin.
Lahdessa Hirsimetsäntiellä.
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1966

Ensimmäinen sukupolvi, toinen vuosi.

Vuonna 1964 aloitettu valmistus loi kokonaan uuden
autoluokan, poniauton. Poniautoluokan tunnusmerkkeinä
olivat pitkä keula, lyhyt perä ja avoin maski.
Mustang-nimi tulee kuuluisalta, toisessa maailman sodassa
käytetyltä hävittäjältä, muita vaihtoehtoja olisi ollut mm.
Cheetah, Puma, Special Falcon.
Moottorit
• 200 Thriftpower R6 120 bhp
• 289 Windsor V8 200 bhp

• 289 Windsor V8 225 bhp
• 289 Windsor HiPo 271 bhp

Vaihteistot
• 3-vaihteinen manuaali
(vakiona)

• 4-vaihteinen manuaali
• 2-vaihteinen automaatti

1966 erikoisuudet
Vuonna 1966 Mustang saavutti miljoonan myydyn auton
rajan, sen kunniaksi valmistettiin 50 kpl erä Anniversary
Gold Edition -mallia, autot olivat maalattu kullan värisiksi
ja sisustat olivat mustat. Autot lähetettiin ympäriinsä
jälleenmyyjille, monet näistä autoista luovutettiin
eteenpäin erilaisissa kilpailuissa ja kampanjoissa. Yksi
kampanjoista oli kalifornialaisen Metke Fordin ”aarrearkku
kilpailu”, jossa alueen asukkaille postitettiin avaimia, joilla
saattoi saada arkun auki (joka sisälsi avaimet autoon). Tänä
päivänä näitä autoja on arviolta olemassa enää 5 kpl.
Tuotantomäärät 1966
• Avoauto
72 119 kpl
• Coupe
499 751 kpl
• Fastback
35 698
• Shelby-mallit 2 388 kpl

1971

Valmistusmaat
• Yhdysvallat
• Mexico
• Venezuela

Korimallit
• Hardtop (Base ja Grande)
• Sportsroof (Base, Boss 351 ja Mach 1)
• Convertible
Moottoritilavuudet
• 250 thriftpower Six
• 302 cu
• 351 cu (5,7 l) (4,9 l) – 429 cu (7 l)
Moottoritehot
• 145 hp–375 hp
Urheilullisimmat mallit
• Mach 1 429 Super Cobra Jet
• Boss 351
Tapahtumia
• Suunnittelija Gale Halderman kuoli 29.4.2020,
87 vuoden ikäisenä.
• James Bond elokuvassa Timantit ovat ikuisia
nähtiin -71 Mustang Sportroof-mallinen auto,
Sean Conneryn ajaamana.
• Lahden Paavolassa oli ennennäkemätön ruuhka kaupan
avaajaisissa 49 vuotta sitten, 14. lokakuuta 1971. Silloin
avattiin koko maan ensimmäinen Citymarket.

Elina Nieminen

Jouko Sipilä

HT GT 1966

1971 avo-Mustang

Moottori 289 nelikurkkuisella kaasuttimella, nelivaihteinen manuaali.
Ollut yhdellä omistajalla 1966–2011. Ostettu Hernesaaresta Fordin
talosta tammikuussa 1966. Kunnostettu ja museorekisteröity
2000-luvun alussa edellisen omistajan toimesta.
Omistajat Jukka Nieminen ja Jukka-Pekka Tulisalmi.
CORRAL 4•2020
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1990

Uutta vuonna 1990
• Kuljettajan Airbag
• 3-piste turvavyöt takana
• Ovien karttataskut
Moottorivaihtoehdot
• 2.3 l 4cyl
• 5.0 l V8 EFI

Vaihteistot
• 2.3 4 cyl, 5-vaihteinen manuaali/4-vaihteinen automaatti
• 5.0 V8, AOD 4-vaihteinen automaatti/T-5 manuaali
1990 Mustang erikoisuus – 7-UP Edition
• Mustang LX 5.0 Convertible
• Deep emerald jewel green
• White leather interior
• White convertible top
Virvoitusjuomajätti 7-UP aikoi järjestää kilpailun, jossa
NCAA-koripallofinaaleissa jaettaisiin palkinnoiksi 30 kpl
limited edition Mustangia. Jostain syystä 7-UP vetäytyi
viime hetkellä. Vain 2 autoa oli jo valmistunut, ja Ford
päätti brändätä auton uudestaan ja nosti tuotannon
5 000 kappaleeseen. Kaikkiaan 4 103 kpl epävirallista
Mustangin 25-vuotisjuhlan muistomallia valmistettiin.
Harvinaisin 1990 Mustang
• YG-värikoodilla (Medium titanium) LX 5.0 Convertible:
vain 4 kpl valmistettu!
Tuotantomäärät 1990
• 2dr Coupe
22 503 kpl
• 3dr Hatchback 78 728 kpl
• 2dr Convertible 26 958 kpl

1995

Neljännen sukupolven 2. vuosi
Viimeinen 302 cid Windsor V8 Mustang

Moottorit
• 3.8l V6 Coupe
• 5.0l V8 GT
• 5.0l V8 Cobra
• 5.8l V8 Cobra "R" (*)
(*) Kaikki Cobra "R" 351cid -moottorit (250 kpl) valmistettiin
19. helmikuuta 1995 6,2 tunnin aikana.
Vaihteistot
• T-5
Manuaali
• AODE
Automaatti
• Tremec TR-3550 Manuaali (Cobra "R")
1995 Mustang erikoisuudet:
Mustang GTS
• Valmistettiin vain yhden vuoden ajan kaikkiaan 6370 kpl.
Malli oli non-performance osista riisuttu GT.
Cobra Hardtop Convertible
• 499 kpl avo-Cobria varustettiin "irroitettava kovakatto"
-optiolla.
Cobra “R”
• Ainoastaan 250 kpl valmistettu erittäin riisuttu versio, jota
ei saanut ostaa jos et omistanut kilpatallia tai omannut
kilpalisenssiä.
Tuotantomäärät 1995
• Standard Coupe 86 379 kpl • GT Convertible 16 668 kpl
• GT Coupe
47 088 kpl • Cobra Convertible 1 003 kpl
250 kpl
• Cobra Coupe
4 255 kpl • Cobra “R”
• Standard
Convertible
17 593 kpl

Marko Aarrepalo
Santeri Siltala

1995 Mustang GT "Snow White"

1990 Lx 5.0 manuaali

Omistukseeni auto saapui kesällä 2017. Auto on ns. Export-versio ja
tuotu Japanista tietojeni mukaan 2008. Moottorina vakio 302 cid,
vaihteistona viime keväänä jenkeistä Devil’s Garagen toimesta tuotu
AODE Stage1. Putkisto on omaa tuotantoa X-pipellä ja Dynomaxin
vaimentimilla. Ulkokuorta paranneltu Mach1 chin-spoilerilla,
tummennetuilla takavaloilla, joissa satiinimustat kehykset. Myös
etuvalot vaihdettu projektori-tyyppisiin. Vanteet maalattu korin
värisiksi ja kehät killoitettu. Aika näyttää miten Lumikin tarina jatkuu...

Auto on ollut minulla kaksi vuotta ja sitä ennen 20 vuotta
isälläni. Moottorin kyljestä löytyy sentrifugaalinen ahdin ja
alustaa on paranneltu laittamalla coiloverit eteen ja jäykemmät
jouset taakse. Jarruja on myös päivitetty edessä parempiin.
Auton väri on tumman punainen Lucifer Red. Takaa löytyy GT:n
takaspoileri ja sisältä Sparcon kuppipenkki.

2005

2020

S-197 viidennen sukupolven Mustang.

Edustaa kuudennen sukupolven mustangia.

Tuotanto alkoi 7. syyskuuta 2004, mutta ensimmäinen auto
rullasi Flat Rock Assemblyn tehtaalta syyskuun 27. päivä 2004.

Korityypit
• Fastback ja Convertible, saatavana vasemmalta ja oikealta
puolelta ohjattava malli.

Moottorit
• 4.0l cologne sohc V6
• 4.6l 3-valve sohc modular V8
Vaihteisto
• Tremek T-5 manuaali sekä 5R55S automaatti V6-malliin
• Tremek TR3650 manuaali sekä 5R55S automaatti V8-malliin
Valmistusmäärät
Kokonaisvalmistusmäärä 160,412
(GT 60,792 ja V6 99,620)
Pääinsinööri Hau Thai-Tangin ja designeri Sid Ramnaracen
ohjauksessa suunniteltu 5. sukupolven Mustang ammensi
inspiraationsa vuosien 1964–1970 ensimmäisen sukupolven
Mustangista. Fordin design-osaston silloinen varapääjohtaja J.
Mays halusi auton estetiikan henkivän retrofuturismia.
Convertible esiteltiin Los Angelesin autonäyttelyssä 2005.
Saleen ja Roush tarjosivat jo vuonna 2005 omia paranneltuja
mallejaan.

Moottorit
• 2.3 EcoBoost ja 5.0V8, joista löytyy tehoa 290hv ja 450hv
Vaihteisto
• 6-vaihteinen manuaali ja 10-vaihteinen Selectshiftautomaattivaihteisto, saatavana kumpaankin malliin.
Muotoilun peruselementit
Pitkä veistoksellinen konepelti ja lyhyt perä. Sekä tärkeimpiä
yksityiskohtia on matala kattolinja ja leveä ulkoasu,
virtaviivainen profiili, jyrkästi viistossa oleva tuulilasi ja
takaikkuna, kolmiulotteiset, kolmipylväiset takavalot sekä
nykyaikaisesti ”haita” muistuttava etusäleikkö.
Vain Euroopassa myytävä 55-erikoismalli. Saatavana Fastbackettä Convertible-korilla. V8-moottori, 331 kilowattia. Tähän on
lisätty erilaisia yksityiskohtia mm. matalaprofiilinen konepelti,
mustat vauhtiraidat liukuefektein ja kiiltomustat 19-tuumaiset
vanteet. 4 uutta väriä, joista varsinkin Twister Orange ja Grabber
Lime ovat varsin villejä.

Muuta tapahtunutta
• Elokuussa hurrikaani Katarina riepotteli Yhdysvaltoja, suurin
tuulennopeus oli 280 km/h
• Tammikuussa Suomessa tieliikennelaitos astui täysin
avoimeen kilpailuun tiealan urakoista.
• Lokakuussa sarjavalmisteinen Bugatti Veyron saavutti yli 407
km tuntinopeuden.

2020 myös Ford Mustang siirtyy sähköaikaan ja tulee täyssähkö
Mach-E. Uusi vapauden ilmentymä.

Sari Siren

Uusi Ford Mustang Bullitt on kunnianosoitus legendaariselle Mustang
GT fastbackille, jota Steve McQueen ajoi vuonna 1968 ilmestyneessä
Bullitt-nimisessä elokuvassa. Se on erityisen kuuluisa lähes
10-minuuttisesta takaa-ajokohtauksesta, jossa McQueen jahtaa kahta
ammattitappajaa pitkin San Franciscon katuja.

Kovajuttu
• Koronaviruspandemia iski rajusti ympäri maailmaa.

Mustang BULLITT -erikoismalli
GT 4.6 V8 avo automaatti
Ollut minulla kolme vuotta. Aluksi auto perusharmaa, vuosien
aikana muokkaantunut oman maun mukaan. Viime kesänä
värin vaihto, nykyinen väri kolmikerroshelmiäinen ja maalarina
Custom Paint Vääksy. Vuonna 2020 ulkokuorta viimeistelty
uusilla vanteilla ja helmateippauksilla sekä takaumpioiden
tummennuksilla, jotka tehtiin CCL Designilla. Tekniikasta en osaa
paljoa kertoa, en ole vielä ehtinyt perehtymään siihen puoleen.

Kolmannen sukupolven Mustang Bullitt seuraa vuosina 2001 ja
2008 julkaistujen Bullitt-erikoismallien jalanjäljissä. Myös niissä
oli tavanomaista tehokkaammat moottorit, Torq Thrust -vanteet,
ainutlaatuisia tehosteita sekä rajattu valikoima värivaihtoehtoja, joista
yksi oli Dark Highland Green.

Ford Mustang 1969
Sportsroof
Auton ja sen omistajan tarina • Osa 1
1. Kaiken alku

Viisitoista vuotta sitten lapsuudenystäväni Pasi saapui pitkästä aikaa vierailemaan meille Jyväskylään viikonlopun
vieton merkeissä. Siinä sitten saunomisten ja kuulumisten vaihdon jälkeen
aloimme tutkimaan netistä myynnissä
olevia autoja, koska olin ajatellut päivittää autoa pikapuoliin. Esiteltyäni
Pasille aikani vaihtoehtoisia sporttisia
saksalaisvalmisteisia kandidaatteja,
Pasi tokaisi: ”Tero, koska me ruvetaan
katselemaan oikeita autoja”. Kysymys
hämmensi. Pasi otti hiiren käteensä ja
sen jälkeen katselimme tuntikaupalla
60-luvun muskeliautoja. Tänä iltana se
tapahtui, siemen oli kylvetty.
Eikä aikaakaan, kun olin päättänyt
päivittää silloisen autoni kahdeksi,
hankkisin harrasteauton ja sitten erikseen arkikäyttöön soveltuvan ”vaippawagonin”. Tutkin aikani C3 Corvetteja
ja jätin kerta toisensa perään ottamatta
yhteyttä kiinnostavien myynnissä olevien yksilöiden osalta. Lasikuitu ja kuitenkin jotenkin leikkiautomainen muotoilu arvelutti. V8-lehdessä silmiini pisti
myynti-ilmoitus, jossa komeili punainen -69 Mustang HT isolohkolla. Tuo aggressiivinen keulan muoto ja aistikkaat
nelivalot, ilmanottoaukot kyljissä. Siinä
se on! Soitto myyjälle, töiden jälkeen
autoon ja Pyhtäälle.
Oli talvi. Mustang seisoi uljaana
omakotitalon alla olevassa pitkässä
betonista valetussa autotallissa. Kävelin auton ympärillä, en ollut koskaan
aikaisemmin ollut näin lähellä amerikkalaista muskelia. Auton omistaja
Seppo kertoili itse rakentaneensa auton moottorin, 502 kuutiotuumaa. Hän
ojensi avaimet ja sanoi, että voin laittaa auton käyntiin, jos haluan. Istuin
autoon, kierroslukumittari tuijotti uhmakkaana rattitangon päällä. Hyvä fiilis, vähän kaasua ja käännän avaimesta. Musse jyrähti käyntiin betonisessa
luolassaan kuin pommi! Flow Masterin
vaimentajien läpitunkeva kovaääninen
duetto täytti ahtaan betonibunkkerin.
Säikähdin ja kopsautin päänikin sivuikkunaan. Tämähän on kuin toisesta
maailmasta. Eihän tällaista ole! Kädet
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Mallikuva rakennettavasta autosta (by Jukka Repola).

täristen pankkiautomaatille käsirahan
nostoon. Olin ostanut Mustangin.

2. Elämän eliksiiriä – Ford Nationals

Puolitoista vuotta meni Mustangia
ehostellessa, lopputuloksena virheetön ulkoasu, sisustus ja alustaparannuksia. Tekniikka oli kunnossa jo valmiiksi. Vaimo Leila oli harrastamiseen
ymmärtäväinen, vaikkakin hänen
mielestään Mustang-kyyti muistuttaa
traktorin kyydissä istumista. Eli koko
perheen harrastusta Mustangista ei
tullut poislukien niitä hetkiä, kun auton käynnistäminen keittiön alla olevassa autotallissa sai toisinaan lautaset
pomppimaan yläkerran kaapistossa.
Jyväskylän Mustang Klubin aluetapaamisissa tutustuin kanssaharrastajiin, yksi heistä oli armoton isolohkomies
Jari Pentinmäki. Antoisat keskustelut
hänen kanssaan vakuutti minutkin isolohkomoottorien ylivoimasta ja päätin
lähteä mukaan vuosien tauon jälkeen
järjestettävään kerhon Ford Nationals
kiihdytys- ja rata-ajotapahtumaan Alastarolla. Vuosittaiset natikkaviikonloput
ja leikkimielinen kaksintaisteluasetelma Pentinmäen kanssa olivat harrastamisen vuosittainen kohokohta. Hienoja
muistoja ”iltanuotio”-keskusteluista,
joissa käsiteltiin usein isolohkon ylivoimaa. No, kolme vuotta Mustangin
moottori kestikin kilpavarustelua kohti
seuraavia natikoita ennen antautumistaan. Sitten asensin autoon uuden vakiokokoisen isolohkomoottorin ja ajelin
autolla peruskruisailua aikani.

Seitsemän vuoden omistamisen jälkeen Mustang lähti uuteen kotiin. Yllä
kuvattujen aktiivisten harrastusvuosien
keskellä muutin Joensuuhun ja liityin
kerhon Joensuun alueporukkaan. Yksi
uusista tuttavuuksista oli Reijo Ikonen,
hänen laaja osaamisensa kaikentyyppisissä korjaus- ja muutostöissä oli harrastuksen alkuvuosina kullanarvoista.
Lähipiirissä kanssaharrastajiksi olivat
vuosien varrella liittyneet myös Joensuussa asuvat pikkuveljeni Olli (1969
Ford Thunderbird) ja edellä mainittu
ystävä Pasi (1964 ½ Ford Mustang).

3. Kohti uutta

Olin nähnyt natikoissa ahdettujen
Mustangien mahdin. Hiljalleen päässä
kypsyi ajatus rakentaa oman näköinen Mustang alusta loppuun saakka,
jossa olisi moderni alusta ja ohjaus,
erinomaiset jarrut, ahdettu moottori ja
manuaalivaihteisto. Auton ulkoasu tulisi olemaan kliini ja mahdollisimman
pitkälti alkuperäistä muotoilua kunnioittava. Se tulisi olemaan auto, jolla
olisi mukava kruisailla, ja jonka saisi
helpohkosti muutettua aggressiiviseksi oriksi Ford Nationals -viikonlopuksi.
Sekä taloudellinen satsaus että
ajankäyttö tämäntyyppiselle toteutukselle olisi siinä määrin merkittävä, että
halusin varmistaa suunnitelmien reaalisuuden lainsäädännön näkökulmasta ennen aloitusta. Tein suunnitellusta
Mustang-projektista seikkaperäisen
dokumentin katsastusviranomaiselle.
Dokumentissa oli esitetty yksityiskoh-

taisesti rakennettavan auton tekniset
ratkaisut, turvavarusteet ja alkuperäisestä muutettavat kohteet. Katsastusviranomaisen näytettyä vihreää valoa,
projektia alettiin toteuttamaan.
Mustang-projektin ympärille kasautui
muutaman henkilön ydinryhmä:

• Jouko Penttinen. Tekniikkaan liittyvät valinnat, ahtamisen erikoismies.
Jouko on insinöörien timanttikaivos.
Selvitä, laske, vertaa, perustele. Hän
ei ole koskaan käynyt Esson baarissa.

3.1 Aihio

Aihio projektiin löytyi lopulta Suomesta, Lohjan suunnalta. Aihio oli 1969
Mustang Sportsroof. Auto oli rekisteröity tieliikenteeseen, mutta auttamatta

parhaat päivänsä jo nähnyt. Kori oli
kuitenkin varsin hyväkuntoinen ja tarjosi hyvän lähtökohdan suunniteltuun
toteutukseen.

Projektin aihio.

3.2 Korityöt

• Jukka Repola. Vaativien teknisten
ratkaisujen suunnittelu ja toteutus,
peltityöt, sähkösuunnittelu. Jukka
on insinööri taiteilijan sielulla. Hän
syttyy aina, kun haetaan ratkaisua
luodaksemme jotakin uutta. Hänellä
on epäinhimilliset kädentaidot metallitöissä.

Korin hyvän kunnon vuoksi valittiin lasikuulapuhallus. Lasimurska on ainesosana puhdas, eikä jätä epäpuhtauksia
paljaaseen peltiin, kuten hiekka. Se ei

myöskään aiheuta mitään kemiallisia
reaktioita, joista voisi olla mahdollisesti päänvaivaa maalausvaiheessa, kuten
soodan kanssa.

• Olli Panhelainen. Sähkötyöt, auttavana kätenä kaikissa auton työvaiheissa. Ollin työn laatu on aina sitä
tasoa, että uskaltaisin empimättä astua lentokoneeseen, johon hän olisi
vetänyt sähköt.

Kori lasikuulapuhallettuna.

• Tero Panhelainen. Auton omistaja ja
projektin monitoimimies. Motto: ”Eikös me heti tehdä tämä. Ei se ole kuin
parin tunnin homma”

Moninaista entisöinti- ja kunnostustyötä tehtiin korin kanssa kuukausikaupalla, tyypillisiltä entisöitäviltä kohteilta ei vältytty tässäkään projektissa
(takakontin reunojen kotelorakenteet,
matkustamon lattia, torque boxit). Varsinaisia muutoksia alkuperäiseen olivat:

• etu- ja taka-apurungon yhdistäminen
• turvakaaret
• alkuperäisen muotoisten
takakulmapalojen valmistus pellistä
• alkuperäisen muotoisten
sivuilmanottoaukkojen valmistus
pellistä ja muutos funktionaalisiksi
CORRAL 4•2020

23

• custom-konepellin valmistus
• takahiekkapellin muutokset
• teräksinen tukikehikko etuspoilerille,
ettei alkuperäinen kookas ja
muovinen spoileri taivu auton alle
kovissa nopeuksissa
• Mustang II -tyyppisen etuakseliston
muutostyöt koriin
• kardaanitunnelin muutostyöt
T56-vaihteistolle
• nelilinkki-takajousituksen
muutostyöt koriin
Etu- ja taka-apurungot tehtiin neliöpalkista ja hitsattiin kiinni maksimaalisen jäykkyyden saavuttamiseksi.

Etu- ja taka-apurungot yhdistettynä.

Turvakaaret.

Konepelti.

Takakulmapalat.
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Ilmanottoaukot.

Mitoitukseltaan FHRA:n asettamat
vaatimukset täyttävät turvakaaret rakennettiin ensin 50 mm puulistasta. Puukehikolla saatiin varmuus, etteivät kaaret
estä penkkien säädettävyyttä, ahdista
ajoasentoa tai estä ikkunan avaamista.
Tämän jälkeen kaarista piirrettiin mittakuvat, jonka mukaan Pentti Luuppala
valmisti turvakaaret. Kiinnitys koriin toteutettiin hitsaamalla.
Konepeltiä piti hieman korottaa alkuperäisestä moottorin tilantarpeen vuoksi.
Tätä suunniteltiin hartaaasti, että konepelti istuisi autoon mahdollisimman hyvin ja muodot kunnioittaisivat alkuperäistä muotokieltä mahdollisimman pitkälle.
Samalla konehuoneen jäähdytystä tehostettiin. KustomCars Jyväskylästä teki
konepellin osalta kympin arvoista työtä.

Mustang II -tyyppisen etuakseliston muutos.

3.3 Moottori ja voimansiirto

Cruiser ja racer, siinäpä haastava yhtälö.
Edellisessä Mustangissa oli isolohkon
perässä C6 manuaalikoneistolla ja perä
pyöri 3,89 välityksellä. Varttimailille aika
passeli, mutta maatieajossa 100 km/h
nopeudessa kierroksia oli tasan 3 000
ja 502-kuutioinen moottori alkoi kertoa
olemassaolostaan siinä määrin, että tyttärelle piti laittaa kuulosuojaimet. Toinen
pulma oli virittelyn sivuvaikutuksena
syntyneet moottorin lämpöongelmat.
Kesäkuumalla pulssi nousi välittömästi,
kun autolla joutui pysähtymään liikennevaloihin. Katse nauliintui tasaisesti myötäpäivään kääntyvään veden lämpötilamittarin viisariin.
Ratkaisua lähdettiin hakemaan modernista ahdetusta moottorista, jonka
jatkeena olisi manuaalivaihteisto. Jokin
amerikkalainen varttimailiklippi oli jo
vuosia sitten sytyttänyt lähtemättömän
kiinnostuksen tiettyä Fordin voimanlähdettä kohtaan. Näin jotakin maagista
vuosimallien 2003–2004 Mustang Cobran
SVT:n käsintehdyissä remmiahdetuissa
32-venttiilisissä ja rautalohkoisissa moottoreissa. Mitä enemmän asiaa tutki, sitä
paremmalta tämä herkku suussa maistui. Koneet olivat lujaa tekoa ja yleisesti
niiden oli todettu kestävän vakiokokoonpanolla pitkäkestoista kurmoottamista
tuhannen hevosvoiman viritysasteeseen
saakka. Modular-moottori ja vielä pikkulohko! Siitä oli tämän isolohkomiehen
päiväuni tehty.
Verkot veteen, Car-Koivisto Ky lähti
puolestani kalaan ja 20 tml ajettu moottori-vaihteistopaketti löytyi Amerikan
mantereelta nopeasti lievästi kolaroidusta autosta. Ja mikä parasta, moottorin
perässä oli Tranzillan preppaama T56.
Alkuperäisen Eatonin pienehkön ruuviah-

timen tilalle valikoitui 3.4 L Whipple Crusher imusarjalla. Myöhemmin autoa säätäessämme totesimme ahtimen valinnan
oikeaksi. Kookkaalla ahtimella voidaan
kovillakin paineilla käyttää kohtuullisen
kokoisia hihnapyöriä ja vältytään hihnan
luistamiselta.
Yhdeksäntuumainen taka-akseli tilattiin custom-työnä TradePartsin Johanssonilta, keskeiset komponentit Currien
9+ housing, Strangen heavy duty case,
Eaton True-Trac diﬀerentiaali ja Yokonin
31-rihlaiset akselit. Perävälitykseksi valikoitui 3,7. Excel-harjoituksissa arvioimme
näin välityskokonaisuuden olevan nopein varttimailikäytössä ajatellen tämän

Etuakseliston muutostyö vaadittiin
modernin 32-venttiilisen V8-moottorin
ja sen pakosarjojen sovittamiseksi moottoritilaan. Muutostyössä käytettiin Rod &
Custom Motorsportin Mustang II -sarjaa
hieman upgreidattuna. Taka-akselistossa
käytettiin saman toimittajan 4-linkki ratkaisua, kiinnitys hitsaamalla.

moottorin erittäin laajaa vetoaluetta ja
vaihteen vaihdoissa kuluvaa aikaa. Huippunopeus asettuisi välitysten puolesta
340 km/h tuntumaan 6-vaihteella eli välitykset riittäisivät myös mailille, mikäli tähän tulisi olemaan tarvetta ja rohkeutta.
Mailin kiihdytystä silmällä pitäen kardaaniakseliksi valikoitui Mark Williamsin
4-tuumainen hiilikuitukardaani. Tällä
putkella kriittinen pyörimisnopeus ei tulisi ongelmaksi auton huippunopeudessakaan.
Tarina jatkuu seuraavassa osassa...
Teksti ja kuvat: Tero Panhelainen

Moottori.
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-83 Mustang-kerhon ensimmäinen kokoontuminen.

Tepon EX
onet vanhemman polven harrastajat muistanevat Soisalon
Tepon -67 Mustangin, joka liikkui näyttelyissä ja cruisingeissa 80-luvun
alkupuolella. Autohan on alkuperäinen
Suomi-yksilö ja vietti alkuvuodet Satakunnassa, Euran seudulla, josta Teppo pääsi
sen ostamaan yhden välikäden kautta
Porilaisten harmiksi, jotka olivat käyneet
autoa kuolaamassa useaan otteeseen.
Lähes heti oston jälkeen auto otettiin
työn alle ja alkuperäinen 289 sai väistyä
390:n tilalta ja sininen flake-väri tuli pintaan, kaikkea muutakin tehtiin ja valmis
auto oli esillä vuonna 1983. Ajeltuaan
kuutisen vuotta tuli hetkellinen päähän
pistos ja musse vaihdettiin vaniin, josta
tuli lähes käyttöauto ja vuodet kuluivat
sen parissa.
Tepon tiedot Mustangista päättyivät
tuon vaihdon jälkeen ja viimeisin tieto oli
pääkaupunkiseudulta. Vuosien varrella
Tepon kanssa jutellessa nousi aina esiin
Mustangin nykytila ja tosiasiassa vuosia

M
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kului paljon, ennen kuin tämän vuoden
kesällä taas asia tuli esille. Ari Junttila,
joka on Tepon serkku, kysyi asiasta kun
kohdattiin kesän harvoissa tapahtumissa,
että joko olisi autosta jotain uutta tietoa.
Taas kerran päätin selvittää sen tarinaa,
mutta kun on monta rautaa tulessa niin
niinhän siinä kävi, että unohdin asian.
Toista kuukautta tämän jälkeen olin
Lehden Jussin hallilla ja sinne saapui
myös Valtosen Juhani, ja jutut kääntyivät entisten autojen sijainteihin, silloin
päätin selvittää tämän -67:n kohtaloa. Kului jonkin aikaa ja ’salapoliisin’ työ tuotti
jotain tulosta osoitteen ja puhelin numeron muodossa.
Puhelimeen ei tietenkään kukaan vastannut, joten päätimme Arin ja Juhanin
kanssa lähteä kyseiseen osoitteeseen katsoman onko siellä enää mitään jäljellä.
Sellainen päivä siitä tuli, että istuin yli 800
kilometriä autossa, mutta mikä tärkeintä
saatiin varmistus auton olemassa olosta.
Tällä käynnillä emme kylläkään nähneet

autoa, vaan sain yhteyden omistajan veljeen joka todisti, että auto on olemassa.
Kuukausi tuosta edellisestä reissusta lähdin Juhanin kanssa uudelleen katsomaan
’ihmettä’ ja tällä kertaa se onnistui.
Ulkorakennuksen ovien takaa paljastui tuttu näky... näitä ovia ei oltu avattu
yli 20 vuoteen ja nyt Mustangin keula sai
maistaa ulkoilmaa. Kyllä se -67:n keula
vaan näytti hienolta ja autossa on edelleen 80-luvun alun flake-väri pinnassa.
390-kone on käyty läpi -94 ja niihin aikoihin myös sisusta palautettiin alkuperäiseen asuun. Vanteet ovat vaihtuneet
Helsingin aikoina ja sivuputket on nostettu seinälle aikoinaan. Omistaja kertoi
laittavansa autoa aina silloin tällöin ja
kerroimme, että jos joskus tulee aika autosta luopua sen etuosto oikeus on Tepolla, mutta ei nyt ainakaan lähitulevaisuudessa ole tulossa myyntiin. Aikamoinen
aikamatka...
Teksti ja kuvat: Toimitus

Ovet avautuvat yli 20 vuoden jälkeen.

Pölyä on kertynyt ﬂake-pinnan päälle.

390 lepää edelleen konehuoneessa.

Sisusta on palautettu osin alkuperäiseksi.

Corral pääsi vierailemaan tallissa.

Viimeiset katseet ja ovet takaisin lukkoon.
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1996

SVT Cobra

vuotta sitten päätettiin Hakalan
Harrin kanssa, että nyt loppuu
remmiongelmat. Chris Alston Chassisworks esitteli Sema Showssa CDS vetotavan, jossa ahdinta pyöritetään suoraan
kampiakselin päästä. He suunnittelivat
juuri omaan autooni soveltuvan kokonaisuuden. Toimitus kesti noin vuoden.
Lisäksi tehtiin muitakin mielenkiintoisia
päivityksiä, joista mainittakoon seuraavia:

2

1. Sähköinen vesipumppu, jonka
ohjausnäyttö ja elektroniikka hoitaa
myös puhaltimien pyörittämisen
2. Aeromotive 1000 -pumpun ohjaus
moottorin kierrosluvun mukaan
3. MMR RTS -imusarja
4. Finjector 1000cc -suuttimet
5. Vortech-ahdin V-7 centifigural,
satin finish, YSi-trim Race
Moottorin speksit ja tärkeät muutokset:
• 4.6 Modular DOCH
• 4V doch B-heads, race ported
• Manley valves/springs
• Modified SHM blowercams 285°
• Manley Platinum pistons & PRO I-rods
• Kooks longtype headers & 3” Xpipe,
3” Magnaflow muﬀlers
28
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Harri kertoo seuraavaksi miten moottorin
venttiilikoneisto ja jakopää saadaan kestämään 1 000hv:
Ahdetun moottorin venttiilikoneisto ja
sen käyttämisestä vastaava jakopää joutuvat rajusti kovemmille rasituksille kun
moottoria ahdetaan ja kierroslukua nostetaan huomattavasti.
Tämän 4V modularin 32 venttiiliä saivat
huomattavasti (tuplasti) jäykemmät venttiilinjouset ja samalla jakopään kuormat
kasvoivat selvästi sen kestokyvyn. Nyt tämän 32 venttiilin hyvin jäykillä jousilla varustettu koneisto vaatii jo todella huimia
voimia pyöriäkseen ja rasittaa kaikkia sen
käyttämiseen osallistuvia komponentteja
isolla kertoimella.
Tässä moottorissa on neljälle nokka-akselille neljä ketjua, joissa ensiöketju vetää
imunokkaa, josta edelleen menee heiveröinen lyhyt toisioketju pakonokalle.
Näistä ketjuista erityisesti tämä pakopuolen ketju on osoittautunut katkeavan
helposti kovemmilla jousipaineilla. MMR /
Modular Motorsports Racing pystyy toimittamaan erityisvahvaa ketjua joka kestääkin jo erinomaisesti. Lisäksi ensiöketjusta
on parannettu malli. Kampiakselin päähän lisättiin vielä MMR billet -ketjupyörä.

BlackBull
Samoin MMR toimittaa ekstravahvat
billettirunkoiset ketjun ohjaimet ja kiristinlaahaimet, joissa alkuperäisissä on
hentoinen alumiinivalurunko, joka katkeaa hyvin helposti sitä enemmän kuormitettaessa.
Alkuperäiset ensiöketjunkiristimet
vaihtuivat MMR billet -versioihin, joissa
O-renkaat tiivistävät ne, ettei yhtään ketjun puristusvoimaa pääse karkuun.
Toisioketjun kiristäjät ovat hyvin ongelmalliset jäykempiä venttiilinjousia käytettäessä. Oikean puoleisen pakonokan
kiristimen kiristyspuoli on ketjun väärällä
eli kiristys/vetopuolella eikä kuormaamattomalla päästöpuolella niin kuin
normaalisti. Alkuperäisesti nokka-akselin
veto tapahtuu ketjun kiristimen ”pehmeältä” puolelta. Tällöin tämän vakiokiristin
todennäköisesti antaa periksi ja pakonokan ajoitus jää pahimmillan lähes 10 astetta jälkeen.
Onneksi MMR on kehittänyt tähänkin
käänteisen oikein päin kiristävän kiristimen ja molempien sylinteripuoliskojen
toisioketjut kiristetään nyt heidän Billet-kiristimillä.
Teksti ja kuvat: Mika Kosola
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Jari Joensuu
68 ht 390 fe, 4v man
toploader (wide rat
io)
64 Ford Custom 28
9+3v man
67 Ranchero proje
kti 289+c4
94 Thunderbird (kä
yttis) 4,6+autom

Sari Siren
2005 GT 4,6 V8+ autom

Toni Lomppi
2019 GT A10-automaatti
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Kim Sulkakoski
• 69 convertible 302/C4
• 71 Sportsroof 429CJ/C6

Johnnie Saares
1997 3,8 automatic
Undercover police car historiaa
vaikka kuinka. Väri deep violet
clearcoat metallic

Tarja Hulkko
3,8l V6

Jari Asell
2008 GT Edelbrock supercharged,
manuaali. Alustaa, jarruja, putkistoa ym. paranneltu. Yliteippaus
muuten Vapor grey.
ASELL
KUVAT: ESKO PAMPPUNEN, JARI
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SYYSKOKOUS
FMOC sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja 2020
Aika 14.11.2020, verkkokokouksena
l.

Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Merja Masalin avasi kokouksen klo 17.08 ja esitteli alkuun kevätkokouksen
pöytäkirjan (liite 1).

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Merja MasaIin
Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Rita Hakamo.

3.

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

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksessa oli paikalla 23 jäsentä (liite 2). kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (liite 3).

6.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021
Puheenjohtaja Merja Masalin esitteli ja luki toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle
2021, jotka hyväksyttiin ja vahvistettiin (liite 4).

7.

Johtokunnan erovuorossa olevien toimihenkilöiden tilalle uusien toimihenkilöiden valinta
kaudelle 2021–2022
Erovuorossa olevat Taisto Rajala ja Markku Timonen ilmoittivat halukkuutensa jatkaa
johtokunnassa, joten heidät valittiin kaudelle 2021–2022.
Jarmo Vilen ei halunnut jatkaa ja tilalle ehdotettiin Kari Roivaista, jota kannatettiin ja Kari
Roivainen valittiin johtokuntaan kaudeksi 2021–2022.
Jukka Kalliokoski ilmoitti halustaan erota tehtävästään johtokunnassa ja jäsensihteerin
toimestaan. Ero hyväksyttiin.
Tilalle ehdotettiin Paula Piitsaloa ja Paula Piitsalo valittiin johtokuntaan ja näin ollen ottaa myös
jäsensihteerin tehtävän kaudelle 2021-2022.

8.

Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 ehdotettiin ja valittiin Yrjö Tiilikainen ja Jyri Rekonen.
Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Lauri Salokangas ja Marko Virtanen.

9.

Yhdistyksen eri toimintojen vastuuhenkilöiden valinta vuodelle 2021
Käsiteltiin jo kohdassa 7.

10.

Muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
Muita asioita ei ollut.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 17.27.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Merja Masalin
Puheenjohtaja

Rita Hakamo
Sihteeri

Jarkko Vuori

Tiina Vuori

S

yyskokous pidettiin videoyhteydellä,
joka toimi hyvin. Paikalla 23 jäsentä.
Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja jatkuu.
Puheenjohtaja luki kevätkokouksen pöytäkirjan.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2021 hyväksyttiin. Johtokunnassa erovuorossa
Taisto Rajala ja Markku Timonen, jotka jatkavat
seuraavalle kaudelle. Jarmo Vilen ei jatka ja
tilalle valittiin Kari Roivainen. Kari tervetuloa
mukaan. Myös Jukka Kalliokoski pyysi eroa ja
ero myönnettiin. Tilalle valittiin Paula Piitsalo.
Hänellekin tervetuloa mukaan. Yrjö Tiilikainen
ja Jyri Rekonen jatkaa toiminnantarkastajina ja
varatoiminnantarkastajat ovat Lauri Salokangas
ja Marko Virtanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi

Palkitut
Vuoden 2020 kerholainen on ansaitusti Jarmo Vilén.
Onnittelut Jarmolle.
Sitten hallitus halusi muistaa erinäisiä
kerholaisia toimissaan. Olette tehneet tahoillanne
paljon töitä erilaisissa toimissa.
Marlene Lindqvist
Kimmo ja Maria Toro
Paula Piitsalo
Jarkko Vuori
Sekä ihmiset, joiden toiminta ei hirveästi näy tai
näkyy, jos ei toimi. Meidän oma webbi-ryhmä.
Kiitos teille.
Jari Hyvönen
Tuomo ja Heli Tammi
Eemeli Isoaho
Sekä Corrallin päätoimittaja muistaa ja palkitsee
Hovikirjoittaja 2020 Arto Malisen.
Hallitus kiittää ja onnittelee teitä kaikkia lämpimästi!

valittiin Jarkko ja Tiina vuori.

Corralin Hovikirjoittaja 2020 -palkinnon saaja Arto Malinen
sai ’uuden’ työkoneen, joten tulevaisuudessakin on luvassa
juttuja lehteen.

Kerhon kiertopalkinnon luovutti PJ Merja Masalin Jarmo Vilénille.
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Jäsensihteerin
terveiset
vuotta tuli täyteen kerhon virkailijatehtäviä ja on aika antaa tietä uusille, innokkaille tekijöille. Aloitin
vuonna 2013 Corral-ilmoitusmyyjänä ja
jäsenetuvastaavana ja viimeiset 5 vuotta
olen toiminut kerhon jäsensihteerinä ja
hallituksen jäsenenä. Tuona aikana kerhon jäsenmäärä on kehittynyt mukavasti:
2016 alussa jäseniä oli 1 141 ja nyt marraskuussa 2020 meitä on yhteensä 1 281.
Vuosittain uusia jäseniä liittyy noin 175,
mutta toki poistumaakin on; joku myy
Mustanginsa ja haluaa sen myötä erota,
joku taas jostain muusta syystä. Mustang-harrastus on koko perheen juttu ja
perhejäsenien kehitys on ollut positiivista: heitä on nyt kaikkiaan 167.
Syyskokouksessa 14. marraskuuta
2020 valittiin uusia hallituksen jäseniä
minun ja Jarmo Vilénin tilalle. Paula
Piitsalo tulee ottamaan jäsensihteerin
tehtävät hoitaakseen vuoden 2021 alusta
lähtien. Paulan tärkeimpinä hankkeina
tulee olemaan jäsenkorttiuudistus sekä
mahdollisesti jäsenrekisterijärjestelmän
nykyaikaistaminen. Nyt sitä on pyöritetty perinteisellä Excelillä ja mm. maksumuistusten lähettäminen ei ole ollut
mahdollista. Tästäkin syystä osa jäsenistä
on poistunut jäsenrekisteristä, ellei sitten Corralin puuttuminen ole herättänyt
tarkistamaan, onko jäsenmaksu tullut
hoidettua.
Toivotan Paulalle onnea ja menestystä
uudessa tehtävässä ja samalla kiitän kaikkia jäseniä yhteistyöstä vuosien varrella.
Terminaattori on talviunilla, mutta luulen
että ensi kesänä se tulee näkemään huomattavasti enemmän kilometrejä kuin tänä kesänä. Siihen asti painiskelen päivätyössäni koronaepidemian taltuttamisen
parissa. Pysykää terveinä!

7

2nd Wild Run hotellivaraukset alkaneet
Nyt pääsee varaamaan hotellia Wild Runiin (2.–4.7.2021). Paikkana
tulee olemaan Scandic Eden Nokia. Huonekiintiö on, jonka lisäystä
tarkastellaan, jos tarvitsee. Nopeimmat ainakin tulevat saamaan sellaisen
huoneen kuin haluavat. Kaikista huoneista on tarjoushinnat meille!
Wild Run -tapaaminen on kaikille niille, jotka haluavat viettää aikaa
Mustangien parissa. Osallistujamäärä koitetaan pitää alle 500:ssa,
mutta eihän kukaan voi ketään kieltää tulemasta paikan päälle "ihan
sattumalta". Oleillaan, ajellaan ja elellään vallitsevien normien puitteissa.

Teksti ja kuvat: Jukka Kalliokoski

Varaukset:
www.scandichotels.ޖ/?bookingcode=BWRU020721
tai puhelimitse/sähköpostilla/suoraan hotellista
mainitsemalla koodin BWRU020721
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Huoneen hintaan kuuluu runsas aamupala, WiFi ja kylpylän käyttö vapaasti!
Varaukset aina 18.6.2021 asti, hotellin tilanteen mukaan.

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

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

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

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

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

IKH Työkalu ja
Varaosa Oy

Trade Parts
Ravintola Jalmar

Jarlatec Tmi

Shineld

Jäsenille alennuksia työkohtaisesti.
Joulukuu 2020 – tammikuu 2021
rahdit -50 % eli työstöön lähetettyjen
tuotteiden palautusrahti ilmainen.

Seinäjoki

Uittoniementie 131, 54960 Vehkataipale
www.jarlatec.com
www.facebook.com/jarlatec

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

www.pp-autokoneistus.fi

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

Yhteyshenkilö:
Jari Laari, p. 050 358 0708
jari.laari@jarlatec.com

T:mi Seppo Niemensivu

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

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

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

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

www.shineld.fi

US-Parts Oy
Tammer-Tukku

Kaarlokadun Huolto

Tampere

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

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

Helsinki
Alennus 0–20 % tuotteesta riippuen,
asiakasnumero 55257.
Yhteyshenkilö:
Risto Miettinen, p. 09 2513 1914
myynti@usparts.fi
Holkkitie 10, 00880 Helsinki
www.usparts.fi
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Jäähyväiset kesälle
KUVAT: KATHERINE LINTUNEN

Osatt jaa palvelut
Mustangiinn jaa
muihinn jenkkeihin!
Säännölliset toimitukset
Huippumerkit
Asiakaslähtöinen palvelu
Loistava sijainti
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040
400-5606 254 info@tuumacid.fi
.fi
www.tuumacid.fi
.fi
Pajakatu 2 A 1 11130 Riihimäki
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SUPER SALE OSAT

VOIMASSA
TOISTAISEKSI !

L2482F MÄNTÄ FORD 289-302 STD
FORGED STD SEALED POWE 1kpl ............................18,L2143AF030 MÄNTÄ FORD FE
.030”TAKO 1kpl ..................................................................27,12747-8 MÄNTÄ SARJA FORD
351W VALU 020 sis m renkaat ...................................160,UEM-KB333-030 MÄNTÄ SRJ FORD
351/ 030” 1/16 X2 3/16”+6,5cc 1.16” str ................300,UEM-1161-040 MÄNTÄ SARJA FORD
429 VALU 040” YLIKOKO 5/64 in., 5 .........................299,UEM-1171-STD MÄNTÄ SARJA FORD
302 STD 8kpl 5/64 in., 5/64 in., 3/16 i ........................159,C5ZZ-18490-K ILMASUUTIN PUTKET
TUULILASILLE MUSTANG 1964-66 ........................ 19,90
5R3Z-66405A26-B KORKKI POLTTOAINEEN
MUSTANG 2005-09 billet harmaa..................................89,5R3Z-66405A26BK KORKKI POLTTOAINEEN
MUSTANG 2005-09 billet musta ...................................99,C7ZZ-17996/7-A KORISTE/KÄPY ETUPUSKURI
MUSTANG 1967-68 kromi pa ........................................49,C7ZZ-17996/7-B KORISTE/KÄPY ETUPUSKURI
MUSTANG 1967-68 kromi ilm .......................................57,-

C5ZZ-10838-A KEHYS MITTARISTON
MUSTANG 1965 ovaali nopeusmittari ........................39,C5ZZ-6522600-C KAHVA OVEN AUKAISU
MUSTANG 1965-67 ruuvi kiinnitys ..............................12,-

6567SP-SK OLKA-AKSELIT
MUSTANG 1965-66/67-69 V8 rumpujarrut ............419,GSK67 OLKAAKSELI+J SAT
KIINNIKE+J KILVET MUSTANG 68-73 ...................499,-

MOOTTORIIN

ALUSTAAN OSAA

KON82-1388SP3 ISKUNVAIMENNIN
FORD MUS ETU 64-70 .................................................149,KON82-1389 ISKUNVAIMENNIN
FORD MUS TAKA 64-73 ..............................................130,C5ZZ-16A052-E EXPORT BRACE
MUSTANG 1964-70 concours ................................... 89,80
C5ZZ-5486-ADJ KALLISTUKSEN VAKAAJA
TAKA MUSTANG 1964-73 3/4” .................................192,C7ZZ-5482 KALLISTUKSEN VAKAAJA
TAKA MUSTANG 1967-70 3/4” .................................198,C7ZZ-16A052-ARB MONTE CARLO BAR
MUSTANG 1967-68 suora musta .................................37,6470SM2-X KEULA OSAT IFS
MUSTANG 64-70 CROSSMEMBER KIT ..................333,E6470M21FS-K KEULA MUUTOS SRJ IFS
MUSTANG 64-70 sis jous-rack pi 1 .........................1800,-

VENTTIILIKOPAT
FORD SB MUSTAT ALU *FORD RACING* ..........259,PFM302-350 ILMANSUODATIN FORD
RACING KROMI 13” 72mm korkea ............................78,PFM302-362 ILMANSUODATIN FORD
MUSTANG 13” MUSTA/pun teksti ...............................85,PFM302-380 ILMANSUODATIN
FORD RACING 13” MUSTA ......................................135,-

PUI

Interiors

Classic Perfor mance Products

TRADE PARTS

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

the clock.
We turn back

TRADEPARTS.INFO

AITO PELTIKATTO MT OY

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

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

FORD
MUSTANGIT
myy ja
huoltaa

www.ravintolajalmar.Ё

FordStore
LAHTI

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

VANTEIDEN OIKAISU-, VAURIOKORJAUKSET JA MUUTOSTYÖT.

MAALINPOISTO JA TÄRYHIONTA,
MAALARIVALMIIT PINNAT.

MAALINPOISTO, TÄRYHIONTA
1-2 VAIHE JA TÄRYKIILLOITUS.

15 vuoden ja yli 10 000 kpl vanteen kunnostukset.
Täryhionta ja kiilloitus 3 vuoden kokemuksella.

Alumiinivanteet, hitsaus, hionta ja sorvaus ym. työt.
Myös alumiini ja rst osien maalinpoisto ja täryhionta.

Alumiinivanteet, mp vanteet ja erilaisten osien kiilloitus.
Kaikista työvaiheista hinnastot kotisivulta, pyydä tarjous.

Jarlatec Tmi
Uittoniementie 131
54960 Vehkataipale

jari.laari@jarlatec.com
www.jarlatec.com
050 358 0708

Y- 3115070-6
www.facebook.com/jarlatec
Lappeenranta Mh / Posti

JARLATEC Tmi

-autojen varaosat
T:MI

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

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

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

TERVETULOA PERINTEISELLE HUOLTOASEMALLE

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

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

PONIPUOTI

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

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

Kerhotavaroiden myynti vain jäsenistölle (jäsenyys tarkastetaan).

Syyssateet on jo täällä! Mutta ei haittaa
kun on kerhon omalla tunnuksella oleva
sateenvarjo, jonne mahtuu kaveri myös!
Miksei voisi käyttää myös auringon
suojanakin!
Väri: tummansininen
Koko: 127 cm leveä
Erittäin kestävä tuulenvarma mekanismi!

20 €/kpl

Uusittu kerhohuppari uudella
selkäpainatuksella. Unisex-malli.
Russelin vetoketjuhuppari. Kaksinkertainen huppu,
jossa kankaanvärinen kiristinnyöri. Metallinen
YKK-vetoketju. Vahvistettu niskasauma. Taskussa
läpivienti ja kauluksessa lenkit kuulokkeiden
johdoille. Väri musta. Laadukasta materiaalia. 80 %
rengaskehrättyä kampapuuvillaa, 20 % polyesteriä.
Koot: S–3XL

50 €/ kpl

