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- Lontoon matka - Goodwood Members Meeting
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Vappu lähestyy ja samalla tämän vuoden Lahden Classic Motor Show, joka

on heti Vapun jälkeen. SUA:lla on näyttelyssä jälleen oma osasto. Osastosta

on tulossa mielenkiintoinen edellisvuoden tapaan eli kannattaa tulla paikan

päälle se itse toteamaan mitä olemme tälle vuodelle kehitelleet.

Tähän vuoden ensinmäiseen Bensaa SUAnissa- lehteen saimme runsaasti jut-

tuja joista mainittakoon parin jäsenen Mikan Lontoon matka ja Samin

Goodwood reissu. Samin jutun joiduimme jakamaan kahteen osaan mutta se

ei liene haitaksi. Toinen os sitten seuraavassi lehdessä. Kumpikin matkaaja

omilla matkoillaan on eksynyt ihailemaan saman kauppiaan autoja? Lue jutut

ja totea itse miksi. Kiitos vielä kummallekkin jutun kirjoittajalle.

SUA:n talvipäivät tapahtuma oli ajoitettu juuri oikeaan aikaan säiden puoles-

ta. Paikalle tuli monta urheiluautokuskia toteamaan miten jäärata-ajo sopii

omalle kulkupelille. Moni kiinnostuneena pääsi testaamaan myös Audin uusia

autoja ja nelivedon hyötyjä liukkaalla kelillä. Tästä mahdollisuudesta vielä

kiitokset Audille.

Kiitos vielä kaikille tähän lehteen juttuja kirjoittaneille.

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan pulinat

Talvitapahtuma meni oikein loistavasti, siitä toisaalla tässä lehdessä. Lahden
show on kohta, todennäköisesti luet tätä lehteä juuri kyseisessä tapahtumassa.

Sitten pukkaa Kakskerran näyttely, Ahveniston rata-ajot ja Vanajanlinna. Näi-

den lisäksi on kuukausittain muita kerhotapahtumia. Toivottavasti olet jäsene-

nä päässyt hyödyntämään kaiken kerhon tarjonnan - osallistumalla ja mukaan

tulemalla hyötyy kaikkein eniten, kuten missä tahansa järjestötoiminnassa.

Onneksi meidän porukkamme on niitä aktiivisimpia, hulluimpine päähänpis-

toineen.

Niin, ja kiitos myötätunnosta. Olen kahden kuukauden aikana tottunut näihin

kyynärsauvoihin ja joutunut toistamaan, että en kaatunut tai törmännyt mihin-

kään Ylläksellä, vaikka samaan aikaan onnettomuuksia sattui kuolemanta-

paukseen asti. Vein vain polveni äärirajoille. Urheilussa samanhenkisiä on

paljon porukassamme – hymy huulilla ja jekut mielessä, mutta kisatessa tosis-

saan. Hommaa ei jätetä kesken, vaikka hiukan rapaa lentäisi ja ruttaantuisi.

Autojen kohdalla tosin ei mielellään ruttaantuisi, kun osat eivät kasva kuin

puissa. Toisaalta yhden polven voisin noukkaista oksalta talteen.

Eräs jäsen kopautti kylkeä ja kysyi, josko lehteemme saataisiin ostaa-myy

palstan? Eipä sille tieten estettä ole, vaikka veikkaan että sana ja artikkelit

kiertää nopeimmin yhteisissä tapaamisissa tai nettisivujemme kautta. Jostain

syystä tulee mieleen edesmenneen Pahkasian myynti-ilmoitus ”vaihdetaan

Anoppi käytettyyn Ladan kampiakseliin”. Toisaalta täytyy muistuttaa, että ei-

vät ne anopit yhtään huonoja ole – eivät tosin kampiakselitkaan.

Kevät on pitkällä ja talviturkit varmaan kunkin kohdalla järvessä, sillä auto-

kaunottaria on liikenteessä runsaasti. Mikä on selvä jäiden lähdön merkki.

Jotkut tosin uskaltavat seuraavaankin Talvitapahtumaan…

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta



5

Urheiluautoilijoiden Talvipäivät 2015

Aikainen aamu toi mukanaan Hämeen-

linnaan kohden ajaessa hienon aamurus-

kon, onneksi vesi satoi niskaan vasta

tilaisuuden päättyessä. Ensimmäinen Tal-

vipäivämme oli alkamassa.

Lupahakemuksiin on aikaisemminkin

mennyt aikaa, mutta nyt kuukausia kestä-

nyt ja yli neljänkymmenen liuskan viimei-

nen osa selvisi vasta edellisenä iltana.

Puoli yhdentoista aikaan osa ilmestyi jo

odottelemaan parkkipaikalle pääsyä radal-

le. Vainio Hessu oli pistänyt siniset rata-

merkinnät osin paikoilleen jo edellisenä

päivänä, mutta viimeistelyt osuivat hyvin

ratakeskusteluun ja avaukseen. Janin vetä-

män letkan, eli johtoauton pe-

rässä urheilu- Gt- ja klas-

sikkoautoja kiersi ensin ym-

pyräradalle sitten kiihdytysa-

lueelle ja lopuksi mutka-

radalle, kunnes kuskit päästet-

tiin valloilleen.

Audi autokuntineen ja lippui-

neen oli keskisellä alueella,

leveän kiihdytys- radan alus-

sa. Autoihin pääsi tutustu-

maan ja nauttimaan nelivedon

tasaisen- varmasta jäärataku-

lusta. Audilla oli mukana

muutama kunnon ammatti-

SUA:n Talvipäivä

Yksi Audin esittelyautoista tämä TT.
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kuski ja taitavissa kä-

sissä neliveto liikkui

myös sivumyötäisesti.

Taisi muutama onnelli-

nen laittaa tilauksenkin

vetämään.

Talvipäivillä nautittiin

liukkaasta kelistä. Peh-

myt hankivalli suojasi

hyvin radalta eksyneitä

autoja, vaikka joku yritti tosissaan puskea pitkälle kinosten sisään. Onneksi

lumilinnoja tehneitä autoja oli vetämässä irti Hämeenlinnan Hinauspalvelun

osaava kuski, joka itsekin kävi nauttimassa kuormurinsa tehoja radalla. Eräs

Porsche-kuski nieli konehuoneen sisuksiin niin paljon lunta että sähköjärjes-

telmä sai tuta ja varikkoalueellekin riitti katsojilla ihmettelemistä, kun kulki-

moita elvytettiin henkiin.

Kaukaisimmat vieraat tulivat Etelä-Afrikasta ja puolilta päivin parkissa oli yli

50 autoa tungokseen asti. Päivän mittaan autokuntia vieraili paikan päällä yli

1 20, joista osa radalla saakka. Leppoi-

sa henki ja innostus säilyi koko päivän

läpi.

Vanajanlinna Catering hoiti maukkaat

Esim. tällaista kalustoa oli liikkeellä.

Hinuri lähtövalmiina. . . tosin valkoinen Lotus ei hinuria

tarvinnut, muut kyllä sitäkin enemmän. . .
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keitot, kahvit, mehut, pikkusuolaiset ja makeat iloiseen, leppeään tapaansa,

vaikka radan ainokaisen rakennuksen betonilattia saattoi olla hiukan viileä

paksupohjaisillekin kengille - ainakin Timppa kokeili sillä seisten pingviininä

oloa, pitäessään toimistoa pystyssä. Kovalaisen Hessu kävi välillä autossaan

lämmittelemässä, mies kun oli jäätyä oikein kunnolla ratatoimitsijan tehtäväs-

sään. Hieno sää oli yllättävän kylmä. Sää suosi muutenkin Talvipäivää, sillä

hiutaleet leijailivat tienooseen vasta viimeisen tunnin aikana, kun enää taita-

vimmat kuskit puskivat radalla lumivallien kestävyyttä.

Toimitsijaporukkamme veti heti siivousurakan päätyttyä ja viimeisten vieraili-

joiden takavalojen häivyttyä loppukokouksen, jotta ensi vuotta varten saatiin

kirjattua onnistumiset ja seuraavana vuonna paremmin tehtävät asiat. Kaiken

kaikkiaan erittäin onnistunut tilaisuus. Suuret kiitokset kaikille toimitsijoille!

Toivottavasti pääsette ensi vuonnakin mukaan!

Teksti: Jarmo Heinonen Kuvat: Hessu Vainio
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Lontoon matka helmikuussa 2015

Olen toista vuotta jä-

senenä SUA:ssa kun

vihdoin tuli ostettua

auto jolla pääsee mu-

kaan. Nyt kolmatta

vuotta harrasteautona

Jaguar XK8 Cabriolet.

Viime vuoden kesänä

tuli 1 0500km josta

9000km rätti alhaalla.

Kaikin puolin mukavaa

menoa autolla jota oli pari

harrastajaa pitänyt todella

hyvin. Ennakoiden tehty

asioita joten minulle jäi

vain tankkaaminen. Kesän

keskikulutus oli 1 0,5L joka

mielestäni on vähän 4,0

litraiselle V8:lle. Toki n.

80% oli maantieajoa.

Harrastan matkailua niin, että otan halvat lennot Eurooppaan ja vuokraan au-

ton lentokentältä. Hyväksi on osoittautunut Hertzin Gold-kortti. Pääsee jonon

ohi. Ei koskaan mitään ongelmaa eikä muka-vikoja palautettaessa. Viimeisen

viiden vuoden aikana näitä matkoja on kertynyt nelisenkymmentä ja kilsoja

vuokra-autolla 58500. Parhaat muistot jäivät uudesta Jagge XJ:stä jossa oli

hierovat penkit ja kaksi lasikattoluukkua. Viikossa tuli kierrettyä viisi maata

ja 3500km sekä oma ennätys 250km/h. Toiseksi kivoin oli pari vuotta sitten

BMW 320 avo kovalla katolla. Se sai aikaan sen että oli ostettava oma avo.

Mieleen jäi kun ajoin 210km/h nopeudella niin takaa lähestyi kapea ja korkea

pieni auto. Mini Cooper meni ohi, en ollut uskoa silmiäni…..

Lontoon matka

Kirjoittaja elämänsä kallein takki päällään.

Vuonna 1982 tämä aito pilotin lammasnahkatakki

maksoi Uppsalassa opiskelijalle aivan liikaa mutta oli

ihan pakko saada. Kuitenkin laatua ja kestävyyttä tuli

samassa paketissa.

Renkaiden vaihtoon lokakuun viimeinen päivä pikku-

pakkasessa. Tuli tasan 100km katto alhaalla. Ja renkaat

mahtuivat juuri ja juuri mukaan!
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Reilu viikko sitten Norwegian vei Gatwickiin tosin reilun tunnin myöhässä

kun juuri ennen lähtöä piti vaihtaa peräti kaksi rengasta koneeseen. Perillä

Gatwick South’sta on vain muutaman minuutin kävely vuokra-autoille. Nyt

saimme 7000km ajetun MB B-sarjalaisen dieselautomaatin. Oikein kiva auto,

pieni ongelma vain että start and stop sytyttää moottorin todella hitaasti. Siten

usein kun valot vaihtuvat vihreiksi niin hätäisimmät jo painavat torvea takana.

Gatwickistä moottoritietä M25:lle josta kymmenen minuutin matka sukuloi-

maan. Vakituinen ’’hotellimme’’ Lontoossa on erikoisempi tapaus: Seniorita-

loketjun vierashuone. Siellä

vanhusten seassa on hiljaista ja

rauhallista. Oma parkki ja

melkein ilmainen hinta. Ihan

lähellä on hieno Epsomin

laukkarata jonka ohi ajoimme

useasti. Välillä siellä on antiik-

kimyyntiä ja joskus konsertte-

jakin, viime vuonna mm.

Beach Boys. Toinen eläimiin

liittymä kiva kokemus on

Wimbledon Stadiumin

Greyhounds. Useita kertoja

viikossa koirakisat totolla ja

pubibailaamisella jossa ny-

kyään käy jo nuorisokin.

Lauantaina ajoimme lähis-

tölle Reigateen ja Dorkin-

giin. Vanhoja keskustoja

kauppoineen. Kameraan

osui Ferrari ja outo ilmes-

tys: En tunnistanut autoa,

vain rekkarin MAC **. Kun

pääsin lähemmäksi tuli ahaa –elämys, niinpä, McLarenhan se. Erittäin harvoin

nähty katuauto. Lontoon keskutaan ei kannata mennä autolla. Viimeksi pari

kuukautta sitten sain 130 punnan parkkisakon. Vaikka mukana oli 40v naisb-

rittikuski joka sanoi että pyhänä single yellow line on ok niin eipä sitten Cana-

ry Wharfissa ollutkaan. Ei auttanut valituskaan, maksuun meni. Tästäpä tuli

mielleyhtymä edelliseen parkkisakkoon Lontoossa. Vuonna 1982 jätimme

matkailu-VW-

Reigate katuautoja, , , yllä McLaren ja alla Ferrari.
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-pakun huputetun mittarin

kohdalle. Pari tuntia

myöhemmin se oli poissa.

Ystävällinen Bobby neu-

voi soittamaan varikolle.

Sieltähän se löytyi ja sak-

ko sekä hinaus oli järkyt-

tävän kallis

opiskelijabudjetille….

Sunnuntaina maalina oli

Oxford. Sinne ajeltiin

noin kaksi tuntia. Motarin

varrella on taukopaikkoja

joissa meikäläisille outo

parkkikontrolli. Ilmainen

kaksi tuntia, ylitys maksaa 100 puntaa sakkoa. Ja sakko tulee kameran kuvan

kera. Ei kannata ylittää aikaa. Oxfordin keskusta on todella hieno. Siellä käve-

ly kapeita pyöröportaita Carfix Toweriin jonne n. 100 askelmaa. Siinä 22 met-

rin korkeudesta näkyy koko kaupunki 360 astetta. Sattumalta oli myös

aloittelevien taiteilijoiden myyntinäyttely Town Hall’ssa. Edullisia töitä uusil-

ta taiteilijoilta.

Kolmen tunnin park-

kiaika alkoi loppua ja

päätimme googlata

josko lähettyviltä

löytyisi Unescon

maailmanperintö-

kohde. Tuuri kävi

kun vajaan puolen

tunnin ajelun päässä

on Blenheim Palace.

Winston Churchillin

syntymäkoti ja yksi

UK:n suurimmista

rakennuksista. Kun

lähestyimme tuota

valtavaa taloa näim-

Outo rekkari Lotus kun kirahvin kuvakin vielä rekkarin

reunassa. . .

Blenheim Castle jossa autot '' roomal. loistohotellin edustalla''.
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me jo kaukaa useita nostureita. Ajat-

telimme että remonttia tehdään. Mut-

ta ei, siellä kuvattiinkin uusinta James

Bondia. Talon eteen oli ajettu noin

100 upeaa autoa, jopa superautoja.

Oli mm. Ferraria, Masea, Jaggeja,

Audi R8, RR Phantom, Bemareita,

Bentleytä. Talo esittää roomalaista

huippuhotellia. Useita autoja oli Roo-

man kilvissä. Juttelin kuvaajien kans-

sa ja kertoivat lähtevänsä Italiaan

jatkamaan kuvauksia. Spektre tulee

teattereihin vuoden lopulla. Paikka oli

todella upea. Jo 1700-luvulla maise-

ma-arkkitehti on tehnyt sinne tekojär-

ven ja kauniin puiston.

Nälkä tulikin ja päätimme mennä pu-

bilounaalle. Hetken ajettuamme oli-

kin 300v vanha pub ja mainos:

Sunday Roast 11 Gbp. Siinä kokki

leikkaa lihaa ja itse saa ottaa lisukkei-

ta vapaasti. Paikallinen Cider maistui

daameille. Tämän jälkeen matka jat-

kui kohti Lontoota. Ajelu on helppoa.

70 mph rajoituksella liikenne menee

71 paitsi jos on lyhyt pätkä tietä jolla

ei kameroita niin jengi ajaa 85 mph.

Muuten esim M25:llä joka Lontoota

kiertävä n. 200km pitkä ympyrämota-

ri, on tutkakamera parin kilsan välein.

M25:llä on jopa 330 000 autoa vuoro-

kaudessa Heathrowin kohdalla. Ny-

kyään sakkoja ei kannata ottaa sillä

ensin vuokrausfirma antaa käsittely-

maksun ja sitten poliisilta tulee sakko

perään. Ihmeellisin oli Hollannista

kun nopeuteni oli kuulemma kehätiel-

lä 54kmh rajoituksen ollessa 50. Ei se

kuitenkaan mikään ennätys ole. Kave-

rini sai E-typellään Sveitsistä sakon

kun 50-alueella nopeus 51 , tosin ris-

teysalueella. Meilläkin tulee risteysa-

lueella vähentää nopeutta…..

Vinkkinä vielä että jos aikaa on ja to-

della hienot kartanot kiinnostavat niin

Englannissa on n. 400 National Trust-

paikkoja. Ovat maan hienoimpia talo-

ja jotka eivät kuitenkaan Unescon lis-

talla. Sisäänpääsy noin 12 Gbp,

parkki usein 4 Gbp. Jos käy usein voi

ostaa vuosikortin kahdelle n. 110

Gbp.

Ajelu Englannissa on helppoa. Autoi-

lijat huomioivat muut ja aina pääste-

tään väliin. Vetoketjua käytetään eikä

ketään sumputeta kuten täällä koti-

maassa. Jos laittaa vilkun niin takaa

tuleva antaa heti tietä. Ainoa tilanne

mikä on joskus hankala; jos kääntyy

yksin oikealle eikä muuta liikennettä

ole niin on muistettava kumpaa kais-

taa ajaa koska liikennehän on vasem-

manpuolista. Joskus jos tulee kiire

vaikka liikenneympyrään niin käsi

voipi hamuta vaihdekeppiä väärältä

puolelta. Siksikin automaatti on hel-

pottava Englannissa.

Pitkä viikonloppu alkoi olla ohi.

Norski lähtee kello 6h45pm. Sitä en-

nen on hyvä käydä lounaalla. Epso-

missa ja Wimbledonissa on mainio

Jimmy’s Spices jossa neljän mante-

reen keittiöt kohtaavat mainioine ma-

kuineen. Lounas vain 8 Gbp ja
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kaikkea saa maistaa. Jälki-

ruokabufeekin kuuluu hin-

taan.

Siirtyminen Gatwickiin

kesti vain 30 min. Siellä

on hyvä olla luovuttamas-

sa autoa noin kaksi tuntia

ennen lentoa. Niin nytkin.

Kaikki hyvin ja siirtymi-

nen terminaaliin. Lento oli

ajallaan ja 97. matkani

Lontooseen oli ohi! Seu-

raava matka jo buukattu ja

sadas Lontoonkeikka

edessä ensi vuonna jos

elinpäiviä suodaan.

Teksti ja kuvat: Mika Jantunen

Viimeiset autot kotini vieressä

superautokauppa Romans.

Enzoa, 911GT, Alfa 8c ym ym ym

Kävimme viime vuonna

Heartbeat'n maisemissa,

Suomessa Sydämen asialla!

Kirjoittaja ja polliisiauto.
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Muoviratin kunnostus

Kun rattina on muovi kädensi-

jalla oleva malli. Eli tässä 59

Cadillacin ratti mikä on työn al-

la. Kromit oli niin hyvät, ettei

niihin tarvinnut tehdä mitään, eli

korjataan ratin muovikehä vain.

Tässä ratissa tuli vielä kysy-

mykseen värin vaihto kahdesta

harmaan sinisestä, puna/valkoi-

seksi.

Ratin kunnostukseen...

Ratin kunnostushan alkaa ratin irrottamisella. Eli ensin akkukaapelit irti. Sit-

ten irrotetaan ensin ratin kiinnitysmutteri niin, että mutteri jää rattiakselin ta-

solle paikalleen. Varotaan rattiputkesta tulevaa torvenjohtoa ja tässä käytän

sopivaa hylsyä, että töötin rattiputkenpäässä oleva osa jää hylsyn sisään. Tä-

män jälkeen otetaan hyvä ulosvedin, joka kiinnitetään pultein rattiin kiinni ja

vedetään ratti irti ja varotaan sitä torven johdon päätä.

Ensin pitää ratti pestä hyvin, että

saadaan rasvat ja epäpuhtaudet

pois ratista pois. Rasvanpoisto ai-

neella tai kevyesti tinnerillä. Muo-

vi kyllä alkaa pehmenee tinneristä

helposti eli pitää olla varovainen

sulattavien aineiden kanssa.

Tämän jälkeen voidaan pienillä

viiloilla tai Dremelillä hioa halkea-

mia auki ratista, eli sieltä olevaa li-

kaa ja ruostetta pois ja halkeamien

Muoviratin kunnostus

Valmis kunnostettu ratti näyttää hienolta.

Irroitettu ja purettu rartti.
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reunoja pieneen kulmaan.

Tämän jälkeen aletaan täyttämään

Locktaitilla näitä halkeamien poh-

j ia. Tämä toistetaan monta kertaa

ja annetaan kuivua hyvin, nuo täy-

töt.

Tämän jälkeen otetaan hyvä laatuista

auto kittiä tai vastaavaa PC 7 epoksia

tai hartsia. Voi olla jotain muitakin

vastaavia tuotteita.

Sitten täytetään halkeamia niin kauan,

kun näyttää hyvältä ja tuntuu myös käteen sileältä. Välillä tietenkin hiotaan

kittejä pois ja kitataan taas uudestaan.

Kitit hiotaan kuivahiomapaperilla, karkeus 100-400 väliltä, niin että näyttää

hyvältä ja tuntuu hyvältä.

Kun ratti on valmis kittauksen jälkeen maalattavaksi, niin teipataan kaikki ne

kohdat minne ei haluta maalia. Alkuvaiheessa tietenkin kaikki kromipinnat.

Sen jälkeen otetaan hyvälaatuista kovettimella olevaa hiontaväriä ja ruiskute-

taan sopiva kerros rattiin pintaan.

Tämän ruiskutuksen jälkeen, jos

näkyy kitattavaa, niin kitataan uu-

destaan ja maalataan uudestaan

hiontavärillä. Niin, että hionnan

jälkeen ratti näyttä taas hyvältä.

Hiontaan voi tässä vaiheessa käyt-

tää kuivahiomapaperia 380-400

karkeutta.

Nyt kun ollaan tyytyväisiä ratin

pohjavärin sileyteen, niin teipataan

ratti, että päästään ruiskuttamaan

hyvällä kovettimella olevalla auto-

Ratin kehän vaurioita. . .

Kitattu ja pohjamaalattu rartti.
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maalilla toisen värin, jos kaksivä-

rinen ratti, niin kuin tämä 59 Ca-

dillacin ratti on.

Ensin punaisen ja jos ratissa on

muitakin osia mitkä pitää maalata,

niin pitää muistaa maalata nekin,

eli tässä kyseisessä ratissa irrotet-

tavat puolat ja vilkun- ja vaihteen-

valitsimen varren muovi osat.

Tämän jälkeen annetaan kuivua hyvin,

jonka jälkeen teipataan nämä punaiset

kohdat ja maalataan valkoiset kohdat ja

annetaan kuivua hyvin. Tämän jälkeen voi

tehdä väli hionnan ja maalata toiseen ker-

taan, että saadaan paksumpi pinta rattiin,

että se kestää kulutusta paremmin.

Maalauksen jälkeen poistetaan teippaukset

ja jos todetaan maalauksen onnistuneen,

niin kiinnitetään ratti paikoilleen.

Teksti ja kuvat Heikki Vainio

Korjauksessa käytetyt tuotteet:

Super Glue Mega Fix liima

BESA URKI-LIGHT polyesteri-

kitti (2K Multifunction Low Den-

sity Polyester Putty , Beige 1455)

Roberlo MULTYFILLER PLUS

Z4 acryylikitti

Kiinnitystä vaille valmis rartti.

Työssä käytettyjä välineitä.

Muita maalattuja osia. . .







20

Klassikko- ja harras-
teajoneuvohuutokaup-
pa

TAUSTA:

Olin 2011 lähes viikon ver-

ran seuraamassa keräilyauto-

huutokauppoja USA:n

Kaliforniassa, Montereyssä.

Pebble Beach ja Monterey -

tunnelmasta innostuneena

ajattelin, että kokeillaan tuota

myös meillä – kun piti ohjel-

maa keksiä uusien tilojemme avajai-

siin Turussa. Näin sitten järjestimme

myös ensimmäisen oman sellaisen.

Seuraavat kolme vuotta järjestimme

huutokauppamme keväisen Lahti /

Classic Motor Show:n yhteydessä ja

saimme jo yleisöäkin paikalle seuraa-

maan kerralla yli tuhat henkeä. Ylei-

sön lisäksi myös YLE TV 1 oli asiasta

kiinnostunut ja lähetti neljässä illan

uutis-lähetyksessä noin minuutin pät-

kän Ferrari Testarossan vasaroinnista

suomalaiselle keräilijälle. Tuon jäl-

keen on alkanut myös meillä kansain-

välistyminen. Ulkomaisia puhelin-

huutajia ja -ostaj ia on ollut jo huuto-

kaupoissamme ja tämä kehitys tulee

jatkumaan seuraavissakin tilaisuuksis-

sa.

2014 Classic Motor Show kaipasi uu-

distumista ja tiloja. Noin 20:n harras-

teajoneuvon auton kuljettaminenkin

Turusta Lahteen oli oma urakkansa ja

lopulta syksyllä sovimme järjestäväm-

me viidennen huutokauppamme taas

omissa tiloissamme 9.5.2015.

MIKSI:

Ilahduttavaa on se, että ajoneuvokult-

tuuri on voimissaan kaikkialla – myös

Suomessa. Maailmalla keräilyauto-

huutokaupoilla on pitkät perinteet.

Arizonassa esim. Barrett Jackson on

aloittanut jo 70 –luvun alussa ja järjes-

telyt vain kehittyvät ja vetävät puo-

leensa ostaj ia ympäri maailmaa.

Huutokauppa

Arizona
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Tammikuussa 2014 eräänä arki-iltana

lähdimme ajelemaan pitkää matkaa

autolla Arizonan Scottdalea kohti. Ka-

veri jonka kanssa matkaan lähdettiin,

oli varsin kokenut huutokauppakävijä.

Hän oli nimittäin käynyt Scottsdalen

ensimmäisestä huutokaupasta alkaen

uskollisesti joka ainut vuosi. Matkalla

alkoi auto kiemurtelemaan ja syy sel-

visi nopeasti. Matkakaverini oli niin

väsynyt ettei auto tahtonut enää pysyä

kaistalla. Vaihdoimme kuskia ja seu-

raavaksi hän heräsi, kun Highway Pat-

rolin kaveri valaisi hänen kasvojaan

taskulampulla. Olin ajanut ylinopeut-

ta. Perille saavuimme

klo 5 aamulla ja me-

nimme suoraan nuk-

kumaan. Unien myö-

tä unohdin nuo polii-

sien kirjoittamat laput

ja jälkiviisaana voin

todeta ja suositella

lämpimästi – että sa-

kot kannattaa sovit-

taa, hoitaa ja/ tai maksaa kuntoon

ennen kuin on kotona toisella mante-

reella.

Tuossa Arizonan reissussa alkoi mieti-

tyttää seuraava seikka:

Mikä saa Kalifornialaisen keräilyauto-

kauppiaan tuomaan varastossa olevia

autojaan melkein 1000 km päästä huu-

tokauppaan? Halusin kovasti tuohon

kysymykseen vastausta ja niinpä ky-

syin eräältä kauppiaalta sitä.

Vastaus oli seuraava:

En jaksa enkä halua odottaa

siihen asti jolloin on seuraa-

va iso huutokauppa / tapahtu-

ma – koska kyllästyn kat-

somaan samoja autoja ja ha-

luan niistä eroon ja uusia ti-

lalle ! ! ! !
Lisää Arizonaa. . .
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Sitten tämä minun ajokaverini tapasi

siellä tuttunsa jolla oli hänen vanha

Alfa –Romeo. Kun kuulumiset oli

vaihdettu – selvitti kaveri että haluaa

päästä täällä Alfasta eroon koska tar-

vitsee rahaa. No Alfahan meni parin

tunnin päästä kaupaksi 230000

USD:lla ja kaverin nähtyämme luon-

nollisesti onnittelimme häntä ja hän

vaikutti helpottuneelta ja tyytyväiseltä

saamaansa hintaan.

Myöhemmin kahden päivän kuluttua

törmäsimme taas samaan kaveriin ja

aloimme vaihtaa kuulumisia. Kävim-

me myös kohonneista hinnoista kes-

kusteluja ja totesimme hintojen vain

yleisesti kohoavan. Tämän hänkin to-

tesi tapahtuneen ja valitteli juuri osta-

mansa Duesenbergin kalleutta.

Yhteenvetona siis voidaan todeta, että

niin ammattilaiset kuin yksityiskeräi-

lijätkin haluavat vaihtelua - ja huuto-

kauppaolosuhteet mahdollistavat

sen salamannopeasti.

TAVOITE:

Olen seurannut suomalaisia har-

rasteautomarkkinoita 27 vuotta.

Monet autot ovat omistaj illaan

myynnissä jopa vuosia. Samoin

joillakin harrastaj illa on projek-

teja ainakin 300:ksi vuodeksi.

Tarkoituksemme on luoda myös

meille pikkuhiljaa toimivat markkinat

– joissa tavara voisi kiertää ja vaihtua

– tästä on kyse. Seuraavan huutokaup-

pamme jälkeen tulemme järjestämään

tiloissamme aina huutokaupan tarvit-

taessa. Tämä on suunniteltu siten, että

kokoamme tulevaa varten aina val-

miiksi kalustoa ja kun niitä on tar-

peeksi – niin ne myydään huuto-

kaupalla ja sitten taas seuraavaan jne.

Nämä tullaan järjestämään Huutokau-

pat.fi kanssa yhteistyössä.

USA-huutokaupat on hauska asia.

USA-toimintaa. . .
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Miten voi olla huutokaupassa huutamassa?

AINA:

Pitää rekisteröityä – ilmoittamalla itsensä ja tietonsa – jonka jälkeen on mah-
dollista saada huutonumero. Ilman huutonumeroa ei voi huutaa! Kaikilta huuta-

j ilta otetaan panttimaksu, joka palautetaan huutokaupan jälkeen.

Mikäli et pääse paikalle - voit kirjautua myös puhelinhuutajaksi.

Tähän mennessä saamamme kokemuksen mukaan suomalainen on varsin arka

näyttämään huutonumeroaan kun nostaa tarjousta. Kansainvälinen neuvo – ai-

kaa säästäväkin – olisi seuraava: Pidä huutolappusi ylhäällä – laskematta sitä

niin kauan kuin rahasi riittää / haluamasi raja on saavutettu.

Termistöä:

Pohjahinta = alin hinta jolla kauppa voidaan hyväksyä. Tämän meklari tulee
aina ilmoittamaan – onko tarjous hyväksytty vai hylätty.

Ei pohjahintaa = millä hyvänsä hinnalla = korkein tarjottu huuto voittaa koh-
teen.

Hyvää:

Suomalaisen ostajan ei tarvitse maksaa vasarahinnan lisäksi mitään ylimääräis-

tä maksua. Tuotteen saa siis vasarahinnalla. Tällä tarkoitan sitä, että maailmalla

yleensä tulee vasarahinnan lisäksi 10-1 5 prosentin lisämaksut ostajalle.

Teksti ja kuvat:

Risto Paunonen

Triangle Motor Co.

+358 40900 6030

www.trianglemotor.com

www.facebook.com/TriangleMotor

RETROMOBILE 2015 - luettelot apuna.
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LADIES ON TOUR VANAJANLINNA
2014

Jukan kanssa istuttiin 2014 kesäloman alkaessa mökin terassilla. Nautittiin ke-
sän lämmöstä ja ajatuksesta ettei ole minnekään kiire. Koko loma on edessä. Pu-

huttiin monista puhumatta jääneistä asioista ja podettiin huonoa omaatuntoa kun

kiireiden keskellä jää kavereille ja kavereiden kanssa yhteiseen tekemiseen lii-

an vähän aikaa.

Näistä keskusteluista virisi ajatus korjata tilanne ja järjestää jotain kivaa tapah-

tumaa itselle ja kavereille. Kaivoimme kalenterit esiin ja kävimme läpi erilaisia

vaihtoehtoja.

Kaveripiirissämme on useita autourheiluhenkisiä pariskuntia. Kaikki eivät tun-

ne toisiaan, mutta tiesimme että he tulisivat hyvin juttuun keskenään. Tulevat-

han he juttuun meidänkin kanssa.

Olemme Jukan kanssa usein kesäisin osallistuneet erilaisiin vanhojen klassik-

koautojen tapahtumiin. Nyt emme olleet ehtineet käydä vielä missään.

Riemulla ei ollut rajoja kun huomasimme, että perinteisesti Vanajanlinnassa ko-

koontuvat vanhat ja vähän nuoremmatkin urheiluautot 30-31 .8. Meille tuttu ta-

pahtuma ja erittäin miellyttävin

muistoin (Suakelin hieno auto

v2013 oli meidän Renault 5 Turbo

2)

Siihen oli vielä riittävästi aikaa ja

niihin puitteisiin saataisiin hienosti

rakennettua kiva oma tapahtuma.

Halusimme tähän tapahtumaan jo-

tain uutta erilaista ja päädyimme

Ladies on tour
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siihen, että nyt keskipisteessä ovat Leidit. Suunnittelimme ohjelmaa naisten nä-

kökulmasta. Totta kai halusimme kulkupeleiksi hienot klassikkoautot ja kuljet-

taj iksi omat puolisot. Syntyi teema ” Ladies on tour ” eli Leidit liikenteessä. Kun

kerrankin saisimme aikaa ystävillemme, päädyimme kaksi päiväiseen tapahtumaan.

Kutsuimme mukaan viisi pariskuntaa, joista meidän lisäksemme neljä pääsi osal-

listumaan.

Tapahtuman aloituspaikka oli Tampereella Mustanlahden satamaravintola Kais-

la. Kokoonnuimme pitkälle lounaalle lauantaina 30.8. klo 12.00. Lounastimme,

vaihdoimme kuulumisia ja tutustuimme toisiimme. Lounaan jälkeen yllätykse-

nä kaikille autokunnille luovutettiin tapahtuman kunniaksi Jukan teettämät kyl-

tit ja tarrat autoihin kiinnitettäväksi.

Iloisin mielin ajoimme letkassa

Vehoniemen automuseon kautta

Pälkäneelle Rönnvikin viinitilal-

le. Tutustuimme tilan toimintaan

ja tietysti viineihin. Olihan meillä

omat kuljettajat mukana. Päivä

alkoi jo kääntyä illaksi kun suun-

nistimme Rönnvikistä kohti

Vanajanlinnaa. Oli siinä ihmisillä
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ihmettelemistä kun toinen tois-

taan upeampia vanhoja klas-

sikkoautoja lipui mutkaisia

hämäläisiä pikkuteitä. Pieni

ansaittu lepo Vanajanlinnassa

ja sen jälkeen illalliselle.

Vietimme erittäin hauskan lau-

antai-illan nauttien samanhen-

kisten ystäviemme ja muidenkin

paikalla olijoiden seurasta. Ilta me-

nikin vauhdikkaasti ja tietysti odot-

taen seuraavan päivän tapahtumaa.

Sunnuntaina miehet esittelivät yl-

peinä autojaan yleisölle. Pääasiana

oli tietysti upeat autot,

mutta myös paljon

muuta oheistapahtu-

maa oli naistenkin

iloksi järjestetty.

Päivän kruunasi pal-

kintojen jako. Meidän-

kin viidestä auto-

kunnasta peräti kaksi

pääsi palkinnoille!

”Ladies on tour ” tapahtuma sai keskuudessamme niin suuren suosion, että sa-

ma ystäväporukka kokoontui myös juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää 6.1 2.

Ja lisää tapaamisia on luvassa…….

Kaikkien Leidien puolesta, Tarja Suvisalmi
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73rd Goodwood Members
Meeting 21-22.3.2015

KUKAOLEN

- Sami Aaltonen

- SUA:n jäsen.

- Harrastukset valokuvaus ja ulkoilu

- Kiinnostunut autoista ja ilmailusta

teinivuosista lähtien

- Erityisesti kiinnostaa McLaren F1 – erityisesti GTR versiot

MATKA SEURA JATAPAHTUMA

- Matkalle lähti mukaan Pasi Marjamaa, Esa Manninen ja Matti Kerätär.

- Members Meeting on pienin Goodwoodin moottoriurheilutapahtumista, mut-

ta juuri se teki siitä ainutlaatuisen. 73 kertaa järjestetty tapahtuma oli nyt toista

kertaa auki myös GRRC:n ulkopuolisille jäsenille, varmasti kannattava liike!

- Kalusto tänä vuonna hyvin speciaalia, McLaren F1 GTRt juhlivat 20 vuotis Le

Mans voitto vuotta tänä vuonna (1995 voittivat debyytti kisan); Air Box Formu-

la 1 set sekä Group Ceet muodostivat päärungon tapahtumalle.

- Viime hetkellä mukaan tuli myös 2013 vuoden Mercedes-Benzin Formula 1

auto käteävässä 3 auton näytösajossa

- Sää oli poutainen, vähän tuulinen noin 7-10 asettta plussalla. Eli Englantilai-

sittain Hyvä sää!

SUUNNITELMA, JOKA PITÄÄ TOTEUTTAA

Elettiin kutakuinkin elokuuta 2014 siinä SUA:n Vanajalinnan tapahtuman nur-

killa kun eräälle McLaren F1 keskustelupalstalle alkoi virrata tietoa mahdolli-

sesta Members Meetingistä Goodwoodissa, jonne tulisi pari GTR McLarenia.

Aluksi en kamalasti asiaan kiinnittänyt huomiota, sillä tavoitteeni ja toiveeni oli

2015 vuodelle nähdä enemmän kuin 2 autoa kerralla. Kunnes päivää ennen Va-

najanlinnan tapahtumaa ilmestyi uutiskirje; ”the largest gathering ofMcLaren

Goodwood members
meeting , osa 1
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F1 GTR's ever seen same place same ti-

me” ja kyse oli juuri tästä 73:sta

Goodwoodin Members Meetingistä seu-

raavan vuoden maaliskuussa.

Koitti Vanajanlinnan aamu. Puin pääl-

le varta vasten tätä 2015 vuotta teettä-

mäni T-paidan McLaren F1 GTR Le

Mans voittajasta asian mukaisin teks-

tein ja kuvin; jotta viesti menisi perille.

Ensi vuonna juhlitaan meinaa Suoma-

laista Le Mans voittajaa ihan urakalla.

Vanajalinnan tapahtumassa puhuin usei-

den harrastaj ien kanssa. Kiinnostusta

oli ja Goodwood muistoja jaettiin mel-

keen läkähdyksiin asti. Näistä jäi sella-

nen mielikuva, että sinne on päästävä

jollain tapaa, mutta miten?

Yksin Englantiin on vähän.. . .hankalaa

ehkä kokemattomalle. Kaveriporukas-

sa, jotka jakaisivat saman moottoripa-

koputki intohimon; saattaisi olla aika

hauskakin reissu.

Aikaa meni; kaikkeni yritin niin sano-

tusti. Jopa vähän liikaakin ilmeisesti.

Mutta sitten eräs ilta; satuin istumaan

koneella taas kerran pohtimassa tätä yh-

tälöä. Kun sattui eräs tuttu; Marjamaan

Pasi SBC:ltä ja monesta muusta tapah-

tumasta tupsahtamaan Facebookkiin so-

pivasti ja tuli sitten kysyttyä, että

kiinnostaisiko Members Meeting maa-

liskuussa. Siitä se sitten lähti.

Suunnitelmaa alettiin vääntää ja pohtia,

lippujen hintoja jännitettiin ja olivathan

ne vähän kalliit, mutta lopulta kelkka

onneksi kääntyi lähtemisen puolelle.

Tunnelma alkoi vähintäänkin nousta sii-

nä kohtaa. Tuleeko tästä todella totta?

Jani Hottolan sanat puhelimessa - ”Se

McLaren aspekti on niin valtava, että

sinne sun on päästävä”. painoivat mie-

lessä ajaessani ekaan matka-kavereitten

kanssa järjestettyyn miittiinkiin eräälle

tutulle Tebikselle Tammistossa. Matka-

kaverit tavattiin ja asiat lyötiin lukkoon.

Nyt vaan sitten odottamaan maaliskuuta!

UNELMISTATOTTA!

Maaliskuu; Helsinki-Vantaan lentokent-

tä ja neljä petrollipäätä istumassa kah-

vilassa. Joku joi kenties ehkäpä olutta

ja allekirjoittanut otti sniidun expresson

turvalisuus syistä. Tässä välissä oli var-

mistunut Members Meetingiin 25 kap-

paletta 70-luvun Air Box Formula

ykköstä, yli 1 5 Group C urheiluautoa,

sekä itselleni se matkan pää kohde; 16

kappaletta McLaren F1 GTRiä jokaisel-

ta valmisteulta vuodelta käsittäen yli

puolet koko tuotantomäärästä, joka on

siis 28 kappaletta 1995-1997 vuosilta.

JJ Lehdon ajamia autoja olisi paikalla

huimat viisi kappaletta! Joten jo pelkäs-

tään tässä kolmessa ”päälinjassa” olisi

riittävästi nähtävää ja kuunneltavaa ja

sitten ne kaikki muut autot vielä päälle!

PERJANTAI

Saavuimme Gatwickkiin perjantaina aa-

muna Norwegianin lennolla. Mukavas-

ti sai kelloa kääntää pari tuntia
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taaksepäin, joten kummasti oli

aikaa taas vähän lisää lähteä

kiertämään paikallisia nähtä-

vyyksiä. Ensimmäinen sellai-

nen oli autokauppa Rothmans

Lontoon etelä puolella. Tuli

vähän epätodellinen olo sen

nähdessä.

Aivan kuten meillä täällä Suo-

messa. Kiioja ja Ooppeleita

kadun varresa ja sisällä Deluk-

se mallit sumuvaloineen. Mutta tämä

Rothmans tarkoitti Kiijojen ja Oopelei-

den sijasta McLareneita, Lamborghine-

ja ja Ferrareita, 8C Alfoja ja paria Astonia

kadun varressa hintalappu ikkunassa-

pysäköintiä. Liikkeen sisällä olis sitten

ne Delukset; Maserati MC-12, Ferrari

Enzo, pari 8C Alfaa ja pari Porschea ja

Lamborghinin uusin avo-ohjus Aventador.

Selvisi, että MC-12 irtoasi jollain 1 ,1

miljoonalla Britti valuutalla ja muuten-

kin selvisi se, että nyt oltiin asian yti-

messä, UK:ssa.

Noh tästä toivuttiin nippa nappa. Takai-

sin perhepurkkiin ja koitettiin siinä sit-

ten saada navigaattoriin seuraavan

pyhinvaelluspaikan osoitetetta. Se oli

meinaa Joe Macadi, hieman pohjoseen

lisää lähemmäs Lontoon Centteriä.

Päästyämme sinne ikkunasta näkyi jo-

tain epämääräsiä Daytonan keuloja, jo-

ten parkkipaikan etsiminen oli enemmän

kuin tarpeen. Lopulta sinne päästyäm-

me emme voineet todeta kuin sen, et-

tä. . .täytyy varmaan ottaa pari kuvaa.

Maserati MC-12 Corse, 2 Daytonaa,

Miura P400, 288GTO, F40, 599GTO,

lukuisia 50-60 luvun classikko Ferrarei-

ta, joista osaa en edes tunnistanut mal-

lilta. Otaksuisin kuitenkin niminä olevan

250/275 alkusia numeroita. Ja taisi sie-

lä olla muuten myös BMW 507 sattu-

malta. Reilu puoli tuntia tuli sielä

vietettyä, ja olo oli aika hiljainen siinä

kohtaa. Pari tuntia Greit Briteissä ja täl-

länen läjä käsittämättömän historialli-

sia autoja. Ja kaksi MC-12 Maseratia,

eri versioina!Rothamans Kia pysäköinti.

288GTO ja F40
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Tästä käynnistä riittikin sitten hetken

keskustelunaiheetta lähdettyämme lie-

västi hämmentyineinä jatkamaan mat-

kaa eteenpäin. Kellokin alkoi jo

näyttämään iltapäivää, joten ruokapaik-

kaa etsimään. Sellainen löytyi mukavan

pikkutien varrelta matkalla kolmanteen

iltapäivän rastille. Maalaismaiseman

keskeltä löytyi mukava paikallinen ra-

vintola, jonka ruoka oli varsin loistavaa.

Ateriaa sävytti Series 1 avo E-typen

poistuminen paikalta mukavien äänien

siivittämänä. Oli parkkipaikalla myös

R8 ja siitä ajoi pari sellaista perus R8sia

ohikin. Mikäs siinä syödessä.

Syötyämme ja matkaa jatkaessamme se-

kä päiviteltyämme päivän tapahtumia;

löysimmekin kuin löysimme erään lii-

kenneympyrän seuraavasta kylästä. Sen

läpi ajettuamme päädyimme McLaren

nimisen kyltin nurkille; McLaren Tek-

nologia Center Woking.! Muutama ku-

va meistä jokaisesta kyltin nurkilla ja

siinä taisimme viettää reilun 5 minuut-

tia ja saldona oli 1 kappale MP4-12Ce-

tä sekä kaksi kappaletta uuni tuoretta

650S McLarenia. Ei hassumpi saldo?

Wokingista lähdimme lopulta jatkama-

na matkaa kohti hotelliamme, joka si-

jaitsi entisessä laivaston tukikoh-

takaupungissa; Portsmounthissa. Mu-

kava pieni sopivan iso kaupunki Atlan-

tin rannalla. Erinomainen hotelli hyvällä

sijainilla katsottuna, mistä suunnasta

löytyy matkan pääkohde; Goodwoodin

moottorirata.

LAUANTAI – THE GOODWOOD!

Ja niin koitti aamu, jota olin ainakin it-

se odottanut viitisen kuukautta. Aamu,

joka toisi tullessaan 16 McLaren F1 GT-

Rää, 25 Air Box Formula Ykköstä sekä

16 Group C urheiluautoa, ja paljon muu-

ta. Starttasimme hyvän aamiaisen ja tar-

kan suunnittelun jälkeen ajoissa

tienpäälle. Ajovuoro osui sitten minul-

le, (arvoimme ne meinaa lentokentällä,

kuka reissun aikana ajaa). Tästä jäi var-

masti ikuisesti mieleeni Matin hokema

jo perjantailta. ”Muista Sami kun ajat

UK:ssa; Keep Left! ”. Joten sillä men-

tiin, Keep Left tapahtui mitä tahansa.

Saavuimme radalle ajoissa ennen kello

9, ilman ruuhkia joka tuntui näin Suo-

malaisen näkökulmasta jokseenkin eri-

koiselta tapahtuman koon huomioiden.

Mutta ei, kaikki meni erinomaisesti, jo-

ten ei muuta kun tavarat mukaan ja koh-

ti Mekkaa niin sanotusti.

Minä ja Mclaren.
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Radalle päästyämme; pisti

kyllä kovemmankin pet-

rollipään hiljaiseksi. Olemme-

ko oikeasti täällä, Goodwoodin

moottoriradalla? Kaukaa kuului

jonkun auton moottorin läm-

mitystä ja tunnelma alkoi sel-

västi nousta. Se näkyi

kiihtyvänä kävelynopeutena ta-

kamutkan suunnalta kävelles-

sämme kohti varikkoa, jonne

oli tottakai pääsy joka paik-

kaan. Members Meeting eroaa Reviva-

lista siinä suhteessa, että kun Revivalissa

varikolla on alueita, jonne ei pääse el-

lei ole Vippi henkilö. On Members Mee-

tingissä kaikki auki, paitsi ihan tietyt

alueet lähinnä tiimien ja sen sellasten

suhteen.

Radalle päästyämme sovimme tapaa-

vamme jossain kohtaa; koitetaan soit-

taa ja koitetaan niitä radiopuhelimia

käytellä. Itsellä oli jo siinä vaiheessa

kiire löytää nämä 16 GTR McLarenia,

joiden takia tänne matkalle halusin läh-

teä. Lopulta, löysin ne. Henki meinasi

pysähtyä kun katsoi sitä riviä. 1 7 vuot-

ta. . . ja nyt ne ovat silmieni edessä. Run-

konumerot #19R, #24R, #27R.. . . #1 5R..

#16R.. .#03R.. .#10R kiilsivät silmien

edessä.” happea ottaessani koitin saada

itseni takaisin skarpiksi. Aloin siinä sit-

ten kuvaamaan, koitin pitää järjen mu-

kana ja ajatukset koossa vaikka autojen

määrä ja kauneus ja. . . .se vaan hämmen-

tää minkäs sille mahtaa.

Etenkin kun tajusin, että yksi niistä

GTR:stä oli moottorin lämmitysoperaa-

tiossa samalla. Tämä toistui hetkeä myö-

hemmin kun JJ Lehdon ex- SPA voittoaja

autoa lämmitettiin. Longtail GTR ky-

seessä. Siinä kyllä hiljenee koko pop-

poo kertalaakista. . . ”RAY... . RRAAAY... .

RARARAYY...” V12 suorilla putkilla

on jotain todella maagisen kuuloista.

Etenkin tämä moottori.

En tiedä kauanko kuvasin sielä niitä he-

ti aamutuimaan, mutta varsin pian alkoi

eräältä Automotiveforumin McLaren F1

palstalta osua porukkaa eteen. ”You must

be Greg? Nice to Meet you!”. . .eikä ai-

kakaan kun Greg tuli nappamaan hihas-

ta. .”Sami..this is Arjan from the Forum-”.

Ja taas käteltiin. . .hetki pieni ja sama ku-

vio toistui useamman kerran.

McLareneitten kanssa vierähti pitkä to-

vi heti alkuun, välillä paikalle osui Mat-

ti tai Esa tai Pasi ja sitten taas jatkettiin

eri suuntiin. Mutta yksi auto oli vielä

näkemättä, tai oikeastaan kolme. Ohi

mennen kysäisin Gregiltä, missä ne kol-

me mahtaa olla niin tottakai; nehän oli-

#01R_4
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vat sitten seuraavassa varikko-

pilttuussa.

Ja tähän loppui 20:nen vuoden

odotus nähdä omin silmin JJ

Lehdon ajama McLaren F1 GTR

#01R, The Le Mans Winner car.

Kyllä siinä taisi vähän liikutuk-

sen kyyneliä tippua silmäkul-

masta. Pitkä odotus oli ohi ja

siinä se nyt on, metrin päässä.

Runkonumeroltaan #01R, McLarenin testikäytössä ollut yksilö valjastettiin Le

Mansiin reilussa kuudessa viikossa ekstra autoksi. Ja se voitti sen kisan. Suoma-

laista moottoriurheiluhistoriaa parhaimmillaan! Täällä muuten oli sitä enemmän-

kin tarjolla; JJ Lehdon ajamia GTR McLareneita oli paikalla 5 autoa, Lehto ajoi

vuosina 1995-1997 yhteensä kuutta eri yksilöä, joten saldona enemmän kuin toi-

veissa oli! Toinen niistä autoista, joita kaipasin oli Harrodsin #06R; se kelta-vih-

reä GTR ja sen vieressä vähän vinkkiäkin asiasta saaneena; McLarenin uusin

tykki P1 GTR Harrodsin väreissä. Se oli pari viikkoa takaperin julkistettu Ge-

nevessä ja nyt se oli sitten täälläkin, Members Meetingissä.

Lauantain päänumeroita olivat mm. 70 luvun Formula Ykköset. Niin sanotut Air

Box-aikakauden Formulat. Niitä mentiin sattumalta Pasin ja Matin kanssa kat-

somaan ekaan mutkaan. Kyllä ne äijä laitteita olivat ja kun Niki Laudan 312T

meni ohi; sen ääni oli jotain niin kaunista soivaa, raakaa ja ehkä jopa herkisyt-

tävääkin. Flat 12, 3 litraa ei ahtimia.”. . .Rooooaaaaaaaaaaaarrrrrrr. . . .” Kun kul-

jettaja avasi kaasua aukenevaan mutkaan. Ah, niin kaunista. Jokainen voi kyllä

itsekin päätellä miltä se kuullostaa suorilla putkilla. Muutenkin siinä alkoi miet-

timään oikeasti, että miten nämä tuon aikakauden kuljettajat ovat yleensäkään

pysyneet hengissä. Oli sitten Kasi vai Kakstoistanen; rakaa racefiilinkiä, ei tur-

vallisuutta, ärhäkkiä kierroksia ja kovaa musiikkia. Täydellistä.

Jutun toinen osa seuraavassa lehdessä...

Teksti ja kuvat: Sami Aaltonen

Ferrari 312T
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