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Tätä kirjoittaessa on reilu viikko aikaa tämän vuoden ”Urheiluautoilijat
Vanajanlinnassa”-tapahtumaan. Ulkona on mitä parhain kesäsää ja näyttää
siltä että sitä jatkuu elokuun loppupuolellekin. Vanajanlinnaan on tulossa
hienoa kalustoa kaikkien ihailtavaksi. Teemanahan oli B-ryhmän ralliautot
tänä vuonna ja itse rallilegenda Juha Kankkunen on tulossa paikalle.
Tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla ja allekirjoittanut ainakin odottaa
tulossa olevan hieno tapahtuma taas kerran.

Tähän lehteen saimme taas juttuja hienosti. Seuraava lehtikin on jo
suunnitteilla joten jos sinulla on sopiva aihe ja juttu muille jaettavaksi niin
laita tulemaan. Mikäli jollakin on ideoita lehden kehittämiseksi niin niitäkin
voi lähettää.

SUA:n hallitukselta sain viestiä että loppuvuoden tapahtuma ideoita otetaan
vastaan. Jos tiedät jonkin asian joka mahdollisesti kiinnostaisi muita jäseniä
niin lähetäpä viestiä vaikka info@sua.fi osoitteeseen josta se kulkeutuu
SUA:n hallitukselle tiedoksi.

Hyviä loppukesän ajokelejä kaikille lukijoille.

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta



4

Puheenjohtajalta

Tällä hetkellä valmistaudutaan Ahveniston rata-ajeluun, vaikka säät näyttä-
vät vaihtelevan melkoisesti. Lyhyitä nämä Suomen suvet; aurinkoisia, mutta
vain muutaman tunnin pituisia. Englantilaistuttuni sanoikin, että Suomen sää
muistuttaa kovin paljon hänen kotisaarestaan.

Kakskerta meni upeasti, kiitos hienon avustajajoukon sekä kiitokset myös
ajoissa ennakkoilmoittautumisistanne, säästettiin hiukan Vihannon Antin jär-
jestelyjä ja hermoja. Lahden Classic Motors Showsta oli meistä juttua Klas-
sikko Mobilisti lehdessä, mainiten porukkamme nimeltä, Iltalehdessäkin oli
juttu. Top Gear Suomessa oli aukeaman verran meidän Talvitapahtumastam-
me. Toivottavasti myös yhteistyökumppanimme ovat saaneet vastinetta kasva-
van yleisötietoisuutemme myötä.

Nyt paistaa aurinko ja harmillisesti auto kaipaa korjaajaansa. Joskus talvella
ei kylmä talli innostanut, mutta nytpä menevät hyvät ajosäät hukkaan. Lämpi-
mämpää ajankohtaa talli tosin ei saane kuin mitä nyt. Onneksi Vanajanlinna
on elokuussa ja korvaa senkin – muistaakseni eräs hallituksen jäsen tilasi au-
rinkoisen sään ja hyvin ovat tilaukset onnistuneet.

Upeasti olette jäsenet lähteneet liikekannalle tapahtumiimme ja tuoneet oman
panoksenne mukaan. Yhdessä tehden tilaisuuksia on mukava järjestää – tosin
hulppean hauskassa porukassa viihtyy aina. On siis kiitoksen paikka.

Vanajanlinnaan uskallan veikata enemmän väkeä kuin aikaisempina vuosina,
koska määrä näyttää tuplaantuvan joka kerta. Tosin aina kannattaa muistaa
säävaraus – kuka nyt autokaunottarensa toisi luonnon pesulaan kastumaan.
Onneksi sisätiloissa on kuivaa, eli linna ei vielä ole päässyt näyttämään miten
myrskyn silmässä näyttely pärähtää käyntiin. Vielä joskus sää kuitenkin tulee
oikuttelemaan. Tähän mennessä upeat säät ovat olleet puolellamme.
Leppoisia ajosäitä!

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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SUA Lahti Classic Motor Showssa

Oli taas se aika vuodesta
kun klassikkoautoharrastajat
kokoontuvat Lahteen avaa-
maan kevään Classic Motor
Shown merkeissä. SUA oli
luonnollisesti mukana, kuten
olemme olleet paikalla joka
vuosi kerhon perustamisesta
saakka. Tämän vuoden näyt-
telyn teemana oli "erilaisuus
kunniaan" ja kun olemme
erilaisiksi syntyneet, niin teema sopi meille paremmin kuin hyvin. Osastom-
me eniten valmistettu auto oli Bricklin SV-1 , joka on kanadalainen lokinsii-
piovinen turvallisuusurheiluauto. Tämän lisäksi juuri tämä yksilö oli elokuvan
"Deadline autotheft" tähti ja niinpä laitoimmekin elokuvan kohokohtana ol-
leen Bricklinillä ajetun takaa-ajon pyörimään tabletti näytölle auton konepel-
lille (vai pitäisikö sanoa konelasikuidulle?). Jokainen ko. takaa-ajon nähnyt
voi vain ihmetellä kuinka hienossa kunnossa jäsenemme Peter Mustosen
Bricklin on.

Seuraavaksi yleisin auto oli allekir-
joittaneen Lotus Excel. Kyseessä
on Lotuksen 30-vuotta sitten auto-
näyttelykäyttöön valmistama yksi-
lö, joka tunnetaan nykyään myös
Joulupukin autona viime Jouluna
netissä pyörineen videon kautta.
Excelin konelasikuidulla pyöri Ur-
heiluautoilijoiden Talvipäivien vi-
deo, jossa näkyi myös jäärata-
kyydityskäytössä ollut Excel.

Classic Motor Show

SUA:n neljän auton osasto

Bricklin ja Sahaki-1 kiinnosti monia
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Talviteemaa jatkaen, osastolla oli myös Eero Ahosen TVR 350i, joka on talvi-
harrasteautojen aatelia, nastarenkailla totta kai! TVR:n konelasikuidulla esitet-
tiin TVRing on ice videota, jossa todistettiin että jääradalla avoautoilu
räntäsateessa on ratkiriemukasta!

Osastomme harvinaisin auto oli
ainutlaatuinen Sahaki-1 , joka on
25-vuotta sitten tehty, suomalai-
nen insinööriopintojen lopputyö-
nä valmistunut katukäyttöön
rekisteröity omavalmiste urhei-
luauto. Kimmo Saharisen suun-
nittelema ja rakentama Sahaki
herätti näyttelyvieraiden ja me-
dian keskuudessa suurta huomio-

ta. Iltalehti teki Sahakista jutut niin verkko kuin printtilehteen ja odotettavissa
on erikoislehtien laajempia juttuja ajokauden jälkeen.

Osastolla oli hieno tunnelma ja osastolle rakenta-
mamme neppisrata oli ahkerassa käytössä. Jokaisel-
ta itseään kunnioittavalta messuosastolta täytyy
löytyä myös yksi Maseratin moottori ja niin löytyi
meiltäkin. Jäsenemme Antti Wihannon tehdas uusi
2,5 litrainen tuplaturbomoottori herätti paljon spe-
kulointia mahdollisten muihin automerkkeihin sovi-
tusprojektien kuin tilataideteos spekulointienkin
suhteen. Jos pyydätte oikein nätisti, Antti voisi olla
valmis luovuttamaan moottorin kohtuullista kor-
vausta vastaan uuteen kotiin.

Kaiken ytimenä on kuitenkin ihmiset ja oli ilo nähdä
tuttuja ja vähemmän tuttuja hymyileviä kasvoja
osastollamme. Juttukavereista ei ollut koskaan
puutetta ja hupiurheiluautokerhon ilosanomaa levitettiin jälleen uusille ihmi-
sille. Ensi vuonna uudet kujeet. . . : -)

Teksti: Jani Hottola
Kuvat: Hessu Vainio ja Osmo Raninen

Antti ja Maseratin moottori

ja neppisrata

Sahaki-1
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Prosecco ja Ferrari

Matkamme valmistelut alkoivat
syksyllä 2014 pian sen jälkeen kun
olin palannut hyvien vinkkien kanssa
Riminin matkamessuilta.

Ensin varasin Ryanair: in edestakaiset
lennot Tampereelta Bergamoon. Va-
rauksen yhteydessä sai samalla varat-
tua kätevästi Hertz: in vuokra-auton.
Seuraavaksi varasin messuilta löytä-
mäni hotellin, joka sijaitsee Trevison
lähellä. Sitten olikin jo aika alkaa
suunnitella alustavaa matkaohjelmaa.
Kolme kohdetta sovittiin jo varsin
varhaisessa vaiheessa: Venetsia, Gar-
dajärvi ja Maranello. Sen tarkempia
etukäteissuunnitelmia ei meillä oi-
keastaan ollutkaan. Ajattelimme sitten
paikanpäällä katsoa mihin kaikkeen
aikamme riittää.

Lähtöpäivä oli pääsiäissunnuntai ja
lentomme lähti vähän ennen puolta-
päivää. Perillä Bergamossa olimme
yhden aikoihin iltapäivällä pienessä
vesisateessa. Hertz: in palvelupistees-
sä saimme jonottaa jonkin aikaa vuo-
roamme. Autoksi meille oli tarjolla
kaksi vaihtoehtoa, joista valitsimme
Volvo V40 D2 Cross Country:n. Ken-
tältä oli kuljetus vuokra-autojen park-
kialueelle, jossa odotti vain 2500 km

ajettu automme. Tosin joku oli jo eh-
tinyt kolhia aika reippaasti auton oi-
kean kyljen alaosaa. Meillä oli
mukana kaksikin navigaattoria ja au-
tossakin oli vielä omansa. Niiden voi-
min lähdimme suunnistamaan noin
200 km päässä olevaa majapaikkaam-
me kohti. Noin matkan puolivälissä
lakkasi vesisade ja koko loppuaika
olikin sitten poutaa ja päivälämpötila
+15-20 C välillä.

Majapaikkaamme lähestyttäessä navi-
gaattori ilmoitti meidän olevan peril-
lä, mutta hotelliamme ei näkynyt.
Ajelimme tietä vielä pari kilometriä
eteenpäin ja sieltä hotelli löytyikin.
Hotellin respassa olivat tietoisia tästä
navigaattorien ongelmasta. Vikahan
ei itse asiassa ole navigaattorissa vaan
kartta-aineistossa.

Olimme jo etukäteen päättäneet, että
seuraavana päivänä, joka oli 2. pää-

Prosecco ja Ferrari





10

siäispäivä ei kannata lähteä Venetsi-
aan. Tämä osoittautui viisaaksi pää-
tökseksi, koska kuulimme myö-
hemmin, että siellä oli ollut todella
paljon ihmisiä. Kyselimme respasta
ehdotusta seuraavan päivän ohjel-
maksi. Suosittelivat Prosecco-reittiä,
joka kulkee Prosecco-viinin tuotan-
toalueiden läpi. Sinne päätimmekin
lähteä. Illallisen nautimme hotellim-
me ravintolassa ja se osoittautui erin-
omaiseksi vaihtoehdoksi. Jokainen oli
tyytyväinen valitsemaansa vaihtoeh-
toon. Valitsin itselleni ruokajuomaksi
paikallista, erinomaista olutta, joka
oli miehekkään kokoisessa 0,75 litran
pullossa. Jälkiruuaksi valitsin Tirami-
sun, joka on peräisin juuri tältä alu-
eelta.

Sen jälkeen olikin aika mennä kerää-
mään voimia seuraavaa päivää varten.
Huoneemme olivat tilavia ja tyylik-
käästi kalustettuja. Samaa tasoa olivat
hotellin yleisetkin tilat.

Aamulla suunnistimme aamiaiselle,
jossa oli tarjolla monenlaista syötävää
pekonia ja munakasta myöten. Sen
jälkeen olikin aika lähteä päivän kier-
rokselle. Olimme ottaneet vuokra-au-
toomme 2 kuljettajaa ja tänään oli
Timon vuoro toimia kuljettajana. Se
sujuikin rutiinilla, koska Timo pyörit-
tää rattia työkseenkin. Reitti oli mie-
lenkiintoinen ja maisemat upeita.

Teimme myös pienen poikkeaman
reitiltä ja ajelimme ylös serpentiinitie-
tä, jonka erikoisuus oli, että 180 as-
teen mutkat olivat tunneleissa ja
niissä oli vain yksi ajokaista ja mo-
lemmissa päissä liikennevalot ohjaa-
massa liikennettä. Ylhäällä nautimme
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kahvit ja ajelimme samaa reittiä ta-
kaisin alas.

Seuraavaksi pysähdyimme CastelF-
ranco:n linnaan. Parkkipaikat olivat
alhaalla kylässä ja ylös linnaan nous-

tiin vinossa kulkevalla
hissillä. Ainoa maksu oli 1
euron kolikko, jolla portti
hissille aukesi. Linnassa
on nykyisin hotelli ja siel-
tä on upeat näköalat.

CastelFranco:sta lähtiessämme alkoi
olla jo vähän nälkä, mutta ruokapai-
kan löytäminen tuntui mahdottomalta
ja ne harvat, jotka olivat avoinna oli-
vat tupaten täynnä. Niinpä ajelimme
eteenpäin kohti hotelliamme. Onneksi
matkan varrelta löytyi hampurilaisra-
vintola. On se häpeällistä, että Italias-
sa joutuu turvautumaan hampuri-
laisravintolaan.

Seuraavana päivänä oli sitten kohtee-
na Venetsia, jossa kukaan meistä ei
ollut aiemmin käynyt. Hotellin res-
pasta saimme taas vinkin ja ajoimme
autolla Trevison asemalle, josta hyp-
päsimme junaan, jolla pääsimme puo-
lessa tunnissa suoraan Venetsiaan.
Siellä ostimme liput, joilla saa mat-
kustaa koko päivän vesibusseilla. On-
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neksi emme ostaneet mitään museo-
lippuja, koska suurin osa ajastamme
olisi kulunut jonottamiseen.

Kanaalin varrella tarjosivat ilmaisia
lippuja edestakaiseen taksivenemat-
kaan Muranon saarelle katsomaan la-
sitaidetta. Siellä kävimme. Ensin
katsoimme lasinpuhaltaj ien toimintaa
ja sitten siirryimme myyntinäytte-
lyyn, jossa oli monia upeita teoksia.
Hintoja ei ollut esillä, mutta lienevät
olleet satoja tai tuhansia euroja ellei
jopa enemmänkin. Näytti riippuvan
'isännästä' kuinka paljon yritettiin tyr-
kyttää.

Päivä kului nopeasti vaikka emme yh-
dessäkään museossa käyneet. Paluu-
matkalla menimme 'vahingossa' 1 .
luokan vaunuun, koska muut olivat
aika täynnä. Eipä tullut konnari käy-
mään ennen kuin poistuimme junasta.

Seuraava päivä olikin sitten Motors-
port-päivä Modenan ympäristössä.
Ensimmäisenä kohteena oli Lamborg-
hini. Siellä olisi ollut mahdollisuus
myös tehdasvierailuun, mutta aikam-
me ei riittänyt kuin museovierailuun.
Sielläkin oli yllin kyllin nähtävää
kahdessa kerroksessa. Esillä oli mo-
nia eri malleja ja prototyyppejä. Myy-
mälässä oli tarjolla monenlaista
aiheeseen liittyvää tavaraa. Hinnat
olivat suhteessa autojen hintoihin.

Seuraavaksi suunnistimme kohti Mo-
denan kaupunkia ja siellä olevaa, vas-
ta muutaman vuoden ajan avoinna
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ollutta Enzo Ferrari-museota, joka si-
jaitsee paikassa, jossa oli Enzon koti
ja Enzon isän autokorjaamo. Museo
on kahdessa eri rakennuksessa ja siel-
lä on esillä monia autoja ja niiden
moottoreita. Yhtäkkiä näyttelyn va-
laistusta himmennettiin ja alkoi hieno
videoesitys, jossa esiintyi Enzon ja
Modenan oman pojan, Pavarottin li-
säksi myös mm. Kimi Räikkönen.

Päivän viimeisenä kohteena oli legen-
daarinen pieni kylä, Maranello. Ensin
suunnistimme paikalliseen Ferrari-
museoon, jossa riitti runsaasti ihme-
teltävää.

Sieltä päästyämme menimme vieressä
sijaitsevaan yritykseen, joka tarjoaa
mahdollisuuden kokeilla, miltä tuntuu
ajaa Ferrarilla. Lähdimme (Timo, mi-
nä
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ja opas) liikkeelle Ferrari California
convertiblellä eli avoautolla. Istuin
kuskin paikalle, opas siihen viereen ja
Timo taakse. Sitten lähdimme
liikkeelle. Siinä vaiheessa kun tie oli
vapaa, opas kehotti 'push' ja minähän
painon kaasua. Olipa hieno tunne.
Reilun 10 minuutin jälkeen vaihdoim-
me kuljettajaa ja Timo siirtyi ratin
taakse ja ajoimme osapuilleen samaa
reittiä takaisin Mara- nelloon. Itse en
ajaessani vilkuillut nopeusmittaria,
mutta Timo sanoi ajaneensa 150 kmh.
Reittimme kulki ihan tavallisia teitä
pitkin, joissa korkein sallittu nopeus
oli korkeintaan 90 kmh. Tällainen
ajelu ei onnistuisi Suomessa ollen-
kaan

vaan poliisit olisivat takuuvarmasti
jokaisena päivänä tutkan kanssa pai-
kalla keräämässä rahaa. Italiassa eivät
poliisit näemmä halua vaikeuttaa Fer-
rarin bisneksiä tai sitten heillä on
hyödyllisempääkin tekemistä.

Saimme molemmat sekä videon ajos-
tamme että valokuvan, joka oli otettu
ajoon lähdettäessä tai sieltä palattaes-
sa.

Seuraavaksi siirryimme simulaattoriin
ajamaan Formula 1 :llä. Valitsin ra-
daksi Monza:n ja täytyy sanoa, että se
oli paljon vaikeampaa kuin ajaa oi-
kealla Ferrarilla. Sitten olikin jo aika
lähteä paluumatkalle hotelliimme.
Vaikka matkaa oli noin 200 km, niin
se sujui joutuisasti pitkin moottoritie-
tä.

Seuraavana aamuna olikin jo aika läh-
teä hotellista ja suunnistaa Veronan
kautta kohti Garda-järveä. Tällä ker-
taa valitsimme vähän pienemmän
tien, koska niiden varrella on hienom-
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mat maisemat kuin moottoritiellä.
Saavuimme järven kaakkoiskulmaan,
josta lähdimme ajamaan itärantaa pit-
kin kohti järven pohjoispäätä.

Sieltä ajoimme länsirantaa pitkin jär-
ven eteläpäähän. Loppumatkan Ber-
gamoon ajelimme moottoritietä pit-
kin.

Viimeisen yön hotellin olimme mat-
kan aikana varanneet aivan lentoken-
tän vierestä. Siellä koimme mat-
kamme suurimman yllätyksen. Hotel-
lin parkkihalliin ajaessamme havait-
sin siellä 1960-luvun Fiat 1 500:n ja
mainitsin asiasta hotellin respan nuo-
relle kaverille. Hän kertoi auton ole-
van hotellin omistajan ja että hänellä
on muitakin vanhoja autoja. Kyselim-
me myös suositusta illallispaikaksi.
Suosittelivat muutaman sadan metrin
päässä olevaa ravintolaa, joka osoit-
tautuikin erinomaiseksi. Ravintolasta
poistuessamme parkkipaikalla oli
mm. Fiat Abarth 695 Tributo Ferrari.

Palattuamme hotellin respassa oli
myös iäkkäämpi kaveri, joka paljastui
hotellin omistajaksi. Hän ei osannut
kuin italiaa, mutta kysyi respan tytön
avustuksella haluaisimmeko käydä
katsomassa hänen muitakin autojaan,
jotka olivat parkkihallin toisessa ker-
roksessa. Sieltä löytyi mm. Diatto-
merkkinen kilpa-auto vuosimallia
1922. Siellä oli myös Diatto-koppiau-
to, Citroen SM (Maserati:n moottoril-
la) ja alumiinikorinen itse tehty
rata-auto, jossa oli MB:n AMG-tek-
niikka. Sitä omistaja ei jostain syystä
halunnut kuvattavan.

Diattosta näyttää löytyvän runsaasti
tietoa internetin ihmeellisestä maail-
masta.

Paluulentomme lähti seuraavana aa-
muna jo 6:40 ja saimme aamiaistar-
vikkeita huoneeseemme jo illalla.
Herätys oli aamulla aikaisin ja vein
ensin muut matkalaiset lentokentän
terminaaliin ja kävin sitten palautta-
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massa auton vuokraamon parkkipaikalle, josta oli noin 10 minuutin kävely
terminaaliin. Auton avaimet palautettiin luukusta, koska henkilökuntaa ei ollut
vielä paikalla.

Auton mittariin kertyi 1 300 km ja paljon tuli nähtyä ja koettua muutamassa
päivässä. Mutta paljon jäi vielä katsottavaa seuraavillekin matkoille.

Teksti ja kuvat: Erkki Lehmuskallio

Links:

Hotel Relais Monaco http://www.relaismonaco.it/en/

CastelBrando http://www.hotelcastelbrando.com/en

PUSHSTART http://www.pushstart.it/en

Driving Ferrari California convertible at Maranello
http://youtu.be/oNKG6jEs8xY

57Reshotel http://www.57reshotel.it/lang_en.html

Ristorante Pizzeria le Stagioni http://www.ristorantelestagioni.it/

Diatto http://www.diatto.it/EN/home.html

More pictures in my Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1 0152943607962663.
1 073741872.790497662&type=1&l=c146b37c59

Yllä olevat linkit myös täällä:
www.iki.fi/era1/prosecco
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Reissu Mantorpin ratapäiville Ruotsiin

Hommasin keväällä auton, BMW
Z4 vuosimallia 2003. Autolla oli
tuolloin ajettu n. 95 000 km, eli si-
säänajo oli juuri ja juuri suoritettu.
Jotta auto alkaisi tuntumaan omal-
ta, pitää sitä aina alkuun vähän
remppailla mieleisekseen, joten
vaihdoin/korjasin/asensin mm. seu-
raavat jutut:

Öljyt, suodatin, ilmanputsari, raiti-
silmasuodatin, spacerit takaa pois
(edessä ei ollut), nelipyöräsuuntaus, jarrunesteiden vaihto, laatikkoöljyjen
vaihto, AUX-piuhan asennus, katon kaukosäätömodulin asennus, puolien
vaihto, vikakoodien nollaus, alustasarjan vaihto (nelipyöräsuuntaus uudelleen)
jne…

Vaimon kanssa Latelaa katsellessa (sivistymättömille kerrottakoon, että ky-
seessä on autorassausohjelma, missä olutta kuluu ja rälläkkä haisee) tuli ajatus
lähteä Mantorppiin Gatebil-tapahtumaan. Se on varsin suuri autoihin liittyvä
”festivaali”, jossa on paljon näyttävää rata-ajoa, mm. historic-luokkia, run-
saasti drifting-ajoa, erilaisia kilpa-autosarjoja ja mikä itseäni houkutteli, mah-
dollisuus ajaa katuautolla kuuluisalla Mantorpin radalla. Homma ratkesi
välittömästi poikamme kummisedälle, Mikolle suoritetulla puhelinsoitolla.
Puhelu meni jotakuinkin näin: Sanna sanoi, että meidän pitää mennä Mantorp-
piin autofestareille. -Aijaa, milloinkas se on? Sitten laivalippujen, tapahtuma-
lippujen, ratalisenssien ym. osto netistä. Päätimme lähteä Turusta Tukholmaan
ja ajaa sieltä Mantorppiin. Sovimme Treffit Turkuun. Kruisailin vanhaa Tu-
runtietä kaikessa rauhassa, auringon paistaessa (katto alhaalla tietysti), kun
yhtäkkiä puskista juoksee autotien ylitse kymmenkunta ihmistä. Ajattelin, että
onpa hyvä päästä Ruotsiin jos tuo toinen naapurikin on jo hyökännyt… Sitten

Reissu ratapäiville

Bemari
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huomasin Jukolan viesteistä ker-
tovia kylttejä…

Laivamatka sujui rattoisasti. Aa-
mulla ajoimme Mantorppiin,
missä lippuja noutaessamme al-
koi vähän tulla perhosia mahan-
pohjalle, sen verran kiireisen
näköistä kalustoa ja upeita moot-
toriääniä kuului moottoriradalta.
Alueelle päästyämme oli vuoros-
sa rata-ajolisenssien noutaminen
kilpailutoimistosta (keskelle nurmikkoa pystytetty kontti). Kun virkailija pyy-
si ajokorttia nähtäväksi, avasin lompakon vain todetakseni, että ”zetti” oli jää-
nyt lenkkeilytakkini taskuun. Ensimmäinen ajatus oli, että perseensuti. Mies
lähtee matkalle, missä kaikki pyörii autojen ja autoilun ympärille eikä katso,
että kortti on mukana. Meinasi alkaa harmittamaan. Vaimolta kuulin tästä hie-
man kuittailua kotiinpaluun jälkeen. Saatiin pienoisen säätämisen jälkeen kui-
tenkin sovittua, että jos saan kuvan kortistani hommat on ok. Onneksi on
älypuhelimet ja joku kodin päässä päivystämässä, homma hoitui lopulta hel-
posti kuvaviestillä.

Auton ratakatsastuksessa tuli seuraava ongelma. Tavaramme (2 x reppu +
järkkäri) piti saada jonnekin muualle kuin autoon. Tarkoitukseen varattua säi-
lytystilaa ei alueella ollut. Onneksi ratavirkailijat suostuivat pienen lirkuttelun
jälkeen ottamaan ne haltuunsa, muuten ei olisi ollut radalle asiaa (olivat on-
neksi naisia, ettei tarvinnut opetella ns. ”maan tavoille").

Kuljettajakokouksessa kävi ilmi,
että helteestä huolimatta autossa
pitää olla pitkähihainen paita
päällä, matkustajalla ja kuljetta-
jalla. Olin käärinyt kypäräni pit-
kähihaiseen naarmuuntumisen
estämiseksi, joten ei ongelmaa.
Mikko sen sijaan nautiskeli ra-
dasta ja hellepäivästä musta nah-
katakki päällä. Lämmin tun-
nelma kabiinissa.

Komee. . .

Sladissa1. . .



22

Varsinainen ajo sujui mukavasti,
vaikkakin radalla oli välillä jon-
kin verran ruuhkaa, todella erita-
soisia kuljettaj ia ja -kalustoa.
Onneksi osumilta vältyttiin eikä
varmaan oltu hitaimpia, vaikkei
kyllä nopeimpiakaan.

Loppupäivä kului muiden autoja
ihmetellessä ja olutta salakuljet-
taessa anniskelualueelta katso-
mon puolelle, kartanlukijalleni.
Ruotsalaiset olivat oikein urakalla askarrelleet vanhoista 740-Volvoista ”tu-
hatheppaisia” drifting-autoja. Komean näköistä, kun vanha laatikkovolvo kii-
tää radalla poikittain melkoista haipakkaa takarenkaiden kuitenkin jauhaessa
koko ajan. Oi paikalla tietysti näyttävämpääkin kalustoa. Yksi mielestäni hie-
noimmista oli aivan viimeistä piirtoa myöten upeasti rakennettu ratatykki

Opel Kadett (juu, en minäkään
uskoisi ellen olisi itse nähnyt,
ohessa kuva autosta). Oli paljon
hiilikuitua ja hienoja teknisiä rat-
kaisuja.

Paluumatka ajettiin ”In Cogni-
to”, eli kuskina Elvis, kartturina
viiksiniekka (kuva). Oli siinä
ruotsalaisilla kanssa-autoilijoilla
huoltsikalla ja tien päällä ihmet-
telemistä, kun ajettiin tällä taval-
la, ilmeenkään värähtämättä

koko matka Tukholman keskustaan saakka. Meillä oli hauskaa, ja jostain
syystä meidät nähneillä ihmisilläkin tuntui olevan hymy herkässä.

Paluumatka sujui jo tutuissa merkeissä. Kotiin päästyäni otin ajokorttini ja
vaivihkaa sujautin sen takaisin lompakkooni.

Teksti ja kuvat: Oskari Ryti

Sladissa2.

Pojat matkailee.





Trumppa ja Timo Mäkinen

ekassa rallissaan 1959

suurajoissa.

Tapio ja Iiro Mäkinen

Jyväskylän suurajojen

(historic) 000 autona 2014.
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73rd Goodwood Members Meeting
21-22.3.2015

(Lue jutun osa 1 edellisestä lehdestä)

TAKAISIN GTR RIVISTÖÖN

F1 :sten jälkeen kohti GTR pilttuuta,
sielä sitten vietin enemmän ja vähem-
män aikaa. Kuvasin mm. #16R:ää, FI-
NA shortailia joka nähtiin muuten
Helsinki Motor Show:ssa tammikuussa 1997 Helsingissä; sanomaan auton vieressä
seisseelle herralle:
Minä -”I saw this car in Helsinki 1997”.
Mark - ”Aaa.. .You must be Sami, would you like to sit in the car?”
Minä - ”You are the owner?
Mark - ”Yes, I own this car”
Minä – ”Good to meet you Mark finally! We have discussed in the Forum.. .
Mark –Yes, I can keep your camera and take some pictures while you are siting the car. . . .

Tässä vaiheessa olin jo niin äimistynyt, että ojensin kameran Markille; ja änkesin itse-
ni 1 996 F1 GTR runkonumeroltaan #16R:ohjaamoon. Ahdas mennä, tekniikkaa vaati-
va laj i, mutta kun sinne sitten pääsi penkille istumaan; kaikki oli kohdillaan. Joka ikistä
detailia myöten kohdillaan. Ajoasento, ratin asento, pedaalit, ergonomia ja keskipaikal-
ta (kuljettaja istuu siis keskellä) oli käsittämättömän laaja näkökenttä joka suuntaan ja
auton etulokasuojatkin näkyivät nätisti molemmissa laidoissa.
Hiljainen hetki ohjaamossa, pientä hymyä Markille joka hääräsi kameran kanssa auton
ulkopuolella ottaen kuvia ja sitten autosta ulos ja kättelyt ja kuvien tarkistus.

Tämän jälkeen taisin taas törmätä Pasiin ja Mattiin, ja kävimme Great Hallissa syömäs-
sä, siinä GTR varikon nurkilla oleva erittäin isokokoinen ravintola, jonne todella mah-
tui sekaan hienosti!
Ruokakin oli hyvää, kunnon Britti sapuskaa tortun, perunamuusin ja lihasoosin kera!

Seuraava ohjelmanumero Lauantailta oli sitten kauan odotetut Group Ceet. Eivät todel-
lakaan jättäneet kylmäksi. Sama paikka pääsuoran päässä kun pilvistäkin oli niin vas-
tavaloa ei tarvinnut pelätä. Voi pojat; ne olivat kyllä Autoja niin sanotusti. Kaiken

Goodwood members
meeting , osa 2
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kermakakun päällä seassa ajoi muuan Peu-
geot 905 EB. Sitä kuunnellessa tuli vähän
jotenkin epämääräinen ajatus, ”olen kuul-
lut tämän saman äänen jossain? Televisos-
sa? Mutta missä?”

Illalla hotelilla olueiden ja viskinlasin ää-
rellä sitten kelasimme päivän tapahtumia.
Jokainen meistä oli sitä mieltä, että se Peu-
geot oli yksi päivän upeimmista autoista.
Pieni Googletus; ja siinähän se sitten selvi-
si tuon äänen arvoitus. ”Based on Peugeot
Formula 1 engine used 1994” tai jotain
sinne päin. Eli 3,5 litraa, V10, 40 venttiiliä,
yli 600hv, yli 1 2 000rpmää, ja painoa au-
tolla oli 780 kiloa. Viimeinkin kuulin omin
korvin siis Formula 1 V10 äänen. Täytyy
sanoa, että aivan käsittämättömän kaunis
sointi. Täysin erilainen kuin Laudan Flat
12, tämä oli kuin kiukkuinen ampiainen,
joka ei saanut kierroksista tarpeekseen.
Mieletön laite.! Ennen autot olivat auto-
ja. . .taas kerran!

Lauantaille mahtui myös muiden luokkien
ihmettelyä. Aston Martinit, D-Type Jaget,
Ac Cobrat ja Daytona Cupeet kiersivät ra-
taa ja pari kuvaakin taisin saada otetuksi
pääsuoralta. On ne vaan kauniita autoja, ja
häkellyttää nähdä niiden kuljettaj ien aja-
van niitä oikeasti lujaa. Kyse on kuitenkin
miljoona-autoista, ja silti niillä
annettiin palaa ihan tosissaan.
Toinen vaikutuksen tehnyt
luokka oli 30-luvun Formulat.
Suoria kaseja, ahdettuja suoria
kaseja, Maserateja, Bugatteja,
Fiatteja, Alfoja vuosilta, jolloin
oikeasti ajettiin hengen kaupal-
la. Myöskin 50-luvun Formula
1 :Set tekivät vaikutuksen. Yksi
unelma toteutui; kuulla 250F

Maseratin äänen, niitä oli paikalla useita
mm. Shark Nose versiokin. BMR:ltä ei
sentään ollut sitä kuuluisaa V16:sta, mutta
useita eri yksilöitä oli paikalla. Kauniita
autoja aikakaudelta, jolloin oikeasti oli ai-
ka riskialtista hommaa tuo ajaminen.

JOTKUT UNELMAT VOIVAT TO-
TEUTUA....SITTENKIN

Lauantain kääntyessä ehtoopuolelle; sain
tilaisuuden kuvata tätä Le Mans voittoau-
toa vähän lähempää useamman sattuman
kautta. Siinä ohella sitten satuin avamaan
suuni McLarenin henkilökuntaan kuulu-
van herran kanssa ja keskustelu meni kuta-
kuinkin näin:
”It has took me 20 years to see this car, In
Finland we really don't have anything like
this anywhere”
Johon herra sitten vastaili, (suomennos)
että aika uskomattomalta kuullostaa ja oli
hienoa, että viimeinkin tämä unelma tästä
autosta täyttyi pitkän odotuksen jälkeen.
Keskustelimme siinä sitten tovin ja sain
sitten kysytyksi. . .
Minä- ” Would it be possible to get some
interiour shots of the car?”
McLarenin henkilö - ”Yes of course”

Bugatteja
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Ovet auksesivat, ja siinä sitten kuvattiin si-
sältä. Autoa, jossa JJ Lehto teki historiaa
ajamalla sateessa, pimeällä lähemmäs 30
sekunttia kovempaa kuin kukaan muu ol-
len McLareneitten voiton avain siinä ki-
sassa sen hienon yön jälkeen.
Kuvia otettuani riittävästi oli pakko ky-
syä.. .
Minä - ”Would it be possible to see the en-
gine also?”
McLarenin henkilö - ”yes of course”

Joten siinä sitten katsotiin, moottoria jolla
voitettiin Le Mans 1995. 6,1 Litraa, 48
venttiiliä, 1 2 sylinteriä, noin 600hv, noin
700Nm, noin 8500rpmää, ja tärkein tieto?
Se pituus? 60cm.!
Tuon jälkeen oli hetki hiljaista ja siinä
pyöri sitten muutakin porukkaa ja eräs
niistä sitten kysyi, saisiko käydä istumassa
autossa. No hän pääsi, herra otti kuvat hä-
nestä autossa ja sen jälkeen kysyin saman-
tien itsekin..”Would it be possible me also
to sit there?” Johon herra vastasti, että
”yes. .sure, I take pictures of you, give me
your camera”.

Joten.. .siinä sitten oltiin. Kipuamassa
#01R:n kuljettajan penkille. Auto, joka te-
ki McLren F1 sestä legendan. Ilman tätä
autoa, McLaren F1 ei olisi sitä tänään mi-
tä se on.
Hiljanen hetki, näin hänen ottavan riittä-
västi kuvia siitä hetkestä kun sielä istuin ja
kateslin niitä instrumentteja, detaileja. . .Ja
aika tulla pois autosta.
Kiitin häntä kovasti tästä mahdollisuudes-
ta, sillä tällästä tilaisuutta ei hevin tule. Ai-
nostaan hyvin onnekkaat McLarenin
kutsuvieraat saattavat tähän autoon päästä
istumaan ja sillonkin se on MTC:ssä, eli
McLarenin Teknologia Centterissä.

Myöhemmin näin erään AutomotiveForu-
min jäsenen ja mainitsin ohi mennen hä-
nelle tästä tapauksesta, ja vastaus oli
suurin piirtein tämä. ”you are really lucky
man Sami, Really Lucky man!”. Joten mi-
käs siinä. Illalla sitten wiskille tämän kun-
niaksi. .ehdottomasti.
Myöhemmin vielä sain autosta kuvia kun
McLarenin porukka työnsi auton traileriin
yöksi säilöön kaiken varalta, sai vähän si-
vukuviakin otetuksi.

Tässä vaihessa kello oli jo ilta 17, joten ke-
räsimme Pasin, Esan ja Matin kanssa tava-
ramme ja lähdimme kohti Porthmounttia.
Olin itse ajovuorssa, joten en ehtinyt ajon
aikana kamalasti miettimään mitä kaikkea
olin kokenut tännä uskomattomana laun-
taina, jolloin pari isoa unelmaa toteutui,
joista en ollut edes uskaltanut unelmoida.
Illalla sitten käytiin läpi taas tätä päivää,
mikä mieletön päivä. Edes villeimmissä
toiveissakaan en uskonut pääseväni näihin
kahteen GTR:ään istumaan, saati Le Mans
voittoautoon. Se oli ehdottomasti Wiskin
paikka ravintolassa.!
Tuntu muutkin olevan aika myytyjä, Mat-
tiin ja Pasiin ja ilmeisesti Esaankin iski ko-
vasti nää Ac Cobrat sun muut E-typet ja
AstonMartinit. Se tapa, millä niitä ajettiin;
nyt ei puhuta mistään Fiat Punto Cupista
kuitenkaan, vaan miljoonan luokan Aston
Martineista ja Jaguaareista ja Daytona
Coupeista, sladissa pois shikaanista- ajo-
tyyliä. Mieletöntä.

SUNNUNTAI – THE FINAL DAY

Sunnuntaina takaisin radalle ajoissa; tosin
ei nyt ihan niin kiireellä, mutta tarkka
suunnitelma mielessäni astelin porukan
kanssa pääporteista sisään. GTRien luokse
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samantien. Ennen sitä sovimme vähän sii-
nä sitten päivän ohjelmaakin, että koite-
taan törmäillä taas ja kun nyt oli
tapahtuman viiminen päivä; olin päättänyt
pyhittää tämän intohimolleni; F1 GTRille,
ties vaikka mitä kivoja sattumia tapahtuisi,
mistä sitä tietää. Se riski oli myös otettava,
että missaisin radalla jotain, mutta nyt ei
voinut valita. GTRien takia paikalla olin ja
viiminen tilaisuus päästä asian ytimeen.

Silti Group Ceet kävin kuvaamassa kuten
moni muukin, se Peugeot valloitti taatusti
koko yleisön puolelleen äänellään ja bru-
taalilla olemuksellaan. Tällä kertaa eksyin
pääsuoran päähän, koska halusin taustalle
varikot kun autot tulevat 200kmh päällä
kohti jarrutukseen.
70 luvunAir Boxit päätin kuvata varikolta,
ja nauttia niiden äänistä varikon puolella.
En ole juttua kirjoittaessa vielä niitä kuvia
kamalasti ehtinyt käydä läpi, mutta hieno-
ja ääniä ja tunnelmia uskoisin saaaneni tal-
teen kun autot tulivat radalta takaisin. Ja
kyllä. .Kyllä sen Ferrarin Kakstoistasen
äänen erottaa kaiken musiikin seasta sel-
västi. !

Ja sitten ne GTR:t. Tuli kuvattua paljon, ja
sitten tapasin erään henkilö tältä mainitul-
ta netti foorumilta. Siinä jutellessa hän sit-
ten totesi. .
- ”Sami.. . .come with me, I know the mec-
hanic of#24R”, joten menimme sitten sin-
ne. Hetken he juttelivat ja sitten hän
kääntyi minua kohti ja sanoi. .
”Now you can go to sit there, I take pictu-
res of you, let me loan your camera for a
while”.

Joten siinä sitten oltiin, taas. Chassis num-
ber #24R, Lehto/Soper 1997 FIA GT1
SPAn kilpailun voittoautossa istumassa.
Tässä vaiheessa alkoi tuntumaan jo vähän
unelta koko homma, mutta päättelin kyllä
olevani todellisuudessa. Longtail GTR ei
eronnut sisäisesti kamalasti näistä lyhyt-
peräisistä siskoistaan, vaihdelaatikko oli
oikeastaan isoin ero. Suorakytkentäloota
ja sen näkönen oli myös hämmennin. Tä-
män jälkeen päivä kului aikalailla GTRien
parissa, syömässä tuli käytyä ja näitä kai-
kenlaisia autoja ihmetellessä mitä siitä ohi
meni.
Lähdimme radalta joskus siinä 17 aikaan
ajelemaan Crawleyhin, jossa viimeisen

yön hotellimme sijaitsi. Haikein
mielin pois radalta mutta itse on-
nellisempana kuin ikinä siitä, mitä
olin näinä kahtena päivänä koke-
nut.

Tottakai näinä kahtena päivänä ku-
vasin myös muuta kuin näitä kol-
mea kohokohtaa, mutta aika
vähälle jäi. Mutta silti; mielessä
pyöri kokoajan jälleen kerran Hot-
tolan Janin sanat ennen reissua.
”Muista Sami Nauttia! Ei aina tar-
vitse kuvata! ”. Joten sitä myös to-

26R 44
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teutin ja uskoisin, että se kannatti. Kame-
ran linssin läpi ei aina näe todellisuutta
niin kuin sen näkee ilman kameraa.

Loppu päivästä tuli se odotettu hetki kun
GTR:t olivat vikan kerran radalla viikon-
lopun aikana. Olen niin tottunut lentoko-
nekuvauksessa siihen, että kun päivän
pääkohta saapuu alttarille; tulee pilvet ja
sade. Mutta nyt kävi toisin; pilvet väistyi-
vät kun ensimmäinen GTR lähti radalle.
Aurinko paistoi selkämme takaa ja olin
yhdessä Automotiveforumilta tutun”Le
Man:nin” ja hänen veljensä kanssa men-
neet shikaanin jälkeiseen jarrutukseen
juuri ennen pääsuoraa. Kuvauspaikkana
täydellinen. Autot ovat samassa linjassa
kameran kanssa ja aikaa oli rutkasti ottaa
kuvia. Valo oli aivan täydellinen. Enem-
pää ei voi pyytää oikeastaan siihen, että
haluaa näistä autoista hyviä ajokuvia. Täs-
tä jäi erityisesti mieleen Steve Soperin ja
Kenny Brackin kilvanajo. Mitä siitä tulee
kun kaksi kilpakuljettajaa laitetaan aja-
maan kilpa-autoja? Tottakai ne ajavat sit-
ten urku tiskissä niitä. Hienoa viihdettä
kertakaikkiaan.!

MUISTELMIATAPHTUMISTA

Eräs asia vielä minkä haluan tuoda esille;
on Internet. Olen vuosikausia seurannut
juuri tätä Automotivenfoorumia, jonne on
pesiytynyt McLaren F1 Friikit ympäri
maailmaa. Ja nyt taisin tavata heistä aina-
kin 7 tällä reissulla. Tuntuu jotenkin häkel-
lyttävältä, että kaikilla meillä on sama
intohimo näitä tiettyjä autoja kohtaan ja
kaikki matkustavat ympäri euroopaa pai-
kalle nähdäkseen tämän ensimmäinen his-
toriallisen vuoden kokoontumisen
GTRien osalta. Internet ei ainakaan ole

maailmaa suurentanut! Päin vastoin. Ker-
takaikkisen mieletöntä.

Kuvia selatessani kiroilin kotona, että en
saanut meistä neljästä minkäänlaista ryh-
mäkuvaa aikaiseksi. Mutta sitten käydes-
säni läpi GTR kuvia; Esahan se sielä
päivysti #06R:n takana kun autoa oltiin
peruuttamassa pilttuuseen. Kerrassaan
uniikki hetki, tuli niin hieno mieli siitä, et-
tä sain hänet vahingossa ikuisteuksi tämän
auton takana.
Onneksi otin myös Pasista ja Matista pie-
nen kuvan heidän tietämättään. Ja osuvat
jokainen matkalla mukana ollut kuviin Joe
Macadillakin, joten hyvä niin.
Eli ei se nyt ihan pieleen mennyt ja olivat
herrat sitten kuvanneet minuakin salaa
GTRien suunnalla, onneksi joten puntit
olivat tasan. Ja nyt viimisiä #01R:n kuvia
laitellessani kuvat.fi sivuilleni; Pasihan se
sielä on auton takana, kunMcLarenin pop-
poo työntää autoa yöksi toiselle varikolle
trailerin suojiin. Aivan mieletöntä.

Esa kertoi myös hauskan muistelman lau-
antailta. Hän bongasi nimikirjoitus-jonon
erään Formula 1 :sen nurkilla varikolla.
No, tottakai Esa pohti,että tuon ukon pitää
olla joku merkittävä heppu, mutta kukaan
ei tuntunut tietävän kuka nimikirjoituksia
jakava herra oli. Texaco-McLaren Formu-
la 1 kuvan päälle nimmareita tunnuttiin
haluavan, joten Esakin sen kuvan etsi oh-
jelma kirjasesta ja tarjosi kynän alustaksi
hetken päästä.
Hotelilla sitten selvitimme ja lopulta sun-
nuntaina mielekiinto tapausta kohtaan
kasvoi sen verran suureksi, että oli pakko
hakea tietoa Internetin tiimoilta. Kuka tä-
mä herra oikein oli.
Kukapas muukaan kuin Gordon Coppuck.
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McLaren M23 auton suunnittelija!
Nyt on sitten Esalla tapahtumavihossa au-
ton kuvassa suunnittelijan nimmari, ei
hassumpi sattuma!

Edellä jo mainitsinkin näistä GTRien oh-
jaamon pääsemisista. Käsittämättömiä
sattumia ja itselleni, kun näitä autoja olen
seurannut sen 20 vuotta; isoja unelmia kä-
vi toteen. Etenkin JJ Lehdon autojen suh-
teen ja oli se hienoa nähdä ohjauspyörän
takaa myös Helsingissä ensimmäinen iki-
nä näkemäni GTR McLarenkin.
Näissä autoissa on jotain hyvin erikoista,
se ei ehkä aukene ihan kaikille. Mutta nyt;
kun näihin pääsi sisään istumaan palaset
loksahtivat viimeistäkin palikkaa myöten
paikalleen. Kaikki on viimisen päälle mie-
titty. Sisustan viimeistely on häkellyttävää
kun muistetaan autojen olevan kilpa-auto-
ja. Ajoasento 100% oikein, pedaalit 1 00%
kohdallaan ja ratin asento enemmän kuin
täydellinen. Kaikesta jotenkin paistoi läpi
keveys, yksinkertaisuus. Hyvin, Hyvin
speciaali ohjaamo, jota kuljettajan istumi-
nen auton keskellä vain lisäsi. Voisin ker-
toa näistä autoista parikymmentä sivullista
tekstiä, mutta ehkä on parempi, ettei tästä
tule McLren F1 GTR tarinaa tällä kertaa.

Henkilöitäniitähän Goodwood on täynnä.
Tuli juteltua erään Tiff Needellin kanssa,
Derek Bell käveli ohi monta kertaa. Hän
ajoi Harrosin #06R:llä, jolla ajoi myös sii-
nä historiallisessa Le Mansissa 1995 si-
joittuen kolmanneksi. Ja onhan herra
Bellillä pari muutakin Le Mans voittoa ta-
kanaan.. . .

Steve Soper; siinä vasta mukava herra! Tu-
li juteltua pitkä tovi hänen kanssaan pa-
riinkin kertaan lauantaina. Steve oli siis

JJ:n ajopari 1 997 ja he voittivat mm. Hel-
singissä. Ajoivat yhdessä JJ:n kanssa Nel-
son Piquen säestäessä matkaa Le
Mansinkin, mutta se taistelu päättyi kes-
keytykseen. FIA GT1 mestaruussarjassa
sijoitus oli 2.

Soper kertoi muuten Helsingistä hauskan
tarinan, hän ei oikeen tuntenut itsensä ko-
toisaksi Stadin betonirännissä, mutta sitten
tuli JJ Lehto. Herra lähti varikolta ja yllät-
täen spinnasi sitten siinä aika pian kylmien
renkaiden takia. Kaikki BMWMotorspor-
tin mekaanikot nostivat kädet il-
maan..”Oouu noouuu! ! ! ”. . .Ja Lehto
missasi betoniseinän parilla sentillä. Ja sen
jälkeen varikkopilttuusta kuului syvä.. .sy-
vä huokaus monesta suusta.

Needell ja Aston Martin
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Kenny Brack;
mies joka melkee menehtyi Indycareissa
aikoinaan ja on silti Indy500 ajon voittaja.
Oli paikalla tottakai työnantajansa Lazan-
ten toimesta. Hänethän muistetaan mm.
Goodwoodin Revivalista 2013, jolloin hän
puikotti GT40:stä sateella sellasella ot-
teella, että moni haukkoi henkeään. ”How
you can do it like that?” Johon KennyYou-
tube videolla vastaa suurin piirtein näin.
”There is not any perfect rain lap, you can
do 2 secs quicker or then next lap you can
loose 2 secods.. .”.
Kenny; mitä mukavin kaveri jutella. Ren-
to ja avoin ja ilonen. Oli mukava jutella hä-
nen kanssaan ja hän todella nauttii siitä
mitä hän tekee. Todella upea herra!
Mainitsin hänelle tästä videosta ja siitä mi-
ten tuo otettiin Suomessa vastaan. Herra
melkeen häkeltyi ja oli hyvin ilonen siitä,
että pystyi aiheuttamaan tärinää alan pii-
reissä jopa Suomessa.

Paul Lazantesta jäi mieleen hänen sanat
paikan päällä; ”JJ: he Really was the key
ofthe victory”. Herra Paul oli siis tallipääl-
likkönä siinä tallissa, jossa JJ Lehto ajoi.
Kokusai Kaikatsu Racing. Paul oli mies,
joka loi taktiikan kisaan. Alotellaan hiljak-
seen, säästetään autoa, juodaan kahvia ja
odottellaan mitä tapahtuu. Ja kuinka ollak-
kaan se tuotti tulosta. Ilman JJ Lehtoa
McLaren ei olisi tätä kisaa voittanut. Leh-
don lahjakksuus sateella pimeässä oli jo-
tain sellasta, mikä teki hänestä Legendan
samantien.

Muistan myös seisseeni siinä varikolla
GTRien nurkilla; kunAir Box F1 set olivat
radalla. Sen Ferrarin Flat 12:Sen muuten
erottaa hienosti seasta. Sillon tuli juuri tuo
harmooninen fiilis, seisoskelet sielä ja kat-

selet kaikkea sitä porukkaa. Juuri saataa
joku Derek Bell kävellä ohi siinä ja mietit,
että Goodwood.. . . .Mahdottomasta mah-
dollista! Jos olet petrollipää kuten minä ja
matkaseurani; tykkäät moottoreista ja
bensan kärystä. Goodwood on paikka,
jonne sinun on mentävä kerran elämässä
vähintään. Se on joka ikisen pennin arvoi-
nen matka, joka kannattaa suunnitella hy-
vin.

LOPPUSANAT

Maantaina sitten kohti kotia; maanantailta
ei oikeastaan jäänyt mitään ihmeellistä
mieleen muuta kuin se, että opin toimi-
maan rennommin lentokentällä. Pasin us-
komaton täsmällisyys aikataulujen
suhteen oli jotain uskomattoman ihailta-
vaa. Kellon tarkkaa työtä emmekä joutu-
neet odottelemaan liiemmin missään tovia
kauempaa. Superb.!

Tällänen oli siis meidän reissu, allekirjoit-
taneen pitkäaikaiset unelmat toteutivat lo-
pulta vielä enemmän kuin ikinä olisin
uskaltanut toivoa. Haluan tässä kiittää
Marjamaan Pasia matkan järjestelystä.
Hotellit, autot, liput, suunnittelu kaikki.
Kiitos todella paljon! Itse en olisi pystynyt
tätä kaikkea yksin järjestämään ja matka-
seurana olleet Esa ja Matti olivat miehet
paikallaan. Huumoria riitti ja yhteishen-
keä riitti ja juttuja ja tarinoita.
Kiitos Heillekin paljon matkasta. Ilman
heitä olisi ollut aika kuiva reissu!

Teksti ja kuvat:
Sami Aaltonen
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Concours d`Elegance 2015

Tämän vuotinen Concours nautiskel-
tiin perinteitä kunnioittaen viikkoa
ennen keskikesän juhlaa, Juhannusta.
Paikalle oli kerääntynyt paljon tuttuja
eri puolilta maata, upeita autoja oli ta-
van mukaisesti lukuisia automerkkejä
edustamassa. Lauantaina olimme
ajoissa paikalla ja touhusimme telt-
tamme pystyyn ja valmistelimme
ständimme sunnuntain päätapahtumaa
varten, pääosin Pj :mme Jarmo Heino-
sen ja hänen viehättävän Rina vai-
monsa kanssa. Toki hankalimmassa
pystytysvaiheessa oli jäsenistöä avit-
tamassa ja kaikki sujui nopeasti ja
helposti, mikä herätti paikalla olleiden
Lancia- harrastaj ien mielenkiinnon.
Jarmo ja Rina lähtivät sukujuhlille ja
minä jäin ns. patsastelemaan paikalle,
koska ilma oli aurinkoinen ja melkoi-
sen kuuma. piti käydä virvokkeella
alueen ravintolassa.

Hiukan eksotiikkaa

Palatessani huomasin alapihalta ylös-
päin tulossa olevia luikertelevia mus-
tia käärmeitä, kolmen porukassa
olivat liikenteessä. Jäin niiden saapu-
mista katselemaan, tulivat ihan vie-
reen ja kielillään kovasti tutkivat

ympäristöään, eikä niillä tuntunut ole-
van mihinkään kiire, joten tuijottelim-
me toisiamme. Paikalle saapui
vanhempi pariskunta ja rouva hiukan
pelästyi käärmeitä. Kerroin että ne
ovat myrkyttömiä ja harmittomia ran-
takäärmeitä, eikä ne yleensä ihmisiä
pure. Mies kysyi varmistuakseen
asiasta, mistä ne tunnistan. Kerroin
niiden erot kyykäärmeeseen verrattu-
na ja he rauhoittuivat ja jäivät muuta-
man metrin päähän katselemaan.
Kerroin rantakäärmeiden olevan rau-
hoitettuja ja yleensä hyvin arkoja,
mutta nämä tuntuivat viihtyvän hyvin
ihmisten kanssa. "Veitikat" kotvan ku-
luttua jatkoivat matkaansa ylös rinnet-
tä, mutta meidän teltta kiinnosti niitä
kovin, ne kokeilivat päällään ja kielel-
lään teltan kangasta ja kihnuttivat itse-
ään siihen. Rantakäärmeet olivat
matkalla kotikoloihinsa, jotka toden-
näköisesti oli yläpuolella sijaitsevassa
metsikössä. Näistä matelijoista ei ole
haittaa, koska ne väistävät ihmistä ja
ne on helppo pelotella pois tömistele-
mällä jaloilla maata. Taisin liikkua
hiljaa, kun eivät pelästyneet jo tulles-
saan mäkeä ylös. Totesin Antti Wihan-
non mainion tapahtuman saaneen
myös maanläheisiä ystäviä, niinpä,
niin laadulla on tekijänsä, jota luonto-
kin arvostaa.

Concours d`Elegance 2015
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Toisina vierailijoina olivat Lanciat,
heillä oli Nordic Lancia Meeting ja
samalla Lancia Club Finland juhlisti
25-vuotista taivaltaan. Onnea LCF:lle
näin jälkeenkin päin ! Autoja oli pää-
asiassa Pohjoismaista ja Euroopasta,
paikalla oli arviolta n. 80 Lanciaa.
Joukossa oli sellaisiakin autoja joita
en edes lukuisilla Italian reissuillani
ole koskaan livenä nähnyt.

Lauantain huumaa

Aamulla lähti Haukilahden Paviljon-
gin edustalta Espoosta, pääkaupunki-
seudun ajotapahtuma Aboa Rally
Storico kohti Turkua. Ajo- ja reitti-
mestarina puuhasteli tuttuun tyyliin
Arttu Toivonen ja reitti kulki halki ke-
säisten maisemien Kuninkaantietä ja
pikkuteitä pitkin Turun keskustaa.

Lauantaipäivän, klassista kauneutta ja
tyylikkyyttä edustivat säihkyvän kiil-
tävät puuveneet, joita runsaslukuiset
katsojat saivat ihailla seuratessaan
puuveneiden kavalkadia. On silmiä
hivelevä näky seurata, puuvenelady-
jen majesteetillista lipumista pitkin
Aurajokea kauniissa aurinkoisessa ke-
säpäivässä. Varmaankaan monenkaan
katsojan mieleen ei juolahtanut, aja-
tustakaan siitä loistavasta veneenra-
kennustaidosta, joita eri veneet
edustivat, saati sitten näiden upeiden
veneiden kulttuurihistoriallista arvoa.

Aurajoen Wauhtiajoissa nämä vene-
kaunottaret näyttivät, että kauniin pin-

na alla sykkii kiihkeä "sportivo cuore"
- urheilullinen sydän ja jokaisella puu-
veneellä, kuten naisillakin on oma
temperamento, -temperamenttinsa. Ne
pääsevät oikeuksiinsa veneen nopeuk-
sien noustessa. Venetapahtuma on
loistava osa Concoursia, sillä nämä
veneet ovat merien ja järvien "urhei-
luautoja", toivottavasti veneiden mää-
rä ja merkkikirjo lisääntyy ajan
saatossa.

Lauantai-ilta kruunattiin Antti Wihan-
non järjestämällä yhteisellä illallisella
Samppalinnassa, jonka sijainti Aura-
joen rannalla on varsi oiva. Ikkuna-
paikalta ehti välillä seurata ohiajavia
autoja ja joenranta elämää, kaikessa
kirjossaan. Seisovan pöydän illallinen
oli erityisesti hinta/laatusuhteeltaan
hyvä, meidän porukka tuntui olevan
samaa mieltä. Illallisen fiilinki oli var-
sin mukava ja leukoja tuli louskutel-
tua yhden jos toisenkin kanssa. Ilta oli
varsin onnistunut ja hauskaa riitti.

Concours- sunnuntai

Meillä sunnuntai oli helppo homma,
koska ständin suurimmat hommat
olimme jo lauantaina tehneet. Videot
vetivät runsaasti porukkaa, joiden
kanssa oli mukava jutella, Bensaa
SUAnissa kerholehtemme tuntui ole-
van kysyttyä tavaraa, samoin kävi Ur-
heiluautoilijat Vanajanlinnassa tapah-
tumamme flyereiden. Kesäinen sää oli
vivahderikas ja lämmin, Jazzin soun-
dien vieressä soidessa, viihdyimme
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taas kertaalleen mainiosti. Erityisesti mieltäni lämmitti valloittavan ja karis-
maattisen sopraanon Angelika Klasin esiintyminen, häntä olisin mieluusti
kuunnellut paljon enemmänkin. Mahtava veto Antilta, kiitos. Angelika on mei-
dän sopraanoistamme mielestäni kaikkein valovoimaisin ja hyvin laaja-alai-
nen, ja hänen esiintymisessään on aina karismaa joka vangitsee yleisönsä.
Angelika Klas on hyvin arvostettu taiteilija myös rajojemme ulkopuolella.

Tänä vuonna SUAn oma palkin-
toraadin muodostivat Heikki ja
Kari Vainio, sekä allekirjoittanut.
Palkitsimme kolme autoa jotka
kaikki herättivät meissä sen kuu-
luisan kipinän. Palkitut autot oli-
vat Ferrari GTS Turbo, jonka
ensin nähtyämme piti hieraista
silmiä ja katsoa auton yksityis-
kohtia tarkemmin ja totta tosiaan,
kyllä silmämme näkivät oikein,
GTS Turbo, mahtava juttu. Auton

omistaja oli lähtenyt jo paikalta, mutta onneksi hänen kerhokaverinsa suostui
ottamaan palkinnon vastaan autonomistajan puolesta. Autolla on myös erittäin
mielenkiintoinen historia. Jaguar 2,4 Litre Mark 2 -61 kosketti myös raadin jä-
seniä, vaikka emme tavanneetkaan auton omista-
jaa, mutta jäsenemme, joka on myös Jaguar
Clubin jäsen valotti meille auton historiaa mm.
takapuskurissa teksti Disc Brakes, eli levyjarrut
hankittu lisävarusteena. Auto on upean näköinen
ja mitä parhaiten kuvasti valmistusajan henkeä,
myös ulkoväri harmaa, Mist Grey ja sisustan
Light Blue täydensivät toisiaan ja auton koko-
naisvaikutelmaa aikakautensa loistavana edusta-
jana. Kolmas palkitsemamme auto oli tullut
Norjasta, Lancia kokoukseen. Punainen Lancia
Fulvia sai raadin jäsenet puolelleen. Auto oli al-
kuperäiskuntoinen ja hyvin ryhdikäs, josta ilmeni
se kuuluisa Lancia henki. Auton omistaja yllättyi
autonsa palkitsemisesta silmin nähtävästi. Tänä-
kin vuonna palkittujen autojen omistajat saivat
kahden hengen majoituslahjakortit Vanajanlin-

Ferrari GTS Turbo

Jaguar 2,4 Litre MK2
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Suan menossa mukana...

naan. Toivottavasti tapaamme kaikki palkittujen autojen omistajan siellä, nor-
jalainen Lancian omistaja sanoi tulevansa vaikka matkaa onkin reippaasti.

Suuret kiitokset Antti Wihannolle, jälleen kerran hienosta tapahtumasta, jota
on mukava muistella, kun ulkona vihmoo lunta ja illat ovat pimeitä.

Teksti : Timo Luotsi
Kuvat : Heikki Vainio






