
Lehdessä mm juttuja seuraavista aiheista...

- Auto-ongelmia - Snadien Jowlujen Iltajuhla

- 912 perinnepäivä - Vanhan auton entisöinti (osa 1)
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Kädessäsi on vuoden viimeinen lehti, johon saatiin taas mielenkiitoisia juttuja
jäsenistön luettavaksi. Parista vuoden viimeisestä kerhon tapahtumasta,
Karting kisa ja Autoverkkokauppa.com vierailusta, ei valitettavasti jutut
valmistuneet ajoissa joten ne saatanee toivottavasti seuraavaan lehteen.

Aloitamme tässä lehdessä jatkojutun Jensin koulun lopputyönä tehdyn vanhan
auton entisöinnistä kertovan jutun. Tämä juttu jaetaan useampaan lehteen sen
pituuden vuoksi. Mielenkiintoinen tarina siitä mitä kaikkea entisöintiin
tarvitsee tehdä, kiitos Jenssille jutusta.

Muistutan vielä että lehteen on laitettu tiedot seuraavasta FSCD ry:n
vuosikokouksesta ja vuoden 2016 jäsenmaksusta. Tulkaa mukaan vuosi-
kokoukseen tapaamaan muita kerhon jäseniä ja kertomaan kehitysideoita
tulevalle hallitukselle.

Hyvää ja vauhdikasta tulevaa vuotta 2016 kaikille.

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jupinat

Tuli käytyä Italiassa. Ajokulttuuri on siinä maassa mielenkiintoinen, tai lä-
hinnä liikennesäännötön, että voi odottaa lähes mitä tahansa. Meitä oli pak-
kautunut kuusi ihmistä tila-autoon ja painuimme Milanosta Parmaan, josta
Bolognan ja Veronan kautta Venetsiaan ja takaisin Milanon Malpensaan. Reit-
tinä mielenkiintoinen, vaikkakin kymmenen tunnin istuminen ei välttämättä
ole kaikkein hauskin kokemus – ellei nuku samalla. Enkä tarkoita ratin taka-
na.

Ensinnäkin italialainen ajaa moottoritiellä katkoviivan päällä, eikä käytä vilk-
kua. Tai sitten käyttää ja runsaasti. Eräskin harmaahapsinen rouva ajoi yli 50
km katkoviiva autoa halkoen ja vilkku iloisesti välkkyen, kuin ei mitään ih-
meellistä olisi tapahtunut. Rekkojen leveys lienee osasyyllinen, sillä teiden
kunkut eivät yksinkertaisesti mahtuneet oikeanpuoleiselle kaistalleen, vaan
vyöryivät sen yli tuon tuosta. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Suomessa
onneksi kaistalla on kunnolla leveyttä.

Saapasmaan kolmikaistainen strada on lähinnä neljän auton levyinen temmel-
lyskenttä ja parhaimmillaan sinua ohitetaan sekä oikealta että vasemmalta
puolelta yhtä aikaa; vaikka 130 km nopeusrajoitusalueella en todellakaan nou-
dattanut rajoitusta tahi kanssakulkijatkaan. Peltipoliiseja sielläkin on ja siviili-
valepukuisia autoja, joilla oli kiire kirittää räikeimmin hurjastelevia.

Milano ja muut vastaavat isot kaupungit näyttävät alkuun hupaisilta, sillä
parkkipaikkojen puutteen takia kulkimot on pysäköity pitkittäin, poikittain ja
tuplasti rinnakkain. Osa autoista on jätetty keskikaistan levennykselle ja jos-
kus jalkakäytävälle. Kuten eräs takapenkkiläinen tokaisi, hän ei ollut koskaan
nähnyt niin paljon hätävilkkuja päällä – jotka varsinkin väärin parkkeeratuissa
oli ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Tila-auto ei ole ulkomailla paras madollinen ison kaupungin kaduille, sillä
vaikka taituroin ilman kolhuja, oli viime vuoden mallin etu- ja takapuskuriin
koristunut aikaisemmilta käyttäj iltä melkoisia tällejä. Vinkkinä autojen

Puheenjohtajan palsta
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vuokraajalle: kannattaa katsoa ennen liikenteeseen lähtöä kaikki raapaisut ja
pyytää merkkauttamaan ne vuokrasopimukseen. Myöskään valokuvan ottami-
nen ei ole huono idea. Itse löysin ennakkoilmoituksen mukaisten kylkiraapai-
sujen lisäksi takapuskurin rytyn, joka merkattiin mukaan, ennen kuin suostuin
lähtemään liikenteeseen. En ottanut autovuokraamon tarjoamaan ylimääräistä
varkaus- ja kolarivakuutusta, kun se olisi maksanut saman verran kuin koko
auton vuokra viikolle.

Yksittäisinä huomioina, autojen torvet soivat Italiassa aika käheästi, mutta si-
täkin useammin. Autontorvien myyjillä saattaisi olla hyvät markkinat? Yksi-
suuntainen merkki ei päde Italiassa, sen takaa esimerkiksi tulla tupsahti nuori
neiti autoineen, kuin normaalina ajoreittinä. Moottoripyöriä vilisee kaikkialla
ja skoottereita, jopa raitiovaunureitillä oikaisemassa. Yksi kaksipyöräinen vie-
tiin punavilkkuisella pois, liukastuttuaan märkään kiskoon. Ambulansseja pör-
räsi paikalla neljä (! ) yhden ympärillä.

Jalankulkijat ja polkupyöräilijät puikkivat autojen väleistä ja punaisia päin, eli
niiden suhteen joutuu olemaan tarkkana. Valoissa seistessään kannattaa pitää
ikkunat kiinni, sillä kerjäläiset tulevat raapimaan ikkunoita ja helisyttämään
kerjuumukiaan. Jos erehdyt väistelemään heitä, varaudu muiden autoilijoiden
tööttäyksiin.

GPS on hyvä apu kaupunkiliikenteessä ja useimmissa autovuokraamoissa nii-
tä saa niin halvalla, ettei kannata jättää hyödyntämättä. Tosin GPS:n kartta
saattaa olla vanhentunut, eivätkä yksisuuntaiset kadut olekaan ajan tasalla.
Saatikka nopeusrajoitukset.

Kaiken kaikkiaan Italiassa on mukava ajaa, sillä ainakaan siellä ei nukahda
rattiin kun koko ajan tuntuu tapahtuvan. Vuokra-auto ei erotu muusta massas-
ta, eli sulaudut joukkoon kuin väärä raha. Kunhan pidät nopeaa rytmiä yllä ja
huomaat seurata peileistäsi myös takaa tulevat, niin ajaminen ja ajokulttuuri
ovat nopeasti tuttuja. Jostain syystä Italiassa ajamisesta tulee mieleen rata-
ajot, mutta ilman ratatoimitsijoita.

Jarmo Heinonen
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NÄINSE ALKOI

SUAn rekisteröitymisestä on runsaat kolme ja
puolivuotta kulunut. Säpinää ja tapahtumaa on
ollut ensimmäisestä toiminta vuodesta 2012 al-
kaen. Toiminta oli heti alusta alkaen varsin
aktiivista ja uusia ideoita syntyi tuhkatiheään.
Käyttämättömät ideat taltiomme alusta alkaen
tarkoin varjeltuun ideapankkiimme, jonka si-
jainti on paremmin turvattu, kuin Suomen val-
tiosalaisuudet. Ensimmäinen SUAn julkinen
esiintyminen oli Classic Motorshow, Lahdessa
toukokuussa 2012, josta legendaksi on jäänyt
elämään osastollamme ollut James Bondin lentävä Lotus Esprit. Toukokuussa
kävimme myös vierailulla kaksinkertaisen Rallin maailmanmestarin Marcus
Grönholmin museossa tutustumassa hänen upeaan ralliuraansa ja kisakalus-
toonsa. Kesäkuussa oli vuorossa Antti Wihannon luoma ja isännöimä ”Classic
Sportscar Concours d`Elegance” näyttely Turun Kakskerrassa, Harjattulan
kartanossa. Elokuussa sitten räväytettiin ja säväytettiin täysin uudella tapahtu-
malla, ”Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa”, Vanajanlinna sijaitsee Harvialassa,
Hämeenlinnan kaupungin kupeessa. Tapahtuma sai heti loistavan vastaanoton
harrastaj ien keskuudessa ja sillä tiellä olemme edelleen. Siinä olivat ensim-

mäisen vajaan toimintavuotemme pääta-
pahtumat. Nämä tapahtumat vedettiin läpi
perustajajäsenten ja hallituksen, sekä parin
jäsenen voimin. Perustamisen aikoihin re-
kisteröimme SUAn vaakunan tavaramer-
kiksi.

TÄHÄN OLEMME TULLEET

Lyhyessä ajassa olemme vakiinnuttaneet
kahden SUAn omien suurimpien tapahtu-
mien

Näin se alkoi

Tässä Bondin Esprit lähdössä Lah-
den 2012 Classic Motorshow näytte-
lyyn. . .

Porsche 60 vuotta teemaa vietettiin 2012
Urheiluautot Vanajanlinnassa näyttelys-
sä.



7

n, ”Urheiluautoilijoiden Talvipäivä” (viikko 6 lauantai, helmikuu) ja ”Urhei-
luautoilijat Vanajanlinnassa” (elokuun viimeinen lauantai) tapahtuma-ajat ta-
pahtumakalentereihin. Lisäksi meillä on ollut vuosittain omat osastot ”Classic
Motorshow, Lahti” näyttelyssä ja ”Classic Sportscar Concours d`Elegance”
näyttelyssä Turun, Kakskerrassa. Edellä mainittujen lisäksi on ollut melkoinen
joukko erilaisia tapahtumia ja hauskaa on riittänyt jokaiseen tilaisuuteen. Pal-
jon olemme saaneet aikaiseksi todella lyhyessä ajassa.

UPEAT YHTEISTYÖKUMPPANIMME

Vauhdissa mukana : Presta, Vanajanlinna Group, Audi Finland, American
Power, Toyota Auto Finland, SE Mäkinen Logistics, Vannetukku, IceRange,
Grano Oy (ent. Multiprint) ja Veljekset Laakkonen Oy.

SINUSTAKO PUUHAPETE ?

Tulevalla vuodella meillä on päämääränämme parantaa em. tapahtumien ja
näyttelyiden tasoa selkeästi, sekä parantaa brändimme tunnettavuutta ja sy-
ventää yhteistyökumppanuuksiamme. Erityisesti ”Urheiluautoilijat Vanajan-
linnassa” tapahtuma on kasvanut ja monipuolistunut vuosi, vuoden jälkeen
parhaimmillaan autoja on ollut esillä yli 400, mukana myös harvinaisuuksia ja
jopa uniikkeja autoja. Lauantain iltajuhla on ollut suosittu ja jatkaa kasvuaan.
Tänä vuonna pääteemana oli ”Rallin Kultaiset Vuodet” ja esillä oli mukavasti
B-ryhmän ralliautoja sekä kunniavieraana itseoikeutetusti, Rallin nelinkertai-
nen maailmanmestari, Juha Kankkunen. Lisäksi juhlistettiin eri automerkkien
/ mallien juhlavuosia. Aktiivisten näyttelyiden ja tapahtumien järjestelyyn
haemme lisää tekijöitä ja avustaj ia. Tule aktiiviseen ja takuulla hauskaan puu-
hasteluun mukaan. Sopivaa puuhasteltavaa on myös naisille ja nuorille. Ei, Ei
se ole vaikeaa, eikä tee kipeetä ! Voit itse valita mihin tapahtumaan tai näytte-
lyyn haluat tulla puuhastelemaan.

Nyt rinta rottingille, hymy korvasta korvaan, luuri käteen ja soittamaan 050
355 83 53 Timppa, tai laita sähköpostia tulemaan timo.luotsi@gmail.com

Teksti: Timo Luotsi
Kuvat: Kari Vainio ja Jani Hottola
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Auto-ongelmia

Ostin vuosi taaksepäin käytetyn auton. Varustetasoltaan se oli hyvä (Ghia) ja
kaikin puolin esteettisesti kuosissaan. Eikä merkiltään aiheuttanut naapureissa
kateutta (Ford), eli sopiva päivittäinen käyttöpeli, jolla pääsisi pisteestä A pis-
teeseen B. Sain automyyjältä jopa vuoden takuun sille.

Vaan kuinkas sitten kävikään? Kylmänä tyhjäkäynti aaltoili kuin entisajan
ULA radio taajuuksissaan. Ei muuta kun kokeilemaan takuun kantavuutta. Jo
ensimmäisellä kerralla sanoin, että jokin antureista ei pelaa ja mainitsin omis-
taneeni vastaavantyyppisen auton aikaisemminkin. Vaan ei onnistunut neljän-
nellä eikä viidennelläkään korjaamokerralla, vaikka välillä autokorjaaja vei
autoni kotiinsa yöksi kylmettymään. Vasta sitten kun takuuaika meni umpeen,
ehdotettiin korjaamon puolelta, että irrotetaan bensatankki ja putsataan. Mutta
silloinpa kojetauluun ilmestyikin moottorinvaroitusvalo. Yllätys, yllätys, vika
oli anturin vahingoittuminen, josta mainitsin ensimmäisellä kerralla. Mutta
nyt ei ollut enää takuu voimassa ja korjaus maksoikin sitten kunnolla. Tai noh,
sain pienen alennuksen, kun ehjää varaosaa ei ollut ja sain hiukan siipeensä
saaneen hyllyltä.

Tuulet eivät vielä talttuneet. Olin työmatkalla Vihdintiellä kun ruuhkaan py-
sähtyneenä perääni ajoi Panda. Siis ei sellainen karvaturri, vaan koppimalli-
nen Fiat. Farmarini perä tuli sisään ja hämmästyin sitä muovipalojen määrää
joka levisi ympäristöön sekä tielle. Ennen oli miehet rautaa, mutta nyt oli jo-
kin muu kuttaperkkaa – vaan eipähän ruostu. Yritin letkauttaa että ”on park-
keeraaminen helpompaa keskikaupungilla, kun on kompaktimpi perästä”,
mutta ontuva huumorini ei uponnut rouvaan jonka Pandan silmät sojottivat eri
ilmansuuntiin. Vahinkoilmoituksen jälkeen kävin näyttämässä niskaani, mutta
lekuri sanoi olleen kunnossa. En pahaksi onneksi katsotuttanut jalkaani. Seu-
raavana aamuna lensin pois kotimaasta ja palattuani autoni takaosa oli harsittu
kokoon.

Auto-ongelmia
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Noutaessani autoani, olisi pitänyt tarkemmin katsoa työn jälkeä. Vasta kotipi-
hassa naapuri irvaili että olin tuunannut autoani downshiftaamalla, koska Ghia
mallin puskuri oli tällä kertaa erilainen kuin hänen omistamassaan. Perässä oli
nyt mattolaituri, tai vähintäänkin törröttävä huuli aikaisempaan verrattuna.
Katsoessani tarkemmin, huomasin myös että yksi alumiinivanteen koristemut-
tereista oli kadottanut kuorensa ja vahingoittunut koristelista oli painettu kiin-
ni peltikiiltävään kylkeen, ilman korimaalia. Lukija varmaan arvaa että
korjaajina hääri saman konsernin edustajat kuin tyhjäkäyntinikin kanssa. Puo-
lustukseksi on heistä sanottava, että maahantuojan juuri vaihduttua, autoni oli
heille ehkä uusi tuttavuus ja harjoituskappale.

Se mitä peräänajossa nilkkaan ilmestynyt avohaava sai aikaan, onkin sitten
ihan toinen juttu. Jouduin itsekin huoltoon, mutta en onneksi autoani korjan-
neiden luo.

Jarmo Heinonen

Suan menossa mukana...
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Porsche Club Finland:n Perinnepäivä 912,
9.12.2015 AutoCarrera:ssa Helsingin Porsche Center:ssä.

Aluksi tähän iso kiitos SUA:n jäsenillemme Heikille ja Karille jotka mm.
pyysin tulla paikanpäälle, hyvä että pääsitte paikalle, harmi vaan että joulu-
kuun alusta astui voimaan talvirengaspakko että esim. Kari ei sitten pääsyt-
kään tulemaan omallansa 912:lla paikalle 9.1 2.2015 vaikka aikomus/mieli olis
ollut(normaalisti PCF:n perinnepäivää vietetään 9.11 .xxxx) mutta minkäs teet
mutta saatiin kylläkin Possukerhon porukoille aivan alan asiantuntijoiden ja
varsinaisten alan harrastaj ien mm. Karin osalta lisänä ja muidenkin konkarei-
den kommentteja ja priifausta päivän asian ja Porsche 912 tiimoilta varsinais-
ten virallisten tapahtuman esitysten lisäksi, hieno homma, osoittaa hyvää
omistautuneisuutta urheiluautoilua kohtaan.

Yksi punainen 912 oli saatu paikalle AutoCarreran uusien autojen myyntitiloi-
hin keskelle komeasti näytille ja yksi historiikki Possu oli tuotu paikanpäälle
varta vasten trailerilla ja oli näytillä ulkosalla trailerin päällä AutoCarreran py-
säköintitilan lipan alla.

Tarjolla oli puheiden, tekniikkaselostuksien ja kuvaesitysten lisäksi suolaisia
ja makeaa pikkupurtavaa sekä glögiä(molempia lajeja).

Mukava, antoisa ja leppoisa 912 perinnepäivä oli alan autoharrastaj ien kanssa,
kiitos paikalle tulleille ja PCF:n(Porsche Club Finland) Klubimestarille ja
AC:n(AutoCarrera) henkilökunnalle järjestelyistä.

Alan harrastaja ja punaisen 912:n omistaja Sami Järvenpää eli auton joka
tuossa näytillä kertoo ja oman autonsa historiasta.

Teksti: Heikki Kuivalainen

912 perinnepäivä
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Toni Nummi pitää alku puheita
ja esittelyjä sekä kertoo omista
lapsuuden muistoista 912:n
kyydeistä takapenkiltä käsin.

Alan harrastaja ja punaisen
912:n omistaja Sami Järvenpää
eli auton joka tuossa näytillä
kertoo ja oman autonsa histo-
riasta.

Kari Ruutu kertoo oman 912
autonsa katuajosta niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin mm.
Espanjassa ja kisakokemuksis-
takin Keimolasta voittaen kah-
det kisat, ja kommentoi että
todella kestävä auto on ollut
tekniikaltaan ja parempi ajetta-
va verrattuna 911:een, ajettu
samaisella silloisella 912:lla 20
vuotta ja toistasataa tuhatta ki-
lometriä ilman suurempia tek-
niikka murheita.
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Heikki Vainio toinen mies ku-
vassa vasemmalta, Kari Vainio
kolmas vasemmalta, Sami Jär-
venpää neljäs vasemmalta &
kumppanit kertoilemassa ja ih-
mettelemässä hienoa 912 yksi-
löä.

Täällähän on tilaa vaikka toi-
sellekin moottorille, no pidetään
nyt kuitenkin se 912 hyvä
moottorin sijoittelu ja painoja-
kauman kuitenkin 911:een ver-
rattuna edelleen parempana
ajettavuuden kai kaiken muun-
kin suhteen. . .

Alan konkareiden opastuksella
sukelletaan vaikka syvemmälle-
kin moottoritilaan tutkimaan
tekniikan ihmeitä, jee.
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Sua-muki !!!
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Vuosikokous on 06.02.201 6

Finnish Sports Car Drivers ry. Suomen Urheiluautoili jat (SUA)

Paikka: Haukilahden Pavil jonki , Mellstenintie 1 2, 01 270 Espoo

Aika: Lauantaina 06.02.201 6 klo 1 3.00

Klubin vuosikokouksessa käsitel lään seuraavat asiat:

1 . kokouksen avaus

2. val itaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen lai l l isuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään ti l inpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastaj ien lausunto

6. päätetään ti l inpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hall itukselle ja muil le vastuuvelvol l isi l le tai ni istä

toimenpiteistä, joihin klubin hal l into ja / tai toiminnantarkastaj ien

lausunto ehkä antaa aihetta

7. vahvistetaan li ittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. val itaan hall ituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. val itaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heil le

varatoimnantarkastajat

1 0. käsitel lään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli klubin jäsen haluaa saada jonkin asian klubin

vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä

kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan laittaa

kokouskutsuun.

Tule mukaan vaikuttamaan SUA:n toimintaan ja osallistu vuosikokoukseen!

Vuosikokous 2016
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Suomen Urheiluautoilijoiden James Bond ja pikkujouluilta

Elokuviin päästiin, mutta ei ravintolaan ja autovisailuun. Paketoitu käteni es-
ti jatkolennon notkuvien pöytien ääreen, mutta onneksi Timppa hoiti visailun
puolestani – kaikki kysymyksiin liittyvät virheet otan kontolleni. Kuka se pa-
ras autontuntija olikaan, sai palkinnokseen urheiluautohistoriaa vuoteen 1959
asti kirjan ja lienee lukenutkin sen seuraavaa autovisailua varten. Ravintolassa
tapahtuneista ajatustenvaihdoista on enemmän toisaalla tässä lehdessä, mutta
paikalle päässeen tiedoilla paremmin täydennettynä.

Elokuva oli upea ja niin Bondimainen kuin olettaa saattoi. Tosin panin merkil-
le, ettei Bond tyttö ollut tällä kertaa niin pyöritettävissä kuin aikaisemmissa
jaksoissa, pikemminkin kyse oli nykyaikaisesta ja omin päin ajattelevasta nai-
sesta. Mukava muutos aikaisempiin Bondeihin.

Uusimman James Bond elokuvan nimi oli Spectre ja hiukan synkeän saagan
ruumiillistuma, koska Bondille selviää häntä jahtaavan arkkikonnan läheisyys
nuoruuteensa. Vaan enpä paljasta enempää, jos joku ei vaikka olisikaan vielä
ehtinyt nauttimaan teatterin pimeästä penkistä ja istunut katsomaan tätä uu-
tuutta vielä.

Eräs kohtaus kuitenkin jäi varmasti monen mieleen ja varsinkin urheiluautois-
ta kiinnostuneille. Rooman tai vieläpä lähinnä Vatikaanin viertä pimenevillä
kujilla kaahaili Aston Martin DB10 ja Jaguarin C-X75. Bond tietysti Aston
Martinissa ja häntä jahtaava konna Jaguarissa. Hopean harmaata Aston Marti-
nia puikotti Daniel Graig (tietysti) ja oranssia Aston Martinia Mr Hinx (Dave
Bautista) välillä auton kattoja irrottaen ja toisinaan kiviportaita alas laskettaen.
Lienee mennyt monta kohtausta ja alatukivarsia katkoen, ennen kuin kaikki
saatiin filmille. Lopussa Tiber jokeen uppoava autokaunotar heittää kuskinsa
kuitenkin ulos kattoluukun kautta, kuten aikoinaan kartturin Goldfingerissä
DB5:stä – vaikkakin nyt vastakkaiselta penkiltä.

James bond & pikkujouluilta
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Aston Martiniin oli lisätty mitä mielenkiintoisimpia härpäkkeitä, kuten liekin-
heittimiä, ohjuksia ja tykkejä, mutta onneksi ajokohtauksia ei ollut lyhennetty
näiden lisävälineiden väliseen koitokseen vaan kunnon driftingiin Rooman
nupulakivillä. Vaikka Jaguar C-X75 on virallisesti hybridi, stuntajoissa käytet-
tiin autoja, joissa oli ahdettu V8. Sääli kertoa, mutta elokuvaan teossa tuhot-
tiin useampikin autoyksilö ja niiden voimansiirto vaihteli niin driftaukseen
kuin hyppelyäkin varten. Jaguarin viritti ja kunnosti elokuvaa varten Land Ro-
ver Sepecial Vehicle Operation (SVO) yhdessä Williams Advanced Enginee-
ringin porukan kanssa.

Elokuvassa oli myös muitakin kiinnostavia autoja mukana, kuin edellä maini-
tut Jaguar ja Aston Martin. Rosvoilla oli talvisilla Alpeilla käytössään Range
Rover Sport SVR, joita tehtiin seitsemän ja kaikki tuhoutuivat tavalla tai toi-
sella elokuvanteon aikana. Musta Land Rover Defender oli maalattu mustaksi,
kuten Rangekin, mutta siihen oli lisätty uskomattoman suuret renkaat ja van-
teet. Auto näytti lumiteillä lähinnä amerikkalaisten monster näytösautojen ko-
pioilta tai inkarnaatioilta. Sanomattakin on selvää että autojen koreja oli
jonkin verran muokattu ja tuunattu näyttämään ilkeämmiltä ja varteenotetta-
vammilta rosmojen menopeleiltä. Land Roverit kuitenkin kestivät elokuva-
kohtausten rytinän paremmin kuin Ranget.

Autojen puolesta elokuvan olisi voinut katsoa heti uudestaan, verhojen laskeu-
duttua, sillä siksi mielenkiintoisilta ne näyttivät. Toisaalta ei liene kauaa, kun
DVD on saatavilla kaupoista, mutta täytyy tunnustaa että elokuvasalissa is-
tuen leffat näyttävät kyllä paljon mielenkiintoisammilta ja niihin uppoutuu in-
tensiivisemmin, kuin kotisohvan nurkassa. Joku sanoikin salista poistuttaessa,
että tällaisia pitää saada lisää. Kaiketikin elokuvailtoja… tai ehkäpä uusia ur-
heiluautoja.

Jarmo Heinonen
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SNADIENJOWLUJENILTAJUHLA

Uusimman James Bond 007 Spectre leffan ensi-iltanäytöksen jälkeen siir-
ryimme Kinopalatsista Rautatieasema-aukion toiseen päähän ravintola Casa
Largoon. Tällä kertaa tiedossa oli vaihteeksi espanjalaistyylinen illallinen.
Pöytävaraus meni nappiin, kuten oli suunniteltu, sillä seurueemme pöytä si-
jaitsi omalla tasanteellaan. Tämän pyynnön olin esittänyt pöytävarausta teh-
dessäni, koska meillä oli hiukan omaa ohjelmaa emmekä halunneet häiritä
muiden asiakkaiden illanviettoa. Aluksi virittäytyi keskustelu juuri katsotusta
uusimmasta Bondista, jonka ohessa teimme jokainen oman menumme tilauk-
sen, toki alkudrinkkejä unohtamatta. Bond leffa tuntui olleen aika lailla odote-
tun kaltainen. Leffan autoista Jaguar C-X75 ja Aston Martin DB 10 jäivät
odotetusti katsojien mieleen. Tosin tässä kohtaa pieni piru sisälläni manaili,
miksei pahisten autona ollut Spectre 42 S kehitysversio, olisi paremmin rim-
mannut leffan nimenkin kanssa. Leffan tekijöillä on muita, tärkeämpiä intres-
sejä huomioitavana autojen valinnassa, kuin miten auton merkki rimmaa
leffan nimen kanssa Suomessa. Alkudrinkkien aikana runsaan kahdenkymme-
nen henkilön pöydässämme virisi erilaisia keskusteluja, pääsääntöisesti kos-
kien SUAn kuluvan vuoden tapahtumia ja yhteiseen harrastukseemme liittyviä
tarinoita. Iloinen puheensorina ja hauskat tarinat tahdittivat mukavasti illan-
viettoamme. Tarjoilu toimi hyvin ja erilaisten Tapasten jälkeen päästiin pää-
ruokia maistelemaan. Oma ruokani oli alusta loppuun erittäin maukasta, mutta
kun vertailimme samanlaisia annoksia toisiinsa, totesin saaneeni pihvin poika-
sen. Sillä pihvini oli noin puolet Mikan samanlaisen annoksen pihvistä. Tämä
olikin ainoa miinus jonka ravintolalle annoin. Espanjalaistyylinen ruoka suo-
rastaan vaatii espanjalaisen viinin, viinilistaa silmäillessäni päätin ottaa itsel-
leni tuntematonta viiniä. Tarjoilijan ehdotuksen myötä tilasin Tapasten kanssa
valkoviiniä ja pääruoan kanssa punaviiniä. Viinit sopivat erityisen hyvin valit-
semiini ruokiin, antaen harmonisen makuelämyksen. Pääruokaan päästyämme
pöytäseurueessamme aaltoili erilaisia keskusteluja kuluvan vuoden tapahtu-
mista, nousi esiin mm. Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa, Urheiluautoilijoiden
Talvipäivä, sekä Jouni Hauskan ja Ilkka Lahermon autonhakumatka brittein
saarille. Autohakumatkan tuomisina Jouni Hauska toi Westfield Seight, haus-

SNADIEN JOWLUJEN ILTAJUHLA
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kanpitoauton, varustettuna V8 moottorilla. Tästä reissusta on juttu Bensaa
SUAnissa lehden viime numerossa. Ensivuoden Urheiluautoilijoiden Talvi-
päivä oli myös monen huulilla ja siitä kysymyksiä tulikin useilta henkilöiltä.
Urheiluautoilijoiden Talvipäivä, liukastellaan lauantaina 13.02.2016 ja se on
kuten tänä vuonnakin koko päivän pituinen. Lisätietoja tulee sähköpostilla.

SUAAUTOTIETOKILPAILU

Jälkiruokien nauttimisen jälkeen oli aika pitää SUA:n Autotietokilpailu, johon
kysymykset oli laatinut Pj :mme Jarmo Heinonen. Jarmo potrana pokana oli
hankkinut myös kirjapalkinnon voittajalle ojennettavaksi. Sattuneesta syystä
allekirjoittanut sai kunniatehtävän pitää tietokilpailun. Jarmo oli laittanut ky-
symyslistaan pari tosi kinkkistäkin kysymystä, jonka tarkoituksena oli selvit-
tää parhaista, parhain. Tietokilpailun alkulöpinöissä kerroin, ettei vastauksiin
ole tulkintaa, vaan Jarmon antamat vastaukset ovat ne oikeat. SUAn Autotie-
tokilpailujen sääntöjen 12½ §, 3. momentin mukaan pyysin osallistuj ia teke-
mään joukkueet tai sitten osallistuu soolona, jonka jälkeen jaoin kaikille
osallistuj ille kirjalliset kysymykset ja kynät.

Jarmon laatimat kysymykset olivat :

1 . Formula 1 luokassa oli kuusipyöräinen auto, minä vuonna ja mikä merkki ?
Piste : (½p. vuosi + ½p. merkki)
2. Mikä oli Ferdinand Porschen ensimmäinen auto, jonka hän teki perusta-
mansa yhtiön Dr. H. c.F. Porsche GmbH nimissä ? (Piste : 1 )
3 . Ensimmäinen Ferrari valmistui vuonna 1947 (125S), mutta missä yritykses-
tä Enzo Ferrari siirtyi tekemään omaa merkkiään ? (Piste : 1 )
4. Mistä tulee nimi Mercedes-Benz ? (Piste : ½ p. ensimmäinen nimi + ½p.
toinen nimi)
5. Mistä tulee nimi SAAB ? (piste : 1 )
6. Mistä tulee nimi Alfa Romeo ? (Piste : ½p. ensimmäinen osa + ½ p. jäl-
kimmäinen osa)
7. Mistä tulee nimi Abloy ? (Piste : 1 )
8. Mikä on Panhard-tanko ja mistä nimi juontaa alkunsa ? (Piste : ½p. nimi +
½ p. selitys)
9. Mitä tarkoittaa autoissa merkintä HEMI ? (Piste : 1 )
1 0. Mitä tarkoittaa kiihdytysautoissa merkintä NOS ? (Piste : 1 )

Pienen haahuilun jälkeen alkoi vastausten raapustelu paperille kiihtyvällä tah-
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dilla. Sillä aikaa, kun kilpailijat armottomasti ponnistellen kaivoivat muistinsa
syövereistä vastauksia esitettyihin kysymyksiin, jouduin ottamaan vahvistusta
tulevaa vastausten tarkistusta ajatellen.

LAHJONTAA

Tänä vuonna ei poikkeuksellisesti saanut tuomaria lahjoa, muutoinhan lahjon-
ta on sallittua, jopa SUAtavaa. Tuomarin lahjomisesta on maininta SUAAuto-
tietokilpailujen sääntöjen 6 ½ §, 9. momentissa, joka kuuluu " tuomaria saa
lahjoa oman edun tavoittelun nimissä tai yleisen hauskuuden nimissä tahi kun
tuomari sitä epäsuorasti ehdottaa. Lahjonta on suoritettava julkean julkisesti,
naatinta-aineita tarjoamalla tai muulla tavalla, mikä nostaa tuomarin hilpeyttä
ja toisaalta alentaa hänen harkintakykyään ". 1 0. momentin mukaan "älköön
kukaan käyttäkö tuomaria lahjottaessa silkkaa rahaa tai minkään maan viral-
lista valuuttaa, lukuun ottamatta Sestertiuksia ja Riikintaalereita".

VASTAUSTEN TUTKAILUA

Tovin, jos toisenkin kuluttua oli kaikki osallistujat vastauksensa papyrukselle
kirjailleet. Ja vetäydyin tutkiskelemaan vastauksia, tässä vaiheessa huomasin,
että kovinpa toimitus voimia kysyi ja pyysin kyypparin tuomaan jotain vah-
vistavaa ja mieltä ylentävää taikajuomaa. Tarkkaan vastaukset syynattuani ja
Pj . Jarmon neuvoja noudattaen, totesin kilpailijoilla olevan varsin mahtavat
tiedot autoista ihan niiden alkuvuosista lähtien. Kuitenkin kolme oli selkeästi
ylitse muiden, kaikki olivat keränneet saman määrän pisteitä, Mika Rantala,
Ari Tamminen ja perhejoukkue Carita ja Antti Wihanto. Koska palkintoja oli
vain yksi, oli siirryttävä ylimääräisiin finaalikysymyksiin, jotka revittiin ns.
hatusta ja niihin vastattiin suullisesti.

Kysymyksiin oikeat vastaukset ovat tuomarin tiedossa olevat vastaukset.

Finaalikysymykset olivat :

1 . Mikä oli Lotuksen perustajan Colin Chapman ns. siviiliammatti ?
2. Mikä urheiluautomerkki liittyi illan leffaan, ei kuitenkaan Aston Martin, ei-
kä Jaguar ?
3. Mistä on peräisin Andrè Citroènin käyttämä ns. "alikersantin natsat" ?
4. Mistä tulee Brittiläisen urheiluautomerkin TVR nimi ?
5. Minkä automerkin tyyppimerkintä on B 11 ?
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VOITTO RATKEAA

Finaali eteni tiuhaan tahtiin ja se oli tasaväkistä vääntöä Ari Tammisen, sekä
Carita ja Antti Wihannon kesken, Mika Rantala jäi himpun verran loppukahi-
noista. Kuten muissakin laadukkaissa tietokilpailuissa voitto ratkesi viimei-
seen kysymykseen. Voittoon ylsivät Carita ja Antti Wihanto, lämpimät
onnittelut ! Voittajat saivat palkinnoksi, Carita Urheiluautojen Historia 1920-
1959- kirjan ja Antti kirjakaupan muovikassin.

Autotietokilpailun varsinaisten - ja finaalikysymysten oikeat vastaukset löydät
toisaalta tästä lehdestä. (Sivulta 30.)

LORUN LOPPU

Autotietokilpailun päätyttyä jatkoimme illan viettoa hauskoissa merkeissä,
kunnes valomerkki yllätti. Osa porukastamme lähti kotiin ja muutama meistä
siirtyi hetkeksi alakerran baariin. Iltajuhlaan osallistujat tuntuivat viihtyvän ja
olevan tyytyväisiä iltaan. Alkoihan ilta uusimman James Bondin leffan ensi-
illasta päättyen yhteiseen illalliseen, jossa kuitattiin Snadit Jowlutkin.

Jäsenistöltä on tullut toiveita vastaavien yhteisten illallisten järjestämisestä,
mikä hallituksessa otettiin ilolla vastaan.

Kiitos kaikille osallistuj ille, hauskaa oli.

Teksti : Timo Luotsi
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1 Aiheen valinta

Aihevalinta itselleni oli helppo. Se oli
pyörinyt mielessäni jo jonkin aikaan.
Olin myös pitänyt vanhoista autoista jo
pienestä pitäen. Niiden muodot ja se mi-
ten ne rikkovat nykypäivän normeja van-
gitsee varmasti jokaisen katsojan
katseen. Haaveistani tulikin totta, kun
täytin 18 vuotta ja isäni antoi minulle
lahjaksi yhden hänen nuoruutensa urhei-
luautoista. Hän oli lupaillut kunnostavan-
sa sen ajokuntoon. Sitä ei kuitenkaan
koskaan tapahtunut. Niinpä tiesin, että
homma on otettava omiin käsiin ennem-
min tai myöhemmin ja mikä olisikaan
parempi hetki, kun 12 luokan päätöstyö.
Myöhemmin kyllä sitten ilmeni, että olisi
niitä parempia ja aikataulussa pysyviä
vaihtoehtoja ollut, mutta tavoitteita ihmi-
sellä täytyy olla.

Ensin aikeinani oli entisöidä oma
Triumph GT6 mallinen auto, mutta se
olisi vaatinut liian paljon töitä mm. hit-
saustöitä, koko auton purkamista ja kaik-
kien johtojen läpikäyntiä. Tämä oli
reilusti liikaa aikatauluun nähden niin
päädyin veljelleni annettuun Austin-Hea-
ley Spriteen, joka oli jo muutama vuosi
sitten laitettu jonkin näköiseen ajokun-
toon, mutta oli sitten rapistunut tallissa jo
useamman vuoden ajan. Auto ei ole kos-

kaan ollut museoajoneuvona ja pitihän
minulla olla suuria haaveita ja tavoitella
sitä.

Isäni kertoi minulle miten hänen tutta-
vansa oli entisöinyt lähemmäksi 10 vuot-
ta hänen autoaan ja omasi jo ennestään
suuren autoalan tietämyksen toisin kuin
minä. Tämä kertoi minulle jo alussa, ettei
autoa tultaisi saamaan museoajoneuvore-
kisteriin vuoden mittaisessa itsenäisessä
työssä. Joten päätin, että suuntaan itse-
näisen työn enemmän kirjalliseksi, jossa
käsittelen automallin- ja sen suunnitteli-
jan historiaa ja yleisesti auton entisöintiä
vaihe vaiheelta. Sivuprojektiksi otin itse
auton entisöinnin josta muodostui minul-

5.22 Mittaristo ja hal l intalaitteet
5.23 Hall intalaitteet
5.24 Lopputyöt
5.25 Lisävarusteet
6 Työbudjetti
7 Työpäiväkirja
8 Lähteet/l inkit

DonladMichell Healey
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le uusi harrastus ja pakkomielle. Tavoit-
teenani onkin, että saisin auton tienpäälle
jo ennen kesää ja sitten museoajoneuvok-
si tulevaisuudessa.

2 Historiaa

2.1 Donlad Michell Healey

Donald Mitchell Healey syntyi vuonna
1898. Hän oli insinööri, lentäjä ja ralli-
kuski. Hän kiinnostui jo nuorena kaik-
keen tekniikkaan koskevaan. Healey
aloitti jo 1 8 vuotiaan uran ilmailualalla.
Hän toimi myös lentäjänä ensimmäisen
maailmansodan aikana ja joutui useaan
lento-onnettomuuteen, mutta selvisi niis-
tä hengissä. Onnettomuuksin jälkeen Do-
nald suuntasi mielenkiintonsa autoihin.
Sodan jälkeen Healey alkoi opiskella tek-
niikkaa ja opiskelun jälkeen hän perusti
autotarvikemyymälän isänsä kotikaupun-
kiin Cornwalliin. Pian Healey koitti jo
onneaan rallin saralla: ensimmäisen voi-
ton hän saavutti vuonna 1928 ja vain pa-
ria vuotta myöhemmin hän voitti Monte
Carlon ajon.

Vuonna 1933 Donald sai aloittaa varsi-
naisen suunnittelijan työn. Hänen työn-
kuvaansa kuului tällöin Brittiläisten
autojen parantelu. Toisen maailmansodan
jälkeen Healeylla oli halu päästä suunnit-
telemaan urheiluautoja. Hänen tavoittee-
na oli saavuttaa suunnittelemiinsa
autoihin hyvä käsiteltävyys ajossa ja yli
1 60 kilometrin tuntivauhti. Hän sai ka-
saan tarvittavan pääoman ja perusti teh-
taan Donald Healey Motor Company.
Hänen ensimmäinen autonsa oli West-
land Roadster. Se oli myös Britannian
ensimmäinen auto sodan jälkeen. Autoa
testattiin

Englannin moottori lehdessä vuonna
1946 ja se oli nopein auto mitä lehti oli
koskaan koeajanut ja sen huippunopeus
onkin 171 ,5 km/h. Nyt Healylla on varaa
laajentaa tehdastaan ja hän suunnittelee
kolme muuta mallia: Tickford sedan, Ab-
bott drophead coupe ja Elliott.

Donald Heleyn suurin neronleimaus oli
levittää automarkkinoita yhdysvaltoihin.
Britanniassa oli muutama muukin kilpai-
leva autotehdas, mutta niiden markkinat
rajoittuivat vain Britanniaan ja sodan jäl-
keen briteillä ei ollut varaa ostaa kalliita

urheiluautoja. Niinpä Donalt päätti alkaa
tienata dollareita. Healey vieraili Yhdys-
valloissa toistamiseen vuonna 1949 ja ta-
pasi siellä George Masonin, joka oli
tuolloin Nash Kelvinatorin puheenjohta-
ja. Nash valmisti Donaltille 3,8 litraisen
suorakuusimoottorin ja vaihdelaatikon,
jotka tulivat Donaltin uuteen autoon ja
jota kutsuttiin Nash-Healeyksi.

Donald Healey oli suunnitellut Healey
Hundred prototyypin Lontoon autonäyt-
telyyn vuonna 1952. Se aiheutti näytte-
lyssä melkoisen kohun ja kun uudelleen

Nash-Healey
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organisoidun British Motor Corporatio-
nin (BMC) johtaja Leonard Lord näki
auton hän oli yhtä ihastunut autoon kuin
kaikki muutkin. Hän päätti siltä seiso-
malta, että autoa alettaisiin valmistaa ni-
mellä Austin Healey 100 josta sata tulee
siitä, että auto kulki 100 MPH. Lord ja
Healey pääsivät sopimukseen aiheesta jo
ennen näyttelyn loppumista. Healey kir-
joitti 20 vuoden sopimuksen BMC:n
kanssa ja auton hintakin päätettiin, joka
oli sensaatiomaisen halpa 750 puntaa.
Autoa alettiin valmistaa Jensenin tehtaas-
sa Bromwichissa. Vuonna 1957 tuotanto
siirrettiin MG – tehtaalle jossa Healeyt
valmistettiin sulassa sovussa MGA:n ja
MGB:n kanssa. Todelliset Healey -fanit

eivät mainitse asiaa koskaan eikä heitä
kannata muistuttaa siitä.

2.2 Austin-Healey Sprite

Sir Leonard Lordi pyysi 1 950-luvun puo-
livälissä, että Healey mallien isä Donald
Healey suunnittelisi uuden pienen Austin
Healeyn, joka olisi samantyyppinen kuin
MG:n aikaisempi Midget. Tuloksena tuli
Sprite. Se oli pieni, vain 3.5 metrin pitui-
nen kaksipaikkainen itsekantavalla koril-
la varustettu auto. Ensimmäistä Spriteä
kutsutaan nimityksellä ”Frogeye” sillä
auton ajovalot pullottivat konepellistä
saaden sammakkomaisen vaikutelman.
Se saavutti 1 35 km/h nopeuden ja maksoi
vain 678. Hinta oli halpa suorituskykyyn
nähden. Spritellä ei ollut juurikaan kil-
pailijoita Englannissa, mutta vuonna
1962 se sai vaarallisen haastajan, kun
Triumph esitteli Spitfire mallisen auton.
Spritejen virittäminen oli suosittua ja
helppoa joten niillä alettiin ajaa kilpaa eri
sarjoissa. Toukokuussa 1961 esiteltiin ni-
menomaan auto, jota minä entisöin: Spri-
te Mk2, jossa oli sama kori kuin MG
Midgetissä. Siinä oli levyjarrut edessä.
Spriten erotti Midgeteistä etusäleiköstä ja
siitä, ettei sen kyljessä ollut koristelistaa.
Vuonna 1960 Spridgetin (yhdistelmä ni-
meltä Sprite ja Midget) sai uuden moot-
torin. Se oli Mini Cooperin 1098-
kuutioinen moottori josta saatiin irti va-
kiona 60 hevosvoimaa. Auton huippuno-
peus nousi sen avulla 145 kilometriin
tunnissa. Sopimus, jonka Donald Healey
ja Leonard Lordi kirjoittivat, umpeutui
joulukuussa 1970. Sen jälkeen tehdyt vii-
meiset autot kantoivat nimeä Austin
Sprite. Healey nimeä ei voitu enää käyt-
tää autoissa.

Healey Hundred

Austin-Healey Sprite
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3 Yleisesti entisöinnistä

Auton entisöinti tarkoittaa kunnostustyötä autolle, jonka valmistumisen jälkeen auto
vastaa mahdollisimman tarkasti alkuperäistä autoa rakenteeltaan ja ulkoasultaan. En-
tisöinnin kohde saattaa olla melko hyväkuntoinen niin kuin minun valitsemani Aus-
tin-Healey, jolloin auton alkuperäisiä osia voidaan säilyttää mahdollisimman paljon.
Huonokuntoinen auto vaatii kaikkien osien tarkastelua ja läpikäyntiä. Museoajoneu-
voksi hyväksytään auto jonka valmistuksesta on kulunut 30 vuotta. Entisöinti on ny-
kyaikana lähinnä harrastus. ja se voi olla myös sijoitus jos aikoo myydä kunnostetun
auton eteenpäin, mutta itse en ainakaan tämänkaltaisesta aarteesta pystyisi luopu-
maan. On myös yrityksiä jotka entisöivät autoja, mutta se tulee todella kalliiksi. Har-
rastus on kasvanut ja helpottunut nykypäivinä koska varaosia on helpompi saada ja
niitä valmistetaan suurissa tehtaissa Lähi-idässä. Myös itse autoja on helppo maahan-
tuoda muualta päin maailmaa. Itse työstämäni auto on isäni vanha jonka hän on osta-
nut nuoruudessaan. Se on täydellinen entisöintikohde aloittelijalle, koska
entisöintityöt eivät vaadi hitsausta, eikä paljon muitakaan haastavia osa alueita joihin
tarvittaisiin ammattilaisen apua. Entisöinti vaatii laajaa tietoa entisöinnin kohteesta
sekä työvaiheista. Itse olen käyttänyt tietolähteenäni huoltokirjoja, autoharrastekirjoja
ja isäni Hans Seitzin neuvoja ja tietotaitoa kohteesta.

3.1 Entisöinnin aloittaminen

Itse käsittelen kirjallisessa tekstissä lähinnä osaentisöintiä, joka tarkoittaa, että hyö-
dynnän suurinta osaa auton alkuperäisosia ja on valtavasti halvempi ja helpompi to-
teuttaa kuin koko entisöinti. Entisöintini sisältää mm. verhouksen puhdistamisen,
tekniikan huoltamisen, moottoritilan läpikäymisen ja maalaamisen sekä muita pie-
nenpieniä työvaiheita, jotka selviävät työpäiväkirjassani. Minun onnekseni autoa ei
tarvitse maalata koska maalipinta on erittäin hyvä ja noin viisi vuotta sitten maalattu
ammattilaisen käsin. Maalaustyö olisi nostanut entisöintiin kuluvaa rahasummaa noin
puolella.

3.2 Entisöinnin kustannukset yleisesti

Entisöinnin kustannukset muodostuvat pääosin aihion, varaosien ja ulkopuolella teet-
tävien työvaiheiden hinnoista. Näihin vaikuttaa auton kunto ja entisöinnin laatutaso.
Entisöintitilojen vuokra ja työkalujen hankinta aiheuttaa lisäkustannuksia. Itse suori-
tan työn taloyhtiön autotallissa jossa tilaa on nippa nappa tarpeeksi. Hitsaustöitä siel-
lä ei voi tehdä paloturvallisuuden vuoksi. Suurimman osan työkaluista tulee
perheeltäni, mutta joitain välineitä pitää hankkia, mutta siihen ei paljon pääomaa ku-
lu. Siitä tarkemmin kustannus puolella. Kokonaiskustannukset muodostuvat täysin
tapauskohtaisesti. Kustannusten lopullista määrää on hankala arvioida etukäteen ja se
ylittyy melkein joka tapauksessa. Entisöinti kestää tapauksesta riippuen 2-8 vuotta
minulla on aikaa työhön noin vuosi ja tässä ajassa pyrin saamaan lähinnä konehuo-
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neen kuntoon, joka on suurin huoltokohde aihiossani. Sisustus ja ulkoasua on jo val-
miiksi melko hyvässä kunnossa, mutta siihenkin pitää paneutua vielä, jotta saisin au-
ton museorekisteriin, joka on suurin tavoitteeni ja haaveeni.

3.3 Harvinaisemmat automerkit ja mallit

Harvinaisissa tapauksissa entisöintikustannukset ovat suurempia. Syy on yksinkertai-
sesti se, että varaosien löytäminen vaatii enemmän etsimistä ja osien hinnat ovat pal-
jon korkeammat johtuen osien harvinaisuudesta. Joitain osia joutuu teettämään
kokonaan uudestaan eri alojen ammattilaisilla.

3.4 Edellytykset entisöintiin

Entisöinnin aloittamisen edellytyksenä on autotekniikan tuntemus sekä taito auton
huoltoon ja korjaukseen. Autotekniikan koulutusta ei välttämättä tarvita, mutta se on
eduksi. Suomessa on mahdollista opiskella auton entisöintiä ammatillisessa koulu-
tuksessa. Teknisten taitojen lisäksi sinulla on halu saada auto uuden veroiseen kun-
toon. Tarvitset kaiken mahdollisen tiedon entisöinnin kohteena olevasta autosta, tilan
auton ja varaosia varten, työvälineet sekä pitkäjänteisyyttä. Aloitusvaiheessa on tär-
keää kaikkien kohteiden valokuvaamista ennen auton purkamista. Jokainen työvaihe
vaatii tietoa ja lähin apu löytyy auton korjaamokirjasta. Itselläni on jopa kolme eri
korjaus kirjaa kohteesta ja tämäkin tuntui välillä riittämättömältä. Tee entisöintipro-
jektia varten alustava suunnitelma, mutta liian kireitä aikatauluja ei kannata asettaa.
Entisöintityötä varten kannattaa tehdä alustava budjetti.

Jatkuu seuraavassa numerossa. . .
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SUAAUTOTIETOKILPAILUN OIKEAT VASTAUKSET

1 . Tyrrell P34 vuosi 76, Espanjan Grand Prix
2. Volkswagen hallituksen tilaamana
3. Alfa Romeo
4. Karl Benz ja Gottlieb Daimler kehittivät nopeakäyntisen moottorin ja auton ja Benz perus-
ti yrityksensä Benz Cie ja Daimler yrityksensä Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) vuonna
1890. Vuonna 1902 DMG sai uuden tuotenimen Mercedes. Nimi tuli itävaltalaisen liikemie-
hen Emil Jellinekin tyttären nimen mukaan. Mercedes on espanjalaisen naisen nimi, joka tar-
koittaa arvostusta ja viehkeyttä. Vuonna 1926 yhdistymisen myötä Daimler-Benz syntyi ja
samalla luotiin tuotemerkki Mersedes-Benz.
5. Vuonna 1937 SAAB perustettiin nimellä Svenska Aeroplan AB (Aktie Bolag), joka syntyi
taloudellisesti huonosti menestyneen edeltäjänsä Svenska Aero AB yhtiön pohjalta. Kumpikin
kelpaa selityksenä.
6. A.L.F.A (Anomina Lombarda Fabbrica Automobili) ja vuonna 1918 yhtiön ostaneen Nico-
la Romeon nimistä. (Yhtiö ajautui valtion omistukseen vuonna 1929)
7. AB Lukko Oy
8. Nimi tuli Panhard -merkkisestä ranskalaisesta autonvalmistajasta, jonka tuotteissa sitä en-
simmäisenä käytettiin. Tanko pitää rungon ja akseliston keskilinjan lähes vakiona, jäykän ak-
selin ja rungon sivusuuntaisessa väännössä. Panhard tankoa käytetään jäykässä taka-akselissa
9. Sylinterinkannen ovaalin- tai puolipallon muotoista palotilaa, hemispherical.
1 0. Kiihdytysautoissa N2O:ta kutsutaan nimillä "nitrous" tai NOS. Ilokaasu, eli dityppioksi-
di, eli typpioksiduuli; typen happiyhdiste eli typen oksidi. N2O, eli ilokaasua voidaan käyttää
polttomoottorissa hetkelliseen tehon lisäämiseen. Höyrystyessään ilokaasun lämpötila laskee,
jolloin moottoriin syötettävän ilma-bensan seos jäähtyy, pienentäen sen tilavuutta, jolloin
kaasuseosta voidaan syöttää enemmän samalla paineella. Sylinterissä kuumetessaan ilokaasu
hajoaa typeksi ja hapeksi ja saatu lisähappi parantaa palamista, jolloin polttoainetta voidaan
syöttää enemmän ja teho kasvaa

FINAALIKYSYMYSTEN OIKEAT VASTAUKSET
1 . Lentokoneinsinööri
2. Spectre, Brittiläinen urheiluautomerkki.
3 . Citroènin merkin ns. alikersantin natsat tulevat kaksikertaisesta vinohammaspyöristä. Jol-
laiset Andrè Citroènin näki äitinsä kotimaassa Puolassa. Ne olivat tehty puusta ja olivat erit-
täin hiljaisia ja siirsivät tehokkaasti voimaa eteenpäin. Andrè Citroèn osti näiden
vinohammaspyörien patentin pilkkahintaan ja alkoi käyttämään hammaspyörän kuviota auto-
jensa merkkinä.
4. Auton merkki tulee perustajansa Trevor Wilkinsonin etunimen kirjaimista TVR. Yhtiö pe-
rustettiin 1947 ja sen nimi oli Trevcar Motors Ltd, vuonna 1954 yhtiön nimi muutettiin
TVR:si, mikä on myös autojen merkki.
5. B 11 on Citroènin, Traction Avant 11CV Berline umpikorisen auton mallimerkintä. 11 CV
on moottorin tehon mukainen veroluokka, moottorissa on 11 verohevosvoimaa.

SUA autotietokilpailu
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SUA:n VUODEN 2016 PÄÄTAPAHTUMAT

13.02 La URHEILUAUTOILIJOIDEN TALVIPÄIVÄ
Koko päivän ajoharjoittelua jääradalla, kolme erilaista rataa.
Vanajanlinna Catering, hoitaa maukkaat ruoka- ja muut tarjoilut.

7-8.5 CLASSIC MOTORSHOW, LAHTI
La-Su SUA:lla perinteisesti komea osasto.

18-19.6 CLASSIC SPOTRTSCAR CONCOURS d`ELEGANCE,
TURKU

La-Su Alkukesän classikkotapahtuma, by Antti Wihanto !
SUA:lla perinteisesti oma näyttävä osasto.

27-28.8 URHEILUAUTOILIJAT VANAJANLINNASSA
La-Su Suuren suosion saanut loppukesän teemallinen tapahtuma.

Majoitus ja iltajuhla Vanajanlinnassa
Teemat julkaistaan myöhenmmin

Tapahtumakalenteri






