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Tämän vuoden kevät alkoi sitten huomattavasti aikaisemmin kuin edellinen

ja siitä ovat päässeet nauttimaan monet harraste- ja kesäautojen omistajat.

Päästiin talvesta paljon vähemmällä lumenluonnilla ainakin maan eteläosissa.

Tässä lehdessä on juttu autosi sisustan hoitoon mikäli se on päässyt kehnoon

kuntoon talven aikana tai jo aiemmin. Jarmo valoittaa myös USA:n ajokortti

asiaa ja päättää autonhaku juttusarjan kuudenteen osaan. Kiitos tästä juttusar-

jasta Jarmolle. Rauta-aika vierailu myös kiinnosti osaa jäsenistöä, Timon jut-

tu tästä on myös kiinnostava. Kerhopäivää vietettiin Turussa ja SUA:n

jäsenillä oli mahdollisuus käydä tutustumassa Metropolian sähköauto hank-

keisiin ja myös kokeilemaan miten auto kulkee talviolosuhteissa.

Tätä kirjoittaessani valmistelut SUA:n osallistumiseen Lahden Classic Motor

Show tapahtumaan on täydessä vauhdissa ja nämä valmistelut ovat osaltaan

vaikuttaneet tämänkin lehden ilmestymisaikatauluun.

Hyviä ajokelejä kaikille.

Osmo Raninen
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Puheenjohtajan pulinat

Kesä alkaa ja ajokausi. Tai ainakin Suomen suvi näyttää jo alkaneen, koska

leskenlehtiä lykkää autotallin kupeeseen. Hyvä niin, mukavasti on tulossa

näyttelyitä ja tapahtumia niin tulevalle kesälle kuin loppukeväälle.

Helmikuun Länsiväylässä oli mielenkiintoinen juttu, eli parhailla pakkasilla.

Tapiolan Urheiluautoilijat viettivät 50-vuotisjuhliaan ja Espoon Urheiluautoi-

lijat olisivat juhlistautuneet kuukausi siitä eteenpäin. Vaan menivät ja yhdis-

tyivät, Tap-UA:n 240 jäsentä ja EspUA:n 300, eli melkoinen läjä jäseniä

yhteensä. Yhdistyessään tänä vuonna he ottavat nimekseen Espoo Motorsport

Club. Tässä kohdin voisi arvuutella SUAlaisia, kuka mahtaa olla Tap-UA:n

tunnetuin jäsen? Vinkkinä; olemme ojentaneet hänelle kunniakilvenkin kisa-

koneiden edessä? Kyseessä on tietysti Marcus Grönholm ja tässä yhteydessä

lienee hyvä mainita hänen kuuluisa kartturinsakin, Timo Rautiainen. Mutta

mikä olikaan se jutun pihvi? - eivät ottaneet nimekseen Suomen Urheiluautoi-

lijat. Kaikkea onnea uudelle, syntyvälle EMC yhdistykselle. Saa nähdä kenen

kanssa oma yhdistyksemme yhdistyy 50 vuoden päästä – tai kytkeytyykö

meidän hulppean hulluun porukkaamme muita.

Kakskerran suunnitelmat ovat pitkällä, samoin Lahden. Vanajanlinnassa vii-

meisiä silotuksia ja kytköksiä rassataan yhteen. Kesän tuloa ei voi enää estää

- jos sitä mitataan tulevilla tapahtumilla. Tulkaa innokkaat mukaan - järjeste-

lyihin ja ideoimaan!

Jarmo

Teksti: Jarmo Heinonen

4

Puheenjohtajan palsta



Auton haku Amerikasta osa 6.

Intiaaneille pyhä alue Great Smoky
mountains piirtyi pilvien seassa hää-

möttäväksi vihreäksi vuoreksi, jolle

tie kiemurteli ylös. Sää muuttui vä-

hitellen viileämmäksi ja kosteam-

maksi. Vettellä oli nousuhaluja,

liekö johtunut viileämmästä ilmasta

ja sen isoa konetta täyttävämmästä

massasta.

Kaliforniasta ostetussa autossa ei välttämättä tarvittu lämpölaitetta, mutta kyl-

mäkäynnistysletkutkin tuntuivat oikkuilevan. Vasta matkan päätyttyä selvisi,

että edellinen omistaja oli työntänyt haulin kylmäkäynnistysletkun sisään,

säästääkseen polttoainekustannuksissa. Haulin löytäminen oli kylläkin mel-

koista arpapeliä, mutta onneksi sain vinkin harrasteautokerhon jäseneltä, mis-

tä kylmäkäynnistysongelma voisi johtua.

Pakollisten myyntikojujen ohi puikkelehdittua varsinainen vehreä luonnon-

suojelualue korkealla vuorella alkoi tulla näkyviin. Pilvien yläpuolinen osuus

kylpi auringossa. Ei ihme että intiaanit olivat nimenneet vuorensa savuvuorik-

si (Great Smoky mountains), sillä pilviä tuntui riittävän rinteillä joka kolk-

kaan. Myös eläimiä.

Katsoin huolestuneena alas edelliselle pysähtymispaikalle, kun auton pituinen

musta käärme luikerteli piiloon pusikkoon ja siihen kerälle odottamaan. Pai-

kalle osunut toinen turisti totesi vastaavia löytyvän kyseisiltä alueilta paljon-

kin. Maaoravat olivat myös valloittavia ilmestyksiä, ainakin niin kauan

kunnes rosvosivat evääsi.

Leirintäalueet muuttuivat paremmin varustelluiksi, kun New York alkoi lähes-

tyä. Myös liikenne tihentyi ja pick-upit jäivät henkilöautojen varjoon. Siinä

missä alkutaipaleen läkähdyttävä kuumuus oli Kalifornian päässä tuntunut
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rentouttavalta, muuttui liikennekulttuurin myötä kiihkeämmäksi ja tempoile-

vaksi. Verrattuna Lousianan alueen liikenteeseen, New Yorkin lähestyessä

joutui suhtautumaan tarkemmin tielle poukkoileviin kanssakulkijoihin. No-

peusrajoituksia piitattiin myös huonommin, eli siinä missä Texasissa ohitukset

olivat rauhallisia ja liikenne eteni melko hyvin rajoitusten mukaan, siinä New

Yorkissa ylinopeutta oli reippaasti ja ohitukset muista piittaamattomia. Moni

nuori kuski yritti härnätä Vetteä kisaan kanssaan.

Washingtonissa pysähdyimme museokävijän taivaaseen, sillä monumenttien

ympäristöön oli sijoitettu aivan älyttömästi Amerikan kulttuurivarallisuutta.

Alueella olisi voinut asua viikkoja, eikä silti olisi saanut kunnon käsitystä, mi-

tä kaikkea nuo julkiset tilat kätkivät nähtävyyksinä. Arvata toki saattoi.

New Yorkin kiersimme rengasreittiä, sillä pikkulohkolla ei kannattanut juuttua

kaupungin ulostuloväyliin. Aikaa olisi myöhemminkin tulla takaisin katso-

maan Ison omenan nähtävyyksiä, mutta Vetteä ei kannattanut säilyttää parkki-

paikoilla pitkään. Vuoden opiskelupaikka oli myös jo siksi lähellä, eli

määränpää häämötti.

Rhode Island on USA:n pienin osavaltio ja yliopisto oli rakennettu lehmihaan

kylkeen. University of Rhode Island oli kuin osavaltionsa nimi; Rhodoksen

saaret. Vehreä, kaikkialla vihannoiva alue tuli tutuksi, vaikkakin heti luentojen

päätyttyä viikonloppua vasten, auton nokka osoitti uusia tutkittavia kohteita

kohden.

Rhode Islandissa ajokortin sain puolessa tunnissa. Tuohon aikaan sisältyi kir-

jallinen tentti ja laminoitu ajokortti kouraan. Ajokoetta en joutunut suoritta-

maan, sillä Autoliitosta hankkimani kansainvälinen ajokortti riitti

vakuuttamaan viranomaiset – sekä kerrottuani että ajoin juuri koko Amerikan

halki. Muutamia vuosia myöhemmin ajoin ajokortin Kaliforniassa ja siellä vi-

rallisen ajokortin saaminen kesti kuusi kuukautta. Kirjallisen testin ja ajoko-

keen jälkeen jouduin odottelemaan tuon puoli vuotta, ennen kuin kortti oli

haettavissa. Osavaltioiden käytänteissä on siis eroja.

Teksti: Jarmo Heinonen
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Ajokortti USA:ssa

Kaksi kokemusta ajokortin hankkimi-

sesta, kahdelta eri rannikolta antanee jon-

kinlaisen kuvan osavaltioiden erilai-

suudesta Ameri- kassa. Olin kahteen ot-

teeseen opiskelemassa jenkkilässä ja

kummallakin kerralla ajokortti oli hankit-

tava opiskelun takia.

Rhode Island

Päättymässä oleva Corvetten hakumatka-

kertomus tässä lehdessä oikeastaan lop-

puu siihen, kun tupsahdin katsastus-

konttorille ajokorttia hakemaan Rhode

Islandin osavaltion Providencen kontto-

riin. Ajoin USA:n halki, kaikkien 25 osa-

valtion läpi kansainvälisellä ajokortilla.

Kansainvälisen ajokortin hankin Autolii-

ton toimistosta kotimaassa, hyvissä ajoin

ennen matkaa. Kortti oli haettavissa kah-

dessa viikossa siitä, kun anoin sitä Auto-

liiton konttorilla. USA:ssa ei

opiskeluaikanani saanut ajaa

autoa pelkän eurooppalaisen

ajokortin turvin, vaikkakin

ihmettelin, miten auto-

vuokraamot oikein toimivat.

Nykyisin autot saa vuokrattua

helposti. Auton vastuuvakuu-

tukset ovat autovuokraamossa

huomattavasti pienemmät,

kun näyttää paikallisen ajo-

kortin heille (huolimatta siitä,

että se on mennyt umpeen).

Providencen katsastuskonttorilla sain jo-

notuslipun ja ajan täyttyessä minut ohjat-

tiin luokkaan, jossa sain eteeni moni-

valintalomakkeen. Rastittelin mielestäni

oikeat vastaukset, luovutin paperini vas-

taanottovirkailijalle ja hän katsoi sen no-

peasti läpi sekä ohjasi minut välittömästi

toiseen huoneeseen. Siellä minut kuvat-

tiin, virkailija sujautti kuvani laminoituun

korttiin ja poistuin rakennuksesta valmiin

ajokortin kanssa. Aikaa kului yhteensä 20

minuuttia siitä kun astuin ovesta sisään ja

ulos.

Kansainvälisen ajokortin esittäminen no-

peutti varmasti käsittelyäni, sillä minun

ei tarvinnut näyttää ajokoetta pihalla,

vaan viranomaiset uskoivat sanaani. Toi-

saalta tulin maininneeksi, että olin juuri

ajanut Los Angelesista, 8000 kilometrin

päästä Rhode Islandille, saadakseni pai-

kallisen ajokortin, johon lasin takana is-

tuva naishenkilö vastasi vinolla hymyllä.

Oven luona tosin seisoi Vette Californian
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rekisterikilvissä. Ehkäpä kaikki eivät jo-

ka päivä aja läpi länsirannikolta itäranni-

kolle USAssa.

Kalifornia

Itärannikolla kaikki ei mennyt yhtä sut-

jakkaasti. Ajokorttikokeen kirjallinen

osuus meni rastiruutuna, kuten edellisellä

kerralla. Sitten tulikin näytön paikka.

Tällä kertaa jouduin ajokokeeseen, joka

tehtiin omalla autolla. USAssa ajokortti-

kokeeseen todellakin tullaan omalla au-

tolla ja käytetään sitä myös kokeen

aikana. Ajoin DMV:n konttorin takapi-

halle ja tein kolmen pisteen käännöksen

virkailijan katsoessa vierestä. Kolmen

pisteen käännös tarkoittaa auton kääntä-

mistä ajoradalla, eli sahaus taakse, eteen,

taakse ja vastakkaiseen suuntaan. Siis U-

käännös mutta nitkuttaen edestakaisin.

Sen jälkeen piti näyttää käsimerkit, eli

käsi ikkunasta ulos ja käännyttäessä oi-

kealle ylös ja vasemmalle käännyttäessä

sojottamaan vasemmalle. Omasta mie-

lestäni kyseinen laki oli keksitty sen ta-

kia, että nuoret eivät roikottaisi kättään

ulkona ajaessaan, mutta lain mukaan kä-

simerkit opeteltiin sen varalta, jos auton

vilkut eivät mahdollisesti toimisikaan tai

rikkoutuisivat. Yhden rikkeen tai virheen

tein, joka merkittiin myös tietoihini. Au-

ton polkimia ei saanut käyttää kuin yh-

dellä jalalla kerrallaan, eli Kalifornian

tielaissa oli kiellettyä painaa jarrua ja

kaasua automaattivaihteisella yhtä aikaa.

Olin opetellut Mustangilla ajaessani ko-

totalvisilla teillä painamaan jarrua ja kaa-

sua yhtä aikaa, jos perä pyrki edelle

lumisohjossa. USAssa moinen ei ollut

sallittua. Tässäkin kohdin ajattelin, että

lainlaatijat olivat kekseliäästi estäneet

katukisat ja kuminpolton.

Kortti ei valmistunut siltä istumalta. Ka-

liforniassa ehti kulua kuusi kuukautta,

ennen kuin ajokortti oli haettavissa kont-

torilta. Syytä eivät kertoneet, tosin en sitä

kysynytkään. Tutuilta udellessa, kertoivat

että kortin saaminen venyi kolmesta kuu-

kaudesta puoleen vuoteen. Itä ja länsi

erosivat rannikkoina siis melkoisesti vi-

rastonopeuksiltaan.

Sumsummarum

USAssa on hyvä muistaa, että kaikkialla

tarvitaan ID kortti, eli henkilökortti, joksi

ulkomaalaisilta hyväksytään vain ja ai-

noastaan passi – eurooppalainen ajokortti

ei käy. Jokainen kuljettaa mukanaan ajo-

korttia henkilöllisyytensä osoittaakseen

ja ainakin yliopistolla kaikki 16 vuotta

täyttäneet hankkivat välittömästi ajokor-

tin. Siinä missä eurooppalaiset käyttävät

luontevasti pankkikorttia, USA:ssa

vuokra-, sähkö-, kaasu- ja vastaavat las-

kut maksetaan shekillä. Asia selittyy sil-

lä, että USAssa pankkikortin versio 1 .0

vuodelta X on yhä voimassa ja raha-auto-

maattien pitää pystyä toimimaan sillä en-

simmäisellä korttiversiollakin. Meidän

pankkikorttimme Suomessa vanhentuvat

ja uusitaan määrävälein sekä samalla nii-

den magneettijuovia tai vastaavia paran-

netaan, eli ne eivät ole enää

luolamiehenaikaisia 1 .0 tyyppejä. USAs-

sa perustuslailliset oikeudet ovat vahvoil-

la ja niihin vetoamalla voi pitää kiinni

vaikka vanhasta pankkikortistaan.

Ajokorttia ei muuten saa USAssa, jos ei

ole esittää asumisosoitetta. Sama pätee

pankkikorttiin ja tiliin. Vähintään vuo-

deksi kotiutuvan kannattaa siis ensim-

mäiseksi hankkia asumus, koska sen



RAUTA-AIKA SEPPÄMESTARIT

Meille oli suotu hyvin mieluisa ja

mielenkiintoinen tilaisuus vierailla

perinteisessä sepänpajassa. Helmi-

kuun 13 päivän torstai-ilta oli kylmä

ja synkeä, pureva tuuli, sekä yläpuo-

lella nousevat jylisevät lentokoneet

antoivat oman mausteensa vierailulle.

Ulkona odotellessamme joukkomme

kokoontumista ihastelimme ulkona

säiden alla jyhkeästi seisovia taottuja

taideteoksia, jotka osaltaan herättivät

paikalla olijoiden mielikuvitusta siitä

mitä tuleman piti. Viimeistenkin saa-

vuttua hakeuduimme sisään pajaan,

ensimmäisinä aistimme todella lämpi-

män ilman ja näimme ahjossa hiilien

hehkuvan tumman punaisina.

VIERAILUN ISÄNNÄT JATEEMAT

Illan isäntinämme toimivat Seppä-

mestari Jouko Nieminen ja Puukkos-

pesialisti Jouko Lassila. Teemat olivat

sepäntyöt ja taidetaonta, joista meille

Jouko Nieminen työnäytteidensä teon

ohella kertoi. Toisen isäntämme Jou-

ko Lassilan erikoisalaa ovat puukot,

kirveet ja miekat, yms.
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jälkeen voi hankkia ajokortin, joka käyt

pankissa henkilökortista ja sitä kautta saa

itselleen shekkivihkot. Mielenkiintoisinta

oli, että puhelimen sai hankittua lelukau-

pasta, sen jälkeen kun oli ilmoittautunut

ja avannut puhelinyhteyden.

Paikalliset pitivät kummallisena taas sitä,

että minulla oli tulenpalava kiire ostaa

auto heti ensimmäisenä päivänä. Syynä

se, että halvin lentomatka oli edestakai-

nen lippu, joka piti käyttää vuoden si-

sään. Jos taas halusi tuoda auton

verovapaana, auto piti omistaa vähintään

vuoden ulkomailla. Mielenkiintoinen yh-

tälö.

Kummatkin ajokorttini ovat vielä tallella,

samoin kuin työntekolupanikin. Kaikissa

korteissani on ajat kuluneet umpeen, jo-

ten ensimmäiseksi pitäisi käydä uusimas-

sa ne, jos oleskeluaika olisi pitempi kuin

pelkkä turistiviisumi edellyttää. Auton

vuokrauksessa olen näyttänyt sekä kan-

sainvälisen ajokorttini, että paikallisen

ajokortin, sekä perään eurooppalaisen

kortin. Näistä ainoastaan USA:ssa hy-

väksytty kortti on aiheuttanut jonkinlaista

kiinnostusta. Tosin tien päällä kansainvä-

linen ajokortti olisi se, joka virkavaltaa

eniten kiinnostaisi – jos joutuisi selittele-

vän paikan eteen.

Teksti ja kuva: Jarmo Heinonen

Rauta-aika vierailu
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Seppämestari Nieminen aloitti illan,

esitteli meille pajaa ja kertoili sen toi-

minasta ja historiasta. Tässä vaihees-

sa Jouko, kepeällä ja mielen-

kiintoisella sanailullaan oli jo kuljet-

tanut meidät ajassa taaksepäin, olim-

me siirtyneet ajassa kauas taaksepäin

-rauta-aikaan. Joukon mukaansa tem-

paava tarinointi jatkui ahjon luona ja

siinä tuli esiin Kalevalalainen henki,

mielikuvia Seppo Ilmarisesta ahjonsa

ääressä todeten -tuli ei polta tuttuan-

sa. Jutustelun ohessa Seppämestarim-

me otti milloin punahehkuisen,

milloin keltahehkuisen teräsaihion

ahjosta alasimelle, muutama tarkka

vasaranisku, kipinät sinkoilivat ja te-

räs taipui kohti lopullista Kalevala-

laista muotoaan. Aihio takaisin

ahjoon kuumenemaan, kevyt hiilien

kohennus ja hiukan lisää ilmaa ah-

joon, aihion kääntö ja niin jatkui

taonta, sekä tarinointi. Ensimmäisestä

aihiosta syntyi rautainen koivunlehti,

joka sai läsnäolijat ihastelemaan Jou-

kon kätten työtä ja hahmottamisen

taitoja. Läsnäolijoilta tuli runsaasti

kysymyksiä ja kommentteja, joiden

taustalla oli suuri kiinnostus, siihen

mitä näimme ja koimme. Toisen työ-

näytöksen aiheena oli ankkuriketjun

lenkki, jonka päät taonnan päätteeksi

Seppämestarimme ahjohitsasi yhteen.

Ahjohitsaus on perinteinen, eräs suu-

rinta sepän ammattitaitoa vaativista

työtavoista, jolla kaksi oikean lämpö-

tilaan kuumennettua teräskappaletta

tai niiden osat taotaan yhteen kestä-

väksi liitokseksi, tällöin metallit kuu-

muuden ja taonnan yhteisvaikutuk-

sesta sulautuvat yhteen lujaksi ja ai-

kaakin kestäväksi liitokseksi.

KALEVALALAISEN TULEN KAN-
TAJA

Seppämestarimme Jouko kertoili mi-

ten hän oli alalle tullut ja omasta uras-

tansa vaatimattomasti sanaili, kertoi

eri materiaaleista ja niiden ominai-

suuksista, sekä työmenetelmistä, joita

sepän työssään pitää hallita. Koska

minulla oli aikaisempaa tietoa Jouko

Niemisen urasta, lisäksi sain häneltä

lahjaksi signeerattuna kirjoittamansa

kirjan, 30 VUOTTA AMMATISSA,

JOTA EI OLE OLEMASSA. Poik-

keuksellisesti päätin lyhyesti mainita

Seppämestari Jouko Niemisen hui-

keasta kotimaisesta- ja ulkomaisesta

urasta, mistä mies itse puhuu vaati-

mattomasti ja josta paljastuu suuri

nöyryys, sekä aikaisemmin mainitse-

Seppämestari Jouko Nieminen
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mani Kalevalalainen henki.

Nieminen on monin kerroin palkittu

niin kotimaassa, kuin ulkomaillakin

mm. vuonna 1998 Henry Cort Com-

petition, Fareham, Englanti. Voitti

1 .palkinnon ”Vesiveistos” työllään

"Tipping Scales" ja vuonna 2003 Ta-

savallan presidentti myönsi, Suomen

Leijonan ansioristin.

JO NYT TIEÄT RAUAN SYNNYN,
TAJUAT TAVAT TERÄKSEN

Jotta terästä voidaan oikein muokata

ja sen ominaisuuksia parantaa, tulee

teräksen laadusta johtuen taonta- ja

muovauslämpötilan olla n. 800-1000

astetta. Korkeammassa 1000 asteen

lämpötiloissa teräs on keltahehkuinen

ja se muuttuu plastiseksi ja sitä voi-

daan käsitellä eri työmenetelmillä eli

muokata haluttuun muotoon. Materi-

aalikirjo ei rajoitu pelkästään teräk-

seen, Joukon materiaali repertuaariin

kuuluvat myös

ruostumattoman

teräksen, kupa-

rin, messingin ja

pronssin metal-

lurgisten ominai-

suuksien ja

muokkausomi-

naisuuksien hal-

litseminen. Usein

samassa työssä

yhdistyy eri edel-

lä mainittuja materiaaleja ja silloin

tietotaito ja kokemus on valttia. Se-

pän käyttämiä työmenetelmiä ovat

mm. taonta, tyssääminen, olastami-

nen, venyttäminen, lävistäminen, hal-

kaisu, leikkaaminen, ahjohitsaaminen,

lämpökäsitteleminen, kuumennus- ja

jäähdytysmenetelmät ja niittaukset.

Ahjo on sepän pajan sydän, lisäksi

tärkeimpiä sepän käsityökaluja ovat

mm. vasarat, alasimet, alasintyökalut,

lekat, pajapihdit, erilaiset taltat ja lä-

vistimet, ruuvipenkit, lisäksi isompien

aihioiden käsittelyyn konevasarat.

Ahjon polttoaineena yleisesti käyte-

tään kivihiiltä, koksia tai puuhiiltä, li-

säksi antrasiittia, joka on tiivistä ja

kovaa, sekä lähes puhdasta hiiltä, se

on geologisesti vanhinta hiiltä.

SEPPO ILMARISEN TYÖN JATKA-
JAT

Voisi kansallisromanttisesti, Kaleva-

laan vedoten todeta, sepät ovat Ilma-

risen työn jatkajia. Kalevalalaisen

Tekeillä oleva teräsportti.
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mytologian mukaan juuri Seppä Ilma-

rinen Sammon takoi. Sepän ei tarvitse

olla yleisen luulon mukaisesti kivita-

lon kokoinen karpaasi, sillä sepän työ

vaatii enemmän älykkyyttä, tekniik-

kaa ja luovuutta sekä taiteellisuutta,

kuin mahtavia lihaksia. Lisäksi sepän

täytyy olla metallurgi ymmärtääkseen

eri materiaalien muokattavuudet ja

käyttöalueet, sekä innovatiivinen

suunnittelija, jotta saa tilaajat ja suun-

nittelijat ymmärtämään mistä hänen

haluamansa työ näyttää ja miten se

toteutetaan. Monimuotoisten kappa-

leiden hahmottami- nen sen eri työ-

vaiheissa vaatii sepältä muotosilmää,

vakaata kättä, intuitiota ja ennen kaik-

kea uskoa omaan tekemiseen.

MITÄ VASARAN JA ALASIMEN
VÄLISSÄ SYNTYY

Jouko työssään tekee perinteisiä se-

pän töitä, sekä yhdistää niitä nykypäi-

vän vaatimuksiin, hän myös

kunnostaa wanhoja metalliesineitä

kestämään seuraavat reilut sata vuotta

kulutusta ja ajan hammasta vastaan.

Työkenttään kuuluu portit, kaiteet,

portaikot, erilaisia sisustustuotteita

mm. verhotangot ja niiden koriste-

päät, pöydät, joissa taotut pöydänja-

lat, veistoksia, tuuliviirejä, takka-

tarvikkeet, lahjaesineet, taidetaonta,

sekä korjausrakentaminen ja entisöin-

ti, sekä paljon muuta vain mielikuvi-

tus on rajana.

PUUKOT, MIEKAT JA KIRVEET

Jouko Lassilan spesiaalialaa ovat eri-

tyisesti puukot, mutta mieheltä syntyy

niin kirveet, kuin miekatkin. Jouko on

puukkojen valmistamisharrastukses-

taan luonut suorastaan taidetta, sillä

puukot ovat pääsääntöisesti uniikkeja

kappaleita, joita myös puukkojen ke-

räilijät halajavat kotimaan ulkopuolel-

takin. Liian monelle puukko on

nykyään vain työkalu, joka hankitaan

usein rautakaupasta tai marketista. Ne

ovat niitä halpispuukkoja, jotka tylsy-

vät nopeasti ja terät katkeilevat, kah-

vat ja tupet ovat halpaa muovia. Itse

pidän niitä jopa vaarallisina.

MISTÄ OIKEAT PUUKOT SYNTY-
VÄT

Jouko Lassila valmistaa kaikki puuk-

konsa käsityönä ja signeeraa ne omal-

la tunnetuksi tulleella merkillään,

josta tunnistat heti laatupuukon. Kos-

ka aikaa oli vain rajallisesti Jouko ei

voinut suorittaa puukonvalmistuksen

työnäytöstä, mutta kertoi miten ja

mistä materiaaleista hän puukkonsa

valmistaa, sekä esitteli näyttelytilassa

valmistamiaan upeita puukkoja. Ly-

hyen kaavan mukaan, puukko voi-

daan jakaa pääpiirteittäin kolmeen

osaan terä, kahva ja tuppi. Totuuden

nimessä mm. kahva ja tuppi muodos-

tuvat useista eri osista ja teräkin jae-

taan tarkoituksensa mukaan eri

osa-alueisiin.
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TERÄ

Terän aihion materiaaleina ovat

yleensä hiiliteräs, akseliteräs, ruostu-

maton kromiteräs, damaskiteräs, jota

kuvioteräkseksi myös kutsutaan, ja

hopeateräs. Terän materiaali valitaan

puukon käyttötarkoituksen mukaan,

sillä niillä on erilaisia kovuus- ja lu-

juusominaisuuksia. Terät taotaan ai-

hioista muotoonsa, yhden terän

takominen kestää parista tunnista al-

kaen joten se ei ole hätäisen miehen

hommia. Ja kaikkien terien kruununa

pidetään damaskiteräksestä taottua te-

rää. Damaskiteräksen valmistamises-

sa ahjohitsataan ja

taotaan yhteen usei-

ta erilaisia teräksiä

ja kerroksia on to-

della monta mm. Ja-

panilaisessa Samu-

raimiekoissa ja puu-

koissa kerroksia on noin kaksikym-

mentätuhatta. Eri teräslajeista ja

damaskoinnista johtuen terään muo-

dostuu, damaskiteräksen upeat kuviot.

Terät täytyy lämpökäsitellä jotta niis-

tä poistuu jännitykset ja lopuksi ne te-

roitetaan, sekä tarvittaessa pinta

käsitellään.

KAHVA

Puukon tärkeä osa on kahva, hyvästä

kahvasta saa tukevan ja turvallisen ot-

teen. Jouko valmistaa itse myös kaik-

kien puukkojensa upeat kahvat.

Näyttävät kahvat antaa puukolle hy-

vin persoonallisen ulkonäön ja van-

gitsee katseita. Kahvojen materiaalit

Muutama esimerkki sepän töistä. . .
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ja työstötavat he-

rättävät aina keräi-

lijöiden ja harras-

taj ien huomion.

Kahvan materiaa-

leina on kautta

historian käytetty

mm. puuta, sarvia,

tuohta, luuta, nah-

kaa, sekä erikoi-

sempia puulajeja

kuten Ebenholz,

sittemmin on alettu käyttämää erilai-

sia muoveja, sekä komposiittimateri-

aaleja. Puukoissa on yleensä kaksi

helaa, ala- ja ylähela, harvemmin li-

säksi käytetään väliheloja. Helat ovat

osa kahvaa ja niillä saadaan kahvaan

näyttävyyttä, mutta niillä myös kiris-

tetään kahvan materiaalit tiukasti yh-

teen. Helojen materiaaleina käytetään

mm. pronssia, messinkiä, uushopeaa,

sarvia, puuta ja luuta.

TUPPI

Tuppien valmistus on hidasta ja tark-

kaa puuhaa ja sisältää useita eri työ-

vaiheita ja parhaan tuloksen

varmistamiseksi Jouko Lassila val-

mistaa nekin käsityönä itse. Tuppi on

puukon suojakotelo, mutta myös tär-

keä turvavaruste ja puukon oikea säi-

lytyspaikka. Näyttävä tuppi, joka

sopii puukon kahvan teeman tai ku-

vioinnin kanssa yhteen viimeistelee

kokonaisuuden. Tuppien materiaalei-

na on käytetty ajan saatossa mitä eri-

laisimpia materiaaleja, nahkaa, puuta,

tuohta, luuta ja sarvia, corduraa, muo-

veja ja komposiittimateriaaleja. So-

dan aikana tupet olivat jopa pahvia.

Molemmissa edellä mainituissa asia-

kokonaisuuksissa on yhteisiä työme-

netelmiä ja materiaaleja, ne vaativat

tekijöiltään paljon aikaa ja huippuam-

mattitaitoa.

Suuri kiitos Seppämestari Jouko Nie-

miselle ja Puukkospesialisti Jouko

Lassilalle unohtumattomasta tilaisuu-

desta.

Teksti: Timo Luotsi

Kuvat: Heikki Kuivalainen

Puukko poikineen. . .
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Triangle Motor Co, Kerhopäivä

Aurinkoisena lauantaiaamuna 22.

päivänä maaliskuuta suuntasimme

puheenjohtajamme Jarmo Heinosen

kanssa matkamme kohti Turkua.

Tarjolla oli Triangle Motor:n järjes-

tämä kerhopäivä, harrastekerhoille ja

paikalliselle yleisölle. Ajomatka me-

ni rattoisan joutuisasti Jarmon kans-

sa keskusteltaessa SUA:n tulevista

tapahtumista ja yhteistyökuvioista.

Yllättävän vähän oli liikennettä,

vaikka oli todella upea ilma. Luvassa

oli mielenkiintoista ohjelmaa auto-

harrastajalle tarjolla, joten mielialakin

oli odottava. En ole aikaisemmin käy-

nyt Trianglessa, joten siltä osin oli ns.

kirjoittamaton lehti edessäni. Ajon ai-

kana arvuuttelimme, tapaammeko tut-

tuja harrastaj ia paikalla. Matkalla

piipahdimme ostamaan yrityksen nai-

sille kukkia, tuomisinamme. Perille

päästyämme havaitsimme parkkitilaa

olevan riittämiin, joten suuntasimme

kepein askelin sisään.

Firman isäntä Risto Paunonen olikin

meitä vastassa ja toivotteli lämpimästi

tervetulleiksi ja siinä jutustelimme

asiaan liittyviä tarinoita. Risto kohte-

liaana herrasmiehenä lähti esittele-

mään meille myyntihallissa olevaa

kalustoa. Meillä oli nopealla silmäyk-

sellä heti muutama auto valittu ensim-

mäiseksi tarkasteltaviksi, Alvis

Barson Special -38, Facel- Vega HK 2

-63, Ghia L. 6.4 -61 , Maserati Bora

-77, lisäksi Jarmo "hurahti" Ford Ed-

sel Citation Convertible -58 ja itse

wanhasta historiastani johtuen toises-

sa hallissa olleeseen Citroen 11 BL

-54. Tokihan oli paljon muita upeita ja

kiinnostavia autoja tarjolla. Risto

Kerhopäivä Turussa

Alvis Barson Special -38

Facel Vega
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Paunonen kertoili meille autojen historiaa ja teknillisiä hienouksia. Varsin

mielenkiintoiset historiat ja olivat erityisesti Alvis Barsons Specialilla, Facel-

Vegalla ja Ghia L. 6.4: llä. Ristolla oli muitakin vieraita huomioitava ja kaup-

poja hierottava, joten jatkoimme kaluston tutkimista omin päin.

Repertuaarissa oli korjaamokierroksia, tuote-esittelyjä, tietoiskuja autonmaa-

lauksista ja kromauksista, sekä myynnissä alan kirjallisuutta ja pieni "rompe-

torikin" vai sanoisinko aarreaitta, sekä varaosamyynti täydessä touhussa.

Korjaamokierros alkoi

osastosta, jossa enti-

söitävät autot pure-

taan, jatkuen siitä

vaihe vaiheelta eteen-

päin, kunnes päädyt-

tiin maalaamon

jälkeiselle viimeiste-

lyyn. Kierros oli mie-

lenkiintoinen ja herätti

paljon kysymyksiä,

mutta antoi myös pal-

jon vastauksia. Mie-

leeni tuli ne ajat -60- 70 luvuilta, jolloin tuli entisöityä pari Citroen Avant

Traction - 51 -54, tosin Triangle Motor:n puitteet ovatkin aivan eri tasoa ja am-

mattimiehet tekevät sitä työkseen.

Juttelimme Riston

kanssa useaan eri

otteeseen päivän ti-

laisuudesta, sekä

tulevista tapahtu-

mista ja kolman-

nesta järjestämäs-

tämme ”Urheiluau-

toilijat Vanajanlin-

nassa”-tapahtumast

a, joka on 31 . elo-

kuuta, johon toivo-

timme Trianglen ja

Maserati Bora -77

Edessä Ghia L.6.4 -61 ja takana Edsel Citation Convertable -58
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Riston lämpimästi tervetulleiksi.

SUA oli edustettuina kuuden henkilön voimin. Meidän lisäksemme paikalle

olivat saapuneet Jouni Hauska, Dick Mouton, sekä Tari ja Hans Seitz. Hiukan

olimme toivoneet enemmän osallistuj ia eri kerhoista ja tuttujakin näimme

vain kolme harrastaja, kaiketi kevään ensimmäisellä aurinkoisella ja melko

lämpöisellä lauantailla oli osuutta asiaan.

Siinä sitä vierähti tunti, poikineen ja sovittu seuraava tapaaminen painoi pääl-

le, joten kiittelimme Ristoa vieraanvaraisuudestaan ja upeasta tapahtumasta.

Aikanaan paluumatkalla

jatkoimme jutustelua

päivän tapahtumista ja

samalla suunnittelimme

uusia kujeita tulevaisuu-

den varalle.

Teksti : Timo Luotsi

Kuvat: Timo Luotsi ja

Jarmo Heinonen

Yllä Ghia L.6.4 -61 ja alla Citroen 11CV
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SUA tutustumassa Metropolian
sähköautohankkeisiin.

Talvinen pakkaspäivä helmeili kirk-
kaana kun SUA:n jäsenet saivat tilai-

suuden tutustua Metropolian sähkö-

autohankkeisiin. Tapahtuman isäntä-

nä toimi Lehtori Sami Ruotsalainen,

joka toimii myös Electric RaceAbout

projektin projetktinjohtajana. Sami

esitteli meille ensiksi Metropolian

autolaboratorion toimintaa yleisellä

tasolla sekä aikaisempia projekteja,

kuten esimerkiksi Raceabout02:ta ja

hyötyajoneuvoprojekteja. Electric

RaceAbout: in esittely aloitettiin ensin

auton tekniikan esittelyllä ja videolla

auton Nurburgring:in sähköautojen

kierrosen- nätysajosta. Videolla näkyi

myös ajon data, ja ainakin itselleni oli

erittäin kiehtovaa tarkkailla auton pa-

tentoidun Torque Vectoring järjestel-

män toimintaa. Electric RaceAbout: in

voimansiirto on toteutettu neljällä

erillisellä sähkömoottorilla, joiden

toimintaa voidaan säädellä täysin toi-

sistaan riippumatta auton kulloisten

tarpeiden mukaan.

Tämän jälkeen pääsimme tutustu-

maan järjestelmän toimintaan hieman

lähempää, kun Sami antoi ajonäytteitä

kerholaisille lumikentälllä. Ensin teh-

tiin väistökoe ilman Torque Vectoring

järjestelmää, sitten järjestelmän kans-

sa. Lopputuloksen oli se että Samin

kyydistä nousi vuoron perään vakuut-

tuneita kerholaisia. Kiitokset Samille

ja Metropolialle ikimuistoisesta ur-

heiluautokokemuksesta!

P.s. Kuka sanoi että sähköautolla ei

voi ajaa pakkasella. . .

Teksti: Jani Hottola

Kuvat: Jarmo Heinonen

Metropolian sähköautot
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Vuosikokous Vanajanlinnassa

Finnish Sports Car Drivers
ry:n eli Suomen urheiluau-

toilijoiden vuosikokous pi-

dettiin linnatunnelmissa

15.03.2014 Hotelli Vanajan-

linnassa (Harvialassa, Hä-

meenlinnassa), altaan päällä,

eli allashuoneessa. Uikkarei-

ta ei muistutettu ottamaan

mukaan, mutta paikka oli

hulppea.

Paikalla oli 1 0 jäsentä ja yksi kauniimpi edustaja. Kokouksen lähdettyä pyöri-

mään, todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukai-

sesti ja sen olevan päätösvaltainen. Tilinpäätös, toimintakertomus ja

toiminnantarkastajan kertomus käytiin läpi tilikaudelta 2013 ja todettiin että

luvut osoittivat ylijäämää. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata

ylijäämä yhdistyksen vapaan oman pääoman lisäykseksi ja päätettiin myöntää

vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja rahastonhoitajalle tilikaudelta. Var-

sinainen vaikea osuus oli siis hoidettu. Tässä kohdin olisi ollut kuohuviinin

nostatus paikallaan, mutta juhlajuomaa ei ollut huomattu varata paikalle.

Hallitukseen valittiin Timo Luotsi, Jani Hottola, Hans Seitz, Osmo Raninen ja

Jarmo Heinonen, joista viimeinen peräsimenpitäjäksi. Toiminnantarkastajaksi

valittiin uudelleen Osmo Salonen. Tässä vaiheessa Heikki Vainio sai suitsu-

tusta ja muistosanoja, sillä ensimmäisen SUA:n hallituksen jäsenen paikalta

hän ilmoittautui hyvissä ajoin jäävänsä pois. Hessu teki upean työn SUA:n al-

kuunpolkaisemisessa ja monin tavoin edisti yhdistyksen toimintaa. Hallitus

tulee varmastikin ottamaan yhteyttä osaavaan kaveriin jatkossa – ei Hessu

karkuun päästetä.

Vuosikokous
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Vuoden 2014 jäsenmaksua nostettiin, mutta liittymismaksu pidettiin ennal-

laan. Lehden kulut postituksineen olivat nousseet jo parin vuoden ajan ja lehti

näyttäisi olevan yhdistyksien kaikkein kokoavin linkki tällä hetkellä. Jäsen-

maksulle oli korotuspaineita.

Kokouksen päätteeksi tutustuttiin Rosenlewin suvun aatelisvaakunaan takka-

huoneessa. Aika ei vain riittänyt valkean nostamiseen italianmarmoriseen avo-

takkaan, sikarien hakuun ja konjakin makusteluun, mutta ehkäpä jossain

vaiheessa tulevaisuudessa. Vanajanlinnaan tullaan kyllä monta kertaa uudes-

taan- viimeistään joukolla elokuussa.

Jarmo

Teksti: Jarmo Heinonen

Kuvat: Heikki Kuivalainen

Takkahuoneen yhteiskuva
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Nahkasisustuksen hoito
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