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Tämän kesän helteet ovat meteorologien mielestä jo ohi mutta uskallan edel-
lisvuosien tapaan ennustaa että elokuun lopun "Urheiluautoilijat Vanajanlin-
nassa" tapahtumaan on taas tilattu hellekelit. Paikalle on tulossa runsaasti
autoja ja odotan että tilaisuus muutenkin herättää mielenkiintoa autoharrasta-
j ien keskuudessa.

Tähän lehteen saatiin taas paljon juttuja joista kiitos kuuluu kirjoittaj ille.
Kaikille SUA:n jäsenille tämä lehti on käytettävissä juttujen julkaisuun, sikäli
mikäli sinulla on jäänyt piirongin laatikkoon sopivia tarinoita kerrottavaksi,
niin lähetäpä niitä allekirjoittaneelle ja muutkin pääsevät lukemaan sinulle ta-
pahtuneista hauskoista, kummallisista tai vain muuten ihmeellisistä asioista
joita olet harrasteautosi kanssa kokenut.

Vanajalinnassa nähdään.. .

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jupinat

Tätä kirjoitettaessa Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa näyttelyyn on kuukausi
aikaa. Monta rautaa on tulessa yhtä aikaa ja ihmisiä on heinäkuun helteessä
vaikea saada kiinni. Onneksi valmistelut alkoivat jo vuosi sitten. Kävijämäärä
tuplaantui edellisestä kerrasta, saapa nähdä miten käy nyt. Tätä lukiessasi, si-
nä lukija tiedät vastauksen – tervetuloa ensi vuonna uudestaan! Hulppean hul-
lussa seurassa, Suomen Urheiluautoilijoiden kanssa, ei tiedä mitä uutta on
tulossa, mutta joka kerta jotain uutta on tuotu kehiin. Oletettavasti olet liiken-
teessä urheilullisella autolla, joten mikset tulisi mukaan joukkoomme? Et tule
pettymään. Toiset tekevät mitä osaavat, mutta me teemme usein mitä haluam-
me. Omat ideat saa helposti toteutettua, koska meillä ei ole pitkää historiaa ra-
sitteina. Pääset luomaan omat traditiot kanssamme. Jos et usko, käy
katsomassa videomme netistä.

Jarmo

Puheenjohtajan palsta
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Mielenkiintoinen sähköongelma

Olen opiskellut USA:ssa muutamaan otteeseen ja palaan maahan tuon tuos-
ta. Ostimme opiskeluaikana Mustangin arkikäyttöön ja heti viikonlopun tultua
painuimme liikenteeseen, joko tapaamaan tuttuja tai vain muuten katselemaan
nähtävyyksiä. Vuoden 1979 Mustang ei ollut parhaassa kuosissaan, sillä se oli
ollut ahkerassa käytössä myös edeltäjällään, mutta se liikkui hyvin.

Eräs matkoistamme jäi erityisesti mieleen. Vaikka USA mielletään auringoksi,
kuiviksi teiksi ja vastaaviksi, pohjoisessa sataa kyllä lunta, varsinkin tällä tie-
tyllä matkallamme satoi. Olimme matkalla New Yorkin osavaltion pohjoiso-
siin, kun suuntasimmekin paikkaan jossa järjestettiin talviolympialaiset, eli
Lake Placidiin. Siellä oli lunta nytkin. USA:ssa ei myydä nastarenkaita mutta
M+S merkintä renkaan kyljessä kertoi, että kumikurrilla sai liukastella myös
lumisilla teillä. Vaan ihan ei sää ollut silloin suosiollisin. Eikä tekniikka tuolla
kertaa toiminut aivan odotetunlaisesti.

Kartturini totesi lakonisesti, lähestyessämme kohdettamme pitkin mutkaista
metsäosuutta, että taivaalta leijaili muhkeita hiutaleita. Ja valkeita höttösiä
kertyi nopeasti tielle sekä tien pientareelle. Mustangin maski alkoi täyttyä lu-
mesta, kunnes yhtäkkiä – valot sammuivat. Lunta oli satanut puolen metrin
verran, eikä kannattanut pysähtyä tiettymättömällä taipaleella, koska kertyvä
lumi hautaisi auton kulkijoineen nopeasti alleen. Lähin asumus oli vasta hiih-
tokeskuksessa. Tein nopean päätöksen ja liimauduin edellä ajavan puskurin
lähietäisyydelle. Toivoen tietysti, että edelläkulkija olisi matkalla samaan
paikkaan.

Aivan toisen peräluukkuun ei Mussea voinut tunkea, muutoinhan edellä ajava
olisi voinut pahimmillaan pysähtyä antamaan tietä, eikä valottomalla autolla
matkustaminen olisi etunenässä onnistunut. Mielenkiintoinen tilanne. Väliin
edellä kulkevasta ei näkynyt kuin renkaan jäljet tiellä, mutta usein pilkahtivat
punaiset perävalotkin. Hankeen piirtyi edellä ajavasta autosta pohjapanssarin
kauhamainen kouru lumeen renkaankuvioiden välissä, eli ei kanssakulkijan
autokaan liikkunut ongelmitta. Nietostuva lumi pakkasi tielle nopeaan tahtiin

Sähköongelma
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pyryävää ja maavaran ylittävää kerrosta. Ei olisi voinut pysähtyä – vaikka va-
lotkin olisivat toimineet.

Hätkähdyttäviltä näyttivät peurat, jotka tuijottivat mutkittelevan tien sivussa
valoitta kiitävää autoamme. Eipä bambeja olisi valojen kanssa nähnytkään,
sillä aavemaisesti noita nelijalkaisia näkyi metsän siimeksessä olevan useita.
Pimeästä autosta niitä havaitsi helpoimmin. Onneksi ne eivät lähteneet liik-
keelle, vaan näyttivät suojautuvan pyryltä, kuten varmaan kaikki eläväiset sil-
lä hetkellä.

Matka tuntui jatkuvan loputtomiin ja pyry yltyi. Todellisuudessa mutkittelevaa
tietä oli vain vajaa sata kilometriä, mutta olosuhteisiin nähden se vain tuntui
pitemmältä kuin mitä kartassa luki. Olimme ehtineet nauttia freewaystä (pai-
kallinen moottoritie) ennen hiihtokeskukselle kääntyvää metsätietä, eikä sil-
loin vielä tullut taivaan täydeltä. Myöhemmin tuli mieleen, että lumi alkoi
hitaasti leyhyä alas juuri käännöksen jälkeen.

Lake Placidiin päästiin ja ensimmäisen huoltoaseman pihassa tyhjensin lumen
tukkiman maskin. Ajovalot olivat muurautuneet paksun jään sisään ja ainoas-
taan lämpimät polttimot olivat pitäneet umpion lasit sulina. Niin kauan kun
olivat palaneet. Otin nokasta kuvan muistoksi ja jääpuikkoja roikkuva etupus-
kuri oli oikeastaan aika karmiva näky. Kävin sulakkeet läpi, mutta ainutkaan
ei ollut rikkoutunut, Mustangin valoissa oli jotain kummallista, jota en saanut
paikallistettua. Tuntui loogiselta, että jos molemmat ajovalot pimenevät, niin
oikosulku jossain maadoituksessa, tai sulakkeen simahtaminen selvittäisi on-
gelman. Mutta missä?

Jääriitteen, jääklimppien ja kasaantuneen lumen siivoamisen jälkeen maski
näytti jo inhimilliseltä. Lamppujen kaivaminen esiin jääpaakkujen alta kesti
hiukan pidempään, mutta Mustangin pinkeä kumimateriaalista tehty nokka
palautui kuosiinsa, kunhan jäät irtosivat. Melkein olisi voinut sanoa, että mas-
ki sai kylmää kyytiä.

Starttasin auton ja – valot palasivat. Olin todella ihmeissäni. Oliko maskiin
kertynyt jää ja lumi saanut aikaan oikosulun vai mikä? Kävin johdot nopeasti
läpi, mutta mikään niistä ei ollut katkennut tai menettänyt kuortaan. Sulakera-
siassa kaikki sulakkeet olivat ehjiä. Valokatkaisin toimi. Olipa outo mysteeri.
Jonkin matkan päässä autostamme näkyi säiliöauto, joka valutti tielle nestettä.
Oivalsin samalla, mikä teki Mustangin kylkeen oudon valkoisen vauhtiraidan
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– paikalliset kylvivät lumettuville teille nestemäistä suolaa. Näytti myös toi-
mivan, tiet olivat hetkessä sulina, mutta ei sillä suunnalla, josta olimme tulos-
sa.

Nopean tankkauksen jälkeen painuin säiliöauton perään, joka kulki vastakkai-
seen suuntaan, eli tuloreittiämme takaisin. Muutkin kulkijat olivat tehneet sa-
man päätöksen ja tankkiauto, perästä valuvine nesteineen keräsi taakseen
meidän lisäksemme myös muita kulkijoita. Matka takaisin kulki rattoisasti ja
tällä kertaa valoin varustettuna. Letka kulki verkkaan, mutta sopi hyvin meil-
le.

Moottoritie oli sula, vaikka lunta näkyi pientareilla. Metsätien jälkeen kakkos-
kuski halusi ajaa, enkä pannut vastaan. USA:ssa moottoritiet on harvoin va-
laistuja ja pimenevässä illassa näkyi puiden seasta vain vastaantulevien valoja
tai edelläkulkijoiden punaiset lyhdyt. Moottoriteitä ei USA:ssa tehdä kuten
meillä, vastakkaisiin suuntiin kulkevat kaistat eivät näet välttämättä kulje rin-
nakkain. Vastaantulijoiden kaksikaistainen osuus saattaa olla satojenkin met-
rien päässä, puikahtaen välillä näkyviin. Samalla tavalla voisi meilläkin
kotosuomessa tehdä vanhoista kyläteistä moottoriteitä, muuttamalla entinen
tie yksisuuntaiseksi ja rakentamalla viereen vastakkaisen suuntaan kulkeva
kaksikaistainen sekä nimeämällä koko komeus moottoritieksi. Saattaisi tien
rakentaminen tulla halvemmaksikin, kuin repimällä vanha tie pois, kuten ny-
kyisin uuden moottoritien valmistuttua.

Matkan yllätykset vain eivät olleet vielä päättyneet. Kysyin yhtäkkiä kuskilta,
huomasiko hän jonkin hyppäävän auton ylitse, mutta vastaus oli pään pudis-
tus. Hetken päästä edellä ajavan auton ajovalot tärskähtivät sammuksiin. Au-
ton etuvalot takaapäin katsoen näyttivät posahtavan ympäriinsä kuin
ilotulitusraketit tai sähinkäiset.

Pyysin pysäyttämään auton luo. Sisällä oli ikääntyvä pariskunta, joka näytti
todella pelokkaalta. Nainen sopersi jotain, että hän ei nähnyt mitään, eikä voi-
nut ymmärtää mikä vei valot autosta. Sanoin että taidan aavistaa, mikä autoon
osui ja kävelin parisataa metriä takaisinpäin tietä. Pieni metsäkauris makasi
rutussa tienposkessa. Tien yli pomppineista kauriista yksi oli osunut suoraan
auton eteen ja tuhonnut samalla auton maskin ja ajovalot.

Selitin tilanteen nopeasti vanhuksille, jätin Suomen yhteystietoni (silloin pie-
net osoitetarralaput olivat muotia) ja kerroin hakevani apua lähimmän
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Highway Patrolin luota, joiden rakennuksen muistin nähneeni hetkeä aikai-
semmin. Ehdin juuri poliisien pihaan, kun auto painalsi tielle valot vilkkuen.
Kävin tekemässä ilmoituksen tapahtuneesta rakennuksen sisällä päivystäjälle
ja annoin heille nimeni, sekä opiskeluosoitteeni USA:ssa. Sen jälkeen pai-
nuimme takaisin tielle, ohitimme onnettomuuspaikan pysähtymättä, vaikka
hiljensinkin kohdalla vauhtia ja huiskutin heille ikkunasta. Viranomainen oli
jo paikalla ja homma hallussa. Meitä ei enää tarvittaisi.

Olin jo unohtanut koko tapahtuman, kun isäni lähetti viestin, että olin saanut
kirjeen USA:sta Suomeen. Aikaa oli jo kulunut kuukausi ja koulutyöt yliopis-
tolla painoivat päälle – ei ollut aikaa ajatella muuta. Kirje oli tuolta moottori-
tien uhrilta. Aitoamerikkalaiseen tapaan kirjeessä kehuttiin ylenpalttisesti
nopeaa toimintaani ja kiitettiin samalla yläkerran kaveria että tilanteessa ei
käynyt pahemmin. En kehdannut vastata kirjeeseen, sillä Highway Patrolhan
heitä auttoi enemmän ja avusti todennäköisesti myös rikkonaisen auton kotiin.
Aikaakin tapahtumasta oli kulunut jo melkoisesti.

Mikä sitten sammutti Mustangin valot? Keräsin kaiken mahdollisen tiedon
1979 vuoden Mustangeista ja niiden sähköistä, kunnes löysin vastauksen. Ajo-
valoille ei ollut sulakepesässä sulaketta, koska valokatkaisimen sisällä on läm-
pökatkaisin, eräänlainen ylikuumenemiseen reagoiva sulake, joka oli lauennut
jäätyvien lamppujen myötä. Ajopolttimot kuumentuivat jääkuorutteen sisällä,
ja katkaisivat virran. Uuden katkaisimen myötä valot toimivat moitteettomas-
ti. USA:ssa ei tuolloin käytetty halogeenivaloja, vaan lamput olivat vanhanai-
kaisia hehkulamppuja. Onneksi Suomeen tuotuihin maahanmuuttoautoihin on
pakko vaihtaa kunnon nykyaikaiset umpiot ja lamput viranomaismääräyksellä.

Jarmo Heinonen
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Vanajanlinnan metsästysmajaksi rakennuttanut Rosenlewin suku

Vanajanlinnan takkahuoneessa, jossa nykyisin on kirjasto, kohoaa suuri avo-
takka, jonka miehustassa on kohokuviona Rosenlewin vaakuna. Värit puuttu-
vat, mutta aateliskilven tunnistaa heti. Vaakuna olisi vielä upeampi, jos sen
värit olisi saatettu paikoilleen – marmorista muurattu takka on kilvelle oiva
tausta.

Rosenlewin vaakuna löytyy Ritarihuonejohtokunnan toimituttamasta Suomen
ritariston ja aatelin kalenterista, aatelisnumeron 75 kohdalta. Vanhin tunnettu
suvun jäsen oli majuri Hämeenlinnan rykmentistä, Ertman von Schlow (kuoli
1 690), joka aateloitiin nimellä Rosenlew vuonna 1682 kuningas Karl XI toi-
mesta ja esiteltiin (introdusoitiin) numerolla 1009 Ruotsin Ritarihuoneelle.
Suomen Ritarihuoneen rekisteriin Rosenlew merkittiin (immatrikuloitiin)
vuonna 1818. Myöhäiskeskiajalla kuningas antoi vaakunakirjeitä eli asiakirjo-
ja, jotka toimivat todisteina aatelisarvosta ja vaakunasta, joista Rosenlewin
suku on kunniakas ja pitkä. Rosenlewin sukua asuu Suomessa tällä hetkellä
hyvinvoivina seitsemännessä polvessa.

Heraldiikka

Heraldiikka juontuu latinan sanasta heraldus, eli airut, sanansaattaja. Heral-
diikka julistaa jotain tiettyä sanomaa ja vaakuna voidaan mieltää kuvallisessa
muodossa olevaksi sanomaksi tai julistukseksi. Logotyypit ovat saaneet vai-
kutteita keskiajan vaakunatunnuksista. Näiden käyttöön vaikutti keskiaikeis-
ten ritarien kasvot peittävä kypärä ja yksittäisen henkilön tunnistaminen.
Ilman ulkoisia tunnuksia tämä ei onnistunut. Omien tunnistamisen taisteluti-
lanteessa johti erilaisiin vaakunatunnuksiin. Ne kertoivat jotain omistajastaan.
Vaakunaa käytettiin asetakissa ja kilvessä sekä lisäksi sotaratsun peitteessä ja
muissa esineissä, muun muassa omistajan sinetissä. Kilven päälle asetetun
kookkaan kypäräkoristeen tehtävänä oli myös parantaa tunnistettavuutta.

Vaakunan tunnuskuviosta tuli nopeasti visuaalinen identiteetti käyttäjälleen.
Se ilmaisi suvun yksittäisten jäsenten yhteenkuuluvuutta selkeällä tavalla.

Rosenlew
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Vaakunat siirtyivät taistelukilvistä vaunuihin, rautaportteihin, tuuliviireihin,
astiastoihin, pöytälaseihin, hopeisiin ja hautajaisissa käytettyihin vaakunakil-
piin eli niin kutsuttuihin päävaakunoihin. Vaakuna kaiverrettiin myös sinetti-
leimasimiin ja sormuksiin. Ruotsissa vaakunalla varustetut sinettisormukset
yleistyivät 1 500-luvulla. Myös muun muassa porvaristo käytti sinettisormuk-
sia, joihin kaiverrettiin nimikirjaimet tai puumerkki. Sormuksen avulla tehtyä
lakka- tai vahasinettiä vaakunoineen tai merkkeineen käytettiin allekirjoituk-
sen sijaan. Sormus tehtiin usein kullasta ja sen sinetti voitiin kaivertaa arvok-
kaaseen kiveen. Vanhan mannereurooppalaisen perinteen mukaan naimaton
henkilö kantoi sormustaan vaakuna poiskäännettynä kantajastaan, jotta omis-
tajan tunnisti helposti. Avioituneena sormuksen kantaja käänsi sormuksensa.
Miehillä saattoi sormus olla nimettömän ohella myös etusormessa, pikkusor-
messa tai peukalossa.

Vuoden 2013 Aateliskalenterissa näkyy enää 178 vaakunaa ja perheiden suku-
laisuussuhteet ja alkujaan 357:sta aatelisesta suvusta monet ovat sammuneet.
Aateliskalenteria katsoessa näkee, että aatelisuus periytyy poikien kautta ja jos
perhe jäi lapsettomaksi, sukuun syntyi vain tyttöjä tai jäi naimattomaksi, niin
suvun tarina hyytyi siihen. Kuitenkin arviolta joka viides suomalainen juontaa
jollakin tavalla aatelisiin. Suomen itsenäistyttyä silloiset neljä säätyä lakkasi-
vat olemasta ja eikä uusia aatelissukuja sen jälkeen Suomeen syntynyt. Sääty-
valtiopäivien viimeinen päivä oli Suomessa 18.9.1 906; Ritaristo ja Aateli
luopuivat vallasta vapaaehtoisesti. Suomessa asuu tällä hetkellä 4 kreivillistä,
26 vapaaherrallista, ja 11 8 aatelista sukua, yhteensä 148 sukua. Lisäksi nais-
linjalla elää vielä 2 vapaaherrallista ja 3 aatelista sukua. Kokonaan ulkomailla
asuu 1 kreivillinen, 3 vapaaherrallista ja 21 aatelista sukua.

Vaakuna perusajatuksen oli helppo tunnistus kaukaa, myös pienessä koossa
kuten sinetissä. Siksi tunnuskuvioiden oli oltava mahdollisimman selkeitä.
Vanhimmat aateliset vaakunat olivat valtaosin yksinkertaisia. Tunnuskuvien
aiheet löytyivät sotatantereelta, eläinmaailmasta tai geometrisista kuvioista.
Keskiajan väistyttyä taistelukilpi jäi pois soturin varustuksesta, vaakunakilpeä
voitiin pitää jäänteenä tältä ajalta. Kehystävien tunnuskuvioiden määrä saattoi
lisääntyä vaakunaparannuksen kautta. Luotiin uusi vaakuna, jossa vaakunakil-
pi jaettiin useampiin kenttiin, vanhojen tunnuskuvien seuratessa mukana ja
osina uuttaa vaakunaa. Vaakunaparannuksia tuli vapaaherran tai kreivin arvoja
myönnettäessä, joista ensimmäiset annettiin kuningas Eerik XIV:n kruunajais-
ten yhteydessä vuonna 1561 . Silloin säädettiin vapaaherrallisiin vaakunoihin
neljä kenttää ja kreivillisiin vaakunoihin neljä kenttää sekä sydänkilpi keskelle
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vaakunakilpeä. Sydänkilpenä oli yleensä aateloinnissa saatu vaakuna ja uusiin
kenttiin lisättiin tunnuskuvioita, jotka liittyivät korkeimman aatelisarvon saa-
neen suvun jäseneen. Uudet tunnuskuviot saattoivat heijastaa henkilön solmi-
maa avioliittoa tai asemaa.

Heraldiset värit eli tinktuurat jaetaan kahteen ryhmään – metallit ja värit. Me-
talleja on kaksi: kulta ja hopea. Värejä ovat punainen, sininen, musta ja vih-
reä. Tinktuurien eri sävyjä ei ole olemassa, joten heraldiikassa sävyjä ei voi
kuvailla esimerkiksi sammaleenvihreäksi tai tummansiniseksi. Etenkin 1800-
luvulla käytettiin myös purppuraa, ruskeaa ja luonnonväriä. Heraldiset turkik-
set ovat harvinaisia Suomessa. Vaakunaa suunniteltaessa pyritään siihen, ettei
väri rajaudu väriin eikä metalli metalliin, jolloin saavutetaan visuaalisesti sel-
keä kontrasti. Vaakunan mustavalkoisessa toisinnossa tinktuurit voidaan kuva-
ta viivoilla ja pisteillä, toisin sanoen skraffeerauksella.

Pääpiirteittäin heraldiikassa mielletään olevan kahdenlaisia tunnuksia. Niitä
kutsutaan airut- ja yleiskuvioiksi. Suomessa kilven jaot eritellään erikseen ai-
rutkuvioista. Kilven jakoja ovat halkoinen, katkoinen ja lohkoinen sekä nelija-
koinen. Airutkuviot ovat geometrisia kuvioita, esimerkiksi hirsi, palkki ja
polviorsi sekä ristit, jotka ulottuvat kilven reunoihin saakka. Niin ikään irtoris-
tit lasketaan Suomessa omaksi ryhmäkseen airut- ja yleiskuvioiden välimaas-
toon. Pääasiassa kilven jaoissa tai airutkuvioissa reunaviivaa kutsutaan
koroksi. Nämä voivat olla kuvioituja koristeviivoja, kuten aaltokoro, sahakoro
tai Suomessa 1950-luvulla luotu havukoro. Yhteistä airutkuvioille on abstrak-
tisuus geometrisuus, ne eivät ole esittäviä kuvia.

Vaakunan eri osat, erityisesti kilpi ja itse tunnuskuvio, ovat peräisin keskiai-
kaisen ritarin varustuksesta. Kilven päällä on kypärä, joka aatelisvaakunoissa
kuvataan useimmiten avonaisena, niin kutsuttuna turnajaiskypäränä. Avoin
merkitsee sitä, että kypärän silmikko on nostettu ylös. Kypärän kaulan ympä-
rillä aatelissuvuilla on kaulakoru, joka muistuttaa mitaliketjua, joka ritarilla
saattoi olla. Kypärän päältä laskeutuu kypäränpeite, jota virheellisesti on kut-
suttu lehvästöksi. Alkuperältään kypäräpeite suojasi auringolta ja kiinnitettiin
kypärään lakipunoksella, jonka päällä tai tilalla saattoi olla kruunu. Ylimpänä
on kypäränkoriste, joka perustuu usein vaakunan tunnuskuvioon. Monimut-
kaisemmissa vaakunoissa voi olla useampia kypäriä, kilvenkannattaj ia jalus-
toineen tai ilman sitä, kruunuja ja tunnuslauseita. Vaakuna ei saa liiaksi
muistuttaa muita vaakunoita samalla alueella, esimerkiksi tietyssä valtiossa.
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Rosenlewin vaakuna

Rosenlewin vaakunassa on kilpiosassa takajaloillaan leijona, miekka oikeassa
kädessä. Kilpi jakaantuu keskeltä horisontaalisesti siten, että kilven pohja on
yläosassa musta ja leijona kultainen, alaosassa värit vaihtuvat päittäin. Kilven
päällä on kypäräkoristeen yllä toistona samanlainen miekkakätinen leijona se-
kä kaksi lippua. Lippujen värit ovat kultainen ja sininen. Kypäräsuojus – jota
usein luullaan lehvästöksi – on musta-kultainen ja musta-sininen. Kypäräsuo-
jus suojasi helteeltä, mutta myös taistelutilanteessa takaa ammutulta nuolelta.

Rosenlewin vaakuna löytyy helpoimmin Vanajanlinnan takkahuoneesta sekä
Helsingin Ritarihuoneelta, pääsalin seinältä. Vaakunat tehtiin puusta Saksassa
ja kukin aatelissuku teetätti sen omaan laskuunsa Ritarihuoneelle.

Osin Johanna Aminoff-Winbergin tekstiä muokaten ja lainaten Jarmo Heino-
nen. (Kirjoista Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut 2014. Minerva Kustannus
Oy. Helsinki; Sekä Finlands Ridderskap och Adels kalender 2013, Bookwell
Oy, Porvoo)
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. . .Juhlavuosien kunniaksi lehden sivuilla näkyy

"vanhoja mainoksia". . .

. . .Maserati will celebrate its first 100

years in 2014. . .

. . . 2014 marks the 50th

Anniversary ofthe 1964 Pontiac

GTO. . .
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Pitkän taipaleen on Antti
Wihannon luoma ja isän-
nöimä kesän odotettu,
upea merkkitapahtuma tai-
valtanut. Sitä ei edes ajan
hammas ole pystynyt na-
kertamaan, eikä laman
koura voittamaan. Jo kah-
deksannentoista kerran
saimme nauttia upeista
autoista kera hyvän seuran
ja intiimin illallisen. Noihin mainioihin vuosiin mahtuu paljon hienoja ja
hauskoja muistoja itse kullekin mukana olleille. Vuosi, vuoden jälkeen on har-
rastajat kokoontuneet Concours:n pitämään yhdessä hauskaa ja tutkailemaan
mahtavaa autokavalkadia. Antin tavaramerkkinä on ollut kautta aikojen,
Concours:n monipuolinen ja hieno autojen merkki ja mallikirjo, josta ei harvi-
naisuuksia ole puuttunut. Merkittävän työn Antti Wihanto on tapahtumallaan
tehnyt harrasteautoilun hyväksi erityisesti niinä taloudellisen laman aikoina,
uskoen vakaasti tulevaisuuteen, kun suuri osa kansasta vain kärvisteli laman
kourissa. Tälläkin hetkellä painimme sellaisen kimpussa selättääksemme sen
taas kerran.

LAUANTAI, MAALLA JAMERELLÄ

Lauantain Aboa Rally Storicon kokoontuminen ja yhteislähtö oli historiallisel-
ta Bembölen Kaffestugalta, Espoosta. Rallyn ajo- ja reittimestarina hääri tut-
tuun tehokkaaseen tyyliin Arttu Toivonen. Kuninkaantien mutkateiden
maalaismaisemassa Rally eteni Inkooseen, jossa Kaffeiden ja herkkujen jäl-
keen matka jatkui, Turun keskustaan ja Ravintola Pinellaan, mihin Antti oli
järjestänyt molempien tapahtumien lounaan.

Concours:n yhteydessä olevan Venetapahtuman myötä olemme, viime vuosina
saaneet autojen lisäksi ihailla todella kauniita veneitä Rivasta alkaen. Veneta-

Classic Sportscar Concours
d`Elegance 2014

SUA:n ständi.
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pahtuman laivue navikoi
reittinsä Turusta - Naanta-
liin, jossa veneet herättivät
suurta kiinnostusta. Aa-
mukahvit nautiskeltuaan
puuvenelaivue suoritti
saaristoajelun ja näin pa-
laten Aurajokea myöten
takaisin Turun keskustaan.
Autoporukan kanssa yh-
teisen lounaan jälkeen, ve-
neporukalla oli ohjelmassa Aurajoen
Wauhtiajot 2014, Concours, mikä ke-
räsi runsaan yleisön ihailemaan vene-
kaunottaria.

OMILLATEILLÄMME

Puheenjohtajamme Jarmo Heinosen,
kanssa muodostimme SUA:n, rou-
dausosaston. Jarmon Mondeo- farkku
tungettiin täpösen täyteen ständi- ka-
maa, ensin vaikutti siltä, että joutuisin
matkaamaan Harjattulaan köytettynä
kattokaiteisiin. Onnekseni Jarmo her-
rasmiehenä ja lainkuuliaisena kansa-
laisena järjesti Mondeon takapenkille
sen verran tilaa johon mahduin. En-
simmäinen etappimme oli Fiskars,
josta kävimme lainaamassa Takopa-
jan, Upi Anttilalta, hänen suunnittele-
mansa ja valmistamansa keski-
aikaisen kypärän. Kypärä oli herättä-
nyt ympäri maailmaa hyvin suurta
kiinnostusta ja sillä on mielenkiintoi-
nen historia. Tosin kypärä ei miten-
kään liittynyt Concours:n, vaan
meidän tulevaan Urheiluautoilijat Va-
najanlinnassa- mainosvideoon. Mat-

kalla kävimme kahvilla, kun
kahvihammasta alkoi ahistaa. Kahvin
jälkeen suuntasimme Harjattulan Kar-
tanolle, sisään kirjautumisen jälkeen
aloimme kahteen mieheen pystyttä-
mään telttaa ständille. Tässä vaihees-
sa paikalle pärähtivät Jani Hottola,
Jouni Hauska, Ilkka Lahermo ja
kumppanit, jotka helpottivat kovasti
meidän puuhaamme teltanpystytyk-
sessä.

ILLALLINEN KARTANOSSA

Illallinen oli Harjattulan Kartanon
päärakennuksen suuressa salissa, jos-
sa antoisan päivän tapahtumia ja sat-
tumia kerrattiin, huolella. Iloinen
puheensorina täytti Kartanon päära-
kennuksen, hauskaa oli ja rento tun-
nelma vei mukanaan. Seisovan
pöydän anti sai varauksettoman hy-
väksymisen hyvästä hinta-laatusuh-
teestaan, maittavaa ruoka olikin ja
herkut katosivat parempiin suihin.
Hyvässä seurassa aika saa siivet sel-
käänsä ja kello osoittikin jo puolta
yötä. Yhdelle jos toisellekin alkoi
nukkumatti tulla mieleen, sillä huo-
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menna oli tiedossa mielenkiintoinen
päivä. Antilta oli veto järjestää illalli-
nen Harjattulassa, jossa kaiketi suurin
osa porusta myös yöpyi. SUA:n poru-
kalla vietettiin vielä Keikkulassa
mahtavat jatkot, huuli lensi ja haus-
kaa oli. Porukassamme oli monta var-
sinaista tarinankertojaa, jutuille
nauroimme posket kipeinä. Selvää
oli, että nukkumaan meno hiukan vii-
västyi, toki nukkumaankin ehdittiin
hyvissä ajoin ennen auringon nousua.

SUNNUNTAIN CONCOURS

Aamulla meillä ei ollut mitään kiiret-
tä, lauantaina pystytimme ständin tel-
tan ja suurin osa tarpeistosta oli
paikallaan, joten otimme löysin ran-
tein. Telkkari, videot, kylmälaukku ja
muut sähkövehkeet laitettiin toimi-
maan, lisäksi pääyhteistyökumppa-
neidemme Vanajanlinna ja Presco
Roll Upit, sekä Bensaa SUAnissa leh-
det esiin, lisäksi Urheiluautoilijat Va-
najanlinnassa-tapahtumamme näytte-
lyjulisteet. Tapahtumistamme ja näyt-
telyistämme, sekä yhteistyökumppa-

neidemme mainosvideot toimintaan ja
valmista tuli. Tämän kertaisen osas-
tomme autot olivat de Tomaso Pante-
ra, Maserati Spyder,TVR Chimaera,
Westfield Seven, M.G. MGF, Porsche
Boxter, Mercedes Benz SLC ja
Porsche 944 GT, lisäksi eripuolilla
näyttelyaluetta oli SUA:n jäsenien au-
toja. Seremoniamestari Antti Wihanto
piipahti teltallamme ja kaikesta pää-
tellen oli tyytyväinen puuhiimme.
Näyttely sujui tunnettuun tyyliin ja
upeita autoja oli paikalla todella run-
sain määrin, bändi soitti mukavan jat-
sahtavaa taustamusiikkia ja urheilu-
automiehen elämä oli mallillaan.
SUA:n perinteiden mukaan palkitsim-
me neljä autoa Vanajanlinnan majoi-
tuslahjakortilla Jensen Interceptor,
Triumph TR 2A, Ferrari 250 ja de To-
maso Pantera. Palkittavia autoja vali-
tessamme huomioimme niihin liit-
tyvät tarinat, jotka antavat omantakei-
sen leiman autoon ja sen omistajaan.
Viikonlopuksi oli tilattu kaunis aurin-
koinen kesäsää, mikä antoi arvoisensa
puitteet, niin auto, kuin venetapahtu-
mallekin. Suuri kiitos, taas Antti Wi-

hannolle mahtavasta
tapahtumasta.

Teksti: Timo Luotsi
Kuvat: Heikki Kui-
valainen
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Miksi ja mistä kaikki alkoi?

Autot ovat kiinnostaneet minua jo
pikkupojasta asti. Kun asuimme Sa-
lossa ja olin n. seitsemän näin kerran
keskustassa yhden kaupan edustalla
auton, joka herätti mielenkiintoni, pu-
naisen pitkäkeulaisen avoauton. Vasta
paljon myöhemmin selvisi merkkikin:
punainen avo-Mustang vuosimallia
1965 rekisteri nro ASU-1 . Se aiheutti
protestin siitä, miksi ei meilläkin voi-
si olla Minin tilalla jotain vastaavaa?
Vuodet kuluivat ja Minissä istuttiin
monet kesäloma- ym. reissut. Teini-
iässä kesälomarahoilla ja muilla tie-
nisteillä hankin puoliksi äitini kanssa
sitten ensimmäisen oman käyttöauton
ja sen piti tietenkin olla jotain erikois-
ta. Rahat riittivät katsastamattoman
Roveriin (vm. 1965).

Tästä varsinainen autoharrastukseni
sitten alkoi. Auto saatiin jotenkin lii-
kennöitävään kuntoon. Sanomattakin
on selvää, että tätä vaihetta edelsi niin
vanhempien kuin naapureidenkin
kauhuksi mopo- ja moottoripyörävai-
he. Roveria seurasi Ford Mustangin
2+2 vm. 1967 hankinta. Tämä auto
entisöitiin jo sitten paljon kunnianhi-
moisemmin ja tässä vaiheessa aloitin
alan kirjallisuuteen perehtymisen.
Tässä välillä valmistuin teknisen työn

opettajaksi ja ensimmäinen työpaik-
kani oli Posiolla. Otin molemmat au-
toni mukaan Posiolle. Asunto järjestyi
kunnantalon yläkerrasta nimismiehen
asunnon vierestä. Saapuminen alkoi
vauhdikkaasti: isäni unohti käsijarrun
Roverista päälle ja auto luisui suoraan
kunnantalon pääovesta sisään.
Vuokran maksun lisäksi sainkin heti
maksaa myös ovi- ja lasilaskut. Auto-
jen ansiosta pääsin nopeasti sisälle
alan harrastajaporukkaan, joita löytyi
tasan yksi kappale: Terho Selkälä (hy-
vä ystäväni ja vannoutunut Mustang-
mies vielä tänäänkin).

Posiolta siirryin opettajaksi Nousiai-
siin, josta sain vuoden sijaisuuden ja
sen ansiosta taas erinomaiset olosuh-
teet autoharrastukselle. Kerran ilta-
lenkillä kulj in kunnan entisen
paloaseman ohi. Hieman raollaan ole-
vasta avonaisesta ovesta näkyi pinkki
Cadillac 1957 2DHT. Rohkenin poi-
keta sisälle muutaman illan kuluttua
ja selvisi, että auto oli tuotu maahan
Suomen Sijoitusautojen toimesta. Sa-
mana vuonna ostin myös ensiasunnon
Turusta. Velkaa oli sen verran, että li-
sätienistit olisivat tarpeen. Tietysti tal-
linäky oli mielessäni ja poikkesin
sisälle rohkeasti kysymään apupojan
pestiä. Tässä vaiheessa en vielä tien-
nyt, miten ratkaisevan askeleen otin
kohti

Triangle motor co
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yrittäjyyttä: paljon tapahtui nopeassa
tahdissa. Nousiaisten vuotta seurasi
vuosi Liedosssa, jonka aikana kävin
koko ajan iltatöissä SS Oy:ssä Rai-
siossa. Vuoden sisällä silloinen pää-
omistaja Risto Forström tarjosi jo
osakkuutta yrityksessä. Oli ratkaista-
va jatkanko opettajana. Osakkuus vei
voiton.

Seurasi hyvin kiireisiä vuosia ja pit-
kiä, mielenkiintoisia työpäiviä. Sain
yhdistää harrastuksen ja työn. Kalus-
to, jonka kanssa olimme tekemisissä
jo silloin oli jotain sellaista, mistä oli
vain luettu ja unelmoitu, muttei kos-
kaan edes nähty saati koettu konk-
reettisesti.

Vuosien varrella unelma muuttui ja
tajusin menettäneeni hyvän harrastuk-
sen. Myös muita murheita alkoi nä-
kyä: osakkaita tuli ja meni, tuli
90-luvun lama-aika ja jännitysnäytel-
mä valuuttaluottojen käyttäytymises-

tä. Myös ensi riidat vastuu– ja valta-
kysymyksistä, johon liittyivät myös
omat takausvastuut. Samoihin aikoi-
hin selvisi mm., että pääomistaja oli
siirtämässä omistuksiaan Englantiin
ja pelasi kovilla panoksilla tuomarin-
sa avustuksella vapautuen vastuista
toisin kuin omalla kohdallani. Sain
kuitenkin osakkeeni myytyä pääosak-
kaalle. Kului melkein kymmenen
vuotta ennen kuin sain tietää, että fir-
malla oli tällöin ostaja tiedossa, siksi
ilmeisesti pääsin niin helpolla osak-
keista eroon.

Oli aika palata takaisin opettajan työ-
hön. Sain paikan Turun Lyseon kou-
lulta, perhekin oli tässä vaiheessa
tyytyväinen ja olin myös itse helpot-
tunut.

Ei koskaan enää yrittäjäksi –
Triangle Motor Co:n synty

Reilun seitsemän vuoden ja keski-
määrin 16-tunnin työ-
päivien jälkeen tuntui
vapauttavalta päästä
eroon yrittäjän huolis-
ta ja siirtyä nauttimaan
säännöllistä palkkaa,
vapaita viikonloppuja
ja odottaa ensimmäistä
pitkää kesälomaa.
Osakkeiden myynnin
yhteydessä sovittiin
vuoden kilpailukiellos-
ta, tosin ei kyllä tehnyt
mielikään enää jatkaaUlkokuva vuodelta 1997
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yritystoimintaa. Toisin kuitenkin kävi
enkä kauaa pysynyt erossa autoista.
Yhden vanhan asiakkaan, josta oli
tullut myös hyvä ystäväni, ja entisen
työkaverin yhteydenotot kummankin
osalta tahoillaan poiki ajatuksen uu-
desta yhteisestä yrityksestä. Myös
asiakkaiden ja harrastaj ien toiveet oli-
vat taustalla: markkinoilla oli selkeä
tarve, koska maassamme oli jo tuol-

loin useita satoja tuotuja klassikkoau-
toja. Tämä johtikin jo vuoden sisällä
uuden yhteisen yritystoiminnan aloit-
tamiseen Jussi Ponkamon ja Henry
Hammarin kanssa. Vuonna 1996 syn-
tyi Triangle Motor Co. Yritys keskit-
tyi autojen entisöintiin, muutostöihin,
autojen myyntiin ja välittämiseen.
Asiakaskunta muodostui kirjavaksi:
oli ammattilaisurheilijoita, yritysjoh-
taj ia, yhteiskunnallisia vaikuttaj ia ja
tavallisia autoharrastaj ia. Kaikki yhtä
arvokkaita ja kaikkia yhdisti kiinnos-
tus autoihin. Auto oli aina se instru-
mentti, jolla keskusteluyhteys saatiin.

Yritys kehittyi ja meni eteenpäin.

Henry Hammar muodosti oman käsi-
tyksensä suomalaisesta yrittäjyydestä
muutaman vuoden kuluttua, myi
osakkeensa ja muutti Ruotsiin vuonna
2000. Jussi Ponkamo luopui osak-
keistaan 2008, mikä olikin ymmärret-
tävää, koska hänellä oli tällöin ja on
edelleenkin vanha perheyritys pyöri-
tettävänään.

Yritys kasvoi ja pikku hiljaa tilat al-
koivat tuntua liian pieniltä. Monia
työvaiheita jouduttiin tekemään eri
puolilla kaupunkia. Myös autovaras-
toja syntyi moniin eri paikkoihin. Oli
erillisiä autotalleja, latoja, halleja,
kerrostalon alakertoja ym., kaikki n.
kymmenen kilometrin säteellä korjaa-
mosta. Autojen siirtelyihin ja etsimi-
siin kului aikaa vuosittain yli 400
tuntia. Se sekä maksoi että turhautti.Sisäkuvia 1997 ja 1999
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Aina puuttui joku avain
tai auto oli eri paikassa
kuin luultiin olevan.
Jotain oli tehtävä: joko
laajennettava tai lope-
tettava. Valitsin ensim-
mäisen vaihtoehdon.
Vuoden 2011 alussa
vuokrattiin 5000 neliön
tilat. Näin saatiin toi-
minnalle järkevämmät
tilat, kun korjaamo,
maalaamo, verhoomo,
kokoonpano sekä varasto- ja myynti-
tilat saatiin saman katon alle. Yksi
unelma täyttyi: pieni autotehdas oli
syntynyt ja Triangle Motor on tälläkin
hetkellä Pohjoismaiden ainoa arvoau-
tojen entisöintiin erikoistunut täyden
palvelun talo. Toiminta järkevöityi se-
kä tehostui ja tästä hyötyi niin asiak-
kaat, työntekijät kuin eri yhteis-
työkumppanitkin.

Kasvun haasteet ja vaikeudet

Muuton ja kasvun myötä myös ongel-
mat ja haasteet kasvoivat samassa
suhteessa. Monien voitollisten vuo-
sien jälkeen tuli eteen myös tappiolli-
sia vuosia. Sain maistaa myös
yrittäjyyden nurjaa puolta. Väärät
rekrytoinnit, alivuokralaisten lähtö,
putkiremontti kotona, työsuhderiita
ym. päällekkäiset asiat veivät kaiken
huomioni ja aikani keskittymiseltä
omaan osaamiseeni yhtiön varsinai-
sen päämäärän hyväksi. On kestänyt
aikansa ymmärtää, etteivät kaikki on-

gelmat aikanaan olekaan johtuneet
ahtaista tiloista. Oli myös katkeraa
huomata, etteivät kaikki olleetkaan
kasvaneet yrityksen mukana ja näke-
myseroja yrityksen kehittymisestä oli
pikku hiljaa syntynyt. Yhä edelleen
yrityksessä oli henkilöitä, jotka eivät
sitoutuneet yrityksen tavoitteisiin.
Vaikka yrityksestä löytyisi huippuo-
saajia se ei riitä, jos ei osata pelata
taitavasti yhteen ja pidetä mielessä
yrityksen tavoitetta.
Oli myönnettävä, ettei aika yksinker-
taisesti riitä enää kaikkeen ja toimin-
taan olisi saatava lisää järjestel-
mällisyyttä. Harrastajapajamaisuudes-
ta oli nyt päästävä seuraavaan askel-
maan ja voimakasta kehitystyötä
jatkettava entistä tehokkaammin . Oli
otettava avuksi järeämmät aseet ja
vaikka vastustankin kaikkea turhaa
byrokratiaa ja organisaatiokotkotuk-
sia, otin avukseni johtoryhmän ja
sparraajan. Kaikille määriteltiin tar-
kemmat toimenkuva- ja vastuualueet.
Yrityksen raportointia kehitettiin. Tie-

Triangle Motor Co Team 1997
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donkulkua parannettiin
ottamalla käyttöön joh-
toryhmän säännölliset
viikkopalaverit ja hen-
kilökunnan kuukausipa-
laverit. Henkilökuntaa
huomioitiin myös teke-
mällä palkkojen kehi-
tyssuunnitelma, vaikka
tulos ei olisi tätä tuke-
nutkaan. Kulunvalvonta
ja työnumeroille lei-
maukset otettiin myös
käyttöön .

Yritys myös investoi taloushallinnon
ja varaston ohjausjärjestelmiin. Tähän
satsaukseen ajoi jo sekin, että yritystä
on kohdannut jo kaksi verotarkastus-
ta. Yritys on ollut olemassa 18 vuotta
ja siitä kymmenen vuotta on verotta-
jan toimesta tarkastettu. Heidän hal-
lussa tuosta ajasta yrityksen mapit
ovat olleet kaksi vuotta. Näitä asioita
ei opittu eikä opetettu koulussa eikä
näihin monikaan osaa varautua ennal-
ta. Niin monia asioita joutuu opettele-
maan kantapään kautta, kuten
työsuhderiita, jossa yrittäjällä on 100
metrin sijasta aina juostavana vähin-
tään 200 metriä ja vielä aidat ja ve-
siesteetkin päälle. Vasta nyt on alettu
julkisuudessa puhumaan narsismista
työyhteisöissä ja ihmissuhteissa .
Usein vasta jälkeenpäin olen huoman-
nut, että tällaisten ihmisten kanssa
olen myös itse tehnyt töitä.

Tämä hetki ja tulevaisuus

Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta
tilauskirjasta löytyy töitä vähintään
vuodeksi eteenpäin. Ja mikä ilahdut-
tavinta, olemme saaneet myös uusia
asiakkaita. Tämä luo uskoa siihen, et-
tä laadukkaalle entisöintityölle on
myös jatkuvuutta. Tilikauden puo-
lessa välissä tuloskin on jo plussan
puolella ja parin viime vuoden aikana
tehnyt investoinnit näyttävät purevan.
Luotan myös siihen, että nyt yrityk-
sessä oikeat ihmiset ovat oikeassa
paikassa.

Jo ennestään yhtiöstä joka kuudes au-
to myydään tai välitetään ulos maasta
ja päätimmekin viime syyskuussa teh-
dä yrityksestämme ensimmäisen mai-
nosvideon kansainvälisille markki-
noille. Video valmistui tammikuussa
2014 ja löytyy venäjänkielisiltä netti-
sivuiltamme ja on venäjänkielinen.
Osallistuimme maaliskuussa Mosko-

Triangle myymälä muuton jälkeen 2011
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van suurimpaan keräilyautonäytte-
lyyn. Nämä kertovat satsauksista kan-
sainvälisille markkinoille. Panos-
tuksia on edelleen jatkettava myös
muihin suuntiin kotimaisia markki-
noita unohtamatta.

Mitä vielä haluaisin sanoa

Olisinko päässyt helpommalla
toimimalla yksin? Todennä-
köisesti. Mutta onko elämän
tarkoitus helpolla pääseminen?

Oman käsitykseni mukaan
saadut lahjat tulee aina käyttää
maksimaalisesti hyödyksi. Va-
litsin tämän tien ja toisaalta
yhteisössä/yrityksessä koko-
naisvoimavarat oikein käytet-
tynä ovat vielä suuremmat
kuin yksilöidensä summat .

Pysyäkseen hengissä ja kilpailukykyi-
senä, pitää sekä itseä että yritystä ke-
hittää koko ajan. Oman ammat-
titaidon ylläpitämiseksi yksi keskei-
nen tekijä on tiedon hankkiminen.
Tästä yksi käytännön esimerkki taka-
vuosilta. Kun olin juuri valmistunut
teknisen työn opettajaksi, kannusti
hyvä ystäväni Timo Tiusanen lähte-
mään kanssaan jatko-opiskelijaksi. Il-
moittauduinkin ja pääsin, mutta kyllä
otti lukeminen voimille. Illat luin,
mutta sitten kävi käry, kun tuleva vai-
moni kerran pyysi sammuttamaan va-
lot (olimme jo sängyssä) ja raotti

kirjaani: tenttikirjan välissä olikin
V8-lehti ja siihen loppui jatko-opiske-
luni (ei vaimon tahdosta vaan tajusin
itse, ettei se ainakaan ole minun juttu-
ni). Se oli myös omalta osaltaan läh-
tölaukaus sille, mihin ihminen
arvokkaan aikansa käyttää. Minä va-
litsin sen, mikä eniten kiinnosti ja mi-
hin minulla oli eniten intohimoa.

Kuluneet vuodet ovat osoittaneet, että
valitsin oikein ja syventyminen alaan
jatkuu edelleen. Tätä haluan jatkaa
loppuelämäni tavalla tai toisella. Mie-
lenkiintoiset autoyksilöt, niiden omis-
tajat ja asiakkaat yllättävät aina vaan
uudelleen ja uudelleen myönteisten ja
kiinnostavien tarinoidensa kautta.
Huippukuntoinen keräilyauto on
omistajalleen fantastinen elämys, jos-
sa voi yhdistää hyvän seuran, kauniit
maisemat ja kiireettömän hetken.

Lähde: Risto ja Jaana Paunonen

MB 300 Sc koeajoni jälkeen
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KUKA

RISTO PAUNONEN 54
TYÖ Triangle Motor Co:n omis-
taja ja toimitusjohtaja
KOULUTUS KM, teknisen työn
opettaja
PERHE Vaimo Jaana ja 15- ja
20-vuotiaat tyttäret
HARRASTUKSET työmatka-
pyöräily, uinti
HAAVEILEE vapaa-ajasta, jonka
käyttäisi lukemiseen ja autotietä-
myksen syventämiseen
MOTTO hyvän ja laadukkaan ta-
varan ja materiaalin kanssa pärjää
aina.

MIKÄ

TRIANGLE MOTOR CO
PERUSTETTU vuonna 1996, toimii Turussa
TEKEE entisöi, etsii ja rakentaa asiakkaan lukuun eri-ikäisiä autoja. Vuosittain erita-
soisia autoentisöintejä satakunta. Ostaa ja myy klassikko- ja erikoisautoja
TYÖLLISTÄÄ 15 - 17 henkeä suoraan ja kymmenkunta välillisesti
ARVOT autohistorian tallentaminen, käsityöperinteen kehittäminen ja vaaliminen se-
kä kestävä kehitys
TAVOITE kansainvälistyä sekä idän että lännen suuntaan

VIISI VAIHETTA/käännekohtaa

1985 AMMATTIIN. Valmistui teknisen käsityön opettajaksi Rauman OKL:sta.
1 989 AUTOALALLE. Opettajan työn ohella töihin autoja entisöivään yritykseen,
sittemmin osakkaaksi ja kokopäivätoimiseksi korjaamo- ja entisöintivastaavaksi.
1 995 TAKAISKU. Takaisin opettajaksi.
1 996 YRITTÄJÄ. Triangle Motor Co. perustettiin.
2011 LAAJENEMINEN. Ajanmukaisiin, avariin toimitiloihin Turun Orikedolle.
2012 KRIISI. Niputtain vaikeuksia. Johtoryhmä ja täsmennyksiä strategiaan.
2013 ETEENPÄIN. Kasvukipujen kautta kohti kansainvälistymistä.

Lähde: Marja Heikkilä, Talouselämä 23.8.2013

Mieleenjäänyt tapahtuma: Goodwood 2007

näyttelyosastomme sekä entisöimämme

Matchless 1924 moottoripyörä + perhe
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SUA Classic Motor Show 2014 - Voi kuinka meillä oli mukavaa. .

Osastomme teemana oli Kultainen 80-luku. Osastomme autokalustona oli
luonnollisesti 80-luvun unelmia, Maserati Zagato Spyder: in, De Lorean
DMC-12:n ja Mercedes 500 SEC Köningin muodossa. Näytteillä olevan auto-
kaluston lisäksi osastolla oli Ammattiopisto Tavastian tekemä grafitti-taide-
teos, sekä Commodore C64-klubin järjestämä 80-luvun videopelikisa, jossa
käytiin veristä kamppailua klassisen Pole Position autopelin kuninkuudesta.
Voittajat saivat palkinnoiksi ilmaisia yöpymisiä Vanajanlinnassa. Jaoimme
osastollamme myös yhteistyökumppaniemme Top Gear Suomen ja Prescon
materiaaleja. Allekirjoittanut pääsi toteuttamaan itseään Miami Vice kostyy-
min kautta. Sinänsä hupaisaa, että lähes kaikki tarvittava ko. kostyymiin löy-
tyi suoraan H & M:n hyllyltä. Jotta osastomme olisi helposti löydettävissä,
ripustimme osastomme päälle pyörimään 3 x 3 metrisen SUA-tekstin. Suurkii-
tokset Lahden Messujen henkilökunnalle kärsivällisyydestä ko. härpäkkeen ri-
pustamisessa.

SUA Classic Motor Show 2014
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Osastomme tuntui herättävän messuvieraissa
hilpeyttä, niin kuin oli tarkoituksemmekin.
Meillä oli osastolla hauskaa ja taisipa muuta-
ma kerholainen lupautua mukaa osastolle seu-
raavan vuoden tapahtumaan. Mitä teemaksi
ensi vuonna?..

Tämän vuoden Classic Motorshow veti paikal-
le viikonlopun aikana yhteensä 19.652 kävi-
jää. Tämä on näyttelyn seitsenvuotisen
historian uusi ennätys.

Teksti: Jani Hottola

. . . 25th Anniversary ofthe

MAZDA MX-5 . . .
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SUA:n osastolla Lahden Classic Motor Showssa mukana olleet Kai ja Jaa-

na kertovat klubin syntyvaiheista. . .

Kai: ”Ajatus klubista syntyi viitisen vuotta sitten. Jutustelin meidän silloisen lähipu-
bin baarimikon kanssa Commodore 64:sta ja niistä vanhoista hyvistä peleistä, ja siitä
miten kiva olisi saada ihmiset uudestaan pelaamaan niitä ja kenties houkuteltua jopa
ihan uusiakin pelaajia mukaan. Vuosien varrella olin kerännyt varastoon kuusnepoja
useammankin yksilön, ja me oivallettiin, että siinähän olisi laitteet valmiina jatkuval-
le klubille. Aikamme siinä sitten pyöriteltiin ja hahmoteltiin ideaa. ”

Jaana: ”Ne varmaan jutteli siitä kuinka hyvin asiat oli silloin, kuinka pelit ei olleet
niin hengettömiä kuin nykyisin, ja leipäkin maistui leivältä. *hörähtää* Mutta eikös
klubin pitänyt olla ensin Oulunkylässä, jossa me silloin asuttiin, nimenomaan siinä
meidän lähipubissa?”

Kai: ”Joo niin piti, mutta sitten se paikka vaihtoi omistajaa, joten piti löytää tilat toi-
saalta. Päädyimme sitten Punavuoreen erääseen ravintolaan, jossa klubi starttasi maa-
liskuussa 2011 .”

Jaana: ”Mulla ei ole hirveästi muistikuvia siitä, koska Kai ekan kerran otti klubin
esille kotona, mutta alusta asti minäkin olen mukana järjestämisessä ollut. Mullahan
ei siis ole mitään pelitaustaa, enkä pelaa C64-pelejäkään. Toimin klubilla kisatyttönä,
ja yritän keskittyä vain söpöilemään ja viihdyttämään. Niin, ja vetämään tietenkin si-
tä kisapeliä.”

Kai: ”Klubin idea on tarjota ihmisille mahdollisuus pelata vanhoja kunnon 64-pelejä
alkuperäisillä Commodore 64 –tietokoneilla. Aluksi meillä oli jopa vanhat kunnon
putkitelkkarit käytössä, mutta niiden kantaminen kellarista saliin ja takaisin kävi ihan
urheilusta. Vähitellen sitten siirryimme käyttämään nykyaikaisempia taulutelkkareita.
Baarimikko J:ltä tuli idea kisapelistä, jossa klubilaiset saisivat mitellä taitojaan, ja
päivän paras palkittaisiin.”

Jaana: ”Kisapeli on ideana ollut kyllä hyvä. Osa ihmisistä haluaa tietenkin tulla klu-
bille kokeilemaan kaikenlaisia pelejä, mutta kisaamisesta tulee sitten se ihan oma fii-
liksensä. On mukava pystyä tarjoamaan erilaisia kokemuksia kävijöille. On ollut
muutenkin hauska seurata, kuinka Commodoren pelit ei taivukaan ihan samalla ta-
valla nykypeleihin tottuneille käyttäj ille, ja miten yllätyksenä se joillekin saattaa tul-
la.”

Commodore C64 Klubi
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Kai: ”Erityisen hienoa on se, kun on onnistunut valitsemaan sellaisen kisapelin, joka
on pelaajille tuttu klassikko, mutta joka aukeaa hiukan uudella tavalla vielä siinä ki-
saamisen yhteydessä. Se kun pelaajat yrittää nokittaa toisiaan ”No jos mä nyt vielä
yhden kerran yritän…” on mahtavaa. ”

Jaana: ”Toi lause on joo varmaan yksi yleisimmistä meidän klubilla.”

Kai: ”Sitten kävi niin, että se Punavuoren ravintola myytiin, ja klubi joutui evakkoon.
Siinä vaiheessa kävi tuuri, ja päädyttiin Oulunkylään, kuten alun perin oli suunnitel-
makin. Ensimmäinen Janon C64-klubi järjestettiin tammikuussa 2013.”

Jaana: ”Pelaaminen jatkui kuten ennenkin.”

Kai: ”Peleistä yleisesti sen verran, että nykytekniikan ansiosta klubilla on käytössä
lähes kaikki 64:lle tehdyt pelit. Emulaattoreita emme silti käytä, vaan pelit ladataan
levykkeiltä ja kaseteilta. Sehän on kuitenkin osa sitä pelikokemusta, pelin latautumi-
sen odottaminen. ”

Jaana: ”Ihmeesti sulta myös onnistuu aina uusien laitteiden ja varusteiden hamstraa-
minen. Joystickejähän oot tilannut jostain ihan uutenakin, eikös?”

Kai: ”Joo, Saksasta on tullut tilattua jokunen uusiotuotettu peliohjain. Pääasiassa on
tullut haalittua vanhoja (alkuperäisiä) joystickejä netin kautta. Sekin lämmittää miel-
tä, kun klubille tulee ihmisiä, jotka ovat innoissaan nähdessään tuttuja joystickejä
vuosien takaa. Niihin tuntuu liittyvän yhtä vahvoja muistoja kuin peleihinkin.”

Jaana: ”Se on hassu juttu, kuinka ihmisillä on lihasmuisti näissä asioissa. Joku peli on
nimeltä tuttu, mutta kävijä saattaa sanoa, ettei muista siitä mitään. Ja sitten se silti al-
kaa pelata sitä tuosta noin vaan. Sormet muistaa. Muutenkin on ihana nähdä se, kuin-
ka nostalgiset muistot saa kaikki hyvälle tuulelle. Klubin pyörittäminen on ollut kyllä
mukavaa.”

Kai: ”Tällä hetkellä klubi tuntuu pyörivän varsin hyvin, ja kyllä me tätä jatketaan
niin kauan kuin ihmiset vain haluaa tulla pelaamaan. Katsotaan sitten mihin klubi
tästä vielä kehittyy.”

Klubin FB-sivut löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/groups/Commodo-
re64klubi/. Klubista ilmoitetaan myös aina Menovinkeissä ja HS:n menoissa.

Teksti: Jaana Kallioniemi ja Kai Siljander
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. . . Mustang 50th Birthday

Celebration . . .

. . . Citroen CXmarks its 40th

anniversary in 2014 . . . and

Citroen celebrates the 80th

anniversary ofthe Traction

Avant . . .
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SUA Ratapäivä - Rauhallista Rata-autoilua Ystävien Kesken

Kun Ahvenistolta vapautui
heinäkuinen lauantai aiem-
man tapahtuman peruuntu-
misen vuoksi, olimme
kärppänä paikalla. Pikainen
sääennustuksen tarkistus ja
soitto Ahvenistolle. 30 mi-
nuuttia myöhemmin olimme
lyöneet lukkoon SUA:n en-
simmäisen ratapäivän. Rata-
päivä heinäkuisena lauan-
taina ja vielä täydellisellä
sääennusteella, mikä voisi
olla parempaa? No, ehkä hieman pidempi varoitusaika.. . Vaikka olimmekin
kärppänä paikalle, ongelma oli siinä että saalis oli tullut ulos kolostaan vasta
keskiviikko aamupäivänä. Toinen haaste oli luonnollisesti se että ihmisillä
saattoi olla muitakin suunnitelmia heinäkuisena helle-lauantaina. Ei kun puhe-
limet soimaan ja mailit lentämään. Laitoimme myös kutsut ystävillemme Fin-
nish Jaguar Drivers Club:ista, Naisten Automobiiliklubista, Alfa Romeo

Entusiasti Finlandista ja
AMG Club Finlandista.

Pelko osallistujakadosta
osoittautui turhaksi. Lauan-
tai-aamuna paikalla oli oi-
kein kiva porukka ja kalustoa
oli laidasta laitaan, Masera-
teista klassikko Dodge Char-
geriin ja TVR:istä West-
fieldiin. Ohjaajakokouksen
aluksi luovutimme SUA:n
kunniapalkinto numero 005:n

SUA ratapäivä
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perustajajäsenellemme Heik-
ki Vainiolle, hänen saavutuk-
sistaan Suomalaiselle harras-
teautokentälle. Heikki on ol-
lut perustamassa niin montaa
eri harrasteautokerhoa, että
ainakin allekirjoittaneella on
alkanut jo hämärtyä ko. ker-
hojen lukumäärä. Esimerkik-
si Cadillac-kerho jota Heikki
oli mukana perustamassa
saavutti tänä vuonna jo kun-
nioitettavan 25.vuoden iän.
SUA:n kunniapalkinnot ovat
kaikki olleet erilaisia ja tällä
kertaa palkinnon koristeellisimman osan muodosti Rosberg/Schumacher
Mercedes F1 :den renkaan keskuskiinnitysmutteri.

Palkintojen jälkeen siirryttiin ohjaajakokouksen substanssipuoleen, jonka veti
Heikki Kuivalainen. Melumittauksen jälkeen kirmasimme radalle ja nautimme
kauniista lauantaista upealla radalla, mahtavassa seurassa. Kaikki hauska lop-
puu aikanaan. Ajon jälkeen siirryimme Vanajanlinnalle, jossa nautimme jälki-
puheista virvokkeiden ja pikkupurtavien kera.

Voi kuinka meillä oli mukavaa. Oi jospa oisit saanut olla mukanaa.. .

Teksti: Jani Hottola
Kuvat: Heikki Vainio

Hessu ja palkinnot. .






