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Kädessäsi on vuoden 2014 viimeinen Bensaa SUAnissa lehti. Tästä ja vuo-
den muista lehdistä kiitokset juttujen kirjoittaj ille. Saimme SUA:n toimesta
paljon tapahtumia aikaiseksi ja olimme mukana myös muiden tapahtumissa
mukana.

Vuoden 2014 ehdottomiin SUA:n tapahtumiin osallistui eniten väkeä "Urhei-
luautot Vanajanlinnassa" tapahtumaan jossa kävijämäärät laskettiin tuhansis-
sa. Allekirjoittanut yllättyi tapahtuman saamasta julkisuudesta ja
kävijämäärästä ja varmaan moni muukin siitä yllättyi. Reilun kuukauden
päästä on SUA:n talvitapahtuma jonka "mainos" löytyy lehdestä. Sinnekkin
ennakkotietojen tulossa "riittävästi" porukkaa jotta tapahtuma voidaan järjes-
tää.

Hyvää Uutta Vuotta 2015 kaikille.

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jupinat

On hanget korkeat nietokset, eikä maavara riitä… Tallin ukset saa kohta täy-
tettä, eikä kylmään tilaan viitsisi mennä, ellei intoa kevään ajoista nousisi
mieleen. Onneksi Talvitapahtuma lähenee, ettei aivan tarvitse kuivaharjoitte-
luksi mennä. Lumipeite vaan tuntuu odottavan aina vain pidemmälle, lap-
suusajan valkoiset kelkkamäet tuntuvat jääneen. Onneksi ei omaa isoa
pulkkaa tarvitse kääntää (= Corvettea muuttaa sarvisahkioksi).

Pikkujoulu oli hulppea tapahtuma, todellinen rokin riemuvoitto rautalanka-
musiikin ystäville. Olisin ollut lopun vuotta möksö jos olisin jäänyt paitsi. En
kehtaa tarpeeksi hehkuttaa, kun joku osattomaksi jäänyt saattaisi hermostua –
mutta onneksi näitä musiikki-iltamia tulee joskus tulevaisuudessa lisää.

Taantuma, tai ainakin melkein lama, näkyy ja kuuluu tällä hetkellä, sillä uudet
autot eivät liikahda. Vanhoihin urheiluautoihin ei koskaan kyllästy, mutta van-
hoja urheiluautoja ei tule lisää, jos uudet ei myy – valitteli eräs tuttu tavates-
samme. Niin kai se sitten on. Toisaalta muuttuuhan se uusi urheiluauto
jossain vaiheessa vanhaksi, vaikka vanha ei muutu uudeksi. En vain uskalta-
nut sanoa sitä ääneen, kun tuttu oli kiinni autobusineksessa enemmänkin.
Vanhassa vara parempi, sanoi vaarikin tansseissa, jotta olisi päässyt lattialle -
joskus alamäki kuitenkin lähtee nousuun.

Ei muuta kuin autotalliin takaisin, kevät tulee jossain vaiheessa. Leppoisia tal-
visäitä odotellessa!

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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SUA:n Snadit Jowlut (pikkujoulut) 28.11.2014

Syyskuussa alkoi Snadien Jowlujen järjestelypuuhat, soittelin kymmenkun-
taan ravintolaan ja pyysin tarjouksia ja menu ehdotuksia. Kulkuyhteydet ra-
vintolaan piti myös toimia yleisillä kulkupeleillä. Monessa ravintelissa
hämmästys oli melkoinen, kysellessäni onko tarjolla muuta, kuin perinteistä
suomalaisia jouluruokia. Ei tietenkään sellainen "normi-Suomessa" onnistu,
lisäksi ihmettelin ravintoloiden "lama-ajan" todella arvokasta hinnoittelua.

Golden Classics Cafè valikoitui muista Snadien Jowlujen viettopaikoista,
mielenkiintoisen miljöön, ystävällisen mutkattoman palvelun, hyvän sijainnin
ja upealla musiikillisella tarjonnalla. Siitä päästiinkin jo vauhdilla eteenpäin,
juttelin puhelimessa Golden Classicsin Jarmo Karftin kanssa tilaisuudestam-
me, kysyessäni mitä musaa on mahdollisesti tarjolla. Jarmo kertoi 16.11 ole-
van The Sounds- konsertti, mutta 28.11 on hankalampi juttu, siinä pähkäiltiin
asiaa ja tulin maininneeksi
olevani The Soundsien fani
vuodelta 1962, eli bändin
alkuajoista lähtien. Jarmo
sanoi ottavansa yhteyttä
bändiin ja sovimme pitä-
vämme yhteyttä asian tii-
moilta. Eipä kauaakaan,
kun Jarmo Kraft soitti ja
kertoi The Soundsien astu-
neen Goldeniin heti, kun
puhelumme loppui. Lyhyen
palaverin jälkeen The
Soundsien kanssa Jarmo
soitti ja kertoi homma ok. The Soundsit siirsivät 16. päivän keikkansa meidän
Snadeille Jowluille 28. päivän iltaan, wautsi, wau. Jarmo oli kertonut puhelus-
tamme ja fanittamisestani The Soundseista. Kyllä selkäpiitä kihelmöi tämän
puhelun jälkeen ja välittömästi skraitan äänirasia puhdistukseen ja The
Soundsien vinyylit soimaan, otimpa juhlan kunniaksi rommikolan.

The First aloitti soiton. . .

SUA:n Snadit Jowlut



6

Juhlaperjantai-iltana kuuden jälkeen jo ensimmäiset hipsivät odottamaan mitä
tuleman pitää. Länsisatamaan, vanhaan terminaaliin rakennettu Golden Clas-
sics Cafè, ravintola oli mukavan rosoinen tila, rikkonaisine kattoineen, vanhan
ajan kyltteineen ja julisteineen yllätti monen ensikertalaisen positiivisesti. Si-
sään tuli kuin salakapakkaan ja tilan hämyisyys ja eksoottisuus toivat mieleen
Englannin ja Saksan rock klubit. SUAlaisia oli paikalla 11 ja alkuun ruokai-
limme tosi hyvän ja sopivan pirtsakalla mausteilla ryyditetyn Chili Con Car-
nen – osalle ruokaa riitti santsiksi asti. Hovimestarinamme aktiivisesti palveli
ja meistä viimeisen päälle huolen piti Piranha Promotionsin, Lasse Hela. Hä-
nen käsialaansa oli myös makoisa illallisen valmistaminen. Monen kouraan il-
mestyi Hurriganes oluttölkki jo ennen antimia, illan jatkuessa samoissa
merkeissä. Tosin muutamien viinipullojen kera.

Urheiluautotietokilpailun kysymykset olivat melkoisen vaikeita ja sekaan oli
laitettu pari todella vaikeaa kysymystä, jolla oli tarkoitus erotella huiput poru-
kasta. Juhlaporukan tietotaso kokonaisuudessaan oli todella tasokasta. Urhei-
luautotietokisailun voitti tiukan taiston jälkeen Reijo Jämes ja sai palkinnoksi
Timpan hankkiman Convertible Collectibles kirjan. Eräs hallituksen jäsenistä
tosin sai isommat pisteet, mutta hänellä oli kotikenttäetu ja oikeudenmukai-
sesti kirja meni jäsenistölle. Tosin vielä siinäkin vaiheessa jouduttiin lopulli-
nen voittaja ratkaisemaan kahden ylimääräisten finaalikysymysten turvin.
Finaaliin tiensä olivat raivanneet Michael Klix ja Reijo Jämes. Todella tiukka
taisto voitosta.

Musiikissa vain paras kelpaa.

Musiikki pyörähti käyntiin The Firstin soittamilla rock balladeilla ja kunnon
rautalankaväännöllä. Korvat saivat ruhtinaallisen annoksen 50- 60-luvun roc-
kia jopa siinä määrin, että soolokitaristin ylä E-kieli napsahti poikki juuri vii-
meisessä kappaleessa ennen taukoa. The First perustettiin vuonna 1964, bändi
tunnettiin Suomen popmusan pintabändinä. The First oli 60-luvulla monen
Suomessa esiintyneen maailman huippubändien ja artistien avausbändinä mm.
The Jimi Hendrix Experience ja The Holles. Muistaakseni 2000- luvun alusta
alkaen The First lisäsi ohjelmistoonsa rautalankamusan. Bändin soitto oli mu-
kavan letkeää, josta selvästi tuli esiin 60-70 lukujen fiilingit. Lisää yllätyksiä
oli tulossa. Seuraavana yleisön ja lavan otti haltuun The Sounds, todellinen
suomalaisen rautalankamusiikin uranuurtaja ja keulabändi aina 60-luvulta al-
kaen. The Sounds tunnettiin erittäin hyvin maailmalla todella korkeatasoisesta
ja upeasta, sekä puhtaasta soundistaan, joka vei kuuntelijan mennessään. Bän-
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din perustajajäsenistä mu-
kana olivat Bobi Söder-
blom, komppikitara ja bas-
sokitaristi Peter Ekman.
Suureksi ilokseni totesin
soolokitaristi Erkki Sutelan
sopivan erittäin hyvin bän-
diin ja kitarasoolojen soin-
nin olevan The Sounsdsien
huikeaa tasoa ja näin ollen
soolokitaristi paikallaan.
Koskettimissa oli Esa He-
lasvuo, joka oli aikaisem-

minkin ollut Soundsien kokoonpanossa ja soitto oli kuin aikaisempina vuosina
konsanaan. Rumpalina Wille Granö antoi soitannolle hienon perusrytmin, joka
osaltaan toi mieleen bändin alkuaikojen soundin. Ikivihreitä rautalanka- ja
rock kappaleineen ja lavalle astui yllätysvieras Suomen ensimmäinen Rock-
kuningas vuosimallia 1959, Rock-Jerry. Aivan uskomattomalta kuulosti kave-
rin karhea ääni, joka vuosien varrella oli vain karhentunut ja parantunut.

Runsaan kolmen tunnin loistavassa musiikkikavalkadissa vuorottelivat The
First ja The Sounds & Rock-Jerry, bändit antoivat soiton tulla fiilispohjalta,
mikä nosti salin täyden yleisön tunnelman kattoon asti. Parketilla säpinä li-
sääntyi illan mittaan ja porukka jammaili oikein wanhan ajan tyyliin. Hauska-
na kuriositeettina Rock-Jerry esitti Jailhouse rockin ensin sellaisena kuin se
soi alkuperäisenä versiona ja vaihtoi kesken kappaleen – pienen varoituksen
kera – Elvis Presleyn sovittamaan puolta nopeampaan versioon.

Ilta oli mitä mainioin. Jostain syystä tuli mieleen Putte possun laulu ”…oi jos-
pa oisit saanut olla mukana…” talsiessa illan päätteeksi auton luo ja kotia
kohti. Ilta oli todella onnistunut ja SUAlaiset viihtyivät todella hyvin, nauttien
sydämensä kyllyydestä upeasta rautalankamusasta.

Mahtavat kiitokset The Sounds & Rock-Jerry ja The First.

Suuret kiitokset Golden Classics Cafè, Jarmo Kraft ja Piranha Promotions,
Lasse Hela

Teksti : Jarmo Heinonen ja Timo Luotsi
Kuvat : Heikki Kuivalainen

The Sounds & Rock-Jerry
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KUKA ONKERHONTOISEKSINOPEINKUSKI?

Oli jälleen se aika
vuodesta, kun on aika
selvittää, kuka on kuka.
Kyseessä oli siis
20.11 .2014 ajettu ker-
hon karting-mestaruus
ja viimevuotisen kisan
perusteella tiedossa oli
jälleen tiukka kisa.
Kerho kustanti lahjoi-
tusvaroista itse kisan ja
aika-ajoon osallistuneet
maksoivat omasta ajostaan 20 eur per nokka. Kisaan ja aika-ajoon mahtui mu-
kaan kaksitoista kuskia ja mukana olikin täysi kattaus. Tällä kertaa radalla näh-
tiin myös kauniimman sukupuolen edustaj ia.

Aika-ajon jälkeen
voitiin todeta että kär-
kinelikko erottautui
hienoisesti muista ja
kärjen lähtöjärjestys
oli paalulle ajaneen
Kari Kuljun jälkeen
Toni Lönnqvist, alle-
kirjoittanut ja Oskari
Ryti. Kisa alkoi sa-
moissa merkeissä
Karin kasvattaessa

KUKA ON KERHON TOISEKSI NOPEIN
KUSKI?

Kaikki valmista radalle lähtöön?

Kuljettajat oikeisiin ruutuihin. . .
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hienoisesti eroa To-
niin kunnes kierrok-
sella ohittamisen yh-
teydessä Kari pyö-
rähti kärkipaikalta.
Toni ei enää luovutta-
nut kärkipaikkaa ke-
nellekään ja sai näin
korjattua viimevuoti-
sen kakkossijan ai-
heuttaman rajattoman
häpeän. Itse ajoin suu-
rimman osan kisasta peräkärryn kanssa. Tai ainakin siltä se tuntui, kun Oskari
oli melkein koko kisan alle puolen metrin päässä takapuskuristani. Valitettavas-
ti (minun kannaltani) kolme kierrosta ennen ruutulippua tein ajovirheen josta
Oskari rankaisi minua kaksi mutkaa myöhemmin.

Lopputulokseksi tuli siis 1 .
Toni Lönnqvist 2. Oskari
Ryti 3 . Jani Hottola. Kisa oli
tiukkaa mutta rehtiä ja kai-
killa mukana olleilla tuntui
olevan hauskaa. Mitä tulee
itse lopputulokseen, niin
olen nuhdellut itseäni anka-
rasti viimevuotisen ykkös-
sijan menettämisestä ja
lupaan ajaa paremmin ensi
vuonna. Ensi vuonna näh-
dään! ! !

Teksti: Jani Hottola
Kuvat: Kari Vainio

Voittajat palkittu.

Tulokset selvillä.
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Mielenkiintoinen autonkatsastus

Kaikki tuntui toimivan hienosti.
Auto kehräsi ja keräsi kierroksia
kevyellä kaasun polkaisulla - Vet-
te oli käyty läpi ja todettu toimi-
vaksi, matka katsastajalla olisi
läpihuutojuttu!

Normaalirutiinina kävin näyttä-
mässä paperit, maksamassa pakokaasumittaukset ja katsastusmaksun, eli sen
vakiokuvion, jonka jokainen autonsa katsastuskonttorilla tekee. Aurinko pais-
toi ja odotusparkissa muutkin odottelivat autojensa luona numerotaulun muu-
toksia ja oman luvun ilmaantumista. Vetten kasi murisi tyytyväisyyttään ja
nostin lamput ylös odottamaan valomittausta, kun käänsin katsastuskopin
eteen odottamaan katsastusinsinööriä.

Vaan kuinka sitten kävikään

Nuori mies ilmestyi kansionsa kanssa, istui viereeni ratin taakse ja reippain
ottein suuntasi Vetten keulan kohden nostinta. Sanoin heti, että ramppi on lii-
an matala Vettelle, mutta katsastaja ajoi suoraan rampin reunan yli. Ja repivä
rytinä kantautui auton sisälle heti.

”Mikäs se oli! ” Kysyi nuori katsastusinsinööri ja näytti hämmästyneeltä.

Nousimme yhtä aikaa autosta katsomaan. Kyllä Corvetten tehot riittivät repi-
mään pakoputken kannakkeistaan irti, jos osaamaton sattuu kokeilemaan. Pa-
koputken tuen osuttua ramppiin, se repi äänenvaimentimen irti, katkaisi
pakoputken, mursi ja repi sisälokasuojan irti sekä mursi pakosarjan liitoksen.

Pyysin paperia tai todistusta, että saisin ajettua Vetten takaisin talliin ja korjat-
tavaksi. ”Eikö mitä”, katsastaja tokaisi siihen, ”katsastus on suoritettava lop-

Mielenkiintoinen autonkatsastus
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puun” ja suuntasi Vetten tielle. Kuulin miten vaimentamaton kone ulisi tuskis-
saan, katsastajan painaessa reippaasti kaasua, renkaiden ulistessa ja ottaessaan
kunnon tyypit autosta. Ääni muuttui kohta ropeltavaksi, eli joku pytyistä oli
saanut siipeensä tai jokin oli sytytyksestä pielessä.

Katsastaja ei pyydellyt anteeksi, vaan ainoastaan kehotti ajamaa suoraan ko-
tiin kun iloittelukierros päättyi ja hän luovutti autoni takaisin. Olin todella tyr-
mistynyt ja hämmentyneenä siirryin kuskin paikalle. Vaimentimen
rikkouduttua ääni oli kuin Bullit elokuvan Mustangissa – entinen muriseva
V8:n ääni oli nyt ärisevä ja epätasainen, tiesin jotain muutakin menneen rikki
kuin pelkän pakoputkiston.

Kotona odotti karu totuus. Murtunut pakosarja oli sylkenyt repeämästä kuu-
maa pakokaasua tulpanjohtoihin ja polttanut mennessään niin johdot kuin tul-
pan suojan, katsastajan nauttiessa ajamisesta. Ropeltava ääni tuli yhden pytyn
sytytyksen katoamisesta, johtojen sulettua. Sisälokasuoja oli repeytynyt koko
pituudeltaan, äänenvaimentimen rutistuttua sitä vasten. Pakoputki oli poikki
kahdesta kohtaa ja pakoputken kannatin rutistunut kasaan. Stingray oli ollut
kunnossa ja iskussaan ennen Espoon katsastuskonttoria, mutta siellä saadun
käsittelyn jälj iltä huonommassa kuin koskaan ennen.

Aika aikansa kutakin

Viisi vuotta meni osien etsimisessä, lasikuituosien purkamisessa ja kokoami-
sessa uudelleen, pakokaasun polttamien osien kunnostamisessa sekä auton
saattamisessa säälliseen kuntoon. Vieläkään en ole saanut kaikkia paikkoja ai-
van sellaiseksi kuin ennen katsastajan pahoinpitelyä. Auto on luotu liikku-
maan ja seisoessaan öljyt eivät kierrä, eivätkä laakerit saa kaipaamaansa
voitelua.

Jotkut ovat ehtineet kysellä, miksi en ole liikkunut Vettellä, mutta en ole viit-
sinyt selitellä tapahtunutta. Mistä sitä olisi voinut aavistaa, että suuresti arvos-
tettujen katsastusinsinöörin joukossa on myös taitamattomia ja osaamattomia.
Harmi vain että sellainen osui omalle kohdalle. Onneksi nykyään voi valita
oman katsastuskonttorinsa ja yksityistäminen on tuonut markkinavoimat mu-
kaan. Asiakas voi osoittaa uskollisuuttaan jaloillaan.

Jarmo Heinonen
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Mitä Joulupukin olisi pitänyt tuoda tänä Jouluna?

Erityisesti näin rauhallisemman harrasteau-
toilukauden aikaan ajatukset alkavat harhailla
tulevien seikkailujen pariin. Ehkä nämä seik-
kailut kaipaisivat uusia tuulia, esimerkiksi uu-
den kaluston suhteen? Joulun seutu on
erityisen vaarallista tällaisten houkutusten
suhteen. On hankittu lahjoja läheisille, joten
mikseipä itselleen? Alan lehdet ovat pullollaan
mitä houkuttelevimpia tarjouksia ja ”sijoitus-
neuvoja” erinäisten houkutusten suhteen. On
täysin mahdollista löytää itsensä puolen yön
aikaan nettihuutokaupan sivulla erityisen hou-
kuttelevan tilaisuuden ääreltä miettien kaataa-
ko itselleen vielä kolmannen gintonicin vai
investoiko hieman itseensä huutamalla itsel-
leen sen auton jonka on aina luvannut ennen
kuin täyttää xx vuotta. Sitä paitsi se joku siinä
jossain autolehdessä sanoi että vain typerys ei
ostaisi tällaista nyt kun niitä saa vielä halvalla,
ennen kuin niiden hinnat räjähtää käsiin ja sit-
ten on jo aivan liian myöhäistä.

Välttääkseen joutumasta tällaiseen tilanteeseen on hyvä ryhtyä varotoimenpi-
teisiin jo hyvissä ajoin, mieluiten ensimmäisten oireiden havaitsemisen jäl-
keen. Esimerkiksi jos havaitset mielessäsi liikkuvan sellaisia ajatuksia kuin
että ”puheet Aston Martin Lagondan ylläpidon haasteellisuudesta ovat vain
Esson baarin miesten höpinöitä”, on ehkä jo syytä ryhtyä varotoimiin ennen
kuin huomaat hakkaavasi autoscout.eu, mobile.de, tai leparking.fr:ää. Jos
odotat siihen saakka kun olet jo eBay:ssä, voi olla peli jo menetetty, koska
tuossa pahan valtakunnassa olet aina vain parin painalluksen päässä investoin-
nista jolle voi käydä niin kuin investoinneille voi käydä.

Mitä Joulupukin olisi pitänyt...
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Brooklands Road
Test kirjasarja on ko-
koelma lehtijuttuja
tietystä automallis-
ta/merkistä. Valikoi-
ma on erittäin laaja,
joten jopa tuo esi-
merkiksi ottamani
Aston Martin La-
gonda löytyy ko. kir-
joista. Satun tietä-
mään tämän, koska ostin kyseisen
kirjan viime syksynä. Kirjoista
löytyy tyypillisesti esittelyjä, koe-
ajoraportteja auton elinkaaren
varrelta ja sitten lopulta klassik-
koautolehtien julkaisemia ostaja-
noppaita. Näiden juttujen luke-
minen voi auttaa toipumaan pa-
himmasta investointikuumeesta.
Tosin täytyy myöntää, että oma
tilastoni asian suhteen on ollut
hieman kaksijakoinen, koska kir-
jat Alfa Romeo Spiderista, Lotus
Excelistä, Maserati Biturbosta, ja
Lotus Espritistä eivät onnistuneet
estämään hankintoja. Ehkä olen
kuitenkin vielä voiton puolella,
ainakin toistaiseksi, koska tallis-
tani ei vieläkään löydy Aston
Martin Lagondaa, De Loreania,
Citroen SM:ää, Lotus Eliteä eikä
Iso Leleä. Sitä ovatko nuo kirjat
auttaneet kuumeisiin, en osaa sanoa. Tuiki tarpeellista tietoa (viihdyttävän lu-
kemisen ohella) olen niistä ainakin saanut…

Teksti ja kuvat: Jani Hottola
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MIKAHÄKKISENVOITONMALJAT

Kaikenlaiseen touhuun sitä hölmöyksissään on tullut ryhdyttyä, mikä käy ilmi
tämän löpinän myöhemmissä vaiheissa, samoin erilaisia pieniä kommelluksia
joita tuo touhu aiheutti. Ensin kuitenkin hieman taustaa, mikä on osa suurta suo-
malaistamoottoriurheiluhistoriaa. Moottoriurheilua Eltsusta asti tiukasti seuran-
neena ja varhaisemmassa lapsuudessani Keimolassa ratatuomarina toimineena
on erilaiset ratakilpailut, niin autoilla, kuin prätkilläkin mieluisaa seurattavaa.
MikaHäkkinen herätti huomioni, voittaessaan Formula Fordin Suomen, Ruotsin
jaPohjoismaidenmestaruudetvuonna 1987.

FORMULAFORD/VAUXHALL-LOTUSSARJA

Seuraavana vuonna -88 Mika voitti Formula Fordin Euroopanmestaruuden ja oli
saman luokan Britannian mestaruus hopealla. Nyt oli päivän selvää, millaisesta
superlahjakkuudesta oli kysymys. Joten aloin tarkemmin seuraamaan miten
Häkkinenmenestyi.

BRITANNIAN"MIKAMIKA"-SARJA

Mikan siirryttyä kaudella 1989 F3- luokkaan, Dragon Motorsport kuljettajana,
eli saman tallin, jonka väreissä hän ajoi Formula Vauxhall Lotus-sarjassa. Tallin
F3 kalusto ei ollut kovin hääviä ja Mika sijoittui sarjassa vasta 12:sta. Häkkinen
vaihtoi tallia loppuvuodesta -89, jonka seurauksena tulokset paranivat ja vanha
vauhti oli taas havaittavissa. Vuonna 1990 Mika Häkkinen ja Mika Salo ajoivat
West Surrey Racingin, F3 autoja, Britannian F 3000 sarjassa. Mikat yhdessä do-
minoivat F3-sarjaa mielin määrin ja sarjaa usein kutsuttiinkinMikaMika-sarjak-
si. Kauden päätteeksi Häkkinen voitti niukasti sarjan mestaruuden ja Salo
sijoittui toiseksi. Häkän loistavat ajosuoritukset ja luotettavuus, sekä vaatimaton,
mutta oppimishaluinen luonne yhdistettyinä taistelutahtoon teki valtavan vaiku-
tuksen, muihinkinkuinallekirjoittajaan.

Mika Häkkisen Voitonmaljat
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BRITTIENHERKKÄHIPIÄ

Olin tuolloin brittiläisen suuryrityksen palveluksessa ja aina kun kävin briteissä
tai pääkonttorin isot pojat kävivät Suomessa, he aina ihmettelivät, "miten Suo-
mesta löytyymaailman parhaita rata- ja ralliautoilijoita, jotka voittavat jatkuvasti
Maailman- ja EuroopanMestaruuksia". Jamarmatus jatkui "meillä on pelkästään
Lontoossa yli kaksinkertainenmäärä asukkaita, mitä Suomessa onkokomaassa".
Oli noissa jutusteluissa yleensä aina pientä piikkiä Suomeen päin. No kauanmun
hermoni kesti kunnes lakonisesti totesin, meillä Suomessa panostetaan laatuun,
ei niinkäänmäärään. Kuin kruunuksi koko asialle kysyin, muistatko Jarno Saari-
sen ja Heikki Mikkolan? Kyllä muisti. . . Brittejä "viiksetti" kovasti suomalaisten
menestys, ensin koska Britannian F3- sarjaa kutsuttiinMikaMika- sarjaksi ja toi-
seksi eri sarjoissa Häkän tallikavereina olleet brittikuljettajat joutuivat totea-
maan,Mikanolevan liiannopeaheille.

MITENETEENPÄIN

Mika Häkkisen loistavasta menestyksestä huolimatta ei ollut kirkossa kuulutettu
Mikanuran jatkuvanhuipulle asti. Suomi oli pienimarkkina-alue Pohjois-Euroo-
pan takamailla, eikä kotimaisia sponsoreita ollut ruuhkaksi asti tukeaan tyrkyttä-
mässä. Tämän omasta kokemuksestaan erittäin hyvin tiesi ensimmäinen
suomalainen Formula1 :ten maailmanmestari Keijo "Keke" Rosberg, joka voitti
mestaruutensa 1982. HäkkisenmanagerinaKeke käytti kaikki oman uransa aika-
na ja sen jälkeen syntyneet suhteensa luodakseen suojateilleen, joihin kuului
myös Jyrki Järvilehto alias JJ. Lehto päästä F1 - uransa alkuun. Ja tuloksiakin syn-
tyi, sillämolemmille suojateilleenKeke hommasi F1 -sopimukset.

TEAMLOTUS-F1

Kaiketi Keke Rosbergin hienonmanageroinnin jaMika Häkkisen lahjakkuuden,
sekä alempien sarjojen menestyksen myötä ovet Formula1 avautuivat, uuden
TeamLotuksen tallipäällikön PeterCollinsin kiinnostuttuaHäkkisestä. Keke teki
taikojaan ja kaivoi jostakin tarvittavan määrän riihikuivaa valuuttaa, siis noin re-
pullisen verran, sekä varmisti Mikan Lotus-sopimuksen, vuosille 1991 ja 1992.
Hyvin nopeasti selvisi, ettei Lotus 102B, jossa oli Juddin V8 - moottori ollut ko-
vinkaan nopea ja lisäksi auto erilaisten vikojen vaivaama. Mutta tälläkin kilpailu-
kyvyttömällä kalustolla Mika ajoi komeasti San Marinon GP:n viidennelle
sijalle. Seuraavan vuoden Lotus 102D:n ja myöhemmin Lotus 107:n oli hankittu
moottoriksi Ford HB V8, mikä oli selvästi iso askel parempaan suuntaan ja auto
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oli muutenkin kilpailukykyisempi. Hä-
kä kiitti tallia luottamuksesta ja ajoi
neljännelle sijalle, Ranskan ja Unkarin
Grand Prixeissä. Kauden päättyessä
Mikalla oli 11 MM-pistettä, joilla hän
oli kahdeksannella sijalla kuljettaj ien
pistetaulukossa. Tämä huomioitiin
huipputalleissa Williamsilla ja McLa-
renilla. Erilaisten mielenkiintoisten
vaiheiden jälkeen Häkkinen teki sopi-
muksenMcLareninkanssa.

MCLAREN VUODET – MESTA-
RUUDET

1993 Mika Häkkinen oli tallissa testi-
kuskin roolissa, kun ykköskuski Ayr-
ton Senna vatuloi kokoajan ajan-en
aja-ajan ja toinen kisakuski jenkki Mic-
hael Andretti floppasi täysin ja ajoi lä-
hinnä terveisiä. Andretti aikansa
rimpuiltuaan heitti pyyhkeen kehään ja
Mika ajoi vuoden loput kolme kilpai-
lua. Häkä painoi hanaa ja Portugalin
GP:n aika-ajoissa ja nokitti mestari
Ayrton Sennan, mistä brassi ei pitänyt
ja koitti tuttuun tyyliinsä, politikoimal-
la saada Häkä huonoon valoon tallin si-
sällä. Mika vastasi politikointiin
ajamalla Japanin GP:ssä kolmanneksi,
päästen samppanjan makuun. Vuoden
1994 alussa Ayrton Senna siirtyi Wil-
liams talliin ja Mika sai tallikaverik-
seen taas britin tällä kertaa kokeneen
Martin Brundle. McLarenin moottorit
vaihtuivat Peugeotin A4/A6 V10 voi-
malaitteisiin, jotka olivat todella heik-
koja ominaisuuksiltaan ja niitä
poksahteli miltei joka kisassa levittäen

"pyhää ja kallista savua" radalle. Epä-
luotettavista moottoreista huolimatta
Mika hanskasi kauden komeasti sijoit-
tuen kerran toiseksi ja viisi kertaa kol-
manneksi, ollen kauden päättyessä
kuljettaj ien MM-pisteissä sijalla 4.
McLaren joutui taas kaudeksi 1995
vaihtamaan moottoritoimittajaa ja tällä
kertaa toimittajaksi tuli Mercedes-
Benz. Mersun ensimmäisen vuoden
koneet, eivät olleet menestystarina,
mutta Mercedes-Benzillä oltiin lähdet-
ty tositarkoituksella leikkiin mukaan.
Mika saavutti hankalan kauden aikana
kaksi toista sijaa, mutta sitten tapahtui
todella raju ja vakava onnettomuus
kauden päätöskilpailu Adelainen aika-
ajoissa 12. päivämarraskuuta. Brewery
Bend- mutkassa, Mikan ulosajo näytti
todella pahalta, kun pää pomppi kuin
jojo, eikä mitään reagointia ollut ha-
vaittavissa. Arvelin ettei tuosta voi sel-
vitä, mutta onneksi olin väärässä.
Ulosajon syynä oli takarenkaan tyhjen-
tyminen juuri kaarteeseen tultaessa.

MIKANTAISTELU

Onnettomuuden jälkeen Häkkinen
taisteli itsensä kuoleman rajamailta,
kovan ja määrätietoisen kuntoutuksen
myötä takaisin McLarenin rattiin, vuo-
den 1996 avauskilpailuun, joka ajettiin
Australian Melbournen radalla. Kai-
kenkukkuraksi Häkä pieksi tallikave-
rinsa britti David Coulhardin. Mika oli
kauden päättyessä kuljettaj ien sarjapis-
teissä sijalla viisi ja David seitsemäs.
Häkkinen oli kauden sensaatio, loista-
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va kausi toipilaalta. McLaren jatkoi
edelleen kaudella 1997 Mercedes-
Benzin epäluotettavilla moottoreilla ja
kuljettajaparilla Häkkinen ja Coult-
hard. Taas kertaalleen tuntui vialliset
moottorit osuvan Mikan autoon. Moot-
torivikojen takia hän joutui johtoase-
masta keskeyttämään Britannian,
Itävallan ja Luxemburgin GP:t, mutta
kauden päättävässä Euroopan GP:ssä
Häkkinen otti F1 - uransa ensimmäisen
GP-voittonsa. Mahtoi Mikalla olla
mahtava fiilis kaiken epäonnen jäl-
keen.

MAAILMANMESTARUUDET

Uusi kausi ja uudet kujeet tuntui olevan
Häkkisen ja McLarenin teemat alka-
valla kaudella 1998. Mercedes-Benz
oli saanut rakennettua selvästi luotetta-
vamman moottorin ja Mika aloittikin
kauden kahdella peräkkäisellä voitolla.
Hyvin nopeasti kävi selväksi, päävas-
tustaja oli Ferrari ja Michael Schumac-
her. Taistelu radalla maailman
mestaruudesta oli kovaa eikä armoa an-
nettu, eikä sitä pyydettykään. Tiukan
taistelun Mika Häkkinen käänsi voi-
tokseen ja sai jopa Schumin tekemään
virheitä. Näin oli Suomi saanut uuden
F1 - Maailman Mestarin - Mika Häkki-
nen. Maailman Mestari Häkkisestä
huokui itsevarmuutta kauden 1999 al-
kaessa ja mikä ettei, olihan McLaren
osoittanut taas toimivuutensa. Kauden
puoliväliin asti näytti siltä, että maail-
man mestaruus ratkaistaisiin taas Häk-
kisen ja Schumin välillä, kunnes

Britannian GP:ssä Schumi ajoi nokka
edellä ulos radalta ja loukkaantuen,
jonka seurauksena hänen kautensa oli
ohi. Ensin helpolta vaikuttava koko-
naistilanne muuttui Häkkisen ajettua
parissa kilpailussa ulos radalta ja kes-
keytettyä, sekä parissa kilpailussa ta-
pahtuneeseen keskeytykseen moot-
toririkkojen vuoksi. Näin yhtäkkiä tais-
telu maailman mestaruudesta alkoi
Ferrarin kakkoskuski Eddie Irvinea
vastaan, joka oli pisteissä päässyt Häk-
kisen tuntumaan. Häkkisen ja Irvinen
kaksintaisteluun mestaruudesta osal-
listui Mika Salo, sillä hänet oli palkattu
korvaamaan Schumi. Mika Häkkisen
jouduttua keskeyttämään Saksan GP:n,
Mika Salo olisi voittanut kisan, mutta
Ferrarin tallimääräyksellä Salon oli
laskettava Eddie Irvine ohitseen ja voit-
toon. Näillä pisteillä Irvine siirtyi joh-
toon maailman mestaruuspisteissä.
Häkkisen oli voitettava kauden päättä-
vä Japani GP ja juuri niin Mika teki ja
ohitti Irvinen Ferrarin oikein ison maa-
ilman tyyliin. Nyt Mika Häkkinen oli
kaksinkertainen Formula1 :ten Maail-
man Mestari. Tässä ne tärkeimmät aja-
malla tehdyt suoritukset.

VOITONMALJAT

Non nii noiden esilöpinöiden jälkeen
päästään vihdoinkin kupliviin kuohu-
juomiin. Olin itselleni vakuuttanut Mi-
kaMika- sarjan aikana, nyt Suomella
on Häkkisessä, F1 -tasolle yltävät kus-
kit. Häkkisen sopimuksen varmistuttua
Team Lotuksen kanssa marssin "pitkä-
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ripaiseen" ja ostin kuohujuoman, odot-
tamaan Mikan ensimmäistä F1 voittoa.
Moinen järjettömyys herätti paljon
naureskelua kaveripiireissä ja erityi-
sesti siinä naisessa jokameillä asui, jota
vaimoksi kutsutaan. Alkuvuodet Lo-
tuksella ja McLarenilla eivät olleet au-
toista johtuen häikäiseviä, mutta
Mikan nopeus ja ajotaito olivat havait-
tavissa. Usko Häkään oli vahva ja
vankkumaton. Kuittailuja tuli jokaisen
F1 -kisaviikonloppuisin, sillai isosti,
"taitaa kuohujuomasi muuttua luu-
muksi ennen, kuin Häkä voittaa". "Vee-
tuilua" aiheesta kavereilla riitti, ihan
joka käänteessä, mutta ne loppuivat
kuin seinään 12.11 .1 995, Mikan louk-
kaannuttua vakavasti Australian GP:n
aika-ajossa. Häkkisen toipumisesta
tulleet hyvät uutiset herättivät orasta-
van toivon .. . jos sittenkinvielä.

Ja niin siinä sitten kävi. Mika voitti en-
simmäisen kisansa 1977, Euroopan
GP:ssä. Sitten tuli se hetki jota olin
odottanut vuoden 1990 joulukuusta al-
kaen, sain korkata melkein seitsemän
vuotta kaapissa muhineen samppanjan
- Mika Häkkisen voitonmaljat. Tämän
jälkeen alkoi hervoton puhelin- teksti-
viesti ja sähköpostiterrorismi niitä epä-
uskoisia kohtaan, jotka aikanaan
herjojaan heittelivät. Tämän jälkeen
saimme vielä nauttia yhdeksästätoista
kuplivasta samppanjapullollisesta. To-
kihan olen muistanut ihan näihin päi-
viin mainita kuinka herkulliselta Mika
Häkkisen voitonmaljat ovat maistu-
neet. Eikä tässä vielä kaikki, sanoi enti-

nenkin helppo-Heikki. Seurasin loma-
ja työmatkoillani aina Formula1 kisoja
ja aina Mikan voitonmaljat tuli nautis-
keltua missä milloin olinkin, tämä kai-
keti menee vielä normaalin toiminnan
piikkiin. Mutta olin päättänyt, ettämaa-
ilmalla nautitut Häkkisen voitonmalja-
pullot tuodaan tyhjänä kotiin, maa-
ilmalta. Helppo juttu, eikö totta. Ei se
käynytkään niin kuin Strömsössä ja
koska olin selvästi salakuljettajan tai
terroristin näköinen jouduin muutaman
kerran matkatavaroitteni kanssa teho-
tarkastukseen mm. Italiassa ja Kreikas-
sa . No ei mitään rikollista löytynyt,
muttamatkalaukussani olleet tyhjät hy-
vin pakatut samppanjapullot herättivät
haloon. Italialaiset ymmärsivät asiayh-
teyden lyhyen kaavan mukaan ja nau-
reskelivat koko tapahtumalle, he
katsoivat pullot ja näkivät niihin kir-
joittamani Häkkisen nimen, GP nimen,
päivämäärän ja paikkakunnan missä
juoma oli nautittu. Jotkut pahoittelivat,
kunHäkkinen ei ajanut Ferrarilla. Krei-
kassa meinasi käydä oikein huonosti,
arvoisat turvallisuus- poliisi- ja muut
virkailijat olivat ihmeissään, miksi hul-
lu suomipoika haluaa viedä tyhjiä pul-
loja kotimaahansa. Matkalaukkuja ja
meikäläistä läpivalaistiin kerran jos
toisenkin. Koska tilanne meni niin sa-
notusti kiharaksi, tarvittiin parikin tulk-
kia leikkiin mukaan. Ensin ei saanut
matkalaukkua avata ja katsoa pulloja.
Kun koetin jotain sanoa, näytettiin, että
pidä kita kiinni. Sitten ne ketkut alkoi-
vat sättimään toisiaan ja hyvä ettei tul-
lut käsirysyä aikaiseksi. Istuskelin ihan
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rauhassa ja katsoin naureskellen remuamista. Tulkki tuli viereeni ja juteltiin hetki
matkatavaroistani. Hän kertoi viranomaisten luulevan pullojen olevan, pullojen
muotoonmuotoiltua uutta räjähdysainetta. Siinä viranomaisten keskenään rähis-
tessämenin ja avasinmatkalaukun ja otin pullot esiin, kolautin yhtä pulloa kynäl-
lä, jolloin koko viranomaiskatras kääntyi meikäläistä kohti ja tulkki selitti taas
kertaalleen asian. Tämän jälkeen "wanhemman sivilisaation" edustajat olivat
ihan pihalla. Ei ne tienneetmitä olisi pitänyt tehdä, joten tulkki sanoi heille, nyt on
leikit leikitty ja tämäherra saatetaan lähtöportille. Ja nyt onkiire, kone lähtee koh-
ta. Vain tulkki pahoitteli tapahtunutta, muut nostivat nokkansa pystyyn ja katosi-
vat vähin äänin. No ei kun koneen lähtöportille, jonne ehdin ihan hyvissä ajoin,
koneessa kyllä nauratti pölhöjen touhut. Ja ajattelin se siitä sitten.. . väärin. Tele-
fooni ja muut ihmeelliset viestimet on keksitty ja Helsinki-Vantaalla sain sitten
virkavallan huomiota osakseni, vaikken sitä tahtonutkaan. Tosin toiminta oli
kohteliasta ja he kertoivat, mistä oli kyse. Hellaksen pojat olivat tehneet minusta
Suomen viranomaisille jonkinlaisen turvallisuusuhkailmoituksen. Virkavaltaa
nauratti, kun kerroin mistä on kyse ja tutkittuaan matkatavarani ja läpivalaisseet
minut oli asia selvä. Sanoin, laittakaa raporttiinne, että tulevaisuudessa olen Hel-
laksen pojille todellinen painajainen.. . Tosin en ole sen jälkeen siellä periferiassa
vieraillut.

- KIITOSMIKAHÄKKINEN

TimoLuotsi






