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Kädessäsi on vuoden 2013 ensimmäinen Bensaa SUAnissa
lehti. Koska yhdistys on uusi, 2012 perustettu, niin lehtiä ei
viime vuonna ilmestynyt kuin kaksi numeroa. Tänä vuonna
pyritään tekemään kaikki neljä lehteä. Lehtiä ei synny ilman
juttuja joten muistutan jo nyt että pistäkää tulemaan mielen-
kiintoisia tarinoita ja juttuja allekirjoittaneelle niin saadaan

lehteen sisältöä vuoden tapahtumista ja urheiluautoiluun liittyvistä asioista.

Täytyy kyllä sanoa, että en olisi vielä keväällä 2012 uskonut kuinka paljon
uusi SUA kerho saa aikaiseksi vuoden 2012 aikana. Odotin itse vähemmän ta-
pahtumia mutta saimme kuitenkin tehtyä paljon ja siitä kiitokset SUA halli-
tuksen jäsenille ja mukana olleille muille jäsenille ja yhteistyökumppaneille.
Viime vuoden hienoin tapahtuma oli ehkä Vanajanlinnan näyttely joka onnis-
tui ehkä yli odotusten mutta en yhtään epäile vaikka tänä vuonna saadaan sa-
manlainen tapahtuma aikaiseksi mikäli samat toimijat ovat mukana.

Tähän lehteen on saatu juttuja mm Jarmon autonhakumatkasta osa 2, Hvitt-
räsk kesä tapahtumasta , Mäkiauton rakennusprojektista, Erkki Lehmuskallion
autonhakumatkasta ja raportti TopGearLive tapahtumasta.

Vauhdikasta vuotta 2013 kaikille.

Päätoimittaja
Osmo Raninen
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Vuosikokous 2013

Vuosikokous 1 4.2.201 3

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

Paikka: H elsinki; Orapihlajantie 21 -27 B 1 0 /Seitz

Aika: 1 4. 2. 201 3 klo 1 8: 00

1 . Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen lai l l isuus ja päätösvaltaisuus

4. H yväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään ti l inpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan

lausunto

6. Päätetään ti l inpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä

7. Vahvistetaan li ittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hall ituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja hänen varatoiminnantarkastajansa

1 0. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tule mukaan vaikuttamaan SUA:n toimintaan ja osallistu vuosikokoukseen!
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Auton haku Amerikasta osa 2.

Kotimaassa varmistin AAA:n, eli
American Automobile Associationin
jäsenmaksun, jota hyödynsimme hal-
vempaan hotellimajoi- tukseen. Pai-
kallisesta Seven Elevenistä ostetuista
autonmyyntilehdistä rengastin sopi-
van hintaiset ja kiersimme jututta-
massa myyjiä ympäri Los Angelesia.

Seitsemännen Corvetten kohdalla varustelu, hinta ja kunto osuivat yksiin toi-
veitteni kanssa. Istuessani myyjän keittiössä allekirjoittamassa matkashekkejä
käyttöön, hän tuijotti pitkään lappurivejäni. ”Is this real money?” hän kysyi
katsoessaan yhtä matkashekkiäni lamppua vasten.
Kannattaa muistaa, että USA:ssa pankista nostetustakin rahasta joutuu maksa-
maan ja matkashekit ovat turvallisin maksuväline, ellei halua kantaa kasaa dol-
lareita mukanaan. Visaa eivät yksityiset myyjät jostain syystä pysty
hyödyntämään.

Heti oston jälkeen ajoin Vetten lähimmälle AAA:n suosittamalle korjaamolle
tarkastukseen. Samalla kävin hakemassa autovakuutuksen Farmer’s Marketis-
ta, halvimmasta mahdollisesta, USA:n läpiajoa varten. Auton jarrut ja bensalet-
kut kaipasivat uutukaista osaa, mutta sen jälkeen matka saattoi alkaa. Kaksi
viimeistä ostosta olivat ratin lukitseva tanko ja auton kangaspeitto.

Vaimoni olisi ollut valmis lähtemään heti liikkeelle, mutta päätin tutustua Uni-
versal Studioon. Halusin odottaa yöhön, sillä seuraava etappimme kulkisi Mo-
javen autiomaan halki kohden itää, enkä uskaltanut ylikuumentaa Vetten isoa
myllyä hiekkaerämaan keskellä.

Tiet olivat kuin kynällä ja viivottimella piirrettyjä suoria. Pitkää pätkää riitti ja
hetkittäin olo oli kuin kulisseissa. Vieressä siinsi kaktuksia ja hienoa hiekkaa,
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sinervän taivaan piirtyessä kauas horisonttiin. Rekkojen torven törähdykset
kaikuivat yössä, kun niitä ohitteli harvakseen. Rekkaparkeissa tuksutti autoja
jonoina ja niiden ilmastointilaitteet tiputtelivat vesivanoja asfaltille. Mac kuor-
murit olivat enemmistönä. Muutama pörröinen öinen kulkija vilahti nopeasti
tien yli, kun ajovalot osuivat niihin.

Aamun kajo punerrutti jo taivaanrantaa, kun etsin viittaa leirintäalueelle.
USA:ssa KOA leirintäalueketjun kortilla sai joka kuudennen yöpymisen ilmai-
seksi. Vaikka autoon mahtui vain pieni matkalaukku, korjaus- setti, makuupus-
sit ja teltta, se sopi mukavasti muiden leiriytyjien joukkoon. Heti kun
pysähdyimme, heitin kangassuojan auton peitoksi ja otimme nokoset teltassa,
ennen kuin päivä muuttuisi liian kuumaksi. Silmien umpeutuessa, mielikuvissa
häilyi varoitus kalkkarokäärmeistä.

Pakahduttava kuumuus pakotti lyhyen unen jälkeen jatkamaan matkaa ja ilmas-
tointilaite tuntui tosi tarpeelliselta. Leirintäalueen kassalla oli paperipussi, jossa
oli päällä varoitus kalkkarokäärmeistä. Pussin sisällä oli prikka kiristettynä ku-
minauhan ympäri ja paperipussia varovasti raottaessa, prikka rapisi sen reunoi-
hin aivan kalkkarokäärmeen kalisevan hännän äänellä. Menin tuohon halpaan
ja sekös kassaa nauratti.
Mojaven reunalla kyltit osoittivat Grand Canyonille, seuraavan etappimme
suuntaan…

Jarmo Heinonen

Jatkuu osassa 3.
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Vitträskin Hvitträsk kesätapahtuma 21.7.2012

Kesätapahtuma kokosi Vitträskin parkkialueelle tuomariston kopioituine oh-
jeineen ja muutamine lehtileikkeineen kalliomaalauksista hyvissä ajoin ennen
H-hetkeä. Edellisenä iltana tuomaristo oli kiertänyt vielä kertaalleen tehtäväras-
tit ja mitannut matkat valmiiksi ohjeeseen.

Hvitträsk
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Kisailijoille kokoontuminen oli klo 12
Hvitträskin parkkipaikalla ja kisa alkoi
siitä, kun autokunta sai ohjeet käteen-
sä. Kilpaileminen oli merkitty päätty-
väksi kello 15:00 Hvitträskin park-
kipaikalle. Maali ja lähtö olivat siis sa-
massa paikassa. Voittajaksi sovittiin
kruunattavaksi se, joka ensimmäisenä
kokoaisi kuviksi kaikki annetut tehtä-
vät ja palaisi autokuntineen Hvitträs-
kin parkkipaikalle. Vaikka kukaan ei
olisi onnistunut saamaan kaikkia vih-
jeitä kokoon klo 15:00 mennessä, kisa
olisi päättynyt kuitenkin kaikkien osal-
ta tasan kello 15, jolloin tämän ajan
jälkeen autokuntien oli ilmestyttävä
Hvitträskin parkkipaikalle varttitun-
nissa (klo 15:1 5 mennessä) ollakseen
mukana kisassa. Siinä tapauksessa että
aikaraja olisi täyttynyt kisailijoiden
osalta, voittaja olisi ollut se, jolla oli
eniten oikein otettuja kuvia koossa.
Siis lauantaina 21 .7. 2012.

Autokunta tarvitsi kamerakännykän
tai digitaalikameran. Myös mieluusti
auton, vaikka matkan sai kävelläkin.
Matkalla joutui poistumaan autosta,
jolloin käsillä olevasta vihjepatteris-
tosta oli myös hyötyä. Matkaa kisalla
oli vaivaiset 37 kilometriä, sekä mah-
dolliset mittavirheet ja kierrot siihen
lisättynä.

Vihjeet kisaa varten annettiin seu-

raavasti

1. Vihje: Nollaa autosi trippimittari
lähtiessäsi Hvitträskin parkkipaikalla

tai kirjoita kilometrilukema matkamit-
taristasi muistiin. Tarvitset joko karttu-
rin katsomaan matkamittariasi tai
joudut tarkastelemaan sitä yksin.
2. Vihje: Kyse on leikkimielisestä kil-
pailusta. Älä missään tapauksessa häi-
ritse asukkaita ja heidän rauhaansa,
etsiessäsi vihjeitä maastosta.
3. Vihje: Soita kisan alussa annettuun
numeroon jos eksyt matkallasi tai tar-
vitset apua. Huomannet että muutkin
saattavat soittaa samaan aikaan, eli il-
maisset asiasi lyhyesti?
4. Vihje: Kuvaa esitetty asia niin, että
pystyt kuvallasi osoittamaan käyneesi
paikalla. Pelkkä kuva aiheesta ei siis
riitä.

Ensimmäinen tehtävä, Vitträskin

kalliomaalaukset

Ensimmäinen tehtävä oli löytää Vitt-
räskin rantakalliosta ryijymuotoiset
kalliomaalaukset ja ottaa niistä kuva.

Reittiohje kuului seuraavasti. ”Parkki-
paikan tuloaukon vierestä löytyy kyltti
”Saaristen haudalle” ja polku alas ran-
taan. Käänny rannassa oikealle ja jatka
niin pitkälle, että oikealla puolellasi
näkyy tasanne kallion puolessa välissä.
Maastossa on myös kylttejä kyseiselle
tasanteelle ja kalliomaalauksille. Kat-
soessasi välitasanteelta Vitträsk -jär-
ven yli suoraan länteen, kallio-
maalausten ollessa suoraan takanasi,
näet vastarannalla siintyvät voimajoh-
dot – niiden alta löytyy seuraava kal-
liomaalaus. Hvitträskin rakennukset
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pilkottavat tasanteelta katsoen vinosti
vasemmalla.

Voit myös ajaa kalliomaalauksia lä-
hemmäksi, vaikkakin auton parkkee-
raaminen on vaikeampaa; ohjeet
seuraa- vassa. Ajo-ohje: Aja Hvitträs-
kin parkkialueelta alas 0,5 km ja kään-
ny jyrkästi vasempaan Rauhalan tietä.
Aja eteenpäin tien (ja kallion) laelle,
1 ,0 km asti. Oikealla puolen tietä mah-
tuu yhden auton parkkeeraamaan. Pa-
laa jalkaisin takaisin 150 metriä aidan
viertä postilaatikolle 40 ja käänny ran-
taa kohden. Kulje häiritsemättä asuk-
kaita rantaan asti – varo
äkkijyrkännettä. Polku alas tasanteelle
löytyy jyrkänteen oikeanpuoleisesta
(pohjoisesta) päästä.”

Toinen tehtävä oli löytää Svartvikin

automuseo

Ohjeet Svartvikiin olivat seuraavat:
”Aja Hvitträskin parkkipaikalta alas
0,5 km ja käänny vasempaan hiekka-
tielle, Rauhalantielle. Aja Rauhalan-
tien päähän, kunnes saavut 3,7 km
kohdalla asfalttitielle. Käänny vasem-
paan. Aja asfalttitietä, kunnes matka-
mittarissasi näkyy 5,4 km ja
Vehkalahdentien kyltti näyttää vasem-
paan. Jatka eteenpäin 6,6 km kohdalle
ja käänny oikealle Kanervatien koh-
dalla. Vasemmalla puolella on Parkki-
paikka merkki – jätä autosi siihen.
Svartvikin entinen automuseo on aivan
lähellä, mutta se ei ole alkuperäisessä
käytössä. Sisällä museossa on vielä

vanhat autojulisteet jäljellä. Missä
käytössä Svartvikin automuseo on ny-
kyään (voit osoittaa sen kuvalla)?”

Kolmas tehtävä oli Juusjärven kal-

liomaalaukset

Ohjetta kopioiden: ”Jatka Svartivikin
automuseon parkkipaikalta takaisin
vanhoja jälkiäsi, eli käänny Kanerva-
tieltä tullessa vasemmalle. Aja takaisin
T-risteykseen, 7,7 km kohdalle ja
käänny vasemmalle: kyltissä lukee: ”5
Vols”. Aja tietä kunnes 9,2 km kohdal-
la näkyy oikealle kyltti ”Puna-ahon
tie” ja hiekkatie jatkaa ylös mutkitellen
mäkeen. Matkamittarissasi 9,7 km
kohdalla on ”Punakanjoni” vasemmal-
le, käänny sinne. Etsi sopivaa parkki-
paikkaa vasemmalta puolen tietä tai
jatka 9,9 km kohdalle, jolloin oikealla
näkyy tonttikyltti nro 21 (valkoisella
pohjalla musta numero). Tämän ly-
hyen ja kapean tien päässä näkyy pieni
mökki, jonka takaa nousee tien suun-
taisesti ylös kalliolle polku. Näet voi-
malinjan kulkevan siellä korkeuksissa
myös.

Kiipeä kallion laelle ja saavutettuasi
kesken jääneen linnoituksen kiviröyk-
kiöt, käänny viistosti oikealle; Juusjär-
vi näkyy silloin edessäsi ja voimalinja
kulkee melkein ristiin kulkulinjasi
kanssa yläpuolella. Kulje varovasti
kallion harjannetta kohden melkein
rantaan. Oikealla puolellasi on syvä
jyrkänne, jonne ei ole syytä pudota –
eikä alhaalla näkyvän talon asukkaita
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saa häiritä. Kierrä niemen kärjestä va-
semmalle, kunnes tulet vanhan saunan
kivijalalle (itse rakennusta ei enää ole).
Seiso saunan betonisella tasanteella ja
tarkastele kallioseinämää. Kuvaa.”

Neljäs tehtävä oli Viinipaja

”Palaa entisiä jälkiäsi takaisin Puna-
ahon tietä pitkin, kunnes saavut asfalt-
titielle 10,7 km kohdalla. Käännyt oi-
kealle. Aja mutkittelevaa tietä pitkin
niin kauan, kunnes tulet T-risteykseen
13,8 km kohdalla ja käänny oikealle,
kun edessäsi on kyltti ”Evitskog 4”.
Jatka Juusjärventietä pitkin, kunnes
18,0 km kohdalla näkyy kyltti ”Lapin-
kylä 5” ja käänny oikealle 11 30 tietä.
Matkamittarissasi näkyy 19,5 km kun
tien oikealla puolella on punakattoinen
rakennus, jossa on valkoiset rapatut
seinät. Sen vieressä on keltainen karta-
notyyppinen puurakennus. Tämä pu-
nakattoinen rakennus oli ennen
Viinipaja, jonka viinipullojen etike-
teissä käytettiin Juus- järven ja Vitträs-
kin kalliomaalausten kuvia. Mikä
rakennus on nykyään? Voit osoittaa
sen kuvalla.”

Viides tehtävä oli: alku on loppu

Ohjeet viimeiselle tehtävälle kuului
seuraavasti: ”Voit palata takaisin läh-
töön hiukan toista kautta. Käänny ta-
kaisin tiellä 11 30 (Viinipajan edestä
vasemmalle). Jatka edellisen kään-
nöksen ohi (kohdassa 21 ,2 km) ja jatka
mittarilukemaan 22,6 km ja käänny

Salvikintielle vasemmalle. Silloin nä-
kyy myös kyltti ”Kirkkonummi 11”.
Aja 24,8 km kohdalle, jolloin oikealle
näkyy kyltti ”Kirkkonummi 8” ja
käänny oikealle. Jatka 26,4 km kohdal-
le ja käänny vasemmalle. Kyltissä lu-
kee ”6 Vitträsk”. Mittarilukeman
kohdalla 33,2 km oikealle kääntyy
”Rauhalantie”. Rauhalantie päättyy,
kun mittarilukemasi on 36,5 km, josta
käännyt jyrkästi oikealle. Jatka ylös
parkkipaikalle; 37 km kohdalla olet
perillä, eli takaisin.”

Maalissa

Maalitehtävän kohdalla luki seuraa-
vasti: ”Varaudu ylimääräiseen tunnis-
tustehtävään parkkipaikalla”. Varapu-
heenjohtajallamme Timolla oli pussis-
sa erilaisia osia, kuten vanhan rättisiti-
kan tuoliin kuuluva osa. Mysteeristen
pussitunnustelujen jälkeen oli tehtävä-
nä arpoa voittaja. Tällä kertaa tuoma-
risto päätyi siihen, että suvereenia
voittajaa ei löytynyt ja painui kahville
ja virvokkeita nauttimaan Vitträskin
ravintolaan. Erämaalinnan puistikko
oli kauneimmillaan ja ympäristö kuk-
keimmillaan. Se oli mitä mainioin
paikka ja tilaisuus leikkimielisen kisan
pitoon.

Jarmo Heinonen



Vanajanlinna 8.-9.9.2012

Perjantai oli jatkuvaa autojen kuljettamista. SUA:n hallituksen pätevimmät
kuskit ja muutama apuri rahtasivat autoja näyttelyä varten jo aikaisin perjantai-
na. Iltakokous sujui nopeasti ja onneksi näyttely oli Vanajanlinnassa, sillä ilta-
pala oli maittava. Pikaisesti seulottiin tilanne makuutilan viereisessä
neuvottelutilassa, ennen unta ja kartanon kummitusta. Lauantaiaamun sumu sai
urheiluautojen ikkunat helmeilemään kosteudesta. Edellisen päivän hallitus oli
hoitanut kiihkeää yhteydenottoa sponsoreihin, yrityksiin ja autokerhoihin, nyt
oli autojen puunaamisen aika.

Kello yhdeltätoista lehmuskujan läpi ilmestyi upeita autoja yksi toisensa jäl-
keen, siirtyen sovituille paikoilleen. Vanhin entisöity osallistuja oli vuodelta
1926 ja uusimmat muutamien viikkojen vanhoja autoja. Portit aukesivat kello
kahdeltatoista vierailijoille.

Vanajanlinna tarjosi hyvän ja sopivanhintaisen ruuan, sekä upean ympäristön
autofanaatikkojen kiertelyyn. Hyväntekeväisyysajoon Ford GT:n mukaan kii-
vennyt Jani oli kyllä ajonsa ansainnut, eikä hymy meinannut laantua. Parkki-
kentän helikopterilta tuli korkea-arvoisia vieraita valtakunnan huipulta, joita
erikoisautot myös kiinnos-
tivat. Ensi vuonna varataan
paremmat laskeutumisvalot
muillekin helikoptereille ja
vierailijoille.

Aamunäyttelyn jälkeen tuli
lisää autokuntia ja urhei-
luautoja sekä klassikoita oli
kaiken kaikkiaan 150 päi-
vän päättyessä ja parkkipai-
kalla lisää. Lehmuskujalla
oli lopulta autoja toista
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näyttelykierrosta varten.
Vierailijoita kävi yli
2500, ennen portinvarti-
jan seottua laskuissaan.
Näyttelyn teemoina löy-
tyi Lotus Esprit 40 vuot-
ta, Porsche 60+ ja Monte
Carlon voittajan, Lancia
Integralen kisakuninkuu-
destahan oli kulunut 25
vuotta.

Kello viideltä oli palkintojen jako. ”Parhaiten osallistunut harrasteautoyhdis-
tys” oli Naisten Automobiiliklubi ry, joka palkittiin heti sen jälkeen, kun he oli-
vat saaneet jaettua omat palkintonsa (jonka SUA lahjoitti heille eteenpäin
ojennettavaksi). Naiset valitsivat ”Paras asu-ajoneuvoyhdistelmä” palkittavak-
si Ford Mustang GT-350 Shelby 1965:n, ja sen omistajat Heli ja Tuomo Tam-
men. ”Paras klassikko” oli naisten mielestä Chevrolet Corvette 1959,
omistaj inaan Pekka Vesterinen ja Sampsa Koskelainen

”Lotus Esprit 40 vuotta” palkinto ojennettiin Jussi Alankolle ja ”Porsche 60 +
vuotta” palkinto Karis Caragen henkilökunnalle. ”Vanajanlinnan Valinnan” te-
ki Riikka Nieminen ja autoksi valikoitui Janne Pönnin Chevrolet Corvette
1969. Jokaisessa autonäyttelyssä valitaan ”Paras maalaus”, jonka pokkasi tällä
kertaa itse maalari, Miira-Maria Rekola.

Suomen Urheiluautoilijoitten hallitus ja Antti Vihanto jakoivat kolmen sarjan
kolmelle parhaalle palkinnot. ”Parhaat klassikot” sarjan ykkönen oli Mika San-
talan Buick Opera Coupe 1926 ja toiseksi tuli Jarmo Korpilahden Pontiac GTO
1967 sekä kolmanneksi Grips Garagen Jaguar MK II. ”Parhaat GT autot” luo-
kassa paras oli Facel Vega HK2 1962 /Triangle Motors ja toinen Yrjö Rauniston
Ferrari Mondial. Kolmanneksi sijoittui Pekka Taskisen Dodge Charger vuodel-
ta 1968. ”Parhaat urheiluautot” näyttelyssä olivat 1 ) Austin Healey 100, 1 959
Markku Salokiveltä 2) Bora 1977 Triangle Motorsilta ja 3)Lamborghini Urraco
1974 Juha Pokelalta. ”Best of the show”, eli SUAkelin hyvä auto oli suveree-
nisti Alwis Barson Special vuodelta 1938 (Triangle Motors). Kunniakirjat pos-
titettiin voittaj ien perään ja niihin liittyvät upeat palkinnot tulivat Iittalan
lasitehtaalta. Kello 18 linnan piha vähitellen tyhjentyi, mutta Ilta jatkui kolmen
aterian gaalaillallisella myöhään yöhön. Ilotulitteet kruunasivat illan.
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Kuinkas sitten kävikään? Gripps Garage, Triangle Motors, Presco ja Pintakilta
tulivat apuun, heitä on kiittäminen yritysedustuksista. Vanajanlinna oli oiva
paikka näyttelylle ja osallistuj ilta tuli siitä paikkana kiitosta. Naisille oli varat-
tuna omia tapahtumia, kuten hierontaa ja kylpylä, mutta joku toivoi vielä golfin
alkeitakin. Ensi vuonna siihen lienee mahdollisuus. Tulevia vuosia silmällä pi-
täen, kävijöitä on varmastikin tulossa enemmän paikalle.

Seuraavalla kerralla pitää petrata viitoitusten kanssa, sekä järjestyksenvalvo-
j ien ”tikkareihin” eli ohjausmerkkeihin. Vanajanlinnan nurmikko säästyi hyvin,
kunhan muistetaan jatkossakin kiertää katsomassa kaikki maaston kokemat
vauriot. Hallituksen mustat takit kerhomerkkeineen herättivät huomiota yhte-
neväisyydellään ja rekisterikilpien tarrat kruunasivat kokonaisuuden. Kaiken
kaikkiaan hyvä tilaisuus. Timppa, Jani, Hessu ja Kari sekä avustajat saivat
upean kokonaisuuden aikaan.

Sunnuntaina autoja siirreltiin Vanajanlinnalta takaisin talleihinsa, mutta SUA
otti silti osaa saman päivän Tähtitornimäen Red Bull mäkiautokisaan Helsin-
gissä. Siitä tosin toisaalla tässä lehdessä.

Jarmo Heinonen
Kuvat: O. Raninen

Alwis Barson Special vuodelta 1938
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Autonhankintamatka sumujen saarelle

Olin jo muutaman vuoden
harkinnut auton hakemista
Englannista itse. Autoksi oli
valikoitunut sattuneesta syystä
MG MGF tai MG TF. Tarjonta
on niiden osalta Englannissa
paljon laajempi kuin esimer-
kiksi Saksassa. Myös hinnat
ovat edullisempia. Tutkin va-
likoimaa sikäläisessä Nettiau-
tossa eli osoitteessa
http://www.autotrader.co.uk/

Hakuun laitetaan normaalien
hakuehtojen lisäksi postinu-
mero ja maksimietäisyys kyseisestä paikasta. Laitoin postinumeroksi Stansted:in len-
tokentän eli CM24 1RW ja etäisyydeksi 100 mailia. Näillä ehdoilla löytyi jo aika
monta vaihtoehtoa.

Lensimme Turusta Stansted:iin ja saimme alle Hertz: in Ford Fiestan. Ensiksi kävim-
me katsomassa yksityisen myyjän autoa. Siitä oli mennyt juuri kytkin rikki ja se oli
muutenkin kulahtaneen oloinen. Öljytikun väri oli myös sellainen kellertävä, joka ker-
too siitä, että kaikki ei ole kunnossa.

Seuraavana päivänä eli keskiviikkona suunnistimme autoliikkeeseen:
http://www.focuscarsales.co.uk/

Halli oli kauttaaltaan wc-tiloja myöten erittäin siisti. Sisällä tapasin myyjän ja hänen
sisarensa, joka työskenteli myös siellä. Ensivaikutelma oli molemmista erittäin posi-
tiivinen. Sitten siirryimme pihalle katsomaan autoa. Se oli punainen MG MGF vuosi-
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Autonhankintamatka

Harwich:issa odottamassa lautan lähtöä
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mallia 2000. Maileja oli mit-
tarissa alle 80 000. Autossa
oli myös kova katto. Autoon
oli tehty tänä keväänä kan-
nentiivisteen ja jakohihnan
vaihto. Pihalla oli myös toi-
nen MGF, mutta sen osalta
myyjä ei tiennyt kannentii-
visteen tilannetta. Päätin teh-
dä kaupat. Näytin sen
saamani DVLA:n vastauksen
rekisteriotteen kuvioista ja
sain rekisteriotteen kaikki
osat mukaani. Samoin sain
HPI check results-paperin,
josta ilmenee, että kaikki pa-
periasiat ovat auton osalta kunnossa. Kun tietää auton rekkarin ja viimeisimmän kat-
sastustodistuksen numeron, niin osoitteesta http://motinfo.direct.gov.uk saa auton
koko katsastushistorian vuodesta 2005 alkaen.

Auton verot eivät olleet voimassa, mutta myyjä lupasi hoitaa asian kuntoon. Liik-
keellä on periaatteena käydä kaikki myytävät auton läpi ennen kuin luovuttavat ne
ostajalle. Kerroin, että meillä on vuokra-auto, joka pitää palauttaa Stansted:in lento-
kentälle, joka on noin tunnin ajomatkan päässä. Lupasivat tulla hakemaan meidät
sieltä perjantaina ja tuoda liikkeeseen.

Näin tapahtui ja siellä oli siisti auto odottamassa. Jopa auton akku oli vaihdettu, kun se
ei heidän mielestään ollut riittä-
vän hyvässä kunnossa. Kysäi-
sin myös olisivatko halukkaita
myymään autoja myös muille
kerhomme jäsenille. Sanoivat
myyvänsä erittäin mielellään ja
myös hankkivansa sopivan au-
ton, jos heillä ei sillä hetkellä
ole itsellään sellaista. Lupasivat
myös hakea Stansted:in lento-
kentältä. Näillä kokemuksilla
voisin ostaa heiltä auton jopa
näkemättä sitä. Autossani oli
mukana ohjekirja, huoltokirja
ja nippu laskuja, katsastustodis-
tuksia ym.Eteen ei mahdu oikeastaan mitään

Kabiiniin mahtuu 2 matkustajaa, mutta ei sitten muuta
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Perjantaina puolenpäivän ai-
koihin lähdimme ajelemaan
kohti Harwich:in satamaa.
Matka kesti noin 1 ,5 tuntia.
Lautta Esbjerg:iin Tanskaan
lähti 1 7:45 ja perillä Tanskassa
olimme 13:00. Harwich:ista
pääsee myös Hollantiin. Sinne
lähtee laiva joka aamu ja ilta.
Silloin tulee tosin noin 600 km
lisää ajettavaa ja ehkä yksi
yöpyminen lisää. Saarelta on
myös muita yhteyksiä Man-
ner-Eurooppaan, mutta silloin
tulee vielä lisää ajokilometrejä
ja ehkä yöpymisiäkin. Me aje-
limme Esbjerg:istä Tanskan halki ja siltaa pitkin Malmö:hön Ruotsiin. Toinen vaih-
toehto olisi lautalla Helsingör: istä Helsingborg:iin. Yövyimme Arton luona
Väderstad:issa, joka on vähän Linköping:in alapuolella. Sieltä ajelimma Kapells-
kär: iin ja Finnlink:illä Naantaliin.

Auto toimi loistavasti koko matkan. Muutaman ensimmäisen mailin aikana moottoris-
ta kuului jotain ylimääräistä tsäg-tsäg-ääntä, mutta se loppui nopeasti. Veropaperit lait-
tanen sisään vasta ensi keväänä. Jos joku on aikeissa hankkia itselleen autoa sumujen
saarilta, niin voin lämpimästi suositella em. Liikettä. Mukaan matkalle kannattaa ottaa
sekä navigaattori että kartat.

Jos jollakulla on lisää kysyttä-
vää, niin ottakaa rohkeasti yh-
teyttä.

Era

Erkki Lehmuskallio
era1@iki.fi

0405 106 551

Tavaratilan koko ei päätä huimaa

Kangaskatto ylhäällä
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Suan mäkiauto projekti.

Red Bull-mäkiauto idea
syntyi toukokuussa suurin
piirtein kaikille johtokunnan
jäsenille yhtä aikaa, mutta
kaikki mietti sitä vaan itse, et-
tä uskaltaisko tuosta mainita
muille. No minä Hessu Vainio
pistin mailia muille, että tää
on niin kova juttu, että SUA:n
pitää olla tässä mukana. Sen
jälkeen kaikki muutkin kom-
mentoi asiaa, että ollaan aja-
teltu ihan samaa. Sitten vaan
projekti käyntiin seuraavassa
hallituksen kokouksessa pää-
tettiin, että otetaan osaa kilpailuun, jos tietenkin, että meidät valitaan mukaan.
Jani sai hoitaakseen ilmoittautumisen. Joka piti jättää kesäkuussa Red Bull: lle.
Kilpailuun oli osallistujoita yli 300 joista valittiin 54 tiimiä kilpailuun mukaan.
Nyt oltiin noissa 54 tiimin joukossa ja mäkiautosta ei ollut tietoakaan, muuta
kuin piirustukset millaista alamme tekemään. Päätimme, että mäkiauton teko
aloitetaan vasta heinäkuussa, koska Vanajanlinnan tapahtuma vei aikaa ja oli
tärkeämpi tapahtuma kerholle. Myös päätimme millaista mäkiautoa alamme te-
kemään. Mäkiauton piti näyttää urheiluautolta ja putkenmuotoinen hieman
piirteitä otettiin 1898 vuoden sähköautosta. Jani oli hommannut meille teamin
kilpailua varten ja sieltä oli valittu ajajatkin SUA;n team koostui 5stä lentäjäop-
pilaasta, jossa on myös SUA:n jäseniä. Mutta mäkiauton tekoon. Red Bull ha-
lusi tulla kuvaamaan meidän teamiä heinäkuussa, että millainen teami ja
millainen mäkiauto.

Mäkiautoa ei ollut vielä aloitettukaan ja saatiin viikolla lykättyä kuvauksia ja
sitten kovaa mäkiauton tekoon, koko johtokunnan voimin, muut katseli maileja

Mäkiauto
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miten homma edistyy, mi-
nä tein American Powe-
rissa mäkiautoa, American
Power OY antoi paikan,
missä sai valmistaa tuon
mäkiauton. Pari vanhaa
polkupyörää saatiin lah-
joituksena Hatusen liiken-
teeltä heidän polkupyörä
liikkeestä. 3 öljy tynnyriä,
eli runko American Powe-
rista, niveliä South West
Tradelta, ratti kiihdytys-
kilpa-autosta jolla on ajet-
tu noin 10s aikoja varttimaililla Uusitalolta. Ja kaikennäköistä vanhaa rautaa
käytettiin mäkiautossa esimerkiksi '60 luvun keinusta takasiiven kaaret, jarru-
polj in American Powerista 2005 Fordin kaasupolkimesta jossa on sitten käyttö
akselina 65 Ford Galaxien kytkin akseli hieman muunneltuna ja ite jarru rauta
60 luvulta saakka autotallissa olleesta polkuauton polj in raudasta, polkuautosta
joka ei ikinä ole valmistunut, mutta nyt päätyi käyttöön eli kaikille tulee joskus
oikea paikka mihin sitä tarvitaan. Taskisen Pekan kanssa tehtiin yksi perjantai
1 8.00-22.00 nämä jarrut mäkiautoon. Nyt oltiin jo aika pitkällä mäkiauton suh-
teen, äkkiä mustaa maalia päälle pääsponsorin pyynnöstä eli Prestan.

No mäki auto teippaukseen Ville Myllymaalle ja keulantekoon. No sieltä Kou-
lutuskeskus Tavastiaan
maalareille vielä muu-
taman kuvan maalauk-
seen ja yksi sponsorikin
piti vielä autoon maala-
ta eli Iittalan i siipeen.
Ja sitten kaiken kiireen
kanssa Torstai-iltana
testaamaan Ahveniston
Moottoriradalle ja Mä-
kiautohan kulki huimaa
vauhtia siellä ja jarrut
toimi hienosti. Kuski
saapui Helsingistä varta
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vasten ajamaan ja testaa-
maan autoa ja totes, että tää
on voittaja mäkiauto. Mäki-
autohan oli näytillä myös
meillä Urheiluautoilijat Va-
najanlinnassa lauantaipäi-
vän, jossa Tavastian
maalaus oppilaat maalasi
vielä auton lisää merkkejä.

Yhteistyökumppaneitahan
Mäkiautossa on ollut Presta,

Us Parts Gulf, American Power Oy, South West Trade Oy, Mainostoimisto Vil-
le Myllymaa. Hatusen Liikenne, InterLine, Iittala, Ahveniston Moottorirata,
Koulutuskeskus Tavastian pintaosasto.

Mäkiauto on tehty siis vanhoista osista ja kierrätysmateriaalista mistä sai plus-
saa Red Bullin piste laskussa. Eli. .

2 vanhaa polkupyörää
3 kpl 200 litran Gulfin tynnyriä
yli 50 vuotta vanhaa vesijohtoputkea
yksi vanha muovituoli
2005 Ford F250 kaasupolj in
1965 Ford Galaxien kytkinpolkimen poikkivarsi.
'60 luvun keinun katon kaaret
polkuauton polj inosa '60 luvulta
Chryslerin Unipoleja ohjaukseen
kiihdytyskilpurin ratti
Pesukoneen kuljetus tuki rumpuun, akselin kiinnitykseen tynnyrin alle.
Ja hieman vanhaa putkea ja lattaa ja paljon mielikuvitusta, niin siittä syntyi mä-
kiauto.

Nyttenhän mäkiauto on työn alla ensivuoden kilpailuun ja sitä maalataan uusik-
si Koulutuskeskus Tavastiassa Pintapuolella ja korjataan tämän vuoden tuhoja.



Terveisin

Hessu Vainio
Cadinala Fin Land
050-369 5663
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Top Gear Live Helsinki 23-25.11.2012

Osa SUA:n jäsenistöä ja hallituksen jäsenet saivat VIP-
kutsun Top Gear Live tapahtumaan Helsinkiin.

Tapahtuman järjestäjät olivat ottaneet kerhoomme yh-
teyttä ja kyselleet meiltä urheiluautoja tapahtumaan.
Saimme toimitettua muutaman kaunottaren tapahtu-
maan josta kiitos kuuluu tietenkin autojen omistaj ille.

Olimme paikalla tapahtuman viimeisenä päivänä eli
sunnuntaina 25.11 .2012. Kokoonnuimme pohjoisen si-

säänkäynnin ovelle jolla saimme kukin VIP-passin kaulaamme. Siirryimme si-
sätiloihin odottamaan tapahtuman alkua ja nauttimaan Panorama VIP-baarin
antimista.

Tapahtuma alkoi pauhaa-
van musiikin ja savuverhon
saatteleman Top Gear
esiintymislavan ilmestymi-
sellä areenalle. Lavaa ajoi
Jeremy Clarkson kyydissä
tutisi James May. Niin, lava
oli tietysti varustettu te-
hokkaalla V8 moottorilla
joten se sai kyllä aikamois-
ta kyytiä.

Ohjelmaan kuului mm. vanhan Rooman valtakunnan hevoskisoista tehty nyky-
versio neljän skootteriratsu vaunun kisa, auto curling ja moottoripyörä pooloa
Englanti vs Suomi. Areenalla nähtiin myös palavien Porsche autojen esitys joka

Top Gear Live

V8 moottorilla varustettu lava
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ainakin jäi allekirjoit-
taneen mieleen.

Varsinaisen esityksen
jälkeen pääsimme tu-
tustumaan esityska-
lustoon VIP vieraina.
VIP tilaisuudessa oli
näytillä SUA:n jäsen-
ten autot sekä muita
tapahtumaan toimi-

tettuja urheiluautoja.
Oli myös mahdollista
kokeilla rallisimu-
laattoria. Jussi "ajo-
neuvos" Halli oli
paikalla ja haastatteli
mm. Marcus Grön-
holmia tapahtuman
tiimoilta.

SUA palkitsi tapahtu-
man järjestäjät kerhon
pokaalilla jonka alusta

oli tällä kertaa tehty
Kimi Räikkösen ai-
emmin omistaman
Hummer maasturin
vaurioituneesta kyt-
kimen osasta. Pytys-
tä tuli todella komea
ja Jeremy Clarkson
ilmeisesti piti pal-
kinnosta mikäli ka-
merakännykän
kuvaan (lehden kan-
nessa) on uskomi-

The Stig ja skootteriratsu

Auto curling

Motari pooloa Englanti vs Suomi



nen. Kiitos TOP GEAR hienosta tapahtumasta.

Teksti: Osmo Raninen

Kuvat: O.Raninen
ja Hessu Vainio
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Timo, Hans ja Jarmo luovuttamassa SUA -pal-

kintoa järjestäjä taholle.

SUA palkinto nro 004.

Pari esimerkkiä kerhonjäsenten

tapahtumaan toimittamista autoista. .



Ilmailevat Urheiluautoilijat – marraskuun kuukausitapahtuma

Marraskuun kuukausi-
tapahtumana tutustuim-
me erään pohjoismaalai-
sen lentoyhtiön omista-
maan koulutusyksikköön.

Isäntänämme toimi ko.
yksikön koulutuspäällik-
kö, kutsukaamme häntä
vaikka nimellä Tero. Kak-
sikymmen- täviisi urheaa
kerholaista sai kuunnella
mielenkiintoista tarinaa lii-
kenneilmailusta ja raskaa-
nilmaliikenteen koulutuksesta. Luentoa seuranneen kysymys- ja vastausosion
jälkeen lähdimme tutustumaan koulutuskeskuksen simulaattoripuoleen. Koulu-
tuskeskuksessa on useiden eri liikennelentokoneiden simulaattoreita sekä myös
matkustamohenkilökunnan koulutukseen käytettäviä harjoitteluympäristöjä,
mm. savusukellusmatkustamo. Kohokohtana oli kuitenkin tutustumislento Air-
bus A340 liikennelentokoneen simulaattorilla. Rautaisen ammattilaisen opasta-
mana, yli 200 tonnin massan omaava kone pysyi kerholaisten käsissä ilman
suurempia tuhoja.

Suurkiitokset Terolle ja koulutuskeskukselle mielenkiintoisesta illasta!

Teksti: Jani Hottola
Kuva: Kari Vainio

Kallen keskittynyt katse eteenpäin ja käsi säätämässä

kaasua. Kone rullaa HongKongissa. . .

Ilmailevat Urheiluautoilijat
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