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No niin , se on sitten tämän vuoden viimeinen "Bensaa

SUAnissa"- lehti taas saatu valmiiksi. Kaunis kiitos kaikille

tämän ja muidenkin tämän vuoden lehtien tekoon

panoksensa antaneille. Paljon saatiin mielenkiintoisia juttuja

lehtiin ja tiedoksi niille kerhon jäsenille, joiden juttuja ei ole

vielä lehdessä ollut, ensi vuonna on taas mahdollisuus

osallistua lehden tekoon. Pistäkää juttuja tulemaan SUA:n hallituksen

jäsenien kautta tai suoraan allekirjoittaneelle.

Tällä hetkellä on pääkaupunkiseudulla vielä lumetonta ja pimeää.

Toivottavasti joulunaika on kuitenkin kaikille tämän lehden lukioille

rauhaisaa ja mukavaa aikaa. Pieni määrä lunta voisi olla sopivaa saada

pääkaupunkiinkin jotta saataisiin hieman enemmän valoa ympäristöön. Mikäli

aika kuluu liiaksi sisätiloissa autoharrastuksen piirissä niin muistakaa käydä

välillä ulkonakin raittiissa ilmassa.

Palataan ensi vuonna uusien lehtien merkeissä asiaan.

Hyvää Uutta Vuotta 2014

Osmo Raninen
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Mikroautokisa meni rattoisasti, vaikka kisassa oli mukana kaksi jänistäkin.

Kerhomme tutustui 3D mallinnukseen ja kävi mielessä, että noinkohan saisi

näppärästi varaosia omaan autoonsa planeetan jostain kolkalta. Grips Cara-

gesta onneksi löytyisi osia, ja asiantuntemusta – heidän toimintaansa katsoi

ihaillen. Tosin se keskellä kunnostushallia seissyt auto oli heti tunnistettavissa

ja samalla muistuttamassa omasta projektista: kukaan ei kysynyt, miten niin

nopeasti tunnistin erään englantilaisen auton rungon mallin riisuttuna. Pikku-

jouluvisa oli hyvä ja sen voittikin ansaitusti osaavin meistä, tosin ruokaa oli

niin hulppeasti, että se häiritsi muisti ja ajattelutoimintaa. Jos sitä nyt kehtaa

laittaa syyksi, kun ei itse pärjännyt autontunnistuskisassa. Ja…

Paljon on syksyn 2013 aikana tehty ja paljon on keväälle tulossa. Sekä kesä,

hyttyset ja Vanajanlinna. Joukkomme kasvaa pikku hiljaa ja yllättäen kuulee

tyytyväistä hyrinää porukalta ja ulkopuolisilta meistä. Onneksi hallituksessa

istuu osaavaa joukkoa ja varsinkin aikaansaapaa. Siis osaajat plus minä. Mi-

käpä siinä on seistä, kun joltakulta välähtää hulppeita ajatuksia ja kohta ollaan

toteuttamassa. Välillä saa juosta lujaa, että ehtii muiden mukaan.

Lokakuussa ilmestyy useimmat joulukalenterit (eikö niitä silloin pitäisi kutsua

lokakalentereiksi?) ja tähän mennessä lokakuun numeroissa olemme näkyneet

Top Gear Suomen sivuillakin kahdesti. Ja monessa muussa lehdessä. Onneksi

meillä on oma kuukausikalenteri, johon voimme ripotella sopiviin toiminta-

kuukausiin hauskoja tapahtumia. Hallituksella on ideoita monen vuoden pää-

hän, mutta jos itselläsi on joku hauska tapahtuma jonka toivoisit toteuttavan,

niin ota hihasta kiinni ja katsotaan milloin se pistetään pyörimään. Ideoita ei

turhaan kannata jättää vakan alle jemmaan – SUAttaapa ajatus olla toteutus-

kelpoinenkin ja yhdessä ilkamoitava juttu.

Leppoisasti vuoden vaihtumista odottaen

- ja ajokautta innokkaasti halaten.

Jarmo
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Auton haku Amerikasta osa 5.

Texas jäi taakse ja etelän cajun al-
koi lähestyä. Kuiva aro muuttui vä-
hitellen vehreämmäksi ja tiestö
vilkkaammaksi. Route 66 oli jäänyt
taakse, sillä en jatkanut kohden
Chicagoa, vaan päätepisteeni oli Itä-
rannikolla – paljon idempänä kuin
keskilännen kuuluisa tie kulki.

Lousianan rämeikön lähestyessä tie nousi jättipitkän sillan päälle. Silta jatkui
ja jatkui, kunnes viimein laskeutui korkeuksista kiinteämmälle maalle. Nousin
jaloittelemaan ja katsoin ihmeissäni levittäytyvälle lahdelle. Kaupungin suun-
nasta tuli viemäriputki tai vastaava, josta pulppusi vettä lahdelle. Putken suu-
aukon lähellä oli verkkoaita vedessä ja vieressä varoituskylttejä, joiden teksti
oli huuhtoutunut ajan saatossa pois.

Rannalla kykkivä poika huitoi perääni ja kehotti pysähtymään, kun yritin siir-
tyä lähemmäksi kylttiä. Lahdella näkyi ainoastaan kahvikupin korvia kellu-
massa, eikä tienoossa näyttänyt liikkuvan mitään. Ainoastaan paahtava
kuumuus ja kosteus tunki joka paikkaan. Rauhaisaa säätä ei rikkoneet edes
lintujen rääkäisyt tai veden liplatus – kuin aika olisi pysähtynyt utuiseen ver-
hoon.

Yhtäkkiä tajusin, mitä kuppien korvat olivat ja mikä oli verkon merkitys. Val-
taisa kita nousi ammolleen vedestä ja hotkaisi viemäristä liikkuvan kimpaleen
sisäänsä. Nuo kahvikuppien korvat olivat alligaattoreiden sieraimia, jotka
odottivat epämääräisessä järjestyksessä lahdella, kun kaupungin putkesta vir-
tasi ruokaa suoraan niiden eteen. Verkoilla estettiin isoja alligaattoreita uimas-
ta putkea pitkin kaupunkiin.

Huiskautin kädelläni kiitoksen onkivalle pojalle ja nousin takaisin Vetteen.
Onneksi uteliaisuuteni ei vienyt rantaan saakka, tai olisin saattanut saada tu-
liaiseksi oman louskuleuan. Myöhemmin kuulin, että paikallisilla oli tapana
kerätä alligaattoreita lemmikikseen ja vapauttaa ne vessanpönttöön, kun liik-
kuva käsilaukku oli kasvanut liian isoksi. New Yorkissa näitä aikuisia gaatto-
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reita on kuulemani mukaan riesaksi asti viemäreissä, etelän hylättyinä kesä-
muistoina.

Siipirataslaiva houkutti ja parkkeerasin Vetten lähelle Bourdon streetia. Sain
hyvän vinkin paikallispoliisilta, joka kehotti vähänkin arvokkaan kulkimon
parkkeeraamista yleiselle parkkipaikalle, ison valopylvään juureen ja autojen
väliin. Näin arvoautoa pystyi heikommin siirtämään vetokoukulla pois ja pitä-
mään pitkäkyntisten ulottumattomilla.

Jokea seilaava siipiratasalus toi jostain syystä mieleen Creedence Clearwater
Revivalin kappaleen Proud Mary ja yllätyksekseni se paukahti laivan kaiutti-
mista heti rannasta irrottauduttua. Hitaasti tuksuttava laiva oli kuin ympäris-
tönsä ilmentymä – rauhallinen ja unelias. Vieressä kalastusalus siirsi
jokirapusaalistaan rantaan ja saksiniekkojen sakset olivat jotain aivan muuta,
kuin mitä olin nähnyt Pohjolassa. Kuin puolikkaita luutia, jättinapsujen päissä.

Lousianassa maailman pisimmän sillan ylitys ei ollut kummoinen kokemus,
mutta ihmetytti, mikä sai jonkun rakentamaan ison, elliptisen muotoisen jär-
ven leveimpään kohtaan sillan? Ihan vain senkö takia, että siihen sai suurim-
man sillan aikaiseksi? Ja hölmön turistin – kuten minun – ylittämään sen?

Eteläisin etappi matkalla oli saavutettu ja matka jatkuisi nyt eteenpäin vain
pohjoisempia maisemia kohden.

Jatkuu… Jarmo Heinonen

6



7

SUOMEN URHEILUAUTOILIJOIDEN, RUSH-LEFFAN ENSI-ILTA

13.09.2013

Kauan odotettu Formula 1 :ten

vuoden 1976 maailmanmesta-

ruustaistosta ja James Huntin

mestaruudesta kertova dokument-

tipohjainen Rush-leffa oli saapu-

nut vihdoin Suomeen. Arvostetun

ja menestystä saaneen ohjaajan

Ron "Ronny" Howard:n uusin lef-

fa on maailmalla saanut todella

hyvät arvostelut niin kriitikoilta,

kuin myös katsojiltakin. Aikai-

sempia Ron Howardin palkittuja

ohjauksia ovat mm. Apollo 1 3,

Kaunis Mieli ja Da Vinci-koodi,

joten tätä taustaa vasten olikin lupa odottaa upeaa elokuvaa. Pääosanäyttelijöi-

den valinta osui aivan nappiin, myös heidän ulkonäkönsäkin puolesta siinä

missä Chris Hemsworth on ilmetty James Hunt ja Daniel Brühl on suorastaan

Niki Laudan "kaksoisveli", lisäksi Daniel oli opetellut Niki Laudan englannin

aksentin.

Leffan tiimoilta soitin tunnetulle urheiluautoilun harrastajalle ja leffamiehelle

Reijo Jämekselle, kysyäkseni miten saisimme järjestettyä SUA:n jäsenille, hy-

vät paikat ensi-iltaan. Reijo aktiivisena puuhamiehenä, totesi että olisi paras

ottaa yhteyttä leffan maahantuojayritykseen. Reijo oli lomalla, mutta otti yh-

teyttä Rush- elokuvan maahantuojan, Future Film Oy:n myyntipäällikkö Arto

Heiskaseen. Heidän keskustelujensa tuloksena, Arto Heiskanen soitti minulle

ja keskustelimme mahdollisesta yhteistyöstä ko. elokuvan tiimoilta. Future

Filmin Heiskanen kutsui SUA:n mainonta- ja markkinointivastaavat lehdistö-

näytökseen, joka pidettiin Finnkinon elokuvateatteri Maximissa. Lehdistönäy-

RUSH elokuvan ensi-ilta
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tös oli keskellä päivää ja sopi

vain minun aikatauluuni.

Kyllä vaan Rush oli upea lef-

fa ja sen tehosteet säväytti,

joten uskoin sen kiinnosta-

van monia SUA:n jäseniä.

Lehdistönäytöksen jälkeen

päätimme yhteistuumin

SUA:n hallituksessa, tästä

elokuvasta on hyvä tiedottaa

muille urheilu- ja harrasteau-

tokerhoille ja niin lähetimme

kerhojen puheenjohtaj ille vinkin leffasta.

Oli aika värkätä jäsenistölle kutsu leffailtaan ja varata hyviltä paikoilta liput

ensi-iltaan. Lippujen varaamisessa käännyin sihteerimme Jani Hottolan puo-

leen, koska itselläni opiskeluhommat painoivat päälle, mutta nou hätä Jani

hoiti homman loistavasti ja sai meille järjestettyä Finnkinon, Tennispalatsin

teatterin kolmossalin kahdelta riviltä aivan keskeltä paikat, siis vaatimatto-

masti parhaat paikat. Kiitos Jani. Leffa herätti jäsenistössä kiinnostusta ja il-

moittautumisia tulikin tasaiseen tahtiin. Pk-seudun lisäksi leffa oli nähtävissä

seitsemän isoimman kaupungin Finnkinon elokuvateattereissa, joten jäsenis-

töllämme oli mahdollista katsoa Rush-leffa ns. kotitanhuvilla. Ensi-illan koit-

taessa hain liput Finnkinon kassalta ja odottelin SUA:n porukan saapumista,

näin saimme liput ilman jonotusta, jotka sitten jaoin osallistuj ille heidän saa-

puessaan.

Meillä, joilla on jo kauan virrannut Bensaa SUAnissa, oli leffan lopputulos

kirkkaana muistissamme mutta se ei elokuvanautintoamme yhtään vähentänyt,

päinvastoin antoi lisävivahteita itse leffaan. Leffa olikin monelle katsojalle

varsinainen elämys, kun F1 -autojen moottorit räjäytettiin ensi kerran käyntiin.

Moottoreiden mahtavien soundien lisäksi fiilinkiä nostatti tärinä, joka tuntui

lattian kautta jalkoihin ja istuimen kautta ahteriin. Tunne oli varsin kokonais-

valtainen aistimus.

Elokuvan alussa palattiin aikaan, jolloin James Hunt ja Niki Lauda ensikerran

Daniel Brühl ja Chris Hemsworth
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kohtasivat Formula 3 kisoissa. Heti ensitapaamisesta lähtien heidän välilleen

syntyi kovan kilpailun lisäksi henkilökohtaisia jännitteitä. Toistensa kovakin

nokittaminen alkoi välittömästi Niki Laudan ilmaannuttua Formula 3 -luokan

varikolle. Radalla alkoikin varsin kova kilpailu herrojen kesken, eikä kontak-

teja vältelty radalla ja varikolla eikä sen ulkopuolellakaan.

Formula 1 mestaruustaistelu oli koko kauden 1976, kiivasta Laudan ja Huntin

välillä, eikä siihen muilla kuskeilla ollut sanan sijaa. Lauda ja Hunt ottivat to-

della suuria riskejä päämääriensä saavuttamiseksi läpi kisakauden. Nopeasti

oli selvillä tosiasia, mestaruustaisto käytäisiin James Huntin (McLaren-Ford)

ja Niki Laudan (Ferrari) kesken. Kilpailukauden puoleenväliin asti Niki Lauda

hallitsi voitto - ja pistetilannetta ylivoimaisesti, mutta Nikin erittäin paha on-

nettomuus Saksan osakilpailussa, Nürburgringillä 1 . päivänä syyskuuta oli ns.

vedenjakaja. Niki Laudan onnettomuuden syyksi paljastui eturipustusten pet-

täminen kaarteeseen tullessa, jonka seurauksena Laudan Ferrari syöksyi radal-

ta ulos ja sinkoutui sieltä takaisin radalle poikittain, johon takaa tuleva auto

törmää. Törmäyksen seurauksena Laudan Ferrarin bensatankki vaurioituu ja

täydet tankilliset bensaa syttyy ilmiliekkeihin. Kanssakilpailijoiden ensimmäi-

set pelastusyritykset epäonnistuvat juuri rajun tulipalon ja kovan kuumuuden

takia. Lauda on koko ajan tajuissaan Ferrarin hylyssä pelastaj ia odotellen. Sai-

raalassa todetaan

Niki Laudan

saamien vam-

mojen laajuus ja

niiden vakavuus,

eivätkä lääkärit

uskoneet Laudan

selviävän hen-

gissä ja hänelle

annettiin viimei-

nen voitelu.

Tästä alkoi F1 historian suurin ja upein sankaritarina, Laudan elämän ja voi-

tontahto siivitti hänen taisteluaan ensin hengissä säilymisestä ja sen jälkeen

todella kova taistelu kuntoutuksessa ja paluusta kuolemankielistä Ferrarin rat-

tiin. Onnettomuudesta oli kulunut vain kuusi viikkoa, kun Niki Lauda kaik-

James Hunt (Chris Hemsworth) ja McLaren Ford



kien suureksi hämmästykseksi

ilmestyy Italian GP:n Monzan

radalle Ferrarin pilttuuseen.

Tässä vaiheessa James Hunt

osoitti inhimillisen suuruuten-

sa toivottamalla Niki Lauda

tervetulleeksi takaisin, tosin

omalla persoonallisella naljai-

levalla tyylillään. Laudan

Monzan osakilpailu sai nih-

keän alun heti startissa, jääden

lähtöruutuun ja ajaen ensim-

mäiset kierrokset erittäin hiljaisesti jääden koko porukan viimeiseksi. Ajo al-

koi sujumaan ja Niki ajoi loistavan kisan ollen lopputuloksissa

sensaatiomaisesti neljäs, mikä hullaannutti fanaattisen italialaisyleisön täydel-

lisesti, Niki Lauda oli palannut haudan takaa, huipulle loukkaantumisen jäl-

keen heti ensimmäisessä kilpailussaan. Hunt pääsi tasoittamaan pistetilannetta

Laudan sairaalassa oloaikana, ajaen kaksi voittoa ja yhden neljännen sijan,

Laudalta jäi loukkaantumisen takia ajamatta Itävallan ja Hollannin GP:t. Näin

maailmanmestaruusjahti oli taas täydessä käynnissä taistelukumppanien kes-

ken.

Formula 1 kausi 1 976 huipentui, kauden viimeisessä Japanin GP:ssä, joka

ajettiin Fujin radalla kaameassa kaatosateessa. Kelistä johtuen ja ehkä myös

aikaisemmasta onnettomuudestaan johtuen Niki Lauda totesi, ettei ajaminen

ollut rankkasateen takia järkevää ja turvallista ja hän ajoi Ferrarinsa varikolla,

keskeyttäen kilpailun. Näin toinen mestariehdokas oli poissa pelistä ja seurasi

kisan edistymistä varikkopilttuusta. James Hunt huomasi tilaisuutensa tulleen

ja riskejä kaihtamatta ajoi, kuin riivattu. Renkaat olivat aivan loppu ja Mc La-

ren luisteli kaatosateisella radalla pitkissä sivuluisuissa, parin miltei kohtalok-

kaan luisun jälkeen talli kutsuu Huntin renkaiden vaihtoon. Uusilla renkailla

James Hunt tekee upean ajon ollen loppusijoituksissa kolmas ja saaden neljä

pistettä. Maaliintulon jälkeen varikolla James Hunt käy tosi kuumana ja hauk-

kui tallipäällikkö Teddy Mayerin perusteellisesti, miksi ei aikaisemmin kutsut-

tu renkaiden vaihtoon, eikä millään meinaa ymmärtää voittaneensa juuri

maailmanmestaruuden. Pisteiden ja mestaruuden varmistuttua olikin sitten
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mestaruusjuhlat rajut tyyliin James Hunt.

Elokuva luo katsojalle kuvan Huntin ja Laudan varsin mutkikkaista keskinäi-

sistä suhtautumisesta toisiinsa, joihin oleellisesti vaikutti heidän erilaiset maa-

ilmankuvat ja elämänarvot, jotka kuvastuvat läpi koko elokuvan. Siinä missä

James Hunt juhli rankasti ja ylläpiti playboyn mainettaan, vastaavasti Niki

Lauda eli erittäin kurinalaisesti ja keskittyi autonsa ja tallinsa, sekä itsensä ke-

hittämiseen.

Ohjaus on mielestäni upea, mutta olisin välillä kaivannut hiukan laajempaa

kuvaa muista talleista ja niiden kuskeista, sekä autoista. Kamera ja kuvaus-

työskentely on ensiluokkaista, sillä nykytekniikka antaa paljon mahdollisuuk-

sia erikoistehostekuvauksiin. Kaikesta uudesta tekniikasta huolimatta on Ron

Howard kuvausryhmineen saanut luotua leffaan todellisen 1970 - luvun For-

mula 1 hengen. Daniel Brühl ja Chris Hemsworth tekivät loistavat roolisuori-

tukset elokuvan päärooleissa, luoden mieleenpainuvan kuvan Niki Laudasta ja

James Huntista, jonka kansainvälinen lehdistö on varsin korkealle noteeran-

nut. Käsikirjoituksen tehnyt Peter Morgan on luonut upean käsikirjoituksen,

jota tehdessään hän on haastatellut Niki Laudaa. James Hunt lopetti F1 uran-

sa, 1 979 Monacon GP:n jälkeen, hän toimi BBC:n F1 kommentaattorina. Ja-

mes Hunt menehtyi nukkuessaan sydänkohtaukseen 15.6.1 993, vain 49

vuotiaana.

Niki laudan paluu erittäin pahan onnettomuuden jälkeen, kuolemanporteilta

takaisin Ferrarin rattiin on jäänyt liian vähälle huomiolle, vaikkakin leffa ker-

too James Huntin matkasta kohti maailmanmestaruutta. Elokuvan tarina on

upea, mutta se voi olla vaikeasti avautuva mm. nuoremmille F1 katsojille,

joille 1970 luvun F1 autot ovat täysin tuntemattomia ja sen ajan kilpailut, sekä

niiden kuljettaj ille asettamat vaatimukset ja riskit vieraita.

SUA:n 15 hengen F1 ryhmä piti näkemästään ja leffan jälkeen muutamat läh-

dimme vielä illalliselle ja leffan jälkianalyysille.

Kiitokset Reijo Jämes, Finnkino ja Arto Heiskanen Future Film Oy

Teksti: Timo Luotsi Kuvat: Future Film Oy
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Torstaina 28.11 . oli synkkä ja myrskyinen yö, mutta onneksi sitä ennen pää-

simme tutustumaan Grips Caragen upeaan entisöimislinjaan. Tosin etsiskelyk-

si ensin meni. Pitkin tasamaastoa pörräsi jos jonkinmoista osallistujaa ohi

varsinaisen risteyksen, sillä suuntaviitta oli kääntynyt päätien suuntaiseksi ja

muutama tulija löysi itsensä naapurista, maalaistalon pihasta. Saattaisi olla hy-

vää ainesta autosuunnistukseen – tai ainakin olisi helppo muiden pärjätä.

Alakerrassa oli upeita autoja, osa purettuna ja osa odottamassa entisöintiä. Ca-

dillacin 16 sylinterinen tyylivanhus oli vaikuttava näky ja omistajansa silmä-

terä. Ei ihme että se jäi monen mieleen jo Kakskerran näyttelystä.

Englantilaiset olivat pääosassa, keskilattian Jaguar köllötti runko paljastettuna

ja muu kori nostettuna aivan keskimmäisenä hallin lattiaa. Vieressä valkoinen

MGA, jota joku kiusotteli Osmolle, että oliko hän varmasti katsonut talliinsa,

ettei auto ollut vahingossa eksynyt Gripsille.

Yläkerran myynti valmiit yksilöt odottivat sulassa sovussa ostajaa, vaikka-

kaan Aston Martin ei oikein

ollut ikäistensä seurassa.

Vuoden 1976 MG:ssä olisi

pitänyt olla musta puskuri

Mersu ja Trumppa työnalla toisessa

rakennuksessa. . .

Grips Garage vierailu
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kromatun sijaan, johon omis-

taja kertoikin, että auto näytti

paremmalta kromipuskurin

kanssa – mikä piti paikkansa.

Vieressä Porsche 356 sulautui

joukkoon kuin väärä raha,

vaikka edestä ahdistikin

Triumph parkkeerattuna.

Ulkorakennuksessa M-B odot-

ti puuosiaan ja muhkeiden

puskuriensa hiomista ja aivan

perimmäisestä kammiosta löy-

tyi vanha ralliratsu, jota oli paikkailtu

popniitein ja alumiinipaloin pohjasta.

Olipa Massikka – traktori – päässyt

mukaan joukkoon. Ehkäpä se oli van-

huudenlevossa aikalaistensa joukossa.

Pihamaan muhkea, isoa pakettiautoa

kookkaampi moottori henki mennyttä

aikaa ja sopi entistämön pihapiiriin

kuin patsas konsanaan. Kaiken kaik-

kiaan upea kokemus ja tutustumisen

arvoinen paikka. Nimensä Grips Ca-

rage muuten peri paikalliselta maata-

lolta, mikä sointui oikein oivallisesti ja

kuvasi paikan menneen ajan henkeä.

Paikalta oli mukava poistua varaosa-

kirja kourassaan sysimustaan yöhön –

tällä kertaa suunnistaminen oli hel-

pompaa.

Jarmo

Kuvat: Osmo Raninen

www.gripsgarage.com

Myyntiautot ylhäällä ja muut alhaalla. . .

MGA Twim Cam Coupe tekeillä.

Hieno Trumppa myynnissä!



KaaSUA Kartingissa, Mikroautokisa 2013

Kisa kävi hulppeassa hengessä VM Kar-

ting Centerissä, Vantaalla. Kisa aloitettiin

aika-ajolla, jonka nopein oli Toni. Itse kisa

aloitettiin lentävällä lähdöllä ja aika-ajon

jälkeen viilenneillä renkailla aloitetun kisan

tapahtui sitten kisan ratkaissut ohitus jolla

Jani nousi kärkeen. Tiukan kisan lopputu-

loksista selvisi, että Jani oli nopein, Toni

toiseksi nopein ja Risto kolmas. Mukana

oli 8 kisaajaa, joista kaksi jänistä (kisan ul-

kopuolista). Nopeimman eli Janin aika oli

40,34 sekuntia, melkoista haipakkaa siis.

Ensi vuonna nopeus saattaa pysyä samoissa

aisoissa, ellei joku keksi mennä harjoittele-

maan radalle…

Marcus Grönholmin viimevuonna Akulle luovuttama SUA-kartingin kierto-

palkinto siirtyi siten uuteen osoitteeseen. Aku ei valitettavasti tänä vuonna

päässyt paikalle puolustamaan viime vuoden suvereenia voittoaan.

Jälkipuinnissa kes-

kusteltiin ulkoradas-

ta, eli mahdollisesti

seuraava kisa pide-

tään ulkotaivaan alla

taivaltaen. Toivotta-

vasti vielä sentään

mikroautoilla.

Jarmo

Kaasua Kartingissa
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Valmiina kisaan?

Viralliset tulokset. . . listan kärjessä "jänis"



Fast and Furious stunttikeikka

Niin siinä sitten kävi, että tuli soitto ja pistin

menoksi.

Huhu osoittautui oikeaksi ja tarvittiin rämäpää

ajamaan Fast and Furious stuntit katollaan tai

muuten tietä oikaisten. Vinin kylkeen nojatessani

en ollut aivan varma mitä ja missä joutuisin aja-

maan, mutta autoja oli esillä joltisesti. Tosin ket-

jujen takana, etteivät kaikki ohikulkijat olisi

klähmineet Universal Studion autonvahaajien

työtä piloille. Reppanat kun olisivat polttaneet

ihonsa kuumuudessa autoja kiillottaessaan, eikä

heillä ollut kai kunnon palkkaakaan, kun joutui-

vat töihin niin vähissä tamineissa, pelkissä uima-

vetimissä. Tyttöparat.

Loppujen lopuksi Vin hoitikin itse ajonsa, kun oli niin kuuma ja halusi hiukan

raitista ilmaa kyynärpäälleen. On muuten vetten takana autot pieniä, kun ei

edes kädet mahdu sisään,

vaan kyynärpäätä pitää

roikottaa ikkunasta ulko-

na. Vaikka tekivät siihen

kyllä lakitekstinkin – jos

työntää kätensä ulos sillä

pitää osata osoittaa myös

suuntaa. Meillä kotimaas-

sa saattaisi villapaidassa

kyllä tulla ikkuna auki

kylmä. Varsinkin kun säät

vaihtelee nykyisin 30 as-

tetta pakkasesta lämpi-

mään vuorokauden sisällä

Fast and Furious
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Diesel ja minä

Fast and Furious 6
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Suomen niemellä.

Autostuntteja oli ihan kiva katsella,

mutta vähänpä tarvitsevat renkaita.

Säästösyistä varmaan? Yksikin ajoi

rampille ja heitti kierteellä kumikurat

taivasta kohden ja takaisin toiselle

rampille. Veikkaan ettei kaveri ollut

välillä käynyt hampurilaisostoksilla,

sillä moisen rymyämisen jälkeen oli-

si eväät levinneet auton sisuksiin. Tai

sitten niiden flikkakaverit ei välitä,

vaikka ketsupit roikkuu katosta. Eikä

ne näytä kaverit oikein osaa kirjoit-

taakaan, kun sen auton kylkeen tei-

pattu tekstikin oli väärin päin. Sen

näki lukea oikein vain silloin, kun

renkaat sojottivat kohden taivasta.

Eihän niin nopeassa ajassa ehtinyt

siirtää edes lukulaseja nenälleen, että

olisi ehtinyt lukea.

Kirjoitettu huhtikuun ensimmäisenä

päivänä 2015

Teksti ja kuvat: Jarmo

In Memoriam.

Kirjoitin tuon edeltävän tekstin kauan sitten, tietämättä että Fast and Furious

elokuvasarja päättyisi tähän viimeiseksi esitettyyn, sillä toinen päähenkilöistä

menehtyi vastikään auto-onnettomuudessa. Walker oli pelkääjän paikalla on-

nettomuusautossa. Saattaa olla, että Fast and Furious 7 tehdään loppuun, kos-

ka Universal Studiolla on paljon rahaa kiinni kassamagneetissaan. Tai sitten

he kunnioittavat vainajan muistoa, jättämällä elokuvahankkeen kesken. Us-

koisin että Walker jää legendojen joukkoon, kuten James Dean aikoinaan.

Pakoauto (kuka arvaa merkin?)

Se Escort



18

Mitä pukin olisi pitänyt tuoda viime jouluna. .

Pehmeitä paketteja joulun jälki-

mainingeissa rutistellessa ja joulun-

pyhien aikana kerääntynyttä

vararavintoa ostos-tv:tä katsoessa

sulatellessa, voi miettiä kuinka pal-

jon paremmin asiat olisivat, mikäli

joulupukki olisi käyttänyt hieman

parempaa harkintaa. Koska koko-

nainen urheiluauto ei mahdu ei

mahdu pukinkonttiin (ja sitä pitäisi

sitten vielä kuitenkin korjatakin), suuntaan tähtäimeni pienempiin paketteihin.

Koska joulun aikaan kuuluvat kasvohaivenilla varustetut vanhemmat sedät, on

sopivaa muistella viiksekkäimmistä viiksekkäintä, Rosbergin Keijoa. Keken

F1 -mestaruudesta on kulunut jo 31 vuotta ja Christopher Hiltonin kirja "1982:

The Inside Story of the Sensational Grand Prix Season" kertoo tuon, erittäin

dramaattisen kauden tarinan. Hilton on haastatellut kaikkia (elossa olevia)

päähahmoja ja kertoo kauden tarinan kronologisessa järjestyksessä yhdistäen

haastattelut kisaraportteihin. On erittäin mielenkiintoista lukea kuinka aikalai-

set näkevät asiat nykyhetken perspektiivistä.

Mikäli koet kirjallisuuden formaattina vanhanaikaiseksi ja kotiteatterikin kai-

paisi kunnon tuuletusta, niin voin suositella lämpimästi "Victory By Design"

dvd sarjaa. Sarja koostuu klassisille urheilu/kilpa-automerkille omistetuista vi-

deoista, joissa Alain de Cadenet esittelee kyseisen automerkin legendaarisia

automalleja ajamalla niitä niiden arvolle sopivissa puitteissa. de Cadenet on

pitkän linjan harrastaja, kilpa-autoilija ja erinomainen juontaja. Hän on myös

tunnettu kuuluisasta videosta, jossa hän tekee lähempää tuttavuutta toisen

maailmansodan aikaiseen Spitfire hävittäjälentokoneeseen (YouTube.com:

Alain de Cadenet Spitfire lowpass). Sarjasta löytyy omat dvd:t mm. Ferrarille,

Alfa Romeolle, Bugatille, Jaguarille, Lotukselle ja Porschelle. DVD:t ovat

Menikö lahjat oikein ?

Christopher Hilton: 1982
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juonnettu englanniksi ja niiden

kesto on noin 70 minuuttia.

Mikäli mielenkiinto kohdistuu

kilpa-autoilun kultaisiin vuosiin,

vaihtoehtoja löytyy niin fiktion

kuin dokumenttienkin puolelta.

John Frankenheimerin "Grand

Prix" elokuvasta on saatavilla nyt

myös versio, jossa on bonus-

DVD:nä, DVD elokuvan tekemisestä. "Grand Prix" on on ajankuvana ja elo-

kuvalliselta kerronnaltaan sen luonteinen, että sitä katselemaan voi kutsua

muitakin kuin autofriikkejä. Esimerkiksi Steve McQueenin "Le Mans" käy

vastaavassa tilanteessa lähinnä parisuhdebarometrina. Jos ei-autofriikki puoli-

sosi jaksaa katsoa kanssasi läpi "Le Mansin" kokonaisuudessa, toivon että

ymmärrät että olet mitä todennäköisimmin pariutunut paljon itseäsi paremman

ihmisen kanssa. Dokumenttipuolella viime aikojen mielenkiintoisin julkaisu

on mielestäni Roman Polanskin "Weekend of a Champion" 40-vuotisjuhlaver-

sio. Dokumentti tehtiin ja julkaistiin alun perin 70-luvun alussa ja seuraa Jacki

Stewartin viikonloppua Monacon GP:n aikana vuonna 1973. Tämä sinällään

on mielenkiintoista, mutta 40-vuotisjuhlaversiossa on lisämausteena Stewartin

ja Polanskin paluu saman aiheen pariin 40-vuotta myöhemmin vuoden 2013

Monacon Grand Prix viikonloppuna. Autourheilu DVD:tä käsittelevässä kir-

joituksessa täytyy mainita "Speed Merchants", joka on dokumentti vuoden

1972 urheiluautojen maailman mestaruustaistosta ja sen kertoj ina toimivat

Mario Andretti ja Vic Elford. Vaikka "Speed Merchant" on jo yli 40-vuotta

vanha teos, on se mielestäni yhä

yksi parhaita tai jopa ehkä paras

autourheilua käsittelevä elokuva.

Mikäli tämä juttu herätti ajatuk-

sia, niin ei kun mars, mars, kirja-

kauppaan joko virtuaaliseen tai

todelliseen!

Teksti ja kuvat: Jani Hottola

Weekend ofa Champion ja Grand Prix

Victory By design






