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Kirjoittaessani tätä tekstiä on elokuun alku ja aika iso osa ajokaudesta on tältä

vuodelta jo ohi. Toivottavasti olette päässeet nauttimaan lomistanne ja

kiertelemään Suomea.

SUA kerhon alkutaival on ollut todella vauhdikas. Juuri kun ehdimme toipua

hienosti menneestä Lahden Classic Motor Show näyttelystä pääsimme tutus-

tumaan Marcus Grönholmin hienoon talliin ja sen komeaan kalustoon.

Marcus oli luonnollisesti itse paikalla kertomassa kaluston historiasta. Paikal-

la oli todella monta kiinnostunutta kerhon jäsentä. Kiitokset Marcukselle vielä

kerran! Kesäkuun alussa ajettiin "Mystery Tour" jonka kohteeksi paljastui

Sarlin Race Teamin navetta. SUA oli myös mukana Turun Kakskerrassa pide-

tyssä Classic Sportscar Concours D'Elegance tapahtumassa. Tämän vuoden

teemana oli 'Carrozzeria BERTONE 100 years', and 'Mercedes´SL 60 years'

SUA:n vuoden ehdotonta elokuun päätapahtumaa Vanajanlinnassa puuhataan

kuumeisesti hallituksen toimesta. Toivottavasti kaikki kerhon jäsenet pääsevät

tuolloin paikalle. Käykää tutkimassa tuo Vanajanlinnan ja muut kesän tapah-

tumat SUA:n netistä.

Aurinkoisia ajokelejä loppuvuodelle. . .

Osmo Raninen
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Auton haku Amerikasta, osa 1 .

Anoimme ja pääsimme vaimoni

kanssa molemmat opiskelemaan

USA:an samaan yliopistoon. Olin

monen vuoden ajan selvitel lyt

auton tuonnin koukeroita ulko-

mailta ja vi imein si ihen tul i mah-

doll isuus. Kyseessä oli aika

ennen EU:ta ja euroa, jol loin tul l i-

muodoll isuudet ol ivat myös kankeampia – ellei kyseessä ollut muut-

toauto.

Köyhänä opiskeli jana ostin meno-paluul ipun, joka oikeutti vuoden oles-

keluun USA:ssa. Auto piti omistaa tuo kyseinen vuosi, el i suurisuuntai-

si in etsiskelyihin ei si is ol lut aikaa tai mahdoll isuuksia. Kotitehtävät piti

tehdä huolel la.

Menimme monen vuoden seurustelun jälkeen naimisi in parahultaan

ennen USA:an muuttoa, si l lä sikäläiset eivät ol isi vuokranneet kämp-

pää susipari l le. Pienen rantamökin onnistuimme vuokraamaan yliopis-

ton avustuksella, el i majoitus ol i kunnossa itärannikol la. Auton olin

päättänyt ajaa USA:n halki länsirannikolta.

Vaimoni piti omaa esitelmäänsä Bostonin konferenssissa, kun järjeste-

l in vuokra-autoa Los Angelesin lentokentäl le. Olin kotimaasta lähties-

säni pakannut tarvikkeemme puuarkkuun, jota kätevästi raahasin

perässäni. Hotel l in piccolo tosin lausahti laatikkoni nähdessään ja yrit-

täessään tunkea sitä vuokraamaani Chevrolet Cavalieri in: ”you should

check your l ifestyle, pal! ”
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En ollut eläissäni ajanut automaattivaihteisel la, joten Herzin vuokraa-

mon nainen katsoi minua kummissaan, kun kysyin miten vaihdetta

vaihdetaan. Hän tokaisi vain topakasti , että si itä kun painaa kaasupol-

j inta, ni in se lähtee li ikkeelle ja jarrul la hidastetaan. Tunsin si lmät se-

lässäni, kun väänsin auton Bostonin perjantai-i l tapäivän ruuhkaan.

Rehell isesti sanottuna olin kyl lä jo oppinut vaihteettomaan kulkimoon,

ajettuani monia vuosia mikroautol la, jossa oli keskipakoiskytkin. Silti

tuntui vatsanpohjassa, kun kuusi kaistaa kulki samaan suuntaan, kyl-

jessä nojasi metrinen puulaatikko (koska sitä ei saanut mahdutettua

kuin pelkääjän paikal le) ja auto, jol laista en ennen ollut nähnyt sekä

sen automaattivaihteet.

Jätimme puulaatikon Rhode Islan-

din yl iopistol le, i lmoittauduimme

vuokranantajal le ja ajoin takaisin

kentäl le. Bostonista Los Angelesi in

lento sujui kommelluksitta, mutta

varaamani vuokra-auto oli häm-

mentävä yllätys. Vuokrapapereis-

sa luki Chevrolet Cavalier tai

vastaava, mutta vastassa odotti lä-

hinnä kuuautoa muistuttava Pacer.

Sikäl i outo auto, että pelkääjän puolen ovi on isompi, kuin kuskin puo-

lel la ja suurta kuplaa muistuttanut muoto nosti hymynkareen kanssa-

kulki joiden huuli l le, missä

vain l i ikkuikin. I tse sisäl lä

istuen koin ti lanteen lähin-

nä Mr Bean tunteena tai

ainakin nolojen ti lanteiden

miehenä. Tunne vahvistui,

kun en löytänyt mistään il-

mastointi laitetta. Kojelau-

dassa oli vain muutama

harva nappi, eikä mistään

niistä saanut virkistävää

puhallusta aikaan.
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Kuin vasta seuraavana päivänä. Keskikonsolia autossa ei ol lut, ja kaik-

ki napit ol i siroteltu ratista oikealle – paitsi yksi hengetön sininen valo.

Tuo pieni valo ol i vasemmalla puolel la ja ol i itse asiassa painonapin

pää, jota painettaessa kylmä ilma alkoi kiertää autossa korvia läpsyttä-

väl lä voimalla. Samalla kirkas sininen valo i lmestyi katkaisi jan päähän

– kätevää. Löysin i lmastointi laitteen katkaisi jan si is tosin vasta toisena

päivänä, mutta onneksi edes sil loin. Kotimaassa naureskelivat ti lan-

teel leni, mutta kerroin, että suomalainen tuo oman saunansa muka-

naan, jos ei sitä löydä.

Tuona viikkona jonka vietimme Los Angelesissa, kaduil la ol i kuumaa yli

40 astetta varjossa. Sil lä seurauksella että kaksi kuumakallea alkoi

ammuskella toisiaan iltaruuhkassa autoistaan. Myös American Airl ine-

sin jumbo otti hätälaskukentäkseen yhden moottoritienpätkän lähellä

keskustan kenttää. Sää oli si is Suomen ihanan kylmään suveen tottu-

neelle melkoinen vastapallo.

Maksoin kotimaasta lähtiessämme AAA:n, el i American Automobile As-

sociationin jäsenmaksun, jol loin saimme halvemman hotel l imajoituk-

sen, alennuksen auton tarkastuksesta ja muita etuja. Hotel l i

päämajanamme lähdimme kiertämään sopivia autonmyyjäkandidaatte-

ja. Paikal l isesta 7/11 kaupasta (seven eleven, el i seisemänä päivänä

viikossa auki 1 1 tuntia) ostin autonmyynti lehdet. Lehdet muistuttivat lä-

hinnä Helsingin sanomien sunnuntaipainosta runsaine autonmyynti-i l-

moituksineen. Paitsi että sivuja ol i moninkertaisesti suomalaisi in

nähden.

Rengastin sopivan hintaiset autot lehdistä ja lähdimme kiertämään au-

tonmyyjiä Kalifornian kuumaan, kosteaan säähänP

Jarmo Heinonen

Jatkuu osassa 2.

6



7



Tuntemattomat mallit – Porsche 91 2

Tämän tarinan autoja

on meil lä SUA:ssa kak-

sin kappalein, Kari l la 65

mall inen coupe ja Hes-

sul la 68 vuoden soft

window targa. Näistä

malleista l isää hieman

myöhemmin. Ensin hiu-

kan historiaa näiden

taustalta.

1 963 Porsche aloittel i uuden mall in tuotantoa, mall i sai tyyppinumeron

901 . Peugeot vaati Porschea muuttamaan tyyppinumeron, koska heil le

ol i rekisteröity kolminumeroiset tyyppinumerot, joissa oli 0 keskellä.

Peugeot voitti . Syksyl lä 1 964 Porsche aloitti 6-syl interisen 2 litraisen

911 mall in varsinaisen tuotannon, jol la korvatti in edeltävä 356 mall isto.

Tosin 356C mall ia tehti in vielä rinnal la vuoden 1 965 huhtikuul le asti .

356 SC maksoi 1 6450 Saksan markkaa ja 911 hinta ol i 22900. Kansa

vaati halvempaa 911 mall ia. . . Tuona samaisena huhtikuuna Porsche

julkaisi uusimman luomuksensa. Ja näin 91 2 mall i näki päivänvalon.

Aluksi 91 2 mall ia myyti in vain manner- Euroopassa, koska se ei täyttä-

nyt USAn eikä brittien vaatimuksia. Ongelmana oli pääasiassa ajova-

lot, jotka olivat eri l l isen lasin al la. Ja jenkeil lä piti ol la si ihen aikaan ns

sealed beam umpiot. Hessun possussa on eurooppa valot, kun taas

Karin possussa jenkki version mukaiset. .Vuonna 1 966, jo jenkkeihin

laivattuihin Porsche autoihin, tehti in valojen muutokset ja autot saati in

kauppoihin. 91 2 mall ista tul i suuri menestys ja se myi huomattavasti

paremmin kuin 911 vuoteen 1 969 saakka. Sil loin tul i myynti in 911 T

mall i , mall iston halvimpana. Samaan aikaan tul i myynti in myös volkka-
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rin kanssa tehty 91 4 mall i , jota sai VW type 4 moottori l la, sekä 6 sylin-

terisel lä 2 l itraisel la 911 mall in alkuperäisel lä moottori l la varustettuna.

Jonka sitten vuonna 1 975 korvasi 91 2E vuosimall ia 1 976, jossa oli nyt

tuo samainen VW type 4 kone. 91 2E oli myynnissä vain vuoden kun-

nes se korvatti in 924: l la.

Hypätäänpä takaisin alkuperäiseen aiheeseen, si is 91 2:seen.

Piti si is saada halvempi mall i

kauppoihin vuonna 1 965. Mis-

täs sellainen syntyisi edul l i-

sesti? Otetaan poistuvasta

356C mall ista 1 ,6 l itrainen ne-

los moottori, säädetään sitä

hiukan ja asennetaan se

911 :sen kori in. Miten se sovi-

tetaan takaronkkiin? Siihen ei

tarvittu kuin moottorin kannak-

keiden siirto vajaat parikym-

mentä senttiä eteenpäin. Sekä

uudet suojapell it koneen ympäri l le. 356:sen kone ja 911 :sen vaihdelaa-

tikko sopi yhteen, joten helppo juttu! 91 2 kokonaispaino on 11 0 kg ke-

vyempi kuin ekan sarjan 911 , ja taka-akselin takana on siten

huomattavasti vähemmän painoa. Tästä seurasi huomattavasti rauhal-

l isemmat ajo-ominaisuudet ja monet aikauden lehdet yl istivätkin 91 2

ajo-ominaisuuksia paremmaksi kuin tehokkaamman 911 mall in.

Muitakin pieniä eroja löytyy 911 ja 91 2 mall ien väli l lä. Näkyvin ero al-

kusarjan autoissa oli mittaristossa. 911 mall issa oli 5 mittaria, kun taas

halvemmasta 91 2 mall ista jätetti in 2 ulointa pois. Alkusarjan autot tun-

nistaa korinvärisestä kojetaulusta ja vihreä-numeroisista mittareista.

Muut erot mall ien väli l lä rajoittuu lähinnä eri laisi in vakiomattoihin vuo-

den 1 965 malleissa. 91 2 mall issa sisustus pysyi lähes samana koko

kauden 65 – 69 ajan. Näkyvin muutos oli musta kojetaulu ja mustat

mittarit, sekä niiden määrä nousi vi iteen. 911 malleissa sisustusmateri-

aal it kehittyi koko ajan, samoin kuin moottorit. 91 2:sen sai joko 4- tai

Etuvalojen erot
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5-lovisel la vaihteistol la, moottori ol i aina sama 65 – 69 vuosina.

Ja lopuksi suurimpana erona kun autot lähti tehtaalta ol i 91 2 mall in

ajo-ominaisuuksien tahall inen huononnus! 91 2 mall in jousitus säädet-

ti in rei lut 5 cm korkeammalle kuin 911 . Onneksi jousituksen säätö on

helppo toimenpide näissä autoissa. Edessä on säätöpultit ja takana

vedetään vääntösauvat ulos ja laitetaan takaisin toiseen asentoon. Ku-

ten kaikki varmaankin tietää, ni in Porschen jousitus perustuu vääntö-

sauvoihin, si is metal l iset tangot joissa on spoorit molemmissa päissä,

ja molemmissa päissä on eri määrä spooreja, joten niitä pyörittelemällä

saadaan aikaan eri laisia korkeussäätöjä.

60 luvul la Porscheja kootti in

kahdessa tehtaassa, tai oikes-

taan kolmessa. Reuter kasasi

356 malleja, Porsche osti teh-

taan 65 ja si itä tul i Recaro. 911

ja 91 2 mall it kootti in Stuttgartin

Zuffenhausenissa ja Karman-

nin tehtaal la Osnabruckissa.

Sarjanumerosta voi erottaa

kummalla tehtaal la auto koot-

tu.

Korimalleja ol i 65-69 sarjassa on periaatteessa 2. Mutta sitäkin voi tut-

kia tarkemmin ja päätyä helposti kuuten eri laiseen kori in. Nyt varmaan-

kin jo ihmettelet, että miten niin 6? No, ne 2 kaksi selvää tapausta ovat

Kari l la oleva Coupe ja Hesulla oleva Targa. Veljesten possut ovat ni in

sanottuja SWB malleja, el i lyhyt akseliväl isiä. Vuoden 69 malleihin ak-

sel iväl iä pidennetti in rei lul la vi idel lä senti l lä, si irtämällä takapyöriä sen

verran taaksepäin. Vaihdelaatikko ja kone pysyi vanhoil la paikoil laan,

si is vain uudet pidemmät tukivarret ja lokasuojaan aukko toiseen koh-

taan. SWB ja LWB mall it erottaa takapyörän edessä olevan vääntövar-

ren poistoaukon ja lokasuojan reunan välisestä etäisyydestä.

No niin, nyt on siis 4 eri koriversiota. 2 puuttuu, mitäs ne on? Kuten
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alussa mainitsin Hes-

sun 91 2 on soft win-

dow targa, tässä

onkin sen puuttuvan

korimall iston toinen

lenkki. Toinen on hard

window targa, el i la-

si l l inen targa. Targan

erot syntyy siis lasista

tai rätti-ikkunasta. Lasisessa targassa saa vain kattopalan irti . Kun taas

soft window targassa saa kattopalan irti sekä takapleksiikkunan avat-

tua vetoketjul la. Autol la on siis 4 eri konfiguraatiota; umpiauto, avoau-

to, katto pois + takaikkuna kiinni ja katto paikoil laan + takaikkuna auki.

Soft window targa on näistä kaikista harvinaisin ja Coupe yleisin.

Hessun ja Karin 91 2:t on tuotu Kaliforniasta. Molemmat oli tuotaessa

punaisia, mutta molemmat on palautettu väreihin, joi l la ne oli maalattu

kun lähtivät 65 ja 68 vuosina tehtaalta. Coupen väri on erikoisti lausväri

Balin sininen 641 2 ja Targan väri I rlannin vihreä 6806. 641 2 oli vuoden

64 väri 356: l le, mutta sitä sai vielä purkkien pohjalta muutamaan au-

toon vuonna 65.

Vuonna 65 kun päädytti in 356 koneeseen ja 911 kori in, se oli edul l inen

vaihtoehto. Nykyään kun 356 autojen hinnat on pilvissä, samoin kuin

ekan sarjan 911 :sten, ni in voi vain kuvitel la mitä osat maksaa näiden

sekoitukseen. . . No, onneksi osia löytyy hyvin, lähes kaikkea saa edel-

leen. Jos ei muualta löydy, ni in Porschen pajalta Stuttgartista voi ti lata

mitä vaan, vaikka koko entisöinnin.

Osia näihin kahteen 91 2:seen ovat toimittaneet mm: Porschen tehdas

Auto Carreran kautta, Pelican Parts, Performance Products – Automo-

tion, NLA parts, Auto Atlanta, AutohauzArizona, Sierra Madre Collec-

tion, LN Engineering sekä lukuisat eBay kauppiaat USAsta,

Ranskasta, I tal iasta ja Unkarista. Haastavinta ol i löytää uudet runko-

laakerit koneeseen. Niitä yritetti in ostaa monesta edellä mainitusta

kaupasta, mutta jos heiltä jotain laakereita löytyi, ni in ne oli standardi
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mitoissa tai sitten korkeintaa ekaa alikokoa kauloi lta. Mutta onko jol lain

kohta 50 vuotta vanha kone vielä alkuperäisessä kunnossa ilman ko-

neremontteja? Tuskinpa näistä autoista sel laista löytyy! Netin Porsche

keskustelu palstojen avulla löysimme yhden kaverin Kaliforniasta, jo-

hon Hessu on näiden entisöintiprojektien yhteydessä tutustunut hyvin

ja jolta löytyy alkuperäisiä Saksalaisia laakereita 356/91 2 koneeseen.

Kaikkia kokoja! Hän mainitsi että hänellä on laakerisarjoja enemmän

kuin muil la Porsche osien dealerei l lä yhteensä. Ja siltä tosiaan näytti

hänen hall issaan! Maalit sentään löytyi Suomesta kaupasta ja vesivä-

rei l lähän näitä ei ole koskaan maalattu. Samoin joitakin osia on löyty-

nyt Suomalaisi lta Porsche harrastaj i l ta, kuten Karin Possun

alkuperäiset ja hyväkuntoiset penkit löytyi Historic luokan ral l i

Porschesta poistettuina Sipoosta.

91 2 Valmistus määrät, K-Coupe tarkoitta Karmannin tehtaan kokoon-

panoa:

1 965 SWB K-Coupe 4470kpl, Coupe 1 970kpl

1 966 SWB K-Coupe 6670kpl, Coupe 3000kpl

1 967 SWB K-Coupe 2064kpl, Coupe 631 kpl, Targa 544kpl

1 968 SWB K-Coupe 5598kpl, Coupe 427kpl, Targa 1 21 7kpl

1 969 LWB K-Coupe 3450kpl, Coupe 428kpl, Targa 801 kpl

1 976 91 2E Coupe 2099kpl

Targoista ei löydy tark-

kaa kirjanpitoa miten

valmistusmäärät jakaan-

tui kahden version väli l-

lä. Joka tapauksessa

lasi l l isia on tehty huo-

mattavasti enempi.

Teksti ja kuvat: Kari Vai-

nio
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Tämä on kuvaus kerhon
Classic Motor Show pro-
jektista niin kuin minä sen
näin ja koin. Se perustuu
täysin huonon/valikoivan
muistini varaan ja sitä ei
tule käyttää todistusaineis-
tona minua tai ketään
muutakaan vastaan.
Kun olimme osastol lamme
Lahdessa mieltä kysytti in
monenlaisia kysymyksiä,
mutta kysymys johon oli
vaikeinta vastata oli sa-
malla helpoin. ”Mistä saitte
tämän idean?” Vastuksem-
me oli ”Hul luus on vahvuutemme!” Mutta mistä ideat oikeasti tulevat? Ne tu-
levat ympäristöstä jossa niitä kuunnellaan, rohkaistaan ja annetaan ti laa
kasvaa. Kun mietimme hall ituksen kanssa kuinka esitel lä uusi kerhomme
harrastekentäl le, ol i selvää että Risto Laineen luoma Classic Motor Show olisi
erinomainen näyteikkuna.

Päätös osall istumisesta oli näin ol len helppo ja ehkä hieman yllättäen päätös
osaston teemastakin ol i helppo. Idea vain pälkähti päähäni aika lai l la lopul l i-
sessa muodossaan ja esitin sen sitten hall ituksel le. Hall itus totesi että si itä
vaan, jos se vain pystytään toteuttamaan. Konseptina oli luoda kuvitteel l isen
James Bond elokuvan sankariauto ja kehittää myös kertomus tästä kuvitteel-
l isesta James Bond elokuvasta. Tarkempi kuvaus tästä kuvitteel l isesta tari-
nasta löytyy kerhon nettisivui lta, "Bensaa Suanissa"- lehden numerosta 1 /1 2,
sekä Youtube-videosta ”James Bonds flying LotusEsprit”. Ti ivistettynä, loim-
me Bond-elokuvan nimeltä ”Agentti joka poistui takavasemmalle – The spy
who left me”. Pääosissa elokuvassa oli Tom Jones ja Arja Saijonmaa. Ym-
märsin hyvin hal l ituksen pienen skeptisyyden osaston rekvisi itan hankkimisen
suhteen. Olimmehan asettaneet tähtäimeksi James Bondin lentävän Lotus
Espritin luomisen. Nyt puuttui enää lentokoneen korkeusvakaaja, aito hävittä-
jäkoneen rakettikasetti , sekä ilmatorjuntaohjus. Tämän lisäksi ol i vielä tar-
peen maalata Esprit uuteen väri in, sekä yhdistää koko paketti yhdeksi

Classic Motor Show Lahti

Lotus Esprit ja ilmatorjuntaohjus SUA:n osastolla
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kokonaisuudeksi. Minul la ei ol lut pienintäkään epäilystä projektin onnistumi-
sesta. Tällä tarkoitan sitä että minul la ei ol lut si inä vaiheessa pienintäkään
epäilystä projektin onnistumisesta. Myöhemmin tul i sitten toisenlaisiakin het-
kiä.

Minul la ol i auto ja sattuneesta syystä (ei omasta), minul la sattui olemaan yli-
määräinen lentokoneen korkeusvakaaja autotal l issani. Korkeusvakaajasta oli
ol lut tarkoituksena tul la pöytä, mutta vakaajan mittasuhteet eivät ol leet oikein
sovitettavissa normaalin ihmisen elämään (4 x 1 m). No tul ipahan todistettua
kaiki l le, että sitä ei koskaan tiedä mil loin sattuisi tulemaan hyötykäyttöä yli-
määräisel le lentokoneen korkeusvakaajal le. I lmatorjuntaohjuksia minul la ei

sattunut olemaan, joten menin vierai lul le
Tuusulan I lmatorjuntamuseolle ja sain siel-
lä ki inni museoisäntä Matti Kulmalan. Ker-
roin hänelle tarpeestamme ja hän totesi
että tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta.
Sen jälkeen ryhdyimme valikoimaan sopi-
vaa ohjusta.

Rakettikasetin hankkiminen osoittautui yl-
lättävän vaikeaksi. Ei sinäl lään että kukaan
olettaisi törmäävän päivittäin lainattavissa
oleviin rakettikasetteihin, mutta olen työni
puolesta melko hyvin verkostoitunut tä-
mänkaltaisen materiaal insuhteen, joten
oletin sitä helpommaksi kuin se olikaan.
Loppuen lopuksi Vainion Jukka Patrialta
yhytti Hal l inportin i lmailumuseon autta-
maan meitä asian suhteen. Hall inmäkeläi-
set tarjosivat vaihtoehtoisesti Fouga
Magisterin tai MIG-21 hävittäj ien rakettika-
setteja ja vaikka MIGin rakettikasetti tul ikin

ns. rajan takaa, ni in val inta ol i selvä. Haasteeksi jäi kasetin kul jetus Helsinki in
henkilöautol la, sekä huoli Espritin kattorakenteiden kestämisestä. .

Auto oli toimitettu Kari Mikkoselle maalattavaksi ja maalauksen valmistuttua
alkoi ki ivas kasausurakka. Auton värin vaihdosta johtuen purku oli ol lut melko
perusteel l inen, joten vapaa-ajan ongelmat ol i ratkaistu. Pelkkä Espritin ko-
koon kasaaminen oli vasta alkuti laan paluu, koska vasta sen jälkeen pystyim-
me kokeilemaan korkeusvakaajan ja rakettikasetin ki innittämistä auton
katol le. Luotsin Timo loi sovitepalat, ja Jouni Hauskan,Timon, sekä allekirjoit-
taneen kanssa saimme koesovitettua valmiin luomuksemme Espritin katol le.
Hetki ol i melkoisen jännittävä, erityisesti minul le, koska rakettikasetti ol i sen

Ohjus kiinnosti monia. . .
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verran painava, että sen
paino johti jo selvästi ha-
vaittavaan korkeusvakaa-
jan yläpinnan elämiseen.
Jos rakettikasetti ol isi l ip-
sahtanut esim. läpi Espritin
tuul i lasista, ol isi se melko
suurel la varmuudella pi lan-
nut koko päivän. Hetki ol i
myös melkoisen jännittävä
naapurustol le, jotka eivät
ol leet tottuneet näkemään
rakettikaseti l la varustettuja
lentäviä Lotus Espriteja
tienvarressa. Heidän kun-
niakseen on todettava, että
kukaan heistä ei ottanut yhteyttä poli isi in. Tai sitten poli isi ei vaan uskonut
mahdoll isia yhteydenottaj ia. Saimme siten otettua kansikuvan päätoimittaja
Osmo Ranisen taittamaan ensimmäiseen "Bensaa Suanissa"- lehteen, jonka
puheenjohtajamme Jarmo Heinonen sai painatettua hyvissä ajoin ennen
messujen alkua.

Taistel lessamme taistelevan Espritin kanssa, Vainion Heikki ol i järjestänyt
meil le Interl inean tuel la osaston seinät ja lattian. Kun tyhjensimme vielä tak-
kahuoneeni kalusteista, meil lä ol i kasassa kaikki tarpeell inen. Nyt ol i vain tar-
peen siirtää kaikki edellä mainittu Lahden näyttelyyn. Se oli melko
yksinkertaista. Ensin hain pakettiauton lainaan Malminkartanon autokorjaa-

molta, sitten hain kolmen
tonnin peräkärryn lainaan
Sahaki oy: ltä Hyvinkäältä.
Sen jälkeen noudimme Ti-
mon ja Osmon kanssa
osaston tarpeet Interme-
dialta Espoosta. Tämän jäl-
keen palasimme koti ini
Pakilaan, josta otimme mu-
kaan korkeusvakaajan, ra-
kettikasetin, sohvan, pöy-
dän, katulampun, taulut,
Hans Seitzin pienoismall i-
kokoelman, sekä messu-
lehdet. Tässä vaiheessa
Timo ja Osmo jatkoivat pa-

Rakettikasetti ja siipi

Hansin pienoismalleja.
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kettiauton ja peräkärryn kanssa kohti Tuusulan i lmatorjuntamuseota, jossa
Matti odotti ohjuksen kanssa. Minä jatkoin matkaa Espritin kanssa kohti Lah-
tea. Kolmen kilometrin jälkeen olinkin jo tien varressa toimimattoman Espritin
kanssa. . .Tässä vaiheessa oli havaittavissa jonkin asteista turhautumista ja
mieleen hiipi pieni epäilys si itä että osastomme teema ei välttämättä välity
ihan niin tehokkaasti kuin ol imme ajatel leet, mikäl i Esprit ei vastoin ennakko-
suunnitelmia ol isikaan osastol lamme. Soitto Lotusbitsin Mike Taylori l le
Englannissa auttoi diagnosoimaan ongelman polttoainepumppuun ja onni on-
nettomuudessa oli että vika oli ni inkin yksinkertainen kuin irronnut sähköjoh-
to. Virtaa pumpulle ja ei kun menoksi. Suunnitelma B:kin ol i saatu jo valmiiksi
ja Jouni ol i jo kehitel lyt keinon saada yhteistyökyvyttömänkin Espritin Lah-
teen.

Lahdessa matkalaisia ol ikin jo vastassa Hessu ja myöhemmin osaston raken-
tamiseen li ittyivät mukaan Siiran Oll i , Kari Vainio ja RistoYli-Malmi. Historic
Race Finland, Mustang Owners Club ja Rover Friends auttoivat myös epä-
määräistä messunaapuriaan, Erityisesti HRF:n Jorma Airaksisen ja Rover-ys-
tävien Erkki Lehmuskall ion länkytys antoi virtaa osastonrakentaj i l le. Erkki
ymmärsikin l i i ttyä kerhoomme melko pian messujen jälkeen. Jorma on ollut
hieman hitaampi tämän asian suhteen. . (Vihje, vihje. . ). Osasto saati in val-
miiksi jo useita minuutteja ennen rakennusajan loppumista. Päivä oli ol lut pit-
kä ja raskas, mutta myös täynnä naurua. Kivojen kavereiden kanssa oli kiva
tehdä yhteistä juttua ja hauskanpitomme tuntui tarttuvan ympäristöömmekin.
Osmo ja Timpan peräkärryn lavalla hinaama laukaisuasennossa valmiina ole-
va SA-3 ilmatorjuntaohjus ol i ol lut ikimuistoinen näky Lahdentiel lä. En tiedä
pelkäsivätkö kanssatiel lä l i ikkujat Libyalaisten hyökänneen, mutta kuuleman
mukaan yhdistelmä ohitetti in hyvin malti l l ista vauhtia käyttäen. Palautettuani

peräkärryn takaisin Hyvin-
käälle Sahaki Oy:n nor-
maalikäyttöön olikin hyvää
aikaa nukkua useita tunteja
ennen varsinaista näyttely-
päivää.

I tse näyttely meni si ivi l lä ju-
tel lessa tuttujen ja tunte-
mattomien kanssa. Palaute
oli yksinomaan positi ivista.
Olin erityisen ilahtunut si itä
että viritelmämme sai jopa
SccH:n perustajajäsenen ja
Suomen ”Mr Lotuksen”,
Hasse Nördströmin hyväk-Moni ihmetteli. . . onko tuo totta ???
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synnän. Oli hauskaa seu-
rata missä vaiheessa
osastol le tul i ja ymmärsi et-
tä kyseessä oli parodia, ei-
kä oikea Bondin auto.
Joidenkin kohdalla tätä
hetkeä ei tul lut ol lenkaan ja
osa oli mielestään nähnyt
jopa nähnyt ko. elokuvan.
Eräs oululainen pariskunta
oli jopa ollut elokuvan ensi-
i l lassa ja päässyt kättele-
mään itse Arja Saijonmaa-
ta. Etelä-Suomen sanomat
mainitsi nettisivui l laan Lah-
teen saadusta James Bon-
din lentävästä Lotus Espritistä. Koko viikonloppu oli yhtä hymyä, ni in että
i ltaisin särki poskil ihaksia. Vainion Karin koostama ”Kupla tai Buicki” ki lpai lu
veti osastol lemme lisää yleisöä. Viimeistään tässä vaiheessa minäkin tajusin
että Vainio sukunimen omaavat ihmiset ovat melkoisen hyödyll isiä ihmisiä. I t-
se kilpai lu ei ol lut amatööreil le, mikä tul i selväksi keskeytysprosentin yl itettyä
selvästi 50%. Voittajaksi selviytyi Raul Valki la Espoosta. Palkinnoksi hän sai
yöpymisen Vanajanl innassa kahdelle. Kun vielä kiinnitimme harrasteparkin
urheiluautoihin Hessun ideoimat SUA:n "Ethän koske"-flyerit ol i uuden kerhon
esittely saanut hyvän alun.

Oliko se tämän kaiken vai-
van arvoista? Totta kai se
oli kaiken sen vaivan ar-
voista! Meil lä ol i hauskaa
ja saimme tartutettua hul-
luuttamme muihinkin. Mitä
teemmekään ensivuon-
na. .?

Teksti: Jani Hottola
Kuvat: Timo Luotsi ja
Hessu Vainio

"Kupla ja Buicki"-kilpailu kiinnosti monia. . .

Tietysti Mr. Bond, James Bond oli paikalla!
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MAAILMANMESTARIN TALLILLA

Kesän kynnyksellä toukokuun 1 9:sta päivän aamu koitti kesäisen aurinkoisena
ja helteisenä. Bembölen Kaffestugan parkkipaikalle alkoi kokoontua urheilu- ja
klassikkoautoja, Varkaudesta, Hämeenlinnan seudulta, Lahden seudulta ja Val-
keakoskelta, sekä pääkaupunkiseudulta. Kaffestuga oli perinteinen kokoon- tu-
mispaikka, jota olin käyttänyt ensimmäisen kerran 1 8.5.1 972, siis tasan 40 vuotta
sitten . . . wau miten aika rientää. I loinen puheensorina alkoi välittömästi, kun tutut
ja tuntemattomat tutustuivat toisiinsa. Siinä sitten kiinnostuneina tutkailtiin toistem-
me autoja ja olihan paljon komeaa katseltavaa, mm. Alfa Romeo, de Tomaso
Longchamp, Dodge Charger, E.R.A. (Metropolia), Evante 1 40, Jaguar E-type ja
XJS, Lamborghini Urraco, Maserati 222, Morris Mini (ralli), Porsche ja TVR Chi-
maera yms. I lokseni havaitsin naisten runsaslukuisen määrän ja lapsiakin oli otet-
tu mukaan, hyvä juttu.

Matkaan jo käy . . .

Lähdön hetki koitti kohti Inkoota ja ravintola Sågenia. Kari Vainion laatiman ajorei-
tin kunnon kävimme yhdessä tsekkaamassa vielä paria päivää ennen tapahtu-
maa. Samalla tuli testattua Karin possun koneremontin onnistuminen, josta
kenties juttua myöhemmin. Kari veti letkaa ja allekirjoittanut oli jälkipään valvoja-

na. Selkeä ja helppo ajoreitti
esitteli meille maalaismaise-
maa ja luontoa parhaimmil-
laan. Ajon aikana sää oli
upea, mitä nyt yhdessä koh-
taa sateenjumalatar Esteri,
antoi hyvin pienen muistu-
tuksen kyvyistään. Tämä
pieni kosteus ei edes aiheut-
tanut avoautojen sufletin eli
katon nostoa, vaan matka
jatkui.

Evästäkin tarvitaan

Perillä Inkoossa meitä vas-
tassa oli rallin kaksinkertai-

Näkymä Sågen ravintolan etupihalta

Maailmanmestarin tallilla
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nen maailmanmestari
Marcus Grönholm. Autoja
oli sen verran reilusti, ettei
kaikki mahtuneet pääsi-
säänkäynnin eteen, vaan
jouduimme jakamaan ne
kahteen eri paikkaan, sekä
ERA ajettiin terassille saa-
maan sähköhoitoa. Taas
saimme nauttia Marcuksen
lämminhenkisestä ja rei-
lusta vastaanotosta, het-
ken siinä kuulumisia
vaihdettuamme, siirryimme
sisätiloihin ja luonaan
kimppuun. Lounas oli kuten
aikaisemminkin maittava,
riittävä ja erittäin edullinen. Henkilökunta, kuten aina ennenkin oli ystävällinen ja
palvelualtis, lämmin kiitos heille.

Vaakuna kotiin

Sågenista siirryimme taas letkamuodostelmaan ja nokat kohti Marcuksen tallia.
Perillä ihastelimme uutuuttaan auringossa hohtavaa tallirakennusta. Selkeästi oli
ilmapiirissä havaittavissa odotuksen ja jännityksen kohoamista, tätähän olimme
odottaneet hartaudella. Ennen sisään menoa Marcus kertoi meille hiukan histori-
aa. Tämän jälkeen Marcus
johdatti runsaslukuisen
joukkomme sisään ja voilà
heti ensivaikutelmana oli
upea. Porukkamme innos-
tus oli huikea ja ihmeteltä-
vää riitti. Ennen varsinaista
pääasiaa, pyysin Marcuk-
selta puheenvuoron ja
esittelin SUA:n hallituksen,
perustajajäsenet, sekä
"Bensaa Suanissa" -lehden
päätoimittajan ja toimin-
nantarkastajan. Seuraava
ohjelmanumero oli suurim-
malle osalle todellinen yllä-
tys, sillä Hämeenlinnan

ERA Marcuksen pihalla.

Marcus ja Peugeot
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Ammattikoulun opettaja Jan Toivonen luovutti heillä maalauksessa olleen clubin
vaakunan, jonka vastaanotti SUA:n puheenjohtaja Jarmo Heinonen. Vaakunan
maalasi kynäruiskulla, Hämeenlinnan Ammattikoulun oppilas Miira-Maria Rekola,
todella upeasti. Koko maalausprojekti suoritettiin opettaja Jari Välkkysen opastuk-
sella ja valvovain silmäin alla. Komea vaakunamme ja sen tunnukset selkeästi
hämmästyttivät läsnäolijoita ja hyväksyviä sekä innostuneita kommentteja tuli
esiin. Vaakunan mitat ovat leveys 500 mm ja korkeus 530 mm, joten se on todella
näyttävä.

Päivän kohokohta

Näiden alkuseremonioiden jälkeen Marcus kertoili ralliurastaan ja siihen liittyvistä
tapahtumista, sekä esitteli meille jokaisen kilpa-autonsa erikseen. Hän kertoi eri-
näisistä tapahtumista mitä pitkän ja loistavan ralliuran aikana oli sattunut ja tapah-
tunut. Marcukselle rakkain auto taisi olla Peugeot 307 WRC, jolla hän voitti 2000
ja 2002 Rallin Maailman-mestaruudet. Varmaankin autoa katsellessaan tulee hy-
vät muistot mieleen, mikä ettei . . . Peugeot:n jälkeen työkalu oli Ford Focus
WRC, joka oli Malcom Wilsonin vetämän tallin auto. Kuten hyvin muistamme toki-
han silläkin menestystä tuli 2006 MM-sarjassa Marcus oli toinen vain pisteen
päässä Loeb:stä ja 2007 sijoitus oli myös toinen. Odottelemme aikaa jolloin talliin
saapuu Toyota Corolla WRC, joka oli Marcuksen ensimmäinen WRC tason kilpu-
ri.

Isäntämme jatkoi ralliuran jälkeen Rallicross:n parissa Ford Fiestan puikoissa ja
silläkin tuli kansainvälistä menestystä. Varhaisemmasta urasta kertoo Opel Ka-
dett, joka selkeästi on edellä mainittuihin autoihin verrattuna ihan eri aikakaudelta.

Maailman mestaruuspalkinnot
olivat esillä pöydällä, kun
taas muut palkinnon oli tyy-
likkäästi sijoitettu kattotuolien
päälle. Esillä oli ajohaalarei-
ta, kypäriä, ajo- hanskoja,
joista yksi pari oli Carlos
Saintz:ta saadut. Portaikon
seinään Marcus on sijoitta-
nut lippiskokoelman, yksi jo-
kaisesta voitetusta MM-
rallista, siis 30 kappaletta,
wau. Kaksi skootteriakin
ovat olleet kulkupelinä "va-
rikkoliikennöinnissä". Kilpau-
ran ulkopuolelta lisukkeena
tallissa on Peugeot 404 avo-Avolava Pösö ja Fiat
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lava, jonka Marcus on en-
tisöinyt todella söpöksi.
Autolla on ihan oma tari-
nansa.

Pyysimme Marcusta vi-
deon välityksellä ojenta-
maan SUA:n ensimmäisen
karting- kilpailun voittajalle
Aku Westerberg:lle, SUA:n
kiertopalkinnon.

SUA:n hallitus oli päättänyt
myöntää Marcukselle, Clu-
bin ensimmäisen kunnia-
palkinnon, numeroltaan 001 ,
jonka on clubin vaakuna.
Vaakunan hänelle ojensi pu-
heenjohtajamme Jarmo
Heinonen. Taisimme päästä
yllättämään isäntämme mu-
kavasti.

Olimme liikkeellä 59 henki-
lön voimalla, mukana oli kii-
tettävästi naisia ja kaksi
iloista vesseliä. Aika vierähti
todella nopeasti ja vasten-
tahtoisesti meidän oli pääs-
tettävä Marcus viettämään
lauantai-iltaa perheensä pa-
riin. Oli todella loistavaa, kun
pääsimme tutustumaan
Marcuksen talliin, autoihin ja
hienoon kilpa-historiaan.

Jo samana iltana ja seuraavana päivänä sain parisenkymmentä puhelinsoittoa
läsnäolijoilta, jotka olivat vieläkin ihastuksissaan tallivierailusta. Ja joka ikinen
muisti mainita kuinka mahtavan vaikutuksen persoonallaan Marcus heihin teki.

Suuret kiitokset mahtavasta tapahtumasta, Marcus.

Teksti: Timo Luotsi Kuvat: Osmo Raninen

Marcus sai SUA:n kunniapalkinnon (kuvassa pöydällä)

sekä pitelee kerhon karting kiertopalkintoa kädessään.

Marcuksen talli kiinnosti monia.
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Mystery Tour sunnuntai-ajelu 3/6 jäsenille.

Mystery Tourin lähtöpis-
teitä oli Lahdessa, Hä-
meenlinnassa ja Vantaalla
(+ yksi Mikkelistä). Itse
määränpää oli salaisuus
kaikille muille, paitsi ta-
pahtuman järjestäneille
Heikki ja Kari Vainolle.
Huono sää ei olut esteenä
utelijoille autokunnille, ja
eri lähtöpisteistä lähtenei-
den autokuntien saapumi-
nen kohteeseen tapahtui
parin minuutin sisällä toisistaan.

Mystinen kohde paljastui Sarlin RaceTeamin navetaksi. Navetasta paljas-
tui High Tech laboratorio ja 'karkkikauppa'. Meille esiteltiin Suomalaista

high techiä kilvanajon hui-
pulta. Kallen kuvaus
Escort-kilpurin synty- ja
kehitysprosessista avasi
varmasti monen osallistu-
jan silmät Suomalaisen
rata-autoiluosaamisen ta-
sosta. Oli myös melkoisen
yllätys kun Kalle paljasti
meille huippuentisöinnin
kohteena olevan Klaus
Ludvigin entisen DTM-
voittaja Ford Sierra RS
500:n.

Sarlin Race Team

Kilpauton tekniikkaa tarkastelussa.

Paikalla olleita jäseniä.
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Luovutimme Kallelle SUA
kilven Nro 002 kunniano-
soituksena pitkäjänteises-
tä työstä Suomalaisen
autourheilun hyväksi. Kilpi
on kiinnitetty TVR Griffit-
hin jarrulevyyn, joka oli
autossa alla kun toinen
Kalle, eli Karl Erik Ros-
lond voitti historic racingin
Euroopan mestaruuden.
Kallen allekirjoitus kruu-
naa kilven. Tämän jälkeen
jatkoimme matkaa syömään Kytäjän golf-klubille jossa oli hyvä tehdä yh-
teenveto päivän antimista.

Teksti: Hessu Vainio
Kuvat: Kari Vainio

SUA-kilven luovutus. . .

Tulevia tapahtumia
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Classic Sportscars Concours ´d Elegance Kakskerta

Antti Wihanto järjesti
1 7.6 klassikko urheiluau-
tojen tapaamisen Harjat-
tulan kartanolla Kaksker-
rassa. Tapahtuma järjes-
tetti in jo 1 4. kertaa ja
epävakaasta säästä huo-
l imatta paikal la ol i tuttuun
tapaan hieno valikoima
niin urheilu-, kuin klassik-
koautoja. Tapahtuma al-
koi jo edeltävänä päivänä
Paippisten moottorikahvi-
lasta Aboa storico ko-
koontumisajol la, sekä Turun satamasta lähteneellä Suomen kaikkien
aikojen ensimmäisel lä Riva-veneiden kokoontumisajol la. Lauantai-i l ta
huipentui i l tati laisuuteen, joka aloitetti in maljal la Suomen Joutsenella ja
jatkui Forum Marinumin Daphne ravintolassa.

Sunnuntaina oli itse
näyttelyn aika. Kerholla
ol i oma osasto ylätasan-
teel la. Osastomme muo-
dosti TVR Chimaera 500,
Dodge Charger 68´, De
Tomaso Longchamp ´75,
sekä pre-73 Porsche
911 -1 2 trio. Tämän lisäksi
meil lä ol i katos, jossa
esittel imme kerhon toi-
mintaa mm. laajakuva-
tv:ssä"Porsche 911-912 trio"

SUA:n osasto

Classic Sportscars Concours
´d Elegance
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pyörineen power-pointin
kautta. Osastomme/ker-
hon jäsenten autot tyh-
jensivätkin sitten pöydän
coupe-luokassa. Sebas-
tian Lindströmin 911 RS-
replikan voittaessa luo-
kan sekä Pekka Taskisen
Chargerin ja Juha Liuk-
kosen Rolls-Royce Ca-
marguen ottaessa toiset
ja kolmannet palkinnot.

Kiitimme Antti Wihantoa upeasta tapahtumasta ja pitkäjänteisestä työs-
tä suomalaisen harrastekentän kehittämisessä luovuttamalla hänelle
SUA:n tunnustuspalkinnon numerolla 003. Tämän lisäksi hän sai palkin-
noksi myös viikonlopun Vanajanl innassa kahdelle. Tämä johti riemunkil-
jahduksiin Antin vaimon, Caritan taholta. Kuten Antti sanoi; ”Lapset, te
jäätte koti in. . ”

Hieno tapahtuma, jossa meil lä ol i todel la hauskaa niin lauantaina kuin
sunnuntainakin.

Teksti : Jani Hottola Kuvat: Kari Vainio

Pekan Charger saamassa palkintoa.

Timo Luotsi luovuttaa SUA:n tunnustuspalkinnon Antti Wihannolle






