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Syyskuun alkua mennään ja kesän ajopäivät alkavat olla takana päin. Tähän
lehteen saatiin kerättyä muutamia juttuja kesän ajoreissuista. Erkin italian
matkan kuvat ei välttämättä osuneet aivan kohdalleen tekstin kanssa mutta
antavat kuitenkin toivottavasti kuvan hienosta reissusta. Kiitos muillekkin
lehteen kirjoittaneille.

Seuraaviin vuoden lopun lehtiin kaivataan juttuja teiltä hyvät SUA:n jäsenet
joten jos sellainen olisi olemassa tai helposti tehtävissä niin laittakaa tule-
maan allekirjoittaneelle.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille.

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Linnakierros

Hvitträskin parkkipaikalle ilmaantui 27.8.2017
kymmenen autoa, joista osa sovittuun aikaan ja
osa myöhemmin. Luvattiin sadetta, jota ei sitten
tullutkaan – sää siis suosi.
Linnakierrosta yhdisti Geselius-Saarinen-Lingren
arkkitehtitoimisto tavalla tai toisella. Hvitträsk oli
mainittujen arkkitehtien koti ja toimisto, mutta
Hvitträsk oli se erämaalinna, jonka tuo kolmikko
suunnitteli, mutta päätti tehdä myös itselleen samantyyppisen. Rakennukset val-
mistuivat samaan aikaan.
Majvik on parin kilometrin päässä edellä mainituista ja vaikka rakennuksen arkki-
tehtiallekirjoitus puuttuu, talon rakenteet, koristeet ja muoto ovat samanlaisia kuin
Vhitträskissä ja Vhittorpissa, sekä aikalaisten kirjoissa arkkitehdiksi mainitaan
Lingren. Edellisyönä Majvikissa oli ollut häät ja meitä varoitettiin siitä, että saattaisi
olla sotkuista – mutta paikka oli tip-top. Toivottavasti uunituore aviopari sai hyvän

alun, kun sänkykin näytti säädylliseltä…
Gallen-Kallelan museon tiedetään Gallen Kallelan
rakennuttaneen itse, mutta sen pohjapiirrokseen
hän sai apua ystävältään Eliel Saariselta. Mainittu
rakennus valmistui kymmenen vuotta Vhittorpin
ja Vhitträskin jälkeen, mutta tietynlaisia yhtäläi-
syyksiä siinäkin näkyi. Olihan Gallen Kallela ollut
ahkera vierailija kummassakin Vitträskin järven
rannalle tehdyissä rakennuksissa, kuten melkein
kaikki silmäätekevät niihin aikoihin.
Urheiluautoletka siirtyi sulavasti linnasta toiseen

ja pääsimme kiertämään Vhittorpin sisällä opastetusti ja Majvikissa omin lupinem-
me. Osa salalokeroista löytyi, osa jäi arvoitukseksi. Päätepisteessä Gallen Kallelan
museolla oli aikamoinen tungos, mutta onneksi autoille löytyi paikat tien varresta.
Yllättävän moni jaksoi ajaa loppuun asti, vaikka avoautojen katot avautuivatkin vii-
meistään Vhittorpin parkkipaikalla. Olisi voinut vaikka kruisailla katto alhaalla pi-
dempäänkin.
Vastaavanlaisia tutustumiskäyntejä toivottiin lisää, joten niitä tulevaisuudessa kar-
toitetaan.

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta

Hvittrop

Gallen-Kallela Museo
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Viaggio 2017
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Pienoismallimoottori

Kuva1: Koekasaus varmisti osien yhteensopivuuden ja
samalla paljasti kohdat joita pitää muokata tai paran-
nella. Tässä esimerkiksi pakoputkiston uudelleenmuo-

toilu sekä ilma- kotelon kyljen pulttirivistö.



15

Kuva2: Oikean puoleista pakoputkistoa on jo alettu
muotoilemaan lähemmäs oikeaa, vasen on vielä

koskematon.
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Kuva3: Kansien oranssi on valmiiksi sävytettyä ja
ruiskuohennettua.

Kuva4: Kotelon pinnalle on levitetty hiilikuitua muis-
tuttavaa siirtokuvaa ja sen päälle ruiskutettu kaksi

kerrosta Zero paintsin 2K-lakkaa.
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Kokoelma valmis. Isän tekemä uniikki maalaus, sekä
jutun pienoismalli.
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Anniversary Tour
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The Dream. Tiistai iltapäivä. Juuri lähdössä paluu
matkalle Hotelille, kyydissä F1 #007:ssa.
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Onboard F1 #007, seurasimme paluureissulla mm. F1
#069:siä.
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Torstai aamu. F1 #046:ssa kyydissä. Edessä ajoi
alkumatkasta mm. tämä #28R.
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