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AYA-10:n edellisestä kisasta oli vierähtänyt jo neljännesvuo-
sisata. Lahden Classic Motorshown näytösajossa testasim-
me Antin kanssa lähinnä perusasioita; auto lähtee avaimesta 
käyntiin, kytkin irroittaa, vaihteet menevät päälle ja moot-
tori sammuukin avaimesta kääntämällä yms. näillä eväillä 
ja reilun neljän vuoden ajotauon jälkeen läksimme suuren 
jännityksen vallassa ensimmäiseen ralliimme ”Leksalla”, Ja-
nakkalaan Black Rocket-ralliin 17.5.

Tavoite oli ajaa mahdollisimman paljon kesäkisoja, testata 
tekniikan kestävyyttä ja auton ajettavuutta talven koitoksia 
varten. näin ollen riskikerroin säädettiin asentoon ”varmal-
la ajolla maaliin”. Reitti Janakkalan ja Lammin kulmilla oli 
suorastaan mainio. Huolimatta varovaisesta ajosta, vauhdin-
nälkä tuli tyydytettyä. 155- 15 Scasonit purivat hyvin tiehen 
ja tuntui kuin olisivat juuri sopivat kajakkiin. Harmi vain 
että näitä renkaita ei enää ole saatavilla. nykyrenkaat ovat 
mielestäni liian leveitä ysikuutoseen. Jarrupaloihin ei tullut 
kiinnitettyä kovin paljoa huomiota ennen kilpailua, kun il-
man testiä lähdetään kisaamaan. Uskoimme ropleemien il-

rodoa tai vastaavaa, vaan ihan ruotsalaisomisteisesta tarvike-
liikkestä hankittua, meidän budjettiin soveltuvaa ja kohtuu 
hyväksi havaittua laatua. Kyllä näillä ajaa yhden pikkurallin. 
Tallbergin Matias lupautui viikonloppumenoiltaan huoltoon, 
siitä suurkiitos. Taas reitti varmasti läpi, sijoituksen ollessa 
luokan kolmas. Reitti oli Saabille sovelias - rutinoituneempi 
kuski uusilla renkailla olisi tehnyt hyvän tuloksen.

Kesäkuun 8. päivä ajettin Lopella pelkästään kaksivetoi-
sille tarkoitettu 2wd rallispecial. Tämä oli hyvä ns. ko-

keilukilpailu, joka kiersi maatilakeskuksen ympärillä. Yh-
teensä neljä pätkää ajettiin pääosin samaa tietä pitkin, välillä 
ajosuuntaa vaihtaen ja metsälenkkiä lisäten. näin oli saatu 
hyvin pienelle alueelle tehtyä tarpeeksi vaihteleva reitti. pät-
kien välissä oli n. tunti aikaa rupatella kanssakilpailijoiden 
kanssa, käydä kahvilla tai vaikkapa katsella muiden luokkien 
ajosuorituksia. Kerrassaan mainio konsepti. Meidän 30 vuot-
ta vanhat Scasonit kuluivat edellisessä kisassa loppuun, joten 
uutta gummia piti saaman alle. Antti kaiveli navetasta todel-
liset aarteet; aidot Misukat jolla Antero Laine oli päästellyt 
Lanciallaan 80-luvulla. pintaakin oli vielä jäljellä, joten täyttä 
mansikkaa meidän, sanoisiko, hieman pienehköllä budjetilla 
toimivalle ralli-teamille. Kävin tasapainottamassa renkaat 
Euromasterilla ja toin ne mukanani Lopelle, jossa nostimme 
ne toiseen autoon. Antti veti AYA:n omalla huoltoautollaan 
(vm –82 Hilux) Huoltoparkkiin. Aurinkoisesta päivästä huo-
limatta se ainut pilvi taisi olla meidän yllä. Sattui nimittäin 
niin, että Scasonit olivat aluvanteilla ja nämä Misukat pelti-
sillä. Ja peltivanteisiin piti olla omat pulttinsa Hiluxissa. niin 
piti. 

Faktat tiskiin; ”Scasonit ovat ihan hyvät. Mustat ja pyöreät, 
ilmat pysyvät sisällä. Ajamme näillä”.  Ykkös Ek:n ensimet-
reillä tuntui kuin tuo em. pilvi olisi synkennyt entisestään, 
autohan tuskin kaasuun vastasi. Hyvä että pääsimme pät-
kän läpi. Syykin selvisi huollossa, kärkiväli oli posketon. Väli 
kuntoon ja tästä episodista ja adrenaalipurkauksesta suivaan-
tuneena Ek 2 tulikin hyvällä ajolla, nyt oltiin jo yleiskisan 
viides.  Löytyi hyvä keino ajaa kuluneilla renkailla; ahneesti 
leikaten,  sisäpenkan puolelta. Tästä oli se etu, että jos pito lop-
puu, auton ulkokaarteen puoleiset renkaat putoavat spooriin, 
josta tunnetusti löytyy paras pito. Mikä välkky idea, kunnes...  

EK 3:lla se hiton pilvi rupesi kai sateella uhkaamaan, pyyhki-
jät menivät päälle loppupätkän syheröissä eivätkä suostuneet 
pysähtymään. no mitäs pikkujutuista, pyyhkiköön sitten. 
Kaikki menikin hyvin maalimutkaan saakka, jonne leikkasin 
tasasen horsmikon läpi. pahaksi onneksemme tämä alussa 
mainitun maatilan pitäjä oli kipannut hiekotussepelikasan 
horsmikkoon sisäkurvan puolelle. Auto vauhdissa penkal-
le, palan matkaa kahdella renkaalla ja katon kautta ympäri.  
Alastullessa renkaat olivat vieläpä väärään suuntaan käänty-
neenä ja jatkoimme kaasupohjassa metsän puolelle. Eturen-
kaat toiseen suuntaan käännettynä olisimme sujahtaneet ne 
puuttuvat 5 metriä maaliin. Semmoista se on välillä. Vakio 
juttu; imukäyrä murtui, samoin kummatkin Weberit.

Eikä tässä vielä kaikki; pois lähtiessämme, saapuessam-
me pikitielle, ihmettelin että meinaako se Antti ajaa Hiluxin 
ja trailerin täysillä edellä pysähtyneen auton perään. Ant-
ti pumppasi minkä ehti, että sai auton pysähtymään. Syy-
kin selvisi- jarruputki oli murtunut ja nesteet tulleet pihalle! 
Vaihdettiin sitten kärry oman auton perään ja tein mutkan 
Antin kautta.

Ihan kuin siinä ei olisi jo ollut tarpeeksi huonoa tuuria, niin 
muistipa vielä virkavaltakin kotimatkalla. Yksikseen ajelin 
ajatuksissani ja Tdi AutoUnion pääsi laukkavaihteelle. Sa-
maan rysään ajeli muuten joku naapurin Oligarggi uudella 
700-sarjan Bemarillaan. Siinä ummikot jutteli minuutin ja 
Igori jatkoi matkaansa. Että jatkakaa vain siellä polliisikou-
lussa pakkoruotsia juu. Tai sitten virkavalta arveli, että kol-
men vuoden työttömyyden, asuntovelkojen ja muksulauman 
jälkeen meitsiltä löytyy enemmän maksukykyä, kuin naapu-
rimaan öljymiljonääriltä. Tiedä häntä, mutta jossain saisi se 
raja olla naapurin nöyristelyssäkin. Että sillei putkeen meni 
tämä pilvinen kesäkuun päivä.

Auto rupeaa nyt olemaan tekniikan osalta kunnossa. Syksy 
menee autotallirakennuksen parissa, joten seuraavat koi-

tokset ovat haaveissa sitten talvella.
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maantuvan ennemmin konehuoneen puolelta. Kolmospätkän 
maaliin AT meinasi mennä pitkäksi - jarrupalat loppu. Ja kun 
EK:n 3 ja 5 välillä oli huoltokielto, niin sitten ajelimme metalli 
metallia vasten sorvaten koko nelospätkän. Seuraavassa huol-
lossa tehtiin palojen vaihto ja loppupätkät maaliin ajaen. Kil-
pailusta jäi hyvä fiilis – autossa oli potentiaalia vaikka mihin. 
Kuskin ranteet vain olivat vielä ruosteessa. Kunhan saadaan 
näistä kesäkisoista kokemusta niin eiköhän nekin notkistu.

Toukokuun 24. päivä ajettevaan Teijo-talo ralliin lähdim-
me samalla taktiikalla kuin viikkoa aiemmin. Tässä vä-

lissä ei autossa ollut suurempia laittamisia, joten ehdin pen-
komaan kanssaharrastajan 99-projektiin oikean värisävyn 
esille; kannatti säästää vanhat maalipurkit! 

Reitti kiersi Salon seudun mahtavilla teillä. Alla olivat edel-
leen hyväksi havaitut Scasonit, tosin jo urasyvyyden puolesta 
ehtoopuolella. Mutta mehän harrastammekin Historicia, jos-
sa pääasia on aate, ei avaruustekniikka. niin ja nyt oli sitten 
uutta jarrupalaa alla, ei nyt kumminkaan mitään oikeata Fe-
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