Palaveri Teekkarien Autokerhon tapahtumista 1960-luvulla
Helsinki Caravan Oy 14.9.2014, Tepun isännöimänä
Osanottajat: Teuvo Muuronen (Tepu) (TAK 1. kalustonhoitaja 1961-62 ja monitoimimies)
Matti Suomi (TAK pj. 1962-63)
Juhani Miettinen (Jukka) (TAK pj. 1963-64)
Päivö Aalto (TAK pj. 1964-65)
Reino Lampinen (Reiska) (TAK pj. 1965-66)
Sami Nissinen (TAK nykyinen puheenjohtaja)
KOKOUKSEN ALOITUS
Matti Suomi valittiin puheenjohtajaksi. Kokouksen aluksi hän kiitti Tepua mahdollisuudesta pitää
kokous Tepun yrityksen tiloissa. Päivö Aalto nauhoitti keskustelun ja laati sen perusteella tämän
kertomuksen. Kokouksen tarkoitus on muistella, miten Teekkarien Autokerho toimi 1960-luvun
alkuvuosina. Alkusysäyksenä oli, että on kulunut 50 vuotta (nyt jo 51 vuotta) Datsunin
maahantuonnin aloittamisesta, jossa TAK oli apuna HAASTAJA-koeajon muodossa. Samalla sopii
muistella myös kaikkea muuta, mitä TAK:ssa tapahtui 60-luvun alkuvuosina.
HAASTAJA- KOEAJO 1963
Haastaja-Datsun koeajosta on täydellinen raportti TAK:n nettisivuilla, ”Haastaja-historiikki”,
työryhmä Matti Suomi, Juhani Miettinen, Päivö Aalto. Tämän vuoksi koeajon tapahtumia on tässä
turha toistaa.
Matti: Kun Autokeskus pyysi meiltä Datsunin koeajoa, niin meille vihjattiin, että puheenjohtaja
voisi päästä Japaniin, tai joku hallituksen jäsen. Mutta me sanottiin, että se on koko porukka joka
sinne lähtee. Ja sinnehän lähti 18 teekkaria tai valmista insinööriä. Minä en ollut mukana, mutta
Tepu, Jukka, Päivö ja Reino olivat.
JAPANIN MATKA 1964
Japanin matka toteutui sitten 10.7.1964 alkaen.
Tepu: Me päätimme tehdä elokuvan siitä Japanin matkasta. Otin yhteyttä Heimo Palanderiin ja
TES-TV:n pääjohtajaan (Väinö Nurmimaa) että saataisiko me sinne Japanin matkalle kuvaaja.
Heimo oli juuri siirtynyt TES-TV:n palvelukseen, mies jolla oli tavattoman laaja kokemus alalta.
Monta elokuvaa tehnyt ja kuvannut. Hänet saatiin mukaan ja tehtiin kaksi ja puoli tuntia elävää
kuvaa siellä. Ja filmi on ajettu ainakin kolme kertaa TES-TV:ssä ja Yleisradiossa.
Matti: Filmi oli kiinnostava, koska oli tulossa Tokion olympialaiset. Matkahan oli sitä ennen, ja se
oli suomalaisille kiinnostavaa kuinka teekkarit näkevät Japanin.
Jukka: Ja mainostettiin sitten vielä sitä halvinta reittiä Japaniin eli Venäjän läpi lentäen
Habarovskiin ja junalla Nahodkaan, ja sitten laivalla Jokohamaan.
Matti: Tepu, mainitsit että se meidän Japanin matkalta tehty elokuva olisi ollut ensimmäinen
värielokuva, mikä on tehty TV:lle.

Tepu: Siis TV-kuvaus tehtiin värille, 16-milliselle filmille. Siihen asti TV kuvasi kaikki
mustavalkoiselle.
Matti: Ja filmi on siellä TAK:n jäämistössä, raakamateriaalit, isot kasetit.
Tepu: Sitä Palanderin kanssa leikattiin 2 viikkoa, yötä päivää. Sieltä lopusta puuttui yks pätkä.
Minulla on se TV:n alkuperäinen kopio. Filmi esitettiin sitten TES-TV:ssä useana jaksona ainakin
kahteen kertaan, ja lisäksi Yleisradion TV2:lla.
Päivö: Japanissa Toshiballa näimme väri-TV-kuvia. Suomessa ensimmäiset väri-TV-kokeilut olivat
vasta v. 1967. Kun Japanin filmimme esitettiin ensimmäistä kertaa televisiossa, sitä ei ole missään
tapauksessa voitu esittää värillisenä, vaikka filmi olikin.
Päivö: Meitä lähti matkalle 18 henkilöä. Palander on siinä mukana.
Tepu: 20 oli alun perin, mutta pari peruutusta tuli. Kolhon Mauri paikkasi sitten.
Reino: Minulla on valokuva porukasta Japanissa, siinä meitä on 18.

Takana vasemmalta: Heimo Palander (ja kamera), Kai Rainesalo, Juhani Miettinen, Teuvo Muuronen, Vesa Koskinen,
Risto Suonio, Raimo Kinnaslampi, Matti Ingman
Keskirivissä: Matti Merikoski, Reino Lampinen, Mauri Kolho, Päivö Aalto, Antti Ollikainen, Per-Göran Terje
Alarivissä: Aarne Martimo, Reima Koskinen, Jaakko Hemmi, Ossi Seppi

Tepu: Aluksi on kuitenkin syytä kertoa matkan valmisteluista. Me valjastettiin tuota hommaa varten
Tokiossa palvellut lähetystösihteeri Jukka Lintulahti, sittemmin mm. Brasilian suurlähettiläs. Hän
kertoi meille japanilaisista käytösohjeista ja antoi ohjeet, millainen on japanilainen käyntikortti, se
oli välttämättömyys. Ne painettiin kaikille meille.
Esittelimme matkalla myös suomalaista teollisuutta. Fazerilta saatiin vähän karkkia. Mutta
viinaakin vietiin. Hemmin Jaska, yksi matkalaisista, puhui asiasta K.A.Fagerholmille joka oli silloin
Alkon pääjohtaja. Hän sanoi, että hän saa antaa 499 pulloa viinaa nimikirjoituksilla teille, nimittäin
pikkupulloja. Nämä lähetettiin sitten Alkon kustannuksella Japaniin suurlähetystöön.
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Jukka: Saanko vähän täsmentää tuota. Löysin arkistosta kirjeen, jonka olen TAK:n puheenjohtajana
lähettänyt suurlähettiläs Ahokkaalle.
Asia: Insinööri- ja teekkariryhmän Japanin matkan yhteydessä järjestettävä tilaisuus
lähetystössä.
Keskustellessamme ulkoministeriössä lupasitte ystävällisesti ottaa
järjestettäväksenne coctailparty- tyyppisen tilaisuuden lähetystössä 16.7.64 klo 17
tehdäksemme matkaamme tunnetuksi Japanissa sekä lisätäksemme
suomalaisjapanilaisia suhteita.
Aikaisemmin luvattujen vodka- ja juustolähetysten lisäksi olemme saaneet
järjestetyksi noin 3 kg savustettua poroa, joka samoin kuin erä savukkeita lienee jo
teillä. Lisäksi tuomme mukanamme marmelaadimakeisia ja niin kutsuttuja
ranskalaisia pastilleja.
Kehoititte meitä nimeämään meidän kannalta tärkeät kutsuttavat henkilöt. Olemme
saaneet täkäläisiltä maahantuojilta oheisen listan, jossa on asianomaisissa firmoissa
matka-asiaamme hoitavat henkilöt. Näille henkilöille voitaisiin osoittaa kuhunkin
firmaan ehkä 3 kutsua. Suzuki Motor Companyn edustajan nimeä emme ole
valitettavasti saaneet tietoomme, joten kutsut jouduttaneen lähettämään heidän
vientiosastolleen. Lisäksi lienee paikallaan kutsua matkatoimisto Kintetsun edustaja
Mr. Ishihara. Ilmoittanette asiasta myös Osakan kunniakonsulille Mr. Yamatolle.
Japanin ulkoministeriö järjestää matkatoimistoltamme saamamme tiedon mukaan
jonkinlaisen tilaisuuden 5. 8. klo 17.30 Toya KaiKan hotellissa, johon meidät on
kutsuttu, vastaavasti kutsuttakoon heidän edustajansa. Ulkomaankauppaliitto kehotti
meitä kutsumaan myös Tokio Chamber of Commercen edustajia. Eräs
vierailukohteistamme on Radio NHK josta voitaisiin kutsua Mr.Karaoka. Erikoisen
tärkeänä pidämme että riittävä määrä julkisen sanan edustajia voitaisiin kutsua
tilaisuuteen. Kyseeseen tulevat TV:n, radion ja tärkeimpien Japanin
englanninkielisten sanomalehtien edustajat. Kerroitte kahden japanilaisen teekkarin
käyneen lähetystössänne tiedustelemassa matkaamme. Ilmeisesti heidän kauttaan
voitaisiin kutsua muutama japanilainen teekkari.
Kysyitte mitä kutsukortissa mainitaan tilaisuuden aiheeksi. Ajattelimme että paras
keino kaikenlaisten väärinkäsitysten välttämiseksi olisi liittää kutsuihin oheinen
matkaamme esittelevä seloste siltä varalta, että hyväksytte ehdotuksemme.
Lähetämme niitä 150 kpl eri paketissa. Oheistamme myös osanottajien
nimikorttiyhdistelmän. Ymmärrämme että tämän tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa
teille paljon enemmän vaivaa kuin osasitte aluksi kuvitellakaan. Olemme
pahoillamme että emme voi olla järjestelyissä apuna ennen kuin aikaisintaan
saapumispäivämme 14.7. illalla, jolloin otamme yhteyttä lähetystöön puhelimitse.

Kerron vielä erään tuliaislahjajutun. Meillä oli mukana englanninkielisiä kirjoja, jotka kertoivat
Suomesta. Oli myös joitakin esineitä, posliinisia ja jotain muuta tällaista.
Tepu: Oli myös kaiken lisäksi elokuva, ”Yö vai päivä”. Se oli meillä laukussa mukana, me
salakuljetettiin se veli venäläisen tullien läpi.
Päivö: Matkamme alkoi Helsingistä 10.7.1964. Ensimmäinen etappi oli Hki-Moskova Finnairin
Convair-koneella. Matkareitiksi valittiin Neuvostoliiton Intourist-matkatoimiston avulla
olympiareitti, koska se oli halvin ja todennäköisesti mielenkiintoisin reitti. Moskovasta
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matkustimme Aeroflotin Tupolev-114 koneella Habarovskiin, sieltä junalla Nahodkaan ja sieltä
laivalla Jokohamaan. Palasimme samaa reittiä.
Tepu: Siitä Moskovaan tulosta. Oppaanamme oli Intouristin opas Vilja Laine. Vilja keräsi jo
bussissa passit pois, ne saatiin sitten hotellista poistuessa takaisin. Me jouduttiin pyytämään
kuvauslupaa Neuvostoliitossa, siellä ei ollut saanut kuvata kuin yksi kanadalainen filmiryhmä
pienen pätkän. Ja lähdettiin sitten katsomaan miten me saataisiin lupa. Tavattiin NL:n
propagandaministeri. Palanderin Heimo pyysi heti audienssin sille. Joo, saatte audienssin kun se
lähtee junalla täältä. Ja junassa minä kerroin tästä meidän matkasta ja pyysin suosituksia. Ministeri
sanoi: kirjoittakaa venäjänkielinen kirje. Kertokaa kirjeessänne mitä on hänen kanssaan sovittu ja
näyttäkää kun tarvitsette. Enempää ei tähän hätään ehditä. Kirjoitettiin sellainen ja Kolhon Mauri
toimitti sen Wärtsilän konttoriin käännettäväksi. Siihen me sitten pantiin kaikki mahdolliset leimat
ja se otettiin mukaan. Kirje kävi täydestä NL:ssa.

Moskovan tullitoimiston edessä: Palander, Rainesalo, Lampinen, Terje

Moskovassa vierailimme mm. Moskvitsh- tehtaalla. Meille näytettiin myös mm. Neuvostoliiton
taloudellisten saavutusten näyttely. Kävimme myös Moskovan televisioaseman studiossa.
Moskvitshin tehtailla meille näytettiin koko tehdas. Kun myöhemmin kävimme Japanissa Nissanin
tehtailla, niin täytyy sanoa että Moskvitshin tehdas oli kuin kyläsepän paja Nissanin tehtaisiin
verrattuna, missä oli jo jonkunlaisia robottejakin.
Tepu: Moskvitsh Elite oli juuri tulossa. Nähtiin Elite tehtaan pihalla kuorma-auton kyydissä.
Valokuvaaminen oli kielletty, otin kuitenkin salaa kuvan.
Päivö: Tämä Mosse oli muuten varustettu oikeanpuoleisella ohjauksella, mikä sai arvailemaan, että
olisiko prototyyppi rakennettu Japanissa.
Tepu: Olimme Moskovassa hotelli Pekingissä. Ihmeellinen hotelli sikäli että henkilökunta teki
lakon. Ei saatu ruokaa aamulla.
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Päivö: Olisiko ollut kysymys huonetarjoilusta. En tiennyt tästä lakosta ollenkaan. Olimme
aamupalalla normaalisti. Muistan sen siitä, kun Hemmin Jaska huomautti tarjoilijalle, että ei tämä
ole mitään olutta, se on kotikaljaa.
Reino: Minulle ei jäänyt muuta mieleen kuin että hotelli oli viisi vuotta vanha ja parvekkeet olivat
jo käyttökiellossa.
Päivö: Aamulla kun olimme lähdössä lennolle Moskovasta Habarovskiin, niin menin hissillä
korkeimpaan kerrokseen, missä oli näköalabaari. Lähdin sieltä alas kaksi tuntia ennen
lentokenttäbussin lähtöä. Mutta hissi oli niin hidas, että pelkäsin myöhästyväni lähdöstä, se oli
jatkuvasti varattu eikä meinannut millään tulla ylös. Yritin mennä alas portaita, mutta
porraskäytävän ovi oli lukossa. Lopuksi hissi tuli ja ehdin mukaan.
Tepu: Lentomatkalla ruvettiin kuvaamaan sieltä koneesta. Tuli sitten joku kenraalin näköinen ukko
sanomaan, että tuo kuvaa täältä. Lentoemäntä tuli siihen, ja Heimo antoi hänelle kopion siitä
paperista ja saatiin kuvata.
Päivö: Tää pitää paikkansa. Paluumatkalla minä istuin Palanderin Heimon vieressä. Yritin
kamerallani ottaa kuvan Uralin yli lennettäessä niistä vuorista, jotka eivät tosin kuvassa näkyneet,
mutta koneen moottorit kuitenkin. Siellä oli niitä paikallisia matameita pussiensa ja kassiensa
kanssa taaempana olevilla penkeillä ja ne heti rupesivat valittamaan lentoemännälle, että täällä joku
ottaa kuvia. Annoin kameran Palanderille, hänellä oli se lupapaperi ja hän otti ne kuvat, eikä kukaan
valittanut. Olen tästä lentomatkasta kirjoittanut lehtijutunkin, se on Mobilisti-lehdessä n:o 6/2008,
”Karhun kyydissä”.

Grigori Ordžonikidzella Japanin meren yli; Aalto,V. Koskinen, Ollikainen, Muuronen, Hemmi, Rainesalo
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15.7.64 kävimme Nissanin Jokohaman tehtailla. Ajettiin sinne Nissanin bussilla. Käytiin läpi koko
tehdas ja seurusteltiin isäntien kanssa. Mukana oli sekä Nissanin pääjohtaja että suurlähettiläs
Ahokas. Pääjohtaja nimitettiin TAKin kunniajäseneksi ja hänelle ojennetiin kerhon kullattu
jäsenmerkki. Illalla meille tarjottiin illallinen teatteriravintola Mikadossa, joka oli tosi hieno
ravintola. Majoitus oli hotelli Daiichissä.
16.7. käytiin NHK:ssa eli Japanin yleisradio-ja televisioyhtiössä Nippon Hoso Kyokai.
Tepu: Meidät kutsuttiin koko lössi NHK:hon, n. 30 km hotellilta, Jokohaman vieressä. Bussilla oli
lupa olla se 2 – 3 minuuttia siinä hotelli Daiichin edessä, sitten oli pakko lähteä pois. Meiltähän
puuttui joku paviaani meidän porukasta. Jäin hoitamaan asiaa. Ja kyllähän se kaveri tuli mutta bussi
meni jo tuolla. No napattiin taksi sitten, ja kun tuli sopiva liikennetilanne niin katsottiin että
pystytäänkö juoksemaan se bussi kiinni, mutta ei. Kun bussi tuli sitten NHK:n portille niin me
tultiin perässä. Koko matka ajettiin taksilla sinne.
Illalla oli meille vastaanotto Suomen suurlähetystössä, isäntänä luonnollisesti suurlähettiläs Ahokas.

Eturivissä vasemmalta: Miettinen, Kinnaslampi, Merikoski, Suonio, Kolho, Hemmi, rouva Ahokas, suurlähettiläs
Ahokas, R. Koskinen, Seppi ja Martimo

17.7.64 oli ohjelmassa käynti Nissanin Oppaman tehtaalla. Siellä kuluikin koko päivä. Palattiin
Daiichi-hotelliin yöksi. Illalla oli kaikenlaista vapaaehtoista ohjelmaa, tutustumista Tokioon.
Päivö: Minä olin Ingmanin Matin huonekaverina, koska olimme molemmat menneet naimisiin juuri
ennen matkan alkua, niin että veljellisesti tukisimme toisiamme matkan koettelemuksissa.
Kävimme Asakusan kaupunginosassa, joka oli jonkunlainen huvittelualue myös. Siellä oli
pikkuinen baari, johon mahtui muutama henkilö. Siellä oli piano, jolla rupesin soittamaan
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suomalaisia kansanlauluja sillä seurauksella, että meille alettiin kantaa ilmaisia whiskypaukkuja
pianon päälle. Olimme aika hyvässä kunnossa kun palasimme taksilla Daiichiin. Minä menin
nukkumaan, mutta Matti sanoi, että hän on nyt niin hyvässä vauhdissa että hän lähtee jatkamaan.
Heräsin yöllä joskus klo 4 maissa kun Matti tuli kämpille ja meni nukkumaan. Hetken päästä hän
rupesi puhumaan unissaan: ”No no, I’m just married, no no”, Kysyin mitä hänelle on oikein
tapahtunut. Hän kertoi että hänet meinattiin ihan väkisin naittaa jollekin japanilaiselle naiselle,
mutta hän onnistui pakenemaan.
18.7. oli sightseeing-päivä Tokiossa. Käytiin Imperial Palace Plazassa, Meiji Shrinessä ja sen
puutarhassa ja Asakusa Shopping Centerissä.
19.7. lähdimme bussilla Hakonen kansallispuistoon reittiä Tokio-Kamakura, Enoshima-Hakone.
Kävimme katsomassa Hachiman shintotemppeliä ja Daibutsun jättiläismäistä Budhan patsasta. Klo
17 maissa saavuimme Fuji View hotelliin joka oli Fuji-vuoren juurella. Se oli tosi hieno hotelli.
Siellä oli esim. sellainen sääntö että klo 18 jälkeen ei saanut aulassakaan liikkua muuta kuin puku
päällä ja kravatti kaulassa, ei missään shortseissa. Hotelli oli selvästikin varakkaammille
asiakkaille. Siellä oli mm. oma golfkenttä, ja golfhan on Japanissa tunnetusti kallis harrastus.

Suuri Buddha ja pieniä teekkareita
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Jukka: Me asuttiin Koskisen Vesan kanssa samassa huoneessa siellä Fuji View hotellissa. Ja Mike
ja Nike jotka olivat meidän oppaamme, kysyivät sitten mitä mieltä olemme hotellista. “No p:le”,
sanoi Väsy, “eihän siellä ollut kuin yksi telkkari ja meitä on kaksi”.
20.7. oli vuorossa kiipeäminen Fuji-vuorelle. Lähdimme ajamaan Nissanin bussilla Fujin 5.
asemalle, joka oli jo aika ylhäällä siellä vuoren kupeessa. Siitä eteenpäin ei ollut mitään muuta
kuljetusmahdollisuutta kuin omin jaloin 8. asemalle, jonne saavuimme n. klo 22.30. Asema oli 3300
m korkeudessa. Viskin hinta nousi asema asemalta. Siellä yövyttiin odotellen aamun
auringonnousua hirsimajassa, missä oli laveerit, siskonpeti missä makoilimme ja missä oli
kaikenmaalaisia matkailijoita ja odotettiin auringonnousua. Klo 2 lähdettiin nousemaan huipulle,
jonne saavuimme noin klo 3.50. Ja oli tosi kylmä. Siellä oli melkein pakkasta.
Tepu: Eräs nousijoista oli edesmennyt Kolhon Mauri. Hänellä oli kukka rinnassa, ja sanoi että
täytyy jättää kukka pois matkasta ettei se palellu. Hirmukuntoinen kaveri, ja aina mirri kaulassa.
Kaikki muut paitsi Jaakko Hemmi, joka oli jo vähän iäkkäämpi (ja viisaampi?), osallistuivat
koitokseen. Jaskahan oli vanhempi ja jo valmis insinööri. Hänet otettiin mukaan sen takia, että hän
oli armoitettu puheenpitäjä.
Jukka: Oli tähän toinenkin syy. Hän järjesti meille menomatkalla käynnin Mossen tehtailla
Moskovassa. Hänen avullaan myös Finnair osallistui meidän Moskovan lentojen kustannuksiin.
Reino: Muistan että kylmän kesti hyvin, kun laittoi sanomalehteä puseron sisään ja joka puolelle.
Päivö: Lämpötila oli siinä nollan kieppeillä, ehkä vähän pakkasenkin puolella. Mutta Fujin juurella,
mistä lähdimme, oli varmaan +30 °C, lisäksi alkumatkasta satoi, minkä vuoksi meillä oli
kertakäyttöisiä sadehuppuja mukana.
Tepu: Kun oltiin siellä majassa odottamassa nousua niin jäi mieleen sellainen huuto että haatshiihaatshii… Siellä oli henkilöitä jotka raahasivat huonokuntoisia sukulaisiaan paareilla ylös
katsomaan auringonnousua. Sinne yrittää vuosittain 80.000 ihmistä ja 18.000 pääsee. Ja me päästiin
sinne kaikki, koko porukka.
Reino: Japanilainen sanonta oli, että viisas mies kiipeää Fujille, vähemmän viisas kahdesti.
Tepu: Se on vanha japanilainen haiku.
Päivö: Se oli aika raskasta se kiipeäminen. Polun pinta oli semmoista tulivuoren tuhkaa, kuin raetta.
Kun astui askeleen eteenpäin, niin valui puoli askelta alaspäin.
Reino: Japanilaisilla ja osalla meistä, kuten minullakin, oli tossut joissa, oli isovarvas erikseen. Ne
tuntuivat pitävän paremmin. Mutta kaikki pääsivät ylös.
Päivö: Fujilla auringonnousu oli elämys. Ennen aurigonnousua pilvet olivat siellä alhaalla, eli
huippu oli pilvien yläpuolella. Kun aurinko rupesi lämmittämään rinnettä, niin ne pilvet yht´äkkiä
ampas ylös huipun yläpuolelle. Se oli aikamoinen näytelmä.
Tepu: Sellainen haiku on olemassa kuin ”Aikain alussa kohotessa maan ja taivaan kohotti Fuji
huippuaan, hitaan hitaasti kiipeää etana Fuji- vuorta yksin”.
Päivö: Kävimme siellä kraatterin reunalla. Kraatteri on noin 200 m halkaisijaltaan oleva monttu.
Tuli vaan mieleen että jos yht´äkkiä rupeaa jyrinää kuulumaan ja savu nousemaan, niin mitäs sitten
tehdään.
Tepu: Kukas teistä muistaa kuinka korkea se Fuji- vuori on. Se on 12365 jalkaa eli vuoden
kuukaudet ja vuoden päivät, ja se kuulemma madaltuu jalan verran vuodessa.
Päivö: Tarkistin asian teekkarilakkini polttoleimoista, ne poltettiin joka ukon teekkarilakin
hikinauhaan. Tarkat lukemat olivat silloin 12395 ft, 3778 m.
Sitten tultiin alas sieltä Fujilta ja se oli aikamoista tuloa kun siinä oli sitä hyvin luistavaa soraa. Jos
siihen heittäytyi pyllylleen niin sieltä pystyi laskemaan nopeasti persmäkeä alas.
Tepu: Ylösnousuun meni 20 tuntia, alastuloon 2 tuntia.
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21.7. palattiin Nissanin bussin kyydissä takaisin hotelliin n. klo 12, ja levättiin sitten loppupäivä ja
syötiin illallinen hotellin ravintolassa.

Nissanin bussi Fuji View-hotellin ovella

22.7. lähdettiin Nissanin bussilla seuraavaan päämäärään, joka oli Sakatan helmifarmi. Siellä me
mm. tavattiin siihen aikaan aika tunnettu japanilainen mäkihyppääjä Yosuke Eto, joka oli ollut
Lahdessa harjoittelemassa suomalaisten mäkihyppääjien kanssa. Vaikka hän oli ollut vain kolme
kuukautta Lahdessa, niin hänen kanssaan saattoi keskustella suomeksi. Hänen Lahdessa
harjoittelunsa johtui siitä, että hän oli Sakatan helmifarmin palveluksessa, ja tämän farmin omistaja
oli hänen sponsorinsa.
Tepu: Meidän kunniaksi siellä vedettiin salkoon Norjan lippu.
Päivö: Siellähän perustettiin sitten Tyynenmeren uimariklubi, Pasific Ocean Swimmers Club, kun
jotkut kaverit kävivät siellä meressä uimassa.
Saman päivän iltana sitten saavuttiin Atamiin. Se oli kylpyläkaupunki, jossa illalla kaikki kulki
kaupungilla jukata päällä.
23.7. lähdettiin ”Rokko” -junalla Hamamatsuun. Se on kaupunki, jossa toimii Suzukin
moottoripyörä- ja autotehdas. Tutustuttiin tehtaaseen ja syötiin lounas siellä. Kävimme myös
tehtaan koeajoradalla, missä meille esiteltiin heidän uusi 250 cm3 kilpamoottoripyöränsä, nähtiin
kun ajettiin muutama kierros siellä. Saimme itsekin ajaa takseilla se rata ympäri.
Yöpymispaikka oli Takasago Inn, se oli japanilaistyyppinen hotelli.
24.7. jatkettiin tutustumista Suzukin tehtaisiin. Klo 12.00 jatkettin matkaa ”Rokko”-junalla
Kyotoon, johon saavuimme klo 15.25.
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Päivö: Se oli muuten aika jännää kun junaan noustiin. Juna pysähtyi 2 min./asema. Mutta kaikki
matkatavarat piti saada junaan. Meillä oli iso porukka ja paljon matkatavaraa. Matkatavarat
kuormattiin niin, että ensimmäiset juoksivat sisään ja avasivat ikkunan ja siitä heitettiin matkalaukut
sisään. Sitten kaverit ovesta sisään ja ehdittiin hyvin kyytiin.
25.7. oltiin Kiotossa, ja sightseeing-kierroksella. Käytiin Heian Shrine temppelissä, Nijo Castle
linnassa ja Kinkakuji -temppelissä. Se on se kultainen temppeli. Majoitus oli Tozankaku Hotellissa.

Kioton Kultainen temppeli (Kinkaku-ji 金閣寺, "kultaisen paviljongin temppeli" on Rokuon-jin 鹿苑寺,
"peurapuutarhan temppeli" kutsumanimi)

26.7. oli vapaapäivä Kiotossa.
Tepu: Silloin oltiin Palanderin kanssa kuvaamassa muutamia erikoisia Japanin kulttuuriin sisältyviä
tapahtumia, jotka on näytetty TV-filmissämme.
27.7. oli myös omien toiveiden mukainen vapaapäivä ja 28.7.siirryttiin Osakaan. Käytiin matkalla
Naran hirvi- tai paremminkin peurapuistossa, lienevät olleet kuusipeuroja, sekä Todaijitemppelissä. Majoitus oli Kaneyoshi Bekkan nimisessä japanilaistyylisessä hotellissa.
29.7. oli sitten tutustumista Minoltan kameratehtaaseen.
30.7. kävimme Matsushitan Osakan tehtaalla. Matsushita on elektroniikkayhtiö, radioita,
televisioita jne.
31.7. oli myös vapaapäivä.
10

1.8. lähdettiin Osakasta “N.o 1 Tsubami” junalla ja 15.30 saavuttiin Tokion asemalle ja sieltä taas
hotelli Daiichiin.
2.8. oli taas omien toiveiden mukaista ohjelmaa. Onneksi, sillä edeltävänä yönä muutamat
joukostamme saivat ärhäkän vatsataudin. Ingmanin Matti oli sitten vessanpytyllä ja toinen siinä
kylpyammeen reunalla. (Päivö: Minä olin se toinen). Todennäköisesti olimme saaneet tartunnan
edellisen päivän junamatkalla junan juomavedestä. Ne jotka olivat juoneet, sairastuivat, muut ei.
Onneksi Tepu oli varautunut asiaan. Lääkkeeksi Tannoponia, tilkka viskiä, soodavettä ja korppuja,
se auttoi.
3.8. kävimme Toshiban tehtailla. Se oli myös elektroniikkatehdas.
4.8. kävimme Bridgestonen tehtailla, missä valmistettiin autonrenkaita ja moottoripyöriä. Illalla oli
vastaanotto Bridgestonen edustushuvilalla, missä myös yövyttiin. Isäntänä oli Bridgestonen
pääjohtaja tai varapääjohtaja. Illan kuluessa jotkin matkalaisemme kävivät myös uimassa huvilan
uima-altaalla.

Teekkarit Matsushitan (vai Toshiban?) tehtaalla

5.8. siirryttiin takaisin Tokioon Nissanin bussilla, yövyttiin taas Daiichissa. Vastaanotto Kaiu
Kaikanissa Japanin ulkoministeriössä.
Tepu: Siitä harvinainen paikka, että se oli tämän Imperial puiston sisällä keisarin reviirillä.
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6.8. oli Tokiossa vapaapäivä.
7.8. lähti laiva takaisin Nahodkaan, sama neuvostoliittolainen Grigori Ordžonikidze.

Laiva on juuri irronnut Jokohaman laiturista ja saattajien nauhat ovat katkenneet – japanilainen hyvästelytraditio

Tepu: Vielä yksi välihuomautus opiskelusta siellä Japanissa. Nämä meidän oppaat Mike ja Nike
puhuivat vähän kahdenlaista englantia, ei mitään erikoisen hyvää. Me tarvittiin silloin näinä
vapaapäivinä 10.000 jeniä eikä meillä rahaa ollut. He sanoivat että kyllä sitä löytyy, mutta pitää
kirjoittaa sopimus, sopimus että Yleisradio maksaa ne joskus. Kun he eivät osanneet tätä englantia
oikein hyvin, niin ei tullut selvää. Mutta nehän kirjoitti aivan loistavaa englantia. Niin me
allekirjoitettiin sitten sopimus jossa sitouduttiin suurin piirtein vankeuteen, jos ei rahaa makseta.
Jukka: Vielä eräs muistelu, päivämäärää en muista. NHK:ssa pidettiin palaveri, missä me
kerroimme, miten Datsunia pitäisi kehittää Suomen markkinointia ajatellen. Me olimme pienellä
porukalla, minä, Tepu ja Martimon Aarno. Tässä on lista meidän parannustoimenpiteistä. Oikean
yläkulman AM tarkoittaa Aarno Martimoa, joka laati listan.
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Tepu: Palaisin vielä tähän NHK:n tilaisuuteen. Siellä oli kutsuttu tulkki, joka oli vuonna –38 tai –39
opiskellut Helsingin yliopistossa, ja hän osasi suomea mukamas. Käytiin läpi nämä kysymykset
hänen kanssaan. Yksi kysymys joka tuli esille, oli että mitä te olette mieltä Datsunin
perävälityksestä. Hän käänsi, että mitä mieltä olette Datsunin persevälityksestä. Mutta asia tuli
selväksi.
Matti: Reiska oli sitten tämän Japanin matkan sihteeri?
Reiska: Olin. Mutta tuli mieleen tästä myöhästelystä, niin yksi keino oli siirtää bussia pari metriä
eteenpäin. Johan alkoi myöhästyneitä ilmestyä.
Tepu: Kun majoittaudutaan hotelliin niin sillä joka toimii matkan sihteerinä ei ole mitään muuta
tehtävää siinä ensimmäisen tunnin aikana kuin kerätä huonenumerot ja ketkä siellä asuu.
Välittömästi Reiska hoiti sen.
Matti: Olen jonkin aikaa viettänyt Teekkarimuseossa tutkimassa TAK:n papereita ja olen löytänyt
parikin mappia. Siellä on aika pitkä juttu Haastajasta ja myös Japanin matkasta. Siellä oli nämä
filmikasetit, joille tämä reissu oli kuvattu.
Päivö: Tämä matkahan rahoitettiin suurimmaksi osaksi TAK:n omilla rahoilla, jotka oli saatu
järjestämällä Autoillen Kesään autonäyttelyitä, toki matkakohteidemme isännät avustivat runsaasti.
Esim. useat Japanin kohteet oli maksanut Nissan Motors.
Reino: Japanin matkan oma rahoitus teekkareilta oli 500 mk mikä piti maksaa itse.
Jukka: Niin oli. Nämä valmiit miehet joita oli muutama mukana, niiden piti maksaa isompi osuus.
Tepu: Martimo ja Kolhon Mauri maksoivat aivan täydet.
AUTOILLEN KESÄÄN NÄYTTELYT 1962-1964
Matti: Eikös se ollut niin että kesällä 1962 henkilöautojen tuontisäännöstely purettiin. Se oli yksi
Tepun oivallus, että nyt kun meillä on Tesvisio käytettävissä ja se kaipaa kovasti teekkarien
järjestämää ohjelmaa, niin että nyt kun ei enää tarvita lisenssiointia, niin nythän me rahastetaan nuo
autojen maahantuojat. Tesvisio oli Ratakadulla ja näyttely järjestettiin Messukentällä. Kaikki
maahantuojat tuli mukaan, ja me saatiin hirveät hinnat, osanottomaksut. Minulla on sellainen
muistikuva, että kun oli saatu yksi firma viidellä autolla mukaan, niin ilmoitettiin muille että nyt
vielä löytyy hajapaikkoja, että vielä ehditte. Niin sinne saatiinkin sitten niin hirveesti maahantuojia
mukaan, että kerho osti silloin niillä rahoilla kaksi uutta autoa: Ford Anglian ja VW
Kastenwagenin, josta tehtiin sitten pikkubussi. Ja sitten tehtiin Euroopan exkursio. Tämmöinen oli
Tepun oivallus ja että se olisi mennyt oikein tyylikkäästi niin siinä piti ensin Autotuojat ry:ltä
pyytää audienssi, että saadaan virallinen lupa järjestää autonäyttely. Saatiin lupa. TES-TV lähti
sitten siihen mukaan. Piti saada kunnon speakeri. Kysyttiin Jaakko Jahnukaista, joka oli oikein
ammattimies hommaan. Mutta hän sanoi että ettei hän erehtyisi niissä autoissa niin hän tarvitsee
jonkun joka tuntee ne autot. Minä olin sitten Jaakko Jahnukaisen apuna siinä. Että nyt tulee Ford
Anglia jne. Sen jälkeen sitten autot messukentälle ja siellä oli vähän teekkarityttöjäkin esittelemässä
niitä autoja.
Jukka: Me avattiin se sitten sillä, että me ajettiin Marmonilla kentälle, ainakin kaksi kertaa.
Tepu: (esillä Autoillen Kesään-julkaisu) Tää on minun suunnittelemani mainos.
Matti: Kun puhutaan kerhon arkistosta niin kannattaa varata aikaa Teekkarimuseon johtajattarelta.
Hän on erittäin aktiivinen ja yhteistyöhaluinen ja voi ottaa kantaa siihen, mitä kannattaa säilyttää
siellä ja mitä sitten kerhon tallilla ja niin poispäin. Mä luulen että se on vähän niin kuin hämärä
alue. Mutta siitä poiki sitten toinen Autoillen Kesään. En ollut enää siinä mukana.
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Tepu: Toisessa autonäyttelyssä Hugo Ahlberg oli selostajana. Näyttely televisioitiin kuten
edellinenkin.
Matti: Semmoisen autonäyttelyn järjestäminen on kiven alla, ei se helppoa ollut.
Yhteisten muistelujen jälkeen päädyttiin siihen, että näyttelyt olivat vv. 1962-1963 Pallokentällä ja
1964 Etelärannassa, eli Merisataman aukiolla.
Päivö: Kirjoitin jutun -63 näyttelystä Teekkari A.han. Näyttely jouduttiin yhteensattumien vuoksi
järjestämään vapunpäivänä, joka ei ollut paras mahdollinen. Samassa jutussa oli vielä ”surullinen ja
mieltä liikuttava” uutinen: Kerhoa hyvin palvellut Citroen 2 CV ”Kamina” on äskettäin vaihtanut
omistajaa. Kamina on edelleen hyvässä ajokunnossa, mutta ottaen huomioon rasittavan
kerhokäytön, katsottiin olevan viisainta päästää se helpommille päiville. Kamina oli sikäli
historiallinen, että se oli ensimmäinen kerhoauto joka oli uutena hankittu.
EUROOPAN EKSKURSIO SAKSAAN JA ITALIAAN 1962
Matti: Ekskursio haluttiin taltioida jälkipolville 16 mm filmille. Mutta kun ei oltu varmoja
onnistuuko se värille, niin otettiin siitä teekkarien filmikerhosta Montaasista kaksi kaveria, joista
toinen kuvasi koko reissun värille ja toinen mustavalkoiselle. Siitä on iso kela tehtyä filmiä, mutta
missä? Me olemme Tepun kanssa jälkiäänittäneet sen, siis siinä on ääniraita.
Tepu: Se oli sellainen kaveri sukunimeltään kuin Sihvonen.
Matti: Tässä olisi semmoinen salapoliisitehtävä, että onko sellainen filmi vielä olemassa. Olen sitä
Teekkarimuseon johtajattaren kanssa etsinyt ja ilmoittanut, että jos se esille putkahtaa niin
minullekin siitä voisi ilmoittaa.
Ekskursioon liittyi semmoinenkin rahoitusmuoto, että kun meitä lähti kaksi kerhon uutta autoa ja
neljä muuta autoa, kuudella autolla, niin ajateltiin että jos ne autot pysyy letkassa niin niihin
voidaan laittaa mainosteksti, joka alkaa ensimmäisestä autosta ja sitten jatkuu seuraavissa. Teksti
oli: “OHNE LINKSVERKEHR NACH FINNLAND MIT HANSA-EXPRESS”.
Tepu: Finnlinesin mainos.
Matti: Koska silloin oli vielä Ruotsissa vääränpuoleinen liikenne, mihin mainostekstikin viittaa, niin
silloin piti katsoa että autot ovat oikeassa järjestyksessä. Siitä rahastettiin sitten Finnlinesiä.
Kertoisin sitten mitä tapahtui Reininlaaksossa. Yksi musta Porsche porhalsi meidän porukan ohi ja
pysäytti koko letkan, ja kuski sanoi että jag är från Finland. Esittäytyi, että hän on suomalainen
Armfeldt, sotapakolainen, asuu Ruotsissa ja hän on ajamassa etelään vähän irrottelemaan. Hän ei
voi Suomeen palata koskaan, ja nyt kun hän näkee suomalaisia niin hän haluaisi jutella teidän
kanssa. Me pantiin sitten Tepu seurustelemaan hänen kanssaan. Hän sanoi että tuossa on mukava
pieni kaupunki lähellä, Rüdesheim. Mentäiskö sinne nauttimaan pienet lasilliset.
Tepu: Kun hän lähti sen jälkeen ajamaan niin Järven Antti hyppäsi hänelle kyytiin.
Matti: Hän sanoi, että te olette niin kiva porukka että ottakaa hänet mukaan. Mutta hän oli niin
paljon pyörryksissä ja mekin, että ei meinattu löytää selvää kuskia meidänkään autoihin.
Tepu: Olihan me varauduttu vähän siihenkin hommaan.
Matti: Minutkin oli määrätty selviämään. No sitten kiiteltiin kovasti sitä kreiviä ja hänestä tehtiin
Teekkarien Autokerhon kunniajäsen. Mentiin sitten viereiseen hotelliin ja hänen autonsa sinne
parkkiin ja sanottiin että hänelle on nyt varattu huone sieltä. Hän oli hyvin otettu tästä, sanoi että
hienosti hoidettu. Että tällaisia kavereita Suomessa kasvaa. Nyt mennään hotellin ala-aulaan, tähän
katetaan pöydät ja juodaan lähtökahvit ja hotelli rupesi sitä organisoimaan.
Tepu: Kun hän meni huoneeseen niin minä kirjoitin sinne lapun, että avaimet on tallessa ja
lompakko on tallessa, hän nukkui.
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Olihan siinä vielä se, että jotkut halusivat lähteä uimaan Reiniin. Kreivi meinasi lähteä mukaan.
Matti: Rainesalon Kaitsu ainakin oli simmarit kainalossa sinne menossa.
Jukka: Vielä semmonen lisäepisodi, että meidän tuleva professori otti vähän liikaa ja väsähti sitten
ja meni Vinkuauton alle nukkumaan. Poliisit oli löytäneet sen sieltä.
Tepu: Mentiin poliisiasemalle, minä olin ainakin Reiman kanssa siellä, hän oli paras
saksankielentaitoinen.
Jukka: Ja sitten onneton tämä teekkari sattui oksentamaan juuri siinä poliisiasemalla.
Tepu: Siellä oli juuri joku potkupallo-ottelu jota poliisit katsoivat televisiosta. Ja he olivat hyvin
vaivautuneita kun me tulimme pyytämään sitä pois. Ottelu oli juuri kääntymässä Saksalle. Sanoivat
että viekää vain pois. Ei maksa mitään.
Matti: Kerhon uusi Anglia oli mukana Euroopan reissulla, Tepu oli ykköskuskina ja minä
kakkoskuskina. Mutta joillakin oli oma auto. Oliko se Mattilan Pekka, sen Skoda oli nopein auto,
Skoda Octavia GT. Hän oli peräpään valvojana. Sattuihan siinä vielä sitten semmoinen
sekaannuskin, että kun oltiin Mersulta lähdetty Stuttgartista niin joku sanoi, että tässä on nyt pari
päivää aikaa kun mennään Wartburgille Eisenachiin. Että jos ajetaan yötä päivää niin voidaan käydä
Välimerellä uimassa välillä.
Jukka: Oli pyhä välillä.
Matti: Se oli kyllä nonstoppia sitten.
Vierailu DDR:ssä Wartburg-tehtaalla Eisenachissa
Tepu: Olimme rajalla ravintolassa syömässä. Siellä joku sanoi että syökää nyt täällä ennen kuin
joudutte näkemään nälkää tuolla toisella puolella. Siellä meillä ei kuitenkaan ollut opasta vastassa.
Kaupungin matkailupäällikkö sanoi että tehän olette päivän myöhässä. Mutta meillä oli mustaa
valkoisella, että olimme oikeana päivänä. Sitten tehtaanjohtajan rouva toimi oppaana tehtaalla. Me
käytiin heillä kotonakin. Tehtaalla tutustuttiin Wartburgin valmistukseen. Tehtaalla meille tarjottiin
ateria, alumiinilautasilta lihakeittoa ja luukeittoa. Ingmanin Matti sanoi että tämähän on hyvää tämä
keitto.
Jukka: Kun kysyttiin että miltä maistuu, niin Matti rupesi todellakin kehumaan ja sai toisen
lautasellisen.
Tepu: Se kokki oli aika töykeä. Kun me oltiin eteisessä niin sanoi, että hän oli Rovaniemeä
hävittämässä. Ja että hän laittoi teille eväät mukaan.
Tepu: Oppaamme saattoi meidät sitten vielä rajalle asti ja sanoi että ottakaa hänet mukaan. Hän
sitten sanoi että hän tuntee niitä poliisiaseman äijiä. Mentiin huoneeseen 12 jossa oli sellainen
virkapukuinen leppoisa kaveri ja katseli vähän sitä rouvaa ja sanoi, että teillähän on hyvännäköinen
matkasihteeri. Kysyttiin että päästäiskö me tästä yli. Vastaus oli että ei se nyt oikein käy. Ja kysyi
että mistäs päin Suomea te olette. Vastasin että minä olen Kuopiossa päin syntynyt. Kysyi, onko se
höyrylaiva, se Leppävirta vielä pinnalla. Ja se tunsi kaikki Suomen höyrylaivat. Totesi, että tehdään
paperit. Soitti pari puhelua, Päästiin rajan yli. Kun sinne päästiin, niin todettiin että eväät olivat
oikein huonoa leipää ja vielä huonompaa metwurstia.
TEEKKARIRALLYE
Tepu: Eräänä vuonnahan minä olin Nikulan Jukan kanssa nolla-autona, tarkistamassa että kaikki
varotusmerkit ja miehitys on paikallaan. Tällöin tietääkseni ensimmäisen kerran maailmassa
tietokoneella tulostettiin rallikilpailu.
Päivö: Kysymyksessä oli VIII Teekkarirallye 2-3.3.1963. Kilpailun sihteerinä olin kirjoittanut siitä
Teekkari A lehteen 6-8.5.1963 seuraavasti:
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”Valtavan työn oli suorittanut teekkari Jukka Nikula, joka oli kehittänyt uudentyyppisen
tuloslaskentajärjestelmän. Yhteistoiminnassa IBM:n tietokonekeskuksen kanssa oli
laadittu tietokoneohjelma, jolla tulokset piti laskettaman. Viikkokausia olivat IBM:ssä
työskentelevät teekkarit Aarno ja Arto Meskanen sekä Matti Haapajärvi raapineet
älynystyröitään saattaakseen sähköaivot ”aivopestyiksi” rallihengen mukaisesti.”

Jukka: Ei se oikein hyvin onnistunut. Lähtöarvoissa oli sellainen virhe, että kun kello oli
molemmissa päissä pikistä, niin täsmäytettiin kellot ja suoritettiin sitten virhearviointi. Silloinhan
kelloina käytettiin itsekunkin ajanottajan omia kelloja. Me olimme arvioineet, että kellojen
aikavirhe voisi olla korkeintaan 30 sekuntia pikataipaleen aikana, ja ohjelma laadittiin siten että se
korjaa alle 30 sekunnin virheet. Mutta siellä oli jonkun ajanottajan kellon virhe paljon suurempi.
Niitä jouduttiin sitten käsin korjaamaan.
Tepu: Kansahan odotti heti tuloksia. Olin järjestänyt Otaniemeen ison taulun mihin tulokset
merkittiin. (Päivön välihuomautus: Minä olin tuon taulun hoitaja). Olin yliopiston
tietohallintokeskuksessa ja eihän sieltä mitään tuloksia tullut. Olisiko ollut sinä ja Nikulan Jukka
jotka menitte käsin laskemaan niitä. Tulokset valmistuivat muutamaa minuuttia ennen kuin tultiin
yliopistolta, ei niissä paljon heittoja ollut. Se ensimmäinen tietokoneajo meni minun saamieni
tietojen mukaan pieleen sen takia, että ohjelmaa laadittaessa oli käytetty Amerikan armeijan
laivaston koeohjelmaa ja pojat eivät muistaneet että vuorokausi vaihtui, mistä aiheutui ongelma.
Siellä joku teekkari, jolla oli jonkunlainen käyttölupa sille koneelle, lähti korjaamaan sitä ja
kuulemma savu nousi.
Matti: Ajettiinko se kisa yökisana?
Päivö: Kyllä se yön puolelle meni. Minun kirjoituksessani Teekkari A-lehdessä olen maininnut, että
ensimmäinen auto starttasi Karkkilasta 500 km:n lenkilleen klo 18.02 illan alkaessa juuri hämärtyä.
Muistan valvoneeni pitkälle aamuyöhön ennen kuin tulokset selvisivät.
Matti: Merkitään, että Teekkariralli oli ensimmäinen ralli, jossa ainakin yritettiin
tietokonelaskentaa.
Päivö: Kaikesta em. epäonnistumisista huolimatta olen kirjannut Teekkari A:n juttuuni, että
suomalaisen ralliautoilun ”Grand old man” Onni Vilkas sanoi, että kilpailu oli tehty juuri
sellaiseksi, kuin rallikilpailu voi parhaimmillaan olla. Kisan voitti pari Aaltonen-Nurmimaa
Saabillaan.
Jukka: Kerrottakoon vielä, kuinka hataralla pohjalla senaikainen ajanotto oli. Monte Carlossa
käytettiin leimauskelloja. Meillä oli hyvät suhteet Väinölän Eskoon, ja me saatiin sitten kerran
lainaksi ne kellot Teekkariralliin, vai oliko niin, että me kokeilimme niitä. Mehän huomattiin siinä
sitten sellainen piirre, että leimaus pysäytti kellon siksi aikaa kun leimausvipu oli alhaalla. Riippuen
siitä, kuinka kauan leimaaja piti vipua alhaalla, niin kello seisoi. Tällaisia käytettiin Monte
Carlossa. Vielä yksi sählinki meidän rallista: Viimeinen pätkä joka lähti siitä kauppakeskuksen
kohdalta ja kiersi sen korkeakoulurakennuksen ja tuli sitten siihen Servin Maijan luo. Minua aina
harmittaa se että ihan ulkopuolinen kaveri tarjoutui meille ajanottoon. Se oli Salminen nimeltään,
muistan sen. Väinölän Esko joka meillä oli valvojana, kuuli sen ja sanoi että oletteko te s-na
ottaneet sen tähän mukaan. No, se väitti että se osaa. Hänellä oli handie-talkie (lyhytaaltopuhelin).
Ja hän kyseli koko ajan, että mitä se kello peräpäässä näyttää, ja korjasi koko ajan omaa kelloaan
sen mukaan. Nehän oli aivan mitä sattuu ne ajat, piti peruuttaa koko pikataival siitä syystä.
Tepu: Mutta silloin ei ollut vielä kellokorjausta kun me Jukan kanssa laskettiin tuloksia.
Matti: Vielä yksi muistikuva. Joku TAK:lainen ehdotti, että saataisiko me Puolustusvoimilta apua
että saataisiin puhelimet pikisten molempiin päihin. Kännyköitä ei silloin ollut. Joku oli ottanut
selvää että kyllä me saadaan sieltä puhelimet, jos me itse hankitaan paristot. Niissä piti olla kahdet
paristot, iso anodiparisto ja ne pienet hehkuparistot. Ne maksoi ihan miljoonia. Minut pantiin sitten
soittamaan Airamille, joka oli paristojen toimittaja. Otin selvää, kuka on toimitusjohtaja, ja aloitin:
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Täällä on teekkari Suomi, päivää. Teekkarirallista soittelen. Olemme saaneet armeijan kanssa
sovittua, että saadaan heiltä puhelimet ja armeijan miehet sulkemaan pikataipaleet, mutta jos vaan
saataisiin teiltä ne paristot. No sitten, soittakaa myyntiin. No mutta kun meillä ei ole rahaa. No voi
perkeles, viime vuonna yritin samaan aikaan päästä mökille, mutta sanottiin että siellä on joku
Teekkariralli, ja tie oli suljettu. En päässyt edes mökille, ja nyt te kehtaatte vielä pyytää paristoja.
Minä ajattelin, että panenko tämän kiinni, mutta sitten sanoin, että jos meillä olisi silloin ollut
puhelimet ja armeijan miehet siellä, niin olisi suljettu se pikataival siksi aikaa, että olisitte päässyt
mökille. Sitten olisi taas jatkettu rallia. Hän sanoi, että paljonkos niitä paristoja tarvittaisiin. Ne saa
hakea sieltä ja sieltä. Niin että olisikohan se ollut myös ensimmäinen kerta Suomessa, että oli
puhelimet pikiksen molemmissa päissä? Silloin, jos pikiksellä olisi joku ajanut katolleen tai muuten
jäänyt välille, siitä olisi ollut apua.
Matti: Kauanko niitä ralleja sitten jatkettiin. Oliko Reiskan aikana vielä rallia?
Reino: Oli, huomasin juuri papereista, että v. 1968 olen ollut rallin laskentapäällikkönä.
Jukka: Kukas nyt kertoikaan mulle, että se päättyi johonkin energiakriisiin sillä tavalla, että AKK
ilmoitti, että teekkarit opiskelkoon eivätkä tee rallia. Minusta se loppui tällä tavalla.
Päivö: Sitten se täytyi olla vuosi 1973. Silloinhan oli se ensimmäinen energiakriisi.
Matti: Se voisi olla juuri niin.
Päivö: Minä muistelen niin, että se jatkui sen jälkeen muutaman vuoden ST-ajona.
Jukka: Otaniemessä oli ”Saunalenkki” silloin aikoinaan.
Matti: Onko meillä mitään vuosilukuja, että milloin se alkoi ja päättyi?
Jukka: Vuonna 1972 minä olin toimitsijana vielä, niin se voi olla hyvin se 1973. Mutta yhteen
aikaan Teekkarirallilla oli sellainen status, että se oli hyvä testi ennen Hankirallia.
Reino: Rallin 1968 esipuheessa sanotaan mm. että “Osanottajamäärää on supistettu niin, että vain
juniorit ovat mukana. Yleisen luokan osanottajilla ei ole kuitenkaan syytä huoleen. Olemme
vakuuttuneita siitä, että he kaikki ovat tervetulleita viikon kuluttua teekkarirallista ajettavaan
Hankiralliin.” Niin että tässä oli jo vähän hiipumisen merkkejä. 1973 oli tällainen valtakunnallinen
kielto ettei saanut järjestää ralleja energiakriisin vuoksi.
Päivö: Minulla on vuoden 1963 teekkarirallista Hesarissa ollut juttu. Tästä käy ilmi kuinka
nimekästä porukkaa siellä oli. Oli mm. Rauno Aaltonen – Väinö Nurmimaa, Timo Mäkinen –
Kauko Ruutsalo, Esko Keinänen, Simo Lampinen, Olle Helander, Kari Sohlberg ja Kai Alen. Tässä
todetaan että viime vuonna voiton jakoi Pauli Toivonen Aaltosen kanssa. Siis nehän oli juuri ne
maailman huiput siihen aikaan. Sitten tässä on vielä kattokerholaisista kuva, arvatkaapa kuka?
”Urpo Lahtinen vetäisi Morriksensa katolleen”. Eli tää Hymy-lehden perustaja.
Matti: Minä otin vastaan kauppat.yo Dieter Aminoffin ilmoittautumisen. Kovasti hän touhusi, että
mikähän luokka hänelle nyt tulee kun hänen ajokkinaan oli Austin A40. Olikohan siitä sitten otettu
pölykapselit pois ja vähän viritetty. Ensimmäinen koe oli Servin mökiltä konelafkalle päin. Siinä oli
niitä punertavia tynnyreitä ja hän kaatoi katolleen siinä. Se oli vuonna –60 tai jotain.
Jukka: Se oli varmaan ennen mun aikaani. Olikohan Kurvisen Niilo laittanut siihen ne tynnyrit?
Olen TAK:n 40-vuotisjuhlien yhteydessä jättänyt kaksi rallimappia TAK:lle ja siksi minulla on niin
vähän näitä papereita enää. 108 ilmoittautunutta oli silloin. Mutta tämä on selvästi ollut tästä reitistä
päätellen niitä junioriralleja, nämä on ollut hirveän lyhyitä nämä pätkät. Tässä toisessa on ollut 113
ilmoittautunutta.
Matti: Minä olin sellaisissa järjestelyissä mukana kun Lumpeen Matti oli kilpailunjohtajana. Se
viimeinen erikoiskoe oli taas Otaniemessä. Siinä piti ensin ajaa etuperin yhteen risteykseen ja siitä
takaperin maaliin. En ole kuullut sitä ennen enkä sen jälkeen, että jossain olisi sellainen erikoiskoe.
Jukka: Osoitus siitä, kuinka vakavasti me suhtauduttiin tähän on se, että kun Suomeen perustettiin
Suomen Urheiluautoilijoiden Liitto niin mehän liityttiin siihen. Kun katsoo näitä sääntökirjoja niin
täällähän näkyy, että me on oltu ulkopuolisena jäsenenä siinä. En tiedä ollaanko enää, onhan siinä
kai joku jäsenmaksukin.
18

Jukka: Mainittakoon myös, että käsitykseni mukaan Teekkarirallye oli ensimmäinen ralli, jossa oli
mukana junioriluokka.
Päivö: Merkittävä virstanpylväs oli, että X teekkarirallye 13.-14.2.1965 oli SM-osakilpailu. Niin
paljon meihin luotettiin. Kilpailun johtajana oli Jukka, ratamestarina Risto Suonio, sihteerinä
Reiska ja minä hoidin yhteyksiä lehdistöön.
JÄÄRATA-AJOT
Matti: Minä lisäisin vielä tähän jääratakilpailut, se liittyy oleellisesti tähän.
Tepu: Jossain Teekkarirallissa oli loppukoe Otaniemen jäällä. Rauno (Aaltonen) sanoi että hän
voitti sen kun hän oikaisi niin paljon. Siitä ei tullut sanktioita.
Päivö: Mulla on juuri tässä esillä mun kirjoittamani juttu Teekkari A:ssa kuinka ”TAK toimii”.
Tässä sanotaan, että
”Huhtikuun alkupäivinä 1963 huomattiin Laajalahden jään olevan vielä niin hyvässä
kunnossa että jäärata-ajojen järjestäminen olisi mahdollista. Pikainen tiedustelu
osoitti, että myös Urheiluautoilijat Ry oli asiasta kiinnostunut. Niinpä asianomaiset
luvat anottiin ja kilpailut järjestettiin 7.4.1963. Järjestelyt ja tuloslaskenta suoritettiin
teekkarivoimin Juhani Miettisen johdolla. ”Otaniemen vesishow” oli nimensä veroinen.
Yleisö pysyi kerrankin kohtuullisella etäisyydellä radasta sekä aurattujen katsojaalueiden että radalta lentävien vesisuihkujen ansiosta. Sekä ajajat että yleisö olivat
tyytyväisiä. Teekkarirallissa rutinoitunut järjestelykoneisto toimi moitteettomasti.
Mukana olleet ruotsalaiset osanottajat antoivat lisäväriä kilpailulle.”

Jukka: Siellä oli mm. Picko Troberg mukana, ja se toinen ruotsalainen oli Jan Eric Andreasson,
molemmat BMC Minillä. Minä tapasin nämä kaverit Lopen jäärata-ajoissa, ja he olivat halukkaita
tulemaan. Ja kukahan se oli se AKK:n sihteeri Inga, niin hän oli sitten yhteydessä heihin. Piti tulla
vain Picko Troberg mutta hän otti sitten kaverin mukaan.
Jukka: Minä kerron siitä jäärata-ajosta vielä. Kuten jo kävi selville, niin se ajankohtahan oli
käsittämätön. Me Nikulan Jukan kanssa, joka oli kalustonhoitaja silloin, mitattiin sitä jäätä
muistaakseni perjantaina. Kisat oli lauantaina tai sunnuntaina. Ja todettiin, että ainakin puoleen
metriin saakka voi porata, saadaksemme maalisalot siihen pystyyn. Eikä tullut vettä. Mutta kun me
mentiin ennen kisaa poraamaan niin se meni läpi jo. Kevät rupesi tulemaan. Mutta luvat oli ja
kaikki. Ei muuta kun kisat käyntiin. Mutta mikä oli katastrofaalista, onneksi ei mitään tapahtunut,
meillä oli autokatsomo, sai ajaa sinne jäälle autolla, mutta onneksi vain siihen rannan puolelle.
Siellä oli paljon autoja. Saman päivän illalla vesi nousi jäälle. Olisi ollut kaikkien aikojen katastrofi
jos jää olisi pettänyt. Ei ollut mitään vakuutuksia.
Matti: Minähän vuonna se oli kun muistelen että olen ollut katsomassa sellaista jääratahommaa
TAK:n organisoimana, että ensin piti toisen kuljettajan ajaa niin ja niin monta kierrosta ja sitten
toinen jatkoi. Olettekos te olleet mukana? Mulla on valokuviakin. Ne jotka ajoi isoa Sitikkaa, Dmallia, Pali Toivonen ja ne, niin siinä oli niin paljon tilaa, että kuski pystyi hyppäämään sinne
takapenkille, ja toinen siitä sivusta sisään. Niillä oli hirveän helppoa. Mutta esim. Lyytikäisen Olli,
lempinimeltään ”Köyhä-Olli”, ajoi pienellä BMW 750:llä, kaksiovisella. Sen oli pakko hypätä sieltä
kuskin paikalta pois. Sääntö ei ollut niin tarkka, että pitääkö molempien kuskien tulla maaliin
saakka.
Jukka: Mutta oliko se Otaniemen puolella vaiko Munkkiniemen puolella? Munkkiniemen puolella
oli silloin se maratoni, se ei ollut meidän kisa ollenkaan, vaan Urheiluautoilijoiden. Sen voitti
Rauno Aaltonen siitä syystä, että sehän oli niin pitkä ajo, että siinä joutui tankkaamaan välillä. Ja
Rauno oli kehittänyt sellaisen pöntön, jossa oli ”pulputtaja” siellä yläpäässä (ilmanpoistoputki
tankista, joka nopeutti tankkausta).
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RENGASKOKEET 1961
Jukka: Nokia pyysi meitä suorittamaan nastarengaskokeita, yhdyshenkilönä oli Tepu Muuronen. Se
oli kai sinun ideasi?
Tepu: Olin mukana siinä, siitähän tuli minulle työpaikka. Järjestettiin rata Otaniemen urheiluhallin
edustalle. Siinä ajettiin tiettyä nopeutta kolmella nastallisella ja kolmella nastattomalla autolla.
Kokeissa vertailtiin jarrutusmatkoja erilaisilla renkailla, kesärenkaat mukaanlukien. Autot tulivat
Volkkarilta. Ne oli pakettiautoja, ihan niin kuin meidän Vinku. Ajankohta oli todennäköisesti talvi
1961. Kirjoitin siitä Teekkari-lehteen. Kun menin sitten Nokialle töihin niin rupesin ottamaan
yhteyttä rallikansaan ja sain myytyä noin 150 rengasta Monte Carlon ralliin ja lähdin sitten mukaan
sinne Monte Carloon. Olin hyvissä väleissä Sveitsin autoklubin teknillisen johtajan Kurt Schildtin
kanssa. Se soitti mulle, että tule tänään Bielin teknilliseen korkeakouluun, hänellä olisi vähän
kerrottavaa. Olin salaa lähettänyt sinne renkaat. Menin sinne ja otin ison kasan valokuvia mukaan.
Teknillisen Korkeakoulun auditorio oli kansainvälistä lehdistöä täynnä. Minua oli Zürichin
lentokentällä vastassa se teknillinen johtaja, joka oli järjestänyt tämän tilaisuuden. ”Saanko esitellä:
Insinööri Teuvo Muronen, Nokia-yhtiöt”. Ja sitten niitä valokuvia, joita olin tuonut, esiintyi
kansainvälisten lehtien kansikuvissa, Nokian kuvia. Nokiahan oli silloin firmanimeltään Suomen
Kumitehdas Oy.
Matti: Mitenkäs Airam ja Kovametalli liittyi siihen?
Tepu: Airam teki nupit ja Kovametalli teki ne palaset ja Nokia renkaat. Minulla oli kolme
työnantajaa, Airam, Kovametalli ja Nokia. Oli vaikea palvella kolmea isäntää.
Jukka: Olihan teillä yhteinen intressi.
Tepu: Eipäs ollutkaan. Arkela oli keksinyt sen nastan omasta mielestään ja mainitsi että hän on sen
Amerikkaan viemässä ja niin poispäin. Sundqvist joka oli Nokian rengaspuolen päällikkö, niin hän
oli keksinyt sen jo aikanaan Kuopiossa käydessään. Ja kun lähetettiin eri maihin tiedot niin piti aina
katsoa että ei vaan mainitsisi väärää nimeä keksijäksi.
Matti: Oliko sitä patentoitu mitenkään?
Tepu: Oli ja ei.
Reino: Oli surullista seurata sitä virkamiehenä, tosin vasta muutama vuosi myöhemmin. Koko tämä
nasta-ala meinasi kaatua siihen että se oli pelkkää patentoimista ja patenttiriitelyä. Kukaan ei
halunnut ruveta sitä kehittämään kun toinen sanoi että ei, se on mun patentti. Se oli patenttien
kauppaamista, siinä meinasi sitten unohtua se kehittäminen ja valmistaminen.
Tepu: No Arkelahan oli siinä yksi tekijä, mutta hän vaan myi sitä.
Reino: Tein vuonna –65 Moottoriviestin kestotestejä. 60-luvun alkuvuosina ajettiin vielä
kesärenkailla talvellakin. Sitten alkoi tulla talvirenkaita. Mm. silloin –65 me saatiin kokeiltavaksi
Michelinin kesärenkaat, joihin oli tungettu nastat. Mutta ei se ollut hyvä.
Tepu: Sain tuolta Nokialta yhdet renkaat kokeiltavaksi Vinkuun. Laajalahdella eräät kaverit olivat
harjoittelemassa spiraalinastoilla. Mm. ylämäkeen yrittivät ohittaa Vinkua niillä spiraalinastoilla.
Mutta Vinku kulki paremmin niissä kurveissa. Rupesin sitten välittämään näitä renkaita. Viisi tai
kuusi ensimmäistä sijaa ajettiin Monte Carlossa näillä renkailla. Mutta se on eri asia mitä
mainostettiin.
Matti: Kun Reiska puhui Michelinistä niin niille oli tullut sellainen ristikudosteräsvyörengas. Se oli
kuulemma hyvä sitten talvikelilläkin, jos vähän laski paineita ja sen piti olla juuri sen vyörakenteen
ansiota. Sillä piti pärjätä kesät talvet. Tällaista legendaa heitettiin. Siitä olen samaa mieltä, että kyllä
talvirengas oli aika outo asia silloin. Tosin meillä oli ensimmäinen Skoda v. –57 ja siihen
vaihdettiin joka kevät ja syksy kesä- tai talvirenkaat samoille vanteille. Aikamoinen souvi siinä oli.
Tepu: Niitä oli niitä Kelhun spiraaleja. Ja sitten oli joku sellainen, että nasta oli niin kuin kallellaan.
Päivö: Eikös S.P.J. Keinäselläkin ollut joku nastamalli?
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Tepu: Se oli tämä Hokki.
Matti: On ollut kaikennäköistä holkkinastaa jne. Mikä on tämä viimeinen tilanne tässä?
Reino: Minä olin vuoden 1972 ensimmäisen nastarengastoimikunnan sihteeri. Ja sitten olin
myöhemmissä puheenjohtajana. Se lähti ensin liikkeelle nastojen määrästä ja sitten pistovoimasta ja
sitten otettiin mukaan nastan paino, ja se sitten vähitellen hakeutui nykyiseen malliin. Siinä oli
taustana VTT:n tutkimuksia. Kysymyksessä ei ollut pito vaan teiden kuluminen. Kriteereiksi tuli se
nastojen määrä ja paino. Näistä patenttiongelmista huolimatta pikkuhiljaa löytyi aina ratkaisuja.
Tämä oli viranomaisvetoista tämä, annettiin määräyksiä, jotka näytti olevan mahdottomia toteuttaa,
mutta kun ne laitettiin voimaan niin ne voitiinkin toteuttaa. Nastarenkaan absoluuttinen pitokyky
lumella ja jäällä hiukan pieneni, mutta nastat pysyivät paremmin renkaissa ja koko ajojakson aikana
pito on parempi ja tien kuluminen pienempi.
Matti: Mutta se holkkinasta, jossa nastan piti mennä holkin sisään, niin se ei koskaan tullut.
Reino: Se oli yhden aikavälin juttu.
Matti: Meidän jumppakerhossa oli Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun entinen rehtori, aika
varakas mies, omisti mm. Kastor-liesitehtaan. Ja hän rupesi kehittämään nastarenkaita. Hän keksi
semmoisen nastan, jossa on vain tämä ulkokehä, siis ei tappia vaan ulkokehä. Hän teetti niitä
Venäjällä jossain asetehtaassa. Hän on nyt manan majoilla eikä hänen tyttärensä enää jatka kai sitä
projektia. Hän pani 5 milj. markkaa kiinni siihen. Idea oli se että silloin kun rengas ottaa normaalisti
tiehen, niin siinä on niin suuri se pinta-ala, että tien kuluminen on olematonta. Mutta kun startataan
tai jarrutetaan, niin nasta kallistuu niin että siihen tulee aina se terävä kantti. Ihan looginen ajatus.
Kyllä hän sitten patentoi sen ja kaikki. Sen nimi oli tasonasta. Minäkin sitten sanoin, että jos sä nyt
saisit tähän markkinointiapua niin Tekniikan Maailmalle vaan testiin. Mutta ei. Minäkin olisin
voinut auttaa siinä siten että otettaisiin se koemyyntiin, olin Helkamalla silloin. Mutta ei yksikään
liike ottanut sitä.
KERHOAUTOT
TAK:n nettisivuilla olevassa artikkelissa ”Teekkarien Autokerho 50 vuotta” on lyhyesti mainittu
TAK:n kerhoautot. Niinpä keskitymme tässä vain -60 luvun alusta omistettuihin autoihin, joista
meillä on omakohtaista kokemusta.
1) Kaksi Land-Rover maastoautoa 1950-luvun lopulla. Niiden harmina oli, että vetoakseleita
rikkoutui, kun nelivetoa ei muistettu kytkeä pois asfaltilla. Toinen oli mukana Marmonin haussa
(ks. osio MARMON.)
2) Citroen 2CV ”Kamina”. Harmaa pakettiauto, joka varustettiin takapenkein ja takasivuikkunoin.
Aaltopeltinen laatikkomainen takaosa. Ensimmäinen kerholle uutena ostettu auto, olisiko ollut
v. 1960? Myytiin pois v. 1964.
3) Steyr-Puch 650 farmari ”Pukki”. Oli myös takapenkein varustettu pakettiauto, mutta
takasivuikkunoin. Punainen. Fiat 500-perustainen, mutta Puchin oma 650-kuutioinen 2sylinterinen boxermoottori. Ostettu uutena v. 1961? Jatkuva huoltokohde oli kaasuvaijeri.
Ilmajäähdytteisenä oli myös joitain ongelmia lämmityslaitteen tai öljyn jäähdytyksen kanssa.
Kerhoautona epäkäytännöllinen myös siitä syystä, että oli niin ahdas, että sen siivoaminen oli
hankalaa. Ostettu v- 1961?
4) Volkswagen pakettiauto ”Vinku”. Vaaleasininen. Rek. no BV-182. Ostettu v. 1962? Muutettiin
heti uutena pikkubussiksi, tietämäni mukaan lentokoneistuimin. Osallistui TAK:n SaksanItalian ekskursioon. Myytiin kerholta Tepulle.
5) Citroen 2CV ”Punikki”. Henkilöautomallinen, mutta ostettu uutena pakettiautona.
Oranssinvärinen. Takapenkit, mutta takasivuikkunat peltiä. Ostettu v. 1962?
6) Ford Anglia. Ostettu uutena v. 1962? Osallistui TAK:n Saksan-Italian ekskursioon.
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7) Datsun Bluebird vm. 1962 - 63. Tummansininen. Rek. no AGT-68. Saatu Autokeskukselta
palkkioksi HAASTAJA-koeajosta v. -63.
8) Morris Mini. Datsun vaihdettiin uuteen Miniin v. 1965. Kytkinongelmia, syynä kai öljyvuoto
kytkimeen. Jäärata-ajossa mieluusti käytetty Otaniemen jäällä.
50-vuotishistoriikissa seuraavana mainitusta Datsun Sunnystä meillä ei ole tietoa. Kaipa
sellainenkin on ollut.
MARMON, MANNERHEIMIN KÄYTÖSSÄ OLLUT AUTO
Tepu: Marmonin tarina alkoi siitä, että Sepin Ossi, joka oli autokerhon jäsen, mutta myöskin TKY:n
talousvaliokunnan puheenjohtaja, sanoi että siellä on Marmon- merkkinen auto siellä Kaarinan
risteyksessä. Se on ehkä ollut Mannerheiminkin käytössä. Lähdettiin sitä katsomaan TAK:n LandRoverilla. Vuosi taisi olla 1959. Ja siellähän tämä auto oli, siinä oli alumiinivene katolla. Ja se
omistajaukko sanoi, että tämä on nyt hänen autonsa, pari kolme vuotta tosin seisonut. Hän oli ollut
sillä viimeksi Norjassa ja sen takia sillä oli alumiinivene kattona. Katsottiin lähtisikö se käymään.
No ei se nyt lähde käyntiin, käydään ostamassa akku. Pantiin se paikalleen ja kuului klonks klonks,
ja se käy. Ja sitten Ossi sanoi että selvä, anna tilinumero niin lähetetään rahat sinne. Maksettiin siitä
800 markkaa sille ukolle. Ja sovittiin, että minä ajan sen auton pois.
Matti: Millä kilvillä se oli silloin?
Tepu: Alkuperäiset kilvet. Eihän siinä sen kummempia kilpiä tarvittu.
Juhani: Ei sitten mitään vakuutuksia eikä ollut katsastettu?
Tepu: No eihän siinä ollut jarrujakaan. Ajettiin sitten Turuntietä, jota juuri silloin rakennettiin. Ossi
yritti pysyä sillä Land-Roverilla perässä, minä nostin sitten vähän vauhtia. Land-Rover kulki
sentään 110-115:ta maksimissaan, mutta Marmon jätti sen kevyesti. Sitten oltiin Salossa, pääkadun
vieressä. Mentiin syömään siinä toisen kerroksen ravintolassa. Katsottiin sieltä että mitähän nuo
katselee tuolla sitä autoa. Ei kai ne epäile, että siinä on jotain vikaa rekisterissä tai muuta. Se oli
Salon vallesmanni siinä, hän vaan katselee. Ossi sanoi että jos minä nyt ajan. Ja niinhän Ossi, joka
ei tupakoinut, lähti ajamaan melkoista haipakkaa Land-Roverin perässä. Tultiin Pitäjänmäelle, Ossi
näytti että pysähdytään. Anna tupakka, hän sanoi, minä siihen aikaan poltin. Annoin tupakan. Sen
verran kovaa tultiin, että tarvin tupakan. Mutta miten tästä päästäisiin Teekkarien Autokerhon
tallille? No sehän on helppoa. Mutta uskallankohan kun autossahan ei ollut vinkkareita eikä
jarrujakaan? Sanoin että onhan meillä jarrut. Sinä ajat Land Roveria ja minä Marmonia. Hinataan
sillä Land Roveria. Aina kun pitää jarruttaa niin nostan käden ylös, niin sitten jarrutat. Ihan kiltisti
tultiin pihalle. Ja sittenhän teekkarihistoriassa tuli ihmeellinen tapaus, ylimääräinen edustajiston
kokous. Siellä esitettiin että Tepu ja Ossi ovat väärinkäyttäneet TKY:n rahaa. Ja Ossi oli
taloustoimikunnan puheenjohtaja. Olin sattumoisin käynyt juuri pankissa hakemassa shekin, että
ostan itselleni auton. Siellä oli koko sali täys väkeä haukkumassa meitä. Sanoin että ostan sen
takasin sitten, tässä on shekki, niin ei tarvitse enää puhua. Kukaan ei puhunut enää yhtään mitään.
Päivö: Yksi kysymys, joka mulle on jäänyt mieleen siitä mitä sinä kerroit silloin minun
teekkariaikoinani. Onko Marmon ollut joskus Turun Ilmailukerhon vintturiautona purjekoneiden
hinauksessa?
Tepu: On ollut. Auton ensimmäinen omistaja oli Autokeskus Oy, jonka johtaja ja omistaja oli
luutnantti Geitel, Fred Geitelin isä. Geitel lainasi sitä Mannerheimin käyttöön ja Mannerheim kävi
sillä mm. Pariisissa. Autonkuljettaja Lehtinen Autokeskuksesta, työnjohtaja, oli silloin kuskina. Sen
jälkeen autolla oli pari muutakin omistajaa, joista viimeinen oli Aero Oy, joka lahjoitti auton Turun
Ilmailukerholle. Marmon esiintyi 30-luvun loppupuolella ”Karmankolon kapina”-elokuvassa,
Suomi-filmissä. Sitten kun sota tuli ja sen jälkeen pula autoista, niin Marmonissa jysäytettiin
takasilta täyteen lyijyä vai mitä lienee valkometallia ja sitten toiseen takapyörään vaijerikela, ja sillä
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Turun Ilmailukerho sitten hinasi purjekoneita ilmaan. Sitten tämä ukko, jolta me ostimme
Marmonin, osti sen ja löysi kaikki osat paitsi rattia. Laittoi sen kuntoon ja kävi sillä mm. PohjoisNorjassa.
Kun Marmon tuli TKY:n omistukseen, me lähdettiin avaamaan sillä Eläintarhan ajot. Saatiin
kunnia ajaa avauskierros siellä. Marmonissa oli vanerista tehty ratti. Niinhän siinä sitten kävi, että
kun Eläintarhan ajot alkoivat niin siihen kapusi suunnilleen 12 teekkaria. Tultiin Kuolemankurviin.
Ratti hajosi, se oli vanerista tehty. Sain siitä jotenkin kiinni. Sen Kuolemankurvissa olevan puun,
joka oli siellä ainakin siihen aikaan, sain kierrettyä ja sain vielä aploditkin yleisöltä ja ajoin
varovasti sitten pois. Oli onni, ettei käynyt pahemmin. Sitten Ossin kanssa oli puhetta, että sen
kaverilla oli autonromuttamo ja jotain vanhoja auton osia. Sieltähän löytyi Marmonin ratti. En tiedä
mistä se oli sinne mennyt. Oliko joku varastanut sen ja myynyt sen sinne. Marmonissa on nyt
kuitenkin alkuperäinen ratti.
Marmonin haltija oli aluksi Sitsimiesliitto ja sitten se joutui Teekkarien Autokoulunkin hallintaan.
Jossain vaiheessa hävisivät sufflettiraudat, ne oli aluksi siinä.
Matti: Mä voin lisätä tähän, että kun Marmonia käytettiin kesäkuussa tänä vuonna meidän Jussin
hääautona, niin minä kävin nettisivuilla ja kopioin kaikki mitä tästä yksilöstä on kirjoitettu. Oletan
että ne ovat kaikki pääasiassa Riikinsaaren Jyrkin kokoamia juttuja. Historia on erittäin hyvin
dokumentoitu. Sen verran täsmennän, että se on ollut Autokeskuksen demoauto, näyteauto, jonka
luutnantti Geitel on luvannut Marskin käyttöön aina kun Marski autoa tarvitsee kuljettajan kanssa.
Se ei siis ollut Marskin omistuksessa, mutta käytettävissä aina kun hän on sitä tarvinnut. Hän on
käynyt sillä Pariisissa, Lausannessa ja Zürichissä. Siellä on kuvia Marskin erilaisista
edustustilaisuuksista. Ja minulla on sellainen hytinä, että nää suffletin raudat on olemassa.
Matti: Meillä oli Jussilla kaksi autoa varattuna, umpiauto sateen varalta ja Marmon Riikinsaaren
kuljettamana hääautona jos ei sada. Onneksi ei satanut. Pieni episodi sattui ennen tätä tilaisuutta,
että Riikinsaarelle oli tullut toinen hääkeikka ennen Jussin häitä. Ja se oli heittänyt sen keikan, ja
odotteli Vanhan kirkon puistossa meidän keikkaa, ja jotenkin se sai kasteltua sitten tulpat, niin että
Marmonia ei saatu käymään sitten millään. Hän otti tulpat irti, ja jollain konstilla sai sen sitten
käymään. Mutta kyllä se sitten virkansa hoiti.
Tepu: Siinä oli vaikeuksia kaasuttimen kanssa, muuten se käy kuin kello se kone. Ja moni yritti
myös sen jarruja laittaa kuntoon, sitten minä kyllästyin ja mitä minulta meni sitten 3-4 tuntia niin ne
jarrut oli todella hyvät. Mutta nyt tämä autolaboratorio on yrittänyt moneen kertaan, saanut ohjeet
Amerikasta, ihan tehtaan ohjeet eikä ole saaneet sinne päinkään niitä jarruja.
Matti: Nyt se on kai aika hyvässä kunnossa paitsi sufletti.
Päivö: Kun me käytiin katsomassa sitä kesäkuussa 2012 niin Riikinsaari kertoi, että siinä oli
käynnistysvaikeuksia, jos kone oli kuuma. Hänen kertoman mukaan epäilys oli, että kun pakoputki
tulee siitä kaasuttimen edestä alas, niin se hohkaa kuumaa niin paljon kaasuttimeen, että se
vaikuttaa sen toimintaan. Sen takia pakoputki on nyt eristetty siltä alaspäin menevältä osaltaan.
Tepu: Mä luulen ihan toista, että nykyinen bensa on sopimatonta tuolle laitteelle. Ehdotin että pitäisi
panna petroolia sekaan, mutta ne ei uskaltanut laittaa.
Matti: Mikäs on nyt sitten TAK:n rooli Marmonin suhteen?
Päivö: Riikinsaari kertoi kesällä 2012 tavatessamme, että Marmon on Teekkarimuseon
omistuksessa, virallinen museoesine, eikä sitä saa myydä eikä luovuttaa sieltä pois.
Matti: Kytkin oli vaikea startatessa.
Tepu: Se painoi muistaakseni 3500 kg se auto.
Matti: Mutta netistä löytyy todella aika perusteelliset jutut Marmonista.
Jukka: Nyt voidaan kai sanoa että Marmon ei olisi tuossa kunnossa ilman Riikinsaarta.
Matti: Rainesalon Kailta terveisiä. Hän sanoi, että siihen suflettiin on kerran luvattu rahat. Sen on
luvannut Tekniikan Maailman senaikainen päätoimittaja Martti Merilinna. Kai Rainesalo on sitä
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mieltä että Martti on luvannut, että TM kustantaa siihen sufletin. Se on vaan jäänyt hoitamatta.
Siinä on tullut henkilönvaihdoksia tai muuta että kukaan ei ole pannut sitä eteenpäin.
Matti: Eikö me nähty ne raudat kun käytiin siellä tallilla?
Päivö: En muista sellaista. Taitaa olla epäselvää, onko ne raudat tallessa vai ei.
Matti: Voi olla, että lupaaja oli Merilinna, mutta Rainesalo on se oleellinen henkilö joka on ollut
sopimassa tästä. Merilinna on myös entinen TAK:n puheenjohtaja, netistähän löytyy se luettelo
TAK:n puheenjohtajista, niin kuin muistakin toimihenkilöistä.
Reino (jälkilisäys): Martti M. on ollut muutaman vuoden eläkkeellä. En ole varma, ottaako uusi
toimitusjohtaja hoitaakseen Martin lupaukset. Nykyinen toimari on Velimatti Honkanen.
KORJAAMOTESTIT 1963
Korjula, Muuronen, Nikula: ”Huoltoa vai huolettomuutta”, TM 5/63, sekä osa II TM 12/63.
Matti: Mutta sitten on semmonen aihe kuin Tekniikan Maailman autokorjaamotesti. Siinä oltiin
mukana vahvasti.
Tepu: Autokorjaamoja haukuttiin eikä kukaan kehunut. Korjulan Masa lähti Tekniikan Maailmasta
mukaan siihen toimintaan, ja me sitten Nikulan Jukan kanssa vedettiin sitä hommaa. Testi oli se,
että autoihin tehtiin vikoja, jotka korjaamoiden tuli löytää. Meillä oli myös sellaisia testejä, että
autoihin pantiin esim. savukeaskeja, joissa oli tietty määrä savukkeita, tai esim. olutpulloja. Kaikki
piti löytyä huollon jälkeen. Kaikki valokuvattiin. Jos oli eroja, niin korjaamot alkoivat soittaa, että
tällaistahan sitä sattuu ja uhkasivat haastaa oikeuteen. Siihen aikaan autoissa oli runsaasti
rasvanippoja, jotka kaikki piti rasvata, ja aina jäi jotkut rasvaamatta, tai öljyt vaihtamatta. Koeajo
oli yksi tarkkailukohde. Oli käyty jopa 56 km koeajolla.
Matti: Isäni Sitikka ID 19 oli kerran testiautona. Oli kaksi vanhempaa asentajaa, jotka teki näitä
vikoja. Kyllä oli niin maireeta sanoa, että kerrankin pääsee tälle puolelle. He sanoivat, että kyllä
näitä on niin helvetin vaikea löytää. Siihenkin autoon laitettiin ne savukkeet ja kolikot sinne
lattialle. Mutta niitä Tekniikan Maailma ei koskaan uskaltanut raportoida.
Tepu: Ei ne voineet, ei me siitä voitu nostaa prosessia.
Päivö: Kyllä muutaman savukkeen puutteesta raportoitiin, olen lukenut jutut.
Matti: Olen kerran soittanut Tekniikan Maailmaan sen aikaiselle päätoimittajalle ja sanonut, että
teiltä puuttuu yksi osio tästä testistä. Teiltä puuttuu työn tekijän lausunto tai SAK:n lausunto. Eihän
se voi olla niin, että siellä on työnjohtaja, joka seisoo asentajan takana ja ruksaa, että nyt se teki
tuon. Ei auton huollossa kustannukset salli sitä. Meidän täytyy luottaa asentajiin, että jos ne sanoo
että ne on tehnyt sen niin ne on varmaan sitten tehnyt. Siinä voisi olla joku työntekijäpuoli mukana.
Kun minäkin olen ollut vastuussa korjaamoista niin täytyy luottaa työntekijöihin. Kyllä siellä on
ollut paljon korjaamista, mutta työntekijät eivät ole koskaan saaneet sanoa mielipidettään. Firmat
ovat saaneet sanoa.
TEKNIIKAN MAAILMAN LÄMMITYSLAITEVERTAILUT
M. Korjula, ”Kuinka lämpimiä autot ovat”, TM 4/63
M. Korjula – A. Kivistö – TAK, ”44 autoa lämmityslaitekokeessa”, TM 16/6
Päivö: Mehän olimme myös avustamassa Tekniikan Maailmaa autojen lämmityslaitevertailuissa. V.
-63 Otaniemessä kokeessa oli 31 erimerkkistä autoa, ja v. -65 Helsingin lentoasemalla 44 autoa.
Viimeksimainittua koetta TM piti maailman siihen asti suurimpana lämmityslaitetestinä. Autoilla
lähdettiin kylmästä liikkeelle ja sitten mitattiin koritilan lämpimyyttä ajan funktiona. Autoihin oli
asennettu lämpömittarit useampaan paikkaan, säteilylämmöltä suojattuna. Lähdettiin ajamaan
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Tarvon tietä ja joka autossa oli teekkari mukana ottamassa ylös lämpötilalukemat ja samalla
kokeen valvojana.
FINLUBE - TESTI
Tepu: Sitten oli tämä Finnlube-testi. Tarkoitus oli testata uutta keksintöä, synteettistä moottoriöljyä,
miten pitkälle sillä voi ajaa ilman öljynvaihtoa. Koeautona oli Citroen ID.
Jukka: Meitä oli vain neljä ajajaa, minä, Tepu, Ossi Seppi ja Risto Suonio. Mehän kokeiltiin
tällaista synteettistä öljyä silloin ensimmäisen kerran ja pelin piti kestää vaikka mitä mutta eihän se
kestänyt.
Tepu: Ei se siitä öljystä kiinni ollut. Olin Korpivaarassa joka ainoassa tilaisuudessa, VTT:n mies oli
mukana. Siinä öljypohjassa oli sellakkaa, joka tiivisti sen, ettei se vuoda. Ja nyt kävi niin että sen
lakan sideaineet liukenivat tähän öljyyn ja se kulkeutui sitten kampiakselin kauloihin. Moottori oli
muuten ihan priima, mutta Jukaltahan se pamahti silloin.
MUUTA
Reino: Näistä testeistä tuli mieleen että kyllähän tietysti Teekkarien Autokerhosta oli lähtenyt
monenmoista. Kestotestejä ajettiin. Moottoriviestiin tehtiin testejä, Atte Kuusela ja minä, olisiko
ollut Ollikaisen Anttikin. Laskettiin kustannukset ja kirjattiin kokemukset.
Päivö: Niin, ja Lumpeen Matti, Jukka ja minä koeajoimme autoja Moottoriurheilu-lehteen.

Soratiemutkassa Moottoriviestin testattavana Fiat 850
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LOPPUSANAT
Matti: Haluan kiittää Tepua, että järjestit tämän tilaisuuden, ja kaikkia muitakin, jotka olette tulleet
tänne ja käyttäneet koko pyhäpäivän tähän tilaisuuteen. Tavoite on, että tästä saadaan jotain juttua
TAK:n historian sivuille. Se oli tämän tapaamisen tarkoitus.
Tepu: Siitä olen ylpeä, että minulla on ollut kartanlukijana kaksi TAK:n puheenjohtajaa. Kun Jukka
oli silloin aikoinaan, niin sanoi että ohi vaan ja onnea.
___________
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