356 KLUBB SVERIGE RIKSMÖTE 2018

TEKSTI JA KUVAT JUHA VANE

Sieltä vanhimmasta päästä

TAAS MALLIA
RUOTSISTA,
RENTOA
MEININKIÄ
Käyty missä pitääkin
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Lassen 356 ‘51

Kuten sanotaan; poikkeus tänään, normi huomenna. Taas
oltiin menossa Ruotsiin 356 Klubb Sverige jokavuotiseen
Riksmöteniin Riksmöteen. Tänä vuonna se järjestettiin
Söderköpingissä, joka noin 200km, tai kuten Ruotsalaiset
vieläkin asian ilmaisevat, 20mil Tukholmasta etelään.
MIKÄHÄN tämän mil mittayksikön alkuperä mahtaa
olla? Niklas oli miettinyt vaihtoehtoreitin Söderköpingiin mottona ”ei moottoriteitä”. Kokoonnuimme
Tukholman liepeille huoltoasemalle, jossa hän jakoi
perusteellisen tiekirjan, jottei kukaan eksy matkalle, ja
tälle ”unofficial run” tapahtumalle tehdyt tarrat. Vaihtoehtoreitille oli ilmoittautunut 16 autokuntaa, paikalle
tuli 18 ja yksi kaveri oli järjestänyt Porsche liikkeestä
hinausauton, joka hyvin diskreetisti seurasi meitä, just
in case. Ei tarvittu koko viikonloppuna, mutta pääsihän
hinurikin ulkoilemaan.
Kalusto oli taas uskomattoman hienoa, Lasse ja Eric
ajoivat paikalle 1951 vuoden 356 cabrioilla, Lassella
vihreä, Ericillä punainen. Muitakin hienoja autoja oli
mutta nämä kaksi ainakin olisi voinut ajaa suoraan
Zuffenhausenin museoon esille. Kuitenkin Ruotsissa
on ymmärretty, että toisille sopii vuosikausien puuhailu tallissa entisöinnin parissa, mutta jos se ei ole
”se juttu”, miksei autolla vain aja? Jos se ei ole ihan
täydellinen ja ruostetta pukkaa sieltä täältä, jos se on
ajettavissa, ajetaan eikä murehdita pikkujuttuja. Avarakatseista porukkaa, toiset autot oli kun tehtaalta ulos
ajettu, ellei parempia ja toiset olivat kun olisivat olleet
koko ajan kovassa käytössä.
Kalusto oli laidasta laitaan, muttei ketään katsottu
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Kalusto Söderköping Brunnin nurmikentällä

nenänvartta pitkin.
Niklas oli löytänyt hienoja pikkuteitä, joilla ajettiin jenkki termiä käyttäen ”spirited driving”, tosi hauskaa ja se
ero 356 ja 911 välillä on, ettei nopeutta tarvitse olla paljon, jotta ajaminen on ja tuntuu hauskalta. Tämmöinen
umpelo kuskikin pääsi nauttimaan hauskasta kurvailusta.
Vettäkin satoi niin että tien sivussa oli uudempaa kalustoa
odottamassa sateen laantumista. Todella hypnoottinen
on 356 pyyhkimien liikerata kombinaatio, en ole varma
onko omassa se oikein vai ei, oudot on liikkeet. Vesisade ei
matkaamme haitannut, nopeutta pudotettiin ja aika monella oli housun puntit märkänä, kun laitteet ei ole täysin
vesitiiviitä. Viikonloppu menikin perjantain jälkeen auringonpaisteessa.
Joukkomme saapui hyvissä ajoin Söderköping Brunniin,
autot pihalle parkkiin ja kamat huoneeseen. Paikalla oli jo
runsaasti autoja, vaan valitettavasti ei muita Suomesta.
Yhden porukan reissu peruuntui ihan viime metreillä, ehkä
ensi vuonna uusi yritys. Perjantai iltapäivä meni ostettujen
osien tutkailussa ja eri moottori vaihtoehtojen tuumailussa. Illalla oli yllätysohjelma, Jas Gripen koelentäjä Marcus
Wandt piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän koneesta ja
sen suorituskyvystä. Hyvin pidetty esitelmä, jonka jälkeen
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hän vastaili esitettyihin kysymyksiin.
Lauantaina oli ilmeisesti perinteinen(?) ajelu, mukavia
sinne tänne kaartuvia pikkuteitä, välillä erilaisia tehtäviä
tai tiukkoja kysymyksiä. Muistuiko mieleen mikä on Bergspyderin tyyppi numero? Eipä muistunut, mutta se on 909.
Lounas oli kartanon pihassa, johon oli tuotu 4 Porsche
traktoria ja maahantuoja pari Macania ja Cayennen. Näillä
pääsi halukkaat ajamaan. Tarinoin heidän kanssa ja Macania on myyty niin paljon, että heitä huolestutti jonkin
verran miten hoitavat huollot ja muut. Erikoista että näin
avautuivat ulkomaan kummalle, mutta aiheellinen huoli.
Laskin Macanin keskikonsolista 28 katkaisijaa! Ja näitä
oli kojelaudassa ja muuallakin lisää. Kyllä on aiemmin ollut
helppoa, 356 kojelaudassa ei ole kuin viitisen nappulaa
jota käpistellä. Ja näillä pärjätään.
Päivä meni aurinkoisessa kelissä leppoisasti ajellessa ja
autoja ihmetellessä. Kerhon vuosikokous pidettiin hotellissa iltapäivällä, jossa perinteiset vuosikokous jutut. Vuoden
2019 Riksmötet paikka oli auki ja yllättävästi sai kannatusta että se järjestetään Suomessa. Piti jo toppuutella, mutta
periaatteella, ”never say never”, kyllähän se voitaisiin
hyvinkin Suomessa järjestää. Saataisiin nostetta klassikko
osastolle varsinkin, kun Ruotsalaiset pohtivat laajentamis-

ta 912 ja 911 ”long hood” malleihin.
Kokouksen jälkeen oli pienimuotoinen ”romutori” josta
mukaan tarttui muutamia osia. Täältä pihalle kuplajuoman
kanssa tarinoimaan, josta ravintolaan illalliselle.
Sunnuntai aamuna siirryttiin tiekirjaa seuraten sivuteitä
pitkin Norrköpingin lentokentälle, jonne Ruotsin Porsche
Kerhon slalom osasto oli tehnyt slalom-radan. Slalomista
ei sen enempää, en nyt sentään keiloja kerännyt mukaani.
Tämän jälkeen siirryimme lounaalle Sörby Herrgårdeniin.
Palkintoja ja kunniamainintoja jaettiin, jonka jälkeen oli
aika lähteä kotimatkalle. Kerrassaan mainio viikonloppu.
Vuoden 2019 Riksmötet järjestetään Tukholman seudulla, joten jos pidemmät taipaleet 356:lla arveluttaa, niin nyt
tapahtuma ihan ”kotinurkissa” 16-19.8.2019.
Sopivasti meidän omia Festivaaleja edeltävänä viikonloppuna. Mukaan vaan!

Vettä luvassa

Lossia odotellaan

Porsche 356 ’51 huilailee
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