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JOHTOKUNTA v. 2022:
Puheenjohtaja Kari Salomaa
Varapuheenjohtaja Ismo Laakso
Sihteeri Harri Kopra
Jäsenet Jukka Jokinen
 Ilkka Salovaara
 Antti Kivinummi
 Jari Männikkö
 Mauri Hakala
 Toni Ylitalo 
TOIMISTO:
Hatanpään puistokuja 17,  33900 Tampere
Puhelin: (03) 214 2599
Postiosoite: P.O.Box 177
 33201 Tampere

PIENOISMALLIJAOS v. 2022:
Ohjaajat: Harri Laakso
 Jarkko Syrjänen
Kokoontuminen maanantaisin klo 18.00
Hepolamminkatu 43, 33720  Tampere

SÄHKÖPOSTI:
office@fhra-tre.net

INTERNETPÄIVITYS:
www.fhra-tre.net
Kalle Aaltonen
Email: moskark@gmail.com
www.hotrod-rockshow.com
Olavi Tuominen
Email: olavi.tuominen@gmail.com
GSM + SMS 050 - 345 0900

TALLI:
Hepolamminkatu 43, 33720  Tampere

Tallipaikkojen tiedustelut:
office@fhra-tre.net

SALOON 43:
Avoinna tarvittaessa, Hepolamminkatu 43,
33720  Tampere,

JÄSENMAKSU v. 2022:
30  aikuiset / kalenterivuosi
10  lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2021:
589 jäsentä

TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Mika Sivenius Kari Leponiemi
Jussi Salmela  Harri Laakso
Tapio Niemelä  Heli Jouhki
Ismo Laakso Juha-Pekka Lehtinen
Pasi Koivula  Ilkka Salovaara
Kari

JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry
PAINOSMÄÄRÄ:
650 KPL
TAITTO:
Paino-Arena Oy
PAINO:
PunaMusta Oy
Kannen kuvat:
Mika Sivenius

AJANKOHTAISIA ASIOITA
VUOSI 2022
Tarkoitus on järjestää kaikki yleisötapahtumat jos vallitseva korona tilanne ei 
pakota niitä peruuttamaan tai siirtämään. Mahdolliset muutokset julkaistaan 
mm. kerhon nettisivulla.

TALLIPAIKAT
Hepolamminkadun tallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut: 
office@fhra-tre.net

RODDARI MAGAZINE
Kerhon jäsenlehteen tarkoitetut jutut, kuvat sekä muun materiaalin voit 
lähettää office@fhra-tre.net
Tarkoitus on julkaista jokainen artikkeli tulevissa numeroissa.

JÄSENETU
Muista että edelleen saat kerhon jäsenenä jäsenetuna ilmaisen sisäänpääsyn 
voimassa olevalla jäsenkortilla seuraaviin tapahtumiin: Pienoismallipäivä, Winter 
Swap Meet, Hot Rod & Rock Show ja October Swap Meet. Sisäänpääsy tapah-
tumiin vain tapahtuman aukioloaikana ja ainoastaan tapahtuman pääportilta tai 
-ovelta.
Lisäksi järjestetään tutustuminen Mobilian näyttelyyn jossa soppatykkitarjoilu 
sekä pullakahvit. Vehoniemen Automuseoon tutustuminen ja pullakahvit lop-
pukesästä. Seuraa tapahtumien ilmoituksia tiedotteista ja kerhon nettisivulta.

TALLINKSILJA ALENNUSKOODI
Yhdistyksen alennusnumero 5274 laitetaan kohtaan Yritysasiakas.
Oikeassa reunassa Club One asiakas vieressä on tämä kohta.
Ei siis alemmas % minulla on alennuskoodi kohtaan.

KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 20.03.2022 klo 18.00 
Hepolamminkatu 43, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tuomiokirkonkatu 17, Tampere • 0404 55 44 11



Kahdeksan syytä elää

Hanki omasi: 
fokusmediatilaus.fi /v8
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Joutsa
Chopper

Show
2021

Kuvat: Kari Leponiemi
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3 viikon pikaisella aikataululla rakennet-
tu Legendaarisella Malmin lentokentällä 
järjestetty autonäyttely/ulkoilmatapahtu-
ma oli mukava yllätys näinä aikoina kun 
tapahtumia on ollut vähemmän. 

Hangaarissa sisällä oli autonäyttely ja 
ulkoalueella esiintymislava missä esiintyi-
vät Flamin’ Star sekä Texas Oil. Oli annis-
kelualuetta ja harrasteparkkia sekä nuo-
remmalle väelle Transformers pyöri alu-
eella moikkaamassa väkeä.

Mukava päivä kun aurinko paistoi ja 
lämmintä oli, toisin kuin perjantaina men-
nessä kun vettä satoi taivaan täydeltä 
puolet ajomatkasta.

Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius



Pohjoismaiden suurin ja suosituin

Ilmainenpysäköinti!

Järjestää FHRA Tampereen seutu ry

Myyjiä yli 150 kpl
Yleisöä yli 2500 henkilöä

Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276

VARAUSMAKSU: 10/20 € 
MYYNTIPAIKAT: alkaen 25 € 

Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
 Aikuiset 8 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi

   La 19.03.2022 klo 08.00-14.00

office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net

TEIVON RAVIKESKUS, TAMPERE
- HUOM! Sisätiloissa tapahtunut muutoksia -

- Myyntitilaa sisällä ja ulkona - 
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Koronapandemia on jo lähes kahden vuo-
den ajan rajoittanut etenkin sisätiloissa järjes-
tettävien harrasteajoneuvotapahtumien mää-
rää. Poikkeuksena mm.  pari kesän 2021 tapah-
tumaa Malmilla. Ulkoilma- ja cruising-tapahtu-
mien suhteen on ollut vilkkaampaa. Toki esim. 
Forssan Pick Nick on peruttu jo kahtena ke-
sänä ja Bick Wheels järjestetty yleisöltä suljet-
tuna. Isänpäivän viikonloppuna Ideaparkin si-
sätiloissa järjestetty X-treme Car Show oli-
kin yksi poikkeus lajissaan. Ennakkoodotukset 
autojen määrän suhteen eivät syksyisestä 
ajankohdasta johtuen olleet kovin korkeal-
la. Ideaparkin keskusaukio oli kuitenkin täyn-
nä komeita ajoneuvoja. Rodeista jäi erityises-
ti mieleen Heat Garagen Tomi ja Anna-Stina 
Kankaan ”El Avokado” ’30 Ford A Coupe 
Chevyn pikkulohkolla. Customeihin lukeutui 
yksi viimeaikojen erikoisimmista rakennelmis-
ta: Kuplakattoinen Marco ja Miro Hämäläisen 
WaSaabi. Tätä kirjoitettaessa (18.11.) korona-
tilanne on  pahenemassa ja vuorokauden ai-
kana sairastuneita on enemmän kuin koskaan 
aiemmin Suomessa. Uusia tapahtuma- ja ko-
koontumisrajoituksia kaavaillaan. Nyt mie-
tityttääkin mitä esimerkiksi vuoden 2022 
Helsingin, Tampereen ja Lahden sisätiloissa 
tapahtuville näyttelyille tulee tapahtumaan. 
Tullaanko yleisöltä edellyttämään koronapas-
seja. Toki se on parempi vaihtoehto kuin näyt-
telyiden täyssulku.

Teksti ja kuvat:
Harri Laakso
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10.11 koitti viimein päivä jota oli odotettu pitkään, matkaa oli 
jouduttu jo siirtämään kun jenkeillä rajat pysyivät kiinni turisteil-
le. Nyt tarvittiin enään puhtaat paperit korona-testistä ja päästiin 
matkaan. Siirtymä Helsinki-Los Angeles sujui kätevästi sinivalkoisin 
siivin suoralla lennolla.

Perillä vuokra-auto alle ja väsyneenä kohti motellia West-
Hollywoodissa. Hyvin nukutun yön jälkeen aamu valkeni kirkkaa-
na ja lämpimänä, mukava päivä kierrellä varaosakauppoja LAssa. 
Kohteena Truck and Car Shop, American Rebel vannepaja ja muu-
tama muu.

Tuleva viikonloppu tarjosi runsaasti autotapahtumia, NHRA 
Season Finals kisat Pomonassa, El Mirage landspeed racing sekä 
HI-PO Swap Long Beachilla. Niistä piti sitten valita että mihin men-
nään, no valinta oli selvä, mennään kaikkiin. 

Perjantai kului siis Pomonan legendaarisella radalla kiihdytys-
kisoissa, paikalla kaikki Jenkkien huipputiimit ja kovimmat kus-
kit. Komeaa katseltavaa kun +10000hv Top Fuel Dragsterit syök-
syy matkaan liekkien loistaessa Kalifornian hämärtyvässä illassa. 
Vanhempaa kiihdytyskalustoa oli myös tuotu näytille runsaasti ja 
päivän päätteeksi ne pistettiin käyntiin radan varressa. 

Lauantaiksi nopea siirtymä El Mirage kuivajärvelle n.100km Los 
Angelesista. Ajoneuvot joilla siellä ajetaan on hyvin pitkälti samoja 
kun Bonnevillen suola-aavikolla, moottoripyöriä, bellytankereita, la-
kestereita, streamlainereita, mitä vaan. Todella rento tapahtuma ja 
ajoneuvojen omistajat yleensä kertovat mielellään rakentamistaan 
laitteista ja niitä pääsee varikolla katselemaan lähietäisyydeltä.

Seuraava yöpaikka valittiin läheltä Long Beachia koska swapeis-
sa pitää olla aamulla todella aikaisin paikalla. Ne aukeaa aikaisin ja 
myyjät alkaa pakkaamaan tavaroitaan pois yllättävän aikaisin iltapäi-
vällä. Long Beachin swappi järjestetään kerran kuussa mutta paikal-
la on silti aina satoja myyjiä että alueen kiertämisessä menee kui-
tenkin useita tunteja. Jotain pientä ostettavaa sieltä löytyikin.

Maanantai aamuna suunnattiin nokka kohti pohjoista. Reitti 
vei Bakersfield-Fresno-Sacramento ja sieltä vuorten yli Renoon 
Nevadan puolelle. Sparksissa käytiin Summitin myymälässä ja siel-
tä lähdettiin ostoksien kanssa suuntaamaan alaspäin Death Valleyn 
kautta Las Vegasiin. Pari päivää Vegasissa ja käytiin mm Pinball Hall 
Of Fame flipperimuseossa pelaamassa, Carroll Shelby heritage cen-
terissä ja katsomassa NHL peli Vegas Knights-Detroit Red Wings. 
JP oli käynyt edellisen kerran lätkämatsissa 20v sitten ja nyt voi 
taas kuulemma pitää samanlaisen tauon. Alkamassa oli myös Street 
Car Super Nationals kiihdytyskisat joten seurattiin niitä yksi päi-
vä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kuitenkin jatkettiin matkaa 
Arizonaan Scotsdaleen jossa oli alkamassa Goodguys autotapah-
tuma. Se olikin hyvin järjestetty hieno tapahtuma. Firmoja esittele-
mässä ja myymässä, swappi yksityisille myyjille ja valtava määrä har-
rastekalustoa näytillä.

Siitä matkamme jatkui Tucsoniin PIMA Air and Space museoon. 
Näytillä yli 400 lentokonetta ja helikopteria sekä avaruusaluksia. 
Huikea paikka!

Tucsonista ajeltiin Meksikon rajaa San Diegoon ja sieltä takaisin 
Los Angelesiin. Loppureissu 
kului Bakersfield-Fresno-
Los Angeles akselilla järjes-
tellen tuliaisia rahtifirmalle 
ja tavaten aiemmilla reissuil-
la tutuiksi tulleita kavereita. 
Vuokra-autoon kertyi hie-
man yllättäen yli 6500km 
reissun aikana, pitkät on vä-
limatkat. Kelit suosi ja muu-
tenkin oli mukava päästä 
reissuun pitkästä aikaa!

Pasi Koivula & J-P Lehtinen
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Kuvat: Kari Leponiemi



 
 

 

ERIKOISHINTAISET  
REITTIMATKAT 2022  

USEIN MATKUSTAVILLE

Aktiivisena matkustajana olet oikeutettu erikoishintaisiin matkoihin  
Tallinkin ja Silja Linen reittiliikenteessä. Erikoishinnat saat käyttöösi 

mainitsemalla asiakasnumerosi varauksen yhteydessä.

Erikoishinnat ovat voimassa 31.12.2022 asti. Alennukset vaihtelevat lähtöpäivän ja varaustilanteen 
mukaan. Hinnat koskevat alle 10 henkilön reittimatkavarauksia. Prosenttialennukset lasketaan 

normaaleista reittimatkahinnoista. Hinnat eivät ole voimassa erikoislähdöillä eikä niihin voi yhdistää 
muita alennuksia. Alennus ei koske rahtiliikennettä. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Paikkoja rajoitetusti.

 
puh. 0600 157 00, ma–pe 8–19, la–su 9–17 (1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).

HELSINKI/TURKU–TUKHOLMA  
TAI PÄINVASTOIN
 Hytit C/E–A-lk 10 %
 Ajoneuvot jopa 30 % 

TALLINNA/RIIKA–TUKHOLMA  
TAI PÄINVASTOIN
 Hytit C–A-lk 10 % 

HELSINKI–TALLINNA TAI 
PÄINVASTOIN
 Kansipaikka Star-lk 5–20 %
 Business Lounge ja Star  

 Comfort -lk lisämaksu 20 %
 Ajoneuvot 5–30 % 

ALENNUKSET REITTIMATKOISTA

Asiakasnumero 5274
(katso varausohje s. 2)

Ohessa pieni esittely kerhotallista ja -tiloista jotka sijaitsevat Hervannassa 
osoitteessa Hepolamminkatu 43.

Siellä on tilat 24 ajoneuvolle sekä 1 ns heittopaikka jota kaikki kerhon jäsenet 
voivat käyttää omien ajoneuvojensa korjaukseen. Heittopaikkaa on mahdollista 
käyttää kun joku avaimen haltija eli tallipaikan vuokralainen on paikalla.
Mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut: office@fhra-tre.net.
Tallilla on myös ilmoitustaulu mihin kaikki jäsenet voivat laittaa osto- ja myynti-
ilmoituksiaan. 

Yläkerran kerhotiloissa mm pienoismallikerho kokoontuu viikoittain ja tiloissa 
on myös luettavissa kerholle tulevat alan lehdet sekä noin 250 kirjan ”kirjasto”. 
Kaikki kirjat ja lehdet on tarkoitettu luettavaksi ainoastaan yläkerran tiloissa ei 
esim lainattaviksi kotiin.

Kerhon SALOON 43 sijaitsee myös yläkerran tiloissa ja siellä järjestetään mm 
alkuvuodesta Winter Party missä kisataan kerhon tikka- ja biljardimestaruudes-
ta. Saloon 43ssa on tietysti anniskeluoikeudet joten muista ottaa osaa seuraa-
vaan Winter Partyyn.

KERHOTALLI JA -TILAT

Lauantaina 5.3.2022 ● klo 11-16
Liput: Aikuiset 6 € • Lapset 3 €

Mielenkiintoisimmat sekä parhaat palkitaan. Osallistumismaksu 3 € sisältää pääsylipun.

Järjestämme pienoismallien myynti- ja näyttelytapahtuman
TREDU:lla (entinen kauppaoppilaitos) Sammonkatu 45, Tampere

SIIRRETTY
4.3.2023
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Pilvipoutainen päivä valkeni pikkuhiljaa kun saavuimme. Teivoon liiken-
teen ohjaukseen, myyjiä näyttikin olevan jonoksi asti ja Helin kanssa tar-
kistimme parkkialueet, kunnossa olivat kuten aiemminkin parinvuoden 
tauon jälkeen. Osto väkeä rupesi saapumaan jo hyvissä ennen kahdeksaa. 
Olinkin taas yläparkissa hoitamassa isompien autojen ja pakujen parkkia, 
alue tulikin jo yhdeksän tietämissä täyteen, lähdimme käymään aamu kah-
villa ja hieman kuvailin siinä aluetta ja autoja lehteä varten. Ostajia olikin 
mukavasti ja yleisön palautettakin tuli jokusia, että kyllä tätä on odotettu, 
ja mukavaa kun saadaan järjestettyä, sekä eräs henkilö antoi erityiskiitok-
sia järjestelystä ja kaiken sujuvuudesta, sekä liikenteen ohjauksesta, pieni 
moite tuli lipun hinnasta. 

Kuvat: Vennamo, Ippo, Heli
Juttu: Vennamo
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Kuvat: Vennamo, Ippo, Heli
Juttu: Vennamo

Kuvat: Jussi Salmela
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Jerez historic festival 10/2021
Kuvat: Ilkka Salovaara
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Latela Car Show 2021
3-5.12.2021 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa järjestetty autonäyt-

tely oli Latelan poikien ensimmäinen autonäyttely. Näytillä oli noin 150 ajo-
neuvoa mopoautosta rekkoihin ja moottoripyöristä jenkkeihin. 

Näyttelykalusto oli monipuolinen ja kaikille löyty jotain. Samaan aikaan piti 
olla Mad xmas festival joka jouduttiin perumaan koronaan vedoten, tässä var-
maan yksi syy miksi yleisö ei löytänyt paikalla ja mainontaa olisi pitänyt olla 
laajemmin. Harmi järjestäjille koska, näyttely sinällänsä oli hyvä, näin auton-
tuojan näkökulmasta järjestelyissä oli hieman puutteita mutta kyllä se siitä. 

Jatkoa luvattiin, toivottavasti tulee. 
Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius
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FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

LÄHETTÄJÄ:

P.O.BOX 177, 33201 Tampere


