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MOBILIA 07/2020
Heinäkuussa 2020 olisi tarkoitus järjestää Mobiliassa kesätapahtuma kuten
viime kesänä jäsenille. Kaikki on tietysti kiinni mitä Valtioneuvosto päättää
saako silloin järjestää mitään vai kielletäänkö tapahtumat koronavirus pandemian vuoksi.
Asiasta tiedotetaan lisää kun saamme tietoa onnistuuko tapahtuman järjestäminen.
Ohjelmassa suunnilleen samaa kuin viimeksi eli tutustumista Mobilian uusiin
näyttelyihin, opastettu kierros Tankit täyteen-teemanäyttelyyn, Rallimuseoon
sekä vapaa tutustuminen Galleryn Mobilia klassikoihin, kahvit sekä mahdollisesti soppatykkitarjoilu jäsenistölle.
KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään sunnuntaina 12.07.2020 klo 18.00
kerhotallilla Hepolamminkatu 43, 33820 Tampere. Kokouksessa esillä sääntöjen
määräämät asiat. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan kerhon nettisivuilla, jos
tämä nyt vallitseva tilanne kieltää tilaisuuden järjestämisen.
TALLINKSILJA ALENNUSKOODI
Yhdistyksen alennusnumero 5274 laitetaan kohtaan Yritysasiakas.
Oikeassa reunassa Club One asiakas vieressä on tämä kohta.
Ei siis alemmas % minulla on alennuskoodi kohtaan.

SÄHKÖPOSTI:
office@fhra-tre.net

TALLIPAIKAT
Hepolamminkadun tallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut:
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. 2020:
30   / kalenterivuosi
10  lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

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 tapahtumiin vain tapahtuman aukioloaikana ja ainoastaan tapahtuman pääportilta tai
-ovelta.
TAPAHTUMIA VUONNA 2020
12.07. Kevätkokous , Saloon 43
30.07. Näyttelyihin tutustuminen, Mobilia
10.10. October Swap Meet,Teivon Ravikeskus
25.10. Vuosikokous, Saloon 43
12.12. X-Mas Party, paikka imoitetaan myöhemmin
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 25.10.2020
klo 18.00 kerhotallilla Hepolamminkatu 43, 33820 Tampere.
Kokouksessa esillä sääntöjen määräämät asiat.

JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2019:
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Tuomiokirkonkatu 17, Tampere • 0404 55 44 11

V O I S I H A N S I TÄ
H A R R A S TA A VA I K K A
NOKKAHUILUN SOIT TOA

SUOMEN KROMEIN ELÄMÄNTAPALEHTI. Hot roddingin pioneeri
V8-Magazine puhuu asioista kuin kahdeksansylinterinen moottori
– syvällä rintaäänellä. Lehteä on alusta asti tehty rasvanäpiltä toiselle,
amerikkalaisia autoja kunnioittaen. Me arvostamme jenkkiautojen
ajattomia muotoja, vanhan nahan tuoksua ja rokin räminää.
V8 on asenne ja elämäntapa!

Hanki omasi: v8.fi/tilaa

K AHD E KSAN SY Y TÄ E L ÄÄ

Jäsenetuliikkeet

Tuomiokirkonkatu 17
Ideapark

Kruunukeskus,
Finlayson ja
Koskikeskus

Monialapalvelu M.Sjöberg
• Hinaukset • Pikakuriiripalvelut
• Kodin pienremontit
• Turvatuotteet
M.Sjöberg

Yhteistyöyritykset
Sanoma, Järvelin Trading, SOL, Expotec Oy, Messusähkö Oy, Pirkanmaan LA klubi, Tampereen Messut Oy, Kulttuuriravintola Telakka, Länsilinjat Oy, Finnresta Oy, Messumatto Oy, Nops Naiset, Voiceboys Oy,
Peltolan Pussi Oy, Sokos Hotel Villa, Finland Events Oy

Teksti ja kuvat: Rauno Hautamäki

Topin, Kyöstin ja Arsin kanssa Amerikassa 15.1- 1.2 .2020
Kaverini Topi(Pekka Toivio), kerhon jäsen ja hienon Rambler Classic avon omistaja, oli lukenut mobilistista jonkun jutun jossa neljä kaverusta tekivät roadtripin joskus 90-luvun alussa ja sai siitä kipinän kysäistä että lähdetäänkö? Minä siihen että tottakai. Tarkoituksena ajella autolla, käydä kuuntelemassa livemusiikkia
ja käydä ainakin LA Roadster show katsomassa. Mukaan ilmoittautui vielä Kyösti
Ylöjärveltä ja Arsi Siurosta. Eipä muuta
kuin mukaan ja matkaan.
Reissu alkoi hieman takkuisasti, sillä
Helsinki-Vantaalla tuli todettua yksi urbaani legenda todeksi. Nimittäin kaukomatkojen terminaalin passintarkastuksessa herra R otettiin kiinni ja sysättiin raja
miesten toimesta kaappiin. No siinä jo tiesin mistä oli kyse. Kameratolppaepäily lähes kahden vuoden takaa oli nyt konkretisoitumassa sakoksi. Näin siinä kävikin.
Onneksemme rajamiehet olivat kasvaneet siellä paremmassa päädyssä sarkaa ja
varsin ripeästi minulla oli 170€ vaatimus
kourassani ja sain poistua kaapista lähtöaulaan. Tunnelma ei tästä kuitenkaan millään tasolla lässähtänyt, sillä rahat tulisin
saamaan takaisin korkojen kera. Olihan
yksi matkan kohteista aina niin antoisa
Las Vegas.
Olimme ottaneen hieman jo riskilläkin
edulliset Norwegianin lennot Lontoon
kautta Orlandoon. Perille tupsahdimme
aikataulun mukaisesti. Orlandossa maahantulomuodollisuuksissa odottikin melkoinen yllätys. Yleensä olen joutunut jos
jonkinlaiseen syyniin, mutta nyt virkailija huusi jo pari metriä ennen kuin annoin edes passia tarkastettavaksi että Hi
Rauno. Ukko otti passin, löi leiman ja sano
että viihdy. Ei sormia eikä silmiä kuvattu
niin kuin tapana yleensä on. Muilta kyllä kuvattiin. Ehkä status vahvana Trumpin
miehenä oli avain onneen. Orlandossa
emme olleet kuin yön hotellissa ja aamulla lento ensimmäiseen varsinaiseen kohteeseen, New Orleanssiin.

keasti olemassa, vai onko se pelkästään
Remun keksimä biisin nimi. No sieltähän
se Bourbon Street löytyikin vain kivenheiton päästä majapaikkastamme. Pari iltaa
nautimme Bourbonin tuhdista musiikkitarjonnasta. Tarjolla oli musiikkia laidasta
laitaan teemalla jokaiselle jotakin. Päivällä
kävimme tietysti pakollisella siipirataslaiva
-ajelulla, sillä sijaitseehan New Orleans aivan Mississippijoen suistossa. Lisäksi päiväohjelmaan löysimme aivan hotellimme
lähistöltä melkoisen kattavan WW2 museon B-17 lentävine linnoituksineen.

Museon katossa reikä, eikä.

Amerikkalaiset ripustelee museiodensa kattoon aitoja lentokoneita niin kuin me täällä
lennokkeja.Tässä B-17.
Orleansista lähdimme ajelemaan vuokraamallamme Buickilla kohti Houstonia.
Houstonissa kävimme Arsin serkku plikan ja hänen miehensä luona grillailemassa. Jenkkityyliin, isoine pihveineen ja oluella höystettynä, tietysti.
Houstonista siirryimme San Antonioon,
jossa meitä veti puoleensa kuuluisa River
Walk. Se on kaupungin keskustaan hyvin
kätkeytyvä joki, jota reunustaa kävelytiet
lukuisine baareineen. Varsinkin pimeällä
tämä on uskomattoman upea paikka jossa nautimme maukkaan ruuan ja juoman
lisäksi hyvin korvaan sopivasta livemusiikista.
Houstonissa rakennetaan rantatalot paalujen
nokkaan.

New Orleansissa olimme päättäneet
ottaa selvää onko Bourbon Street oi-

Houstonista Buickeilimme Austiniin,
joka on Teksasin musiikin mekka.
Austinissa tutustuimme yhteen legendaarisimmista musiikkiklubeista nimeltään
Antone’s. Täällä huomasimme että ei livemusiikki vedä suuressa maailmassakaan
liiemmin porukkaa paikalle maanantai-iltana. Olkoonkin bändi kuinka laadukas tahansa. Ja sehän oli.
Bourbon Street on kuin onkin totta.

Pete tolpan nokassa.

Austinista käänsimme Buikin nokan
kohti Dallasia. Dallasissa oli tutustumis-

Hehtaarin kokoinen länkkärikauppa Dallasissa.
ta länkkärikauppoihin, Peterbild liikkeeseen, keilahalleihin, keskustan uumenissa olevaan eläintärhaan. Lisäksi kävimme 6th floor museossa, Gas Monkeylla
sekä tietysti livemusiikkia kuuntelemassa. Dallasista päätimme hieman oikaista
roadtripin alkuperäisestä suunnitelmasta
äänin 4-0 ja lentää Los Angelesiin.
Losiin saavuttuamme otimme alle
Chevy Tahoen ja suutasimme nokan kohti San Diegoa. Arvelimme ehtivämme 405
tielle juuri ennen ruuhkia, mutta toisin
kävi. Lousianassa ja Teksasissa olimme tottuneet päästelemään vailla ruuhkia, mutta
Losissa ruuhkat läimäyttivät välittömästi
poskelle. Normaalisti n. 2h matkaa matelimme n. 5h.
San Diegossa kävimme ihailemassa yhtä
maailman suurimista puurakenteisista hotelleista, Del Coronadoa, sekä vierailemassa museoidussa lentotukialus USS
Midwayssä.
San Diegosta siirryimme Los Angelesiin
pikkuhiljaa rantateitä ajellen. Jäimme yöksi Losin etelä puolelle sillä aamulla oli aamudonitsien vuoro. Donut Derelicts taRODDARI 5

San Diego USS Midwayn kannelta nähtynä.

pahtuma on Costa Mesassa joka lauantai aamu klo 6.00. Jälleen oli paikalle kokoontunut runsas valikoima harrastepelejä, joskin rodikalustoa oli paikalla normaalia vähemmän johtuen tietysti viikonloppuna järjestettävästä GNRS showsta. Tästä olikin hyvä lähteä kohti Venice
Beachia ja Santa Monicaa. Vietimme iltapäivän kuljeskellen ranta katua hippaheinän tuoksua haistellen. Illasta kävimme
tutustumassa Hollywood Bulevardin sykkeeseen ja tietysti pistäydyimme Topin
suuren idolin Lemmy Kilmisterin kantapaikassa Rainbow Bar & Grillissä Sunset
Bulevardilla.
Sunnuntaina oli vuorossa Grand
National Roadster Show. Valitsimme kolme päiväisen tapahtuman sen vähiten
ruuhkaisen ajankohdan, joten meillä oli
hyvin tilaa tutustua seitsemän näyttelyhallin antimiin. Näyttely kerää vuodesta toiseen mahtavan määrän uutta kalustoa, joten ainakin Usassa laji on vielä voimissaan.
Myös pihanäyttelyssä, johon näyttelyvieraat voivat ajaa rakennetut harrastepelinsä oli näkemistä. Mukavan päivän kruunasi
leppoisaa amerikan rokkia ja kantria veivannut, hieman varttuneimmista soittajista koostunut bändi. Tästä olikin sitten
hyvä lähteä ajelemaan kohti Las Vegasia.
Matkalla Vegasiin poikkesimme Yermon
kylässä upeassa 50-luvun baarissa nimeltään Peggy Sues. Täältä löytyy ruokalistalta kaikki mahdolliset Amerikan herkut.
Joten jos siellä päin autoilee, kannattaa
poiketa.
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Vegasiin saavuimme komeassa iltavalaistuksessa ja Strippiä pitkin ajelimme suoraan majapaikkaamme Planet
Hollywoodiin. Vegasissa vietimme neljä
yötä teemalla yöt palataan ja nautitaan ilmaisia juomia ja päivällä tutustutaan nähtävyyksiin. Hooverin patoon kävimme tutustumassa ja länkkärikaupasta hankkimilla vaatetuksilla täytimme matkalaukkujen
viimeisetkin kolot. Onni oli jälleen myötä pelirintamalla ja se 170€ sakko saatiin
kuitattua monin kerroin.
Yksi tärkeä juttu tuli jälleen todistettua.
Älä vaihda kasinolla voittavaa paitaa pois
päältä kesken pelireissun.

Jenkkimallin aamupala
Viimeiseksi yöksi ajelimme jälleen
Losiin ja yövyimme tuttuun tapaan legendaarisessa Queen Maryssä. Maukkaan
meriaamiaisen jälkeen oli aika siirtyä lentokentälle jossa Arsi haikeana luovutti
Tahoen avaimet ja jättimme hyvästit isänmaalle. Mutta ei varmasti viimeistä kertaa.
Rane

Sakot tuli kuitattua.

Loistoautoja ja lentokoneita.
New York hotelli, Las Wegas

GNRS oma suosikki, -33 Ford

60 luvun vanit on kovassa huudossa

Farmari Corvette aamudonitsilla.
RODDARI 7

Kuvat:Tapio Niemelä
Tulokset: Harri Kopra

Tikka ja biljardi kilpailun tulokset:
1. Hatka ja Skide
2. Ippo ja Karppa
3. Kortsaari-Monkala ja Timo
4. Ilona ja Timo R
5.Vainio ja Saari
6. Rauhanen J ja Soile
7. Keke ja Hanna-Mari

609 pist.
510 pist.
509 pist.
410 pist.
308 pist.
306 pist.
203 pist.

USA AUTOJEN VARAOSAT, KORJAUKSET JA HUOLLOT.

JO 40
TOIMINTAVUOSI
MENOSSA!
AVOINNA MA-PE 9-16.30, LA 10-14

PUH. (03) 318 5426 • (03) 318 5440 • Kauhakorvenkatu 24 • 33720 Tampere
WWW.SOINICARPARTS.NET · USAOSAT@SOINICARPARTS.NET
8 RODDARI

ERIKOISHINTAISET
REITTIMATKAT 2020
USEIN MATKUSTAVILLE
Aktiivisena matkustajana olet oikeutettu erikoishintaisiin matkoihin
Tallinkin ja Silja Linen reittiliikenteessä. Erikoishinnat saat käyttöösi
mainitsemalla asiakasnumerosi varauksen yhteydessä.

Asiakasnumero 5274
(katso varausohje s. 2)
ALENNUKSET REITTIMATKOISTA
HELSINKI/TURKU–TUKHOLMA
TAI PÄINVASTOIN
sHytit C/E–A-lk 10 %
sAjoneuvot jopa 30 %
TALLINNA/RIIKA–TUKHOLMA
TAI PÄINVASTOIN
sHytit C–A-lk 10 %

HELSINKI–TALLINNA TAI
PÄINVASTOIN
sKansipaikka Star-lk 5–20 %
sBusiness Lounge ja Star
Comfort -lk lisämaksu 20 %
sAjoneuvot 5–30 %

Erikoishinnat ovat voimassa 31.12.2020 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).

Kuvat: Kari Leponiemi
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Kuvat: Kari Leponiemi

RODDARI 13

Kuvat:
Kari Leponiemi

17.-18.4.2021

Winter Swap Meet 2019
Maaliskuun loppu, ja taas oli Winter Swapin aika. Kokoonnuimme Teivoon lauantaina
30.3.19 klo 7.00 Jaoimme jokaiselle omat paikkansa, joten autot saatiin hyvinkin laitettua hallittuun kaaokseen. Kiitos siitä muutamille pienille järville, ja lumen auraajille jotka
sekoittivat suunnitelmat täysin. Sisään kulku jouduttiin eläinlääkinnän parkin alusta asti,
kierrättämään teivon linnan mäen kautta.
Väkeä sitten olikin ihan riittämiin kohtuu keli sai porukat vissiin liikkeelle. Kauppa
kävi ja aarteet vaihtoivat omistajia. Kiitoksia taas kaikille touhukkaille Toimitsijoille ja
Järkkäreille.
Teksti ja kuvat:Vennamo

16 RODDARI

La 10.10.2020 klo 08.00-14.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- HUOM! Sisätiloissa tapahtunut muutoksia - Myyntitilaa sisällä ja ulkona - Yleisöä lähes 2.500 henkilöä VARAUSMAKSU: 10/20 €
MYYNTIPAIKAT: alkaen 25 €
Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
Aikuiset 7 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi
Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276
office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net

KERHON NAHKAVYÖT!

OSTA OMASI
TAPAHTUMISTA
TAI
TOIMISTOLTA!

Hinta vain
Ideapark, Lempäälä

Kuvat: Kari Leponiemi ja Kai Tarvainen

Kuva: Jukka Yläp

elto
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Kuvat: Kari Leponiemi

Kuvat: Thomas Ericsson

Aina sama, mutta aina uusi
Pienoismallipäiviä olen seurannut melkein alusta asti. Muistini mukaan joka vuosi on jotain selvästi havaittavaa kehitystä
tai muutosta. En pysty näitä muutoksia
tässä erittelemään, mutta selvä kehityslinja on ollut mallien laadun paraneminen.
Arvelisin, että jos kaverit katselevat 10-15
vuoden takaisia töitään, niin alkaa varmasti posket vähän punottaa. Kuitenkin aikanaan ne mallit ovat aikanaan olleet tosi
hienoja. Kauppamiehenä olen aina ilolla katsonut Pienoismalipäiviä. Kun silmillä
näkee, että kauppa käy, niin silloin ollaan
hyvillä vesillä kalassa. Samoin tänä vuonna,
kun tulin ennen ovien avautumista, ovella
oli jonoa pyrkimässä sisään. Ei huono, jos
väki jonottaa päästäkseen sijoittamaan rahaa harrastukseensa.
Vuosien saatossa Pienoismallipäivät
ovat vakiinnuttaneet asemansa yhtenä alansa merkittävinä tapahtumina
Suomessa. Hyvä bändi on taloudellisesti
merkittävä saavutus ja vankka pohja jatkolle. Ja eiköhän tapahtuma ole myös vakiintunut yhdistykselle plussa-merkkiseksi
tapahtumaksi. Tapahtuma on aina samanlainen, mutta aina uusi. Tänä vuonna saatoin todeta, etten ymmärrä mitään pienoismalleista, huolimatta siitä, että käyn
muuallakin pienoismallitapahtumissa ja
muutama hyvä ystäväni jatkaa jauhaa pienoismalliharrastuksestaan jatkuvasti. Kun
sihtailin tämän jutun kuvia, en osunut yhteenkään voittajamalliin, pari pronssia
sentään osui. Mutta ensi vuonna yritetään
taas onnistua entistä paremmin!

Nämä pahvimallit ovat jo taidetta. Tarkkaan
katsottuna on melkein vaikea tunnistaa Sataamppeerista, mutta kaukaa äkkiä katsottuna auto artikuloitu muodoltaan niin hienosti, ettei voi erehtyä. Jotenkin ainakin minua
innosttaa ajatus, että nuoret ovat turanneet
oppitunneillaan jotain näin hienoa. Oisko jossain nyt kehittymässä koko luokallinen uusia
Anssi Kasitonneja?
26 RODDARI

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Kovia poikia nuo polseviikit! Lavrotskin La-7 oli
Puna-armeijan hävittäjiä Toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Aikamoisen möhkön näköinen härveli, mutta verrattuna suomalaisten kalustoon keljun ylivoimainen, eikä pelkästään valmismäärältään. Suomalaisten MT
Bf 109 G:n huippunopeus oli uutena 620640 km/t ja La-7 yli 660 km/t. Konetehossa
oli Suomessa kehitelty ja sodan jälkeen valmistunut Pyörremyrsky ei pystynyt siihenkään. Ja
palveluskäyttöön ehtineet Myrskyt jäivät reilusti alle 600 km/t huippunopeuden. Nämä isot
(1:4) pienoismallit ovat jotenkin kiehtovia. harmi, ettei niillä voi järjestää pienoismallipäivänä
lentonäytöstä.

Militaria-kirjallisuutta on maailmassa mittaamattomasti. sen levittäminen Suomen pienille markkinoille ei onnistuisi ilman Pienoismallipäivän tapaisia myyntitilaisuuksia ja
myyjiä, joista joku on jaksanut plarata nettiä ja löytänyt sieltä kirjoja, joita kukaan ei
ole osannut kuvitellakaan olevan.Tässä esimerkkinä Panzer in Berlin eli kansainväliset
panssarivaunujen kokoontumisajot keväällä 1945 Berliinissä.

Tässä on mestarilaukaukseni tämän
vuoden Pienoismallipäivillä. Kolmas sija
sarjassa Dioraamat: Panzer III Kharkov.
Kharkov on suomeksi Harkova-niminen
iso teollisuuskaupunki Ukrainassa.
Siellä saksalaiset ja neukkulaiset mittelivät voimiaan neljä kertaa. Kolmas
kerta oli helmi-maaliskuussa 1943.
Saksa veti pataan neukkulaisia melkein 10-1. Neukut olivat jo kääntäneet Stalingradin voitollaan sodan itselleen ja aikoivat päättää sodan nopeasti. Sakujen ammattisotilasjohtajat olivat
hieman eri mieltä ja pöllyttivät neukut
perääntymään. Panzer III oli sen ajan
panssaritaistelussa pelkkä läkkipurkki ja tykin ruoka verrattuna neukkujen T-34-vaunuihin ja Saksan ensi linjan
Tiikereihin ja niitä avustaviin Panzer IV:iin. Suomen armeijallekin tuotiin kesällä 1944
Panzer IV-vaunuja, jotka eivät ehtineet enää sotatoimiin. Niin, mitä merkitsi saksan voitto Kharkov/Harkovassa talvella 1943? Sota pidentyi vuodella! Sotilaat voittivat, mutta
kansa kärsi vielä kaksi vuotta!

Tässä vedän reilusti kotiinpäin: Markus T. Ahola on avannut kotimuseonsa Orivedellä aikaisempaa suuremmissa tiloissa.Varmasti kerhoreissun arvoinen paikka!

Tuntuu
jotenkin
hienolta, että
Pienoismallipäivien järjestäjät ovat ehtineet ja jaksaneet rakentaa muisto-osaston viime vuonna menehtyneelle harrastajalle Mikko Saarelalle. Hän oli ehkä paljon tunnetumpi toisaalta Eppu Normaalin
ja Froikkareiden basistina ja lauluntekijänä ja toisaalta luonnontieteiden ja maantiedon opettaja. Ja perhana 10 vuotta minua nuorempi. Maailma ei ole joskus ihan
reilu, mutta hienoa, että häntä on näinkin
muistettu. Toivottavasti tästä tulee pieni
lisäpotku Luonnonperintösäätiön kautta
kerättävään Mikko Saarelan muistometsäkeräykseen

Nämä Suomen Turistiauto Oy:n bussit aiheuttivat kuolaamista, kun ne siirrettiin Helsingissä
Simon kenttä-Pohjois-Haaga linjalle joskus 1950-luvun puolivälissä. Mitään vastaavaa
ei Helsingin paikallisliikenteessä ollut esiintynyt. Alun perin ne oli teetetty turistiautoiksi
Eurooppaan. Jokaisella autolla oli oma nimi. Tämä oli ”Suomen Kurki”. Suomalaisia lennätettiin Aero Oy:n siivin Kööpenhaminaan tai Pariisin, josta nämä bussit kuskasivat ihmisiä
eteenpäin. Homma ei liiketoimena lähtenyt lentoon. Büssing 5000-alustat olivat ilmajousitettuja ja mahureita, jolloin koneen äänikin oli matkustamossa pehmeä ja hiljainen, eikä konekoppaa tietenkään näkynyt missään. Saksalaiset Emmelmannin korit olivat erittäin korkealaatuisia, materiaalit tasokkaita ja penkitkin säädettäviä. Kuten näkyy, korissa oli paljon
lasia ja maalaus on vieläkin tyylikäs,
Tämä kuva on otettu sen takia, että
tämä Porsche 962-malli saattoi ajaa kilpailujen voittoon asetelman kaltaisessa kolmen Porschen tiiviissä ryhmässä. Vuosima
1986 ja 1987 kuskeina Derek Bell, HansJoachim Stuck ja Al Holbert se voitti kaksi kertaa peräkkäin Le Mansin. Malli tuli
kilpailuihin vuonna 1984 Se menestyi
C-ryhmän ja protojen luokissa maailman
mestaruuksissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa
hienosti. Aivan huikean menetystarinansa
se päätti vuonna 1994 Le Mansin voittoon nimellä Dauer 962 Le Mans ja aitona Porschena Japanin mestaruuteen.

Näistä kolmesta pienoismallista Team
”FROM A” sai kolmannen palkinnon sarjassa
Racing. Kaikki kolme 962:sta kuvaavat hienosti Porschen ”asiakastiimien” autoja, jotka
menestyivät maailman kilparadoilla.

Mikko Saarelan ”Lentävät kangaspuut”muistonäyttelyyn oli sijoitettu aito puupropla.
Se sopi paikalleen hienosti.

Tämä kuva lunasti paikkansa, kun luin sen esittelytekstistä, että ammusten iskemät sen seinin on tehty oikeasti ampumalla siihen pienoiskiväärillä. Aitoutta ei voi paljon enää lisätä
muilla kuin verinäytteillä ja ruudin savulla! Minnehän sakut ehtivät rakentaa näin näppärän näköisiä ilmatorjuntabunkkereita. Isoja vastaavia rakenteita on esimerkiksi Berliinissä ja
Hampurissa nähtävissä ja tutkittavissa.
Sotahulluus näköjään pääsi iskemään, kun kameraan tarttui toinenkin saksalainen vaunu. Rynnäkkötykki
StuG III, ”Sturmi” oli käytössä Suomen puolustusvoimissa, missä se sai legendaarisen maineen. Tässä
kuitenkin saksalaiset vaunun lähitorjuntamiehet kävelevät vaunun turvin radan yli jossain laajalla
Venäjän maalla. Paikallinen puolustava vartiomies on ilmeisesti kuulovartiossa korva kiskolla..
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