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Gasoline Street Week 2017 on ensimmäinen ja ainoa 
Amerikan (ja Australian) ulkopuolella järjestetty Drag Week 
-tapahtuma. Pääpiruina järjestelyissä ovat Ruotsin autokon-
karit Mats Appelgren ja Lelle Olsson. Ilmoittautumisen alet-
tua alkuvuodesta 2017 osallistumassa oli sankka joukko suo-
malaisia, mutta sitovan ilmoittautumisen ja varsinaisen osan-
ottomaksun eräpäivän jälkeen määrä kutistui muutamaan au-
tokuntaan.

Heinäkuun 9. päivä ensimmäisellä radalla Björkvikissä kat-
sastettiin 143 autoa. Street Weekin sääntöjen mukaan kil-
pa-auton on oltava tieliikennekelpoinen ja liikennevakuutet-
tu. Katuautokunto testattiin radalta toiselle siirtymisissä ja 
vasta kisapaikoilla ilmoitetuilla pääsponsori Ingon huoltoase-
mien Check-pointeilla. Reittivalinnoista riippuen siirtymätai-
valta kertyi viikon aikana 1 300 - 1 500 km hulpeissa Keski-
Ruotsin maisemissa.

Kilpa-autoon saa koskea vain siihen rekisteröity kuljetta-
ja, co-driver sekä muut matkustajat mikäli istumapaikkoja on 
enemmän. Kisarenkaat, ruuvaus-, varaosa- ym. tarvikkeet on 
kuljetettava kilpurissa tai sen perässä olevassa peräkärryssä. 
Etenkin kaksipaikkaisissa autoissa nähtiin mitä erikoisempia 
viritelmiä peräkärryjen lisäksi: suksibokseja, slicksit wheelie-
barsien päälle sidottuina, auton katolla... Huomiota herät-
tivät myös autojen kylkiin liimatut osallistujien numero- ja 
sponssitarrat. Tämä alkoi viikon mittana tuntua normaalilta 
ja tavalliset autot tylsiltä.

Paras jokaisen preppaamattoman radan kolmesta ensim-
mäisestä ajasta huomioitiin mukaan viikon keskiarvo-aikaan. 
Ensimmäiset kilpavedot vedettiin Björkvikissä ja sen jälkeen 
edessä oli pisin siirtymäreitti, n. 280 km Dala-Järnaan. Dala-
Järnästa matka jatkui Check-pointin ja monelle kohtalokkaan 
tietyömaan läpi navigoinnin jälkeen Hudiksvalliin, josta siir-
ryttiin palelemaan Tallheadiin. Yöllä oli vain muutama lämpö-
aste.

Viimeinen kilpailu järjestettiin Lindebergissä iltakisa-
na, sillä kiihdytysrata on teollisuusalueella oleva tien pät-
kä. Paikallinen Linden SHRA oli järjestänyt muutakin ohjel-
maa –ja ennen kaikkea kisaajat olivat otettuja suihkumah-
dollisuudesta lähikoululla. Monelle suihku oli viikon ensim-
mäinen, muut peseytymiset oli tehty raikkaissa järvivesissä. 
Yöpymismahdollisuuksia vanhojen lentokenttien lähellä ei ol-
lut ja suurin osa tiimeistä yöpyi kisa-alueella. Siirtymätaipaleet 
kestivät useita tunteja, joten mitään luppoaikaa hengailemi-
seen ei jäänyt. Järjestäjien toimesta kisapaikoilla sentään oli 
bajamajoja, ruokarekka sekä vara- ja polttoainemyyntiä.

Lindesbergin iltakisan jälkeen oli tiimeillä vihdoin vapaa-ai-
kaa, sillä lauantain Check-pointille ei aikasakon uhalla saanut 
ajaa ennen määräaikaa. Näin oli varmistettu se, että Street 
Weekin kisaajat saapuivat takaisin Björvikin radalle lauantai-
na järjestettyyn Crazy Muscle Meet –tapahtumaan näyttävä-
nä letkana. Gasoline Street Weekin kruunasi illaksi järjestetty 
banketti ruokailuineen ja palkintojenjakoineen. Iloisena yllä-
tyksenä osanottajille lähetettiin osallistumisesta sertifikaatti 
joulun alla. Ruotsalaiset sitten osaavat järjestää tapahtuman! 
Ei ihme, että Gasoline Street Week 2018 on herättänyt laa-
jasti kiinnostusta jo ennen ilmoittautumista. 

Sari Hellman
Hannu Hellman
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Jäsenetuliikkeet

Yhteistyöyritykset

Alma Media, 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

Monialapalvelu M.Sjöberg
• Hinaukset • Pikakuriiripalvelut
                 • Kodin pienremontit

                        • Turvatuotteet
M.Sjöberg

Kruunukeskus,
Finlayson ja
Koskikeskus

Ideapark
Tuomiokirkonkatu 17

Kymmenettä juhlavuotta viettävä 
Gasoline motor show jäi ehkä vähän vai-
suksi jostain syystä. 

Jenkkiautojen määrä oli vähäisempi 
kuin aiemmin ja euroautoja taasen enem-
män. Mistä lie johtuu... 

Mielestäni yleisöäkin oli niukemmin ai-
empiin vuosiin nähden. No ne autot mitä 
näyttely halliin oli saatu olivat kyllä kat-
somisen arvoisia, upeaa joka tapaukses-
sa. Kaiken lisäksi tykkään tästä Seinäjoen 
touhusta, näytteilleasettajista pidetään 
mahtavan hienosti huolta. 

Keli oli upee ja hienoja pirssejä oli lii-
kenteessä mukavasti. 

Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius 

Gasoline motor show 2018, Seinäjoki 
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Kuvat: Heikki Heino

Kuvat: Kari Leponiemi
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Kuvat: Markku Kahva
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Kuvat: Jukka Jokinen
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Sabre MC:n järjestämä moottorio-
yörien drive in näyttely ja Jenkkiautojen 
kutsuvieras näyttely toi paikalle vajaa 
30 hienoa Amerikanautoa. 

Pääasiassa motoriestien tapahtuma 
kerää myös jenkeistä pitävää kansaa.  
Tapahtuma on yleisölle ilmainen ja pai-
kalla oli livemusaa sekä purtavaa. 

Joka arvosteluluokan pääpalkintona 
oli pokaalin lisäksi 1001€.

Mika ”Sibe” Sivenius

Mursketie 25

26.5.2018

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

PIRKKAHALLI
27.-28.04.2019
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Kun vime kesä oli kelien puolesta mikä oli, tuli siinä jossain sa-
teessa värjötellessä puheeksi, josko lähtisimme tulevana talvena 
hakemaan kadotettua kesää ison veden takaa. 

Ei muuta kun tuumasta toimeen ja varailemaan lippuja 
Norweginialta. Koska kyseessä oli myös jonkinlainen merkkipäi-
vämatka, päätimme ottaa Norskista oikein kerskapaikat. Norskin 
keskapaikkojen hinta on suht kohtuullinen, joten niihin meillä 
kynnet juuri kykeni. 

Lähtö tapahtui 12.1 lennolla Helsinki-Tukholma. Tukholmasta 
oli suora lento Las Vegasiin. Mutta ennen kuin olimme Vegasin ko-
neessa, jouduimme jo kokemaan ensimmäisen näytteen siitä ettei 
Usaan kävellä kuin hollitupaan. No kuulustelut ja ihmis-skannerit 
läpäistyämme saimme siirtyä koneeseen. Koneessa odotti viihtyi-
sän näköiset penkit. Jalkatilaa oli yllin kyllin ja vaikkei penkit aivan 
makuuasentoon menneetkään, matka ison veden yli sujui sopivas-
sa horroksessa yhdessä hujauksessa.

Vegasin maahantulomuodollisuudet olivat minulle jo varsin 
tuttuja, joten tiesin mitä odotettavissa oli. Eikä se tälläkään ker-
taa pettänyt. Jälleen minut ohjattiin ns. tarkempaan maahantu-
lotarkastukseen. Tulliäijä räjäytti matkalaukkuni ja kaikki tutkit-
tiin millimetritarkasti. Ukko löysi tavaroideni joukos-
ta Leponiemen minulle antaman ostoslis-
tan ja etusivulla komeili Bomb factory. 
Siitähän äijä riemastui että mikä 
tämä on. Selitin että Kennedy 
brosin paitatilaus ja vie-
lä pitkähihainen. Ei ukko 
uskonut vaan soitti 
kääntäjälle johon mi-
nun piti lukea mitä 
äijä osoitti. Kun luin 
pitkähiainen kuului 
puhelimesta longs-
leeve.

Ukko sanoi ok ja 
kamat laukkuun paitsi 
iso paketti mikä oli mu-
kanani. Kutjan tekemä tau-
lu Esan tutulle Lincoln har-
rastajalle. Ukko kysyi taulun ar-
voa. Sanoin että piirsin ite eli 0 dolla-
ria. Vielä se paketti läpivalaistiin ja sain lähteä. 
Puolitoista tuntia siinä vierähti ja onneksi se tulliäijä ei lait-
tanut minua piirtämään mitään.

Hotelliksi olimme valinneet legendaarisen Bellagion. Pikainen 
majoittautuminen ja siitä pää kolmantena jalkana kohti Wynn’s 

hotellia ja John Fogertyn konserttia. Fogerty oli hyvässä vireessä 
vetäen hienon keikan. 

 Vegasissa vietimme vielä kolme päivää. Siinä ajassa ehdimme 
tutustumaan moneen nähtävyyteen. Ensimmäiseksi tutustuimme 
Nostalgia Hot Rodsiin, yksityiseen kokoelmaan jossa on n 200 

näyttelykuntoista ro-
dia ja klassikkoau-
toa. Myös paikalli-
sessa SoCalin liik-
keessä täytyi käydä 
penkomassa hyllyjä. 
Jotain pientä ostet-
tiinkin. Ja kun olim-

me ottaneet vuok-
ra-auton perseen alle, 

olihan se pakko käydä 
ihmettelemässä Hooverin 

patoa. Upea rakennelma ja näin 
siltamiehenä kiinmnosti myös uusi 

kanjonin yli n. 300m korkealle rakennet-
tu silta. Kyllä jenkki osaa.

Paluumatkalla Hooverilta poikkesimme hauskaan pikku kylään, 
Boulder Cityyn sekä paikalliseen jenkkiautopajaan. Äijä otti mei-
dät vähän ihmeissään vastaan, mutta kun aikamme ihmeteltiin 
ukon kalustoa, emme meinanneet päästä lähtemään sillä juttua 
riitti. Kalustona Willystä, Camaroa, Chevy 55 yms.

Vegasissa näimme vielä David Copperfieldin. Ei jäänyt hom-
mat tempun asteelle. Tosi-tv -paikat myös kiersimme bussikulje-
tuksen mukana. Panttilainaamot ja County Customit yms.kolut-
tiin. Helikopterilennätys pimenevän stripin päällä oli huikea koke-
mus. Sitten olimmekin valmiita siirtymään Dallasiin dollaritupot 
taskuissa, sillä Las Vegasin peleissä on tunnetusti vain kahdenlaista 
tuuria, hyvää ja helvetin hyvää. Meillä oli tätä jälkimmäistä.

Dallasiin olimme varanneet avoauton tietysti. Sillä olimme muis-
telleet  tv-sarja Dallasin Bobbyn ajaneen Mersullaan koko sarjan 
esittämisen ajan katto auki. Nyt Dallasissa odotti järkytys. 0 -keli 
ja yöksi pakkasta reippaasti. Vuokraamosta löytyikin uusi Cadillac 
-maasturi perseen alle ja vieläpä alle torihintojen. Hot rod -mie-
hiä arvostetaan Usassa. 

Aamulla tapasimme Esan vanhan (83v) Lincoln -ystävä Bobin. 
Bobin kanssa lähdimme katsomaan syksyllä tekemääni hankintaa, 

Ford -35 Roadsteria. Bob oli ollut tässä hankkeessa suurena 
apuna ja siitä kiitoksena ojensimme hänelle sen Janne Kutjan 
taiteileman Lincoln -taulun. Hanen rouvalleen luovutimme Esan 
vaimon kutomat villasukat. Ukko oli otettu. Auto vastasi Bobin 
kuvauksia eli oli hyväkuntoinen, joten tässä kaupassa ei petty-
mys päässyt pintaan. 

Tarkoituksenamme oli ajaa Fordilla Dallasista Houstoniin. 
Mutta viimeistään keli veti ajatukset takaisin. Lisäksi vakuutuk-
sen saaminen  oli osoittautunut lähes mahdottomaksi. Siispä 
hommasimme autolle kyydin Houstonin Finn-ussin terminaa-
liin. 

Seuraavana aamuna suuntasimme Bobin kyydissä hot rod 
-kierrokselle. Mutta aivan ensimmäisenä kävimme 6th Floor 

Museossa. Eli paikassa josta Osvaldin väitettiin ampuneen 
Kennedyn. Tekemiemme havaintojen ja mittausten perusteella 
se että Osvald olisi Kennedyn ampunut on täyttä soopaa. Tai on 
Osvaldkin voinut ampua, mutta kuolettava laukaus tuli rautatiesil-
lalta, minkä alitse autosaattue oli juuri ajamassa. Osvaldin kulma 
ampua varaston ikkunasta siihen suuntaan on jokseenkin mahdo-
ton. Hyvä että tämänkin nyt selvitimme. Omat ampu. 

Seuraava etappi oli Gas Monkey -ravintola. Hienon rakennuk-
sen olivat tehneet ja ruoka ja palvelu oli periamerikkalaiseen ta-
paan loistavaa. Ainoa miinus oli sama musiikkimaku Hard Rock 
Cafeiden kanssa, eli hirveetä paskaa. Teksasista kyllä löytyy ihan 
kelvollista lähimusiikkiakin. Siitä pyyhkäistiin Bobin Fordilla mel-
koista matalalentoa Gas Monkeyn pajalle. Siellä oli kuvauk-
set käynnissä ja jouduimme tyytymään heidän ns. matkamuisto-
myymälään. Siellä oli esillä myöskin muutamia autoja esim juuri 
Roddesr Journalin kannessa komeillut Brian Bassin ’34 Ford.

Gas Monkey ravintola. 
Surkea musiikki, hyvä ruoka

Hooverin padon uusi silta

Kennedyn ampumispaikka, sillalta 
ammuttiin

Las Vegas illan tummuessa

Nostalgia street rodeja riitti joka lähtöön

Socal Las Vegas: Roddarin karkkikauppa

Esan kanssa Amerikassa osa 1

Fogerty Wynn´sillä

Bolden City,
padanrakentajien
kaupunki
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Siitä saimme aatoksen lähteä katsomaan olisiko Brian pajallaan. 
Takaisin Dallasin keskustan kupeeseen ja oikea hallin ovi löytyi 
kuin löytyikin. Bob tosin vähän epäili. Esa meni tietysti ryskyttä-
mään ovea ja hetken päästä edessämme oviaukossa seisoi Brian 
Bass himself. Äijä toivotti kaukaiset vieraat tervetulleiksi pajalle ja 
niinpä marssimme sisään.

Pajassa oli noin 10 autoa. Osa omia ja osa asiakkaiden. Bob ei 
voinut ymmärtää miten joku voi tehdä työtään sellaisessa kaa-
oksessa. Pajassa oli kuitenkin nähtävillä toinen toistaan hienom-
pia legendaarisia komponentteja hot rodeihin sekä kokonaisia 
moottoreita monen vuoden tarpeisiin. Sekaisuudestaan huolimat-
ta mieleenpainuva kokonaisuus ja etenkin kun Brian havaitsi että 
olimme edes jostain asioista vähän kartalla ei hänen puhetulvas-
taan tahtonut tulla loppua. Hieno kaveri. 

Dallasin nähtävyydet oli nähty ja matka Houstoniin oli käsillä. 
Dallasin  puolella poikkesimme vielä Summitin uuteen myymälään. 
Siitä voi sanoa että melkoinen hehtaarihalli täynnä vaikka jos min-

kälaista osaa harrasteautoon. Kantta ja kaa-
saria, piuhaa ja perää, ihan mitä vain mieleen 
juolahtaa. Varsinainen taivas.

Houstonissa suunnistimme suoraan Finn-
Ussin terminaaliin. Ford ei ollut vielä saa-
punut ja olimme vähän huolissamme. Finn-
Ussilla tapasimme Halmarin Ilkan joka sanoi 
auton kyllä tulevan. Tiesi kuviot. Huoli pois ja 
Ilkan luokse kyläilemään. Ilkan kanssa kävim-
me tarkastamassa Copartilla ns. tulva-autoja. 
Niitä olikin melkoinen plantaasi täynnä ja au-
tojen hinnat eivät päätä huimanneet. Autojen 
kylkiin oli merkattu vesiraja josta voi nähdä 
kuinka pahasti auto oli kastunut. Jotkut eivät 
juuri nimeksikään. Emme ostaneet mitään.

Kävimme vielä ihastelemassa Galvestonen 
satamakaupunkia sitten oli aika jättää jäähy-
väiset Teksasille ja lentää San Franciscoon. 
Tarina jatkuu seuraavassa numerossa.

Teksti: Rane
Kuvat: Esa Eklund 

Bassin -32

Bassin paja

Bryan Bass -34

Summitin myymälä Dallas
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Lähtö laskenta on alkanut, ei silti ole tietoa tarkalleen koska. 
Teivon ravirata poistuu nykyiseltä paikaltaan, ja missä tulevaisuu-
dessa näitä. Swappeja pidetään ehkäpä jotakin pystytään kehitte-
lemään. Voihan olla jo päällikkö tasolla tietoa, mutta minulla ei ole. 
Mutta tässä tämän vuotista juttua. Lunta oli aivan hirveät määrät, 
joten parkki paikkojen määräkin paljon pienempi, jotenkin ne au-
tot sinne saatiin sopimaan. Ja onneksi meitillä oli toimitsijoitakin 

melkein riittävästi. Myyjiäkin oli ihan kivasti, mutta aamuinen hyy-
tävä viima ei ollut kivaa. päivä sitten paransi keliä lämpöisemmäksi 

ja asiakkaitakin kyä tuli mukavasti, ja taas kerran toisen romu oli 
toisen aarre. Eurot vaihtoivat omistajaa ja tavara liikkui suuntaan 
jos toiseenkin. Pari komistusta ja Aamun tunnelmia Teivon linnan 
suunnasta kuvattuna.

Winter Swap 2018 Teivo

Perinteisesti myös Motoori sahoja myytiin, Ja kerhon pojilla oli lämpöiset tunnelmat, oli sev verran vaatetta päällänsä.
Hallissa oli muuten pirun kylymä ei ollu lämmitys kerrennyt toimia ko hetken aikaa aamusta. 

Tästäkin tilaisuudesta lisää kuvia löytyy www.pirkanmaanlaklubi.eu 

Paistinpannu kauppiaita oli useitakin onkohan uusi markkina rako. Ym muita tuiki tarpeellisia vanhoja osia.

Oli Marilyniä Imusarjoja Öljykanistereita 
Mikkiä ja Minniäkin myynnissä.

Kuvat Vennamo ja vähän juttuakin.

Voihan hitsi tommosen Solikan ostin juuri vähän aikaa sitten, aivan uutena kaupasta. 
Vai onkohan mennytkin jo muutama vuosi enempi, tais ollakkin 1975. Voi että aika rientää kohta täytyy ostaa rollaattori.

No Päivä meni kivasti ja yllättävän nopeastikkin tällä kertaa.
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USEIN
MATKUSTAVIEN 
ERIKOI SHINNAT

2016
Teidät on oikeutettu usein matkustavien erikoishintoihin Tallinkin 

ja Silja Linen reittiliikenteessä. Erikoishinnat saatte käyttöönne 

mainitsemalla varauksen yhteydessä asiakasnumeronne.

Erikoishinnat ovat voimassa 31.12.2016 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.

Lisätiedot ja varaukset www.tallinksilja.fi, matkatoimistostasi tai puhelinmyynnistämme puh. 0600 157 00, 
ma–pe 8–21, la–su 9–18, su 10–18 (1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).

Helsinki–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot -10–40 %

Helsinki–Tallinna tai päinvastoin
• Kansipaikka Star-lk -10–20 %
• Star Comfort -lk -10 %
• Moottoripyörä -20 %
• Henkilöauto -15–30 %
• Pakettiauto -25–45 %

Turku–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, E–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot -10–40 % 

Tallinna–Tukholma ja 
Riika–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %

Erikoishintaiset reittimatkat

2018

Asiakasnumero 5274
(katso varausohje s. 2)

Kuvat: Markku Ikonen
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Kuvat: Jussi Salmela

Kuvat: Kari Leponiemi
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Winterparty 2018
Hyvät bileet kerhotallilla, vaikka en ihan loppuun 

jaksanut ollakkaan. Baarimikkona ja kuvaajana oli toi-
men kuvani. Musiikkia ja grillimaggaraa sekä juotavaa.  
Aloitus pohdintoja vähän ennen klo 18.00. Arvonta 
menossa hektistä toimintaa. Kisoja odotellessa

Viimeisiä ohjeita annetaan.  Naiset aloittivat

Tarkkana pitää olla että osuu mihin yrittää ja tarkkaa laskua. 

 Sitähän saatiin ja hyvää sellaista.Musiikkia odotellessa 

Kuvat ja jutuntynkä Vennamo 

 Vilskettä  Baaritiskillä
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Hetkeksi pakoon Suomen ankeaa vuoden-
aikaa, lomareissu suuntautui Banderasin lah-
den 350t ihmisen Puerto Vallartan kaupunkiin 
Meksikoon. 

Autokanta oli melko kirjavaa, tosin kyseisellä 
alueella ei kovasti harrastustoimintaa ole jenk-
kiautojen parissa. No tällä kertaa sitä ei kyllä 
haettukaan, mutta tulipa käytyä Vallarta car clu-
bin talli/ravintolassa sekä yhden hotellin omista-
jan rodi kuolaamassa. 

Aivan uskomaton kohde lomalle, suosittelen.

Mika ”Sibe” Sivenius

Puerto Vallarta, Jalisco Mexico
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Kangasalalla Mobiliassa 2 eri tapahtumaa samana päivänä. Päivä alkoi Arjen klassikot tapahtumalla 
ja jatkui Kurvaa Kangasalalle. 
Elvis esiintyi, musiikki soi, mukavaa ja 
rentoa kiireetöntä ajankulua. 
Mika ”Sibe” Sivenius

OSTA OMASI
TAPAHTUMISTA

TAI
TOIMISTOLTA!

Hinta vain

KERHON NAHKAVYÖT!KERHON NAHKAVYÖT!

Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727

Muut tiedustelut: 0400-623 276

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

TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- HUOM! Sisätiloissa tapahtunut muutoksia -

- Myyntitilaa sisällä ja ulkona - 

VARAUSMAKSU: 10/20 € 
MYYNTIPAIKAT: alkaen 25 € 

Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
 Aikuiset 7 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi

La 13.10.2018 klo 08.00-14.00

Ideapark, Lempäälä
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P.O.BOX 177, 33201 Tampere

2

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

LÄHETTÄJÄ:


