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Mobiliassa vietettiin 16.07.2019 kerhon 40
vuotissoppatykkilounas ja sen päälle
nautittiin pullakahvit.
Lopuksi vielä kierrettiin Leveillä lahkeilla sekä
Amerikan unelmia näyttelyt.
Tilaisuuteen oli saapunut n 140 kerholaista.
ISSN 0780-8356

JOHTOKUNTA v. 2019:
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

AJANKOHTAISIA ASIOITA
OCTOBER SWAP MEET

12.10.2019 Teivon Ravikeskuksessa järjestettävän tapahtuman
toimitsijoiden ilmoittautumiset Harri Kopralle puh 0400-725727.
Teivossa aloitamme perjantaina klo 18.00 ja lauantaina klo 07.00.
TALLINKSILJA ALENNUSKOODI
Yhdistyksen alennusnumero 5274 laitetaan kohtaan Yritysasiakas.
Oikeassa reunassa Club One asiakas vieressä on tämä kohta.
Ei siis alemmas % minulla on alennuskoodi kohtaan.
TALLIPAIKAT
Hepolamminkadun tallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen
tiedustelut: office@fhra-tre.net.

PIENOISMALLIJAOS v. 2019:
Ohjaajat:
Harri Laakso
Jarkko Syrjänen
Kokoontuminen maanantaisin klo 18.00
Hepolamminkatu 43, 33720 Tampere

WINTER PARTY
Alkuvuodesta tallilla järjestetyn Winter Partyn tulokset:
1. Rane, Topi, Surakka 50 p, 2. Patse, Hatka, Skide 49 p, 3. Hanna, Karppa,
Keke 17 p, 4. Kortsaari-Monkala, Soile 17 p, 5. Juha R, Joel, Timo R 16 p, 6.
Saari, Timo 15 p, 7. Ilona, Irkku,Vainio 14 p, 8. Kalle, Kosonen 11 p.

SÄHKÖPOSTI:
office@fhra-tre.net

JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIT
Jos korttisi on menossa vanhaksi tai haluat tulla uudelle kurssille niin ota
yhteys Jari Männikköön 0400-833841 tai jari_mannikko@luukku.com.

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
Puh. (03) 318 0300
Tallipaikkojen tiedustelut:
office@fhra-tre.net
SALOON 43:
Avoinna tarvittaessa, Hepolamminkatu 43,
33720 Tampere, puh. (03) 318 0300
JÄSENMAKSU v. 2019:
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 olisi että joka numerossa olisi ainakin
yksi artikkeli jokaiselta joka on liitä lähettänyt, tällä saadaa se että joka numerossa olisi monen henkilön kuvia/juttuja.
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 2019
12.10. October Swap Meet,Teivon Ravikeskus
27.10.Vuosikokous, Saloon 43, Hepolamminkatu 43
14.12.2019 40th X-Mas Party, saunaravintola Kuuma Laukontorilla.
Lisäinfoa seuraavassa jäsentiedotteessa.
Päivämääriin tai tapahtumapaikkoihin saattaa tulla muutoksi.

JÄSENMÄÄRÄ 30.6.2019:
623 jäsentä
TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Kari Leponiemi
Tapio Niemelä
Mika Sivenius
Martti Piltz
Heikki Heino
Aimo Teva
Jari Männikkö
Kari
JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry
PAINOSMÄÄRÄ:
680 KPL
TAITTO:
Paino-Arena Oy
PAINO:
PunaMusta Oy
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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

Kuvat: Kari Leponiemi

eino

Kuvat: Hessu H

Primer parkinglot Nationals #3
15.7.2019 Karkkila

Hienossa tehdasmiljöössä järjestettävässä drive in tapahtumassa oli mukavasti Kalustoa paikalla. Itse näyttely on
tarkoitettu alle - 63 valmistuneille rodeille ja kustomeille.
Harrasteparkki löytyy kuitenkin melko vierestä mihin pääsee
minkä ikäisellä vaan jos tilaa on.
Samalla järjestetään rompetori, joka on kasvanut mukavan
kokoiseksi ja myynnissä oli muutakin kuin Iittalaa. Suosittelen.
Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius
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Jäsenetuliikkeet

Tuomiokirkonkatu 17
Ideapark

Kruunukeskus,
Finlayson ja
Koskikeskus

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

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,
Peltolan Pussi Oy, Sokos Hotel Villa, Finland Events Oy

ERIKOISHINTAISET
REITTIMATKAT 2019
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
+(/6,1.,785.8ΐ78.+2/0$
TAI PÄINVASTOIN
•+\WLW&(ȳ$ON
•$MRQHXYRWMRSD
7$//,11$5,,.$ΐ78.+2/0$
TAI PÄINVASTOIN
•+\WLW&ȳ$ON

+(/6,1.,ΐ7$//,11$7$,
PÄINVASTOIN
•.DQVLSDLNND6WDUONȳ
• Business Lounge ja Star
 &RPIRUWONOLV¥PDNVX
•$MRQHXYRWȳ

Erikoishinnat ovat voimassa 31.12.2019 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.
/LV¥WLHGRWMDYDUDXNVHWZZZWDOOLQNVLOMDʅPDWNDWRLPLVWRVWDVLWDLSXKHOLQP\\QQLVW¥PPH
SXKPDȳSHȳODȳVXȳ ɜYDVWDWWXSXKHOXDLQDSYPPSP 
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o Teva

t: Aim
Kuva
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Hot American Cars
Vehicle ry:n järjestämä jenkkiautonäyttely
Ideaparkissa on rento ja mukava tapahtuma.
Ohessa pieni kattaus näyttely kalustosta.
Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius
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15.6.2019 Ideapark

Teksti ja kuvat:Vennamo

Hot Rock & Rock Show
Teksti ja kuvat:Vennamo
2019
Taas oli aika rypistää kasaan kunnon Show meinikiä.
Talkoo väkeä ihan hirveesti paikalle ja täys touhu päälle
niin siitähän se syntyi. Kunnon näyttely, itse olinkin jälleen yö vuorossa kera Helin, Jussin ja Antin kanssa.
Hallit tuli kierrettyä melkosen moneen kertaan öiden aikana, ja valokuvia otettua vallan pirusti, jotka löytyvät www.pirkanmaanlaklubi.eu ja sieltä Pila 2019
sivulta.
Kaikki sujui rauhallisesti eikä joutunut edes painimaan kenenkään kanssa. Hihi!
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40-vuotistilaisuus Mobiliassa
Kerhon 40-vuotisjuhlavuotta juhlistettiin 16.7. Mobiliassa. Pihanurmikolla Palli
oli tehnyt soppatykissään tosihyvän sopan, jota kaikki ottivat vähintään kaksi
annosta, minkä jälkeen laskut sekosivat.
Järjestyksen ylläpitämiseksi soppakanuunan vetoauto oli aseistettu monipuolisesti. Jäsenkuntaa kertyi noin 140 henkilöä,
mikä on todella paljon. Sitähän voi verrata vaikka joulujuhlaan, johonkin muuhun
kerhon tapahtumaan tai vaikka kerhon jäsenmäärään. Samalla oli ilahduttavaa, että
joukossa oli väkeä, jota ei aikaisemmin ole
havaittu kerhon tapahtumissa.
Kahvit ja pullat syötiin sisätiloissa, vaikka sää näyttikin suosivan tapahtumaa.
Kahvien jälkeen jakauduttiin kahteen
ryhmään tai oikeammin kolmeen, koska
osaa tietysti kutsuivat arkipäivän kiireet.
Mobilian erikoisuus on jo ainakin vuosikymmenen ollut ”Retki museon uumeniin”. Erikoisuus se on siksi, että hyvin
harvassa muussa museossa on niin suuret
ja hyvässä järjestyksessä olevat tallennustilat kuin Mobbarissa. Näin vaan on, vaikka museon tärkein tehtävä on (lue: pitäisi
olla) tallentaa ja hoitaa kokoelmaansa.
Mobilian puolesta Petri Niemenmaa
ja Jari ”Reuna” Syrjä vetivät vuoron perään omat ryhmänsä kokoelmatilojen läpi.
Kierrokseen sisältyi Autoglym Gallerian
”Amerikan unelmia”-näyttely, joka syksyllä vaihtuu englantilaisiin unelmiin.

”Museon uumenet” rajoittuivat kerholaisten suuren määrän vuoksi suuresinetiloihin eli autoihin ja työkoneisiin. Niitäkin
riittää viisi hallia, joista jokainen on suurempi kuin yleensä suomalaiset automuseot. Kerholaiset tutkivat joka hallissa kapineita niin innokkaasti, että jälkipään valvojana oli pakko harjalla huiskimalla ajaa
viimeisiä eteenpäin, jotta kierros pystyttiin tekemään saman vuorokauden puolella. Viimeinen rasti oli Mobilian restaurointipaja, jossa työn alla oli muun muassa
Mercury Cougar ja Matra 530.
Mobilian tämän vuoden teemanäyttelyssä, Leveillä lahkeilla, esitellään 1970-luvun tieliikenteen ilmiöitä. Sen vuosikymmenen merkittäviä tapahtumia oli
Finnish Hot Rod
Associationin perustaminen vuonna
1972. Näyttelyssä
pyörii filmi Suomen
ensimmäisistä
kiihdytyskisoista
Keimolassa vuonna
1975. Tampereen
seutulaiset olivat
myös hyvin kuvassa mukana, kun
FHRA Tampereen
Seutu ry perustettiin vuonna 1979.

Helsingissä oli ensimmäinen American
Car Show Tikkurilan jäähallissa keväällä
1978, Tampereella oli ensimmäinen Hot
Rod Show jo kesäkuussa 1980 harjoitusjäähallissa. Helsinkiläisethän olivat alkujaan Suomen ensimmäinen biker-jengi
Mätäkukot, joka perusti yhdistyksen saadakseen toimitilat, kun kaupunki potkaisi
heidät pihalle vanhoista tiloista. Kesti aikansa, ennen kuin he älysivät vaihtaa prätkät autoihin. Tampereen Seudun FHRA:lla
on oma osastonsa Leveillä lahkeilla -näyttelyssä. Leveillä lahkeilla -näyttely on tutustuttavana 20.12.2019 asti..
Teksti:Martti Piltz
Kuva: Jari Männikkö
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Classic Motorshow
Kuvat: Aimo Teva

Lahti 4.–5.5.2019
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La 12.10.2019 klo 08.00-14.00
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
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

Vääksyn Mobilisti-ilta 9.7.2019
Kuvat: Hessu Heino

13.7.2019 Kirkkonummi

Jenkkiautot saapuvat
maatilapuotiin.

Kolmatta kertaa järjestetty neljän tunnin (11-15)
tapahtuma keräsi ennätysmäärän Kalustoa paikalle.
Viime vuonna autoja oli hieman yli 30 ja nyt liki
150 amerikkalaista ajoneuvoa. Livemusaa, lapsille
traktoriajelua ja kummitusjuttuja, yms. Hampurilaisia
sekä makkaraa ja vohveleita....
Hienot puitteet vanhassa maatilapuodin ympäristössä,
kahvila ja kippis sekä puoti oli luonnollisesti myös auki.
Suosittelen käymään.
Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius

VALTION RAHOITUSTA

Tämä Oldsmobile Futuramic on kuvattu vuonna 2018
Lahden Classicissa. Autossa on vieläkin fleikkiväritys, joka
siihen lähes epätoivoisin ponnistuksin vuonna 1978
on kyhätty.Voi olla, että se on ammattimaalareillekin Suomen ensimmäinen yritys tehdä fleikkimaalaus, mallina vaan jonkun jenkkiautolehden kuva. Auto majailee nykyisin
Espoon Automuseossa ja on
Mobiliassa näyttelykauden 2019.

Vuonna 2008 kirjoitin silloiseen
Opetusministeriöön selvityksen siitä, että
Suomessa voi olla sellaista maantieliikenteen ajoneuvokalustoa, että sen voi rinnastaa vaikka rukkiin tai rukinlapaan, joita tallennetaan, tutkitaan, konservoidaan,
säilytetään ja esitellään yhteiskunnan rahoittamissa kulttuuriperinnön tallennuslaitoksissa. Selvityksessä osoitin, että vaikka yleensä kaikki ajoneuvot ovatkin tuontitavaraa, niiden käyttö sitoo ne suomalaiseen kulttuuriperinteeseen. Ajoneuvojen
kulttuuriperinnettä ei tallenna mistään näkökulmasta Ajoneuvolain 24 §:n
”Museoauto”-rekisteri, vaikka äkkipäätään niin voisi kuvitella.
Museoviraston suojiin oli jo silloin perustettu Perinnelaivarekisteri, johon
kerätään historiallisesti arvokkaat laivat ja niiden kunnossapitoa tuetaan.
Perinnelaivarekisteriin liittyy kaksi asiaa,
jotka pätevät moottoriajoneuvoihinkin: 1.
yhteiskunnalla ei ole varaa museoida niistä edustavaa kokoelmaa ja 2. liikkumiskyky ja sen ylläpito ovat olennainen osa niiden kulttuuriperintöä. Sitä voivat yksityiset henkilöt tai yhteisöt parhaiten ylläpitää. Yhteiskunta voisi tukea tieliikenteen
ajoneuvojen säilyttämistä samalla perusteella yksityishenkilöiden tai yhdistysten
omistuksessa, jos ne voidaan todeta kansallisesti arvokkaiksi kulttuuriperinteen
esimerkeiksi. Nämä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ajoneuvot pitäisi tunnistaa
ja kerätä tiedot rekisteriksi. Kaikki nauroivat ja tirskuivat tälle ajatukselle, erityisesti veteraaniajoneuvoharrastajat.
Ajoneuvon tai minkä tahansa esineen
historiallinen tai kulttuuriperinteellinen
arvo rakentuu sen kykyyn välittää tietoa
jostakin menneisyyden, nykyisyyden tai
tulevaisuuden ilmiöstä.Tätä on joskus kutsuttu viisauden kolmeksi silmäksi: muisti,
ymmärrys ja huolenpito. Esine, siis myös
26 RODDARI

ajoneuvo, kerää tietoarvoa koko käyttöikänsä. Tämä käyttötietoarvon tallentaminen tekee ajoneuvosta Suomen kulttuuriperinnön näkökulmasta arvokkaan. Joku
jenkkilintta tai rakennettu ajopeli saattaa
sisältää kulttuurihistorian arvoa hyvinkin
paljon enemmän kuin hienoksi puleerattu
”museoauto”, josta kaikki sen suomalaisen historian jäljet on hävitetty.

Rahoja kokeeksi!
Kesti aikansa ennen kuin valtion kulttuurihallinnon rattaat muksahtelivat oikeaan
asentoon. Vuonna 2017 ensimmäisen kerran Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi
muutaman kymppitonnin euroja veteraaniajopelien restaurointiin. Ensimmäisten
saajien joukossa oli yksi Suomen ensimmäisistä customeista. Moni roddari varmasti muistaa Martti Luppe Luoson 48
Oldsmobile Futuramicin. Se oli Suomen
ensimmäisen American Car Show:n
Peoples Choicen voittaja Tikkurilan jäähallissa vuonna 1978 ja menestyi myös
Tukholman Hot Rod Show:ssa vuonna
1980. Auto on säilynyt samassa kuosissa ja on nyt kunnostettu avustuksen turvin vuoden 1978 olomuotoon. Se edustaa Suomen maantieliikenteen kulttuuriperinnössä FHRA:n ja laajemmin jenkkiautoharrastuksen alkua. Auto on esitelty
ensimmäisessä VeeKasissa vuonna 1978 ja
myös lehden 40-vuotisjuhlanumerossa.

Rahat jakoon!
Ilmeisesti kulttuuriviranomaisten mielestä kokeilu oli onnistunut, koska vuodesta 2018 alkaen Museoviraston avustuksiin
on tullut ”Kulkuvälineiden restaurointiavustukset”. Sen tavoitteena on varmistaa,
että Suomessa säilyy edustava otos maa-,
ilma-, ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Kansallisen arvon ratkaisee

auton elinkaaritiedot. Restaurointi tässä
tarkoittaa suunnilleen sitä, ajoneuvo pyritään pitämään käyttökuntoisena mahdollisimman paljon sitä säästäen ja mitään siitä poistamatta. Koska rahaa ei ole rajattomasti, etusijalle on asetettu yli 50 vanhat
tai niin kauan Suomessa käytössä olleet
ajoneuvot. Suomessa ei vielä liene yhtään
50 vuotta samassa kuosissa ollutta rodia,
edellä mainittu Futuramic on 40 vuotta vanha. Mutta esimerkiksi kilpa-ajokalustosta on 1960-luvun autoista avustettu rata-Porcshen ja Vallu ”Commandon”
restaurointia vanhoilla osillaan kilpailukautensa kuosiin. Kiihdytyskalusto on ilman muuta avustuskelpoista lähitulevaisuudessa.
Voisin kuvitella, että Kerhon piirissä on
50 vuotta Suomessa olleita jenkkilinttoja, jotka ovat kauhtuneet käytössä ja joissa on säilyneet mahdolliset omat modifikaatiot yhtä kauan. Minulle tulee mieleen
esimerkiksi eräs rättikatto-New Yorker,
jossa olen saanut olla kyydissä. Tämän
kaltaisten vehkeiden käyttökunnon varmistamiseen, palauttamiseen ja ylipäänsä
säilymistä edistäviin hankkeisiin voi hakea ja saada rahallista tukea. Ajoneuvoa ei
siis tarvitse yrittää nikkaroida museoajoneuvon ”alkuperäistä vastaavaan” kuosiin,
koska sehän käytännössä vaatii ajoneuvon
käyttöajan aitouden hävittämistä, mikä on
täysin vierasta kulttuuriperinnön tallentamisen ajatukselle. Lisäksi ajoneuvoa pitää
suojella ja sillä pitää olla säilytystilat, joissa
sen kunto ei huonone. Tänä vuonna jaettiin noin 100 000 euroa, viime vuonna hieman vähemmän.
Olennaista on, että ajoneuvon omistushistoria on selvillä. Tai jos ei ole, se voidaan nyt Mobilian kyhäämillä tiedostoilla
etsiä. Sitten ajoneuvosta pitäisi löytyä tarinaa ja mielellään kuvia sen käyttöajalta.
Avustus on puolet eli 50 % restaurointisuunnitelman loppusummasta. Omaa (talkoo)työtä ei tietenkään voida korvata.
Avustusta haetaan: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet . Tästä
osoitteesta löytyy myös pelin säännöt.
Avustushakemus on mahdollista tehdä
hakukaudella, joka tänä vuonna on todennäköisesti lokakuussa. Jos asia kiinnostaa
Sinua, tai tuskastut Museoviraston sivujen
räpläämiseen ja siellä käytettyjen termien arvailuun, voit soittaa minulle: 045 666
3111. Olen avustusten asiantuntijalautakunnan jäsen eli sen porukan, joka arvioi
ja pisteyttää hakemukset. Meillä lautakunnan jäsenillä on oikeus neuvoa hakemuksen tekemisessä. Koska Mobilia on alansa
vastuumuseona keskeisesti puuhapetenä
mukana tässäkin, esimerkiksi on valinnut
tämän asiantuntijalautakunnan jäsenet,
niin voi olla hyödyllistä tutustua myös,
mikä on Perinneajoneuvorekisteri ja miten se tähän avustushommeliin liittyy.
( https://www.mobilia.fi/kokoelmat/perinneajoneuvorekisteri)
Teksti ja kuva:Martti Piltz

Winter
Party 2019
Kerholla tapahtunutta, kokoonnuimme taas
tammikuun lopulla kerholle mittelöimään ketkä ovat tikan ja biljardin parhaimmistoa.
Väkeä olikin saapunut oikein tuvantäydeltä pelaamaan ja muutenkin viettämään hauskaa iltaa ja tapailemaan ”vanhoja tuttuja” sekä tanssimaan hyvän musiikin kera.
Musiikki oli aivan yliveto homma, trubaduuri
veti ihan mielettömän hienon illan. Kaikki kehuivat häntä ja tunnelma oli ihan katossa. Tätä
lisää ensi vuonnakin?
Makkarat saatiin paistettua kiitos Pallin ja
”Enkeleiden”, kahvi huoltokin pelasi baaritiskin taakse ihan kiitettävästi.
Nähtiimpä siellä kunnon tanssi show vanhan
konkarin vetämänä.
Siinä nuoremmatkin katselivat kateellisena, ja
meillä kaikilla olikin hauska ilta.
Kiitoksia mukana olleille.
Teksti ja kuvat:Vennamo

RODDARI 27

2

LÄHETTÄJÄ:
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OX 177, 33201 Tamp
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FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä
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