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TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
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AJANKOHTAISIA ASIOITA
JÄRJESTYKSENVALVOJA KURSSI
Kerhotallilla järjestetään marraskuussa järjestyksenvalvoja koulutus 21.11, 22.11, 
28.11 ja 29.11 klo 09.-16.00.
Kertauskurssille osallistuvat 21.11. klo 09.-16.00.
Uuden kortin suorittavat osallistuvat kaikkina neljänä päivänä kurssille
klo 09.-16.00.
Kortin suorittamiseen vaaditaan 18 vuoden ikää.
Kurssi on kerhon jäsenille ilmainen.
Kyselyt ja tiedustelut sekä ilmoittautuminen Jari Männikkö 0400-833 841
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.
Listaan tulee mahdollisti vielä jo 2 kertaa heinäkuussa järjestetty tutustumi-
nen Mobilian näyttellyyn sekä soppatykkikeittotarjoilu sekä pullakahvitarjoilu.  
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.

TAPAHTUMIA VUONNA 2020
19.12. X-Mas Party, Saunaravintola Kuuma

TAPAHTUMIA VUONNA 2021
30.01. Winter Party, Saloon 43
06.03. Pienoismallipäivä, Tredu Sammonkatu 45
20.03. Winter Swap Meet, Teivon Ravikeskus
28.03. Kevätkokous, Saloon 43,
17.-18.04. Hot Rod & Rock Show, TESC
Heinäkuu, Näyttelyihin tutustuminen, Mobilia
09.10. October Swap Meet, Teivon Ravikeskus
31.10. Vuosikokous, Saloon 43
11.12. X-Mas Party, Ravintola _________, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tapahtumat järjestetään jos vallitseva Korona pandemia sen salliin.

Tuomiokirkonkatu 17, Tampere 0404 55 44 11



V O I S I H A N  S I T Ä
H A R R A S T A A  V A I K K A

N O K K A H U I L U N  S O I T T O A

K A H D E K S A N  S Y Y TÄ  E L Ä Ä

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
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Ensisijaisesti Rod ja Kustom autoille tarkoitettu tapahtuma. 
Paikalla oli taas upeita luomuksia, eikä harrasteparkkikaan 
ollut yhtään sen huonompi.  Tilat tuntuu olevan hieman liian 
pienet autoille mutta sopu tilaa antaa ja onhan tiivis tunnelma. 
Musiikista vastasi Konstantin Kovalev & His Komet 
Kosmonauts. Moskovasta Suomeen asettunut 28-vuotias 
kitaristi-laulaja Konstantin Kovalev. Nyt Konstantin nähtiin 
perinteisempää rock’n’rollia soittavan trionsa kanssa. 
Tapahtuma on entisen Högforsin rautaruukin alueella. Samalla 
pidetään myös rompetori jossa oli tällä kertaa kiitettävät 130 
myyjää paikalla. 

Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius
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FHRA Tampereen seutu ry:n kesätapahtuma 
/ hyväntekeväisyyskalenterin tuoton luovutus.

Kokoonnuimme Mobilian pihamaalle jonne, Palli (Jari 
Männikkö) oli viritellyt soppatykkinsä, lihasoppaa piripin-
taan, ja kyllä se maistuikin siinä autoja, ja rantaa ihaillessa

Eipä kukaan jäänyt nälkäiseksi, ja tulipa sielun hoitoakin 
kun sai kavereita moikata pitkästä aikaa. Väkeä oli kerään-
tynyt kiitettävästi tilaisuuteen.

Ruokailun jälkeen siirryimme sisätiloihin, kahvin ja pul-
lan ääreen. Jotka nautittuamme olikin vuorossa XXL 
Kalenterin tuoton luovutus Tampereen Tyttöjentalolle.

Koronavirus oli kuitenkin tästä syönyt osansa, mutta kaik-
ki oli tyytyväisiä tuohonkin summaan. Toiminnanjohtajakin 
oli noin vuosi aiemmin ihmetellyt, että kaikkiin ihme puhe-
luihin sitä tulee vastattuakin. Männikön hänelle ehdottaes-
sa yhteistyötä.Kiitoksia saatiin kovasti heidän puoleltaan.

Kiitoksia myös kaikille osallistuneille.
Kuvat ja juttu: Vennamo (Tapio Niemelä)

Mobilia Kangasala
30.7.2020
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JÄRJESTYKSENVALVOJA-

KURSSI

Kerhotallilla järjestetään marraskuussa järjestyksenvalvojakoulutus
21.11, 22.11, 28.11 ja 29.11 klo 09.-16.00.

Kertauskurssille osallistuvat 21.11. klo 09.-16.00.
Uuden kortin suorittavat osallistuvat kaikkina neljänä päivänä kurssille

klo 09.-16.00.
Kortin suorittamiseen vaaditaan 18 vuoden ikää.

Kurssi on kerhon jäsenille ilmainen.
Kyselyt ja tiedustelut sekä ilmoittautuminen Jari Männikkö 0400-833 841.



Jäsenetuliikkeet

Yhteistyöyritykset

Sanoma 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

Monialapalvelu M.Sjöberg
• Hinaukset • Pikakuriiripalvelut

                 • Kodin pienremontit

                        • Turvatuotteet

M.Sjöberg

Kruunukeskus
ja

Koskikeskus

Ideapark
Tuomiokirkonkatu 17
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X-MAS PARTY 2020 
19.12. 2020 klo 18-

Saunaravintola Kuuma, Laukontori
Sitovat ilmoittautumiset 10.12. mennessä sähköpostilla:

office@fhra-tre.net (ruokailijoiden määrään tarkentamiseksi)

Ilmoitathan erikoisruokavaliosta/kasvisruokailusta.

Illalliskortti ________€

Ohjelmassa mm.

•Bändi _______________
•Palkintojen jako 
•Arpajaiset
•Kilpailuja

TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN, JOS VALLITSEVA 
KORONAPANDEMIA SALLIIN SEN 

JÄRJESTÄMISEN.

SEURAA ILMOITTELUA !
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Tänä vuonna Turku Kustom 
Show oli taas vaihtanut sijain-
tia paikkana oli kauppakeskuk-
sen parkkihallin yläkerros. No 
palvelut oli lähellä ja pääsi vä-
lillä vaikka kauppoihin tai ravin-
tolaan jos ei jaksanut olla näyt-
telykentällä. Keli suosi, eli läm-
pöä oli reilu 20 astetta ja aurin-
ko paistoi pilvettömältä taivaal-
ta niin toi parkkialue oli melko 
lämmin paikka... 

En tiedä oliko paikka vai tä-
män vuoden korona vitsaus 
syynä, mutta kalustoa oli mel-

ko niukasti paikalla. Harrasteajoneuvoparkki oli melkeinpä mielenkiintoisem-
pi kuin näytillä ollut kalusto. Trashville hoiti musiikkipuolen ja Pin-Up Petrols 
toi naiskauneutta lavalle. 

Kotimatka oli mielenkiintoinen kun - 47:sta katosi jarrut liki kokonaan, tais 
pääsylinteri antautua. No toivottavasti Rockauto hoitaa paketin nopeesti ko-
tiin, jotta saadaan pirssi takasi radalle. Onhan se ollut jo tarpeeksi kauan pois 
ajosta noiden moottori ja vaihdelaatikko ongelmien takia. 

Cruising terveisin Mika ”Sibe” Sivenius
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3. kerros
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Ainakin Suomen kulttuuriviranomai-
set, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Museovirasto, ovat sitä mieltä, että tielii-
kenteen kapistukset ovat osa suomalaista 
kulttuuriperintöä siinä missä junat, laivat ja 
lentokoneet sekä niitä palveleva rakennet-
tu ympäristökin. 1960-luvulle saakka ame-
rikkalaiset autot hallitsivat tieliikennettä ja 
sen esikuvat tulevat merkittävältä osaltaan 
yhä samasta suunnasta.

Jenkki se on vanhakin 
jenkki! Tämä Ford T val-
mistenumero 400001 
vm. 1913 on ostettu uu-
tena vuonna 1914 vuok-
ra-autoksi Pietarsaareen. 
Se oli kaupungin kym-
menes auto ja Vaasan 
läänin 74. rekisteröity 
auto. Vuonna 1915 se 
siirtyi nykyiselle omista-
jasuvulle. Autosta on pal-

jon päiväkirjamerkintöjä. Siitä on myös valokuvia 
alkuvuosista alkaen ja onpa se kirjaankin pääs-
syt. Siihen on aikoinaan tehty ”modernisointeja” 
ja entisöintejä, mutta vanhat osat on säilytetty 
ja osittain palautettu siihen. Auto oli välillä maa-
hantuojan omistuksessa, mutta kun omistajasu-
ku tunnisti auton siinä olevien omien viritystensä 
perusteella, he ostivat sen takaisin. Viimeksi ku-
luneen neljännes vuosisadan se esiintynyt tapah-
tumissa symboloimassa kotikaupunkinsa pitkää 
kapineita on paljon ikää ja edistyksellisyyttä. Siis 
kuuluu selvästi kulttuuriperintöön!

Tukea liikkuvan kulttuuriperin-
nön säilyttämiseen

Vuonna 1993 kulttuuriviranomaiset ha-
vaitsivat, että laivojen museoiminen ja 
säilyttäminen oli mahdotonta pelkäs-
tään viranomaistyönä. Silloin perustettiin 
Perinnelaivarekisteri ja yksityisten perin-
nelaivojen avustusjärjestelmä. Vuonna 2015 
avustus laajeni veneisiin. Vuonna 2017 teh-
tiin kokeilu muiden kulkuneuvojen osalta. 
Vuodesta 2018 avustuksia on jaettu neljälle 
liikennemuodolle: ilma, vesi, raide ja maan-
tie. Taustalla vaikuttivat samat tekijät kuin 
laivoilla: perinneliikennevälineiden keskei-
nen ominaisuus on kyky liikkua, ne ovat 
suurikokoisia, niitä on paljon ja niitä tulee 
jatkuvasti lisää ja harrastajat ovat kiinnostu-
neita niiden vaalimisesta liikennekelpoisina.

Avustusten tavoite on varmistaa, että 
Suomessa säilyy edustava otos raide-, ilma-
, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti ar-
vokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttö-
kuntoisena. Avustukset myönnetään kulku-
välineen tai sen osan konservointiin, restau-
rointiin tai rekonstruointiin tukirahoitukse-
na omistajan panostuksille.

Mikä avustus on?
Avustus on siis valtion avustus eli mei-

dän kaikkien maksamia veroeuroja ohjataan 
harvojen kulkuneuvojen kunnostamisen. 
Silloin tietysti kaikkien etu on, että ollaan 

tarkkoja, jako on läpinäkyvä ja noudatetaan 
asiasta olevia määräyksiä. Valtionavustusten 
myöntöharkinta perustuu valtionavustus-
lakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion 
talousarvion määrärahoja koskeviin mo-
menttikohtaisiin perusteluihin ja hakuilmoi-
tuksessa ilmoitettuihin avustuksen myön-
tämisen välttämättömiin edellytyksiin ja 
avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin.

Avustusta saadakseen pitää sitä hakea. 
Hakuaika on loka-marraskuussa. Haku ta-
pahtuu Museoviraston sivujen https://www.
museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet 
ohjeiden perustella. Tulevan haun ohjeet 
tulevat sivuille alkusyksystä. Kaikki valtion-
avustukset haetaan sähköisen asiointijärjes-
telmän kautta, joka avautuu Museoviraston 
avustussivulta. Ohjeistus on sen verran sel-
keä, että jopa minä osaan sitä käyttää eli siis 
jokainen muukin kerholainen.

Minkälaiseen höskään avustusta 
voi saada?

Avustus on rajoitettu koskemaan 
Suomessa vähintään 50 vuotta olleita ka-
pineita, jotka ovat Suomeen rekisteröityjä 
ja ovat nyt Suomessa. Kysymys on siis suo-
malaisen kulttuuriperinnön tallentamises-
ta, siksi nämä Suomessa olon vaatimukset. 
Samasta syystä Suomessa valmistetut ajo-
neuvot ovat etusijalla. Ikäraja liittyy ehkä 
eniten siihen, että on arvioitu, että vanhat 
liikennevälineet ovat enemmän tuhoutumi-
sen uhkaamia kuin uudemmat. 

Museoviraston näkemys tieliikenteeseen 
on laaja: hevosajoneuvot olivat teiden kunk-
kuja 500 vuotta ennen autoja. Tuohivirsujen 
kunnostukseen kukaan ei ole vielä hakenut 

avustusta ja hiihtohissi on alustavissa kes-
kusteluissa arveltu rajatapaukseksi. 

50 vuotta Suomessa tarkoittaa pyöreästi 
ennen vuotta 1970 Suomeen tuotua jenk-
kiä. Niitähän on paljon. Mitä enemmän au-
tosta tietää ja voi jollakin tavalla todistaa 
sen alkuperästä, sitä parempi. Alkuperäisyys 
ei tarkoita välttämättä ”tehdasuuden” 
näköistä. Jos tietää, että haluaa säilyttää ajo-
neuvostaan jonkin muun ilmiasun, niin se 
voi olla huomattavasti aidompi kuin kuvi-
telma ”tehdasuudesta”. Tavoitteena on tal-
lentaa kulkuvälineiden tyypillistä suomalais-
ta tarinaa, teknisestihän kaikki ajoneuvot 
ovat kansainvälistä massatuotantoa, jonka 
tavoitteena on saada tuottoa sijoitetulle 
pääomalle eli osinkoa osakkeenomistajille.

Auton olomuoto voi siis olla muukin kuin 
tehtaan liukuhihnalta tullut. Ne voivat olla 
vaikkapa Suomessa kilpa-autoksi kyhätty-
jä Ford-Specialeja tai Valiant Commandoja 
tai taksi-jenkkejä. Esimerkiksi niitä vaalean-
sinisiä Darteja, joita tuotiin satoja samalla 
kertaa taksiin 1960-luvun alussa. Esimeriksi 
Sämpylä-Ford Customit olivat 1950-luvun 
”monikäyttöautoja”. Mutta voivat ne olla 
myös varhaisia rodejakin. Tai huippuhienoja 
autoja. Esimerkiksi Packard on kallis ja hie-
no auto, mutta Suomessa tyypillisesti val-
tion virka-autona käytetty ajoneuvo. Tai en-
tisiä poliisin, valtion laitosten, sotaväen tai 
palokuntien autoja, jotka poikkeavat teh-
taan spekseistä, kuten kuvan Paksukuono. 

Olennaista on, että pitää tietää ja pystyä 
osoittamaan, mikä on kulkuvälineen aito 
olomuoto tai ne osat, jotka haluaa säilyttää 
tai siihen palauttaa. Jeesuksen tai Elviksen 
vanha auto eivät ole vankkoja perustei-

JENKKIAUTOT SUOMALAISTA KULTTUURIPERINTÖÄ?

Armeijan Paksukuono-ambulanssi 1951. Harvinainen, mutta tyypillinen 1950-luvun Suomen 
Puolustusvoimien työkalu. Tuli lapsena näitä tarkkailtua, kun huoneeni ikkunasta näki Tilkan 
Sotasairaalan ajopihaan. Armeijan kapistukset löytyvät sotaväen rekisteristä ja suhteellisen har-
vinaisen automallin rekisteritiedotkin löytyvät, jos eivät ole jo tiedossa eli on helppo selvittää, 
onko tämä aito SA-lanssi ja missä se on palvellut. Kuvassakin voi arvuutella auton aitoutta; 
Suomi-auto, oletettavasti alkuperäistä armeijan (tehtaan, Kuljetusvälinen varikon?) maalausta 
tutkittavaksi, SA-tunnuslätkät, punainen vilkkusireeni, kauhtunut, mutta ryhdikäs olomuoto, vä-
häistä ruostumista. Räpeltämätön? Ehkä jopa suurelta osaltaan alkuperäisten osiensa muodos-
tama kokonaisuus? Tässä voisi olla hyvää ainesta avustushakemukselle.
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ta, eikä ole kyllä välttämättä Kekkosen tai 
Paasikivenkään, vaikka he tunnetusti ovat 
suomalaisia. Tähän ei myöskään oikein osu 
se, että peltolöytö hiekkapuhalletaan, ke-
räillään satunnaisia sopivia osia ja maala-
taan nykyisillä vesiväreillä. 

Avustus ei tarkkaan ottaen edellytä tie-
liikennekelpoisuutta, vaan sitä, että ajopeli 
toimii. Hakemusten arvioinnissa on osoit-
tautunut, ettei museoajoneuvostatus ole 
välttämättä merkittävä arvo tai ainakaan 
aihe lisäpisteisiin, koska museoajoneuvo-
todistusten sisältämän tiedon hallinta on 
jäänyt ajastaan jälkeen. Se osoittaa lähin-
nä sen, että ajoneuvo on liikennekelpoinen, 
mutta voihan ajoneuvon katsastaa muu-
tenkin. Traficomin pitämä museoautorekis-
teri sinänsä toimii siinä missä ”normaali-
kin” ajoneuvorekisteri.

Mitä ”kulkuvälineen tai sen osan 
konservointi, restaurointi tai re-
konstruointi” tarkoittaa?

Kun kysymyksessä on kulttuuriesine 
ja sen säilyminen, lähtökohtaisesti esine, 
siis tässä jenkkiauto, pyritään palautta-
maan entiselleen liikkuvaksi härveliksi. 
Alkuperäinen asu on siis se, mikä sillä jos-
kus todistettavasti on ollut. Eli siis esimer-
kiksi ajopelin customoitu asu pitäisi olla 50 
vuotta vanha ja siitä silloin varmasti löytyy 
kuvia ja lehtijuttuja. Mutta avustusta voi ha-
kea myös esimerkiksi tuhoutuneen rättika-
ton korjaamiseen. 

Näissä kaikissa toimissa ydin asia on toi-
mia tiedon varassa. Periaatteessa kaikki 
menetelmät, joita käytetään, tulisivat olla 
kunnostavia, korjaavia ja ajoneuvon vääjää-
mätöntä tuhoutumista hidastavia ja estäviä. 
Eli esimerkiksi puhdistetaan penkit ja sisus-
tus, eikä vaihdeta ”alkuperäiseen” uuteen 
sisustukseen, joka materiaaliltaan ei taatus-
ti vastaa aitoa alkuperäistä. Rekonstruointi 
tarkoittaa suunnilleen sitä, mitä nykyinen 
”entisöinti” voi tarkoittaa, eli rakennetaan 
uudelleen. Se vaatii erittäin korkeatasoista 

tietoa siitä, mikä on se lähtökohta ja tavoite, 
johon pyritään. Esimerkiksi ajoneuvon maa-
laus tai maalauksen korjaaminen alkuperäi-
sellä maalilla voisi olla avustuksen kohtee-
na, koska se maksaa nykyisiin vesiväreihin 
verrattuna paljon, mutta säilyttää perinteis-
tä ammattitaitoa. Ja se on täysin mahdollista 
ja sallittua kulttuuriesineissä.  

Avustushakemuksen edellyttämä toimin-
tasuunnittelu ja sen budjetointi ovat epäi-
lemättä aika vaativa homma, mutta kyl-
lä joka vuosi sen on moni osannut tehdä. 
Avustushan on tuki ajoneuvon omistajalle 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Siksi 
suositellaan ammatti-ihmisten ja -yritysten 
käyttöä. Silloin helppo yhdistää hyvä suun-
nittelu ja hieno lopputulos. Valtionavustus ei 
tunne talkootyötä, joten budjetti muodos-
tuu pitkälti työn ja osien ostoista. 

Miten hakemuksia käsitellään?         
Museovirasto tietysti päättää avustuk-

sista. Hakemusten arvioinnissa sitä avustaa 
neljä asiantuntijalautakuntaa. Niissä on mu-
seoiden, viranomaisten, harrastajien sekä 
restaurointi- ja konservointialan edustajia. 
Lautakuntien jäsenet ovat oikeutettuja ja 
velvoitettuja avustamaan hakemusten te-
koa.

Asiantuntijalautakuntien jäsenet arvioi-
vat hakemukset niissä olevien tietojen pe-
rusteella. Jokainen hakemus pisteytetään 
avustusten hakuoppaassa esitettyjen myön-
tökriteereiden mukaisesti. Arvioinnissa pis-
teytetään kohteen arvo, hankkeen laatu, 
vaikutus kohteen säilymiselle sekä yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus. Tämän jälkeen jo-
kainen hakemus vertaisarvioidaan suhtees-
sa muihin hakemuksiin.

Tyypillisin avustettava entisöintihanke 
vuonna 2020 oli kulkuvälineen rungon tai 
korin kunnostustyöt. Yhtä poikkeusta lu-
kuun ottamatta kaikki myönnetyt avustuk-
set saivat puolet hankkeen hyväksytyistä 
kustannuksista, eli avustuksensaaja panostaa 
hankkeeseensa vähintään Museoviraston 
myöntämän summan.

Miten eteenpäin?
Opetus- ja kulttuuriministeriö on aset-

tanut vuoden 2021 avustusten tavoitteeksi 
edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudelli-
sesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuripe-
rintötyötä Unescon 2030 kestävän kehityk-
sen sopimuksen mukaisesti. 

Uusissa hakemuksissa on siis entistä tär-
keämpää pystyä osoittamaan avustusten 
vaikuttavuus, esimerkiksi mikä yhteiskun-
nallisesti tärkeä tarve täytetään, mikä hyöty 
saavutetaan, mitä yhteiskunnallisesti myön-
teistä ylläpidetään tai kielteistä pystytään 
vähentämään tai poistamaan. 

Avustusten välittömät ja välilliset vai-
kutukset pitää jatkossa pystyä osoitta-
maan laadullisilla ja/tai määrällisillä mitta-
reilla. Näitä ovat esimerkiksi: Sosiaalinen 
vaikuttavuus: Kuinka monta harrasta-
jaa, kuinka monta talkootyötuntia / vuo-
si, kuinka monta tapahtumaa / vuosi, kuin-
ka monta osallistuvaa ajoneuvoa / ta-
pahtuma, kuinka monta katsojaa / tapah-
tuma. Taloudellinen vaikuttavuus: 
Välittömät vaikutukset, esimerkiksi kuinka 
monta työtuntia tai henkilötyövuotta 
avustuksilla saadaan luotua tai säilytettyä. 
Välilliset vaikutukset, esimerkiksi millaista 
liiketoimintaa avustettavan kohteen käyttö 
luo, kehittää tai ylläpitää? Ekologinen vai-
kuttavuus: Perusteluja sille, miksi vanhat 
ajoneuvot eivät ole uhka ympäristölle (esi-
merkiksi ajokilometrit / vuosi, ajotunnit 
/ vuosi ja kunnostetaan vanhaa sen sijaan 
että ostetaan uutta, huolletaan ja käytetään 
vastuullisesti.

Jos vähänkään tuntuu kiinnostavalta, niin 
voi ottaa yhteyttää Museoviraston sivulla 
mainittuun vastuuvirkamiehen. Pitkän tut-
tavuuden ja yhteistyön pohjalta voin va-
kuuttaa, että hän osaa ja haluaa auttaa. Hän 
myös ymmärtää vanhoista ajoneuvoista 
ja laivoista ihan kohtuullisen paljon niiden 
harrastajana. 

Mobilia ja Museovirasto järjestävät ensi 
lokakuussa avustustyöpajoja, jotka tällä ker-
taa ovat kaikki Itä-Suomessa. Saattaa olla, 
että Mobilian tiloissa perinteisesti on vie-
lä ylimääräinen työpaja. Mutta periaatteessa 
olisi mahdollista järjestää Kerholle omakin 
työpaja, jos kiinnostusta on. Minullekin saa 
soittaa tai lähetellä sähköposteja
(martti.piltz@mobilia.fi). 

Tärkeintä on tietysti seurata 
Museoviraston sivua ja toimia sen mukai-
sesti. Ennakkotöinä voi vaikka kirjautua val-
tion asiointijärjestelmään, jos ei jo muu-
tenkin ole siellä. Ajoneuvostaan kannattasi 
kaivaa kaikki tiedot esiin, etsiä valokuvia ja 
miettiä mikä siinä kapistuksessa on itselleen 
arvokkainta. Sitten on aika helppo kehitel-
lä työsuunnitelmaa ja kysyä alan toimijoil-
ta ja yrityksiltä mitä maksaa. Tässäkin pätee 
sama kuin lotossa: Jos ei laita kuponkia si-
sään ajoissa, ei voi voittaa mitään!

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Suomessa usein sanotaan, ettei tänne tuotu uusia autoja 1940-luvulla. Tosiasia maahantuon-
titilastojen valossa on toinen. Harvinaisiksi ne ovat käyneet, mutta tämänkin vuoden avustuk-
sissa oli Chevrolet Stylemaster vm. 1948. Kuva on Ruotsista, mutta ihan varmasti Suomestakin 
löytyy vielä useita 1940-luvun autoja. Niin, mitä Volvo ”Emakko” tekee jenkkiautojutussa. Se on 
todellisuudessa niin jenkki, kuin Ruotsissa osattiin tehdä. Menihän Volgakin Suomessa ”esirodi-
na”, niin miksei ”Emakko” menisi jenkistä. 
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Vehoniemi 20.8.2020
Suutarisen Leila oli kutsunut FHRA Tampereen 

seutu ry:n vierailulle museolle kertoen oman elämän-
sä, ja museon historiaa hyvän tovin, oli mielenkiintois-
ta kuultavaa, ja paljon asiaa sekä hieno reissutarinakin 
erään auton bensiinin kulutuksesta. Museota sai kier-
rellä omaan tahtiin, ja kerho tarjosi vielä munkki kah-
vit päälle. Sääkin suosi tapahtumaa niimpä uloskin tuli 
koko joukko hienoja autoja.
Museoon on vapaa pääsy.

Tässä muutamia kuvia Vehoniemen harjulta.

Mummo ankan auto oli sähköauto, jolla pääsi yli 300km latauksella aikoinaan. 
Kiitoksia Leilalle ja FHRA Tampereen seutu ry:lle hienosta tapahtumasta..

Kuvat ja juttu: Vennamo
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Ideapark, Lempäälä

OSTA OMASI
TAPAHTUMISTA

TAI
TOIMISTOLTA!

Hinta vain

KERHON NAHKAVYÖT!KERHON NAHKAVYÖT!

Pohjoismaiden suurin ja suosituin

Ilmainenpysäköinti!

Järjestää FHRA Tampereen seutu ry

Myyjiä yli 200 kpl
Yleisöa yli 3000 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 7 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi

   La 20.03.2021 klo 08.00-14.00

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

TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- HUOM! Sisätiloissa tapahtunut muutoksia -

- Myyntitilaa sisällä ja ulkona - 



 
 

 

ERIKOISHINTAISET  
REITTIMATKAT 2020  

USEIN MATKUSTAVILLE

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

mainitsemalla asiakasnumerosi varauksen yhteydessä.

Erikoishinnat ovat voimassa 31.12.2020 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).

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)
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P.O.BOX 177, 33201 Tampere

2

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

LÄHETTÄJÄ:


