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VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous on pidetty ja erovuoroiset johtokunnan jäsenet eli Ismo Laakso, Jukka Jokinen, Jari Männikkö ja Mauri Hakala valittiin
jatkamaan seuraavalle 2 vuotiskaudelle. Jäsenmaksuksi päätettiin aikuiset 30
€ ja lapset alle 15 v 10 € ja eräpäiväksi 15.02.2019. Tilintarkastajaksi valittiin
Jukka Lahdenpää (KHT) ja varatilintarkastajaksi Veikko Terho (KHT).
X-MAS PARTY
Juhlat vietetään lauantaina 08.12.2018 Ravintola Porossa, katso tapahtuman
ilmoitus s 11.
WINTER PARTY
Tapahtuma on kerhotallin Saloon 43 lauantaina 26.01.2019, katso tapahtuman ilmoitus s 11.
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Tuomiokirkonkatu 17, Tampere • 0404 55 44 11

Suomen suurin jenkkiautolehti

Tilaa lehti: fokusmedia.fi/tilaa-lehti

Teksti ja kuvat: Mika ”sibe” Sivenius

Kuvat: Kari Leponiemi

Kuvat: Kari Leponiemi

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

Osta kova paketti itselle tai lahjaksi!
Tilaa kirjat osoitteesta: www.supermarket.fi
Nyt ilmainen toim
kaikkiin kirjatilau itus
koodilla ”FHR A20ksiin
18”

Rasvanäppien
olohuoneet
– unelmien autotallit
Upea kirja kotimaan miesluolista!
Autotallit ovat monesti paljon enemmän kuin autojen säilytyspaikkoja. Ne
ovat paikkoja, joissa rasvanäpit pääsevät toteuttamaan unelmiaan – visioita, jotka poikkeavat melkoisesti
perinteisestä kodinsisustuksesta. Kirjassa esitellään yli 30 persoonallista
suomalaista yksityisihmisten omistamaa autotallia mitä uskomattomimpine
puitteineen ja esineistöineen. Tervetuloa matkalle maamme omaperäisimpiin autotalleihin! 212 sivua.

X-MAS PARTY 2018

8.12. 2018 klo 18-23 (yksityistilaisuus), klo 23> ovet aukeavat muillekkin
Ravintola Poro, Koskikeskus
Sitovat ilmoittautumiset 26.11. mennessä sähköpostilla:
office@fhra-tre.net (ruokailijoiden määrään tarkentamiseksi)
Ilmoitathan erikoisruokavaliosta/kasvisruokailusta.

Ohjelmassa mm.
•Dj
•kilpailuja
•palkintojenjako

Ruokalista
Yrttisalaatti & Sitruunavinaigrette (L, G)
Pikkelöityjä kasviksia (L, G)
Metsäsienisalaatti (L, G)
Savulohisalaatti (L, G)
Poro-perunasalaatti (L, G)
Leipälajitelma & Kirnuvoi (L)

***

Avaimenperän arvo:

0€
+ toimituskulut

Ilmainen toimitus kaikkiin kirjatilauksiin tarjouskoodilla ”FHRA2018”
+ kaikkiin kirjatilauksiin kaupan päälle tyylikäs avaimenperä.

990

Tarjous on voimassa 31.12.2018 saakka.

Illalliskortti 25 €
Kasvisruokailijoille/vegaaneille
erillinen annos pyydettäessä
keittiöstä:

Sieniohratto (L, V)
Pikkelöityjä sieniä, paistettuja
kasviksia ja paahdettuja pähkinöitä.

Gluteeniton/laktoositon/vegaaninen
jälkiruoka erillisenä annoksena
pyydettäessä keittiöstä:

Kuusisavustettua porsasta & sinappikastike
Ruohosipuli-perunamuusi (L, G)
Marinoitua kurkkua (L, G)

Hedelmäsalaatti (L, G, V)
Vanilja-vaahterasiirappi.

***

Hanatuotteet 5 E
Viini 12 cl 5 E
Kossu + mikseri (ei Red Bull) 7 E

Mustikkapiirakka & Vaniljakastike (VL)
Kahvi/tee

90

37

Ravintola Poro, Tampere
Hatanpään Valtatie 1

•arpajaiset
•mahdollisesti
yllätysohjelmaa

WINTER PARTY
(entinen tikka- ja biljardikisa)

HUOM! Seuraavaa ohjelmaa ainakin:
Kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain
16 joukkuetta= 32 henkeä
Kisan päälle mm. makkaran paistoa grillikatoksessa.
Bändi esiintyy noin klo 21.30 (kisan jälkeen)

3790
+ toimituskulut

0€

3790
+ toimituskulut

0€

3790
+ toimituskulut

0€

3790
+ toimituskulut

0€

Volvo – kuorma-autoja
vuodesta 1928

Suuri Valmet
-traktorikirja

Finnjet – Itämeren
superkulkija

Sireenejä ja
sinivilkkuja

Volvo-kuorma-autojen kehityshistoria
vuodesta 1928 nykypäivään. Runsas
ja monipuolinen kuvitus. 228 sivua.

Upea teos kaikille Suomen
teollisuus- ja maataloushistoriasta
kiinnostuneille. 216 sivua.

Finnjetin tarina alusta loppuun.
Runsaasti harvinaista kuvitusta.
248 sivua.

Tämä ainutlaatuinen kirja on suunnattu kaikille pelastusajoneuvoista
kiinnostuneille. 200 sivua.
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myös lehtiä!
viipalemediat.fi

Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut
järjestetään lauantaina 26.1.2019 klo 18.00 kerhotallin
Saloon 43:ssa. Osanottajia otetaan mukaan rajattu määrä,
ilmoittautumiset paikan päällä. Säännot ovat samat kuin
viime kerralla. Sääntöjen kertaus tietysti paikan päällä.
HUOM!!! parhaat palkitaan edellisvuosien tapaan ruhtinaallisesti ”mahtavilla ’’palkinnoilla. Kilpailujen aikana Saloon 43
on tietysti avoinna täysin normaalisti, joten saavu mukaan
ottamaan osaa tikka- ja biljardikisoihin tai muuten vaan
kannustamaan pelaajia. Saloon 43:ssa on
perinteiseen tapaan tarjolla mm. kylmiä
juomia edullisesti, joten muista saapua
vuoden ensimmäiseen kerhotapahtumaan
mukaan.

klo 18-23

26.01.2019

Tällä kertaa mentiinkin matkalle vain lahden ylitse, ei tarvinnut istua tunti tolkulla linja-autossa. Eipä
silti onhan aina kiva vaihdella paikkoja näkee jotain
uuttakin, nyt olikin hyöty ja huvimatka. Kohteena
Alvadi varaosat ja Chrysleriin käsijarru vaijerien
hankinta, samalla testattiin raitsikoita niin uutta kuin
vahaakin mallia. oikein ostetuilla lipuilla, jotkun kun
luulivat ettei maksa turistille mitään. Kävipä heillä
tuuri kun ei 40 ¤ sakko napsahtanut.

Arkkitehtuuria on monen laista.
Uutta ja vanhaa keskustaa, ja lisää rakennetaan. Keskusta tiivistyy kovaa
vauhtia. Olipahan taas kiva matka kera
hyvien seuralaisten, tuli uusia kokemuksia ja paikkojakin nähtäväksi, paljon
jäi vielä näkemättäkin. Uusia matkoja
siis sinne.

Aamun lasi seinää
Kuvat ja jutut: Vennamo
Matkalippujen jako

Bensa on halpaa 95 näyttää 8,
oisko euroa Vai?
Komee uusi terminaali nyt testasin eka kertaa, aina menny autolla laivaan niin ei totakaan nähny sisältä. Hyvin tuntui toimivan ja laivaan oli lyhyt matkakin. L-autossa väritys kuin ois menny johonkin muuhun tilaisuuteen.
Merinäköalaa meidän toisesta
huoneesta klo 4.30

Matkakorttiin voi ladata rahaa millä kulkee 24h 3¤
Sikupilliltä keskustaanpäin kulku. Telliskiven
alueella mää naamioiduin ton talon eteen,
sävy sävyyn nääs.

Kerrankin oli tilaa pakata autot, olivat sev verran
myöhässä että muut olivat
lähteneet.
12 RODDARI
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Esan kanssa Amerikassa osa 2
Teksti: Rane Kuvat: Esa ja Rane

Houstonista lähdön jälkeen laskeuduimme San Fransiscoon, josta vuokrasimme välittömästi ajoneuvon. Wifi piti
saada tottakai jotta matkan aikana appari
voisi surffailla ja pysyä kartalla edullisesti. Hotellia kohti kun lähdimme ajamaan,
niin totesimme wifin sudeksi ja niinpä jatkoimme ilman tätä herkkua. Hotellimme
sijaitsi legendaarisen pier 39 välittömässä
läheisyydessä ja sinne hyvin löysimmekin.
Vielä ennen nukkumaan menoa pieni iltakävely, jolla kaupungin henki tuli hyvin selväksi. Kadunkulmauksen pongorummuttaja huuteli meille tänne vaan lähemmäksi
pariskunta. Selvä. Täällä perusoletuksena
näyttää olevan, että kuulut sateenkaariporukkaan kunnes toisin todistetaan.
Sunnuntain ohjelmassa oli käynti legendaarisella Alcatratzin vankilasaarella. Ei voi

kuin todeta että melko karu paikka saari on ollut kärsiä tuomiota, vaikka itse
näkymät niin itse San Fransiscoon kuin
Golden Gate sillallekin ovat verraten hyvät. Saarelta päästyämme ajelimme vielä
pakolliset Golden Gate ja Bay Bridge ajelut sekä kävimme kiepputtamassa auton
alas Lombard streettiä, joka tunnetaan
maailman mutkaisimpana katuna.
Kaapelivaunuajelua ei San Fransiscossa
voi missään nimessä missata. Änkesimme
kyytiin tupaten täynnä olevaan vaunuun
ja lähdimme nauttimaan ajelusta keskustaa kohti. Vaunun kyydissä vasta havait-

Latolöytö Bugatteja.
si konkreettisesti kuinka jyrkkiä Friscon
kadut oikeasti ovat. Keskustassa poikkesimme vielä vähän tuliaisostoksilla mm.
Longchamp kaupassa.
Maanantai aamusta suuntasimme Fordin
nokan kohti Los Angelesia. Alkumatkasta
poikkesimme Roy Briziolle, joka on yksi
länsirannikon arvostetuimpia hot rod pajoja. Meidät toivotettiin tervetulleiksi ja
saimme tutustua pajan toimintaan ja jutella ukkojen kanssa, vaikka heillä oli kädet täynnä töitä. Pari ukkoa viimeisteli autoja jotka olivat menossa Grand National
Roadster Showhun Losiin. Muutama auto
oli jo mennyt ja neljä oli vielä lähdössä.
Muuten pajalla oli noin kymmenen autoa
työn alla. Mukavaa porukkaa nämä Brizion
taiturit.

nää. Siinä vaiheessa kun jätkä kysyi että
ootteko noita ja näytti Esan paitaa, selkeni meille mistä on kyse. Esalla oli päällä
Roadster Club Scandinavian paita ja jätkät
sano seuraavansa clubia somessa. Kaverit
kertoivat olevansa Austraaliasta ja tulleet
GNRS:hun kaupittelemaan valmistamiaan
työkaluaapistoja. Siinä se läppä lensi koko
kierroksen ajan ja sovittiin että nähdään

Kennedy brosseilla on myös
ulkoilma rakentelua

Mullin museossa siisti sitikka
Esan valintaa ihmettelin. Olin jostain saanut käsityksen että ei tämä ole sen kummempi kuin Parkanon pussihousujen ylläpitämä museo. No, museoon kuitenkin menimme ja ensimmäinen reaktio
oli what a fuck! Heti vastaanottotiskin
takana lymyili Talbot Lago ja Bugatti, yhteishinnaltan n. 100 miljoonaa dollaria.
Museon muu kalusto koostui pääasiassa
20-40 luvun loistoautoista. Ja niitä piisasi.
Uskomattoman kokoelman ovat kosmetiikalla rikastuneet Nethercuttit keränneet. Niin uskomattoman, että eivät edes
vaivaudu perimään pääsymaksua vaikka
tästä ilosta olisi mielellään maksanutkin.
Emme purnanneet.

Roy Brizion pajalla
autoja lähdössä näyttelyyn
Seuraavana aamuna heräilimme Oxnar
dista, pikku kaupungista Losin yläpuolella. Olimme varanneet ajan Mullin museoon. Siellä meidät otti vastaan elegantti
rouva joka ohjasi meidät ihmettelemään
Citikoita. Runsaslukuisten Citroenien lisäksi museosta löytyi mm. 5 kpl latolöytö
Bugattia löytöhetken asussa, kaiken karvaisia vanhoja kilpureita aina Bugateista
Delageihin. Kerrassaan upea museo ja voi
se sitikkakin olla kaunis.
Tästä siirryimme pohjois Losin Syl
mariin Nethercutt museoon. Vähän tätä

Sylmarista ajelimme Burbankiin ja Old
Grow Speed shoppiin. Shopin omistaja Bobby Green on vannoutunut suola-aavikkojen Bellytankki kisaaja ja on
myös järjestäjä alan tapahtumassa Race
of Gentleman. Lisäksi äijä sisustaa ravintoloita yms. Ukoilla oli kova tohina päällä
kun he roudasivat romua ulos piha swappia varten. Niinpä emme heitä enempää
häirinneet vaan ostimme muutaman tekstiilin ja poistuimme paikalta.
Illan aikana olimme siirtyneet hyviin hyökkäysasemiin lähelle Pomonaa,
missä olisi monta mestaa kierettäväksi. Päivän ensimmäinen kohde oli Early
Ford San Dimasin upeassa pikku kylässä
aivan Pomonan kupeessa. Early Ford si-

Nethercuttin loistoauto.
Ja näitä riitti.

Waldenilla työnalla.

jaitsee talossa jossa Ford kauppa on ollut jo 1900 luvun alusta alkaen joten perspektiiviä löytyy. Dimasista laskettelimme
Kennedy Brosin pajalle. Tämä on juurikin
se paja jonka tuotemerkki Bomb Factory
aiheutti sen pienen selkkauksen maahantulo muodollisuuksissa. Heillä on aina hienoa kalustoa joko valmiina tai työn alla ja
näihin herkkuihin saimme tutustua. Myös
he valmistautuivat piha swappiin ja Esa siitä ostikin parhaat päältä.
Seuraavaksi painelimme So Calille.
Siellä päivittäinen turistikierros oli juuri alkamassa ja siinä odotellessamme viereemme kiilasi neljä jätkää. Yksi jätkistä
tuijotti Esaa herkeämättä ja melkein jo
aloin tuntemaan ilmassa eroottista väri-

tui kuuluisa Jimmy Shine. Mies on niittänyt mainetta niin prätkä, auto kuin soitin
puolellakin. Esa toivotti terveiset suomesta johon Jimmy vastasi käyneensä siellä.
Lahden jenkkiautonäyttelyssä. Ja niin hän
tulee tänäkin vuonna. Kyllä maailma on
pieni. Muutamat kuvat vielä otetiin ja niinpä päätimme raskaan päivän päätteeksi
lähteä ”lomalle” San Diegoon.
San Diegossa majoituimme Coronadon
saarelle. Emme kuitenkaan saaneet huonetta yhdestä maailman
upeimmasta puuhotellista, Del
Coronadosta,
vaan
jouduimme
tyytymään naapuri hotelliin.
Coronadossa pyörittiin ilta ja aamulla pyörähdimme katsomassa San Diegon muita
nähtävyyksiä mm. Uss
Midwayn kupeessa kävimme ihmettelemäsSo Calin paja.
sä.
Maailman hienoin puusta rakennettu
hotelli, Del Coronado

showssa. Itse 50 Calin kierros kesti noin
tunnin ja siinä tutustuttiin läpikotaisin pajan toimintaan. Aina hot rodeista orkkis
autojen kautta kilpureihin.
Tästä pyyhkäisimme lähes naapurissa
olevaan Walden speed shoppiin. Walden
on tunnettu lähinnä -34 Ford messiaana.
Nyt oli siistissä ja täydellisesti varustetussa pajassa työn alla lähes kaikkia 30-luvun
Ford malleja. Työn jälki oli hienoa ja tekijät ystävällisiä.
Koska kellossa oli tiimaa jäljellä, katsoimme vielä ehtivämme CW Mossille
joka sijaitsee Orangessa. Mossilta löytyi
vasen etulokari -41 pickuppiini ja teimme
kaupat. Saman tien ovi kävi ja sisään as-

Australialaiset ja puoliksi
ruostunut Ford -32 So Calilla

CW Mossin Ford -32
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Kaapelivaunussa ei ole pakkia. Käännetään käsin.

Jälleen otimme suunnaksi Losin.
Olimme katsoneet että Chip Foosella on
yleisökierros kello 12.00 ja sinne päätimme rientää. Siellä sitä ihmeteltiinTV :stätutun ukon pajalla mitä moninaisimpia projekteja. Siellä törmasimme myös Herstin
Timppaan ja mm. Lahden jenkkiautonäyttelyä pyörittävään Mikael Forsmaniin.
Tästä siirryimme Classic lndustries firmaan hakemaan Coronettiin pisteosia.
Heillä on kattava valikoima hieman hankalamminkin löydettäviä osia 60-70 luvun
autoihin.
Perjantaina se vihdoin koitti. Nimittäin Grand National
Roadster Show. Olimme päättäneet mennä paikalle heti kun ovet
Pomonassa avautuvat, sillä perjantai on näyttelyn rauhallisin päivä kulkea ja kuvata. Eikä nytkään
tarvinnut pettyä. Seitsemän hallia
täynnä taattua tavaraa. Jokaiselle
jotakin, pääpaino luonnollisesti Rodeissa. Siinä kierrellesämme
tuli vastaan tutun näköinen Ford
-35. Sama auto joka oli ollut syk-

Esa ja muutama ikämies odottamassa näyttelyn avautumista. Ei ole poikasia harrastajat
Amerikassakaan.

Aamudonitsille voi
mukavasti kurvata vaikka gasserilla
syllä myynnissä ja jota olin kysellyt ostomielessä kun tuo pahuksen -35 kärpänen
puraisi. No auto oli myyty ja nyt täällä.
Yhytimme omistajan joka pyöri siinä autonsa ympärillä kuin herhiläinen ja hieman
haastattelimme häiskää. Ei häneltä paljon
herunut, mutta sen sanoi ettei ollut tehnyt autolle mitään muuta kuin pessyt ja
vahannut. Jätkä vaikutti melkoiselta molopäältä ja kaiken lisäksi oli pumppauttanut
tyttöystävänsäkin täyteen kumia ja botoksia. Poistuimme paikalta hyvän sään aikana
ennen kuin tämä typykkä olisi räjähtänyt.
Niin piukeena näytti olevan.
Molopään hieno
Ford -35

Siitä ajauduimme H&H Fladheadin
osastolle kyselemään hieman osia lätyskään. Ei oikein reppumiehet saaneet huomiota ennen kuin Austraalialais ystävämme sattuivat paikalle. Siinä kun tervehdimme niin jo Lätyskä-äijätkin heräsivät
että miten ihmeessä nuokin pellet tuntevat meidän Aussi ystävämme. Jo rupesi
kaupanteko sujumaan ja kun poistuimme
paikalta huomasimme olevamme puettu
H&H Fladhead tekstiileihin kiireestä kantapäähän. Ja ilmaiseksi tietenkin. Tai ainakaan tekstiilit eivät maksaneet. Aivan huikea näyttely.
H&H fladheadin
osastolla vähän
nätimpi lättäpää
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Lauantai aamuna olikin noustava kukonlaulun aikaan jotta ehtisimme Huntington
Beachin aamu donitseille. Donut Derelicts
alkaa tosiaan aamulla klo 6.00. Olimme
paikalla muutamaa minuutia enen ja paikka oli jo kuin nuijalla lyöty. Tosin Rodi kalustoa oli paikalla silmiinpistävän vähän.
GNRS viikonloppu verotti varmasti osallistujia, mutta muuta kalustoa oli paikalla
sitten senkin edestä. Siinä katselun ja kuvailun lomassa siemaistiin maistuvat kahvit ja suussa sulavat donitsit. Sitten olikin
jo aika lähteä viettämään lauantaita Venice
beachille.
Lauantai vierähti Venicessä tsillaillen ja
sunnuntaina päätimme käydä vielä näyttelyssä. Kiertelimme alueella nautien autoista ja musiikista. Palkintojenjaon lähestyessä alkoi jännitys tiivistymään. Mikä niistä
kymmenestä ehdokkaasta olisi tänä vuonne se American moust beautiful roadster.

Voittaja roadster
Ford- 31
Vihdoin se selvisi. David Martinin 1931
Ford. Upea auto jonka rakentelutiimissä
oli noin 15 ukkoa. Ei tosiaan mikään yhden miehen show. Äijät olivat rakentaneet
autoa vuoden työkseen. Ei ole halpaa voittaa titteleitä Usassa. Luokkia näyttelyssä
oli aivan pimeesti ja palkintojen jako kesti
miltei 3 tuntia, vaikka tahti oli kova. Yksi
ukko luki ja taustalla oli monta palkinnon
ojentajaa ja halaajaa. Palkintojenjaosta poimimme pari hyvää juttua mukaan oman
kerhomme näyttelyynkin.
Maanantai aamusta meillä oli tapaaminen Salosen Jarin ja Lampurin kanssa
California shirppingin terminalissa. Heillä
oli siellä pickuppi
lähdössä suomeen
ja lavalla tilaa myös
meidän tuliaisillemme. Niinpä romut
lavalle ja porukalla aamiaiselle. Siitä
lähdimme käymään
vielä
Pedersenin
Tasokas Impala -61

Ford GT-40.

automuseossa. Museo oli mielestäni ottanut taantumuksen askeleita, mutta yhden mielenkiintoisen jutun siellä kuulimme. Opas piti siinä puhetta rouva Iaumalle
Ford GT 40 edessä. Esa oli kuulevinaan
että tämä auto oli myyty uutena Suomeen.
Kun opas siitä vapautui, kävimme kyselemässä asiasta. Ja juuri näin oli. Auto oli uutena myyty Suomeen ja sittemmin täältä
Usaan. Nykyisin auton arvo on 29 miljoonaa dollaria. Millähän myytiin?
Enään oli vuorossa yöpaikan etsiminen
viimeiseksi yöksi Ameriikassa. Päätimme
lähteä ajelemaan Long Beachiin ja etsiä
legendaarinen Queen Mary, joka nykyisin
toimii hotellina. Mary löytyikin helposti ja
menimme kyselemään yösijaa. Tilaa oli sillä laivahan on miltei 300 metriä pitkä ja
käytävät täynnä hyttejä. Maittavan meriaamiaisen jälkeen oli lähdettävä kohti lentokenttää ja auton palautusta.
Siitä auton palautuksesta tai pikemminkin toimimattoman wifin korvauksesta se
viimeinen soppa tällä reissulla saatinkin.
”Asiakaspalvelijana” toiminut rouva ei ollut halukas edes keskustelemaan aiheesta
vaan käski mennä San Fransiscoon valittamaan vaikka olimme maksaneet auton
palautuksesta eri kentälle koituvan maksun. Me vaadimme johtajaa paikalle johon
rouva vastasi ilmoittaen olevansa paikan
pomo. Ei auttanut kuin ottaa ihmisestä valokuva myöhempiä toimenpiteitä varten
ja poistuimme odottamaan kentälle vievää bussia. Rouva kuitenkin jyräsi perässämme räksyttäen ja otti meistä vielä kuvan tasapuolisuuden nimisssä. Nousimme
bussiin muijan kiihtyneestä tilasta hämillämme ja kuin ihmeen kaupalla porttiukko nosti puomin ja poistuimme kentälle. Tasan viimeinen kerta kun käytämme
Budgetin palveluja.
Paluu kotimaahan sujui leppoisissa merkeissä Norweginian ”kerskaluokassa”
nuokkuen. Sen pituinen se.
Rane

Kuvat: Kuvat: Anni Meriläinen ja Kaj Tarvainen
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USEIN
MATKUSTAVIEN
ERIKOISHINNAT
2016
2018
Teidät on oikeutettu usein matkustavien erikoishintoihin Tallinkin
ja Silja Linen reittiliikenteessä. Erikoishinnat saatte käyttöönne
mainitsemalla varauksen yhteydessä asiakasnumeronne.

Asiakasnumero 5274
(katso varausohje s. 2)

Erikoishintaiset reittimatkat
Helsinki–Tukholma tai päinvastoin Turku–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Hytit, E–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot -10–40 %
• Ajoneuvot -10–40 %
Helsinki–Tallinna tai päinvastoin
• Kansipaikka Star-lk -10–20 %
• Star Comfort -lk -10 %
• Moottoripyörä -20 %
• Henkilöauto -15–30 %
• Pakettiauto -25–45 %

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

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).

Kuvat: Aimo Teva
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Ilma
pysä inen
köin
ti!

Pohjoismaiden suurin ja suosituin
La 30.3.2019 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
Myyjiä yli 200 kpl
Yleisöa yli 3000 henkilöä
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
RODDARI 25

Tässä Mielestäni näyttelyn kaunein auto olihan toki muutkin komeita ja hienosti laitettuja mutta kaikilla on se oma parhaansa
joten röyhkeästi laitan muutaman kuvan tästä ensimmäiseksi.

Hieman ihmettelin väen vähyyttä, ja taisi typykin ihmetellä. Sit hokasin kellon oleva kymmentä vaille neljä aamu -yöllä. Mistäpä yleisöä
olis ollu ko oltiin lukkojen takana ja visusti. Tällä kertaa en kyennytkään olemaan ko yhden yön hommissa mukana lokakuussa saama-

ni jalka vamma oli niin pahana että piti heittää pyyhe kehään.Tätä
kirjoittaessani 17.6.2018 haava on vihdoin umpeutunut, toivottavasti muutenkin paranee toi ” kanankoipi”

Soon Kylymää kyytiä tarjolla.

On ne vaan nättejä noi vanhat siipi vehkeet. Eipä silti kyä
ne nuoremmatkin vetää vertoja, ja oikein voimaa uhkuen.

Siinäpä vasta moottori kyä sytyttää.

Ton kanssa ko menee Metsurien
kokoukseen niin ei ryppyillä.
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Tässä näitä mietteitä tällä kertaa
katotaan mitä seuraavaksi.
Kuvat ja jutut:Vennamo
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2

LÄHETTÄJÄ:

P.O
.B

OX 177, 33201 Tamp

er e

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä
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