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2 RODDARI

AJANKOHTAISIA ASIOITA
HOT ROD & ROCK SHOW
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Pirkkahallissa järjestetään 32. International Hot 
Rod & Rock Show 16.-17.04.2011. Näyttely avoinna la 10 - 18.00 ja su 11 - 17.00. 
Lippujen hinnat: aikuiset 20 € ( lauantai), aikuiset 18 € (sunnuntai), ryhmät 18 € ( min. 
20 henkeä), kerhot 18 € (mallikortti lähetetty meille ennakkoon), lapset 6 € (7-15 v), 
perhe 40 € ((2 aik + 2 alle 15 v) ja tietysti ilmainen pysäköinti.
Tapahtuma avaa näyttelykauden ja nyt on taas mahdollista ilmoittaa autosi tai moot-

fhra-tre.net. Valituksi tulleille lähetämme erillisen näyttelysopimuksen ja kaikkiin il-
moittautuneisiin olemme yhteydessä.  Autojen, moottoripyörien ja kerhojen tiedus-

Laakso. Ilmoittautumisaika päättyy 27.03.2011

PIENOISMALLIPÄIVÄ
Lauantaina 05.03.2011 klo 11.-17.00 järjestetään Pienoismallipäivä Sampolassa, osoit-
teessa Sammonkatu 2, tutustu tapahtuman ilmoitukseen sivulla 23.

STREET & DRAG TEAM 2011
Kerhon street & drag race teamin vuoden 2011 sopimuskaavakkeita saatavana toimis-
tolta. Takaisinpalautus 30.04.2011 mennessä.

FORD MUSCLE
Ville Sieversin Ford Torino on päässyt amerikkalaisen Ford Muscle lehden kalenteriin, 
kyseisen kalenterin tilaukset: www.fordmuscle.com.

MUUTTANUT
Jäsen 1673 Anne Viitasen, Vantaa jäsenposti palautuu toimistolle saatteella: muuttanut. 

VUOSIKOKOUS
Tämän vuoden vuosikokous on pidetty ja kokouksessa päätettiin mm. erovuoroiset 
johtokunnan jäsenet Ismo Laakso, Jukka Jokinen, Antti Kivinummi ja Mauri Hakala valit-
tiin yksimielisesti jatkamaan seuraavat kaksi kautta johtokunnassa. Jäsenmaksuksi pää-
tettiin aikuisille 25 € / kalenterivuosi ja alle 15 v 10 € / kalenterivuosi. Tilintarkastajaksi 
valittiin Jukka Lahdenperä (KHT) ja varatilintarkastajaksi valittiin  Veikko Terho (KHT).

WINTER SWAP MEET
Winter Swap Meet Teivon Raviradalla lauantaina 26.03.2011 klo 08. -15.00.  
Toimitsijoiden ilmoittautumiset Harri Kopralle iltaisin 0400-735727.  

ajoissa paikalle. Jäsenten vapaaliput voimassa olevalla jäsenkortilla tapahtuman pääpor-
tin lippukopista aukioloaikana.

X-MAX PARTY
Välivuoden jälkeen palaamme takaisin entiseen eli Metro-Auto areenan Kaatopaikalle. 
X-Max party järjestetään lauantaina 11.12.2010. Ohjelmassa ruokailu, keilailua, bändi 
jne. Katso tapahtuman tarkempi ilmoitus sivulta 11.

WINTER PARTY
Entinen tikka- ja biljardikisa uudistuu ja se on nyt nimeltään Winter Party,
katso tapahtuman tarkempi ilmoitus sivulta 23.

RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehden seuraavaan numeroon tarkoitetut jutut, kuvat ja muuta materiaalia voit 

TALLIPAIKAT
Kerhotallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut tallinvalvoja Jukka 
Jokiselta numerosta 0400-623656.

PÄÄTÖKSIÄ
Kokouksessa päätettiin mm: vanhoilla tarkistetuilla ehdoilla palkataan Kari Salomaa 
määräaikaisen työsuhteeseen hoitamaan mm HR&RS:n järjestämistä, markkinointia, 
mainontaa, tapahtumien kehittämistä, painotöitä, toimistotöitä ja muita erikseen sovit-
tavia työtehtäviä ja Ismo Laakson HR&RS:n osastopaikkkojen prosenttikorvaus muu-
tetaan määräaikaiseksi työsuhteeksi ja tehtävinä mm näyttelyosastojen myynti,  yh-
teistyösopimuksien hankinta, toimistotyöt ja muut erikseen sovittavat työtehtävät. 
Molempinen kustannuksista vastaa Fastwheels Oy.

VUODEN 2011 TAPAHTUMIA

05.03.2011 Pienoismallipäivä, Sampola
26.03.2011 Winter Swap Meet, Teivon Ravirata
27.03.2011 Kevätkokous, kerhotilat
16.-17.04.2011 Hot Rod & Rock Show, TESC Pirkkahalli
08.10.2011 October Swap Meet, Teivon Ravirata
30.10.2011 Vuosikokous, kerhotilat
10.12.2011 X-Mas Party, Ravintola .......
Tapahtumalistaa täydennetään myöhemmin, päivämäärien varmistuttua. Kuten var-
maan muistat, että FHRA Tampereen seutu ryn jäsenillä on edelleen ilmainen sisään-
pääsy järjestämiimme yleisötapahtumiin, voimassa olevalla jäsenkortilla.

JOHTOKUNTA v. 2011:
Puheenjohtaja Kari Salomaa
Varapuheenjohtaja Ismo Laakso
Sihteeri Harri Kopra
Jäsenet Jukka Jokinen

Ilkka Salovaara
Antti Kivinummi
Jari Männikkö
Mauri Hakala
Timo Siipola

TOIMISTO:
Kuninkaankatu 44, 33200 Tampere

Postiosoite: P.O.Box 177
33201 Tampere

PIENOISMALLIJAOS v. 2011:
Ohjaajat: Harri Laakso

Jarkko Syrjänen
Kokoontuminen maanantaisin klo 18.00
Hepolamminkatu 43, 33720  Tampere

SÄHKÖPOSTI:

INTERNET:
www.fhra-tre.net
Internet-toimitus: Olavi Tuominen

KERHOTALLI:
Hepolamminkatu 43, 33720  Tampere
Puh. (03) 318 0300
Tallipaikkojen tiedustelut ja varaukset:
Jukka Jokinen, puh. 0400 - 623 656

SALOON 43:
Avoinna tarvittaessa, Hepolamminkatu 43,
33720  Tampere, puh. (03) 318 0300

JÄSENMAKSU v. 2011:
25 € aikuiset / kalenterivuosi
10 € lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

JÄSENMÄÄRÄ 15.11.2010:
514 jäsentä

TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Tomi Lehtonen
Heli Satuli
Martti Piltz
Jari Männikkö
Ismo Laakso
Kari Leponiemi
Kari

JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry
PAINOSMÄÄRÄ:
600 KPL

PAINOPAIKKA:
Idepap Oy, Kokkola

TAITTO:
Paino-Arena Oy
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Kalifornialaisen autovuokraamon 
valikoimassa silmä lepää.

Miljoonakaupungissa kehoitus käsijarrun kiskomi-
sesta päälle on parempi ottaa tosissaan.

San Franciscossa käsijarru on välttämätön 
väline kaupunkiajossakin.

Bensa maksoi Los Angelesin
Bevelry Hillsin luksusalueella 
3,19 dollaria gallonalta.

American 

tuttu Mel’s Diner 
Los Angelesissa.

Hevosvoimatäyteinen roadtrip USAn länsirannikolla tarjosi 
unohtumattomia kokemuksia, mutta opetti myös, ettei kaik-
ki ole aina suurempaa Jenkkilässäkään. Ainakaan menoveden 
hinta.

Viime kesänä toteutetun reissumme ehdoton kohokohta oli 
NHRA Full Throttle Drag Racing Seriesin Kalifornian osakil-
pailu. Napa Valleyn varakkaan viinilaaksojen maisemissa kisat-
tu Fram Autolite NHRA Nationals veti paikalle kymmeniä tu-
hansia katsojia. Monet viettivät paikan päällä kiihdytysautoja 
ihaillen koko viikonvaihteen. Ja viimeisen päälle ammattimai-
seen tyyliin hoidetusta oheisohjelmasta ei jenkkityyliin ollut 
puutetta. 

Reilun puolen tunnin ajomatkan päässä San Franciscon poh-

tofaneista etenkin lauantaina. Puolustavia mestareita Antron 
Brownia (Top Fuel) ja Tim Wilkersonia (Funny Car) ei kuiten-
kaan tällä kertaa palkintopallilla nähty. Funny Car -luokan voi-
ton korjasi Jack Beckman, hopealla Gary Dewsham ja kolman-
tena legendaarinen moottoriturpa John Force. Forcen kohdal-
la lajittelut sujuivat upeasti, mutta toisella kierroksella tallin tie 
nousi pystyyn. 

Top Fuel -kuninkuusluokan voiton kirjasi Kalifornian osa-

-luokkaa, josta on siitäkin harrastelijamaisuus kaukana. 
Parhaiden autojen ajat ovat luokkaa 6,660-6,700. Kisan kaavio 
oli rakennettu 32 autolle. Mukana kisasi runsaasti Mustangeja, 
Camaroita ja Firebirdejä. Joukossa oli myös vanhempaa kalus-

Studebaker.

Santa Monican rantatiellä riitti toinen toistaan 
uskomattomampia ja ihanampia ilmestyksiä.

Teksti: Heli Satuli, kuvat:  Tomi Lehtonen
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NHRA Drag Racing kerää jenkeissä kymmeniä tuhansia katsojia. 
Kisat näkyivät myös suorana lähetyksenä ainakin parilla televisio-
kanavalla.

Super Stock-luokan Camaro Kalifornian auringon alla.

Top Sportsman -luokan autojen parhaimmisto 
yltää aikoihin 6,660-6,700.

Kaksi Pro Stock-luokan Mustangia lähdössä.

Moni saapui seuraamaan NHRA Nationals -kisoja 
perheen voimin koko viikonlopuksi.

Moottoriturpana tunnettu John Force onnistui lajitteluissa. 
Televisiokamerat seurasivat miestä herkeämättä ja haas-
tatteluissa suu kävi entiseen malliin epäonnistumisesta 
huolimatta.

Pääsimme tutustumaan myös paikalliseen drifting-kulttuuriin. 
Tämän lajin harrastelijatasossa ei pieni Suomi jää toiseksi. 
Haastattelulta ei voinut välttyä, kun tapahtuman järjestäjät 
kuulivat meidän tulleen Suomesta asti seuramaan tapahtumaa. 
Autoja pääsi seuraamaan 10 metrin etäisyydeltä radasta. 
Kuvassa Nissan 240sx.
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Pientä aamupalaa aitoamerikkalaiseen 
tyyliin.

  Tankkausta Las Vegasin Nascar Cafessa.

Lengendaarinen Golden Gate. Reissussa lämpötila vaihteli 
Vegasin varjon +47 celciuksesta San Franciscon viileän 
merituulen virkistämään +15 asteeseen.

Kahden viikon autoreissuun mahtui Californian autotapahtumien
lisäksi myös käynti naapuriosavaltio Nevadassa.

Las Vegasin pääkatu on vaatimattomasti 14 kaistainen,
liikennettä riitti arki-iltanakin jatkuvaksi ruuhkaksi.

Hollywood-tähtöstenkin suosima Inn&Out Burger 
-ketjun valikoima ja sisustus muistuttaa 1950-luvun 
kulta-ajoista. Listalla oli tasan kaksi hampulaisvaih-
toehtoa.

Mustangin varaosaliikkeen valikoimaa 
San Josen teknologiakaupungin lähiössä.
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Falun on Tukholmasta noin 230 kilometriä huis metsään. Metsä 
tunnetaan Taalainmaan suomalaismetsänä syystä, että Savosta 
muutti sinne siirtolaisia 1600-luvulla. Täältä on kotoisin ne höl-
möt puuhevoset, jotka ovat ruåtsalaisten tunnuksina joka paikas-

vulla suomalaisia muutti kaivos- tai rautateollisuuspaikkakunnille 
kuten esimerkiksi Borlänge, Leksand, Rättvik, Mora ja Falun. 

Lugnet on Falunin kaupunginosa, jossa on Ruåtsin valtion hiih-
tostadion eli se on siis Euroopan tai peräti maailman merkittävin 
pohjoismaisen hiihdon suksimapaikka. Se on samalla valmennus-
keskus, jossa leireilee paljon suomalaisiakin urheilijoita. 

Romutorin nimi on DAK-marknaden, Lugnet, Falun. DAK on 
Dalarnas Automobil Klubb eli paikallinen vanhojen ajoneuvojen 
harrastajien kerho. Kotisivu: www.d-a-k.se. 

Tapahtuma on Svenpellejen perinteisiä suuria romutoreja 
Södertäljen lisäksi. Myyjiä oli noin 500 ja kävijöitä noin 20 000. 
Myyjistä oli pari suomalaista, katsojista noin neljä bussillista 
eli Tampereelta, Jyväskylästä, Vaasasta ja Turusta. Lehtitietojen 
mukaan sateen uhka (= Ruåtsissa auringonpaiste, koska 
Hannuhanhethan tietävät, että auringonpaisteen jälkeen tulee 
sade) rokotti vähän harrasteajoneuvojen määrää. Niitä oli ehkä 
noin 1 000. 

Enemmän kuin kolme neljästä harrasteajoneuvosta on jenk-
kejä. Ruåtsissa se on ihan luonnollista, koska harrastus on siellä 
niin vanhaa, että pussihousumobilistit ovat jo kuolleet vanhuuden 
heikkouteen. Jenkkiautoharrastajiin verrattuna minäkin tunsin it-
seni ihan nuoreksi. (mitä toki olenkin, 62 v!)

Ruåtsissa on, paitsi muutenkin paljon hienoja veteraaniautoja, 

kuin muutama hassu kappale, esimerkkinä vaikka Hudson Hornet 
ja Fordin Paksukuonot. Se mikä minulle pistää aina silmään, on 
ruotsalaisten harrasteautojen korkealuokkainen maalaus. 

Myyntitavaroista lähes kaikki ovat autonosia, kotitarvesälän 
myyjät on erotettu omaksi osastoksi. Auton osista Volvon palaset 
olivat tietysti yleisimpiä. Hinnat ovat niin paljon halvempia kuin 
Suomessa, että myyntikate jäisi aika huikeaksi, jos olisi ostanut 
romut tänne myytäväksi. Hinnoissa tuntui olevan paljonkin tinki-
varaa. Vähän yllättävää oli, kun tarjontaa muuten oli paljon, ettei 
yhtään varsinaista kirjamyyjää ollut tyrkyllä. 

No, kannattiko käydä? Joo, löysin yhden kirjan, jota tuskin oli-
sin voinut Suomesta saada. En kylläkään etsinyt sitä, mutta kun 
en etsimääni löytänyt, niin tämä oli hyvä ylläri. taidan lähteä ensi 
vuonna uudestaan.

FALUNIN ROMUTORI

Vanhoja ajoneuvojakin oli, mutta ehkä noin 10 kappaletta tuhan-
nesta ajopelistä. Tässä aika orkkiksen näköinen pakollinen T-Ford 
ja taustalla Adler.

Näillä yritetään aina viihdyttää 
katsojia. Tämä on Lambretta ja ai-
van vimosen päälle entistetty. En 
ole koskaan päässyt ajamaan si-
variscoottapyörää, voisi olla haus-
ka tai kamala kokemus!

Tämmöstä Chrysler Windsor Coupea 
ei varmaankaan ole aikoinaan ekysnyt 

yhtään Suomeen. Tosi tyylikäs 
pirssi, käyttöjäljistä päätellen 

usein liikenteessä.

Vanha Tuntsakin löytyi.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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Hieman eri-ikäisiä Fordin 
paksukuonoja oli hienos-
sa sekä huonossa kunnos-
sa useita. Tämä peli kököt-
ti paikallaan jo aamuvar-
haisella.

Joku oli värkännyt Morris Minorin pakusta hienon mainosauton Kivinummen Antille. 
Tässä on aika paljon Svennejen tyyliä: pussihousumobiili on värjätty täysin auton alku-
peräiseen tyyliin tai aikakauteen sopimattomasti ja tulos on aivan huikaisevan hyvä!

Porsche 356 Speedster 1600 (vm 1956) on Ruåtsissakin 
niin harvinainen pirssi, että tämä yksilö on rahdattu 
Jenkeistä. Tämä on varmasti unelma-auto sekä nuoril-
le että vanhoille. Vaikka nämä varhaiset Porschet ovat 
tyypillisesti Euroopan kilpailuihin tehtyjä urheiluautoja, 
Speedsterit tehtiin nimenomaan Jenkkimarkkinalle, mis-
sä ne saivatkin suosiota.

Volvon 831 ”Emakko” on aika tyypillisesti Ruotsissa1950-luvulla teh-
ty 1930-luvun amerikkalainen auto. Emakko oli Ruotsín taksin pe-
ruskalustoa pitkään, Suomessakin niitä oli sekä taksina, että poliisi-
autona.

Kuulemma pussihousuharrasteparkin arvon mit-
ta Suomessa on, kuinka monta Morgania siellä on. 
Falunissa oli muutamia, joten pakko oli kuvata!

Olen aina sanonut, ettei Buickin Riviera Coupea 
tyylikkäämpää autoa ole keksitty vieläkään, mutta 
tämä Järrudds Bilin taiteilema auto on aivan huippu. 
Järruddien autoja on ollut HR& Rock Showssa, ettei 
vaan tämäkin?

Hiihtostadionin maalialue oli hauskasti kum-
puilevaa maastoa, mikä teki rumutorista aina-
kin raviratatoreja viihtyisämmän. Väkeä oli aa-
muvarhaisesta alkaen paljon, mutta iltapäivällä 
vielä enemmän. 
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Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Restauranta-päiville perustettiin muu-
tama vuosi sitten harrasteajoneuvopark-
ki SWAPien esimerkin mukaisesti. Parkin 
suosio on jatkuvasti kasvanut. Aika mielen-
kiintoista, mutta jenkkiautot ovat voimak-
kaimmin kasvava autoryhmä. Tieteellinen 
tutkimukseni osoitti, että noin yksi kol-
mesta harrasteautosta on jenkki. Se on 
siihen nähden paljon, että perinteisesti-
hän RR-päivä on nimenomaan mobilistien 
tapahtuma. Veikkaan, että jo ensi vuonna 
jenkit ovat enemmistö autoista. Syitä tä-
hän on varmasti paljon, mutta kyllä se ihan 
varmasti osoittaa myös sitä, että jenkkien 
arvostus veteraaniautoina nousee ja on 
jo noussutkin. Samalla tietysti myös vete-
raaniajoneuvoharrastus varmaankin vih-
doin pääsee eroon siitä aika lapsellises-
ta jakautumisesta pussihousuihin ja jenk-
keihin. Oheiset kuvat näppäilin, kun olin 
Syys-Restauranta-päivien harrasteparkis-
sa liikenteenohjaajana.

Ehdoton suosikkini oli tämä Lincoln Cosmopolitan. Auton muotoilu on niin huikaiseva, että moni 
ohikävelijä päätteli, että sen täytyy olla tuunattu, kuten esimerkiksi etulamput.

Cosmopolitanissa oli 
tämä hieno tarra. Uskon 
ymmärtäväni sen viestin. 
Museomiehenä olisin kyllä sitä 
mieltä, että esimerkkejä 
juuri jenkkiautoharras-
tuksesta ja sen erilaisis-
ta tyylisuunnista pitäisi 
tallentaa museoon ker-
tomaan tuleville su-
kupolville suomalai-
sen kulttuurin ja elä-
mänmuodon tästä vai-
heesta.

Jos kysyisi, mikä oli RR-harrasteparkin yleisin 
auto, niin kukaan ei olisi osannut vastata oi-
kein! Se nimittäin oli Dodge Charger, Tässä 
esimerkkinä etualan oranssi Chargeri. Sen li-
säksi oli musta, punainen ja valkoinen eli siis 
neljä Chargeria. Yleisyydessä ainut kilpaili-
ja oli Volvo. Jos olisi laskenut yhteen 140- ja 
240-mallit, niitä olisi ollut enemmän, mutta 
nehän ovat selvästi eri malleja. Kaminan la-
valle on päässyt aito itäpyöräkin.

Nämä vanhat jenkit ovat roddareille aika tuttuja, mutta voihan tätä kat-
soa vaikka Ford-asetelmanakin. Nämä kyllä kiinnostivat Restauranta-
kansaa ja ne oli sijoitetukin kunniapaikalle. 

Tämä Cougar on muutenkin hieno peli, 
mutta maalaus oli tehty niin hyvin,
että se vastaa hyvinkin 
Svenpellejen autojen
maalausta.
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Ruokailu alkaa klo 19.30 Liput 20 €
Lipun hintaan sisältyy ohjelma ja ruokailu.

KERHON X-MAS PARTYN LIPUN NYT MYYNNISSÄ MM. TOIMISTOLLA.
MUISTA OSTAA LIPPUSI ENNAKKOON TAI TEHDÄ PAKOLLINEN ENNAKKOVARAUS TOIMISTOLTA 05.12. MENNESSÄ

SÄHKÖPOSTILLA: office@fhra-tre.net

LAUANTAINA 11.12.2010 KLO 19.OO - 01.00

-keilailua, -musiikkia, Aspest-bändi, -palkintojen jakoa, 
-ruokailua, -arpajaiset, -pullonheitto,

-yleistä hauskan pitoa ja tietysti iloisia juhlijoita.

ILLAN MENU
-vihreäsalaatti, -pastasalaatti, -lämmin vihanneslisuke

-kermainen broileri, -uunipossu, -juustoperuna
-kermaperuna, -patonki+levite, kahvi

Rambler on kadonnutta kansanperinnettä. Se on vähän harmi, koska sen valmistajateh-
das itse asiassa oli aikaansa edellä, kun se tuotti järkevän kokoisia autoja kauan aikai-
semmin, enen kuin isot tehtaat toivat 1960-luvulla markkinoille compact carit. Rambler
Ambassador on aina ollut harvinainen auto, varsinkin Suomessa, mutta rättikattomallis-
ta en ole edes kuullut. Tämä koriltaan aika orkkiksen näköinen peli on taatusti harvinai-
suus maailmallakin.

Paikkaseudun mobilismin Grand Old Man, Mäkipään Rane, 
keventää kokoelmaansa. Nämä enemmän tai vähemmän lii-
kuttavat, mutta Ranen jäljiltä erinomaisen hyväkuntoiset itä-
pyörät olivat tyrkyllä noin tonnin hintaluokassa: K-125 vm 
1955, K 55 vm. 1956, Jawa moposkootteri vm, 1959 ja 
Moskovan Tähti (Moskva M1 A) vm. 1949.

Tämä Pontiac 
Grand Prix oli yksi au-

toista, mikä sai melkein hauk-
komaan hekeä, niin upea se oli.

Tämä Buicki on kyllä vaikutta-
van näköinen peli. Rättikatto ja 
suunnilleen Atlantin kokoinen ta-
kapelti ovat mielenkiintoinen yh-
distelmä.
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Teksti ja kuvat: Jari Männikkö 

Aina ei tarvitse lähteä hankkimaan 
Amerikkalaista harraste autoa ison ve-
den takaa. Sellainen saattaa löytyä jo 
Ahvenanmeren tuolta puolelta.

Parin vuoden ajan olen suunnitellut 
vanhan Jeep Willyksen hankintaa. Auton 
löytyminen kohtuu hintaan Suomesta oli 
hankalan oloista,  jenkkilässä tarjontaa oli-
si ollut ja hankintahintakin kohtuullinen. 
Auton rahtaus taas tänne olisi ollut suh-
teellisen arvokasta. Tämän johdosta pää-
dyin tarkkailemaan Ruotsin tarjontaa.

Aikani noita katselin ja sopivan auton 
ilmaantuessa, ruvettiin tarkemmin tiedus-
telemaan sekä tutkimaan käytännön asi-
oita. Tällöin ensimmäinen ogelma oli tuo 
mokoma ruotsin kieli. No apuhan löytyi 
helposti, kilautettiin kaverille eli Hakalan 
Maurille. Mauken olen tuntenut jo seitse-
mänkymmentäluvun puolestavälistä lähti-
en, ravintola Cabaree Oskarin keittiössä-
hän sitä aikoinaan tavattiin. Minä nuorena 
kölvipoikana ja Maueke kokkina.

No Mauken ylipuhuminen moiseen au-
tokaupan välittäjäksi ei ollut vaikea työ-
maa. Puhelin soitollahan nuo asiat rupe-
sivat sujumaan ja ihan Ruotsiksi kyllähän 
Mauke tuon puhumisen taitaa. Willyksen 
myyjä kehui ensin pitävänsä loman ja sen 
jälkeen tekevänsä kaupat. No tuohan 
loma venyi sitten yli kuukauden mittai-
seksi. Siinä meinasi jo meikäläisen usko-
kin loppua, mutta Mauke muutaman ker-
ran sinne soitteli ja vihdoin saadessaan 
vastauksen kilautti meikäläiselle ja kysyi 
mitä tehdään. Totesin että haetaan Willys 
Sahalahdelle.

Liput Siljalta ja tietenkin kerhon alen-
nuksia hyväksi käyttäen. Mauken Pösällä 
ja trailerilla varustettuna Turkuun ja siel-
tä Tukholmaan. Paikallistuntemushan oli 
kovaa luokkaa ja aikainen kellonaikakin 
pelasti meidät isommilta aamuruuhkilta 
Tukholmassa. 

Navigaattoriin yritettiin syöttää Jeepin 
nouto osoitetta huonolla menestyksel-
lä kylläkin. No suunta oli kuitenkin sel-
villä, sekä matkan pituus noin 80 km. No 
Mauken paikallistuntemus ilmeni hienosti, 
pissa hätä yllätti ja totesimme kyltin jossa 
luvattiin taukopaikan olevan 2 km päässä. 
Kylttiä seuraten löysimme toisen ja kol-
mannenkin levähdyspaikka kyltin tosin 
emme levähdyspaikkaa. Ei siinä muu aut-
tanut auto tiensivuun ja asioille puskaan, 
no Mauke yritti vielä syöttää nouto pai-
kan tietoja navigaattoriin no huolihan se 
tiedot heti kun ne kirjoitti oikein. No noi-
ta epämäärisiä taukopaikan kylttejä seura-

tessamme olimmekin menneet aivan oi-
keaan suuntaan ja olimme muutaman ki-
lometrin päässä tavoitteestamme.

Talo jota haimme löyti helposti ja tielle 
näkyi jo tallissa oleva Willys. Välittömästi 
koeajolle joka sisälsi tie ja maaso osuu-
den, auto todettiin toimivaksi ja muuten-
kin ihan kelvolliseksi. Eli paperin tekoon 
ja sitten tietenkin myös maksamiseen, 
mikä mielestäni oli ihan turhaa toimin-
taa. Myyjän kysyessa kuinka kauppa mak-
setaan niin Maukenhan oli pakko tokaista 
että rahallahan tuo, myyjä kuitenkin tar-
koitti kysymyksellään euroja tai kruunuja. 
tosin tuo Mauken toteamus oli ihan pai-
kallaan oltiinhan Ruotsissa.

Kaupanteon jälkeen auto traileril-
le ilmassa tosin oli pientä jännitystä saa-
daanko Jeeppi kuinka sopimaan kärrylle. 
No trkkastihan tuo oli suunniteltu juu-
ri kärryn sisäpuolelle saatiin koko auto. 
Yhdistelmä tielle ja keula kohti Tukholmaa, 
kuorman tarkistus ja liinojen kiristyksen 
jälkeen Pösö tankille. Tämän jälkeen hu-
risteltiinkin odottamaan iltalaivan lähtöä. 
Aikaa kun oli ruhtinaallisesti aikaa tapet-
tiin pitzan syönnillä sekä suun pieksennäl-
lä ja tämähän meiltä kävi hyvinkin.

Turussa tulli toivotteli hyvät huomenet 
ja kehuivat, että onhan pojilla komia kul-
kupeli trailerilla. Yksien välikahvien kautta 
Sahalahti cityyn ja jeeppi oli tallissa. Suuret 
kiitokset tästä onnistuneesta reissusta 
Hakalan Maukelle.

Jeeppi Ruotsista
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TAMPEREEN MESSU -JA
URHEILUKESKUS
PIRKKAHALLISSA

16. – 17.04.2011

FHRA Tampereen seutu ry
(03) 214 2599 | office@fhra-tre.net

Omistatko näyttelykuntoisen Klassikon,
Rodin, Customin, Muskelin tai Harrikan?
Ota yhteyttä ja tuo helmesi näytteille!
Ilmoittautumiset 27.3.2011 mennessä

Joskus, kun on saatava kunnon burger, ota suunnaksi 
Lielahdessa sijaitseva American Diner. Huhtikuussa 2008 
avattiin Kruunukeskukseen Taninkadulle 250-paikkainen 
ruoka- ja seurusteluravintola. Ravintola on rakennettu ai-
toon Diner-henkeen, jousitettuine nahkasohvineen, neon-
valo-mainoksineen ja peltikyltteineen. Ravintolan teemana 
ovat myös pienoismallit 50- ja 60-lukujen ”dollarihymyistä”, 
huoltoasema-rekvisiitta sekä fi guurit aikakautensa julkkik-
sista. Diner sijaitsee katutasossa ja pysäköintitilaa on run-
saasti ravintolan edessä isommillekin cruising-ryhmille.

Ah, ja se ruoka. Dinerin ruokalista perustuu reiluihin ja mut-
kattomiin annoksiin. Burgereista löytyy liha-, kana- ja kas-
visversioita aina Big Tower- kokoon saakka, jossa on 1000g. 
aitoa Dinerin burger-pihviä. Buffalowingsit, ribsit, sand-
wichit sekä pihvit pippurikastikkeella eivät jätä vaativam-
paakaan ruokavierasta nälkäiseksi. Lasten burgerit tarjoil-
laan teemaan sopivista classic cruising-autoista. Ateria on 
mukava päättää vaikkapa vanilja-vaahterasiirappipirtelöllä 
tai täyteläisellä Brownie-suklaakakulla. Myös aamiaista on 
tarjolla koko päivän;)

Lounasaika on Dinereissa arkisin klo 11–14. 
Lounasvaihtoehtoina tarjolla on salaatteja, burgereita, ko-
tiruoka-annoksia sekä kokolihaleikkeitä. Lounaan hinnat si-
joittuvat 7,50- 8,70 :n välille.

Lielahden iloista tiimiä vetää ravintolapäällikkö Katriina 
Lehtonen ja ruokatuotetta hoivaa keittiöpäällikkö Toni 
Hirvimäki. Lielahden Diner on avoinna maanantaista tor-
staihin kello 11–22, perjantaisin ja lauantaisin kello 11–23 
ja sunnuntaisin kello 12–22. Tiedustelut ja varaukset puhe-
limitse numeroon 03–2604100 tai sähköpostitse katriina.
lehtonen@diner.fi . Voit tutustua ravintolaamme myös Dinerin 
sivuilla osoitteessa www.diner.fi . 

Tähtilipun tunnelmaan pääset
Lielahden Classic American Dinerissa

Vuonna 2010 saavat FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenet 
jäsenkorttia vilauttamalla 15 %:n alennuksen ruokalistan 
normaalihintaisista annoksista (ei lounas), sekä ilmaiset 
kahvit baaritiskiltä noudettaessa.
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Pikkujoulut lähenee
Muistoja menneistä
pikkujouluista!

Kuvat yhdistyksen arkistosta keräsi Ismo Laakso
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Helsinki-Tukholma tai p.v
• Hytit -40 % alennuksella
• Ajoneuvot normaalihinnalla
Voimassa vihreillä lähdöillä.

Turku-Tukholma tai p.v
• Hytit -40 % alennuksella
• Ajoneuvot -40 % alennus
Voimassa vihreillä lähdöillä.

Helsinki-Tallinna tai p.v
Tallink Shuttle sekä Baltic Princess (kansipaikka)
• Henkilöliput 25 €/hlö/suunta
• Autot 20 €/suunta, van high 45 €/suunta
• Ajoneuvot max. 12 m pitkä ja yli 2,4 m korkea 90 €/suunta.
Voimassa kaikilla lähdöillä.

Helsinki-Rostock tai p.v
• Hytit -25 % alennuksella kaikilla lähdöillä
• Ajoneuvot -50 % vihreillä ja keltaisilla lähdöillä
• Ajoneuvot -25 %  punaisilla lähdöillä

Lisätiedot ja varaukset:
Silja Line, puh. 0600 174 552, Tallink, puh. 0600 157 00
Puhelinmyynti avoinna joka päivä 8.00-21.00,
(1.64 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm). www.tallink.fi www.silja.fi 

Prosenttialennukset lasketaan normaaleista reittimatkahinnoista. Hinnat eivät ole voimassa erikoislähdöillä eikä niihin voi yhdistää muita alennuksia. Alennus ei koske 
rahtiliikennettä. Jäsenkortti on esitettävä lippuja lunastettaessa sekä lähtöselvityksessä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koko Itämeri ulottuvillasi!
FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenenä saatte erikoishintaisia matkoja 
Tallink Siljan reittiliikenteessä. Mainitse varauksen yhteydessä 

Reittimatkat erikoishinnoin

SAKSAHampuri

SUOMI

RUOTSI

VIRO

LATVIA

Tallinna

Riika

Silja Line
Tallink

HelsinkiTurkuAhvenan-
maa

Rostock

Tukholma

TANSKA

Kööpenhamina

Berliini

Hinnat voimassa 31.12.20 0  asti. Alennus on voimassa seuraavissa matkustusluokissa: kansipaikka–A-luokka. Hinnat koskevat alle 10 henkilön reittimatkavarauksia. 1

FHRA Tampereen seutu ry:n asiakasnumero 5274.
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Oulussa on kiistatta SAHK:n jäsenkerhojen automuseoi-
den lippulaiva. Museorakennus on arvokkaalla tontilla aivan 
valtaväylien ääressä. Junaratakin menee ihan vierestä, har-
mi vaan, että asemalle on vähän matkaa. Museorakennus 
on varta vasten tehtäväänsä rakennettu. Sen mallina on 
A-Fordin pyörän puolikas. 

Museo on siisti ja valoisa, mikä näkyy pienenä haittana va-
lokuvissa, kun luonnon taustavalo ainakin kesällä voittaa si-
sävalaistuksen. Museota hoidetaan hyvin ja ajoneuvot kiiltä-
vät ja loistavat hienoina. Oulussa on taitavia ja tarkkoja en-
tisöijiä, mikä epäilemättä näkyy näyttelykalustossakin. Suuri 
osa ajoneuvoista vaihtuu uuden näyttelyn myötä parin vuo-
den välein. Nyt esillä ovat Itäajoneuvot. 

Museon perustakalusto on kanttiautoista alkaen jonnekin 

lyyn pari. Vomag- kuorma-auto on maailman vanhimpia säi-
lyneitä Vomageja ja Sisun lavettiveturi on jo ajatuksenakin 

P 70 Zwickau oli aikansa ”kuttaperkkaferrari”. Kori on valmistet-
tu kangaskuidusta ja fenolihartsista eli samasta aineesta, joista 
”Vauhtipahvin” kuoret tehtiin vielä 1990-luvullakin. Taustalla Ihva 
Ähvä 9 ja 8, reunoilla pilkistävät Lada ja Warpunen.

Oulun Automuseo on helppo löytää eikä talosta voi 
erehtyä. Se on kuin A-Fordin pinnavanteen puolikas. 
Talo on puoliympyrän muotoinen, mikä antaa sisäti-
loillekin mielenkiintoisen mutkamuodon.

Kantti kertaa kantteja on osoit-
tamassa sitä, että oululais-

ten pitkää autoharrastamis-
ta. Etualla on Chevrolet jostain 

1920-luvun loppuvuosilta.

Paikallisia erikoisuuksia on retrotuotantona tehty jääkii-
täjä. Siinä moottorivoimalla sirkkelin terä työntää potku-
kelkkaa eteenpäin. Kuulemma on ollut varsin mielenkiin-
toinen ajettava. Erityisesti on pitänyt varoa, ettei sirkkelin 
terä vie tossuista kärkiä ja mahdollisesti mukana var-
paita. 

niin törppö, ettei niitä ole tehty kuin yksi. Oulu on ollut tärkeä puuta-
vara- ja voimayhtiökaupunki. Näiden yritysten edustuskalustoa kuuluu 
museon kokoelman.

Oulun automuseon vahvuuksia on sen tiloissa toimiva Cafe Caroline, 
joka on erittäin suosittu alueen lounasravintola. Ravintola mahdollistaa 
museon avoinna olon ympäri vuoden. Hintoja ja muita asioita voi tutkia 

kannattaa sijoittaa keskipäivään käynti Oulun Automuseoon. Samalla 
voi syödä massun täyteen ja hämmästellä hienoja pirssejä.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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Paasikiventie

Harjuntausta

65
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Sellukatu

Valikoimassamme alla olevat laatutuotteet ja satoja muita laatumerkkejä.

Lielahteen avattu uusi, 

vahva ja palveleva 

Fixus-varaosaliike!

Lielahteen avattu uusi, 

vahva ja palveleva 

Fixus-varaosaliike!

Tervetuloa!Tervetuloa!

Fixus Tampere tarjoaa FHRA Tampereen jäsenille 
varaosat erikoishinnoin. Tule tutustumaan ja 
kysymään reiluja tarjouksiamme.
Esitä voimassa oleva FHRA:n jäsenkortti. Erikoishinnat voimassa vain Fixus Tampere -liikkeessämme.

FIXUS TAMPERE Avoinna:
Ma-Pe 8.00-17.00
La 10.00-14.00

Sellukatu 4
33400 Tampere
Puh. 010 650 800
www.fixus.fi



Mekes 400 Muuli oli se ajolaite, jonka piti nostaa Parkano ja Mekes ajoneu-
voteollisuuden maailmankartalle. Keskellä entisöity Mekes Muuli ja taustalla 
metsälöytö Idea oli tehdä konehevonen eli risteyttää maastoauto ja traktori. 
Käytännössä laite oli kahden istuttava avoin pieni lava-auto, jossa on takana 
traktorin pyörät! Idea varmaankin oli loistava, mutta tuotteeseen yhdistyivät 
traktorin ja maastoauton huonot puolet, eikä varsinainen tuotanto koskaan al-

tehty maastoauto, jonka valmistusta myös suunniteltiin, mutta armeija ei huoli-
nut vehjettä käyttöönsä. 

MADE IN PARKANO

Moni ei ehkä ihan heti miellä Parkanoa Suomen liikenteelliseksi kes-
kipisteeksi tai moottoriajoneuvotuotannon Mekaksi. Ehkä se ei sitä ole-
kaan, mutta erittäin suuri änkkäritehdas, Fennosteel, siellä on nytkin. 
Historiassa mystinen Mekes Oy ja sen jälkeläiset edustavat suomalaisia 
ponnistuksia teollistaa maaseutua ajoneuvotuotannolla. Rautatieasemiakin 
on Parkanossa kaksi ja jo esihistorialliselta ajalta oleva Hämeenkankaan tie 
kulkee keskustan läpi. Eli on Parkanolla liikenteellistä perinnettä paljon ja 
junakin pysähtyy toisella asemalla monta kertaa päivässä. 

Parkanon Seudun Mobilistit virittelivät pystyyn automuseon pari vuot-
ta sitten. Museon idea on ylläpitää ja esitellä paikallista liikennekulttuu-
ria eli siis Made in Parkanoa. He pitävät myös kunnossa museon lähellä 
olevaa käytöstä poistettua vanhaa Kivisiltaa. Ensi kesänä kannatta hiljen-
tä Parkanon kohdalla sen verran vauhtia, että käy katsomassa museota. 
Se avataan talven jälkeen Vappuna ja on päivittäin avoinna kesä kauden. 
Ennakkoon kannattaa tutkia reitti, hinnat ja aukioloajat osoitteesta www.

toriasta.

Museorakennus on vanhan sahan puusepäntehtaan talo. 
Aivan talon vieressä on hieno koski, jossa on punalihaista 
kalaakin, jos vain hankkii luvan onkia. Museon maskottina 
on Gaz-kuorma-auto. Se on niin neukkulainen auto, että 
Prusin Antti on nähnyt ohjaamoita, joissa on vielä ameri-
kankieliset tekstit, kun Neukut käyttivät omaan autotuo-
tantoonsa Yhdysvaltojen sodanaikaista lend-and-lease-sota-
tarvikeapua. Muutenkin auton kaikki osat ovat suoria ko-
pioita sodanaikaisesta jenkkien sotilasavusta.

Jokaisessa automuseossa on oma paloautonsa. 
Nekin ovat yleensä poikkeuksetta jenkkejä.. Tämä 
Parkanon palokunnan Servoletti on vuosimallia 
1937 ja yhdistyksen kunnostamana ihan tikissä.

Parkanon puuhamies Petri Tyrkkö nojailee aitoon par-
kanolaiseen Fordista tehtyyn maataloustraktoriin.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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Pohjoismaiden suurin ja suosituin

Ilmainenpysäköinti!

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
- Molemmat totohallit käytössä -
- Myyntitilaa sisällä ja ulkona -

VARAUSMAKSU: 10/20
MYYNTIPAIKAT: alkaen 20

Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
 Aikuiset 5 | lapset alle 12 v ilmaiseksi

La 26.3.2011 klo 08.00-15.00
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HOT ROD & ROCK SHOW

FHRA Tampereen seutu ry järjestää taas uuden järjestyksenvalvojakurssin. 
Kurssin ajankohta on kahtena eri viikonloppuna eli 22.-23.01.2011 ja 05.-
06.2011 klo 10.-18.00, näin saada kurssin vaatimat 32 kurssituntia täyteen. 
Kerho maksaa edelleen kurssin, kortin ja kuvan, kuitteja vastaan. Kurssin 
suorittaneilta edellytetään osallistumista kerhon järjestämiin tapahtumiin 
(swap, näyttely) järjertyksenvalvojana. Kurssille ilmoittautumiset Jari Männikölle 

JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSI 2011
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 La 0 5. 03. 2011  klo 11-17 La 0 5. 03. 2011  klo 11-17

 HUOM! FHRA Tampereen seudun jäsenille uusia jäsenetuja

WINTER PARTY 29.01.2011
(entinen tikka- ja biljardikisa)

HUOM! Uusittu ohjelma, tiedossa ainakin seuraavaa:
sauna klo 16.00 - 18.00
kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain 16 joukkuetta
Kisan päälle mm. makkaran paistoa sekä bändi noin klo 21.30 (kisan jälkeen)

Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut järjestetään lauantaina
29.1.2011 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 ja tallin sauna lämpiää alkaen klo 16.00, joten 
oma pyyhe mukaan ja 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.



P.O.BOX 177, 33201 Tampere

2

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet netistä, toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

T-paidat 7 € ja 10 €

Pinssi 2 €

Farkkupaidat 35 €

Tarra 1 €

Kangas 5 €
Kerhotakit 200 €, kokonahka 350 €

2002

2001

2003

2004

2005

LÄHETTÄJÄ:


