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AJANKOHTAISIA ASIOITA
WINTER PARTY
Uudistunut tikka- ja biljardikisa eli Winter Party vietetään taas lauantaina
28.01.2012 kerhotallilla Hepolamminkatu 43:ssa, katso tarkemmat tiedot sivulta 24.
PIENOISMALLIPÄIVÄ
Tapahtuma järjestetään lauantaina 03.03.2012 tänä vuonna uudessa paikassa eli Tampereen Kauppaoppilaitoksella Sammonkatu 45, katso tarkemmat
tiedot sivulta 31. Jäsenten vapaaliput voimassa olevalla jäsenkortilla tapahtuman lipunmyynnistä aukioloaikana.
WINTER SWAP MEET
Teivon Raviradalla järjestetään Winter Swap Meet lauantaina 31.03.2012
klo 08.00 - 14.00. Toimitsijoiden ilmoittautumiset Harri Kopralle puh 0400735727. Jäsenten vapaaliput voimassa olevalla jäsenkortilla tapahtuman pääportin lippukopista aukioloaikana.
STREET & DRAG RACE TEAM 2012
Kerhon Street & Drag race teamin vuoden 2012 sopimuskaavakkeet saatavana toimistolta office@fhra-tre.net. Takaisin palautus 30.04.2012 mennessä.
HOT ROD & ROCK SHOW
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Pirkkahallissa järjestetään 33.
International Hot Rod & Rock Show 28.-29.04.2012. Näyttely on avoinna la
10 - 18.00 ja su 11 - 17.00. Ohjelmassa mm lauantaina Sauruxet, Klamydia ja
Arttu Wiskari. Lippujen hinnat aikuiset 25 € (lauantai), aikuiset 20 € (sunnuntai), ryhmät 20 € (min. 20 h), kerhot 20 € (mallikortti lähetetty meille ennakkon), lapset 8 € (7 - 15 v), perhe 50 € lauantai, 40 € sunnuntai (2 aik + 2 alle
15 v) ja tietysti ilmainen pysäköinti.
Ilmoittautuminen on alkanut autoille ja moottoripyörille, lähetä kuvia ja tietoja tarjokkaastasi osoitteeseen: office@fhra-tre.net.
Valituiksi tulleille lähetämme erillisen näyttelysopimuksen ja kaikkiin ilmoittautuneisiin olemme yhteydessä. Autojen, moottoripyörien ja kerhojen tiedustelut: 0400-623276 / Kari Salomaa ja firmaosastojen tiedustelut: 0400730294 / Ismo Laakso.
Ilmoittautumisaika päättyy 08.04.2012.
RETRORADIO
Jos tarvitset harrasteautoosi toimivaa retroradiota (RetroSound), niin sellaisen saat nyt Power Setistä Kaukajärveltä. Tutustu soittimiin http://www.powerset.fi/autohifi/retrosound
JÄSENETULIIKE
FHRA Tampereen seutu ry ja Tmi Monialapalvelu M. Sjöberg ovat sopineet
yhteistyöstä. Yhteistyö käsittää FHRA Tampereen seutu ryn voimassa olevalla jäsenkortilla -15% alennuksen normaalihintaisesta hinauspalvelusta. Katso
tarkemmat tiedot sivulta 30.
PÄÄTÖKSIÄ
Kokouksessa on päätetty mm. vanhoilla ehdoilla palkataan Kari Salomaa
määräaikaiseen työsuhteeseen hoitamaan mm. HR&RS:n järjestämistä, markkinointia, mainontaa, tapahtumien kehittämistä, painotöitä, toimistotöitä ja
muita erikseen sovittavia työtehtäviä.Vanhoilla ehdoilla palkataan Ismo Laakso
määräaikaiseen työsuhteeseen hoitamaan mm näyttelyosastojen myyntiä, yhteistyösopimusten tekoa, toimistotöitä ja muita erikseen sovittavia työtehtäviä. Molempien kustannuksista vastaa Fastwheels Oy.
VUODEN 2012 TAPAHTUMIA
28.01. Winter Party, Saloon 43, 03.03. Pienoismallipäivä, Tampereen
Kauppaoppilaitos, 25.03. Kevätkokous, kerhotilat, 31.03. Winter Swap Meet,
Teivon Ravirata, 28.-29.04. Hot Rod & Rock Show, TESC Pirkkahalli, 13.10.
October Swap Meet, Teivon Ravirata, 28.10. Vuosikokous, kerhotilat, 08.12.
X-Mas Party, Ravintola .....
Tapahtumalistaa täydennetään myöhemmin. Muista että FHRA Tampereen
seutu ryn jäsenillä on edelleen ilmainen sisäänpääsy järjestämiimme yleisötapahtumiin voimassa olevalla jäsenkortilla. Vuodelle 2012 on suunniteltu ”kesäjuhlia” parin vuoden tauon jälkeen, tästä lisää asian varmistuttua. Muista tapahtumista tiedotetaan Roddari Magazinen tulevissa numeroissa ja kerhon
nettisivuilla.
TALLIPAIKAT
Hepolamminkadun kerhotallilta mahdollisten tallipaikkojen tiedustelut tallivalvoja Jukka Jokiselta numerosta 0400-623656.
RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehteen tarkoitetut jutut, kuvat ja muun materiaalin voit toimittaa
osoitteeseen: office@fhra-tre.net. Lehdessä on tarjolla myös hyvin edullista
mainostilaa, tiedustelut edellä mainitusta osoitteesta.

ANNA V8-MAGAZINEN JYLISTÄ
KOTONASI JA TILAA SUOMEN
SUURIN JENKKIAUTOLEHTI!
WWW.VEEKASI.NET/TUTUSTU
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ESITTELYT
JATIETOA
TIETOA• TAPAHTUMAT
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NÄYTTELYT
• HARRIKAT
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• V8-MARKET
• TYTTÖKALENTERI
ESITTELYT •• TEKNIIKKAA JA
JAJA
NÄYTTELYT
• HARRIKAT
• KISAT
• V8-MARKET
• TYTTÖKALENTERI

Kuvat: Ari Hoivassilta
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Tähtilipun tunnelmaan pääset
Lielahden Classic American Dinerissa

TAMPEREEN MESSU -JA URHEILUKESKUS
PIRKKAHALLISSA

28. – 29.04.2012

NÄYTTELYSSÄ
MUKANA mm:

Omistatko näyttelykuntoisen Klassikon,
Rodin, Customin, Muskelin tai Harrikan?
Ota yhteyttä ja tuo helmesi näytteille!
Ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä
FHRA Tampereen seutu ry
( 03 ) 214 2599 | office @ fhra-tre.net

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 aitoon Diner-henkeen, jousitettuine nahkasohvineen, neonvalo-mainoksineen ja peltikyltteineen. Ravintolan teemana
ovat myös pienoismallit 50- ja 60-lukujen ”dollarihymyistä”,
huoltoasema-rekvisiitta sekä figuurit aikakautensa julkkiksista. Diner sijaitsee katutasossa ja pysäköintitilaa on runsaasti ravintolan edessä isommillekin cruising-ryhmille.
Ah, ja se ruoka. Dinerin ruokalista perustuu reiluihin ja mutkattomiin annoksiin. Burgereista löytyy liha-, kana- ja kasvisversioita aina Big Tower- kokoon saakka, jossa on 1000g.
aitoa Dinerin burger-pihviä. Buffalowingsit, ribsit, sandwichit sekä pihvit pippurikastikkeella eivät jätä vaativampaakaan ruokavierasta nälkäiseksi. Lasten burgerit tarjoillaan 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, kotiruoka-annoksia sekä kokolihaleikkeitä. Lounaan hinnat sijoittuvat 7,50- 8,70 €:n välille.
Lielahden iloista tiimiä vetää ravintolapäällikkö Jyrki
Hautasuo ja ruokatuotetta hoivaa keittiöpäällikkö Toni
Hirvimäki. Lielahden Diner on avoinna maanantaista torstaihin kello 11–22, perjantaisin ja lauantaisin kello 11–23
ja sunnuntaisin kello 12–22. Tiedustelut ja varaukset puhelimitse numeroon 03–2604100 tai sähköpostitse jyrki.hautasuo@diner.fi. Voit tutustua ravintolaamme myös Dinerin
sivuilla osoitteessa www.diner.fi.

Vuonna 2012 saavat FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenet
jäsenkorttia vilauttamalla 15 %:n alennuksen ruokalistan
normaalihintaisista annoksista (ei lounas), sekä ilmaiset
kahvit.
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GO WEST!!!
Eli merta edemmässä kalassa!

Jos tuntuu että kotimaan harrasteautotapahtumat ei tarjoa täyttä tyydytystä niin
kannattaa katseet ja askeleet kääntää länsinaapurin puoleen.
Vuoden kohokohdaksi on jo useasti noussut elokuun alussa järjestettävä Wheels Nationals ja sen jatkeeksi
Tukholman Cruising-ilta. Tapahtumassa
kiehtoo meikäläisiä se että tapatuma
on yksipäiväinen ja lähellä Tukholmaa,
noin parikymmentä minuuttia satamasta
Barkarbyn pienlentokentälle. Ei nääs tarvi nähdä vaivaa majoituksista. Wheels on
konseptiltaan pitkälti Forssan pick-nickin
kaltainen, on swappia, merkkikerhoja, lippiksenmyyjiä, bändejä sekä näytöksiä, tänä
kesänä nähtiin lowriderien pomppukilpailu. vuosituhannen vaihteessa kun ekoja
kertoja paikalla käytiin oli swappitarjonta hyvinkin runsasta mutta nykyään saa
tosiaan vain t-paitoja ja lippiksiä! Joskin
Teemu löysi ´64 Galaxieensa 5 kpl hyviä
kapseleita, eikä olleet edes kalliita. Mutta
se Wheels Natikoista tällä kertaa ja siirrytään pääasiaan eli Tukholman cruisingiin...
...joka alkaa Sveavägenillä jo iltapäivällä. Ihmisiä vaeltaa kadun varteen tuolien,
pöytien ja kylmälaukkujen kanssa odottelemaan tätä suurta happeningia. Myös oma
seurueemme suuntasi Tukholman keskustaan jo kolmen kieppeissä, eikä yhtään
liian aikaisin, sillä Sveavägen oli jo kahta
puolta autoja parkissa. No, paikka kuitenkin saatiin ja siitä Hard Rock Cafeeseen
hampurilaiselle. Sen tunnin aikana mikä
käytettiin ruokailuun oli katu täyttynyt
sadoista jenkkiautoista. Sveavägen on
kuin luotu cruising-toimintaan, olisko jotain kolme kilometriä pitkä ja molemmissa päissä liikenneympyrä ja kaksi kaistaa
suuntaansa täynnä kalustoa ja bensankatkua. Tunnelma on erittäin rento ja välitön,
jengi pitää hauskaa ja ainakin näyttää siltä että kaikilla on todella kivaa vaikkakin
osa hauskasta on selkeesti hankittu runsaasti alkoholijuomia nauttien! Mutta mitä
siitä sillä virkavalta on mukana juonessa
eikä puutu pikkuseikkoihin eikä oikeastaan isompiinkaan, ainoastaan rätin päällä
istuvia cruisaajia saatettiin kehoittaa laskeutumaan penkille ainakin seuraavaan
risteykseen asti! Ompa nähty sellainenkin
ihme että konstaapeli hyppäsi erään auton
takaluukussa cruisaavien hemmojen seuraksi yhden korttelin väliksi! Porukka rullaa koko illan eestaas Sveaa ja todella hienoa katsella kun cruisigissa aidosti ajetaan
eikä pelkästään kyräillä kädet taskussa au8 RODDARI

ton vieressä niinkuin täkäläisissä ns. cruisingeissa on monesti tapana. Kaikenlainen
harrastekalusto
kruisaa sulassa sovussa, ohi lipuu niin vuosisadan (18001900) vaihteen Oldsmobile kuin upouusi Viper GTS ja ihan kaikkea tuosta välistä! Lukuisat lowriderit ovat aina hauskaa
silmänruokaa ajellessaan milloin etupyörä
metrin korkeudella ilmassa tai perä puolessatoista metrissä, ilmeisen aktiivista on
tämä korviin asti tatuoitu ja muuten latinalais-amerikkalaiseen tyylin sonnustutunut ryhmä. Varmaan viisitoista hydraulipeliä illan aikana nähtiin. Meininki vain
kiihtyy illan hämärtyessä näkyy ja kuuluu
melko reipasta kuminpolttoa ja ja tyhjien
oluttölkkien määrä kadulla on lisääntynyt
huomattavasti. Sitten noin puolenyön aikaan homma loppuu kuin seinään virkavallan toimesta, hämmästyttävän nopeasti keskusta tyhjenee kun liikenne ohjataan pois Sveavägeniltä. Näin sitten myös
oma osastomme kohteliaan konstaapelin
kehoituksesta siirtyy pitkähkön harhalenkin jälkeen satamaan odottelemaan Siljan
paattia, autossa nukkuminen on tässä iässä jo hieman hankalaa mutta päivä on ollut pitkä ja raskas niin muutaman tunnin
sai siinä horrosteltua. Mukana ollut askelmittari näytti kahden aikaan yöllä 12 km
joten ainakin sen verran tuli päivän mittaan nilkutettua vaikka pääosin autolla liikuttiinkin. Laivalla pidetyn palautepalaverin tuloksena oli että ens kesänä mennään
taas! Tuli esiin myös muita Ruotsin tapahtumia joihin voisi käydä tutustumassa
mutta taidetaan olla jo kangistuttu tähän
kaavaan että osaako sitä tapojaan muuttaa!! Kiitokset vielä kerran Jakelle, Tonille
ja Teemulle hyvästä?? seurasta.
Teksti ja kuvat: Hessu
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Tämän vuoden Syysswappiin oli pakko tutustua ensimmäisten
vieraiden joukossa, kun oli muita hommia jo aamupäivän puolella. Ainakin se hyöty aikaisesta saapumisesta on, että parkkipaikkoja on ihan portin vieressä. Toinen hyöty voi olla siinä, ettei paikalla
ole juuri ketään, jolloin on helppo katsella ja ostaakin, jos nyt jotain
tarvitsee. Toisaalta kaikki myyjätkään ei ole vielä paikalla ja kyllähän
swappiin kuuluu vähän tungostakin.
Swappi on swappi, sitä ei voi eikä kannata kehittää. Se on samankaltainen ikoni kuin RR-päivät. Kaikki mitä tehdään kehittämispuolella vain maksaa, eikä tuo mitään uutta. Aika vaikea näistä on sanoa,
mikä oli uutta tai paremmin kuin ennen. Syksyllä on aina vähän erilaista kuin keväällä ja säällä on jonkinlainen vaikutus. Nyt ilma oli
lämpimän syksyn melko kaunis päivä. Aamulla näytti aika hienolta
kun aurinko nousi.

Aamuauringossa parkkipaikka
löytyi ihan portin vierestä.

Uusia Fargoja, mutta aika vanhanaikaisen näköisiä. Sekin
on maailman hämmästyttäviä tosiasioita, ettei Jenkeissä ole
osattu vuosikymmeniin tehdä sellaisia kuorma-autoja, jotka
kelpaisivat Jenkkilän ulkopuolella, lukuun ottamatta joitakin
rekanvetäjiä Venäjänmaalla. Sen sijaan saksalaiset ja ruotsalaiset kuorkkitehtaat röyhivät kaikkialla maapallolla.
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Tuntuu aika epätoivoiselta ruveta virittämään Corvettea näistä pahvinpaloista,
mutta kai ne varaosiksi käyvät, eikä ruoste tietenkään pure niihin.

Romumoppejakin oli tarjolla melko runsaasti, ei
sentään ihan entiseen malliin. Näistäkin varmaan
syntyy ajettavia pelejä ja joku Pellepeloton niistä
jotain vielä maksaakin.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Ulkoalueella on näitä oikean kipparikaman myyjiä
aika monta telttaa. Tässä on vähän valikoidumpaa,
parempikuntoista ja hintavampaa tavaraa. Mutta
laatu- ja hintahaitari on laaja.

Aika kuluu, sen jokainen
huomaa. Tässä viisi kelloa
näyttää ajan kulkua, onneksi
ne näyttävät eri aikaa. Jos ne
mittaisivat samaa aikaa, niin
se ilmeisesti kuluisi viisi kertaa nopeammin kuin yhdellä
kellolla mitattuna

Tässä olisi ilman mitään
rassausta Tuntsa suoraan
ajoon. Hintapyynti on perusnakki,
1 200 euroa. Jotenkin hinnan voi ymmärtää
tämmöisestä selvästi aidosta ja siististi käytetystä
mopesta, kun uusio-osista kasatuistakin pitää maksaa
yhtä paljon.

Tämä BMW on aikamoisen tyylipudas caferaceri jostain
takavuosilta. Olen käynyt katsomassa 1970-luvulla Battle
of Twins-kisoja. Yhden tämmöisen BMW:n ääni ylitti koko
muun pyöräjoukon äänet, mutta vauhti ei nyt ollut ihan modernien italialaisten luokkaa.

Autopuolen tarjonta oli aika hintelää.
Tämä Kupla oli jonkinlainen valopilkku.
Vuosimalli oli sekoitus
vanhaa ja uutta, mutta väri istui hyvin ja
tuunaus oli vaiheessa, jossa asiakkaan
toivomukset voi ottaa
vielä huomioon.
Jotenkin tämä Fordin Consulin tai Zehvyyrin maski sykäyttää. Siinä on jotain vanhan ajan tyyliä ja loistoa.
Vuosimallihan on 1951 -1956 ja maskissa lukee A Ford
Product, Made in England.

Vähän käytetty, parempi kuin uusi Zündappi olisi irronnut 900 eurolla hintapyynnin mukaan. Näiden
vehkeiden hinnoittelu ei oikein mene jakeluun, onhan
Zündappi tunnetusti laatupeli, kuitenkin Tuntsasta ja
Solkusta pyydetään (ja maksetaan?) aina enemmän.
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PUSSIHOUSUJA?

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Täytyy olla yhtä toope kuin kirjoittajakin, jos kutsuu autoilun harrastajia pussihousuiksi ja joksikin muuksi. Kuitenkin
minulle on annettu tehtäväksi tutkia onko
mitenkään mahdollista, että Mobilistilehden henkilöstö olisi pussihousuja. Suoritin tutkimuksen kahdella tavalla:
porhalsin toimitukseen ja melkein yllätin
henkilökunnan itse teossa ja toisen kerran toimituksen edustajat sattuivat tulemaan meille kylään.
Varmaan kaikki tuntevat Mobilistilehden. Kai L. Bremer on veteraaniautoharrastuksen uranuurtajia Suomessa.
Vuonna 1979 hän perusti lehden vanhojen autojen harrastajille. Nykyisin hän on
mukana yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Nimimerkkinä KLB on vähän sama
kuin Pata Ekman V-Kasissa eli siis genrensä täysi kunkku, molemmat suuria persoonia. Nykyisin Mobilistia tekevät Kai
Laurin lasten ikäinen porukka, joukossa
tytär Katjakin eli siis ei mitään ikäkuluja
verrattuna Roddarin tekijöihin. Mobilistin
kannessa ja jutuissa jenkkiritsat ovat yleisiä. Oikeastaan lehden aihepiirissä ne jäävät vain hiukan kaikenmaailman savuaville ja metelöiville laitteille, joita joku
Pellepeloton on onnistunut rakentamaan.
Joskus lehti palaa juurilleen kanttiautojen
pariin, mutta tätä aitoa pussihousukamaa
on utuisen vähän.
Lopullisesti jää todistamatta, onko kaikesta tekniikasta kirjoittaminen pussihousuismia. Jos se on sitä, se taitaa olla aika
hauskaa. Kun vuosien varrella olen tutustunut sekä Mobilistin kantaisään KLB:hen
ja sittemmin sen nykyiseen toimitukseen,
ei voi kuin hattua nostaa; perheyritys on
pärjännyt 40 vuotta ja näyttää pärjäävän
nykyisin paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
12 RODDARI

Loppujen lopuksi voitonriemuinen Niemen
maan Pete esittelee Mobilistin toimituksesta
löytyneitä pussihousuja, mutta ne eivät näyttäneet sopivan kenellekään toimituksessa.
Sen sijaan Mobilistin nettisivuilla voi pelata
Pussihousu-peliä.

Päätoimittajan virkaa kuvaushetkellä hoitaa Suurvallan edustaja. Kotka löytyi
Konelan jäämistöstä ja päätoimittaja tekemästä juttua. Päätoimittaja Jan Enqvist ei
ole ihan rodimies, mutta harva muu kuin
hän on ajanut Monte Carlon Cudalla, tietysti historic-kisassa. Pirssi on tietääkseni sama, joka on ollut puheenhoitajamme
auto takavuosina. Ja taidan tuntea myös
jenkkiharrastajan, joka on oikonut autoa pikkumällin jäljiltä ja haukuttiin pahasti Tekniikan Maailmassa, kun Cudaa
väännettiin kisakuntoon. Seinällä on jullari, kun Esko Keinänen ja Bubi Granroth
osallistuivat vuonna 1967 Cudalla oikeaan
Monteen.

Rauhallinen hetki toimituksessa. Matti Ouvinen
ihailee Pata Ekmanin ja KLB:n kuvaa näyttöruudussa. Vuosien varrella Mobilistin kuvakokoelma
on aivan poskettoman laajaksi, kuvia on vaikka
mistä vehkeistä ja vaikka miltä ajalta. Jos ei sieltä
löydy, niin ei kyllä kuvaakaan ole otettu!

Janne Halmkrona on erikoistunut outoihin laitteisiin, kuten Stiga-rattikelkkaan.
Arvelematta hän hyppää jokaisen vehkeen
rattiin ja lähtee äheltämään sillä eteenpäin,
jotta Matti voi näppiä hienoja kuvia. Koska
toimittajan filtsussa ei ole rattia, Janne ei
uskaltanut kokeilla sitä. Fillari on ruotsalainen Itera ja jokseenkin täysin epäonnistunut kapine, mutta ajan sillä sitkeästi.

Janne ohjaa ja Matti kuvaa. Hyvät kuvat ovat vähintään puolet jutun arvosta. Mobilistissa perehdytään artikkelien kohteisiin poikkeuksellisen perusteellisesti. Pojilla on metrikaupalla materiaalia
jokaisesta härvelistä ja pitkä kokemus tietenkin
tuo koeajossa ominaisuudet nopeasti pintaan.
Veteraanikuorma-automies Veksi Hoppula pöllähti kesken kuvauksen paikalle ja
meidän Nallet jäivät ihan lehdellä soittelemaan. Veksin Talbot on lähes ajamaton
ja täysin alkuperäinen ritsa, suomalaista kadonnutta kansanperinnettä. En ole
koskaan pitänyt näitä Tabloideja edes autona, mutta täytyy myöntää, että kyllä
hyvin säilyneessä yksilössä on jotain sykähdyttävää.

Tässä pohditaan Janne Halmkronan ja Matti Ouvisen kanssa sitä, kuinka paljon
kansikuva vaikuttaa lehden myyntiin. Mobilistissa se ei vaikuta juuri mitään, koska
lähes koko painos on tilauksia. Lehti näkyy kyllä irtomyynnissä, mutta Irtomyynti on
poikkeuksellisen vähäistä. KMT:n mukaan keskimääräinen painos on 26 000 lehteä, mikä tekee siitä alansa suurimman julkaisun ja samalla myös mielipidevaikuttajan.
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MANSEN MÄNTÄ-MESSUT 27.08.2011

Heti ens alkuun kiitokset Koneita ja
Kiisseliä Ry:lle hyvästä ja kekseliäästä ideasta tuoda rakennetut motskarit keskelle kylää meidän tavisten ihmeteltäviksi ja
vieläpä ilmaiseksi!!!
Elokuun lopun aurinkoinen ja lämmin
jopa helteinen lauantai oli täynnä tapahtumia, oli Syys-Restaurantaa ja Rautalankaa
ja jenkkiautoja- tapahtumaa Mobiliassa,
itse valitsin käynti kohteeksi Mäntä Messut
Keskustorilla. Drive-in tyyppiseen näyttelyyn kokoontui reilusti yli sata rakennettua moottoripyörää oli toki joukossa entisöityjäkin klassikkoja mutta pääosin kuitenkin Harrikoita, muutama tuttu Hot rodikin saapui paikalle. Päivä kului vapaamuotoisesti tuttujen kanssa höpistessä ja
pyöriä arvioidessa. Pyöriä katsellessa tai
paremminkin ihmetellessä tulee mieleen
kuinka paljon omistautumista, mielenkiintoa ja osaamista vaaditaan tälläisten laitteiden luomiseen, näiltä taitelijoilta ei ideat lopu. Kaikki yksityiskohdat tarvii tarkkaan suunnitella ja kehitellä, moottoripyörässä kun ei mitään saa piiloon, kaikki on
näkyvillä. Oman alansa taideteoksia sanalla sanoen. Näyttelyssä kerran ollaan niin
parhaathan palkitaan, päävastuun arvostelusta kantoi yleisö joka valitsi ykköseksi Pekka Poramon "Raakalaisen" , kakkoseksi tuli Jussi Horsmalahden H-D Shovel
ja kolmonen oli Janne Kiviranta LynxChopperilla. Järjestäjä luovutti arvostetun asennepalkinnon Pekka Poramolle
ja Raakalaiselle. Lisäksi jaettiin palkinto parhaasta maalauksesta, sen sai Buell
"Burley" omistajanaan Pappa. Loppu yhteenvetona tapahtuma oli onnistunut ainkin kun katseli järjestäjien iloisia ilmeitä
ja mikäli niitä oikein tulkitsin niin ensi kesänä kokoonnutaan uudestaan Mansen
Mäntä-messuille...

Teksti: Hessu
Kuvat: Hessu sekä
Koneita ja Kiisseliä Ry.
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POWER BIG MEET Västerås, 7.-9.7.2011
Jaaha, taas on vuosi kulunut viime
Powerin reissusta. Aika on mennyt lentäen, en ole edes ehtinyt odottaan lähtöä.
Töissäkin jouduin tänä vuonna oleen vielä
kahteen tiistaina kun illalla jo olimme laivassa. No toki auto oli pakattu ja tarkastettu valmiiks edellisviikonloppuna.
Tavallisesta retkestä poiketen lähdimme päivää aikaisemmin ja keskiviikkoaamuna kun TallinkSiljan vene oli
Tukholmassa suuntasimme auton keulan
kohti Kolmårdenin eläintarhaa.
Päivä kului rattoisasti ja kuumasti. Uutta
oli köysirata villieläin safarin yli, ihan jees.
Tosin ennen kun autolla pääsi siellä ajeleen, näki mielestäni enemmän.
Illalla hikisenä ja väsyneenä suuntasimme vielä kohti västeråsin Scandicia.
No mkäs sen mukavanpaa olikaan tors–
tai aamuna herätä rauhassa hotellilla ja
suunnata kunnon aamupalalle jonka jälkeen pieni auton tarkastus ja suuntasimme tapahtuma-alueelle tai siis jonoon.
Väkee oli jo kovasti vartoamassa 34:siin
pikkukokoontumisiin ;-)
No jono meni nopeasti ja samantien
auto parkkiin ja 5 km pitkää rompetoria kiertämään, myyjiä oli tapansa mukaan
paljon ja tavaraa laidasta laitaan. Tilanne
oli itselle hieman outo,Fleetline tuli myytyä keväällä ja uusi auto ei ollut vielä saapunut. Joten varsinaista "ostoslistaa" ei
ollut, no kyllä se -52:sen peräluukku silti tuntu täyttyvän. Viiden tunnin kiertelyn
jälkeen olimme valmiit huilimaan hotellille
kunhan olimme ensin jonottaneet tapahtuma-alueelta pois.
Pikku päikkärit,suihku ja syömään.
Aah johan oli taas mukava olla. Käytiin
Mäkkärillä katsomassa menoa ja vähän
cruisailtiinkin mutta auto ei oikein tykännyt 32 asteen helteestä ja veimme suosilla
sen parkkiin ja kävellen cruisinkia katsomaan. Eikä mikään huono idea,saihan rauhassa huuhdella kurkkua päivän pölyiltä.
Perjantaiaamuna jätimme hotellin hyvän
aamupalan syömättä vaikka olivat aikastaneet tarjoilua. Lähdimme jonoon tapahtuma-alueelle, Kokemuksesta se oli parempi vaihtoehto ainakin meille ja autolle.
Olimme 30 ensimmäisen joukossa jonossa ja kun portit aukes niin saimme periaatteessa ajaa suoraan sisään. Ei tarvinnut
tuskailla lämpöjen kans.
Uudellen kiertelemään kojumerta läpi
jos vaikka joku osa olisi jäänyt huomaamatta edellispäivänä. Ja toki jotain uutta
osaakin oli myynnissä edellispäivään verrattuna. Toiset viisi tuntia myyntikojuja
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läpi ja myytäviä autoja ihaillen. Muu perhe
halus tauon ja jäi autolle huiliin kun itse
lähdin vielä autoja kahlaan läpi tai oikeastaan etsiin -47 Aerosedaneita (malliks).
Paljon tuttuja autoja Suomen näyttelyistä
ja tapahtumista sekä lehdistä. Sekä paljon
myös edellisvuosien "tuttuja". Iltapäivällä
kun oli aika lähteä pois oli jo uloskin jono
sellainen,että muun hien ohella tuskanhiki
tuli pintaan. Auto kävi kuskin ohella tosi
kuumana. Mutta selvittiin siitä. Pois ajaessa katselin kun jono sisällä oli silminkantamattomiin vaikka päivä oli jo selkesti lopun puolella.
Poliisi tuntui olevan aktiivinen tänä
vuonna, itsekin jouduin pari kertaan puhaltamaan. No hyvähän se on. Taas sama
setti: päikyt, suihku ja syömään. Auto
parkkiin hotellin pihaan ja kävellen kohti
cruising reittiä. Oli jos jonkinmoista ajoneuvoa mukana cruisaamassa. Avoauton
omistajat pääsi kyllä nauttimaan ilmoista.
Lauantai kun koitti kunnon aamiaisen jälkeen lähdimme kohti Tukholmaa.
Muutama pysähdys ja vähän kauppoja ennen satamaa. Sama setti takasin päin, laivassa ei oikein ole tekemistä syömisen
ja juomisen lisäks. Kaiken lisäks venäläiset on vallannut ainakin TallinkSiljan laivat
kokonaan, ei hyvä. Tunkevat joka paikkaan
ja vähät välittävät jonoista ja tavoista. No
sunnuntai aamuna kotiin ja huiliin ennen
maanantain töihin menoo.
Kuten yleensäkin,hauska matka ja paljon nähtävää. Ja tottakai ensi vuosi on jo
varattu.
Kesäterveisin Mika "sibe" Sivenius

Koppia tarjolla

Isompi vetäjä

Monsterrod

Myytävää kalustoa

Bussinmallia
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Jo useamman vuoden järjestetty X-treme
car show keräs tänäkin vuonna aika määrän
hienoja jenkkejä. Moni pitää/luulee näyttelyä pelkäks tuning autonäyttelyks,mutta menettää paljon jos jättää väliin. Olisko toisen
tai kolmannen kerran nyt messukeskuksessa järjestetty näyttely (aiemmin oli vanhassa jäähallissa).
Näyttelyssä oli sopivan väljää,jolloin mahtui kiertämään autoja hyvin ympäri ja halli ei
ollut liian täyteen tupattu. Teemana oli vintage (tai tosin teeemoja oli 20) ja paikalla
oli myös mukava määrä alan tuotteita myyviä myyjiä.
Myös lengenda John D'Agostino oli tupsatanu paikalle jakaan nimmareita ja antamaan
omat palkintonsa. Amerikasta asti paikalle oli lennätetty PIN-UP malli Sabina Kelley.
Näyttelyssä oli myös Pin-Up 2011 kilpailu ja Car Babes 2011 kilpailu. Vesa Snygg ja
Satelliitti-yhtye viihdytti hyvällä musiikilla.
Lauantaina
huutokaupattiin
Petri
Nygårdin ja Lord Estin Reggae- rekka.
Muistaakseni joku onneton maksoi 3100e
siitä,no...
Samaan tapahtumaan oli yhdistetty Petrol
Circus ja se toi mahtavan määrän kakspyöräisiä paikalle myös. Surmanajopallo veti
yleisöö kun kaks hurjapäätä päästi pienessä
pallossa yhtä aikaa moottoripyörillä. Kaiken
kaikkiaan esillä oli yli 500 kulkuneuvoa, joten ei ihan pikkumäärä.Joka koostu rodeista, muskeleista, kustomeista, klassikoista, rekoista, retroista, tuninkiautoista, moottoripyöristä, ym.
Pikkusen ihmeellinen järjestely oli kun
Ruotsalaiset vieraat lähti sunnuntaina ennen näyttelyn loppua pois, melkoinen härdelli siitä syntyi kun autoilla ajettiin hallissa yleisön joukossa. Tosin ymmärrän heitäkin kun noi laivat ei odottele.
Ohessa lista palkituista jonka lainasin
X-tremen sivuilta kun eihän tollasta määrää
ulkoa ite muista.
Tulipa itsekin päästyä listalle ;-)
Syysterveisin Mika "sibe" Sivenius
AUTORAMA
1. Toni Järvenpää, VW Polo
2. Anders Nilson, VW Bus
3. Sven Erik Mattson, ´69 Corvette
BEST CHEVROLET
1. Jani Ahola, ”Nasa” Chevrolet Corvette
2. Marko Kaario, Chevy ’55
3. Ansu Kalli, Chevy’60
KUSTOM
1. Jaakko Velin, Lincoln ’56
2. Jan Brag, Chevrolet ’50
3. Henrik Bergman, Ford ’49
HOT ROD
1. johan Belin, Ford ’28 ”the Juxtapod”
2. Ari Saari, Ford ’34
3. Tomi Kangas, Ford’32, ”El Choco”
LIFESTYLE
1. Esa Mikkonen, ’48 Cadillac
2. Bengt Dahlgren, Stutz
3. Kropsu, Cadillac ’55
LOWRIDER
1. Mikael Åstrand, Chevy ’36
2. Niklas Hällström, Chevy ’64
3. Hannu Helenius, Chevy ’64
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MOTORSPORT
1. Black Smith Vintage, Altered Dragster
2. Brander Camaro
3. Äyräväinen, Tractor Pulling
MULTIMEDIA
1. Lemppa
2. Kooz, Mazda
3. Buking Ignot
MUSCLE CAR
1. Joni Huovinen, Stingray ’75
2. Masi Isohanni, dodge Charger
3. Esa & Minna Liikanen
PATINA
1. J. Laakso, Chevrolet ’59
2. Hannu Jaakkola, Ford ’58
3. Backlund, ’60 Cadillac
PROJECT
1. Fredrik Mangren, Camaro
2. Petri Lemmetti, HB Sea
3. Sanna Paasivirta, Opel Corsa
RETRO, UUDET
1. Marcus Steib, Choco Audi A3
2. Nico Heiner, VW Bora
3. Suvitie Joni, Mercedes-Bentz W124, ’94

RETRO, VANHAT
1. Erkki Ots, Chevy ’32
2. Gunnar Vido, Ford ’32
3. Thunderbird ’61
SUPER SPORT CAR
1. Ilmarinen, Porsche
2. Klaus Kurki, Diamante Roadster
3. Magnus Jinstrand, De Tomaso Pantera
STYLING
1. Christoffer Geiros, Audi
2. Karhuline, rekka
3. Ville Räisänen, MB 600
TUNING
1. Nico Heiner, VW Bora
2. Tom Knäs, Supra
3. Tero Muotka, Honda Civic
TRUCKS
1. Kuljetus Auvinen
2. Trans Härmä
3. Kuljetus Jalava, Elm Street
PICK UP & VAN
1. Manuel Vanhanen, Chevy Pick-up
2. Leo Nyqvist, Chevy Van
3. Pikkis, Lowtoys

VINTAGE, -1948
1. Mika Sivenius, Chevy ’47
2. Chevy ’31
3. Matti Kanerva, T-Ford
VINTAGE, 1950-LUKU
1. Jan Fridberg, Dodge ’59
2. Jouni Jussila, Plymoth ’58
3. Harri Kunnasvuo, Convertible Cadillac ’56
KUNNIAMAININTA
1. Borås Metal Shaping
TOP 10
1. Futurliner-bussi
2. Lil’ Stuart Backlund
3. Silicon Express, Löppönen
4. Ford mustang, Jani Juvonen
5. Project Phantom, Tidaholm Gymnasium
6. Wild Tomato, Peder
7. Muchos Machos Old’53, Simo
8. Porsche, Toni Tammi
9. ”Silverit”, Stig Fagerstedt
10. Factory Five Brothers, Skoglund

JOHN D’AGOSTINO SPECIAL AWARD
1. Kustom: Lincoln ’56, Jaakko Wallin
2. Hot Rod: the Juxtapod, Johan Belin
3. Tuning/Styling: Honda Civic, Tero Muotka
SABINA KELLEY’S CHOICE:
The Juxtapod, Johan Belin
PEOPLE’S CHOICE
1. Dodge Challenger, Harri Saari
2. The Juxtapod, Johan Belin
3. Hot Chocolate
X-TREME CAR -APURAHA 3000 ?:
Futurliner, Niklas Jonson
PARAS YRITYSOSASTO:
SPL
PARAS KERHO-OSASTO:
Finnshark.com, Corvette NASA -osasto
PARAS KONEHUONE:
Dodge Challenger, Harri Saari
PARAS MAALAUS:
Corvette C6, Maarit Parviainen
PARAS SISUSTA:
GML 1966 -bussi, Tomas Karlsson
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DENMARK
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Hamburg

GERMANY
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FHRA Tampereen seutu
ry:n jäsenenä saatte
erikoishintaisia matkoja
Tallinkin ja Silja Linen
reittiliikenteessä. Mainitkaa
varauksen yhteydessä FHRA
Tampereen seutu ry:n
asiakasnumero 5274.

Erikoishintaiset reittimatkat
Helsinki–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot normaalihinnalla
Turku–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot -40 %

Helsinki–Tallinna tai päinvastoin
• Henkilöliput kansipaikoin Tallink Shuttle laivoilla
(star-luokka) ja Baltic Princessillä -25 %
• Henkilöautot 20–48 €/suunta,
pakettiautot 45 €/suunta
Tallinna–Tukholma ja Riika–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot normaalihinnalla

Erikoishinnat voimassa 29.12.2012 asti. Helsinki-Tukholma ja Turku-Tukholma –reiteillä vihreillä lähdöillä 29.12.2012 asti. Normaalihinnat
lähtöpäivien väriluokituksineen nettisivuiltamme www.silja.fi ja www.tallink.fi. Hinnat koskevat alle 10 henkilön reittimatkavarauksia.
Alennukset eivät ole voimassa erikoislähdöillä eikä niihin voi yhdistää muita alennuksia. Alennus ei koske rahtiliikennettä. Jäsenkortti
esitettävä lippuja lunastettaessa sekä lähtöselvityksessä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot ja varaukset:
Tallink Siljan myyntipalvelusta: Puh. 0600 15700, ma-pe 8-21,
la 9–18, su 10–18, puheluhinnat 1,74 €/vastattu puhelu + aina
paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu.
Tallink Siljan matkamyymälästä: Kuninkaankatu 30, Tampere
ma-pe klo 9.30–17.00, la-su suljettu. tampere@tallinksilja.com

St. Petersburg

Stockholm

BA

Räätälöi oma
merilomasi
ja hyödynnä
jäsenedut!

NORWAY

RUSSIA

IHAN AMERIKKAA!

Ulkoilmamuseossa voi ajaa museon omalla valjakolla. vaunu on postivaunun kopio. Kuskityttö on kuvankaunis, varmaankin joku amissi Viron perämettistä. Pollekyyti kahdella hevosvoimalla on varmasti jenkkiauton kyytiin
tottuneelle vähän hidasta ja jousitus on aika jämerä jenkkiin verrattuna.
Kaikki varmasti tietävät, että Yhdysvallat
on tukenut Neuvostoliittoa ja sen edeltäjää Venäjän Keisarikuntaa ja nykyistä Venäjän Federaatiota mahtavilla teknologian avustusmälleillä ja tavara-avulla yleensä aina kun maa on joutunut lireen ja sitähän se on ollut melkein jatkuvasti. Toisen maailmansodan aseapu
oli Neuvostoliitolle tietysti erittäin tarpeen, koska hyvin varustautuneet suomalaiset olivat toisella puolella rintamaa.
Koska neuvostoväki on fiksua, heti kopioivat jenkkitekniikkaa ja alkoivat jukertaa
sitä omissa tehtaissaan.
Balttian maat ovat siinä mielessä aika
mukava neuvostotekniikan ulkoilmapuisto, että nämä kansat ovat saaneet kovaa
koulutusta. Aina kun he pokkaavat saksa-

laisille, tulee idän puolelta nikkeliä niskaan,
mutta samoin käy, jos kumartaa toiseen
suuntaan. Nikkelin lentorata vain kääntyy
180 astetta.
Jos ensi kesänä ei ole mitään tekemistä, voi suunnata pirssin nokan Viroon ja
Tarton kaupungin lähelle. Siellä on Viron
tiemuseo, Eesti Maantee muuseumi
Teeaeg. Se on EU:n varoin rakennettu viritys. Museon rakenteellinen idea on, että
se sijaitsee aidon postitien aidossa postirakennuksessa. Venäläisvirolaisen käytännön mukaan postitalo tarkoittaa suunnilleen samaa kuin iso kestikievari päätien
varressa Suomessa tai Ruotsissa.Tähän aitoon ympäristöön on rakennettu näytteitä Viron tieliikenteen historiasta ulkoilmamuseon tai –puiston tyylisesti. Toisin sa-

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
noen ollaan aidossa vanhassa tieympäristössä ja kuljetaan eri ikäkausien retroteitä
ja -siltoja, joilla on aikakauteen liittyvää tavaraa, jota voi itse kokeilla.
Tierakennuskoneet on joko pihalla tai
hallissa. Neuvostoliiton periaatteisiin kuului, että kaikki mikä oli aidosti Viron tasavallan ajalta (1920-1944), on tuhottu ja
hävitetty. Virolaiset rakensivat silloin esimerkiksi Tiekarhu-Bitvargen nimistä tiehöylää. Me Mobbarista avustimme heitä kasaamaan Suomesta löytyvistä olista
kopion tällaisesta tiehöylästä. TiekarhuBitvargenkin on alun perin jenkkikone,
Wehr nimeltään, mutta kaikki muukin on
jenkkitaustaista tuotantoa. Yleensä neuvostoliitoksi käännettynä. Katso netistä:
www.teeaeg.ee

Jenkkiläinen Wehr-tiehöylä sai Ruotsissa nimen Bitvargen ja Suomessa Tiekarhu.Virolaiset olisivat halunneet tehdä niitä yhteistyössä suomalaisten kanssa, mutta se ei käynyt suomalaisille. Ensin he ostivat varaosasarjoja Bitvargeniin ja kokosivat
niistä tiehöyliä, myöhemmin alkoi oma valmistus. Neuvostovalta teki koneista patoja ja kattiloita.Tämä kasattiin suomalaisista ja ruotsalaisista romuista ja hyvin laulaa.
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Aivan samoin Virossa kuin Suomessakin viimeinen tietyö, jossa lapiotyö siirtyi koneen tehtäväksi, on tieluiskien muotoilu. Kone on tässä työssä täysin ylivoimainen
käsityöhön nähden: vauhti on moninkertainen ja jälki
huomattavasti parempi. Tämän vehkeen tekstissä sanotaan, että tieluiskakone keksittiin USA:ssa vuonna 1940
ja Neuvostoliittoon se ehti vuonna 1960. Niihin aikoihin
jenkkiläiset Gradall-koneet tulivat Suomeenkin. Tämä on
Tsekeissä Tatran tehtailla tehty Satur 051K, joka on tullut vuonna 1971 Viron tietöihin. Koneen kolmion muotoinen puomi on suoraan kopioitu Gradall-koneista, ehkä
muukin tekniikka.

D 144 on niin suora kopio toisen maailmansodan Caterpillarin tiehöylästä, etten tiedä mikä ne erottaisi toisistaan; varmaankin tuumamittojen muuttaminen
senttimitoiksi. Juuri samanlaisia härveleitä on jenkkien sotaleffoissa, kun tehdään lentokenttiä viidakoihin tai tietä
maihinnousujoukoille Tyynenmeren saarilla. Mutta kannattaa huomata, että
USAn teknologia avulla tämän tandemtelitiehöylän valmistus alkoi vuonna
1940, jokseenkin täsmälleen kymmenen vuotta aikaisemmin, kun ”Euroopan
ensimmäinen tandemtiehöylä” valmistettiin Tampereen Lokomolla. Toivotaan,
ettei tseljabinskin traktoritehdas ole
Euroopassa.

Siperia on suuri, joten suureet pitää olla koneetkin. Tämä DZ 98B painaa lähes 20 tonnia, eikä toimi. Se on varmasti maailman suurin hydraulinen tiehöylä. Se on tehty Siperian
teiden rakentamiseen ja tuotu vuonna 1995
Viljandin tiepiiriin Viroon, eikä koskaan päässyt töihin. EU:n rahoilla se on kuitenkin kunnostettu.
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PowerPark Weekend 2011
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Kuvat: Kari Leponiemi

OSA II
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WINTER PARTY
(entinen tikka- ja biljardikisa)

28.01.2012

HUOM! Seuraavaa ohjelmaa ainakin:
Kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain
16 joukkuetta= 32 henkeä
Kisan päälle mm. makkaran paistoa.
Rockwalli esiintyy noin klo 21.30 (kisan jälkeen)
Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut järjestetään lauantaina 28.1.2012 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.

Rockwalli

Ilma
pysä inen
köin
ti!

Pohjoismaiden suurin ja suosituin
La 31.3.2012 klo 08.00-14.00
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
Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276
office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net
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25.8.2012 KLO 16–20
MOBILIAN PIHA-ALUEELLA

JENKKIAUTOJA JA MUITA KLASSIKOITA RUOKAA JA JUOMAA + PICNIC-MAHDOLLISUUS
ROCK ’N’ ROLLIA
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Kuvat: Aimo Teva
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Toimitsija matka

Moron kaikille, taas oli se hetki kun pääsimme retkelle oikein isolla porukalla. Tällä kertaa olimmekin hyvissä ajoissa
jo syys puolella. Lähdimme perinteisesti Vanhalta Kirkolta
Tampereelta aamuvarhaisella ja aikataulukin oli vähän kiireinen mut ei hätiä mitään matka sujui hyvin. Poimittiin siinä muutama henkilö matkalta mukaan keli oli mitä oli mut
bussissa oli kuivaa, tai siis ei ollut?!. Satamassa seikkailtuamme pääsimme laivaan jossa meno jatkui hauskasti, porukka hajosi kuka minnekkin nauttimaan laivan antimista, ja
mukavasta meri säästä. Tallinnaan päästyämme matka jatkui
kohti Pärnua yhen pysähdyksen taktiikalla. Linja-auto matka meni ainakin omalta osaltani vauhdikkaasti, ja tuntui siellä muillakin hauskaa olevan. Perille päästyämme majoituimme huoneisiin hotelli näytti heti oikein komealta, ja kun
kerta oli kylpylä niin pitihän se allas mennä testaamaan oikein kunnolla, en tiä oliko löylyssä häkää kun en meinannu
osata huoneeseeni, mut löysin kuitenkin respan neuvoilla.
Sit vaan valmistautuun yöhön, käytiin porukalla kaupungilla
syömässä ja tää ukko olikin jo puolilta öiltä valmis nukkuun
. Lauantai aamu alkoikin hienossa auringon paisteessa, ja eikun aamupalalle, oli ihan makoisat syötävät. Sitte viälä vähän huokaseen et kone ei heti hyydy. Toinen bussikuski järjesti mukavan kaupunki kierroksen kävellen, ja mekö muka
laiskoja ei mahuttu kerralla bussiin, nähtiin monta kohdetta
mitä normisti meistä kukaan ei olisi löytänyt, ja kuskilla oli
paljon hauskoja juttuja eri paikoista kerrottavanaan. Siinä
samalla sitten käytiin marketissa katteleen kuka mitäkin, ja
jotain jäi mukaankin kaupasta, ja eiku takas hotellille, ja syömään herkulliset sapuskat..Ilta olikin sit vapaamuotoinen.
Koitti Sunnuntai aamu, ja kotimatka kaikki hauska loppuu
aikanaan. Kiitos kaikille mukavasta matkasta ja seurasta..
T: Vennamo
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Teksti ja kuva:Vennamo

FHRA Tampereen Seudun jäsenille 10% alennus
normaalihintaisista vakio-osista.

RODDARI 29

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

0400 530 634

Hiidentaival 11
37120 Nokia

La 31.3.2012 klo 08.00-14.00
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hinaustampere@gmail.com
www.hinaustampere.fi

La 13.10.2012 klo 08.00-15.00
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FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet netistä, toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

2002

2003

2005

2001

Pinssi 2 

2004

T-paidat 7  ja 10 

Farkkupaidat 35 

Tarra 1 

Kangas 5 
Kerhotakit 200 , kokonahka 350 

