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AJANKOHTAISIA ASIOITA

PIENOISMALLIPÄIVÄ
Tapahtuma järjestetään lauantaina 02.03.2013 viime vuotisessa paikassa eli
Tampereen Kauppaoppilaitoksella Sammonkatu 45, katso tarkemmat tiedot
sivulta 11.
WINTER SWAP MEET
Perinteinen kevätswap järjestetään lauantaina 23.03.2013 Teivon Raviradalla,
katso tarkemmat tiedot sivulta 23. Toimitsijoiden ilmoittautumiset iltaisin
Harri Kopralle numeroon 0400-735727, häneltä saat myös tietoa swapin
myyntipaikoista.
HOT ROD & ROCK SHOW 2013
Kevään näyttely järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Pirkkahallissa 27.-28.04.2013. Näyttely on avoinna lauantaina klo 10.-18.00 ja
sunnuntaina klo 11.-16.30. Lippujen hinnat lauantaina: aikuiset 25,00 €, lapset
7-15 v 10,00 €, perhe 2 aik + 2 lasta 50,00 €, kerhot 22,00 € ja ryhmät (min
20 h) 22,00 € ja sunnuntaina: aikuiset 22,00 €, lapset 7-15 v 10,00 € , perhe
2 aik + 2 lasta 44,00 €, kerhot 22,00 € ja ryhmät (min 20 h ) 22,00 €, ilmainen pysäköinti molempina päivinä. Tällä hetkellä päätetyt esiintyjät ovat lauantaina: Bad Honey, Hevisaurus ja Haloo Helsinki ! Näyttelyajoneuvoja voit
tarjota osoitteeseen: office@fhra-tre.net. Kerhopaikkojen tiedustelut numerosta 0400-623276 sekä firmapaikkojen tiedustelut numerosta 0400-730294.
STREET & DRAG RACE TEAM 2013
Kerhon Street & Drag Race teamin vuoden 2013 sopimuskaavakkeita saatavana toimistolta: office@fhra-tre.net. Takaisin palautus 30.04.2013 mennessä toimistolle.
JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIT
Jos korttisi on menossa vanhaksi tai haluat itselle kyseisen kortin niin
ota yhteys Jari Männikköön 0400-833841 tai jari_mannikko@luukku.com.
Häneltä saat tarkemmat tiedot asiasta, tarkoitus on järjestää taas koulutuspäivät tallilla alkuvuodesta 2013 jos tarpeellinen määrä halukkaita ilmoittautuu.
JÄSENETULIIKKEET
Tämän lehden sisäsivulle on kerätty jäsenetuliikkeiden logot, näistä liikkeistä saat voimassaolevalla jäsenkortilla alennusta. Muista käyttää kyseisten yritysten palveluita hyväksesi.
JÄSENETU
Muista että voimassa olevalla FHRA Tampereen seutu ryn jäsenkortilla saat ilmaisen sisäänpääsyn seuraaviin järjestämiimme tapahtumiin: Pienoismallipäivä,
Winter Swap Meet, Hot Rod & Rock Show ja October Swap Meet. Lippujen
lunastus ainoastaan tapahtuman aukioloaikana pääsisäänkäynnin lippukopista.
TALLIPAIKAT
Hepolamminkadun kerhotallilta mahdollisten tallipaikkojen tiedustelut tallivalvoja Jukka Jokiselta numerosta 0400-623656.
PÄÄTÖKSIÄ
Kokouksessa on päätetty mm. seuraavaa, 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.
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.
Lehdessä on uusi ”juttusarja” missä esitellään jäsenten
harrasteajoneuvoja heidän itse
lähettämien kuvien ja tekstien
kera, joten toimita aineistoa
ajoneuvostasi e-mail osoitteeseen: office@fhra-tre.net

Irtonu

mero

ANNA V8-MAGAZINEN JYLISTÄ
KOTONASI JA TILAA SUOMEN
SUURIN JENKKIAUTOLEHTI!
8,90

€
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Wheels Nationals & Stockholm Cruising 3.8.2012

Jo perinteeksi muoLisäksi yleisöä viihdytti
dostunut tapa on
Lowridereiden pomppualoittaa lehtikirjoitus
kilpailu. Uutuutena oli ilsanoilla "jo perinteektajuhlat joka alkoivat alusi
muodostunut..."
eella olevalla tanssilavalla
mutta nyt yritetään
tapahtuman jo sulkeudutjotain muuta!!!
tua siinä klo. 19.00 jälkeen.
Teksti ja kuvat: Hessu
Jokakeväinen traTarjolla oli palkintojen jaditio on käydä soittorinki laivalippujen varaa- koa, useita bändejä sekä rokkitanssikilpailu, näimista varten läpi muutamien kavereiden kes- hin kemuihin emme jääneet sillä suuntasimme
ken ja kartoittaa kuka pääsee/saa lähteä "jo pe- hieman laatikkovaivaisen Fordin nokan kohti
rinteeksi muodostuneelle" Tukholman reissul- Tukholman keskustaa ja cruisingia...
le. Muutamana vvime vuonna keskustelua he...Sveavägenille tultuamme oli katu ja lähirättänyt Wheelsin päällekkäisyys Forssan Pick- tienoot jo täyttynyt cruisaajista, auto parkatnickin kanssa mutta toistaiseksi ulkomaat on tiin tunnelmallisen puiston nurmikolle ja tässä
puhutellut enemmän.
vaiheessa ajovastuu siirrettiin allekirjoittaneelKoitti vihdoin elokuun eka perjantai ja mat- le syystä että koko päivän lämpimästi paistanut
kaan lähdettiin, Turusta yölaivalla yli ja silleen, aurinko taisi kuivata kuljettajana siihen asti toilaivamatkasta ei parhaalla tahdollakaan kek- mineen Tonin suuta siinä määrin että virvoketsi mitään sanottavaa kun on ainakin 25 vuotta ta oli saatava.
tuota väliä seilannut.
Vuosia Sveavägenillä käyneenä ja cruisanWheels natikoihin kohdistui kovat odotuk- neena se vaan on edelleenkin todella vaikutset sillä se järjestettiin nyt uudessa paikassa, tava elämys, autoja on silmänkantamattomiin
Barkarbyn lentokenttä on vaihtunut Tumbassa ja kaikenlaisia ja bensankatku on aistittavissa
sijaitsevaan Hågelbyparkeniin. se on erittäin useilla aisteilla. Sveavägen on maantieteellisesidyllinen kartano jonka ympärillä oleva puisto- ti ajateltuna kuin luotu cruisingiin, leveän nelimainen pihapiiri sopii kuin tehtynä pick-nick- kaistaisen kadun molemmissa päissä on liikentyyppiselle autotapahtumalle. Lisäksi muuta- neympyrä joten koko illan voi ajaa lähes pysähman minuutin kävelymatkan päässä oli laajoja tymättä. Illan jo reilusti pimettyä noin puolenpeltoalueita jotka myös täyttyivät harrasteau- yön aikaan virkavalta sulkee Svean ja se tyhjetoista. Hagelbyparken on varmasti tuttu monil- nee kuin taikaiskusta, siihen asti poliisi ei juule suomalaisille sillä siellä on pitkät perinteet ri puutu liikenteen kulkuun muuta kuin rätin
retkeilymajatoiminnasta.
päällä istumisesta ollaan tarkkoja, sitä ei suvaiMuuten tapahtuman konsepti ei ole muut- ta. Laatikkoöljyjen lisäyksen jälkeen siirryimme
tunut, on pienimuotoista swappia, myynti tosin majapaikkaamme eli Siljan satama-alueelle keitpainottui suurimmaksi osaksi paitoihin ja lip- telemään vielä iltakahvit ja kertaamaan päivän
piksiin mutta oli muutama oikea romumyyjä- kokemukset. Loppulauseeksi tuli että kannattakin paikalle eksynyt. Teemu oli jälleen kerran va reissu taas kerran, kuten sanottu ensi kesä
ainoa joka löysi ostettavaksi jotain järkevää, voi jäädä väliin jos osuu Forssan kanssa samalle
uusi alumiinisyyläri lähti edullisesti matkaan. viikonlopulle mutta katsotaan nyt...
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TURKU
KUSTOM
SHOW
18.8.2012
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Kuvat: Kari Leponiemi

Aika pitkään kerhon joulujuhlia on vietetty keilaamalla. Vuonna
2007 tehtiin edellisen kerran osallistumisennätys X-Mas Partyyn.
Silloin 130 kerholaista lähti tutkimaan yhdessä ensimmäistä kertaa
Metro-Areenaa. Nyt sitten tehtiin taas uusi enkka, 160 kerholaista
X-Mas Partyssä! Kerhon nuorisosiipeä (= alle 49 v) näytti olevan paikalla aikaisempaa enemmän, mikä on tietysti vallan erinomainen juttu.
Osallistumisprosentti on huima verrattuna useimpien muiden yhdistysten jäsenten intoon osallistua yhteisiin tapahtumiin.
Hyvä veto hallitukselta oli vaihtaa juhlapaikka ihan kylän keskustaan.
Hullu Poro ainakin pystyi tuottamaan tosi hyvät joulupöperöt, joita väki
haki santsikierroksenkin. Tietysti Koskikeskukseen on ketterä tulla ja varsinkin poistua, kun bussit menee läheltä joka suuntaan.Tämä tietysti edellyttäen, että tuliliemi maistui. Myös konttaaminen katuojassa on helpompaa kuin
oikeassa ojassa. Raittiusintoilijoille Koskikeskuksen kellarissa on tietysti myös parkkihalli. Palkintoja jaettiin ansioiden mukaan ja arpajaisissa oli palkintoja vähintään riittävästi.
Tosin itse satuin ostamaan ilmeisesti vääriä arpoja, kun ei oikein tärpännyt.
Juhlan bändinä oli Erik Valkama & Friends. Se oli kyllä aivan nappiin. Väki lähti hiihtämään tanssilattialle heti, kun meteli alkoi kuulua. Bändi veti covereita tosi hienosti. Sweet
Jeena viime vuonna oli hyvä; hän päästää menemään peruscovereita kovalla sykkeellä,
mutta niin teki myös Erik frendeineen.
Teksti ja kuvat: Martti Piltz
Perusjärjestäjäporukka on
aika pieni, niin kuin se on
kyllä kaikissa yhdistyksissä.
Tässä Anita myy arpoja ja
Hatka laskeskelee rahoja.

Aika oudon näköinen poro oli pantu vahtimaan palkintoja. Ilmeisesti tämä on nimenomaan se Hullu Poro, vaikka se vaikutti kyllä
aika rauhalliselta.

Erik Valkama & Friends oli ainakin minulle uusi tuttavuus. Se painoi vanhoja peruscovereita tosi hienolla paineella.

Ruoka oli hyvää ja sitä syötiin paljon. Vaikka väkeä oli ennätysmäärä ja
ruoan esillepano vain kahdessa linjassa, jono oli kohtuullinen koko ajan
ja mikä parasta; ruokaa riitti kaikille ja kaikille halukkaille santsikierrok- Heti kun bändi aloitti, väki oli vääntämässä lattialla. tanssi sinänsä voi
olla tervellistä vastapainoa ylensyömiseen.
sellekin.
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ARPAJAISPALKINTOJEN LAHJOITTAJAT:
Fastwheels Oy
FHRA Tampereen seutu ry
Fixus Tampere
Suomen Kolibri
Classic American Diner Lielahti
Prisma
Motorpower
Radio City
J. Karppanen Oy
Polar Autovaruste
Tallink

Silja Line
Viking Line
Vianor
Eloranta Racing
Aamulehti
Soini Car Parts
American Inssi
Sticky Wingers
Daddys Diner
V-8 Magazine
K-Sahrami

Palkittuja:
Yhdistystoiminnasta:
Elina Saikka
Matti Hiltunen
Tarja Lampinen
Sirpa Hangasmäki
Veli-Pertti Mäkelä
Soini Car Parts
kiertopalkinto:
Mika Saari
Vuoden Roddari
Kari Leponiemi

Drag race autojen
rakentamisesta:
Heikki Eloranta
Drag race kaudesta:
Henry Korpela
Emil Kivinummi
Hannu Hellman
Arto Leino
Timo Korpela
Viivi Pesonen
Mika Saari
Tero Vainio
Timo Savolainen
Timo Lehtimäki

Perinteiseen tapaan Ilu ja
Hista hoitivat palkintojen
jaon ja yhdessä Anitan kanssa
arpajaiset. Kyllä sillä työllä
pari pilsneriä pitää ansaita!
Arpajaisiin sentään on saatu
nuorisiiven edustaja Ruut
apuun.
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Kuvat: Heikki Heino
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Teksti ja kuvat: Martti Piltz

MOOTTORINOSTALGIAA
Hyvä syy mennä Grängesbergiin on se,
että Ruotsin suurin panimo, Spendrups
toimii siellä. Kuitenkin Spendrupin kaljaa ja
sidua saa kaikkialta, ettei sekään oikein riitä syyksi.
Jos kysyy missä Grängesberg on, aika
harva tietää edes Ruotsissa, Tampereella
tuskin kukaan. Kuitenkin se on Etelä- ja
Keski-Ruotsin suurin rautakaivos, joka oli
toiminnassa 1500-luvulta vuoteen 1989.
Niin, missä on Grängesberg? Sinne ei voi
vahingossa eksyä. Se on Ruotsin suomalaismetsissä Taalainmaalla, pari sataa kilometriä Tukholmasta. Jos kruisailee kesäaikaan Taalainmaalla, eikä ole mitään tekemistä, voi käydä Grängesbergs Motor
Nostalgimuseumissa.
Museo on kaivoksen entisessä höyryvoimalaitoksessa. Omistajaporukka on
Suomesta sinne muuttaneita eläköityneitä kaivos- ja metsäalan miehiä eli ei tar-

vitse osata Svenpellelän kieltä. Museoon
on koottu kaikkea mitä on saatu. Kamaa
on Volvon suihkuturbiinista (käytetään
Jas-sotakoneissa) autokoulun opetusluokkaan, kameroihin, radioihin. Pihalla
on kaivinkoneita. Talo itsessään on sähköalan historiaa. Sisällä on panimoesineitä (G= Grängesbergs Bryggeri oli ennen
iso olutmerkki), metsätyökaluja ja vaikka
mitä vaan. Ehkä hienointa, mitä omaan silmään piirtyi, oli moottoripyörien ja mopedien moottorikokoelma. En ollut aikaisemmin tullut ajatelleeksi kuinka hienoja, lähes
taideteoksia, vanhat pienet moottorit voivat olla, kun niitä voi katsoa vitriinitavarana. Moottorit ovat Ruotsin Tiemuseon
kokoelmista. EU:n rakennerahasto on tukenut museon kokoelmien luettelointia. Kahvilakin talossa on, eikä sisäänpääsymaksu päätä huimaa. Ja kaikki on vähän
ihanasti rempallaan.

Grängesbergissä on myös rautatiemuseo, koska malmin kuljettamiseen tarvittiin
oma rautatie, Grängesberg – Oxelösund.
Ruotsissa majoitusta löytyy ihan joka paikasta, Grängesbergin pikkutaajamastakin
kolme lähinnä majatalon tasoista hotellia
ja lierintäalue. Lähiympäristössä on paljon
pieniä kaupunkeja, kuten Borlänge, Ludvika,
Leksand, Avesta, Fagersta, Hällefors, joissa
kaikissa takavuosina ahkeroi massoittain
suomalaisia, varmasti myös tamperelaisia,
rikastuttamassa svenpellejä. Leksandhan
on myös Elitseriessä jo 29 kautta pelannut jääkiekkojoukkue, jossa joku suomalainen jäätyömies on viime vuosina ollut
aina mukana. Sitä paitsi Leksand on maailman kauneimman järven, Siljanin, rannalla.
Ingmar Bergmanin vanhat elokuvat tehtiin
aina Siljanin rannoilla.
Kts. www.motornostalgimuseum.com

Motornostalgimuseon piha on täynnä ruostuneita, mutta käyttökuntoisia kaivinkoneita. Åkerman 200 oli valmistuksessa vuosina 1946 - 1958. Numero tarkoittaa kauhan kokoa litroissa. Koneen kaivulaitteet olivat Suomessa tunnetummat
traktorivetoisena Pikku-Jussina. Åkerman oli Euroopan suurimpia vaijerikoneiden
valmistajia, myös toinen esi-isä suomalaiselle kaivinkonevalmistukselle. Hiukan on kätten voiteita
vaijereiden virittämisessä, ennen kuin kuoppaa
alkaa syntyä.

Museorakennus on aivan tolkuttoman kokoinen tiilipömpeli metsässä Grängesbergin
pienen taajaman lähellä ankkalammikon
vieressä eli ei missään. Ei ihme, että museo
on avoinna vain lämpimänä vuodenaikana.
Kenenkään rahat eivät riittäisi talon kuutioiden lämmityskuluihin.
Tässä on Ducatin Cucciolo-moponmoottori
vuodelta 1949. Se on muotoilultaan kuin taideteos. Kooltaan se on pieni ja erityisesti hyvin kapea. Luulisi, että istuu moottorin paikalle moppeen kuin nenä päähän.
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De Soto Firedome Sportsman 2D HT vm 1955
on jonkun paikallisen jessen hienosti entisöimä.
Taustalla entisöity Chevy Bel Air vm. 1955 ja sen takana Hudson Super Six.

ONCE UPON A TIME, WHEN THE CARS WERE MADE OF STEEL..
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MATKAILU AVARTAA?
Marraskuun alkupuolella teimme pienen maakuntakierroksen
eteläiseen Suomeen, tarkoituksena oli vierailla muutamassa uudessa paikassa.
Matka suuntautui aamulla ensin Tuusulaan missä vierailimme
Herstin Timon pajalla eli paikassa on Hersti Auto Shopin paja ja
Platuartin myymälä samoissa tiloissa. Siellä Timppa esitteli meille työnalla olevia autoja sekä osa- ja lehtimyymälän tiloja, työnalla oli todella mielenkiintoista kalustoa. Aikamme turistuamme
Timpan kanssa otimme suunnan Messukeskusta kohti missä oli
menossa VM Motorsportshow.
Näyttely oli aika pieni ja esim drag kaslusto loisti poissaolollaan kokonaan ja näytteilleasettajia oli todella vähän, mikä näkyi
mm käytävien leveydessä. Näyttely kierrettin läpi ennätysajassa,
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Teksti ja kuvat: Kari

mutta enemmän aikaa meni jutteluun tuttujen kanssa kuin itse
näyttelyn katsomiseen.
Messukeskuksesta otimme suunnan Länsisatamaan missä sijaitsee Golden Classic Car Show & Cafe. Eräs paikka vetäjä on
monille tuttu Martti ”Luppe” Luoso, kun astuimme ovesta sisään heti törmäsimme Luppeen joka esitteli meille tiloja ja kertoi paikasta enemmän. Hän oli juuri tekemässä valmisteluja seuraavan päivän Hot Roddingin 40-vuotisjuhlia varten. Paikka näytti viihtyisältä, siellä oli esillä ajoneuvoja sekä muuta alan rekvisiittaa ja siellä voisi poiketa uudestaan, kun niille kulmille taas eksyy.
Kahvit juotuamme aloimme suunnistaa kohti kotia, mutta kiitos
molempien paikkojen isännille esittelystä, matkalaisille jäi hyvä
mieli reissuista. Uusia vastaavia ”seikkailuja” odottaen?

KANGASALLA, PIKKOLAN KOULUN ALUEELLA

heinäkuun 12.2013 kello 12.00-20.00
heinäkuun 13.2013 kello 7.00-16.00
12.-13. 7
2013

ta

res
.
w
ww

fi

a.
t
n
a
ur

Syysrestaurantapäivät 24.8.2013
HARRASTEAJONEUVOILLE ERILLINEN PYSÄKÖINTIALUE
LÄHELLÄ PORTTIA!
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ALUEMAKSU 3 EUROA, ALLE 7-VUOTIAAT ILMAISEKSI

X-TREME SHOW
Kuvat: Kari Leponiemi
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FHRA Tampereen Seudun jäsenille 10% alennus
normaalihintaisista vakio-osista.

K
G TALLINNASSA
B
MUSEO

Varmaankin kaikki kerholaiset ovat käyneet
Tallinnan Viru-hotellissa. Vähän aikaa takaperin hotellin ylimmässä kerroksessa, konehuonekerroksessa, avattiin pieni Viru-hotellin ja
Tallinnan KGB:n museo. Tai oikeastaan se ei
ole museo, vaan näyttely. Sinne pääsee osallistumalla opastettuun esittelyyn, joita on aikataulun mukaisesti aina, jos on muutamia tulijoita. Omin nokin sinne ei pääse haahuilemaan.
Museoihmisenä en voi kuin ihailla näyttelyoppaan tunnin lähes yksinpuhelua. Koko näyttelykupletin juoni on tämä selostus.
KGB ja myöhemmin KGB SSSR eli
Valtion turvallisuuskomitea (1954-1978) ja
SNTL:n valtion turvallisuuskomitea (1978–
1991) oli Neukkulan salainen poliisi. Sen toimintatavat juonsivat juurensa Neukkulan sisällissodasta 1920-luvun alusta, jolloin silloinen salainen poliisi, Tseka, toimi kaikkien lakien ja instituutioiden yläpuolella. Eri nimillä tämä virasto hirtti, ammuskeli, myrkytti
tai muuten vaan teilasi miljoonia neukkulaisia ja joiltakin ulkomaalaisiakin. GPU:n tehtävä oli Tallinnassa tietysti valvoa tallinnalaisia, mutta melkein uskomatonta, mutta tot-

Anneli preeglaa meille kulkulupia Tallinnaan
GPU museon laitteella Viru-hotellin vintillä. Opas vakuutti, ettei sellaisia enää tarvita, mutta ei nyt niin varmaa voi olla. Puolet
Tallinnan asukkaista on venäläisiä, että jos
siellä olisi vapaat vaalit, niin ne voisivat hyvinkin olla taas pakollisia.
ta, Viru-hotelli oli aikoinaan koko Neukkulan
ja sen Inturistin tärkeimpiä ja hienoimpia hotelleja. Toisin sanoen siellä oli paljon matkailijoita ja sekös tietysti kiinnosti salaista poliisia ja toisaalta koko valtiota ulkomaan valuutan hankkimisen takia. Huippuhetkiä hotellin GPU-toimipisteen toiminnassa ovat olleet Helsingin ETYK-neuvottelut. Niiden aikana koko Neukkulan yhteydenpito Helsinkiin
ja siellä olevaan valtuuskuntaan ja Bresneviin
tapahtui Viru-hotellin vintiltä, koska parempia
yhteyksiä ei ollut, eikä niitä pystytty tekemään.
Kannattaa käydä. Sen jälkeen historiallisessa
Virun valuuttabaarissa maistuu Sirppi ja vasara.
Se on paukku, jonka nimi tulee siitä, että sirppi leikkaa jalat alta ja vasara lyö päähän. Eikä
maksa paljon. Paikka nykyisinkin on nimeltään
Valutabaari, vaikka tosin uudeksi remontoituna. Omia sikaseikkailujani Tallinnassa en voi
kertoa, mutta eiköhän ne KGB:n ääni- ja kuvanauhalta löydy, kun omassa muistifilmissä on
pahoja aukkoja. Ja jos joku haluaa tutustua perinteiseen, vaikkei ei ensimmäiseen, Tallinnan
laivaan, Georg Otsiin, niin se operoi nykyisin
Vladivostokin satamasta.

Teksti ja kuva: Martti Piltz
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Taas on takana järkkäri rypistykset eri tapahtumista Teivon liikenteen ohjaukset/
Järjestyksenvalvonnat kuin muittenkin touhut.
Keli oli syksyisen kirpakka hieman oli muutamia pisaroitakin ilmassa mut kokonaisuudessaan kohtuullinen. Parkki tilaa oli jälleen kerran supistettu Tampereen päästä aluetta,
mutta olipahan sitten talli päädyssä paljon tilaa, kun nyt ei ollut lumen kanssa ongelmia.
Porukkaakin oli kivasti, niin järkkäreitä kuin asiakkaita ja myyjiäkin. Näytti tavara vaihtavan omistajaa, kun katseli tuolla parkkialueella. Kannettiin auton ovia, renkaita, vanteita,
ym: muuta. Uudelle omistajalleen tärkeää rakennus materiaalia projekteihin.
Kiitoksia minunkin puolesta osallistujille.
T:Vennamo/PILA154/FHRA1340

24 RODDARI

AGENTS LAUTEILLA RAUTALANGASSA

Teksti ja kuva: Martti Piltz

Rautalankaa ja jenkkirautoja on ollut
Mobiliassa kahdella ensimmäisellä yrityksellä menestys. Viime vuonna kävijämäärä melkein kaksinkertaistui ensimmäisestä yrityksestä, joka jo yllätti meidät positiivisesti.
Kerho soitattaa X-Partyssä ja Hot Rodissa
hyviä bändejä. Taija ja Twisters on soittanut
hienosti, mutta päätimme parantaa. Ensi kesänä meillä soittaa Agents. Meistä se on hyvä
tarjous, kun asiakkaiden ei tarvitse maksaa
siitä mitään. Samalla aloitamme show-timen
aikaisemmin, kun semmoiseen on ilmennyt
selvä tarve. Tutkimme onko iltapäivään pakko ottaa lisäksi joku lämppäribändi. Joka tapauksessa pysäköintijärjestelyt aloitetaan
jo alkuiltapäivästä, että jenkeille riittää hyviä paikkoja. Ruokaa ja juomaa on koko päivän. Päivä on Syysrestaurantapäivä, lauantai
24. elokuuta. Restauranta on aamusta noin
kolmeen, sen jälkeen sitten Mobbarissa kahdeksaan ja toivottavasti saadaan järjestettyä
Tampere-cruising vielä illaksi!
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Jäsenetuliikkeet

Suupantie 6 C, Pirkkala
ja Koskikeskus

Kruunukeskus
ja Finlayson
Monialapalvelu M.Sjöberg
• Hinaukset • Pikakuriiripalvelut
• Kodin pienremontit
• Turvatuotteet
M.Sjöberg

Yhteistyöyritykset
26 RODDARI

PUH. (03) 318 5440
PUH. (03) 318 5426
KAUHAKORVENKATU 24
33720 TAMPERE

AVOINNA
MA-PE 9-17 | LA 10-14

32 VUOTTA PALVELUA!

WWW.SOINICARPARTS.NET | USAOSAT@SOINICARPARTS.NET

JO

USA AUTOJEN VARAOSAT, KORJAUKSET JA HUOLLOT.
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Los Angeles 11/2012 Teksti ja kuvat: Janne Harju
Oli syyskuinen lauantai-ilta kun avasin tietokoneeni ja tupsahdin Facebook:iin sisälle!
Siellä kouluajoilta tuttu kaveri Jari Laaka kirjoitti, että on lähdössä viikoksi marraskuussa
Los Angelesiin. Olisiko kukaan lähdössä mukaan? No minähän muutaman oluen nauttineena olin heti valmiina reissuun! Ja ei muuta
kuin lentoliput ostoskoriin!
Kello 8 aamulla keskiviikkona 7.11. British
Airways:in lennokki täräytti turbiinit käyntiin Helsinki-Vantaa lentokentällä ja nosti keulan kohti Lontoota. Kolmen tunnin lento Helsingistä Lontooseen oli mukavaa alkulämmittely jonka jälkeen odotti reilun 11 tunnin istuminen Los Angeles:iin Virgin Airways:in
lennokissa. Hengissä siittä selvittiin kunnialla
ja paikallista aikaa klo n. 16.00 oltiin LAX:issa.
Kun molemmat Mopar-miehiä ollaan niin
täytyihän Mopari myös silloin valita vuokraautoksi!

Torstaina 8.11. päätettiin mennä katsomaan
kiihdyttelykisoja Pomona:aan kiireellisen aikataulun takia. Hieman viileähkö keli vei vähän kisojen seuraamisesta fiiliksiä ja lopuksi jäi
nitroautoillakin ajot ajamatta vesisateen takia,
mutta tulipahan käytyä!
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Perjantaipäivä kului lähinnä Anaheim:issa.
Classic Industries nimisestä putiikista löytyi omaan Dodge Challenger-projektiini
vaikka mitä kivaa palikkaa. Ja ei muuta kuin
Visa vinkuun…;)!

Illansuussa käytiin paikallisessa auto
kokoontumisessa Anaheim:in Buena
Parks:issa. Ei nyt ihan Power Meet:in kanssa samoissa määrissä ollut autojen lukumäärä mutta kumminkin;).

Stop-merkki keskellä ei mitään…
El Mirage
Paluumatkalla El Mirage:sta LA:iin….
Los Angeles:iin palauduttua käytiin moikkaamassa LA:ssa asuvaa suomalaista Peter Jenslund:ia.
Ostin Peter:iltä 440:sen moottorin
muutama vuosi sitten. Peter omisti
tälläisen tuoreen Challenger:in jolla sain vetää pienet koeajot paikan
päällä.
Kaikennäköisiä härveleitä oli kisassa mukana…

Sunnuntai oli Hollywood-päivä.

Parhaimmillaan oli kahdeksan
kaistainen moottoritie yhteen
suuntaan…

Lauantaina suunnistettiin kohti El Mirage:a
jossa sen kuivajärven pohjalla ajettiin nopeusajot.
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Sunnuntaipäivä Universal Studios
Hollywood:issa meni ihan huomaamatta.

Tiistaipäivä kulutettiin lähinnä Malibu ja Venice Beach:eillä.

Venice Beach.
Kun sinne asti oli tullut matkusteltua niin pitihän maanantaipäivä kuluttaa Anaheim:in Disney Land:issä.

Malibu Beach.

Taivaalla oleva löntti on LAX:ista
lähtevä lentokone…..voitte kuvitella mikä oli fiilis kun konetta katsoi,
että seuraavana päivänä istuu tuollaisessa löntissä kohti kylmää loskoista
pohjolaa!

Seuraavalla kerralla täytyy varata muutama viikko enemmän aikaa, sen verran näkemistä piisaa siinä
maassa!
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Ilma
pysä inen
köin
ti!

Pohjoismaiden suurin ja suosituin
La 23.3.2013 klo 08.00-14.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- Molemmat totohallit käytössä - Myyntitilaa sisällä ja ulkona -

NYSKTIO
K
KESKUKSESSA

VARAUSMAKSU: 10/20 €
MYYNTIPAIKAT: alkaen 20 €
Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
Aikuiset 6 € | 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

Hyvää mieltä ja
parasta palvelua

MUISTA

SAHRAMI

FHRA TAMPEREEN SEUTU RY:N
JÄSENKORTILLA -20% ALENNUS
RUOKATUOTTEISTA.
EI KOSKE TARJOUKSIA.

Sahalahti, puh. 03-376 3371
sahrami@k-market.com

JÄSENETUSI

Koskikeskus 3.krs, Tampere
Suupantie 6 C, Pirkkala

WWWDADDYSFI

LÄHETTÄJÄ:
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e
P.O
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.BOX
177, 33201 Tam

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet netistä, toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

