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AJANKOHTAISIA ASIOITA
VUOSITARRA
Ohessa sinulle jäsenkortin vuositarra vuodelle 2104 jos olet maksanut jäsenmaksusi ennen tämän lehden postittamista. Jos jäsentarraa ei ollut tämän
lehden mukana, niin sinun jäsenmaksusi on suorittamatta ja jos haluat edelleen jäsenedut itsellesi hoida jäsenmaksusi pikaisesti kuntoon. Jäsenmaksujen
tiedustelut sähköpostilla: office@fhra-tre.net.
WINTER PARTY
Tammikuun lopulla järjestetyn Winter Partyn tikka- ja biljardikisan kolme
parasta joukkuetta ohessa: 1. Arto Kortsaari-Monkala, Juha Rauhanen, Ada
Bartnovskaja 2. Juha Surakka , Mika Saari 3. Ilkka Petäjä, Harri Kopra, Pasi
Tuominen.
ELLIVUORI
Elokuulle 2014 suunniteltu Ellivuoren kesätapahtuma joudutaan perumaan,
koska sinä viikonloppuna kun tapahtuma piti järjestää on monta muuta alan
tapahtumaa Pirkanmaalla.
HOT ROD & ROCK SHOW 2014
Kevään näyttely järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Pirkkahallissa 26.-27.04.2014. Näyttely on avoinna lauantaina klo 10.00-18.00
ja sunnuntaina klo 10.00-16.00. Lauantaina D-hallin lavalle nousevat mm.
Sleepy Sleepers, Klamydia ja Pressan Katit..
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.
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 tarkoitus julkaista ”juttusarja” missä esitellään jäsenten harrasteajoneuvoja heidän itse lähettämien kuvien ja tekstien kera, joten toimita
aineistoa ajoneuvostasi e-mail osoitteeseen: office@fhra-tre.net
LOPPUVUODEN 2014 TAPAHTUMIA
26.-27.4. Hot Rod & Rock Show, TESC PIrkkahalli
11.10. October Swap Meet, Teivon Ravirata
26.10.Vuosikokous, kerhotilat
30.11 tai 13.12. X-Mas Party, Ravintola ...

Suomen suurin jenkkiautolehti
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Teksti ja kuvat: Martti Piltz

HULLUSTI
POROSSA
Kerhon Christmas Party verrattuna
muiden yhdistysten pikkujouluihin on lähes käsittämättömän suosittu. Noin viides osa jäsenmäärästä on silloin koolla. Se
on tosi hienoa ja osoittaa, että Kerhossa
on ainakin jotain potkua.Toki tietenkin on
niin, että sama perusporukka muodostaa
Christmas Partyn enemmistön vuodesta
toiseen. Mutta näinhän sen kuuluukin olla.
Ne tulevat, jotka haluavat.
Nyt oltiin toista kertaa Hullu Porossa.
Väkimäärä taisi jäädä hieman niukemmaksi kuin ensimmäisellä kerralla, mikä tosin oli kaikkien aikojen enkka. Sama kävi
aikaisemmin Metro-Auto Areenallakin.
Ensimmäinen kerta vetää parhaiten.
Paikkana Hullu Poro ei ole hullumpi.
Helppo paikka tulla, ruoka on hyvää ja sitä
on riittävästi. Tilaakin on toisaalta paljon,
mutta kuitenkin se on aika viihtyisä ja mukava. Siitä tulee kyllä meille kerholaisille
täydet pinnat, ettei kukaan käyttäydy poroissaan hullusti, eikä myöskään hullusti Hullussa Porossa. Hallituksella on taas
kovat paineet alkaa etsiä uutta Christmas
Party-paikkaa.
Palkintoja jaettiin kiitettävästi. Sekin on
hieno juttu, että palkinnot voidaan jakaa
laajan jäsenjoukon edessä. Silloin kaikki
näkevät oman yhdistyksen tähdet. Sekin
on hienoa, että tähtikaartissa on monta
nuorta. Arpajaisissa oli kyllä se asia ihan
hullusti, että jo toisena vuotena peräjälkeen minulle myytiin vain vesiperäarpoja. Ilmeisesti tämä on vihje siitä, että panostusta pitää lisätä. Ensi vuonna on sitten
uudet arvat!

Hista ja Ilu veteli moderaattori-hommat vanhalla rutiinilla. Histalla oli oikein kulmahousut
ja kraka, ilmeisesti tilanteen harvinaisuuden
takia. Eihän Joulu ole kuin kerran vuodessa!

Missään muussa länsimaassa, paitsi Suomessa, ei ruokaa tarvitse jonottaa. Johtuukohan siitä, että Suomi on
myös ainut Euroopan maa, jossa ruokapöydässä on kiire. Filosofointia ei kannata jatkaa tätä pidemmälle, kun
sapuska oli hyvää ja sitä oli paljon. Enää en muista kuinka monta kierrosta santsasin.
4 RODDARI

Anita, Hista ja Ilu hoitivat myös arpajaiset.
Vaikka pöytä notkui arpajaispalkintoja, ei siinä kauan nokka tuhissut, ennen kuin ne oli
jaettu. Tässä on ensimmäisen voittajan tyylinäyte.

ARPAJAISPALKINTOJEN LAHJOITTAJAT
Suomen Kolibri
Prisma
Radio City
Polar Autovaruste
Silja Line
Aamulehti
Metroauto Hatanpää
V-8 Magazine
Soin Car Parts
PiLA ry / Mäntysaari
Fastwheels Oy

Classic American Diner Lielahti
Motorpower
J. Karppanen Oy
Tallink
Vianor Sarankulma
American Inssi
Minetti Jäätelö
Viking Line
Manse Hockey Team
Linkosuo
FHRA Tampereen seutu ry

Muista käyttää lahjoittajien palveluita!

Erik Valkama ystävineen veti taas hyvän keikan.
Porukka lähti hinailemaan lattialle heti, kun ääntä
alkoi kuulua. Tässä tosin tytöt näyttävät juoksevan
karkuun bändiä 

Tero Vainio,
Outlaw SM 2

Mikko Niemi.
Super Pro ET SM 3

Timo Lehtimäki,
Top Fuel EM 8

Mika Saari,
Outlaw SM 5

Timo Korpela,
Super Comp SM 4

Timo Savolainen,
Pro Stock Bike EM 9

Tämä poro on sitkeää vartijapororotua. Se vahti viime vuonnakin (tai siis
oikeastaan toissa vuonna) palkintopöytää. Lasittunut katse ei kerro, huomasiko se, että nyt palkinnot olivat erimuotoisia kuin vuotta aikaisemmin.
Rankka duuni, ei ihme jos on vähän välinpitämätön ilme.

Hannu Hellman,
Sportman/Pro ET SM 9 ja
Super Pro ET SM 17

Patrik Kivinummi,
Super Comp SM 1
Soini Car Parts

Timi Savolainen,
Junior Bike SM 2

Lisäksi palkittiin
Juha Helminen,
yhdistystoiminnasta
(hän oli estynyt
saapumasta paikalle)

Henry Korpela,
Junior Dragster SM 11
(palkinnon nouti äiti)

Päivi Kortelahti,
yhdistystoiminnasta

Saara Salomaa,
yhdistystoiminnasta

Matti Laurila,
Vuoden Roddari 2013
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Kuvat: Sari Hellman
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Hyödynnä etusi, jäsenedut saatavilla myös Silja Linen matkoista.
Katso Tallinkin vinkit Tallinnaan ja varaa oma löytöretkesi: www.tallink.fi/tallinna
Mainitse varauksen yhteydessä asiakasnumero 5274. Varaukset ja lisätiedot puh. 0600 157 00,
ma–pe 8–21, la 9–18, su 10–18, Tallink Siljan matkamyymälä, Kuninkaankatu 30, Tampere tai
tampere@tallinksilja.com 0600-puhelut 1,74 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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NYSKTIO
K
KESKUKSESSA

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

Koskikeskus 3.krs, Tampere
Suupantie 6 C, Pirkkala
RODDARI 9
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Huoli kiihdytysajojen tulevaisuudesta Suomessa

Jo pitkään on ollut tiedossa Alastaron kiihdytysradan vaarallisuus nopeimmille auto- ja mp-kuljettajille. Molemmilla radoilla
olevat montut pahenivat vuosi vuodesta, parin viime kauden jälkeen liian moni romutti rakkaudella rakennetut kalustonsa, jopa
niin pahasti että, kilpailut loppuivat siihen viimeiseen rysäykseen.
Kiitos tiukkojen turvallisuusmääräysten ei onneksi pahempia
henkilövahinkoja noissa tilanteissa tapahtunut.
Joukko lajin harrastajia kerääntyi 2013 kauden jälkeen ja ryhdyttiin miettimään mitä asialle voisi tehdä. EM-kilpailu oli vaarassa
koska ulkomaiset kuljettajat olivat jo ilmoittaneet huolensa radan turvallisuudesta.
Syntyi päätös perustaa Suomeen yhdistys joka tukisi lajia ja lajin harrastajia, pyrkimyksenä parantaa kaikilla tavoin kilpailijoiden
olosuhteita.

Kunnianhimoinen tavoite kaudelle 2014

DRF ry:n hallituksen yksimielinen päätös oli selkeä. Alastaron
kiihdytysradalle oli saatava uusi pinnoite, sitä ennen oli saatava
yhdistykseen liittyvät viralliset asiat kuntoon. Suoritettiin tehtäväjako ja tammikuussa 2014 päästiin varsinaisen työn touhuun.
Varainhankinta päätettiin järjestää kolmella portaalla, mainosmyynti Alastaron kiihdytysradan yhteyteen, jäsenhankinta ja
oheistuotteiden myynti eri tapahtumissa.

Tilanne 2014 maaliskuussa

Aktiiviset lajin harrastajat ovat liittyneet kiitettävästi yhdistyksen jäseniksi, myös kannatusjäseniä on saatu porukkaan mukavasti. Mainosmyynti käynnistyi hyvin ja vauhti kiihtyy sillä sektorilla.
Muutama tapahtuma on jo takanapäin ja niistä saadut kokemukset ovat olleet kannustavia, porukka on ottanut DRF ry:n tavoitteen omakseen ja tukevat hanketta kaikin puolin.
Kevään kaksi päätapahtumaa on vielä edessä ja niihin valmistautuminen on alkanut jo hyvissä ajoin. American Car Show
Helsingissä ja Hot Rod Rock Show Tampereella tulevat olemaan
erittäin tärkeitä tapahtumia tavoitteen saavuttamiseksi.

MELKEIN
USKOMATONTA
Teksti: Martti Piltz

Koko hankkeen rahoituksesta tätä kirjoittaessani on koossa
noin neljännes joten voimme tässä vaiheessa todeta että, hanke
toteutuu suunnitellusti.

Asfaltoinnin toteutus

Tarjouskyselyn jälkeen hallitus päätti yksimielisesti valita asfaltoinnin suorittajaksi Lemminkäisen. Päätökseen vaikutti muutkin
seikat kuin pelkkä hinta. Lemminkäisellä löytyy tarvittavaa tuntemusta ja laitteet vaativan urakan suorittamiseen. Varsinainen työ
tullaan suorittamaan kolmessa vaiheessa. Radan rouhinta tehdään
huhtikuussa, oikaisu ja uuden asfaltin veto huhti-/toukokuun vaihteessa.
Kolmas vaihe eli pinnan viimeistely suoritetaan toukokuun aikana siten että, GTI-päivät Alastarolla ajetaan jo uudella pinnalla.

Rakkaudesta lajiin

Mikäli koet tavoitteemme sinulle tärkeäksi, älä epäröi ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin. Meille voit soittaa tai laittaa sähköpostia, tapahtumissa tule ottamaan hihasta kiinni. Aikaa löytyy kyllä.
Tarvitsemme edelleen lajin harrastajien täyden tuen, mutta vapaaehtoisesti.
Sivuiltamme www.dragracefinlad.fi löytyy hallituksen jäsenten
yhteystiedot sekä informaatiota siitä miten voit olla mukana
tukemassa yhteistä hankettamme.
Kristian Gestranius

Tämä juttu liittyy jenkkiautoharrastukseen vain mutkan kautta, mutta aihe vaan
kiinnosti minua. Kun päivät pääksytysten
luen, tutkin ja kirjoitan teistä ja silloista,
pakosta kuulun johonkin ihan jauhojen ihmisryhmään. Viime vuoden lopulla ilmestyi omakustanne: Suuntana Ylä-Tuuloma. Se
on muistelmakertomus tien rakentamisesta
Tuloman voimalaitokselle Neuvostoliittoon.
Vuonna 1961 Imatran Voima Oy teki sopimuksen neukkujen kanssa vesivoimalain rakentamisesta Tulomajokeen. Paikka on aika
lähellä Murmanskia. Tie sinne menee RajaJoosepista eli joku vastinpiste Suomessa
voisi olla Ivalo tai Saariselkä.
Varmaankin maanalaisen vesivoimalan rakentaminen on helppoa kuin heinänteko,
vaikka voimala olisi suuri. Pieni mutka hommassa oli, ettei voimalatyömaalle ollut tietä. Tien rakentaminen 167 kilometriä melkein koskemattomaan Lapin korpeen ei ole
helppoa kuin heinänteko, varsinkin kun oli
kiire. Kannattaa muistaa, että Rovaniemelle
tulee matkaa vielä Ivalosta rapiat 300 kilometriä. Kun kaikki huolto ja kone- ja autokorjaamot olivat siellä, pikkuvauriokin saattoi olla käytännössä aika iso. No, tämmöiset
seikkailut ovat olleita ja menneitä.
Se pointti tässä onkin, että joku viitsii kirjoittaa siitä kirjan. Kyllä meidän jenkkiautomähellys yhtälailla voisi ansaita kirjan. Koska

tavallaan ihastuin tähän Tuloman kirjaan,
soitin tekijälle ja kuuntelin, mitä ja miksi
hän oli tarttunut naputtimiinsa ja väsännyt
kirjan. Tärkein kipinä oli, kas kummaa, tietysti se, että hän oli ollut nuorena mukana
tällä työmaalla. Toinen syy oli, että hän tapaa vanhoja liikennöitsijäkavereitaan säännöllisesti ja he yhdessä muistelevat menneitä. Kolmas syy oli se, että ilmeisestikin
kirjoittaja on poikkeuksellisen lahjakas ihminen. Hän oli saanut innostuksen opiskeluun ja väitteli kansakoulupohjalta tohtoriksi vanhoilla päivillään. Elämäntyönsä hän oli
tehnyt ammattikoulun rehtorina. Hän halusi tallentaa työmaan ihmiskohtaloita, toimintatapoja ja taitorakenteiden tekoa ja
kaikkea, mitä nyt tämmöiseen seikkailuun
kuului. Hän oli ihan syystä ylpeä kirjastaan.
Hänen mielestään hän oli tehnyt laadullisen (kvalitatiivisen) tutkimuksen ja onnistunut siinä. Eikös meillä löytyisi kerhosta ketään, jota kiinnostaisi Tampereen Fyyran tarina tai joku sen osa-alue? Ja viitsisi kirjata
sen sillä tarkkuudella, että siellä on näkyvissä lähdeviittaukset.
Jos nyt joku on yhtä vinksahtanut kuin
minä, niin kirjaa Suuntana Ylä-Tuuloma myy
sen tekijä Jorma Nykänen. Kirjan hinta on
50 euroa. Jorman yhteystiedot ovat 0400
647 951 ja jormanykänen@hotmail.com
RODDARI 11

Kuvat: Kari Leponiemi
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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
14 RODDARI

Lauantaina, ensi elokuun 23. päivä, on
Mobiliassa neljättä kertaa Rautalankaa ja
jenkkirautoja. Kiitos vaan kerhon väen, tapahtuma on ollut joka kerran menestys.
Agents tavallaan oli ihan huippu. Kun meillä
nyt on pakko suurentaa Mobilian taloa, niin
vastaavasti ensi kesänä piha pienenee.
Markkinatutkimuksemme viime kesänä
osoitti, että Agents veti nimenomaan kyttyräkansaa. Me haluamme tehdä tapahtuman
roddareille.Täksi vuodeksi palaamme vähän

ikään kuin juurille. Bändinä on Vesa Snygg
sekä Satelliitti-yhtye. Bändiltä tulee rokettirollia kovaa ja korkealta, mutta iän suomalla
kokemuksella ja taidolla.
Muuten yritämme pitää tapahtuman samalla tasolla kuin aikaisemminkin. Kaksi
bändiä, ruokaa ja juomaa, picknikkiä ja kaunista ilmaa. Ei siinä vielä kaikki, lopuksi lähdetään Tampere Cruisinkiin. Saman päivän
aamulla meidän tontin ”Tiemestarin tukikohdan” päässä oli Syys-Restauranta. Se on

kova nakki: pitää kestää koko päivä aamusta iltaan Mobbarissa. Autot voi suoraan ajaa
Rautalangan iltapaikoille jo aamulla.
Mobbarin kesän näyttely on nimeltään
Auto edessä, mökki takana. Se esittelee automatkailun historiaa Suomessa. Esillä on
paljon matkailuvaunuja ja -autoja. Joukossa
on SMV, Fiskars Kotilo sekä cabbyä ja soliferia ja ”kotitekoa”.Viime vuonna teimme kävijäennätyksen Mobiliassa, tänä vuonna yritetään taas vähän parempaan.

Teksti ja kuva: Martti Piltz

RAUTALANKAA JA JENKKIRAUTOJA 23.8.2014
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Donitsi aamumeeting,
Los Angeles
9.11.2013
Kuvat: Sari Hellman
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Vuokra-autona
Dodge Gran Caravan vm-12.

Ilmestys takaikkunassa.
Uusia Camaroita näky jokapuolella.

Florida 18.12.13-2.1.14
Ohessa joitain kuvia mitä lomamatkan aikana tuli nähtyä. Koko perhealbumia
en tänne viitsi laittaa, mutta ehkä nämä kiinnostaa muitakin.
Terveisin

Fort Lauderdalessa on Swap Shopin yhteydessä pieni automuseo mistä löytyy esim. tälläisiä autoja.
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Pick Upit on hienoja, aina.
Keith’s Rods & Kustoms pajan pihasta, sisällä ei saanut
kuvata asiakkaiden autoja.

ffipyörä.

ri
Kunnon She

Oli hieno suokiituriajelu, 2kpl isolohko V8:sia
pauhaa selän takana.

Adi:n Deuces Wild Speed kustom
pajan omistajan arkiauto.

Kontakteja

Alex:in Big Boy Hot Rods pajan
omistajan auto.
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Ennätysmäärä pienoismalleja

Pienoismallipäivä 1. maaliskuuta on
muka kevään merkki. Tänä vuonna kevät
tuli jo viime vuoden puolella. Että se siitä
kevään merkistä! Pienoismallipäivä kehittyy kuitenkin koko ajan oikeaan suuntaan.
Pallin alkuperäinen idea matala kynnystyylisestä tapahtumasta puree. Missään
muualla ei ole näin paljon juniorimallareita
kuin Tampereella. Näistä junnuista vääjäämättä joku tai jotkut kehittyvät korkealle
tasolle. Hyvää osaamista ei synny, ellei ole
massaa, josta huiput löytyvät.
Toinen menestystekijä, joka liittyy kyllä aika suoraan tähän juniorien määrän lisääntymiseen, on kilpailumallien tason jatkuva nousu. Tänä vuonna kilpailuluokkien

mallien määrä nousi uuteen ennätykseen,
eli 390 mallia kilpailuluokissa. Vaikka asiasta en mitään ymmärrä, kilpailumallit olivat
taas selvästi keskimäärin hienompia kuin
koskaan aikaisemmin. Myöhemmin varmistelin asiantuntijoilta, että asia todellakin on näin. Eli tämä todistaa sen, etten copypastea näitä juttuja ainakaan joka vuosi,
kun näissä aina sanotaan, että näin hienoja
malleja ei koskaan ennen ole ollut. Totuus
ei pala tulessakaan.
Nostalgiamalleina oli esillä 70-luvun hienoja malleja. Niitä aikoinaan on busannut Ryttyläinen, eikös hän ole kerhon porukkaa? Karu totuus on, että nykypäivänä
nämä aikansa huipputuotteet eivät pääsi-

si palkinnoille nykykilpailumallien joukossa. Sehän ei tietenkään vähennä niiden arvoa, pikemminkin päinvastoin. Eihän vanhan ajan hiihtäjä jollain kalleantiikan kamoilla voi pärjätä nykyvirityksille millään.
Entisenä alppihiihtäjänä voin vakuuttaa,
että jos nykypuikkarille otetaan elektronisella mittarilla aika, niin meikäläisen ikäiselle ”ikuiselle lupaukselle” tulosta voi tutkia ihan hyvin almanakasta. Mutta silti vanhan ajan Toni Sailerit ja Jean-Claude Killyt
olivat suuria urheilijoita. Hienot päivät ja
yleisökin näyttää löytäneen tapahtuman
niin, että ensi vuonna taas päästään uusiin
ennätyksiin.
Teksti ja kuvat: Martti Piltz
Kun jokaisessa näyttelyssä ja tapahtumassa
joku juttu on jotenkin poikkeuksellisen hieno, niin Pienoismallipäivässä se minun silmissä oli tämä Amon Hen, Sormusten herrojen Näön vuori. Kaikkihan tietysti muistavat, että se oli Keski-Maan hienoin paikka.
Siellä Sormusten Ritarit taistelivat ja sinne on
koottu Keski-Maan hienoimmat taideteokset.
Taideteolliselta näytti, kun Amon Heniä aamulla rakennettiin.Tyylikkäällä parityöskentelyllä se näytti aivan lumoavalta.

Ranskalainen työkalutehdas Matra teki joskus autoja ja pyöritti F1-tallia ihan hyvällä menestyksellä (valmistajien maailmanmestari vuonna 1969).
Tämä lelu-Matra näyttää ihan korkkaamattomalta peliltä, mutta olisi ollut aarre jollekin pikkukillelle takavuosina.

Johan Siren esitteli jo viime vuonna mahtavan dioraaman saksalaisesta sukellusveneiden korjaustelakasta ja valtavan pienoisrautatien. Mukana hänellä oli tosi
viehättävä nuori nainen, joka jaksoi rauhallisesti seurata kun faija kasasi rataa.

Kilpa-autojen pienoismallit ovat (mielestäni, miten lie
todellisuudessa) olleet jo muutaman vuoden huikean hienoja. Jos
vertaisi valokuvaa aidosta tai pienoismallista, voisi erehtyä. Porsche GT 1 tehtiin tuotantomallina voittamaan Le Mans.
Ihan heti se ei onnistunut, vaan vasta kolmannella yrityksellä vuonna 1998. Silloin ei enää GT
1-luokan autoilta vaadittu perustumista tuotantomalliin. Alunperinkään Porschen 911 GT 1 ei kovin paljon perustunut 911-malliin, mikä käy hyvin ilmi pienoismallistakin.

Tässähän voisi ajatella, että Valentino Rossi olisi kaatunut 500-kuutioisten Red Bull Mazda-MM-kisassa Laguna Secassa vuonna 2010 ja
heittänyt sämpylänsä kaatuneen pyörän viereen ja poistunut birralle.
Huomatkaa, että kypärässä lukee aivan selvästi merkki AGV, visiirissä lukee Tribu dei Chihuahua, joka on Rossi lapsuuden kavereiden jengin nimi ja sitten kypärän leukasuojassa on sponsorin nimi Monster.
Todellisuudessa Rossi oli pienoismallin mukaisella Fiat-Yamaha-teamin
fillarilla kolmas ja saman tallin Jorge Lorenzo voitti. Lorenzon pyörän
pohja oli punainen, kun se Rossilla on keltainen. Uskomatonta työtä.

Autoja oli kilpailussa monenlaisia. Joku
tämmöinen on aika mielikuvituksellinen
yhdistelmä taitoa ja vähän humoristista
näkemystä.

Tässä on kuva ruuhka-aikana joltain Venäjän kaupungin pääkadulla. Vaikka me emme tunne venäläisiä autoja, isoille markkinoille mahtuu jos jonkinlaista enemmän ja vähemmän epätoivoista kulkupeliä.
Pienoismallit ovat hienoja, ehkä näiden avulla Venäjän
autotuotantoon voi perehtyä helpommin kuin matkustamalla vaikka Odesaan pääkadulle.

Saksalaisilla on paljon kekseliäitä nimiä kuten
Standard Kratfahrzeug (Sd. Kfz) eli vakioajoneuvo. Numero 6/2 lisää siihen sen tiedon, että 3,7cm
Flak 36 auf Fahrgestell Zugkraftwagen 5t eli 37
mm ilmatorjuntakanuuna m36 viiden tonnin vetokoneen ajoalustalla. No se siitä, mutta tältä se
ihan oikeasti näytti. Jokainen ukko on oma yksilönsä ja huomaa peräkärryn fillari.

Venäläisten uusin palveluksessa oleva taisteluvaunu T90A toivottavasti pysyy kaukana Suomesta ja Helsingin lentokentästä, joka on sen strateginen kohde. Uskomaton määrä yksityiskohtia on vaunun kannella ja kaikki on aivan aidon näköistä.

- RENKAAT JA VANTEET
- RENGASTYÖT
(OLEMME VANNETUKUN VIRALLINEN JÄLLEENMYYJÄ)
- KATTAVA MERKKIVALIKOIMA
- ILMAINEN NOUTO JA TOIMITUS
- RENGASMAJA

JA EIKÄ UNOHDETA NIITÄ KÄYTTOAUTOJA.....
WWW.SINUNSERVICE.FI
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KARI.TUHKANEN@SINUNSERVICE.FI

Käyntiosoite: Kauhakorvenkatu 24
33720 TAMPERE
Puhelin:
(03) 318 5426
Faksi:
(03) 318 4123
Internet:
www.soinicarparts.net
Sähköposti: usaosat@soinicarparts.net
NETTIAUTO.COM

AVOINNA
Ma-Pe 9-17
La 10-14

NETTIVARAOSA.COM
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La 11.10.2014 klo 08.00-14.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- Molemmat totohallit käytössä - Myyntitilaa sisällä ja ulkona VARAUSMAKSU: 10/20 €
MYYNTIPAIKAT: alkaen 25 €
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
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Teksti ja kuvat: Janne Harju

OSA II

Aamulla aikaisin Irkutskiin saavuttiin 11.8. ja
aikaisin aamulla klo 4.50 12.8. lähdettiin kohti
Mongoliaa. Baikal-järven rantaa pitkin junarata
meni aluksi pitkän aikaa. Oli muutama Venälänen
asema vielä ennen Mongolian rajaa

Saapuminen Irkutskiin 11.8. aamuyöllä about klo 4.30

Kyllä kummasti maistu hyvälle
päästä sen neljän päivän junamatkan jälkeen hotelliin ja suihkuun. Angara-hotelli oli loisto
hotelli vaikka pari kirjainvaloa
ei palanutkaan…loistava varsinkin sen junailun jälkeen…

Ulan-Ude

Naushki

Suihkun ja parin tunnin koisimisen jälkeen sovittu oppaamme kuljettajan kanssa saapui hotellin ulkopuolelle sovittuun aikaan. Hiacella ajeskeltiin tälläiseen kylään Baikaljärven rannalle. Täällä oli kaikennäköisiä maamuskamummoja jotka kaupiskelivät kaikenlaisia matkamuistoja jotka vetivät lontoota paremmin kuin moni muu Moskovassa.
Pakkohan piti siellä oli käydä polskahtamassa molempien vaikka hieman viileää olikin…

Mongoliassa 13.-15.8. Kuvittelin tämän maan
olevan ihan kehitysmaa, mutta eipäs ollutkaan.
Tuoreita autoja ihmisillä ja uusia korkeita rakenTämä tytskä oli oppaamme. Hän innostui
nuksia rakennettiin kokoajan. Isoja kauppakesTapparan logoon niin paljon, että lupasi tulkuksia jossa myytiin samanlaisia tuotteita kuin
la Tapparan peleihin aina kun on vaan mahSuomessakin…
dollista ;)!
Ulaan-Baatarin rautatieasema

Tämän Irkutskista napanneeni auton luulin olevan vanhempikin, mutta tämä olikin ilmeisesti about
20-vuotta vanha retroauto Nissan Figaro

Letukoita löytyi..

Löytyi yksi kunnon
Volga !

Ja Hummereita oli vähän joka nurkassa..
Juna lähti 15.8. kohti Pekingiä.
Tsingis Kahn oli kova jätkä
tuhat vuotta sitten ja edelleen Mongolialaisten suuri
idoli. Näitä Tsingis-patsaita
löytyi usiampi..

Ennen Kiinan rajaa tuli
Gobin autiomaa vastaan

Mongolialainen
ravintolavaunu
Mongolian ja Kiinan rajalla tapahtui vaunujen telien vaihdot koska raideleveys on eri Mongoliassa kuin Kiinassa. Kun siinä samalla oli tietysti
pakolliset tullisydeemit, meni paikallaan olemista monta tuntia. Ja kun
juna oli paikallaan eivät junan WC:eet silloin ole käytössä. Oli vaan toivottava, että ei mikään yllättävä mahatauti iske ;)

Kiinan puolella oli kyllä reissun komeimmat maisemat. Välillä rautatiet rakennettu vuorien läpi tunneleissa, välillä siltoja rotkojen yli.
Toisella puolella sadan parin metrin päässä kulkee toinen rata jota
pitkin kulkee juna toiseen suuntaan.

Näitten hollantilaisten
poinaitten kans matkustettiin Ulaan Baatarista
Pekingiin. Juotiin vähän
Venäläistä vodkaa ja
pelailtiin maijaa…..

Serkukset aukiolla..

Pekingiin saapuminen 16.8
Ei mitenkään yllättävää ollut, että kiinalaisia oli aika tiheästi.

Yöelämää Pekingissä

Hotelliin kun päästiin, lähdettiin paikallisen taksin kyydissä kohti Taivaallisen rauhan aukiota.

Näkemäni amerikan autot Kiinassa jäivät tämännäköisiksi
Aamulla 17.8. lähdettiin tälläisellä Hiacella oppaan
kanssa Ming haudoille ja Kiinan muurille
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Portti Ming haudoille

Tälläisellä porukalla oltiin liikenteessä. Porukka kasattiin kolmesta eri hotellista jotka olivat tämän opastetun reissun ostaneet. Oli Saksalaista, Irlantilaista, Brasialaista ja Suomalaista
samassa Hiacessa liikenteessä. Ennen muurille menoa pysähdyttiin hieman syömään paikallista sapuskaa.

Jatkuu seuraavassa numerossa

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: office@fhra-tre.net
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