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JOHTOKUNTA v. 2015:
Puheenjohtaja
Kari Salomaa
Varapuheenjohtaja
Ismo Laakso
Sihteeri
Harri Kopra
Jäsenet
Jukka Jokinen
Ilkka Salovaara
Antti Kivinummi
Jari Männikkö
Mauri Hakala
Toni Ylitalo
TOIMISTO:
Kuninkaankatu 44, 33200 Tampere
Puhelin: (03) 214 2599
Postiosoite: P.O.Box 177
33201 Tampere
PIENOISMALLIJAOS v. 2015:
Ohjaajat:
Harri Laakso
Jarkko Syrjänen
Kokoontuminen maanantaisin klo 18.00
Hepolamminkatu 43, 33720 Tampere
SÄHKÖPOSTI:
ofﬁce@fhra-tre.net
INTERNET:
www.fhra-tre.net
Internet-toimitus: Olavi Tuominen
GSM + SMS 050 - 345 0900
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. 2015:
30 € aikuiset / kalenterivuosi
10 € lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

AJANKOHTAISIA ASIOITA
WINTER SWAP MEET
Teivon keväinen swap meni tihkusateen merkeissä, mutta silti myyjiä ja kävijöitä riitti, mistä kiitos heille ja samoin suurkiitos kaikille tapahtuman toimitsijoille onnistuneesta tapahtumasta.
HOT ROD & ROCK SHOW 2015
Tämän vuoden näyttely on sitten ohi, uusi E-halli näytti toimivan myös hyvin, mitä nyt pieni tungos sielläkin haittasi aika ajoin. Basson ”jumputukseen”
tullaan puuttumaan tulevina vuosina entistä tarkemmin, ohjeistamalla E-hallin
toimitsijat uudelleen. A-halli toimi kuten ennenkin eli hyvin. Bändihallin eli
D-hallin opastusta parannetaan vielä lisää ensi kerralla, että ihmiset löytävät
sinne paremmin. Näyttely sai suurta kiitosta jo paikanpäällä ja tästä kuuluu
myös kiitos kaikille toimitsijoille. Sunnuntaina klo 19.30 oli näyttely purettu
ja hallit siivottu sekä lähetetty kuorma-autot tyhjentämään kuormansa varastoille, mistä suuri kiitos kaikille jotka jaksoitte olla ”hommissa” loppuun asti.
JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIT
Jos korttisi on menossa vanhaksi tai haluat tulla uudelle kurssille ota yhteys Jari Männikköön numeroon 0400-833841 tai jari_mannikko@luukku.com.
JÄSENETU
Muista että edelleen saat kerhon jäsenenä jäsenetuna ilmaisen sisäänpääsyn voimassa olevalla jäsenkortilla seuraaviin järjestämiimme tapahtumiin:
Pienoismallipäivä, Winter Swap Meet, Hot Rod & Rock Show ja October
Swap Meet.
TALLIPAIKAT
Kerhotallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut tallivalvoja
Jukka Jokiselta numerosta 0400-623656.
TALLINKSILJA
Varatessasi matkoja Tallinkin tai Silja Linen laivoille, muista käyttää kerhon
asiakasnumeroa 5274, niin saat voimassa olevat alennukset itsellesi.
JÄSENETULIIKKEET
Tämän lehden sivulle 8 on kerätty jäsenetuliikkeiden logot, näistä liikkeistä
saat voimassaolevalla jäsenkortilla alennusta. Listalle on tullut taas muutama
uusi yritys, joten muistakaa käyttää jäsenetua hyväksi.
OCTOBER SWAP MEET
Syysswap järjestetään lauantaina 10.10.2015 klo 08.-14.00 Teivon Raviradalla.
Aikuiset 7 € ja lapset alle 12 v ilmaiseksi aikuisen seurassa sekä edelleen ilmainen pysäköinti. Myyntipaikkojen tiedustelut Harri Kopralta iltaisin numerosta
0400-735727.
X-MAS PARTY
Juhlat järjestetään 12.12.2015, jos tiedossasi on mielestäsi juhlille sopiva
paikka ota yhteys kerhon sähköpostiin: ofﬁce@fhra-tre.net niin katsotaan
onnistuuko juhlat siellä.

JÄSENMÄÄRÄ 31.5.2015:
573 jäsentä
TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Mikko Heimo
Tapio Niemelä
Martti Piltz
Janne Harju
Kari Leponiemi
Olavi Tuominen
Kari
JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry
PAINOSMÄÄRÄ:
700 KPL
PAINOPAIKKA:
Kirjapaino Öhrling Oy
TAITTO:
Paino-Arena Oy
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Tuomiokirkonkatu 17, Tampere • 0404 55 44 11
Lielahtikeskus, Teivaankatu 1

jenKkivoimaa
– tien päällä jyristen!

TILAA LEHTI

fokusmedia.fi/tilaa-lehti

Suomen suurin jenkkiautolehti

Kyllähän se
vain niin on,
että Tampereen
näyttely on oikea
näyttely. Niin kertoo
tänä
päivänä
Internetin ihmeellinen maailma ja kyllä siihen on paikan päälläkin käyneenä yhdyttävä. Hot Rod & Rock Show on säilynyt
perinteisenä vuodesta toiseen. Jos kävijöiden kommentteja on uskominen, niin
se on pelkästään positiivinen asia. Ainoa,
mikä kansaa puhuttaa, on niin sanotun
kakkoshallin bassojumputus. Tämä vuosi
ei tuonut siihen poikkeusta.
Mutta se pääasia eli autot...Voin ylpeänä
sanoa, että Suomipoikien Rodit, Customit
ja Muskeliautot eivät häpeä yhtään naapurimaan tai oikeastaan koko tämän pienen
pallon autoille. Palkintokorokkeelle nousi tänä vuonna useampi Suomalainen rakentaja. Sinällään mielenkiintoista oli, että
Peoples choise –pystin nappasi tällä kertaa kuorma-auto. Kuljetusliike Auvisen
upea Highway Hero vei yleisöpystin lisäksi myös Truck-luokan ykköspalkinnon.
Toisaalta kyseinen Mercedes on napannut ykkössijan käytännössä kaikista tapatumista, mihin se on osallistunut.
Ennen vanhaan näyttelyissä autoja somistettiin paljon. Pumpulikauppiaat hykertelivät käsiään, kun muskelimiehet hakivat ”savua” auton takapyöriin. Nyt ei
niin enää ole. Ehkä näytteilleasettajat voisivat miettiä keinoja somistaa autojaan
enemmän. Tänä vuonna Mercedes-kerho
oli satsannut siihen ja muutamassa autossa oli infotaulua tai muuta vastaavaa, mutta melko vähäistä se on.Tietenkin autot ja
prätkät ovat pääosassa.

Elastinen vetäisi päivän viimeisen kattauksen. Kaveri lensi Tampereelle tyylikkäästi yksityiskoneella ja kiirehti näyttelystä heti Turkuun!!! keikalle. Harmillisesti
yhtään poseerauskuvaa ei ehditty autojen
luona ottamaan. Fanien tapaaminen on
osa artistin elämää ja siihen Suomen positiivisimmaksi henkilöksi valittu Elastinen
varasi niin paljon aikaa, kuin nimikirjoituksia halunneet fanit halusivat.Taisi siellä joukossa olla muutamia kerhon aktiivejakin.
Elastinen kertoi olevansa automiehiä, sillä
auto on artistille toinen koti tai konttori.

Teksti ja kuvat: Mikko Heimo
Kilometrejä tulee vuodessa noin 60000,
joten auto on työkalu. Harrasteautoa
miehellä ei vielä ole, mutta hän kertoi tälle kesälle suunnittelevansa jotain 2-paikkaista Saksanmaalta. Nähtäväksi jää, millainen menopeli Elastiselle löytyy.
Paljon oli siis nähtävää. Näyttelyn talkooporukka saa huokaista hetken ennen
kuin ensi vuoden näyttelyn suunnittelu alkaa. Karin Jopo pääsee huilitauolla, toivottavasti sekin huolletaan ennen ensi vuotta.
Sen verran monta kilometriä taisi sillekin
tulla kolmen päivän aikana.

BlingBling

Classic Chevy Gasser

Kuljetusliike Auvisen Highway Hero
Yksityiskohta Novasta
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Camaro merkkikerhon
osastolla

Ja toinen

Puunausta
perjantai-iltana
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Remmiahdettu rottarodi

Komeat putket gangsterityyliin
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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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Jäsenetuliikkeet

Tuomiokirkonkatu 17 ja
Lielahtikeskus

Suupantie 6 C, Pirkkala
Koskikeskus ja Ideapark

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

Yhteistyöyritykset
8 RODDARI

Kruunukeskus
ja Finlayson

www.lumikkohuoltopalvelut.fi
Ajoneuvoilmastointi huoltoja ja korjauksia
jo vuodesta 1991

La 10.10.2015 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 7 € | 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

Korjaamme ja huollamme autojen ilmastointilaitteet
kaikista merkeistä ja malleista.
Kauttamme löytyy vanhojen Freonin(R-12) korvaavat aineet,
R134a ja uusin R1234yf,ym.

FHRA Tampereen seudun jäsenille
-10% osista ja tarvikkeista jäsenkorttia näyttämällä.

Lumikko Huoltopalvelut Oy
(ent. Tampereen Autokylmä Oy)
Polunmäenkatu 49
33720 Tampere
p.010 287 1302
tampere-huolto@lumikko.fi
Mika Sivenius
p.010 287 1306
mika.sivenius@lumikko.fi
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Kerhotallilla oli taas mukava kisailu ja
tanssi ilta rokin merkeissä, itse olin taas
kerran tiskin takana niin kuin myymälän
puolella. (Tostahan on tullut jo näemmä
ihan tapa mulle) mutta hyvä näin kun toinen vakio myyjä olikin jäänyt pois. Juotavaa
meni taaskin kiitettävästi kaupan, ja suuri
osa oli limppariakin, mut olut oli ykkönen
eiku siis kolmosta Hihi. Mun ei tarvinnut
nytkään paistella makkaroita kun oli vapaa ehtoisia, vai olivatko määrättynä hommissa. Kiitos vaan heillekkin homman hoitamisesta, sain olla tiskin takana myymässä ja kuvia ottamassa. Ihmettelin kyä yhes
vaiheessa kun olivatten suttuisia, mut en
tarkistanut kameraa. (Piru vieköön) joku
oli räpeltänyt sinne toiset asetukset, ja
suurin osa meni. PILALLE. eli roskikseen.
Täytysköhän se säädin liimata automaatille niin ei tulis tommosia, ei meinaan ollut eka kerta. Ilta meni kuiteskin ihan kivasti. Soitto porukka soitti hyvää musaa, ja
väkeäkin kaikkinensa oli kivasti käymässä.

Tikanheitto/Biljardi kaavio meni taas
perinteisesti, eli kaikki sekaisin ja jokaisella oli omat kuviot säännöistä. Kyllä siellä silti voittajat saatiin selville, multa vaan
meni sekaisin kuka kukin oli, niin sanotaan vaikka että, tuossa on miehiä palkintoineen tältä vuodelta.
T:Vennamo
10 RODDARI
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Teksti ja kuvat: Janne Harju
Kuinka ollakkaan kun ruotsalaiseen autonäyttelyyn lähdetään niin tälläistä kalustohan sieltä löytyykin...

Oli torstainen ilta 2.4.2015 kun Turun
satama alkoi lähestyä! Vaikka suomalaisessa liikennelaissa sanotaan, että ainoa laillinen ja oikea tapa tehdä u-käännös moottoritiellä on kohdassa missä lukee Turku
10! Ei sitä silti noudatettu koska matkan
kohteena olikin Ruotsin Jönköping:issä
oleva Elmia-autonäyttely eikä Turku.
Reissuun päätettiin lähteä serkkumies
Juha Mikaelin ylpeyden aiheena olevalla
uuden karhealla Kia:lla kun nääs meikäläisen (köyhän Mopar-harrastajan) VW:llä
on maanteitä kierretty about 300 000
km:ä enemmän kuin Kia:lla!
Saapuminen Tukholman satamaan tapahtui aamupalan ahmimisen jälkeen perjantaiaamuna mukavan ilman krapulaa olevalla olotilalla. Torstai-ilta laivalla kyllä koetteli itsehillintää molemmilta miehiltä alkoholin puolelta, mutta me kestimme sen!
Tukholman tunneleitten kaahaamisen
jälkeen saavuimme Jönköping:in, Elmiaan.

Löytyypi sieltä oikein autojakin kun oikean hallin löysi...

Parkkipaikoille näytti olevan hyvin tilaa
järjestettynä, mutta kun miettii jos taivaalta tulisikin vettä oikein kunnolla niin millainen urakka on vetää kaikki autot pois
pellolta näyttelyn lopussa....
Ja muitakin tyylikkäitä pirssejä löytyi kun jatkoi hallien kiertämistä..

12 RODDARI

Kun pieni rodikuume on tässä muutaman vuoden painanut niin pitihän niitä komeita yksilöitä sitten kuvaillakkin kun tarjolla oli.

Tämä keltainen oli kyllä Jannen suosikkirodi. Muitakin hieman rakenneltuja
löytyi...

Komioita mopoja löytyi myös tottakai.
Siinähän se meni päivä jouhevasti
Volvojen ja muun hienon näyttelykaluston seassa. Näyttelyn jälkeen oli meillä
kohteena kylä nimeltään Degerfors jossa
kummitätini asuskelee. Siellä sijaitsi meidän majoitus reissun ajan.
Lauantaipäivä oli suunniteltu ihan lepopäiväksi koska perjantainen näyttelyn
kävelykilometrien lisäksi olimme ajaneet
autolla Tukholmasta Jönköpingin kautta
Degerfors:iin ja ajokilometrejä kertyi hyvinkin 500 km:ä!
RODDARI 13

Sunnuntaiksi olimme päättäneet käydä Norjan puolella Oslossa koska tuo
Degerfors sijaitsee aika keskeisellä paikalla reissua. Lähdimme siis sunnuntaiaamuna ajoissa kohti Osloa.
Holmenkollen:in mäkihyppytorni piti
käydä tsekkaamassa. Kun tällä kertaa jäi
Tapparalippu Manseen niin kyllähän nyt
täytyy olla Tapparapipo päässä kumminkin.
Holmenkollenin lisäksi kävimme eräässä
kirkkovenemuseossa.
Kun huomasimme, että meidän Norjan
kruunuiksi vaihdetut Jourot alkavat huomaamattoman nopeasti vähentyä joten
sijoitimme loppurahamme eksoottiseen
Oslolaiseen kokemukseen, Oslolaiseen
metroon!
Viimeinen piste olivat nämä abstraktit
rakennukset mitkä eivät meitä kummankaan silmiä säväyttänyt. Elikkä äkkiä sieltä pois ja takaisin kohti Degerfors:ia! Kun
maanantai-iltana odottaisi Tukholman satamasta lähtevä yölaiva kohti Turkua oli
meidän aloitettava kamppeiden keräilyä Degerfors:in majapaikasta jo aamulla ajoissa. Ja kun ajoissa lähdettiin liikenteeseen niin ajoissa me olimme
Tukholmassakin.
Aikaa kun jäi Tukholmassa ennen laivan
lähtöä kävimme Globen-jääkiekkopalloa
vilkaisemassa livenä ulkopuolella. Pallon
päältä pääsi katselemaan kätevästi
Tukholmaa kauempaa kun tälläinen hissipallosydeemi oli tarjolla pientä kruunusummaa vastaan.
Ja loppuajan kuluksi tupsahdettiin paikalliseen metroon jolla köröteltiin kohti
vanhaa kaupunginosaa.
Dodii! Reissu on nyt putkikassissa kun
vaan vielä päästään oikeaan laivaan! Voi sanoa, että näyttely ja reissu oli aivan jätte bra!
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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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Kuvat: Kari Leponiemi
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Brookl
Museu
Kuvat: Kari Leponiemi
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Kuvat: Kari Leponiemi
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UUDET NAHK
NAHKAVYÖT
NAHKA
VYÖT SAAPUIVAT!
SAAPUIVA
SAAPUIVA
V T!

OSTA OMASI
TAPAHTUMISTA
TAI
TOIMISTOLTA!

Hinta vain
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Outo tilanne ei ole Heli, eikä noi Jenkit, mutta
ylä-parkilla olevat 115 Autoa, joista 90:tä olivat
tila/paketti-autoja sekä 1 Kuorma-auto. Sadekeli
hieman veroitti kävijöitä, mutta mahtuihan tommoseen määrään pakuja paljon tavaraa. Lumesta
ei tällä kertaa ollut liiemmälti haittaa saatiin paljon autoja mahtuun lähemmäksi porttia. Ei tarvinnu hirveän määrän ihmisiä kävellä heppa talleilta asti. Keleille emme mitään voi, mutta varusteet sen mukaan sataako vai paistaako.
Toivottavasti Hot Rodissa paistaa Aurinko, ja
tulisi paljon väkeä niin töihin kuin katsojiakin.
Mutta sen näkee sitte. Kesän alkuja vaan kaikille,
itellä on varattuna jo mökki. Haapsalun läheltä
Virosta. American Beaty Car Show:hon
T:Vennamo
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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.

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

FHRA Tampereen Seudun jäsenille 10% alennus
normaalihintaisista vakio-osista.
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Kuvat: Kari Leponiemi
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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
Ideapark. Lempäälä
RODDARI 25
WWWDADDYSFI

Teksti ja kuva: Martti Piltz

RAUTALANKAA
ja
JENKKIRAUTOJA

Elokuussa
lauantaina
22.8.2015
Mobiliassa on viidettä kertaa ”Rautalankaa
ja Jenkkirautoja”-tapahtuma. Viime kesänä oli kaunis ilma, paljon yleisöä ja maisemat ovat aina niin hienot kuin kesäSuomessa voi olla. Jenkkiautoja laskeskeltiin pihalta noin 400, mikä oli yhtä paljon
kuin edellisenä vuonna.Viime vuonna kutsuimme tapahtuman tähdeksi hurlumhei
rockin lähettiläs Vesa Snyggin ja SatelliittiYhtyeen. Ei siis taaskaan ihan oikeaa rautalankaa, mutta aika omaperäistä suomenkielistä juurimusiikkia tai rokettirollia.
Lämppäriksi löytyi Kingbones.
Parkkijärjestelyt menivät nopeammin
kuin koskaan aikaisemmin. Lopuksi vielä
cruisingiin päästiin vaivattomasti, koska ei
tarvinnut selvitellä siviilipirssien ruuhkaa

Järvenrantaa ja aurinkoa ja joskus harvoin
vähän sadettakin Mobilian rannassa. Ensi kesänä taas perinteisesti elokuun lopulla 22.8.
on Rautalankaa ja jenkkirautoja.

tieltä pois. Siis kiitos yleisön, eli kerholaisten, ﬁilis oli hyvä, väkeä oli paljon ja kauppa kävi sen verran, että ei ole epäilystä,
etteikö tapahtumaa yleisön pyynnöstä viidettä kertaa järjestettäisi.
Elokuussa 2015 Mobilian laajennustyöt
ovat valmiit ja piha tasattu. Perusmeininki
on paikallaan. Satoja jenkkiautoja, rentoa live-musaa, pik-nik-tunnelmaa ja hyvää ruokaa ja juomaa. Bändeinä on
Herrakerho, joka soittaa rautalankaa.
Tähtenä on Boogie W Kings, vähän enemmän r&b:n suuntaan.
Aika taulu on kello kahdesta seiskaan.
Cruisingiin päästään siis jo klo 19. Lapsista
pidetään huolta. Leikkipuisto on käytettä-

vissä ja liikennepuiston polkuraudat ovat
ajossa. Vintage-myyntiä on kokeiltu pari
kertaa hyvällä menestyksellä. Se näkyi
jopa Mobilian henkilökunnan asuissakin
viime vuonna. Tästä innostuneina laajennamme hieman sisätilan ”vintage-toria”
kuten myös pihan myyntimahdollisuuksia. Jos olet kiinnostunut ”vintage-torin”
tai piha-alueen myyntimahdollisuuksista,
kysy lisätietoa sähköpostilla petri.niemenmaa@mobilia.ﬁ.

KATSASTA EDULLISESTI!
FHRA Tampereen Seudun jäsenille
Määräaikaiskatsastus
henkilö- ja pakettiautoille
Meiltä nyt myös autoilijan
tarvikkeita edullisesti!

36€

*)

(+ mahd. mittaukset)

*Katsastuksen hinta sisältää Trafin viranomaismaksun 2,70 € (sis. alv 24 %).

A-Katsastus
www.a-katsastus.fi
Asiakaspalvelu 075 323 2222

Puhelun hinnat (sis. alv 24%): kiinteä/matkapuhelinverkko pvm/mpm+8,35 snt/puhelu+7,02 snt/min
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Teksti: Olavi Tuominen

Kerho internetissä ja sosiaalinen media
Juttu on myös luettavissa www.fhra-tre.net/netti

Sosiaalisen median määritelmä:

Sosiaalinen media (lyhennetään usein some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle,
eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu.
Kun kerrot/jaat kaverille juttuja somessa, esim. Facebookissa, tätä kutsutaan viraalimarkkinoinniksi.

Kerho on ollut netissä mukana jo vuodesta 1997 saakka sekä kerhon että Hot Rod & Rock Show
sivuilla. Facebook sivut ovat olleet olemassa vasta muutaman vuoden, ja Youtube kanava on avattu
syksyllä 2014.
Yhä tärkeämpää on olla esillä sosiaalisessa mediassa. Toivottavasti useimmat teistä ovat
käyneet kerhon eri sivuilla jo tutustumassa. Ja kun käytte eri sivuilla, niin kertokaa niistä kavereillenne, näin te markkinoitte samalla kerhoa ja kerhon eri nettisivuja.
Monelle nuoremmalle jäsenelle sosiaalinen median (SOME) on jo tuttu, mutta vanhemmat
jäsenet saattavat vierastaa kaikkea mikä ei ole paperilla. Nyt vaan rohkeasti tietokone auki ja
tekemään aluksi Facebook tiliä, sieltä löydät varmasti tuttuja. Mielenkiintoiset ihmiset ja ilmiöt odottavat sinua sosiaalisessa mediassa. Alkumatka voi hetkittäin tuntua mutkikkaalta, mutta mene rohkeasti kokeilemaan. Ja muista: jokainen käyttää sosiaalista mediaa omalla tavallaan.
SOMEn Suomessa tärkeimmät kanavat ovat: Facebook, Suomi24,Youtube ja Instagram.
Muita paljon käytettyjä ovat Twitter, Linkedin, Pinterest, IRC galleria, Foursquare ja Google+.
FHRA Tampereen seutu ry:n kanavia internetissä ovat:
- Kerhon kotisivut, www.fhra-tre.net
- Hot Rod & Rock Show koti sivut, www.hotrod-rockshow.com
- Facebook, Hot Rod & Rock Show sivut, www.facebook.com/hotrodrockshow
- Facebook, kerhon ryhmäsivut jäsentiedottamista varten, www.facebook.com/groups/109478576293/
- näille sivuille on tarkoitus jatkossa laittaa kaikki kerhon tiedotteet
- Youtube, ﬁlmejä, www.youtube.com/channel/UC8XYye5wKn6_A6DMMEyBHhQ
Mutta kaiken helpoin kun kun menet www.fhra-tre.net/netti -osoitteeseen, sieltä löydät tämä tekstin
ja linkit lehden jutussa mainittuihin linkkeihin.

Tapaamisiin netissä ja SOMEssa!

Harvest run
Kuvat: Kari Leponiemi
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Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Viime pääsiäisen viimeisenä päivänä kierähdin sujuvasti uusvanhan kotikaupunkini
messukeskukseen. En muista koska edellisen kerran kävin American Car Showsssa,
mutta aikaa siitä on vuosia tai taitaa olla jo
vuosikymmeniä. Kolmanteenkin näyttelypäivään riitti väkeä, vaikkei mitään tungosta ollut parkkitalossa eikä näyttelytiloissa ja ravintolat suorastaan huokuivat tyhjyyttään. Helsingin messukeskus on tietysti Suomen oloissa omaa luokkaansa kaikilta ominaisuuksiltaan, erityisesti hinnoiltaan. Mutta ei auta itkeä, kun on itse päättänyt mennä.
En halua arvioida varsinaisesti tapahtumaa, mutta vähän tuntuu siltä, että kovasti vähän Suomessa tai Helsingissä on jenkkiautoja Messukeskuksen tiloihin nähden.
Jenkkiautoja näytti olevan suhteellisesti harvassa kaikenlaisten sporttiautojen
ja juusto- ja makkarakauppojen joukossa. Puhumattakaan moottoripyöristä, joiden osastolla oli tyhjää vaikka kuin paljon.
Nämä ovat tietysti ﬁiliksiä. En ruvennut
laskemaan, oliko Helsingissä enemmän tai
vähemmän moottoripyöriä tai jenkkiautoja kuin Tampereella.
Hienointa Helsingissä olivat vanhat drag race-autot ja koko Fyyran
dragrace-osasto. Tuntuu hassulta,
että Suomen ensimmäinen ”oikea”
kiihdytysauto, Tähtiperä-Cortina
rakennettiin vuonna 1976, vain 39
vuotta sitten. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä nopeammin aika menee! Niin ja tärkein meinasi unohtua: Kannattaa ainakin joskus sijoittaa pennosensa American Car
Showhun, on se sen väärtti.

Vallu V-100 vm. 65 on ollut samassa perheessä koko ikänsä.
Autolla on ajettu 390 000 kilsaa ja se on uudelleen maalattu.
Vallu oli vuonna 1965 aika arvostettu auto, vaikka olikin varsinainen karvahattumalli. Jos autoon
olisi huomattu rakentaa edes siedettävät jarrut sillä kurvailisi vielä
ihan hyvin nykyliikenteessä.

Hieno Voortti, mutta vuosimalli 1948 on kyllä
erittäin onnistunut..

Kun itse kurvailen aika usein Mobilian
Gempsu-stepparilla, niin stepparit tietysti
tökkäävät öögaan. Helsingissä pickup-osasto oli varsin näyttävä. Hieman jää Mobbarin
Gempsu tämän vehkeen varjoon, vaikka samaa vuosimallia -56 ovatkin.

Tämä Cord 812 Toronadon tekniikalla on esiintynyt varmaan kaikissa autotapahtumissa tänä keväänä. Komea pirssi, malli on vuodelta 1937. Cord
oli etuvedon uranuurtajia. Meillä Mobbarissa oli
kait Suomen ainoan aidon Cordin tekniikkaa ja
rungon pätkä, mutta oli meille tekemätön
paikka.
Samaan hylsyyn Gempsun kanssa on tämä
Servolettikin rakennettu. Kyllä tässäkin maali
ja kromi kiiltelevät komeasti.

FHRAn omistuksessa oleva Suomen ensimmäinen kiihdytysauto
on viritelty Ford Tähtiperä-Cortinan vm. 1965 koppaan vuonna
1976. Muistaakohan joku vielä Beaver-farkut.
Suomen harvoja menestystuotteita maailmalla ovat olleet sotilaskuorkit. Tässä oli
hieno tuote vuodelta 1986, joka ei kelvannut kenellekään: Sisu SA-110. Koko tuotanto oli kuusi kappaletta.
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Tämä Impala on aika huolellisesti kaavittu maalista vapaaksi,
onneksi sentään häntä on jäänyt.

Siistin näköistä osaa
oli kaupan sekä pihalla että katon alla.

Portilla päivysti taas komeita pirssejä.
October Swap vietettiin viime syksynä kohtuullisessa syyssäässä. Myyjiä oli paljon, asiakkaita ehkä vähän harvassa. Hyvän
näköistä tavaraa oli esillä hienosti laitettuna. Kun myyjät eivät suureen ääneen valitelleet, niin kauppahan kävi silloin hyvin. Kentällä palloillessa tuli mieleen, että jaksaako jatkuva talouden alamäki vaikuttaa ostointoon. Ehkä vielä siihen, mutta
yleensä liikkumiseen se varmasti vaikuttaa. Eli näytti vähän siltä, että kaukaisimmat kävijät puuttuivat Teijosta. Ehkä samaan
aikaan sattui osumaan jotain muutakin kiinnostavaa tapahtumaa, mikä rajoitti liikkumista. Nyt ei kuulunut ollenkaan niitä ääniä, jotka kertoivat, että tultiin Toholammelta ja tästä vielä
ehditään Lahteen tai mihin ikänä. Aika aikaansa kutakin.
Swappi on hyvä tuote. Ei kannata olla murheissaan, jos se
yksi tai kaksi kertaa menee vähän vaisummin. Käänne parempaan on vähästä kiinni ja siihen vähään me tuskin voimme mitenkään vaikuttaa. Ensi syksynä vaan parammalla onnella.
Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Sisällä oli tyrkyllä design-vintagea. Jos luettelee kaikki tuoteryhmät Swapista, Stockan
tavaratalokin kelpenee.

Tämä on tuttu auto monista tapahtumista. Ehkä sitä haukotuttaa juuri sen vuoksi.

Ihan hieno syyspäivä. Myyjiä on kuin ketunnenää ja asiakkaitakin
kuljeskelee. Vähän hiljaisen näköistä, jos vertaa vuodenkin taaksepäin, mutta nämä asiakkaat eivät ole vain kuminpotkijoita vaan kamaa kulkee kainalossa ja raha vaihtaa omistajaa.

Tarjonta oli laajaa.Tässä olisi eri vuosikymmenten Caddyjä.

Jos Caddyt eivät kelpaa, niin vaihtoehtona oli
levyjä vaikka kuinka paljon.
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