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2 RODDARI

JOHTOKUNTA v. 2013:
Puheenjohtaja Kari Salomaa
Varapuheenjohtaja Ismo Laakso
Sihteeri Harri Kopra
Jäsenet Jukka Jokinen
 Ilkka Salovaara
 Antti Kivinummi
 Jari Männikkö
 Mauri Hakala
 Timo Siipola 
TOIMISTO:
Kuninkaankatu 44, 33200 Tampere
Puhelin: (03) 214 2599
Postiosoite: P.O.Box 177
 33201 Tampere

PIENOISMALLIJAOS v. 2013:
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. 2013:
30  aikuiset / kalenterivuosi
10  lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

JÄSENMÄÄRÄ 31.05.2013:
552 jäsentä

TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Tapio Niemelä Heikki Heino
Martti Piltz Mika Sivenius
Kari Leponiemi Kari 

JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry

PAINOSMÄÄRÄ:
650 KPL

PAINOPAIKKA:
Kirjapaino Hermes Oy

TAITTO:
Paino-Arena Oy

AJANKOHTAISIA ASIOITA
OCTOBER SWAP MEET

  Perinteinen syysswap järjestetään lauantaina 12.10.2013 Teivon Raviradalla, 
katso tarkemmat tiedot tämän sivun alareunasta. Toimitsijoiden ilmoittautu-
miset iltaisin Harri Kopralle numeroon 0400-735727, häneltä saat myös tie-
toa swapin myyntipaikoista.
HOT ROD & ROCK SHOW 2014

    Ensi kevään näyttely järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
Pirkkahallissa 26.-27.04.2014. Näyttely on avoinna lauantaina klo 10.-18.00 
ja sunnuntaina klo 11.-16.30.  Näyttelyajoneuvoja voit tarjota osoitteeseen: 
office@fhra-tre.net. Kerhopaikkojen tiedustelut numerosta 0400-623276 
sekä firmapaikkojen tiedustelut numerosta 0400-730294.
 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 koulutuspäi-
vät tallilla vuoden 2013 aikana jos tarpeellinen määrä halukkaita ilmoittautuu.
JÄSENETULIIKKEET

      Tämän lehden sisäsivulle on kerätty jäsenetuliikkeiden logot, näistä liik-
keistä 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.
TALLINK - SILJA LINE

Räätälöi oma merilomasi ja hyödynnä jäsenedut eli muista Tallinkin ja Silja 
Linen erikoishintaiset matkat Tukholmaan ja Tallinnaan sekä Riikaan. Muista 
mainita matkan varauksen yhteydessä FHRA Tampereen seutu ryn asiakas-
numero 5274.
TALLIPAIKAT

Hepolamminkadun kerhotallilta mahdollisten tallipaikkojen tiedustelut tal-
livalvoja 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 uutta ”juttusarja” missä esitellään jäsenten 
harrasteajoneuvoja heidän itse lähettämien kuvien ja  tekstien kera, joten toi-
mita aineistoa ajoneuvostasi e-mail osoitteeseen: office@fhra-tre.net

Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727

Muut tiedustelut: 0400-623 276

office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net

TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- Molemmat totohallit käytössä -
- Myyntitilaa sisällä ja ulkona -

VARAUSMAKSU: 10/20 € 
MYYNTIPAIKAT: alkaen 20 € 

Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
 Aikuiset 6 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi

La 12.10.2013 klo 08.00-14.00

Winter Party
26.01.2013
Yhtistetyn tikka- ja
biljardikisan tulokset:

1. Surakka / Vainio 80 p
2. Karppa / Veikko 57 p
3. Mika R / Patse 49 p
4. Juha / Seija 42 p
5. Hatka / Arto 41 p
6. Milla / Seija 36 p
7. Mika / Maija 34 p
8. Skide / Mika 33 p

Palkinnot ja t-paidat on
toimitettu kolmelle
parhaalle joukkueelle.

Seuraavan kerran
kilpailaan taas
25.01.2014.
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ESITTELYT • TEKNIIKKAA JA TIETOA • TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT • HARRIKAT • KISAT • V8-MARKET • TYTTÖKALENTERI

Irtonumero 9,50 €

ESITTELYT • TEKNIIKKAA JA TIETOA • TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT • HARRIKAT • KISAT • V8-MARKET • TYTTÖKALENTERI

www.veekasi.net/tilaus

NYT ENTISTÄ HIENOMMAT 
AUTOESITTELYT, TEKNIIKKAA, 
KIINNOSTAVAT HENKILÖJUTUT 
JA LAAJASTI UUTISIA JA ASIAA!

V8-MAGAZINE
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Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727

Muut tiedustelut: 0400-623 276

office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net

TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- Molemmat totohallit käytössä -
- Myyntitilaa sisällä ja ulkona -

VARAUSMAKSU: 10/20 € 
MYYNTIPAIKAT: alkaen 20 € 

Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
 Aikuiset 6 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi

La 12.10.2013 klo 08.00-14.00
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Ilman Flooraa pärjää ihan hyvin, mut-
ta miten olisi, jos ei olisi Hottentottia? 
Kukaan ei varmaankaan huomaisi kevään 
tuloa! Jo viime vuonna valittelin, että näyt-
teilleasettajana hommaa katsoo vähän toi-
sesta suunnasta kuin katsojana. Tänä vuon-
na kuitenkin muodollisesti hyvinkin pätevä 
pomoni vapahti minut lauantain päivystyk-
sestä, joten saatoin yhdistää huvin ja työn.

Näyttelyosaston rakentaminen on aina 
hauskaa puuhaa. Yritin hieman avittaa 
myös Broken Wheelsin ponnisteluja voit-

taa Clubi-sarja. Toinen tila siinä tuli, ettei se 
ihan mönkään mennyt, mutta voitto jäi saa-
vuttamatta. Kehveli! Ihan nuijat dumarit!

Jälleen on pakko kiittää omaa porukkaa 
eli siis lähinnä Karia ja Ismoa, mutta myös 
kaikkia muita kerhon Hot Rodin järjes-
telyihin osallistuneita ammattitaitoisesta 
työstä ja onnistumisesta. Hot Rodissa oi-
keastaan kaikki näyttää menevän itsestään, 
mutta kokemuksesta voi sanoa, ettei mi-
kään mene, ellei sitä joku tee. Eli siis hyvä 
me!

Lauantaina näytti tupa olevan taas piri-
pintaan täynnä. Jonkun verran hämmäs-
tytti, että sunnuntainakin tuntui koko ajan 
olevan paljon väkeä, vaikkei aamulla ovel-
la tarvinnut jonottaa. Kun näyttelyä seura-
si rakennuspäivän puolivälistä sunnuntai-
iltaan, niin jo sisääntulossa silmään iskivät 
Matti Laurilan Fairlane ja Kent Jonssonin 
Dreamster. Pisteet Tampere-Ruotsi me-
nivätkin aika tasan; Fairlane oli paras 
Best Car ja Old Classic ja Dreamster 
oli Peoples Choice ja sai Special Avardin. 
Kolmas auto, johon heti katse kiinnit-
tyi, oli Leif Wallinin (Swe) Cheva Steppari, 
joka oli paras Pick Uppi. Tosin syy, miksi 
se kiinnosti, oli se, että itse raahasin näyt-
teille samanlaisen, tosin vähän rujomman 
Kempsun Stepparin. Myös yhdistelmä Ford 
-53 kuorkki ja Ford Roadster -32 oli aika 
vaikuttava. Kjell Mattson voittikin Hot Rod 
luokan Roadsterillaan. 

Varmaankin se on iän tuomaa pään jau-
hottumista, että näyttely tuntui taas hyväl-
tä. Tuning-hallikin oli täynnä tavaraa. Rock 
Show puri niin, että halli tyhjeni ainakin 
kun Hevisaurus soitti. Ei voi sanoa kuin, 
että Hottentotin konsepti on hyvä ja se to-
teutetaan hyvin. Ikinä yleisön palvelussa ei 
saa tuudittautua siihen, että kaikki menee 
niin hyvin, ettei paremmin tarvitse tehdä 
tai enempää yrittää. Mutta aika lähellä täy-
dellisyyttä Hottentotti on. Niin, että vähän 
ihmetyttää, mitä meillä oli ennen…

MITÄHÄN MEILLÄ OLI ENNEN…

Dreamster tuli ensimmäisten autojen jou-
kossa halliin. Sateen kastelemanakin se iski 
silmään. Ruotsissa jaksetaan väkästää näi-

tä mielikuvituksellisia vehkeitä. Heti kun tämän 
näki, saattoi arvata, ettei se ihan palkinnoitta 

näyttelystä pääse.

Jos painon mukaan pitäisi jakaa palkinnot, 
niin tällä Pasilla pitäisi olla hyvät mahdollisuu-
det. Nyt taas Broken Wheels sai hopeaa, että 
ilmeisesti joku oli vielä painavampi.  

Tällä Caddyllä pääsi pokkaamaan Kustom Carien ensimmäisen palkinnon.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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Tämä oli aika vaikuttava yhdistelmä, varsinkin kun kuorkin bensa-
vinkkeli kävi. Tankin koko näkyy vastaavan äänten voimaa. Vaikkei Kjell 
Mattson malttanut purkaa kuormaansa, Hot Rod luokan parhaan pal-
kinto meni lavalle.

Rover V8 Trike sai ainoana traikkina 
palkinnon, sekin me Ruåtsiin.

Bel Air -55, Ove ja Maria Gustavsson (Swe) 
oli paras Street Car.

Näkymä Stripe-O-Rama ständiltä

Aamulehdestä tuttu. Aamulehdellä ja sen työntekijöillä on ansioita 
koko Tampereen Fyyran ja Hot Rodin perustamisessa, mutta hie-
nosti tämä auto oli ennakkoon esitelty lehdessä. Luonnossa auto 
taisi olla vielä paremman näköinen kuin lehdessä, eikä siten ilman 
ansioita näyttelyn Best Car.

Jotenkin tyylikäs viritys oli tämä Letukan Steppari. Tylsä väri, 
matta pinta eikä oikein mitään erikoista, mutta hieno silti!
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Virtain mies, Hannu Jaakkola oli väsännyt ruostetta 
moneen autoon. Osastona nämä Cadillacit ja Imperialit 
olivat mahtava viritys.

Tätä umpikylkeä saa ihailla Kankkusten kylässä. Äänet ovat mahtavat 
ja auto komea, suojatiekorotukset näyttävät hieman haittaavan menoa.

Nämä Corvetet näyttävät ihan leikkiautoilta, ehkä ne eivät 
olekaan ihan maailman käytännöllisimpiä pirssejä, mutta 
kumi sulaa kyllä ketterästi.

Pihalla näytti olevan tavallista rauhallisempaa. Se tosin saattoi joh-
tua siitä, että tulin ensimmäisten ja poistuin viimeisten joukossa, eli 
siis näköharhasta. Tämä Caddy oli yksi pihan tyylikkäimmistä.

Vuosi -48 on poikkeuksellisen hyvä vuosi, ehkä monestakin syystä. 
Keuhkoan aina, että Ruotsissa on aika tiuhassa näitä -48 Caddyjä 
ilman kattoa ja katolla ja oviakin on enemmän tai vähemmän. 
Näköjään Suomessakin on Lahdessa hieno Catin Sedanette -48, 
kolmas sija Kustom Careissa. 



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. 

FHRA Tampereen 

seutu ry:n jäsenille 

15–25 % alennus 

Tallinkin reitti-

liikenteessä

20130604_Tallink_Shuttle_jäsenedut_A4_FHRAtre.indd   1 5.6.2013   9.15
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Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettiin ensimmäistä kertaa helmikuun puolivä-
lissä The Kustom Kulture Show, tapahtuman takana oli Marko ”Platu” Planting. 
Tapahtuma katkaisi hyvin talvikauden ja se sai hyvän vastaanoton, mielenkiinnolla 
odotamme ensi vuoden tapahtumaa, koska tämä oli erillainen tapahtuma kuin muut 
Suomessa järjestettävät.  
Ohessa pientä kuvasato tapahtumasta.

Kuvat: Kari Leponiemi
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Hyvää mieltä ja
parasta palvelua

SAHRAMI
Sahalahti, puh. 03-376 3371

sahrami@k-market.com

Talwiajot ovat yksi harvoista tai oikeastaan ainut Pussihousujen 
tapahtuma, joka toimii oma kylää laajemmissa puitteissa. 
Harvassa maassa on yhtä kylmää, yhtä paljon lunta ja nopean 
jouhevia pikkuteitä. Ruotsalaiset ovat ottaneet Talwiajon omaksi 
suosikikseen jo vuosikymmeniä sitten. 

Olin ensikertalaisena tutustumassa Talwiajoon. Tukena ja tur-
vana oli Tammobin puheenhoitaja Prusin Antti, innokas jenkki-
harrastaja. Sovimme jo kesällä, että lähdetään ja lisäksi kun sa-
noin, että taidan lähteä Dartilla, Antti kävi heti ostamassa vähän 
hienomman Valiantin. Salainen aseemme oli soralaatikko taka-
paksissa.

Tapahtuma oli poikkeuksellisen juhlava, 40. Talwiajo. Lähtö oli 
viritetty Killerin raviradalle ja aamukahvitkin tarjoiltiin raviradan 
ravintolassa, mistä oli hienot näkymät starttiin. Juhla-ajo oli ke-
rännyt 234 autokuntaa paikalle. Se on kyllä väsyttävän paljon, 
startti kesti melkein neljä tuntia! Kääk! Jenkkejä oli 32 eli kym-
menesosa osanottajista. Ajoa ei sitten ollutkaan kuin satakunta 
kilometriä, mutta ilta oli käsillä, ennen kuin päästiin huurteisille. 

Saatiin me pinaaleitakin, mutta iltajuhlan humussa ei kyllä 
kuultu mitä. Yhtään tamperelaista jenkkiautoa me ei tunnistettu. 
Kannattais lähteä joskus katsomaan! Jyväskylä on sentään aika 
lähellä ja hyvällä tiellä jenkki on kotonaan.

Vajaasylinterinen compact car ei kulje ilman 
menovettä. pakko oli ajon aikana hämmästellä 
näiden Neekeri Mossejen menoa. Ajaminen 
oli helppoa kuin heinänteko sekä lumella että 
asfaltilla.

TALWIAJOT 2013

Koko Keski-Suomi oli täynnä Talwiajon osallistujia. Yhdessä kohdas-
sa tiet kävivät niin vähiin, että osallistujia tuli vastaankin. Tässä oli 
yksi auto vähän räyhäkkäämmästä päästä.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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THE one & only

LieLahden isäntänä Jykä: Jyrki.hautasuo@diner.fi
LIELAHTI 
Kruunukeskus
Taninkatu 2, Lielahti
Puh. 010 229 4030
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CITYMARKET
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LIELAHTI 

FHRA TAmpeReen  
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-15%   

www.diner.fi
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Kuvat: Kari Leponiemi

Tämän vuoden MP-13 näyttelyn yhteydessä järjestettiin Petrol 
Circus, mistä oheiset kuvat ovat. Tapahtumassa oli esillä hieno-
ja rakennettuja pyöriä. Toivottasti ensi vuonna sama tahti jatkuu 

ja näemme taas tapahtuman MP-14 näyttelyn yhteydessä, koska 
näin saadaan pyöräharrastus hyvin esille ”suurelle” yleisölle.
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JENKKIAUTOJA JA MUITA KLASSIKOITA + RUOKAA JA JUOMAA + VINTAGE-TUOTTEITA

LAUANTAINA

24.8.2013 
KLO 15–20 MOBILIAN PIHA-ALUEELLA

Rautalankaa
Jenkkirautoja

Illan päätteeksi

Tampere Cruising

kohti auringonlaskua ja 

Tampereen keskustaa

 ja

The Agents
MUKANA MENOSSA!

+

M O B I L I A N  A U T O K Y L Ä   
KUSTAA KOLMANNEN TIE 75 (KISARANTA), KANGASALA. PUHELIN (03) 3140 4000   

 WWW.MOBILIA.FI  •  FACEBOOK/MOBILIA.FI
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Poikkeuksellisesti maalis-
kuun toiseksi viimeisenä lauan-
taina järjestetty Winter Swap Meet 
keräsi Teivoon taas suuren joukon harras-
tajia. Paikalla oli n. 3.000 kävijää ja myyntipaikat 
myytiin loppuun. Harrasteajoneuvoillakin paikalle tul-
tiin kuten kuvista voi todeta. Seuraavan kerran Teivoon 
kokoonnutaan October Swap Meetin merkeissä 12.10. 
2013, joten muista laittaa päivä kalenteriisi ylös.
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Kuvat: Heikki Heino
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Kevättä kohti mennään, siitä varma 
merkki kun olivatten noi pienoismal-
lit esillä tuolla Kauppaopistolla, puolilta 
päiviltä lauantaina 2.3. mekin pääsimme 
kohteeseen perille, no eipä tästä naapu-
ri kunnasta pitkä matka ollutkaan sinne. 
Tampereelle, olipa siellä piha täyteen au-
toja ja jokainen parkkiruutu käytössä, jo-
ten ei ollutkaan yllätys että väkeäkin oli 
sisällä aivan mukavasti. Autokauppa niin 

Pienoismalli päivä
kuin lentokoneetkin ym: muut koottava 
vaihtoivat omistajaa, jokaiselle tarpeensa 
mukaan. Paljon oli taas väkästetty kaiken-
laista diadraamaa, sun muita autoja ja ko-
neita. Junat mennä puksuttiva radoillaan, 
ja olipa yks porukka lähteny autolla teltta-
retkellekin oli vaan tainnu homma karata 
käsistä, ko grilli ja makkarat oli pitkin nur-
mikkoa kuin kunnon juhannus juhlilla kon-
sanaan . On se vaan ihme homma ko jot-

kut saavat noista pienistä osista noin hie-
noja juttuja aikaiseksi, kun tuntuu et itellä 
on tälläset valtavat nakkisormet, et niillä 
mitää saa tehtyä ja vapisevakkin viä ko pi-
täis jotain tarkkaa tehä. Eikä noita osia ees 
nää ilman luuppia, mut kaikesta huolimat-
ta on niitä hienoo katella, toiset ees saa-
vat tehtyä, ja on intopillereitäkin tarpeek-
si tallella.  Tällaisia mietteitä tällä kertaa… 

T:  Vennamo / Fhra 1340           
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FHRA Tampereen Seudun jäsenille 10% alennus
normaalihintaisista vakio-osista.
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Taas oli aika Tammikuun lopun, kun 
pidimme kerholla jo perinteiset tal-
vi partyt, ja kisailimme paremmuudesta. 
Tikanheiton sekä biljardin peluussa, kak-
si henkisillä joukkueilla. Olinkin itse pai-
kalla ryhmä rämän kanssa hyvissä ajoin, 
jolle olin luvannut kyydin tuolla minun, 
(Uudella) yhdeksänhengen henkilöautol-
la. Silläpä pikkuporukka kulkee mainiosti 
paikasta A paikkaan B, ja matkalla voi pitää 
hauskaakin, no Any Way. Siinä olin minäkin 
listoilla pelaamaan mut, joukkueita kasa-
tessa tuli tilanne et yks on liikaa. Poistuin 
sitten Baaritiskin taakse. Apulais- baarimi-
koksi. Täytyyhän sekin homman joku hoi-
taa, ja kaksin aina kaunihimpi. Vaikka tässä 
tapauksessa olin kyä se rumempi, siä tis-
kin takana. Homma pysyi kuiteskin hans-

Winter Party 2013

kassa, on noita erilaisia myynti hommia 
tullu sev verran tehtyä.  Olut-pullot teki 
hyvin kauppansa, ja limsaakin meni kaik-
ki mitä oli varastossa. Rupeeko porukka 
raittiiksi vai mikä oli homman nimi. Ensi 
vuonna onkin hommattava enempi limua, 
ja pidettävä ehken limu disko. He he hee!! 
Tikat lensi ja pallot pyöri. Baarimikot tis-
kin takana hyöri. Näin se ilta eteni poruk-
kaa valui paikalleen pikkuhiljaa enempi, lä-
hin siitä ulos makkaran paistoon. Ulkona 
oli pikku kirpee keli, mut kodassa kyä tar-
keni mukavasti. Laitoin reilusti hiiliä pal-
logrilliin, ja tulta perään siinä hetken tol-
jottelin et muodostu kunnon hiillos, ja 
eiku makkaroita kehiin niin paljo kun siä-
hen mahtu. Hiillos olikin pirun voimalli-
nen että täyty ruveta huutaan apuva, et 

joku tulis syömäänkin niitä. Tuliha siältä 
väkee ja makkarat maistuvat, söivät jopa 
neljääkin jokku, mut pääasia että maistui. 
Monta grillilistä sitä sai paistaa ennen kuin 
hiillos uupui, ja makkaratkin melken lop-
pu. Kuusikymmentäneljä makkaraa pais-
toin illan aikana, joten sit kävi hassusti ett-
en nähny palkintojen jakoo, enkä orkes-
teriakaan kuin vilaukselta yhen kappaleen 
ajan mut hyvin pojat soittivat. Sieltä sitä 
tulee uutta verta musiikki rintamalle lisää. 
Mukana oli tällä kertaa vain känny kamera, 
ja ton grillimestari homman takia kuvasal-
do jäi vähän pieneksi. Mut eiköhän noista-
kin jotain selvinne. Uusia rientoja odotel-
lessa: Kevään jatkoja kaikille ja osallistu-
kaahan tapahtumiin.

T:  Vennamo / Fhra 1340     
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Pienoismallipäivälle on Kauppaoppilai-
tok sesta tulossa oivallinen pesäpaikka. 
Myyjiä tuli enemmän kuin koskaan aikai-
semmin, mikä viittaa siihen, että perus-
asia toimii eli kauppa käy. Asiakkaitakin 
oli suunnilleen sama määrä kuin parhai-
na vuosina. Suuri yleisömäärä mahtuu 
Kauppaoppilaitoksen alakertaan, joka sel-
keänä kahden hallin tilana sopii juuri tä-
mänkokoiseen tilaisuuteen. Kun olen aina 
kuitannut muistiin näihin juttuihin säätilan, 
niin voidaan määritellä sää kauniiksi. Se ei 
ainakaan ollut esteenä väentungokselle. 

Koska en ymmärrä pienoismalleista ja 
tuskinpa vaan paljon muustakaan mitään, 
niin näytti siltä, että nyt oli kilpailuun osal-
listumassa aikaisempaa enemmän malleja. 
Siitä kait kaikki ovat yksimielisiä, että mal-
lien taso paranee vuosi vuodelta. Eli jos ja 
kun kahdessa asiassa eli myyjien ja mallien 
lukumäärässä tehtiin enkat, mallit olivat 
korkealaatuisia ja kävijöitäkin oli 1 000, 
niin eihän voi puhua kuin menestyksestä. 

Kun edustan myös Puzzihousujen osa-
puolta, niin me varmaankin joudumme 
ottamaan vähän oppia roddareilta tässä 
pienoismalliasiassa. Onhan se aika selvää, 
että puzzihousut ukkoutuvat, jos ei lapsil-
le tai nuorille ole mitään omaa häsäämis-
tä.  Pienoismallipäivillä on joka vuosi uusia 
nuoria mallareita. Ei kai kukaan pikkukilli 
(tai pikkudödö) jaksa ajatella omaa auto-
harrastusta 10 vuotta ennen kuin saa ajo-
kortin? Kyllä meidän toimivien yhteisöjen 
tehtävä on tarjota sellaisia palveluja, mi-
hin nuoret haluavat ja voivat tarttua. Tässä 
meillä puzzihousuilla on oppimista. Täytyy 
nostaa hattua Pallille ja hänen lähipiiril-
leen, että jaksavat tarjota omaa harrastus-
taan kaiken kansan nautittavaksi.

Sota on julmaa ja sukellusvenesota raakaa! Tämä sukellusvenetukikohdan dioraama on to-
della hieno. Sen yksityiskohtia voisi tutkia varmaan päiväkausia ja aina voisi löytyä jotain uut-
ta. Todellisuuden harhakuva on todella lähellä. Minulle on täysin käsittämätöntä, että joku 
jaksaa nähdä vaivan tehdä tämänkin kokonaisuuden.

Kun on mahdollisuus vetää kotiinpäin, niin en kehtaa olla kehumatta ko-
tikyläni yhtä autoharrastajaa. Markus T. Ahola harrastaa vähän kaikkea, 
johon joukkoon mahtuvat myös jenkkiautot. Hän esittelee kokoelmiaan 
mielellään. Tärkeimmät tiedot näkyvät mainoksesta, mutta pari sanaa on 
pakko kirjoittaa näistä isoista pienoismalleista hänen osastollaan. Pocher 
oli takavuosina erittäin arvostettu 1:8 pienoismallien valmistaja. Pöydällä 
olevassa RR:ssä on noin 3 000 osaa, ja sen moottori pyörii, vaihdelaatik-
ko ja jarrut toimivat, penkit ovat aitoa nahkaa ja niin edelleen. No, eihän 
semmoisesta mitään tule ja firma fuusioitui ja merkki hävisi. Nyt merk-
ki on palannut, mutta nämä vanhan tuotannon pienoismallit ovat harras-
tajien himoitsemaa tavaraa ja hinnaltaan tuhansia euroja, jos niitä mis-
tään löytää.

RF-8/Gaz -98 lumikiitäjä tai kiitoreki tai 
moottorireki (aerosan) on varmasti hauska 
härveli kieputella. Talvisodassa Veli Venäläinen 
koekäytti niitä valkobandiitteja vastaan. 
Melko kevyessä ja aika vähätehoisessa (50 
hv) peltipulkassa ei tainnut olla kovin muka-
va olla, jos valkobandiitit saivat vehkeen täh-
täimiin. ”Dekkari-Jeffillä” osuu kyllä, jos saa 
ampua maasta tukijaloilta, mutta tärisevästä 
kelkasta tuskin osuu edes metsän reunaan ja 
vehkeessähän ei ole mitään suojaa, jos alkaa 
nikkeli napsahdella kylkiin ja on karvahattu 
päässä. Mutta mallit ovat hienoja.

Meilläkin on Mobbarissa kaksipyöräisten näyttely, meillä vaan vehkeet 
ovat täysikokoisia ja niitä on hieman enemmän. Valokuvassa on melkein 
mahdoton erottaa pienoismallia aidosta.

PIENOISMALLIPÄIVÄT 2013
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Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Tuomareilla on kyllä kova työ etsiä parhaat, 
kun ”rautaa menee rajalle” 
aika tiheässä
muodostelmassa.

Käyn aina kuumana, kun näen vilahduksen-
kin Ferrarista. Koska elämässä täytyy olla to-
teumattomia haaveita, niin yksi niistä voisi olla 
päästä päästämään tämmöisellä vehkeellä 
Mulsannen suoraa. Auto oli aikoinaan hienon 
näköinen, siinä oli aivan uusi 5 litran V12, mut-
ta harmillisesti juuri silloin Porsche teki aivan 
ylivoimaisen auton, joka löylytti käytännöllises-
ti katsoen joka kisassa Ferrari 512S:n ja seu-
raavina vuosina 512M:n. Mutta Ferrarin V12 
antoi hienommat äänet kuin Porschen boxer 
12 ja sehän tässä tärkeintä on! Ja se, että on 
tosi hieno pienoismalli!

Nyt oli nuorehko daamikin hilattu poikien houkuttimeksi pie-
noismallipöydän ääreen. Tämä on tosi hienoa toimintaa ja 
pakko nosta Pallille hattua, että jaksaa tehdä tätä arvokasta 
työtä vuodesta toiseen.

Tässä meidän Pete remeltää, että Agents sitä ja tätä Mobiliassa 
ja Hatka on vähän sen näköinen, että ”anteeksi, kuinka?” 

Mobilian väenkin on pakko turvautua Leilan 
pienoismallikaupan palveluihin.

Kauppaoppilaitoksen aula on valoisa ja selkeä tila tähän käyttöön. Ihan 
valtavasti täälläkään ei ole kasvun varaa, mutta muutamaksi vuodeksi 
varmasti tila riittää ja väkeä mahtuu vielä lisää aika paljonkin. 

Melkein pääse nauratta-
maan, että Pallikin joskus 
on hymyilemättä. Tässä 
Palli ihan varmasti miet-
tii, että asiakas on aina 
oikeassa, muttei nyt sen-
tään ihan aina!
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Muutama kuukausi sitten Tomi Kangas soit-
ti ja kyseli voisinko tuoda -47:n Seinäjoelle 
Gasoline Kustom Showhun, no mikä jottei.

Kiireinen kevät oli aika pitkällä ja 2 päivää 
ennen Hot Rod & Rock Show:ta sain auton 
leimattua, kun Vexi soitti saisinko auton tuo-
tua FSRA:n osastolle näyttelyyn.

Koeajoo siis uudella moottorilla ja laatikolla 
ei ollut kuin noin 30 kilsaa nurkissa. No roh-
keasti perjantaina kohti Seinäjokea ja Areenaa.

Gasoline Kustom Show 2013 on klubin vii-
des näyttely ja kasvua tapahtuu kokoajan niin 
tilojen kuin näyttelykaluston sekä yleisön puo-
lesta. Elävää musiikkia oli tarjolla pitkin päi-
vää ja siitä vastasi Vesa Snygg & Satelliittiyhtye. 
Kuvat kertokoon lisää,hieno näyttely.

SUOSITTELEN ...
 
T: Mika”sibe”Sivenius
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Kuvat: Kari Leponiemi

Euro Nats
Sastamalassa

Viime kesänä järjestettiin Euro Nats roditapahtuma 
Sastamalan Ellivuoressa. Tapahtuma kiertää vuosittain
eri Euroopan maissa (järjestäjän maan rod kerho) ja oli
hienoa että se oli saatu Suomeenkin. Pääpaikkana oli 
Ellivuori, mutta lauantain oli rod run eli autot kiesivät 
määrätyn reitin missä oli eri tehtävärasteja suoritettavana.
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Me ikireippaat Pussihousut (keski-ikä 64 v.) olimme kiertelemässä 
vähän Eestiä ja etsimässä autoharrastajia. Pärnussa kolahti aika hie-
nosti. Audrussa, keskellä ei mitään, oli pienen tien päässä aika mitta-
va omakotitalo ja sen pihalla lasiseinäinen autohalli.

Hallissa oli viisi hienoa jenkkiä, joista yksi Lincoln Premiere, 
muistaakseni vm. -57, taitaa olla Eestin tunnetuimpia jenkkiautoja. 
Jotenkin tuntui vähän yllättävältä, harmaassa maisemassa viisi hie-
noa jenkkiä aivan sairaalapuhtaassa, varta vasten rakennetussa au-
tohallissa, jossa on erillinen kokoonpanoverstas. Eli siis likaiset työt 
tehdään jossain muualla, mutta siisti ja puhdas kokoonpano tehdään 
autohallissa ilmeisesti valkoisilla hanskoilla. Pöydillä on kukkia ja kis-
sa vileksii autojen alla. Harvoin näkee, eikä ainakaan osaa odottaa.

JENKKEJÄ PÄRNUSSA

Audrussa, Pärnun lähellä, löytyi tämmöinen jenkkiharrastajan yksityis-
näyttely, taustalla näkyy jutussa mainittu Premiere.

Ilmeisesti olen henkisesti sukua Buickin disainereille, kun 
mielestäni tämäkin Electra on auto hienoimmasta päästä. 
Hallin kaikki autot näyttivät erinomaisen hienoilta sekä si-
sältä että päältä.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Isäntä suhtautui melko tyynesti tilanteeseen. Hän 
toimii kansainvälisenä yrittäjänä, joten maksupuoli on 
kunnossa. Autot olivat harrastus ja lisääkin oli tekeillä, 
mutta kaikki olivat myös myynnissä. Kun kysyin, miten 
Eestissä voi harrastaa jenkkejä, hän vastasi, että sehän 
käy hyvin, jos ja kun osaa tehdä kaiken itse. Niinpä niin, 
netin aikanahan osia voi tilailla mistä vain, mutta luuli-
si, että aika hankalaa autojen rakentelu on, kun ei ole 
muita autoja, mistä katsoa malleja, ei ole osaliikkeitä ja 
harrastajajoukko on pieni ja hajallaan ympäri maata tai 
ainakin pitkin rannikkoa. Oli hieno käydä katsomassa 
paikkaa, kun kaikkialla muualla harrastetaan Mosseja, 
Zazeja ja Ladoja.



RODDARI 29

NYT
 KOSKI-

KESKUKSESSA

Koskikeskus 3.krs, Tampere
Suupantie 6 C, Pirkkala

WWW�DADDYS�FI

MUISTA
JÄSENETUSI

FHRA TAMPEREEN SEUTU RY:N 
JÄSENKORTILLA -20% ALENNUS 

RUOKATUOTTEISTA. 
EI KOSKE TARJOUKSIA.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

KERRANKIN NUORENA
Olen MP-messujen peruskantavakioasiakas, mutta koskaan aikai-

semmin en ole tajunnut kuinka ikääntynyttä yleisö mp-messuilla on. 
Oli mesuilla pari päivää promotoimassa Mobilia kaksipyöräisten näyt-
telyä. Jotenkin aina tulee mieleen, että motarit ovat jotenkin nuor-
ten laji. Nyt kun katsoin yleisöä, sain kerrankin tuntea itseni nuoreksi. 

Näyttelyn yleisössä alle 40-kymppiset olivat utuisen röpelöinen vä-
hemmistö. Isot pyörät, joissa on katetta, eivät kuulu nuorison harras-
tuksiin. Nykyinen ajokorttikäytäntökin varmaan tökkii aika lailla iso-
jen pyörien hankintaa. Tarkemmin ajatellen eihän missään ajotapahtu-
massakaan ole nuoria. 

Noin yleishavaintona on se, ettei ilmeisesti moottoripyöriä enää 
yritetäkään kehittää. Kaikki muutokset ovat kosmeettisia, eikä ne-
kään yleensä mitenkään käyttöä edistäviä tai parantavia. Vähän kum-
mallista. Mutta oli hauskaa tuntea itsensä (65 v.) kerrankin jossakin 
nuoreksi!

Tämä Dniepr -69
oli aika murean
näköinen viritys.

Ei ole ihan vastaavaa
aikaisemmin eteen sattunut. 

En tiedä palkittiinko tätä
mitenkään, mutta se erottui

sinänsä ihan mittavasta 
rakennettujen pyörien osastosta.

Tässä toinen erikoisuus, Grazy Melon. 
Merkiksi sanotaan Fafnir-Indian. Fafnir oli 
pieni saksalainen moottoripyörävalmistaja 
1900-luvun alussa, niinpä Fafnir-moottori 
on vuodelta 1913. 

Tässä sitten perus-
kauraa: HD-osasto 
oli suuri ja komea. 
Messutytötkin ovat 
sen verran vankkaa 
tekoa, ettei ihan pie-
nen fillarin päälle 
voisikaan istahtaa.
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Kolme viimestä viikkoa oli tehty kaikki va-
paa-aika mitä -47 :n lopputöiltä ehti ”pitkis-
tä” kuntoon Oulun näyttelyä silmällä pitäen.  
Keskiviikkona joku ääliö sit peruutti vasem-
man etulokarin kasaan, juuri sopivasti ennen 
näyttelyä. No onneks kaveri ei karannu paikal-
ta ja asia on hoidossa, toivottavasti.

Perjantaina normaalisti puoli kuus aamulla 
herätys ja töihin, pitkä päivä siellä ja kotona 
pikku pakkausta ennenkuin kerkes vähäks ai-
kaa telkkarin viereen.

Kello 23.15 lähdin hakemaan Mikkoa ja mat-
ka kohti Oulua alkoi, Jämsässä kahveelta tul-
lessa piti laittaa navi kiinni tup.sytyttimeen niin 
kipinät lenteli kaaressa ja radio ,ym. mykisty. 

No vähän aikaa ihmeteltiin mikä ny ... 
Onneks vaan tup.sytyttimen pohja hajos, ei  
muuta.

No kyllähän sinne Ouluun osaa ilman navia-
kin, nopeuksien ja kameratolppien takia sitä 
oli tarkotus käyttää. 

Lauantai aamuna olimme varttia vailla kah-
deksan Oulunhallin pihassa, auton pesu ja 
puunaus. Pientä rekvisiittaa kasassa oleven lo-
karin eteen ja pikkasen puuhajuomaa huiviin 
siinä samalla. Ilta kun koitti oli takana 41 tun-
tia valvomista yhteen putkeen ja epämäärästä 
syömista sekä vähän juomistakin, alko oleen 
aika väsy.

Yöllä alko palohälytin hotellissa huutaan, 
avasin silmät ja totesin ei kuulu ylimääräs-
tä meteliä eikä tunnu savua nenässä ja jatket-
tiin unia.  Aamulla kuultiin, että koko hotelli oli 
tyhjennetty meitä lukuunottamatta ulos. No 
hälytys oli väärä, Ruotsin pojat oli vauhdissa 
ja tais toi savuke palaa vähä väärässä paikassa.

Näyttely oli taasen kerran todella kovata-
soinen ja la-su aikana esiintyi useampia bände-
jä sekä burleski taiteilijoita. Oli hienoa. Oulun 
näyttelyssä on kiva käydä, palvelu pelaa ja väki 
on ystävällistä.

Paluumatka sunnuntaina menikin mukavas-
ti, keli oli hieno ja auto toimi. Katselkaa kuvia...

T: Mika ”sibe” Sivenius

34. AMERICAN CAR SHOW 
OULU 11.-12.5.2013
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