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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:

INTERNET:

KERHOTALLI:
Hepolamminkatu 43, 33720  Tampere
Puh. (03) 318 0300
Tallipaikkojen tiedustelut ja varaukset:

SALOON 43:
Avoinna tarvittaessa, Hepolamminkatu 43,
33720  Tampere, puh. (03) 318 0300

JÄSENMAKSU v. 2015:
30 € aikuiset / kalenterivuosi
10 € lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

JÄSENMÄÄRÄ 30.9.2015:
575 jäsentä

TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Martti Piltz Tapio Niemelä
Aimo Teva Mika Sivenius
Kari Leponiemi Rauno Mäntysilta 

JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry

PAINOSMÄÄRÄ:
700 KPL

PAINOPAIKKA:
Kirjapaino Öhrling Oy

TAITTO:

KANNEN KUVA:
Esko Tuovinen,

AJANKOHTAISIA ASIOITA

JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIT
Jos korttisi on menossa vanhaksi tai haluat tulla uudelle kurssille ota yhte

jari_mannikko@luukku.com.

JÄSENETU
Muista että edelleen saat kerhon jäsenenä jäsenetuna ilmaisen sisäänpää

syn voimassa olevalla jäsenkortilla seuraaviin järjestämiimme tapahtumiin: 

Swap Meet.

TALLIPAIKAT
Kerhotallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut tallivalvoja 

TALLINKSILJA
Varatessasi matkoja Tallinkin tai Silja Linen laivoille, muista käyttää kerhon 

asiakasnumeroa 5274, niin saat voimassa olevat alennukset itsellesi.

JÄSENETULIIKKEET

saat voimassaolevalla jäsenkortilla alennusta. Listalle on tullut taas muutama 
uusi yritys, joten muistakaa käyttää jäsenetua hyväksi.

RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehteen tarkoitetut jutu, kuvat ja muun materiaalin voit toimittaa 

osoitteeseen: 

X-MAS PARTY

Dinerissä, katso tarkemmat tiedot tämän lehden sivulla 21 olevasta mainok
sesta.

TAPAHTUMIA VUONNA 2016

Tuomiokirkonkatu 17, Tampere 0404 55 44 11
Lielahtikeskus, Teivaankatu 1

KESÄ TALVEN KESKELLÄ  
Lukemista talliin ja tien päälle

Suomen suurin jenkkiautolehti
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Räyskälän lentokenttä 27.6.2015
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Työkalusaksa

Kun Hitlerin Kolmas valtakunta romahti, 

vin muuttamalla vain kansallissosialismin 
yksipuoluesysteemi sosialismiksi, jota kut
suttiin marksismileninismiksi. Samat ken
raalit, samat univormut ja sama meininki 
jatkui vuoteen 1989. 

Saksa oli maailman johtavia teollisuus

pyörittää ja kehittää tätä teollista perin
nettä. Harmillisesti se ei onnistunut neu

jäi Euroopan takapajulaksi, jonka tuottei
ta Suomessa pidettiin lähinnä säälittävinä. 
Vai pitikö joku Vauhtipahvia tai Warpusta 
hyvänä autona, ei ainakaan yksikään jenk
kiautoharrastaja. No, hm, koulujärjestel

huono, en tiedä, kun pääsin pois koulusta 

ta DDR oli niin kauan, kun kuntoa hankit
tiin pillereillä.

Liikenne Takapajulassa 
Liikenne kuvaa maan tilaa hienosti. 

kin oli hyvin takapajuista. Kaikki pitkän 
matkan liikenne ajettiin junilla, jotka oli
vat suurelta osaltaan höyryjunia. Autoja 

59°37’52.2”N 20°42’07.4”E 
Promenade, Silja Symphony

KUVA: JOJI SHIMAMOTO, TOKIO

FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenet matkustavat Silja Linen laivoilla 

Helsingistä ja Turusta Tukholmaan jopa 40 % alennuksella. 

Jäsenetuja saatavilla myös Tallinkin matkoista. 

Mainitse varauksen yhteydessä asiakasnumero 5274.

Jäsenetuna -10–40 % ajoneuvoista ja -40 % hyteistä Silja Linen Ruotsin-reittiliikenteessä.

Varaukset ja lisätiedot p. 0600 15700, tampere@tallinksilja.com  

tai Tallink Siljan matkamyymälä, Kuninkaankatu 30, Tampere

0600-puhelut 1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

silja.fi

NÄE TUKHOLMA UUSIN SILMIN. 

oli vähän eli teillä oli tilaa vaikka kuin. 
Moottoriteillä oli sallittu huippunopeus 

saavutti sen nopeuden loivassa alamäessä 
myötätuulessa auringon paistaessa selän 
takaa. Toisaalta monet moottoritiet olivat 
niin huonossa kunnossa, että nopeusrajoi
tus oli 30 km/t ja sitä oli pakko noudat
taa, etteivät pyörät olisi irronneet autosta.

Valvottua liikennettä
- DDR:n kulkuneuvoja   

Tunnettu rautatieharrastaja Markku 
Nummelin on ollut aikoinaan niin innos
tunut harrastuksestaan, että hän on ka
vereidensa kanssa käynyt vuosikymme

tä. Muistoistaan hän on julkaissut kirjan 
�

neoloja pitkällä kokemuksellaan. Kirjassa 
ovat kaikki kulkumuodot hyvin esillä. 
Junat toki saavat etusijan, mutta sehän on 

ne oli junien varassa. Mutta kuvat laivois
ta, lentokoneista, raitiotiestä, autoista ja 
Berliinin liikenteestä ovat aikalailla ainut
laatuisia.   

Kirja koostuu asiantuntevasti kirjoi
tetusta tekstistä ja hienoista valokuvis
ta. Oikeastaan valokuvat ovat tämän kir
jan suola. Niissä on tavoitettu se mysti
nen kiireetön ahkeruuden tunnelma, joka 

sa. Koppalakit olivat omassa maailmas
saan. Ilma on sakeana ruskohiilen ja kaksi

tahtimoottoreiden savua ja hajua. Ihmiset 
ovat kuvissa lähinnä harmaita laatikoita, 
joilla on jalat eli se paikallisesta muodis
ta. Rakennukset ovat suurelta osin van
haa Saksaa, ikään pari numeroa liian suu
ria ympäristöönsä. Toki on poikkeuksia
kin. Samanlaisia taloja kuin Tampereen 
Hippoksen virastotalo tai kaupungintalo 
rakennettiin Derkkulassa paljon. Siksihän 
näitä Tampereen rakennuksia kutsutaan
kin itäsaksalaisiksi. 

Olin lapsena koulussa (länsi) Saksassa 

kuvat palauttavat hyvin mieleen, miten 
molemmin puolin keinotekoista Saksan 
rajaa säilyivät samat tavat. rautateitä oli 
joka paikassa, joskus tavallaan osana ka
tuliikennetäkin. Kaikissa rautatieylikäytä
vissä oli puomit, jotka sulkeutuivat hyvissä 
ajoin ennen junan tuloa eikä kukaan luik
kinut niiden alta tai ohi, vaikka olisi myö
hästynyt junasta. Seuraavahan tulisi kui
tenkin pian. Tulee joskus mieleen, että tä
mänkaltaisia kirjoja voi tehdä kuka tahan
sa, jolla on kamera ja kynä. Aiheita oli
si Tampereen liikenteestä tai jenkkiau
tioharrastuksesta vaikka kuinka paljon. 
Kannattaa lukea esimerkiksi tämä Markku 
Nummelinin kirja.  
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Joka kerran kun näkee pienoismal
leja, joutuu hämmästymään. Jos miet
tii asiaa aikajaksolta jolloin Kerhon 
Pienoismallipäiviä on pidetty, pienoismal
lien taso on vuosi vuodelta silmin näh
den noussut. Monet mallit ovat aivan kä
sittämättömän taitavasti tehtyjä ja us
komattoman aidon tuntuisia. Vaikka tie
dän hyvinkin, että Männistön Palli avaa 
nuorille historiaa pienoismallien avul
la, niin tänä vuonna erityisesti säväytti

kaan rakennetut dioraamat. Kun työkseni 
olen vuosikymmeniä pohtinut, miten voi
daan esineiden avulla selittää jotain ilmi
öitä ja tapahtumia, niin pakko sanoa, että 
pienoismalleissa on oma taikansa.

Tapahtuma on löytänyt kauppaoppilai
tokselta hyvän kotipesän. Tilaa riittää vielä 
vähän suuremmalle yleisölle ja muutamal
le myyjälle. Nyt heti ovien avaamisesta al
kaen mätti väkeä sisään. Ehkä lapsia oli vä
hän totuttua vähemmän, mutta aika sopi
vasti porukkaa oli. Kauppa näytti käyvän 
ihan kohtalaisesti. Ainakin tutut harrasta
jat, joilla oli osasto, sanoivat, että kauppa 
kävi. Käytännössä tietysti se tarkoitti sitä, 
että kun heidän oli tarkoitus päästä eroon 
omista malleistaan, niiden määrä vain kas
voi. Mutta sellaistahan se harrastaminen 
on.

PIENOISMALLIPÄIVÄT 2015

malli.

Pienoismallipäivä on hieno tapahtuma. 
Tampereella se on niin suuri, että sen mai
ne kantaa ympäri Suomen. Se on vakiin
tunut yhdeksi Suomen suurimmista pie
noismallitapahtumista. Asiakkaita oli suun
nilleen edellisten vuosien tapaan, kuten 
oli myyjiäkin. Pienoismallien määrä kas
vaa jatkuvasti ja ne ovat yhä korkeatasoi
sempia.
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Swapit ovat täydellisiä tuotteita. 
Mitään ei oikeastaan voi muuttaa, 
kun muutoksesta on kuluja, mut
teu mitään hyötyjä. Mutta sää te
kee swapit erilaisiksi. Tänä vuon
na Winter Swap oli melkein winter. 
Sen nössömpää säätä kuin nyt oli, ei 
osaa edes keksiä. Kylmässä ja kos
teassa oli vaikea uskoa, että joskus 
Swapissa on ollut ihan keväistä, mut
ta useasti lunta ja kylmää on ollut 
enemmän. Pitkään jatkunut Suomen 
holtiton kreikkalaistuminen on aja
nut myös ilmeisesti porukkaa niin 
ahtaalle, ettei rahaa riitä, vaikka 
kuinka halvalla tavaraa saisi.

Kun aamuhämärissä laahauduin 
Teivoon, vastaan tuli naama virnees
sä väkeä, joka kiikutti onnellisina 
löytämiään tavaroita kulkuneuvoon. 
Niinhän sen pitää ollakin. Hyvä ta
vara kaupitsee itsensä. Kurja keli 
oli karkottanut joitakin myyjiä. Nyt 
ei tontteja ollut lähellekään hevos
talleja, niin kuin vielä vuosi sitten. 
Toisaalta oli muutama uusikin myyjä 
tuli paikalle. Loppujen lopuksi myy
jät taisivat kuitenkin olla aika tyyty
väisiä. Tosiostaja ostaa tarpeeseensa 
ja kuminpotkijat täyttävät käytävät 
tai jättävät tulematta.

Järjestelyt sujuivat tietysti ihan 
normaalin hyvin, mistä 
kiitos Hatkalle ja muille 
työn raskauttamille. Ensi 
vuonna on taas erilaista!

  
  

Yhteistyöyritykset

Monialapalvelu M.Sjöberg
 Hinaukset  Pikakuriiripalvelut

 Kodin pienremontit
 Turvatuotteet

M.Sjöberg

Kruunukeskus
ja Finlayson

Suupantie 6 C, Pirkkala
 Koskikeskus ja Ideapark

Tuomiokirkonkatu 17 ja
Lielahtikeskus

Jäsenetuliikkeet
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AAmAAmm nnn BeautyBeBeBe  
VirViViVii  sssasaa

Rane ja Mää 

 American Beauty Car Showssa,
Viron Haapsalussa  

  

. 
  

 

              

  

                           

 
 

 
 

  

 

Kävimmepä sitten meren toisella puolen. Jenkkiauto näyttelyä kattomassa.
Perjantaina jo piti iltasella mennä kylille katteleen touhua. Mutta sattui työ tapaturma,
siinä päivän auringon paisteessa, ja herra `´Saku``sanoi että menkää vasta huomenna,
joten muutama olut sit vielä lisää jne. Lauantaina lähimme Haapsaluun,
parinkymmenen kilsan päähän majapaikasta. (Puise Nina:sta)  Apa paistoi,
(kuulemma slangia, tarkoittaa Aurinko paistoi). Autoja kaupunki täynnä, ja niin oli 
näyttely aluekkin. Haapsalun historiallisen linnan sisäpiha. Tarjonta oli kansainvälinen, 
mutta kovin suomalais voittoinen.
Rokki soi kuten meitin omassakin näyttelyssä, ja bändi tarjonta oli tosi hyvä.

Kesä terveisin Vennamo. 

Komeat olivat puitteet missä näyttely pidettiin  

Näyttelyn komeinta saldoa, ja vielä oikeaa vuosikertaa, tosin ulkoparkissa vain.  Leirimeininkiä parhaimillaan 

HUOM! Seuraavaa ohjelmaa ainakin:
Kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain
16 joukkuetta= 32 henkeä  
Kisan päälle mm. makkaran paistoa grillikatoksessa.
Bändi esiintyy noin klo 21.30 (kisan jälkeen)

Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut 
järjestetään lauantaina 30.1.2016 klo 18.00 kerhotallin 
Saloon 43:ssa. Osanottajia otetaan mukaan rajattu määrä, 
ilmoittautumiset paikan päällä. Säännot ovat samat kuin 
viime kerralla. Sääntöjen kertaus tietysti paikan päällä. 
HUOM!!! parhaat palkitaan edellisvuosien tapaan ruhtinaalli-
sesti ”mahtavilla ’’palkinnoilla. Kilpailujen aikana Saloon
on tietysti avoinna täysin normaalisti, joten saavu muka
ottamaan osaa tikka- ja biljardikisoihin tai muuten vaan 

kannustamaan pelaajia. Saloon 43:ssa
perinteiseen tapaan tarjolla mm. kylm
juomia edullisesti, joten muista saapua
vuoden ensimmäiseen kerhotapahtum
mukaan.

WINTER PARTY    30.01.2016
(entinen tikka- ja biljardikisa)

n 43 
an 

 on 
iä 
a 

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

Khoiti tapansa mukaan musiikkipuolesta, varsinkin 
naispuoleisten solistien esiintyminen oli mahtavaa.

 

7.8.2015

 

FHRA Tampereen seutu ry  X-MAS PARTY 2015 

Buffet klo 20
Vihersalaattia ja talon yrttikastiketta
Hedelmäistä kana-riisisalaattia
Marinoituja oliiveja ja suolakurkkua
Paistettua porsaanfilettä, yrtti-lohkoperunaa,
rakuuna-hunaja paahdettuja kasviksia,
punaviini-rosepippurikastike
Ribsejä, Wingsejä ja ranskanperunoita a`la Diner
Maalaisleipää ja patonkia, voi ja yrttilevite
Jäävesi, mehu, maito
Kahvi/tee sekä pipari tarjolla koko tilaisuuden ajan
veloituksetta

Erikoishinnat:
Hanaolut / hanasiideri / hanalonkero = 5 €
Virvokkeet erkoishinnoin

SASAS PA-M PMASSAASAS

Taninkatu 2
Lielahti

Illalliskortti 25 €

12.12. -15 klo 19-02
Classic American Diner, Lielahti
Sitovat ilmoittautumiset 02.12. mennessä sähköpostilla:Sitovat ilmoittautumiset 02.12. mennessä sähköpostilla:
office@fhra-tre.net (ruokailijoiden määrään tarkentamiseksi)
Ilmoitathan erikoisruokavaliosta/kasvisruokailusta.

Ohjelmassa mm.
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NETTIAUTO.COM NETTIVARAOSA.COM

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

AVOINNA
 Ma-Pe 9-17
 La 10-14

Lähes 30 vuoden kokemuksella pystymme toteuttamaan lähes kaiken ajoneuvosi
sisustukseen / verhoiluun liittyvissä töissä. 

Meille on tärkeää, että töissämme näkyy vahvasti laadukas käsityön leima.
Vaativien ajoneuvojen sisustustöiden lisäksi teemme mm. istuinverhoilujen korjauksia, rattien nahkaverhoiluja, 

kangas/vinyyli-kattojen asennuksia.Toteutamme myös klassikkoajoneuvojen entisöinti- ja sisustustyöt. 

 Lisäksi tuomme maahan ja välitämme ensiluokkaiset ajoneuvonahat, keinonahat, vinyylit, alcantara kankaat,
old timer kankaat, matot ja muut sisustusmateriaalit.

Lisäksi meillä on saatavilla monien erimerkkisten autojen alkuperäiset materiaalit.

 Ota rohkeasti yhteyttä niin toteutamme villeimmätkin toiveesi!

 Design Eugen
Kuokkamaantie 2, 33800 TAMPERE

0400 838 823
info@designeugen.com
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MUISTA
JÄSENETUSI

FHRA TAMPEREEN SEUTU RY:N 
JÄSENKORTILLA -20% ALENNUS 

RUOKATUOTTEISTA. 
EI KOSKE TARJOUKSIA.

Koskikeskus 3.krs, Tampere
Suupantie 6 C, Pirkkala

Ideapark. Lempäälä

Joutsa
Chopper
Show
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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

Ajoneuvoilmastointi huoltoja ja korjauksia
jo vuodesta 1991

Korjaamme ja huollamme autojen ilmastointilaitteet
kaikista merkeistä ja malleista.

Kauttamme löytyy vanhojen Freonin(R-12) korvaavat aineet,
R134a ja uusin R1234yf,ym.

www.lumikkohuoltopalvelut.fi

8.8.2015 LinnaCruising

Lauantaina 5.3.2016  klo 11-17

Mielenkiintoisimmat sekä parhaat palkitaan. Osallistumismaksu 3 € sisältää pääsylipun.
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Pohjoismaiden suurin ja suosituin

Ilmainenpysäköinti!

Järjestää FHRA Tampereen seutu ry

Myyjiä yli 200 kpl
Yleisöa yli 3000 henkilöä

Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276

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

   La 2.4.2016 klo 08.00-14.00

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

Tänä vuonna poik
keuksellisesti en ehti
nyt kuin rakentamaan 
osastoamme ja päivys
tämään sunnuntaina. 
En siis tiedä, miltä ta
pahtuma kokonaisuu
tena näytti. En tieten
kään nähnyt ja kuullut 
musiikkipuolta. Sää oli 
hyvä ja huono: lauan
taina kaunista, sunnun
taina sadetta. Sade ai

nakin näytti suosivan sunnuntain kävijämäärää. Väkeä oli 
aamusta sulkemiseen saakka. Kaunis ilta ikävä kyllä taisi 
verottaa lauantain kävijämäärää.

Taas häikäistyin svedupellejen peleistä. Hannuhanhet 
osaavat tämän homman ja yleiseksi harmituksesi mel
kein kaiken muunkin hyvin. Kiusallista on, että useinkin 
paremmin kuin me metsäsuomalaiset. Kun mielessä oli 

se hävetä. Hieno kattaus svedujen ajoneuvoja ja hieno, 
suuri ja monipuolinen motarisektio. Lisäksi meillä aset
telu on sen verran ilmavampi, että ajoneuvot näkee hy
vin ja pääsee helposti zoomailemaan. Sitä paitsi kotimai
set ajolaitteet paranevat suhteellisesti nopeammin kuin 
svedujen, joiden lähtötaso vielä muutama vuosi sitten oli 
aivan eri planeetalta.

Meille laiskuririvijäsenille on todella upeaa, että joka 
vuosi Kerho onnistuu saamaan kokoon porukan, joka 

kerhon terävälle päälle onnistuneista kekkereistä. V8



P.O.BOX 177, 33201 Tampere

2

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

LÄHETTÄJÄ:


