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ILU SALOVAARA JA SUOMEN PRO STOCK
BIKE -KIIHDYTYKSEN ALKUTAIVAL
Teksti: Pasi Uponen
Kuvat: Ilkka Salovaaran arkistot & Pasi Uponen
Monelle saattaa olla yllätys, että
Suomen
kaksipyöräkiihdytyksen
ehkä merkittävin askel on otettu pienessä autotallissa Tampereen
Peltolammilla.Vuosi oli 1983 ja tuolloin Ilkka ”Ilu” Salovaara käynnisti ensimmäistä kertaa täysiverisen
Pro Stock Bikensa. Se oli alkusysäys
suomalaisten moottoripyöräilijöiden menestykselle Euroopan kiihdytysareenoilla.
Ilun esimerkki innoitti myöhemmin mukaan viivalle myös monia muita tamperelaisia motoristeja. Kerhomme väreissä on vuosien varrella voitettu useita
Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuksia.
Ja onpa Selkämaan Kaitsu napannut EMhopeankin Top Fuel Bike -ryhmässä vuonna 2010. Tuorein arvomitali Tampereen
Seudun FHRA:n kaksipyöräkiihdyttäjille tuli tällä kaudella, kun Timo Savolainen
otti PM-hopean Pro Stock Motorcycleksi
nimensä muuttaneessa entisessä Pro
Stock Bike -ryhmässä.
Ilun Suomeen kotiuttama Pro Stock
Bike -ryhmä sai alkunsa USA:n itärannikolla jo vuonna 1973 ja NHRA:n kisoihin
se tuli mukaan kaudella 1977. Alusta asti
ryhmä oli tarkoitettu bensiinikäyttöisten
tuotantopyörien kuninkuusluokaksi ja sitä
se on yhä tänä päivänä – ainoastaan nimi
on joissakin sarjoissa vaihtunut. Suomeen
Pro Stock Bike rantautui siis vuonna 1983
korvaten aiemman Pro Bike -nimellä ajetun ryhmän.

ILUN URAN ALKUHETKET
Kuten monen muunkin kiihdytyskuskin ura, myös Ilun kisatouhut alkoivat
vuonna 1982 omalla vakiovireisellä katupyörällä eli Kawasakin kuusipyttyisellä
Z1300:lla. Järkälemäisestä Kawasta oli riisuttu pois vilkut, peilit ja kaikki muu ylimääräinen, kun sillä kurvattiin Räyskälä
Internationalsin lähtöviivalle. Ruokahalu
kasvoi syödessä ja Ilu kiskaisi samana
vuonna vielä toisenkin kisan Pro Bike
-ryhmässä ja tällä kertaa lainakalustolla.
Kyseessä oli varttimailin suoralle hieman
Möhkö-Kawaa paremmin sopiva Suzukin
GSX 750.Tämän jälkeen homma oli lopullisesti sinetöity. Ilu olisi viivalla myös kaudella 1983, mutta millä kalustolla?
Alkutalvesta kerhokaverilta Corona
MC:stä eli Asko ”Ago” Hevonkorvelta
tuli yllättäen mielenkiintoinen vinkki.
Vannoutunut Road Racing -mies Ago oli
pohtinut siirtyvänsä mutkittelusta suoraan ajamisen pariin. Hän olikin saanut
tiedon Ruotsissa mahdollisesti kaupan
olevasta huippuluokan 1200-kuutioisesta
Pro Stock Kawasta. Ago pohti jonkin aikaa

kyseisen pyörän hankkimista, mutta veri
veti kuitenkin enemmän mutkaradoille ja
homma jäi siihen. Hän kuitenkin vinkkasi
pyörästä kaverilleen Ilulle.
Vuonna 1982 ei kansainvälinen pyöräkauppa ollut ihan yhtä mutkatonta kuin
nykyään. Internet ei ollut käytössä edes
Suomen yliopistoissa eikä kännyköitäkään
vielä ollut. Yhteys Ruotsiin piti siis hoitaa
lankapuhelimella. Kuviakaan kaupan kohteesta ei kauheasti ollut saatavissa. Myyjän
puhelinnumero sentään löytyi ja Ilu pyysi paremmin ruotsin murretta puhuvan
Agon tulkiksi. Ruotsalaismyyjä saatiinkin
lopulta langan päähän ja pojat alkoivat hieromaan kauppoja Agon tulkatessa ja ostajan itsensä seistessä puhelimen vieressä.
Homma eteni ja keskellä kylmintä talvea
Ilu lähti Raunnoksen Matin kanssa pakettiautolla kohti Västeråsia.
- Pyörää myi kaveri nimeltä Hans Evers.
Kun lopulta pääsimme Västeråsiin, hän vei
meidät talliinsa ja alkoi kertomaan pyörästä. Juttua tuli tekniikasta sekä siitä, millaisia aikoja pyörällä oli ajettu. Me Suomipojat taisimme jopa ainakin pääpiirteet jutuista ymmärtääkin. Samalla siinä ihmettelimme kilpalaitetta, jollaista ei Suomessa
oltu ikinä ennen edes nähty. Kaupat sovittiin siltä seisomalta, eka erä kauppasummasta maksettiin ja alkoi ehjän pyörän purkaminen. Mukaan pyörästä pakattiin mm. etupää ja lasikuitukatteet. Kaiken
kaikkiaan tuo Kawa tuli lopulta Suomeen
kolmessa erässä. Tämä lähinnä verotusja tullausteknisistä syistä, sillä siihen aikaan kokonaisen moottoripyörän tuominen ulkomailta oli todella kallista ja hankalaa puuhaa, vaikka kyse olisi ollut kilvettömästä kilpapyörästä, muistelee Ilu.

ENSIMMÄISET SAVUT
KOTIMAAN KAMARALLA
Talven aikana Ilu teki vielä toisenkin
reissun Ruotsiin. Samalla hän maksoi loput kauppasummasta ja nappasi mukaan
matkaan pyörän rungon ja muut osat
moottoria lukuun ottamatta. Motin hän
lupasi tuoda mukanaan Suomeen keväällä
samalla, kun hän tulisi opettamaan Ilulle ja
muulle tiimille pyörän salat.
- Ainahan kaupankäynnissä jotain sattuu ja tuolla kertaa meinasi tulla rahoituksen kanssa ongelmia. Olin jo ennen kaupan tekoa puhunut itselleni erään sponsorin, joka lupasi lähteä mukaan hommaan ja
maksaa osan pyörästä. Homma kuitenkin
kariutui jo ennen toisen erän maksamista, joten siinä ei auttanut muu kuin lähteä
pankkiin lainaa kyselemään. Siihen maailman aikaan ei tunnettu pikavippejä eikä
lainan saanti ollut mikään itsestäänselvyys. Laina kuitenkin myönnettiin ja pyö-

rä saatiin maksettua. Lopulta mukaan tuli
myös uusia yhteistyökumppaneita, joten
tuo lainakin saatiin hoidettua pois niskasta. Tämä jäi onneksi pitkän kiihdytysurani
ainoaksi kerraksi, kun jouduin lainarahalla kisatouhuja rahoittamaan, huokailee Ilu.
Kevään korvalla odotettu vieras sitten saapui Ilun tallille Peltolammille. Hans
Evers tuli opettamaan poikia ja toi mukanaan Kawan motin. Pyörän kasaamiseen
ja Pro Stock -koulutukseen oli aikaa vain
yksi viikonloppu, joten pyörä kasattiin nopeasti ja sen jälkeen Hans alkoi kertomaan pyörästä ja sen käytöstä kaiken, aivan alkeista lähtien. Kaikki oli Ilulle ja tiimille uutta.
- Opetus alkoi pyörän käynnistämisestä, joka sekään ei ollut ihan rutiinijuttu. Pyörässä kun oli vielä vanha kunnon
kick start, eli se polkaistiin käyntiin. Siis
potkukäynnistys 1200-kuutioisessa, nelipyttyisessä ja 15:1 puristuksilla olevassa
kiihdytyspyörässä! Eikä tietenkään mitään
puolipuristimia tms. Hans näytti moneen
kertaan, miten homma tehdään ja korosti meille joka kerta, että väärin tehty käynnistysyritys voi tosiaan katkaista sääriluut.
Kun Hans ekan kerran tallin pihassa ruiskutti kaasuttimien kurkuista huikat sisään
ja muutamalla polkaisulla päräytti Kawan
tulille, niin kyllä alkoi todella hirvittämään, että mihin sitä nyt oli tullut lähdettyä. Ajattelin, että ei jumalauta! Tuollako
mun tarvii lähteä ajamaan! Pyörän käyntiäänikin oli aivan erilainen kuin yhdenkään aiemmin kuulemani moottoripyörän.
Päässä pyöri vaan, että on siinä Salovaaran
pojalla tekemistä, ennen kuin tuon vehkeen kanssa sinuiksi pääsee, Ilu muistelee.
Ilun ja poikien kauhistuksen Kawasakin
vieressä ymmärtää, sillä vuonna 1983
Suomessa kilpailtiin vielä pääosin viritetyillä katupyörillä. Nyt Ilu oli tuomassa viivalle Pro Stock Bikea, joka vastasi täysin
jenkkien huippupyöriä. Kawa oli viattoman näköinen Z900:n alkuperäisasua jäljittelevine katteineen. Todellisuus oli kuitenkin aivan jotain muuta. Runko oli vakio
Z900:n, mutta keulakulmaa oli loivennettu
ja nokalle oli istutettu Cerianin kisakäyttöön tarkoitettu etuhaarukka. Takaswingi
oli tuon ajan tyypillinen Pro Stock -swingi. Se oli kevyt ja 150mm pidempi kuin al-

tuollaisella piti alkaa kilpailemaan tosissaan ja saada joku burniskin aikaiseksi.
Siihen aikaan avustajat olivat burniksessa
sallittuja ja alkukausi mentiinkin niin, että
äijät pitivät kiinni pyörästä ja minä yritin
tehdä mahdollisimman hyvän burniksen.
Siinä sitten kauden mittaan aloin puntaroimaan, että mitenköhän tuo onnistuisi
ilman kavereita ja siihen sitten pikkuhiljaa siirryttiinkin. Kyllä se siitä sitten lopulta lähti ihan komeasti. Suomen radat olivat myös aivan kamalia tuollaiselle pyörälle. Eihän täällä mitään liimaa siihen aikaan
käytetty ja Räyskälässäkin Kawa suttasi tyhjää puoleen matkaan asti. Meillä olikin aina mukana omat liimat. Ensin tehtiin

maa liiankin kanssa. Itse veto lähti viivalta
hyvin ja kaikki oli hienosti, kunnes jarrussa eturengas hirtti kiinni heti kun koskin
jarrukahvaan. Keula lähti luonnollisesti saman tien alta ja minusta tuli matkustaja.
Vauhtia oli reilut 200km/h ja siitä lensin
ottamaan lähituntumaa Mantorpin rataan.
Onneakin matkassa oli mukana, sillä pyörä liukui edellä ja minä perässä, joten en
saanut pyörää niskaani. Isoilta vammoilta
siis vältyttiin, mutta pyörä sai kyllä kipeää. Ruotsalaiset olivat taas erittäin avuliaita ja hommasivat meille osia rikkoontuneiden tilalle. Ohjaustangoissa sai oikein värin valita, kun tarjolla oli kolmea
eri värivaihtoehtoa. Stongan lisäksi rikkuperäinen. Iskareiden tilalla oli jäykät tolpat. Swingi oli myyjän ylpeydenaihe. Se oli
Alkuaikoina radan liimauskin ki meni myös sytkäsuunniteltu puhtaasti kiihdytyskäyttöön
suoritettiin itse. Liimamestarina puolen koneen koppa. Ruotsin pojat lähja laskelmat sekä piirustukset oli tehty
Matti ”Moka” Härkönen.
tivät sitä jostain paRuotsissa paikallisessa Teknillisessä korjalta hakemaan ja toikeakoulussa. Alkuperäisen näköiset tankvat jonkin ajan pääski, lokasuojat, sivuposket, lamppu yms. olitä lainaksi alareunasvat kaikki lasikuitua ja niiden alla oli vain
taan viistetyn kopan.
hieman reilun litran kokoinen polttoaiHe olivat irrottaneet
nesäiliö. Vanteet olivat ultrakevyet kiihsen jostakin Road
dytyskäyttöön tarkoitetut ja takana pyöRacing-pyörästä
ja
ri 18-tuumainen ja 7” (177,8mm) leveä
lainasivat
sen
minulDrag Racing -slicksi. Kone oli 1200-kuule, jotta pääsisin suntioiseksi suurennettu Kawan tuplanokkainuntaina taas viivalnen kasiventtiilinen. Polttoaineena käytetle. Sunnuntaiaamuna
tiin puristuksista johtuen bensiinin ja mevesimontussa burnis ja sitten kuivalla pinkuitenkin
kytkinkäteni
oli pahasti turtanolin seosta (80% bensaa ja 20% metnalla tiimin pojat ruiski VHT:tä takapyörän
voksissa
ja
en
kerta
kaikkiaan
pystynyt
kua). Näillä eväillä kone työnsi ulos 160+
alle. Samalla yritin pyöräyttää rengasta liivetämään kytkinkahvasta. Harmitti vieheppaa ja lauloi yli 14 000 kierrosta.
massa mahdollisimman hitaasti, että sitä
tävästi mekaanikkojeni (Aki Järvinen,
Nämä tehot siirrettiin tai ainakin yritettiin
jäisi kunnolla renkaalle ja saisimme pitoa
Jussi Heikkinen, Matti Härkönen ja Erkki
siirtää rataan jäykkäjousisen vaijerikäytedes viivalla. Oli se aikamoista pioneeriRyttyläinen) puolesta, sillä pojat olivat paitöisen kytkimen ja viisilovisen paineilmatyötä, naurahtaa Ilu.
naneet pitkän yön kasatessaan pyörää ja
toimisen laatikon kautta. Tällaisella pakeAlkukaudesta Ilun tiimillä riitti ohjelmaa
sitten en pystynytkään ajamaan. Mutta oli
tilla Ilu siis lähti kauteen 1983 ja metsäsja oppirahoja maksettiin. Kerran laukka
reissu kaikesta huolimatta hyvä ja opettatämään Suomen ensimmäistä Pro Biken /
loppui jo viivalle, kun kaasuvaijeri hyppävainen, muistelee Ilu.
Pro Stockin alle 10s aikaa.
si pois paikaltaan juuri kun Ilu oli saamasMantorpin reissu ei mennyt todellasa lähtökierroksia kohdalleen. Erään toiENSIN OPETTELUA JA
kaan Ilun tiimiltä hukkaan. Oppia oli imetsen kerran taas veto loppui 100m ennen
LOPULTA MENESTYSTÄ
ty oikein urakalla ja kausi 1983 huipenmaalia, koska pyörän akusta loppui virtuikin Räyskälän finaalikisan voittoon.
Kuten arvata saattaa, oli aiemmin kata. Laturiahan ei tällaisessa kilpavehkeesMeriittilistaan tuli myös kaikkien aikotupyörien kanssa touhunneille kavereille
sä ollut, joten kipinä katosi koneesta sajen ensimmäinen Suomessa ajettu 9s aika
aidossa Pro Stock Bikessa ensimmäiselle
man tien virran loputtua. Tosissaan Proja kauden lopussa Ilun tekemät Suomen
kaudella paljon opeteltavaa. Koneet olihomma alkoi Ilun tiimille aukeamaan lahennätyslukemat kirjoitettiin jo muotoon
vat aiemmin olleet paljon kesympiä ja taden takana, kun he lähtivät ajamaan kil9,666s / 218,44km/h. Reissu poiki myös
karenkaanakin oli pyörinyt normaali katupaa tuon ajan Pohjoismaiden suurimTampereen kerholle toisen puhdasverisen
rengas.
paan Drag Racing -kilpailuun, eli Ruotsin
Pro Stock Biken, kun Ilun mekaanikkona
- En ollut ikinä ennen ajanut moottoMantorpin radalla ajettuun Sko Uno Drag
pyörinyt Erkki ”Ryttis” Ryttyläinen innosripyörää, jossa on slicksi takana ja sitten
Festivaliin.
tui lajista niin, että hommasi seuraavalle
- Mantorpin reiskaudelle Ruotsista oman Pro Stock Biken.
su oli mahtava, vaikka
lopputulos ei mieltä
ylentänyt. Ruotsalaiset
Ilu ja Kawasaki tositoimissa kilpakumppanit olivat
todella ystävällisiä. He
kaudella 1983
neuvoivat meitä kädestä pitäen ja voisi sanoa, että vasta tuossa
vaiheessa me ymmärsimme miten Kawan
kanssa pitää toimia.
Viimeisessä lajitteluvedossa oli lopulta ohjelBurnout mallia 1983.
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Mantorp 1985

PÄIVITYKSIÄ JA PYÖRÄN VAIHTO
Kaudelle 1984 ei pyörään isoja muutoksia tehty, mutta pyörän käyntiin potkimiseen Ilu oli kyllästynyt ja tiimi sovittikin Kawaan vakiostartin. Näillä eväillä ennätyksestä putosi melkein kaksi kymppää
pois ja lukemat paranivat muotoon 9,491s
/ 226,70km/h. Kauteen 1985 mennessä
kone kasvoi 1260- kuutioiseksi ja pyörästä poistetiin jälleen startti turhaa painoa
tuomasta. Nyt käyttöön tuli ulkopuolinen
startteri. Seuraavaksi kaudeksi Kawa sai
modernimmat katteet ja leveämmän 9”
(228,6mm) takaslicksin. Ilu sai myös kisapäiviinsä lisää ohjelmaa, kun Pro Stockerin
rinnalle valmistui myös Street-ryhmän
Kawasaki.
- Street-pyörä tuli rakennettua puolittain vahingossa. Myyntiin tuli Kawasakin
tonninen jääratapyörän kone ja kun samaan aikaan luottomekaanikollani Matti
”Moka” Härkösellä oli myynnissä siihen
sopiva runko, johon jopa löytyi paperit ja
kilpi, niin nehän piti hankkia. Sovitimme
koneen rungolle, korvasimme takaiskarit
jäykillä tolpilla ja työkaveri lyhensi etuhaarukan putkia sorvilla. Lopuksi pyörä maalattiin Pro Stock Kawan kanssa samoihin
väreihin. Olin sillä heti ensimmäisessä kisassa Streetin kakkonen, vaikka ajo-ominaisuudet olivat hirveät.Ajoin lopulta kaksi kautta kahdessa eri ryhmässä yhtä aikaa,
joten kiirettä piti varikolla. Tätä Kawaa ulkoilutettiin lopulta myös kaduilla ihmisten
kiusana, naureskelee Ilu.
Ennen Pro Stock Kawasta luopumista
siihen tuli vielä kerran yksi isompi päivitys, kun kone kasvatettiin 1395-kuutioiseksi ja kanneksi vaihtui GPZ Kawan kansi. Näillä Ilu ajoi kauden 1988, minkä jälkeen pyörä meni vaihtoon.
Poseerausta vuodelta 1988.

Jälleen radalla! Alastaro Night Race 2016.
- Kyllä ajat Kawasakin kanssa oli melkoista taistelua. Lähinnä vaihdelaatikko
ahdisti koko ajan. En osaa vieläkään sanoa,
oliko laatikko vain niin huono vai loppuiko meillä tietotaito sen kanssa. Tällaisella
paineilmalaatikolla kytkintä käytetään vain
lähdössä ja loput pykälät paukutetaan sisään täysi veto päällä. Jostain syystä kuitenkin löysimme liian usein lähdöissä välivapaat pykälien välistä ja veto oli aina saman tien pilalla. Tehoa Kawassa kyllä oli,
sillä parhaimmillaan se laukkasi korkeita
kasin aikoja, muistelee Ilu.
Lootaongelmiin hermostuneena Ilulle
tuli eteen pyörän vaihto. Jutellessaan kauden 1988 aikana Keijo ”Keke” Ruuskasen
kanssa hän sai tietää, että tämän perheen
toinen Suzuki voisi olla tulossa myyntiin kauden jälkeen, koska sen kuljettajalle Susanne Nicolille oli tulossa uusi nopeampi pyörä Jenkeistä. Kaupat tehtiinkin kauden lopussa ja viisi vuotta Ilua palvellut Kawa lähti vaihdokkina Kekelle.
Tämä Suzuki ei kuitenkaan aivan Pro
Stockin kärkeen enää niihin aikoihin yltänyt ja Ilu kilpailikin sillä vaihtelevalla menestyksellä vuorotellen Pro Stock Bike- ja
Competition Bike -ryhmissä aina kauden
1999 yökisaan asti, jossa Suzukista meni
lohko halki ja Ilu päätti lopettaa kiihdytyshommat joksikin aikaa.
- Ei se herkkua ollut Suzukillakaan kilpaileminen. Pyörä söi hälyttävällä tah-

Kaudelle 1989 kalusto
vaihtui Suzukiin

dilla muun muassa keinuja ja venttiileitä.
Muistan lisäksi yhden episodin, kun tulimme Alastaron kisan jälkeen kotitallille
ja aloimme huoltamaan pyörää. Viimeinen
veto kisassa oli mennyt hyvin ja olin sammuttanut pyörän normaalisti. Tarkistimme
koneen yläkerran ja kaikki oli kunnossa.
Mietimme, että turhaa sitä alakertaa on
ehjästä koneesta purkaa, mutta lopulta
päätimme kuitenkin yksissä tuumin kurkata sinnekin. Purin alakerran ja kun nappasin kampurasta kiinni, niin sehän tuli
ulos kahtena kappaleena! Se oli tarkalleen
keskeltä poikki. En vieläkään ymmärrä miten se oli voinut hajota rikkomatta mitään
muuta, muistelee Ilu.

COMEBACK 2016
Kilpailutauko venyi lopulta hiukan oletettua pidemmäksi. Jutun kirjoittajakin
muistaa vuosien mittaan monta keskustelua Ilun kanssa Alastaron varikolla ja aina
yhtenä aiheena on noussut esiin radoille
paluu. Comebackin Ilu tekikin sitten lopulta tänä vuonna ja tyylikkäästi. FHRA
oli yllättäen saanut pitkästä aikaa ympäristöluvan järjestää SM-finaalin yökilpailuna ja se oli Ilulle tiimeineen lopullinen
sykäys taluttaa Suzuki jälleen 17 vuoden
tauon jälkeen radoille. Kun kerran homma loppui vuonna 1999 yökisaan, niin olihan paluukin tehtävä tämän legendaarisen
tapahtuman kanssa yhdessä. SM-sarjassa
Pro Stockissa ei kilpailla ja eipä Suzuki
enää nykyisille peleille siinä ryhmässä pärjäisikään, joten Ilu ilmoittautui Funny Bike
-ryhmään. Tavoitteena oli lähinnä ryhmän
nimen mukaisesti hauskanpito ja kilpailufiiliksestä nauttiminen. Paluu muistutti
kuitenkin Ilua ja hänen luottomekaanikkojaan Erkka Niemistä ja Mauri Salmea
ikävästi menneistä vuosista. Tekniikka nimittäin temppuili jälleen ja comeback jäi
toistaiseksi vain yhteen vetoon kytkimen
täystuhon vuoksi.
Tällaiseen kytkinvaurioon päättyi
Ilulta tämän vuoden yökisa

USEIN
MATKUSTAVIEN
ERIKOISHINNAT
2016
Teidät on oikeutettu usein matkustavien erikoishintoihin Tallinkin
ja Silja Linen reittiliikenteessä. Erikoishinnat saatte käyttöönne
mainitsemalla varauksen yhteydessä asiakasnumeronne.

Asiakasnumero 5274

Erikoishintaiset reittimatkat
Helsinki–Tukholma tai päinvastoin Turku–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Hytit, E–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot -10–40 %
• Ajoneuvot -10–40 %
Helsinki–Tallinna tai päinvastoin
• Kansipaikka Star-lk -10–20 %
• Star Comfort -lk -10 %
• Moottoripyörä -20 %
• Henkilöauto -15–30 %
• Pakettiauto -25–45 %

Tallinna–Tukholma ja
Riika–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %

Erikoishinnat ovat voimassa 31.12.2016 asti. Alennukset vaihtelevat lähtöpäivän ja varaustilanteen mukaan.
Hinnat koskevat alle 10 henkilön reittimatkavarauksia. Prosenttialennukset lasketaan normaaleista
reittimatkahinnoista. Hinnat eivät ole voimassa erikoislähdöillä eikä niihin voi yhdistää muita alennuksia.
Alennus ei koske rahtiliikennettä. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Paikkoja rajoitetusti.
Lisätiedot ja varaukset www.tallinksilja.fi, matkatoimistostasi tai puhelinmyynnistämme puh. 0600 157 00,
ma–pe 8–21, la–su 9–18, su 10–18 (1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).

Ilu tiimeineen Alastarolla 1996: vas. Mika
”Mixu” Ruusila, Jori Hildén, Mauri ”Mauke”
Salmi ja itse Ilu pyörän päällä
6 RODDARI
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Kuvat: Jussi Salmela
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Vehicle Ry:n 20 v. näyttely ja Lempäälän 150 v. juhlat
IN MEMORIAM
Jukka Mäkeläinen

* 13.10. 1956
† 20.10.2016

Tyrvää
Houston, Texas

2. heinäkuuta Lempäälän Myllyrannassa
järjestetty ulkoilmanäyttely oli positiivinen yllätys. Autoja arvioitiin tulevan näytille noin 40 kpl mutta 60 kpl saatiin alueelle esille. Ikävä kyllä kaikki halukkaat ei
edes mahtunut hienoon Myllyrannan miljööseen.
Tapahtuma oli maksuton yleisölle ja vetikin noin 1000 ihmistä katselemaan auringon paisteessa kiilteleviä harrasteautoja. Tapahtuma oli hyvin järjestetty ja mukavan rento lauantaipäivän vietto. Tarjolla
oli livemusaa sekä pientä purtavaa.
Yleisön suosikki valittiin sekä tuomariston suosikki. Tapahtuma veti myös
median paikalle ja sai julkisuutta myös
Aamulehdessä. Upeeta !
Terveisin Mika ” Sibe” Sivenius

Ilma
pysä inen
köin
ti!

Pohjoismaiden suurin ja suosituin
La 25.3.2017 klo 08.00-14.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- HUOM! Sisätiloissa tapahtunut muutoksia - Myyntitilaa kahdessa kerroksessa - 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
Myyjiä yli 200 kpl
Yleisöa yli 3000 henkilöä
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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MUISTA
JÄSENETUSI
RUOKATUOTTEISTA.

Suupantie 6 C, Pirkkala
Ideapark. Lempäälä

ILMASTOTALKOOT
Kuvat: Anne Meriläinen
ja Kaj Tarvainen

Kuvat: Zoran Kanti-Paul
12 RODDARI
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Teivossa nähtyä
Tavaraa oli taaskin tarjolla erinäisiä määriä, siellä ostaja
kohtasi myyjän, ja toisten romut / toisten aarteet vaihtoivat omistajaa. Ulkona oli syksyisen kylmä viima joten hieman verotti ulkoilua, mut kyä kauppa silti kävi. Sisätiloissa
oli joitain muutoksia oli kuulemma kahessa kerroksessa
myyntiä, itse en kerennyt käymään kuin kerran sisällä, ja se
jäikin yhden kerroksen taktiikaksi Hihi.!
Pikkupikku autojen myyjät olivat paikalla sankoin joukoin, ja olipa siellä myynnissä. Akkuveden tislaus laitteitakin, ym. Uusista moottoreista lähtien. Sheriffit oli paikalla
valvoen matkailijoiden turvallisuutta.
Kuvat ja jutun tynkä:Vennamo
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Kuvat: Sari Hellman
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Tänä vuonna päätimme tiimin kanssa
olla missaamatta kauden tärkeintä kiihdytys tapahtumaa. Viime vuoden lajissaan
ensimmäinen Räyskälän Vintage drags jäi
työkiireiden vuoksi ajamatta, joten nyt ei
ollut muuta mahkua kuin tunkea mukaan
kapinoihin.
Vuosi 2016 sattuu vielä olemaan tiimin
30 vuotis juhlavuosi. Nimittäin 1986 olimme mukana legendaarisessa Hangon katuauto kiihdytyksessä. Luokka A ja autona
vakio Mosse vuosimallia 1980. Siis lähes
uusi auto. Mossella varttimaili taittui huimaan aikaan 18,996 loppunopeuden kivutessa juuri ja juuri toiselle sadalle.
Hangon kisan alla settui episodi jonka
muistaan hyvin varmasti viimeiseen hengenvetooni saakka. Nimittäin sotilasurani
ehkä kirkkaimpia hetkiä oli kun sain näyttää epäileväisille taistelutovereilleni että
Mosse tosiaan sutii. Tulimme iltalomilta
minun toimiessa kuskina jonkun taistelijan Pösöllä. Takaisin varuskuntaan päästyämme porukka alkoi epäilemään Mossen
voimavaroja.
Minä tietysti päätin näyttää. Poltinahon
kasarmilla ainoa asfaltin pätkä oli varuskunnan päädyssä. Minä siihen sutimaan ja
sattui Mosse vielä lähteä sutimaan molemmilla pyörillä. No siitä auto parkkiin ja
ylpeän sisään majoitustiloihin. Siellä vastassa oli 150 yskivää sotilasta sekä Pu vääpeli Kortesoja joka kehoitti poistamaan
asfaltista komeat 25 metrin vanat. Kumin
käry oli mennyt kaikki avoimista ikkunoista komppaniaan sisälle. Ei auttanut
kuin hakea autohallilta teräsharjat ja hinkata lopun yö asfalttia. Aamulla jäljet olivat pois ja uusi majuri saattoi ottaa siistin
komppanian komentoonsa.
No Räyskälään emme suinkaan olleet
lähdössä Mossella, vaan 59 mallin Chevy
Panelilla. Voimavarojakin pellin alla riittävästi ko tapahtumaan. Varmasti sutii ja se
on näissä karkeloissa se juttu. Ei voitto
vaan näyttävät suoritukset.
Autosta puuttui vielä pari juttua ennenkuin voisimme lähteä kohti Räyskälää.
Pitkään kylkeen pitäisi saada jotain tekstejä ja turvavyöt pitää asentaa. Niinpä kutsuimme taiteilija Frankin taikasuteineen
paikalle. Frankilla ei kauan nokka tuhissut sutihommissa ja pian kylkiä koristi
Bridge companyn mainokset. Komiaa jälkeä. Turvavyöt löytyi Leponiemen varastoista ja kun Simpsonit veti kireälle tuntui
olo turvalliselta. Näin oli kalusto pakkaamista vaille kunnossa. Myös kunnon kisaviikset olimme ehtineet kasvattaa.
18 RODDARI

Palkkaushommia tehdessämme siunasin itseäni että olin iskenyt silmäni juurikin tähän mallisarjan pisimpään vaihtoehtoon. Nimittäin tavaraa oli mukana järjetön määrä.
Matkaan lähdimme asentaja Nirpan
kanssa jo hyvissä ajoissa pe iltapäivällä. Seurueeseen liittyi vielä Mappa 40
Pontiacillaan. Ajelimme pikkuteitä pitkin
Räyskälään missä meidät otti vastaan iloinen henkilökunta. Telttapaikat löytyivät
metsän siimeksestä ja sinne leiri nyös alkoi
nousta. Illan mittaan väkeä valui leiriimme
toistakymmentä teltallista. Osallistuimme
myös vintage purjelentäjien sikajuhliin lunastettuamme huiman 12€ hintaisen illalliskortin per ukko.
Hyvin nukutun yön jälkeen Pöyhösen
Jussi kaivoi retkikeittimensä esiin ja kiehautti meille maukkaat pannukahvit jolla päivä lähti hienost käyntiin. Leirimme
sijaitsi aivan radan välittömässä läheisyydessä joten siirtyminen suorituspaikalle ei
suuria ponnisteluja vaatinut.Varikko alkoikin täyttymään hyvää tahtia. Vihdoin pidettiin ajajakokous ja sitten olikin tullut
aika ryhtyä tositoimiin.
Aluksi käytössä oli vain yksi rata jostain reiästä johtusen. Pian kuitenkin rata
saatiin molemmilta radoilta liikenöitävään
kuntoon. Homma pelasi ja kumi paloi. Itse
vedin jotain kahdeksan vetoa suditellen
sinne puoleen väliin ja siitä oli jo höllättävä sillä autoon on tehtävä ajo-ominaisuuksia parantavia toimenpiteitä ennen
kuin uskaltaa vetää täpöllä. Ei mitään suuria mutta kallistuksenvakaajaa taakse ja
vähän laadukkaampia iskareita auto huutaa. Ensi vuodeksi nämä parannukset pyritään tekemään.
Omien lähtöjen välillä oli hyvää aikaa
käydä ihailemassa kanssakilpailijoiden
suorituksia. Kalustoa oli jos minkälaista ja lippulähettäjä mimmin heilautettua
lippunsa saattoi monesti vain todeta että
näyttävyyden lisäksi paikalla oli myös tosi
nopeita kulkineita.
Tapahtuman keskeytti tänä kesänä jo liiankin tutuksi tullut sade. Eliminaattori jäi
ajamatta mutta se ei haitannut kuin ehkä
runsaslukuista yleisöä. Jokainen sai vetää
lähtöjä niin paljon kuin vain halusi.
Kotimatkalle lähdimme hyvillä mielin
sillä olihan kalusto ehjänä ja 30 vuotis juhlakisa onnellisesti takana. Ensi vuonna palaamme varmasti asiaan pienten kalustopäivitysten jälkeen.
Rane

Teksti: Rane
Kuvat: Kari Leponiemi
ja Harri Jukarainen

Lauantaina 4.3.2017 ● klo 11-17
Liput: Aikuiset 6 € • Lapset 3 €

Mielenkiintoisimmat sekä parhaat palkitaan. Osallistumismaksu 3 € sisältää pääsylipun.
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Kuvat: Kari Leponiemi

Kuvat: Kari Leponiemi
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Matka alkoi perjantaina neljältä päivällä
kun Merja pääsi töistä. ”Bertta” oli puunattu valmiiksi. Menomatka Turkuun meni
mukavasti ilman kommelluksia. Lammikon
ylitys tapahtui Viking Gracella ja yllätykseksi saimme kunnon hytin jossa oli tilaa
kun lentokentällä ja oiken oikea ikkunakin, vaikka emme sellaisesta kyllä maksaneet…
Tukholmaan
aamulla
päästyämme
ajoimme suoraan Solvallan ravikeskukseen odottamaan porttien aukeamista. Kahdeksalta kun tapahtuma alkoi, rupesi ravirata pikkuhiljaa täyttymään
Powerista tuttuun tapaan erikoisemmista
ja aina vaan hienoa hienommista autoista.
Raviradan keskellä oli pieni rompetorialue
(jota kyllä odotin hieman suuremmaksi) ,
sekä ruokakojuja ja tämän vuoden uutuutena burnis alue. Burniskisa oli pieni ja nopea mutta sitäkin näyttävämpi.
Mukavan rento, vähän Forssan PickNickin tapainen tapahtuma. Lähdimme
jo kahden jälkeen pois tapahtuma-alueelta ja suuntasimme kohti Tukholman kes-
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kustaa syömään ja etsimään paikkaa mistä
sveavägeniltä mistä voisimme katsella illan
cruisinkia, tosin se jäi lyhyeksi koska oli
lähdettä kohti satamaa ja laivaa.
No paluu todellisuuteen ja paluumatkalla hytti oli konetilan vieressä autokansien alapuolella, ilman minkäänlaista tilaa. Kotimatkalla jokinmoinen rokettirolli
pumppu soitti laivan terassilla, ihan mukavaa kuultavaa vaikkei nyt ihan mikään Go
Getters ollutkaan.
Aamulla kun päästiin Turkuun suuntasimme suoraan Forssan Pick-Nickkiin,
siellä vietettiin päivä autoja katsellen ja
rompetoria kierrellen.
Kotio lähdön aika kun koitti, auto ei
käynnistynytkään! Startti oli sanonut sopimuksensa irti, onneksi kotimaassa eikä
Ruotsin puolella tai laivassa. Onneksi on
manuaalivaihteinen auto ja se saatiin kaverin avustuksella hinaamalla käymään.
Ei muuta kuin yhtäkyytiä kotiin ja startin
korjaukseen.
Sellainen viikonloppu.
Terveisin Mika ”Sibe” Sivenius
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Turku Kustom Show 2016

20.8.2016 järjestetty Turku Kustom Show Paavo Nurmen Urheilupuiston
ylähiekkakentällä oli jo tapahtumalle 8. kerta.Alkunsa näyttely sai Seinäjoelta.
Näyttelyyn kelpuutetaan 1964 vanhemmat autot, rakennellut moottoripyörät ja kustomfillarit. Tapahtuma on melko pieni mutta ilmapiiri sitäkin mukavampi.
Paikalta löytyy livebändi, myyntikojuja ja mukavaa väkeä. Palkinnot ovat
ruhtinaalliset luokkiensa voittajille.
Tänä vuonna ilmat suosi ja yleisöä oli mukavasti, kalustoa oli mielestäni
vähemmän kuin aiemmin. Onko lie syynä koko kesän jatkuneet huonot ilmat vai...
T: Mika “sibe” Sivenius

Jäsenetuliikkeet

Tuomiokirkonkatu 17
Suupantie 6 C, Pirkkala
ja Ideapark

Kruunukeskus,
Finlayson ja
Koskikeskus

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

Yhteistyöyritykset
24 RODDARI

Alma Media, Järvelin Trading, SOL, Expotec Oy, Messusähkö Oy, Pirkanmaan LA klubi, Tampereen Messut Oy,
Kulttuuriravintola Telakka, Länsilinjat Oy, Finnresta Oy, Messumatto Oy, Nops Naiset, Sonemar Oy

The World of Kustom Kulture 27.5–12.6.2016
Taide- ja Museokeskus Sinkka
Kuva: Kari Leponiemi
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Burnista ja cruisingia Himoksella

Jämsän Himoksella oli 17.-19.6.2016
mukavaa cruisailua, kiinnostavaa burnista ja autonäyttelyä sekä hyviä bändejä.V8Magazine Summer Meet Himos –tapahtuma järjestettiin jo 18. kertaa.
Perjantain cruisingiin osallistui näyttävästi toistasataa ajoneuvoa, jotka kerääntyivät auringonpaisteisen Jämsän Shellin
pihaan. Joukosta naisvaltainen raati valitsi Coolest Cruisereiksi Chevy 2:n, Buick
Electran ja Buick Skylarkin.
Lauantaina sade väistyi burniksen ja autonäyttelyn tieltä. Kiinnostava Burnis-kisa
kuskeineen viihdytti jälleen yleisöä ja top
3:n kärkeen yleisö äänesti Valiantin ja seuraaviksi ZiLin ja Camaron. Autonäyttelyn
helmeksi äänestettiin yllättäen Dodge
D100 Stepside. Toiseksi tuli Ford Tudor
1930 ja kolmanneksi Buick Sport Coupe
-37. Illan venakoppa-kisan nopein kiituri oli AMC:n kerhosta. Iltabileissä esiintyi perjantaina ruotsalainen The Troubled
Three sekä lauantaina SaraLee ja Francine.
Tapahtuman järjestäjinä on useiden eri
autoharrastajien yhdistyksiä yhteistyössä
HimosLomien kanssa. Tapahtumassa vieraili myös paljon FHRA Tampereen seutu ry:n jäseniä.
Seuraava V8 Summer Meet Himos –tapahtuma järjestetään kesällä 2017 perinteisesti viikko ennen juhannusta.
Kuvat: Mika Salminen ja
Kati Ylä-Mäihäniemi
Teksti: Kati Ylä-Mäihäniemi
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FHRA Tampereen seutu ry X-MAS PARTY 2016
10.12. 2016 klo 19-01
Tampere Areena hohtokeilaus ja gr8 viihdeklubi,
Kaleva
Sitovat ilmoittautumiset 30.11. mennessä sähköpostilla:
office@fhra-tre.net (ruokailijoiden määrään tarkentamiseksi)
Ilmoitathan erikoisruokavaliosta/kasvisruokailusta.

Ohjelmassa mm.
•bändi
•kilpailuja
•palkintojenjako

•arpajaiset
•keilailu
•yllätysohjelmaa

Illalliskortti 25 €
Alkuruoka
Vihreäsalaatti
Savulohisalaatti
Porkkanaraaste
Salaatinkastike
Patonki ja levite

Buffet klo 20
Pääruoka

Jälkiruoka

Ristikkoperunat
Hot wings
Savulohta
Ylikypsää kylkeä
Kaalikääryleet
Maito, vesi, mehu

Puolukka survos
Räiskäleet
Kahvi

WINTER PARTY
(entinen tikka- ja biljardikisa)

28.01.2017

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 28.1.2017 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 ruhtinaallisesti ”mahtavilla ’’palkinnoilla. Kilpailujen aikana Saloon 43
on tietysti avoinna täysin normaalisti, joten saavu mukaan
ottamaan osaa tikka- ja biljardikisoihin tai muuten vaan
kannustamaan pelaajia. Saloon 43:ssa on
perinteiseen tapaan tarjolla mm. kylmiä
juomia edullisesti, joten muista saapua
vuoden ensimmäiseen kerhotapahtumaan
mukaan.
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LÄHETTÄJÄ:

P.O
.B

OX 177, 33201 Tamp

er e

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

