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California tour

V

iimein koitti se viime kesän aamu HkiVantaalla kun noustiin KLM:n koneeseen ja Californian valloitus alkoi, retkueeseemme kuului Kari K ja Nina M
Akaasta sekä allekirjoittanut. Tarkoitus oli
pyöriä Los Angelesin ympäristössä viikon
verran, joka on alueena todella iso kaikkine piirikuntineen, toinen viikko ja rapiDWSRKMRLVHPSDQD6DQ)UDQFLVFRQDOXHHOOD
ja vähän sielä sun täälä, eli maileja oli tiedossa reilusti! Retken teemana oli kierrellä kaikenlaisia hot rod tapahtumia ja alanpaikkoja mitä sattuisi kohdalle ja vähän
tietysti muutakin. Kari ja Nina on vanhoja “lännen lokareita” eli käyneet useampaankin kertaan eri puolilla USA:ta joten
meitsin oli helppo heittäytyä turistina mukaan! Pikku pyrähdys Amsterdamiin jossa
vaihto 747 jumboon, on muuten todella
iso rohjo, ei vois uskoa että moinen malmikasa lentää. Siinä istuttiin sitten yks kellonkierto syöttötuolissa kunnes kippari
poltti renkaat Los Angelesin kentän pintaan, aamusta lähdettiin, aamusta perillä
ja samana päivänä… pakollisten maahantulomuodollisuuksien jälkeen Alamon autovuokraamosta auto alle ja LA:n kiihkeän aamupäiväliikenteen sekaan. Kävimme
kirjautumassa jo varattuun motelliin Long
%HDFKLOOD 3LHQHQ UDXKRLWWXPLVHQ MD OHQtosukkien seinäänheiton jälkeen mentiin
syömään ensimmäiset oikeat Amerikan
purilaiset. Lähdettiin ajelemaan kohti Anaheimia jossa oli Dukes-kerhon jär-

jestämä torstaimeeting. Kahvilan parkissa oli harrasteautoja rodista klassikkoon,
SRUXNND NDIÀWWHOL MD YDLKWRL NXXOXPLVLD
Californian auringossa! Illalla vähän ajel-

tiin “kulmilla” ja 1 ½ vuorokautta valvomista teki tehtävänsä eli päätä tyynyyn.
Seuraavana aamuna päästiin kauan odotetulle munakas aamiaiselle, tietysti pannareilla ja muilla höysteillä varustettuna,
K\Yll /RQJ %HDFKLOOD NXQ ROWLLQ Nl\WLLQ
Jesse Jameksen West Coast Choppersilla
pyörähtämässä, Jessen bisnekset näyttäis olevan aika isollaan, hallien määrästä
päätellen. Myymälästä vielä T-paidat mukaan ja etiäpäin. Seuraava kohde oli Chip
Foosen paja, Foose design. Foose tais käydä Hot Rod Showssakin takavuosina, jos
en ihan väärin muista. Pajalla oli oikein virallinen vierailuaika puolen päivän maissa kun äijät oli ruokiksella. Chip itte oli
reisussa Ohiossa mutta vaimo piti meille esittelyn työn alla olleista projekteista, siisti paikka, voishan sitä ittekkin mennä vaikka “TET-jaksolle” tommoseen puljuun! Tietysti T-paidat piti ostaa… Garden
Grovessa sattui olemaan ulkoilma Car
Show, joten sinne seuraavaksi. Paikka oli
käsittääkseni joku historiallinen kauppakatu jossa hienoa kalustoa oli paljon esillä. Siinä tallaillessa käytiin höpinällä muutaman autonomistajan kanssa ja eräskin vanhempi herrasmies tiesi heti Esa

Pekka Salosen Suomesta (kapelimestari vai mikä lie). Hieno tapahtuma. Ja tietysti tuli ostettua T-paita… Illalla ajeltiin
North Hollywoodiin päin, Burbankiin jossa oli Bob’s big boy hampurilaisbaarilla
SHULQWHLQHQ SHUMDQWDLFUXLVLQJ WRGHOOLQHQ
50’luvun mesta ja meininki sen mukainen.
Customeita, rodeja, muskeleita, klassikoita
piha piukassa. Nälkäkin yllätti joten kunQRQ%XUJHUFRPERVDPDOODQDVVXXQ6LLQl
syödessä katteltiin että jotenkin tutun näkönen heppu kurvasi roadsterilla tontille, sehän oli talk show juontaja Jay Leno.
Kari tietenkin juttumiehenä kävi sanalla ja
kun Jay kysy mistä on kotosin, niin kuultuaan että Suomesta niin sano tuntevansa
jonkun “Tuulikin” !!!? Päivä alkoi olemaan
täynnä ja lähdettiin ajelemaan Pomonaan
motelliin yöksi. Seuraavana päivänä käy-

tiin Karin kanssa Fontanan Speedwaylla
kattelemassa katuautokiihdytystä, Ninan
jäädessä palvomaan aurinkoa uima-altaalle. Kisakalusto oli aika japsipainotteista
mutta oli sielä muutama vanhempi jenkkiautokin mukana. On muuten aikamoisia
komplekseja nämä radat tääläpäin, kunnon ovaalirata ja kiihdytyssuora melkein
joka kylässä! Loppupäivä otettiin rennosti motellin uima-altaalla ja vähän kaupoilla käyden. Aamulla kello soitti klo 4 am,
kahvia ja sämpylää aamiaiseksi ja kohti Pomonan kuuluisaa Swappia, kahdesti
vuodessa järjestettävä todella iso romutori. Valittiin sisäänajossa väärä jono joka
oli tarkoitettu vain myyjille, mutta pie-

4 RODDARI

Roddari 4-11 CMYK.indd 4

23.5.2011 16:33:41

nen neuvonpidon jälkeen löydettiin oikea reitti. Tapahtuma aukeaa jo aamulla 6:lta mikä on hyvä niin kerkiää ennen
päivän auringonporotusta kattelemaan
aika paljon, Alue oli jaettu kahtia, toisella puolella osakauppiaat ja toisella autonäyttely ja myytävät autot. Tavaraa ja au-

toja oli älyttömästi, pelkkiä Volkkarin osia
ROL\KGHQ)RUVVDQ3LFN1LFNLQVZDSLQNRkoinen alue! Mutta mutta, siitä huolimatta en löytänyt 37 Fordin maskia mikä oli
ostoslistalla nro 1, kaikkiin muihin Hopan
30-40 vuosimalleihin olis ollu mutta kun
ei niin ei. No kaikkea muuta pientä silppua jäi liiviin, Kari ja Nina ostivat vanhan
Jenkkimallin postilaatikon a’ 2$ , ei hinnankiroissa, ja Fe Fordin aluimusarjaa ym,
niin ja tietysti T-paitoja… Iltapäivällä ke-

rettiin vielä takasin Fontanaan Nostalgia
'UDJ UDFH NLVRLKLQ YP NDWWRQD NLOSXUHLOla 1953, värikästä kalustoa, ahdettuja nitrolättäpää koneisia dragstereita ym. On
aika erikoiset käyntiäänet em laitteissa! Motellilla netistä saatiin tieto että 37
Fordin repromaski löytyis C&G shopisWD(VFRQGLGRVWDOlKHOOl6DQ'LHJRDQ
mailia eli ihan tossa “kulmilla”. Aamusta
lähdettiin tekemään isku sinne. Hieno putiikki, maski löytyi ja vähän muutakin pientä. Ja T-paita… Naapurissa toimi HotRods
 &XVWRP 6WXII QLPLQHQ ÀUPD MRVVD ROL
myymälä ja paja. Tietysti poikettiin sieläkin ja myyjä tiskillä kyseli että mistä ollaan kun puheaksentti oli täysin tuntematon hänelle, no kaveri totesi että eipä ole
heillä noin kaukaa käyny hetkiin väkeä joten voitaisiin mennä kattelemaan paikkoja, kierrettiin hallit läpi ja heppu esitteli
NDLNNL W\|QDOOD ROOHHW URGL MD FXVWRPSURjektit. Todella mahtavaa vieraanvaraisuutta vaikkei edes ostettu mitään! Nokka takas kohti pohjoista ja Hollywoodiin, otet-

tiin motelli ja asetuttiin taloksi. Illalla jalkauduttiin “tähtien kadulle”, Mel’s Drive
,QQLLQ V\|PllQ WXWWX SDLNND $PHULFDQ
&UDIÀW OHIIDVWD ERQJDLOWLLQ NDWXXQ LNXLVtetuista tähdistä TV:stä tuttuja nimiä. Ilta
vierähti nopeasti neonvalojen loisteessa ja ravintelissakin poikettiin kattomassa käytetäänkö tääläpäin viinamittoja paukun teossa, ei käytetty… Seuraavana päivänä ajeltiin Hollywoodin kukkuloille pirun mutkasia teitä, hienot näköalat yli Los
Angelesin. Siirryimme LA:n ydikeskustaan
pilvenpiirtäjiä ihmettelemään ja sielä sijaitsevaan Pettersenin automuseoon jossa on nähtävissä koko Hot Rod harrastuksen läpileikkaus, hieno paikka.

Chryslerin turbiiniauto Pettersenin museolla

antalomaa vietettiin seuraavana parina päivänä Huntington
%HDFKLOOD MD WDOYLWXUNNLNLQ WXOL NDVtettua Tyynenmeren aaltoihin, Hopan
maskin sain jätettyä Bremerin Yrjön tiluksille jonka autojen mukana se lähtisi kontissa suomeen. Majapaikka ajateltiin vaihtaa Fontanaan jossa olisi jo tutulla
Speedwaylla Swap meet. Matkalla poikettiin Pomonassa NHRA:n museossa, Drag
5DFHQ KLVWRULD DONXDMRLVWD WlKlQ SlLYllQ
kuuluu näihin “pakko käydä” mestoihin!
Swappiinkin päästiin ja pientä hilua tarttui taas mukaan ja huoli laukkujen painorajoista alkoi hiipiä takaraivoon, joka sitten lopulta kävi toteen…Suunnaksi otetWLLQ 9LFWRUYLOOH WLH NXONL YXRUWHQ YlOLVsä jossa oli tosi pitkiä nousuja ja laskuja.

R
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Liikennemerkeissäkin neuvottiin autoilijoita laittamaan ilmastointilaite pois päältä
jottei tulisi ylimääräistä vastusta moottorille, muutamia rekkakuskeja oli tiensivussa jäähdyttelemässä Kenworttejaan. Jylhiä
maisemia. Kelit muuttui vuorten toisella
puolella kuivaksi aavikkoilmastoksi, aurinko paistoi todella kuumasti ja elokuvista tuttuja risupalloja pyöri tuulen mukana. Motelliin kirjautuminen ja uima-altaalle kärventämään vielä palamattomia paikNRMD,OODOODDMHOWLLQ9LFWRUYLOOHQNHVNXVWDDQ
syömään Johnny Reb’s nimiseen ravintolaan, Kari ja Nina olivat mestassa käyneetkin jo aikaisemminkin ja kehuivat hienoksi. No sitähän se oli, vanhan ison ladon näköinen rakennus missä ei suorakulmaa tai
vatupassia oltu käytetty rakennusvaiheessa. Sisustus aitoa westerniä ja lattioilla jumalattomasti maapähkinän kuoria, pöydissä oli isoissa kulhoissa paahdettuja pähkinöitä, samanlaisia mitä Superhessukin syö
Aku Ankassa ja niiden kuoret viskottiin
lattialle, joku perinne kai. Pihvit oli hyvät
ja tarjoilijatätikin oppi meiltä pari sanaa
suomea. Vanhaa Route 66:sta päästiin ajamaan pätkä siinä nurkilla ja 66 museossa
poikettiin ostamassa jääkaappimagneetteja ja muuta tarpeellista.Yksi autopurkamo
bongattiin matkalla ja pitihän sielä poiketa, kalustoa oli paljon mutta aika tuoretta. Muutama ’60 lukuinen oli ja ’70-’80
SLFNXSSHMD LKDQ SLUXVWL (OL HL DLKHXWWD-

nut toimenpiteitä. Motellille, pari putelia
0LOOHULl KXLYLLQ MD QXNNXPDDQ9LFWRUYLOOH
valittiin majapaikaksi koska se on lähellä
El Miragea johon lähdettiin heti aamusta.
El Mirage on kuivunut vanha järvenpohja jossa ajetaan nopeuskisoja Bonnevillen
tyyliin, muutaman mailin pituisella radalla autot ja pyörät ajavat yksitellen. Vauhtia
otetaan reilun mailin verran ja mitataan
huippunopeus. Maa on rutikuivaa ja pölisee raakasti auton perässä. Autoille annetaan työntölähtö varikkoautolla eli kilpurille lykätään reilut alkuvauhdit ja sitten
vasta kuski nostaa kytkimen johtuen todella pitkistä välityksistä. Luokkia on pal-

jon ja kalusto nostalgiapainotteista eli mitään suihku ja rakettimoottoreita sielä ei
näe. Toiset ajaa enemmän tosissaan ja toiset vähemmän. Hommaa leimasi kuitenkin
tosi rento meininki ja mitä erikoisemman
näköisiä laitteita oli lähtöjonossa. Vanha
NXVWRPJXUX *HQH:LQÀHOG KDUUDVWDD OD-

tä kilvestä kai sitten puuttui mutta päästiin jatkamaan matkaa. Yhtään poliisivitsiä
englanniks ei tullu sillä hetkellä mieleen,
MRKWXHQ YDUPDDQ VLLWl HWWl VKHULIÀ SLWHOL
suu viivana Coltin kahvasta.

jia myös ja oli kapinoissa mukana omalla
kilpurillaan. Lähtöjonossa pisti silmiimme
katettu pitkänokkakilpuri jossa luki kyljessä Wolffe & Hiltunen, siis ihan Härmäksi.
Karihan kävi tietenkin kyselemässä että
“what ö hell”, Hiltunen oli Greg etunimeltään ja umpijenkki jonka esi-isät oli
joskus 1900 luvun alkupuolella loikanneet uudelle mantereelle, ihmeen kaupalla nimi oli säilynyt alkuperäisenä. Keli

ille toivotti meidät tervetulleeksi
Foxi nimisen Suomen pystykorvan
kanssa, on kuulemma ultraharvinainen koirarotu Kaliforniassa, helppo uskoa!
Matkalaukkuihin tuli taas täytettä kun purettiin kaukoviisaasti keväällä Villen osoitteeseen tilatut osapaketit. Ilta meni rattoisasti grillaillessa, kuulumisia vaihtaessa
sekä tietysti sen verran “kyytipoikaa” että
päätettiin jäädä yöksi. Aamupalan ja syvien kiitosten ja kumarrusten jälkeen matND MDWNXL NRKWL SRKMRLVWD 6DFUDPHQWRVVD
topattiin Vintage Ford nimisessä putiikissa, jonka alaa on vm ’32-’48 Fordien osat
sekä kaikenlainen Hot Rod rekvisiitta ym.
Upea paikka, ehkä hienoin varaosakauppa
missä on tullu poikettua. Tukku vihreäselkäisiä vaihtui taas kaikenlaisiin pikkuhiluihin. Seuraava etappi oliskin sitten pelikaupunki Reno, Nevadan puolella. Päätettiin
ajella sinne Jenkkien lomanvietto paikka
Lake Tahoen kautta, joka on iso kraatterijärvi puoliksi Nevadan rajan tuollapuolen. Hyvä päätös, mutkatietä ylös vuorille jossa järvi sijaitsee. Paikka on vähän
niin kuin joku lapin hiihtokeskus potenssiin 3, laskettelumäkiä, kelomökkejä kauppoja yms. Lumipallotkin päästiin heittämään. Sitten etiäpäin eli taas mutkitellen
alas kohti laaksoa jossa jo Reno siinsikin.

oli passissa eli solenoidi paistoi täpöllä ja
päivä hurahti kyllä tosi nopeasti, kisat oli
hieno kokemus, varsinkin kun tämmöstä ei näe missään muualla! Iltaohjelmana
oli ajella Highway 1:stä Santa Barbaran
NDXWWD 3LVPR %DFKLOOH PLVVl WRSDWWLLQ
yöksi. Aamusta matka jatkui kohti San
Josea, oltiin sovittu sielä jo vuosia asuneen Mustang harrastajan, Karailan Villen
kanssa, että poiketaan kylässä kun ollaan
´NXOPLOODµ 3DLNDOOLVHQ VKHULIÀQ NDQVVDNLQ
tehtiin tuttavuutta sen verran että meidät pysäytettiin ja polliisi kyseli että :“mitäs täälä oikein pyöritään kun autossakin
on Nevadan kilvet?” No Kari selvitti että
vuokra-auto ja lomamatka, joku tarra siel-

V
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Napattiin motelli keskustan tuntumasta
ja pienen elpymisen jälkeen “kylille”. Jos
on ollu ongelmia markettien hedelmäpelien kanssa ei voi kyllä suositella lomaUHLVVXDDLQDNDDQWlQQHFDVLQRLVVDVLOPlQkantamattomiin “Poko Pokoja” rulettia
ym ym. Vähän koitettiin ja todettiin että
kortti tuo ja kortti vie (pikkusen enemmän) ,eli nähtiin parhaaksi sijoittaa juomapuoleen, sehän on aina hintansa väärtti…
Aamulla tukanjuurta vähän kolotti mutta
tukevalla aamupalalla saatiin taas koneet
käyntiin ja matka jatkui pitkällä siivulla
6DQ )UDQFLVFRD NRKWL 6XXQQLWHOPLVVD ROL
seuraavana päivänä käydä tsekkaamassa
Kalifornian viinitiloja Napa valleyn alueelODMRNDRQ6DQ)UDQFLVFRQSRKMRLVSXROHOOD-llWLLQ\|NVL)DLUÀHOGLLQMRVWDROLVLK\Yl
heti aamusta ampua “viinikierrokselle”.
Iltaohjelmana oli akkujen latailua motellin uima-altaalla. Aamun valjettua lähdettiin kiertoajelulle viini-isäntien maille, tarhoja olikin aivan älyttömästi ja jokaisessa
mahdollisuus maistella oman talon tuotteita, meitin porukan viinientusiasti Nina
käytti tilaisuuden hyväksi ja tutustui monenlaisiin merkkeihin. Kari ja allekirjoittanuthan ei ymmärrä tämmösen korkeakulttuurin päälle mitään. Eräässä paikassa
tuli joku säippäri jutulle kyselemään ties
monennenko kerran että mistä ollaan, no
kaveri oli joku työnjohtaja kyseisellä tarhalla ja kertoi mummonsa olleen Saksasta
ja majailleen Helsingissäkin joskus, varmaan sota-aikana tai jotain. Tilan isäntä oli autoharrastajia ja työnjohtaja esitteli meille hänen pressun alla olleen 34
FRXSH)RUGLQ7XLNNDVLYLHOlSHUlYDUDVWROta pullon paikallista mukaan, mukava heppu. Castello di Amorosa niminen vanha
linna toimii erään viinitilan pääpaikkana
jossa kaikki oli laitettu vimpan päälle kuntoon, talon kokoisia viinitynnyreitä kellarissa , ruokasalit, sisäpihat ym. Kaikesta
päätellen ala on isoa bisnestä tääläpäin.

Viinihuuruista selvittyämme suunnaksi
RWHWWLLQ 6DQ )UDQFLVFR 6LOWRMD SLWNLQ NHVkustaan ja motellia metsästämään, meidän
vaki motelliketjun ydikeskustan paikka oli
täynnä joten mentiin vähän sivummalle.
Vuokra-auton (Kia) kaasupoljin oli oireillut jo aikaisemminkin mutta nyt touhu rupes hirvittämään meidän kuskina toimiQXWWD.DULDNXQ)UDQFLVFRQNDGXWRQSLNkusen mäkisempiä ja eräässä mäkilähdössä ei meinattu päästä bussin alta millään
pois. Eli paikalliseen saman ketjun vuokraamoon vihasena ja otettiin loppuajaksi
Amerikan Voortti alle, huolet oli sillä kuitattu! Seuraava päivä kuluikin tallaillessa kaupungilla, kaikenlaisia putiikkeja riitti. Hauska paikka satamassa oli hylkeitten lekottelupaikka, jossa hylkeet paistatteli päivää venelaitureilla ja Golden Gate
tietysti käytiin bongaamassa. Kaupungilla
ajaa vanhan liiton vaijerivetoisia ratikoi-

ta, Cable Car sikäläisittäin, niillä piti ajella
kans. Sitten olikin reissun viimenen päivä
käsillä, joka kului kaupungilla ihmetellessä ja eks tempore reisulla Golden Gaten
tuolla puolen sijaitsevaan Muir Woods nimiseen punapuumetsään, joka on rauhoitettu alue missä kasvaa jättimäisiä punapuita. Komea paikka. Illan ohjelma oli laukkujen pakkaus ja kiinni hyppiminen, sekä
loppujen “virvokkeiden” tuhoaminen sillä taka-ajatuksella että väsyttäisi seuraavana päivänä koneessa mahdollisimman paljon… Aamulla kentällä matkatavara selvityksessä se kauan kytenyt pelko sitten toteutui, kaikki laukut ylipainoisia. Hetki neuvoteltiin tädin kanssa ja pienen huutokaupan jälkeen maksettiin sitten vähän ekstraa ja saatiin laukut koneeseen. Piiiitkät lennot, kotiin ja aamulla samoilla silmillä pirteenä töihin! Isot kiitokset Karille ja Ninalle, todella hieno reissu,
pakko päästä uudestaan!!
Teksti: ja kuvat: Risto Vuorela
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Nokian keskiviiko Cruisingit

Jo yli 10 vuoden ajan on parittomina keskiviikkoina porukkaa kokoontunut
Nokian Neste Nuijamiehelle. Kevään ensimmäisissä maalis-huhtikuun ja viimeiseissä lokakuun tapaamisissa on usein kymmenkunta autoa mutta kesäkeskiviikkoina normaalisti 30-70 erilaista harrasteautoa.
Rituaalit ovat säilyneet samankaltaisina vuodesta toiseen, iltaseitsemästä kahdeksaan kertyy kalustoa, kahdeksan maissa käydään häiritsemässä nokian keskustan tavisautoilijoita ja eedenin turisteja- iltakymmenen jälkeen porukka valuu yleensä koteihinsa.
Niin että nähdään taas 2011 nesteellä. Lisäksi parina kertana käymme retkellä otamussillalla ja vappuna on ollut tapana kerätä letka vammalan vappuparaatiin sekä forssan piknikkiin.
Toivottavasti lumet sulaa pian. Ainakin 13.4. on pariton, ja se on näyttelyviikolla...
.XYLDQlHWRVRLWWHHVVDKWWSZZZNROXPEXVÀQRNLDFUXLVLQJ

Teksti: Jurkka
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Toimitsijamatka Pietariin 2011

Moron Vaan! Taas oli käsillä se hetki kun
lähdimme hyvin ansaitulle toimitsijamatkalle, joka tällä kertaa suuntautui Pietariin
itäiseen naapuri valtioon. Empä itse ollut
henkilökohtaisesti siellä vielä käynytkään,
odotukset olivat kovat että mitä eteen tulee. Kovassa pakkasessa kokoonnuimme
Tampereelle Vanhankirkon eteen. Veimme
auton Frenkkelin maanalaiseen pysäköintiin, joka oli viimesen päälle hyvä idea. Kun
kuski oli jo tiedossa niin 8,5 eeroo per
henk, ei päätä huimannu viikonlopun parkista. Väkeä oli vähänlaisesti lähdössä mukaan ajatellen siihen nähden mitä Hot
Rodissa on porukkaa töissä (toiselle matkalle Tukholmaan oli samaan aikaan lähes
samanverran lähtijöitä), ja mahtuipa taaskin yksi matti myöhänen mukaan jota siinä varttitunti ooteltiin. Kun kaikki 38 oli
kyydissä niin päästiin lähteen (2 tuli satamaan suoraan).
Mentiin hyvää kyytiä pysähtelemättä makasiinille, mistä pienen odotuksen jälkeen
laivaan.Tuttu laivahan se oli vaan nyt eri nimellä, ja eri lipun alla. Eipä toi mitään haitannu sitte kamat hyttiin ja infoo kuunteleen ja nauttiin virvokkeita, josta kaupankautta hyttiin ottaan parit aperatiivit ennen ruokailua. Menuu oli tosi upea ja hyvä.
Jäi taas menomatkalla melken pelkkiin kala
ruokiin, mut ähky tuli kuitenkin. Pienet ettonet sit hytissä josta seikkaileen laivalle ja
oottaan koska Meiju esiintyis. Eikä turhaan
ootettukkaan tulihan se laulaan ja päästiin

tanssiin oikein enempikin toiset tietty tyyty katteleen. Sit täyty haastatella Meijua ja
ottaa kuvia siitä ja sen kaa. Jaa että oliko
naama ko hangonkeksi mainoksella, no oli.
Eka ilta olikin sit pulkassa ko kävi viä kattoon vähäpukeisia typyjä yhes baaris mut
tupakansavu oli mulle liikaa ja menin nukkuun tai ainakin luulin niin. Hytti kokolailla keskellä laivaa mut silti aivan hirvee jäitten ryske koko yön ko junnattiin väkisin
meneen eteenpäin. Välillä oltiin jumissa oikein kunnolla ja tuli semmonen mielikuva
et jäät vyöryy edestä kannen yli koko laivan perään asti, mut oli vaan kylki ryskettä.
Yli kolme tuntii myöhässä oltiinkin sit satamassa. Runsaan aamupalan jälkeen päästiin
maihin missä oli torvisoittokunta vastassa.
Luulin että torvet on jäätyneet äijiin kiinni
oli sev verran pakkasta. Tuli mieleen vanha
VDQRQWD HW N\OPl NR U\VVlQ KHī LVVl
Siitä sit jonottaan tulliin josta päästiin kaupunki kierrokselle. Bussin ikkunat vaan
oli niin pirun likaset ko yritin ottaa kuvia. Eihän niistä mitään hyviä tullu, mut komeita rakennuksia oli paljon ja pysähdyttiin muutaman kerran oikein ulkokuviakin
ottaan. Ne kyä onnistu hyvin. Auto- museo oli ihan nähtävän oloinen paikka, tuttuja menopelejä vuosien varrelta ja vähän
erikoisempiakin. Muutama pitkä puukkokin
oli alakerran näyttelyssä, mitä myös ihasteltiin. Kirkot tietty kierrettiin. (Kaukaa he
he hee) mutta tulihan niitä paljon kuvattua.

Ostos paratiisiin päästyämme tuntu et
kello kävi tavallista nopeemmin ko ei meinannu keretä ostaan oikein mitään, paitti kassillisen Meetvurstia. Tietty olihan se
jäissä vehtaaminen vieny kolme ja puolituntia ajasta pois. No takas laivaan ja viihteelle.
Vähän juomaa hytissä naamariin (Ranen
synttäripaukkuja) ja sit ei muutako syömään. Ny vähän hillitymmin, paitti snapsit
meni kyä huiviin ko piti ostaa Litran leka
pöytään. Aikas hyvin se saatiin nautittua,
kiitos vaan osallistujille. Illan ohjelmassa
olikin Kabaree tyyppinen Show, joka oli aivan mahtava. Ja lopuks Meiju vielä esiintyi.
Sitte sieltä piti lähtee ko paikka meni kiinni, mut onneks parinmetrin päässä oli karaokebaari missä otettiin laulumaaottelu
Venäjä- Suomi. Me voitettiin ihan selkeesti
jos äänen voimakkuus oli rajana, laulu taito oli sit toinen juttu. Sieltäkin piti lähtee
ko meni kiinni, niin päätin mennä nukkuun.
Ny jopa nukuinkin jonkin aikaa. Ei ollu niin
kauheeta ryskettä vaikka pari tuntii taas
jäätiin jälkeen aikataulusta. Aamulla uusin
voimin aamupalalle ja sit pakkaan. päästiin
lopuksi maihin ja bussiin, jolla kotimatka
tulikin hyvin.

Kiitoksia FHRA:lle ja Oppaille hienosti
menneestä matkasta.
Teksti ja kuva:Vennamo
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JÄITÄ PITKIN PIETARIIN
Oli viime vuonna toimittu ja mukana oltu
sateessa paisteessa paikalle tultu
Nyt palkkiota ja kiitosta
saamme nauttia matkasta
Kaupunkina Pietari on uusi tai ennen käyty
ainakin vaihtari on niin nähty
Linja-auto tarjolla oli aiemmin
mutta laivalla se sujuu paremmin
Autossa väsyisi selkä ja persaus
tekemistä ei muuta kuin kortti ja kuorsaus
Päätös oli nopea tällä kertaa mennään
tiedossa hauskaa ja matkalla syödään
Launtaina matkaan ja rantaan Helsingin
opas auttaa ja kertaa meiningin
On tavat toiset ja paperit tarkemmat
täytä näin ja mukaan molemmat
Lipuissakin on oma suuntaansa
unohtaja nähdä saa uuden kotimaansa
Lähdössä vielä aikataulu piti ja lähdettiin
oli yöllä kuulemma jäissäkin oltu
me vaan kuorsattiin
Pietarissa pitäisi olla jo
kuulutus kertoo vielä tunti tai kaksi
myöhemmin laittaa paremmaksi
Perille päästiin ja terminaaliin
käytöstä muistuttaa joillekin kaaliin
Laivasta tultiin soitossa torvien
pakko vetää huppu suojaksi korvien
Pietarissa meitä odotti bussi
puikoissaan paikallinen Pekka tai Jussi
Sovittu kierros mutta aikaa leikattiin
suuremmat ostokset näin heivatttiin
Tärkeimmät kohteet haettiin kuviin
saarelta toiselle ja takaisin kuului huviin
Kuvattiin kirkot ulkoa ja museo sisältä
tämähän käy meiltä
Karvalakki torilta mukaan tarttui
samalla kun matkailijan kokemus karttui
Kaupunki suuri on arkena ruuhkainen
pyhänä normaali suomalainen
Monet häät ja upeat limousiiniit
mennään markettiin on mielessä viinit
Opas vielä satamaan saattaa
tästä osaatte Suomeen jatkaa
Kun taas on hyvin syöty
ja venäläiset karaokessa lyöty
Pakko on vielä casino kiertää
taskussa kun joku kolikko hiertää
Parempi paikka on seteliä oltava
ruletti pettää on näppejä nuoltava
Kuvia voi katsoa tuolta
https://picasaweb.google.com/vennamo/

On vaikea laivalla jäissä kulkea
myöhemmin päättikin hetkeksi sulkea
Myös Helsinkiin tullaan myöhässä
ei haittaa en ole viikolla työssä
Matkalla tällä mainiolla
aloitin ja olen talvilomalla
Kiitos FHRA ja Palli
nähtiin komea autotalli
ai se olikin museo ja keräilykohde
syttyi silmässä mossesta hohde
Rauno, Pila 323
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Teksti ja kuva: Martti Piltz

MUSEOAJONEUVOPÄIVÄ MOBILIASSA
Kansallinen museoajoneuvopäivä on jo
perinne. Silloin järjestetään eniten autotapahtumia koko vuoden aikana. Jenkkiautot
ovat vallanneet tapahtumat, vaikka oikeastaan tarkoitus on ollut esitellä pussihousuja. Tänä vuonna Mobiliassa lauantaina 11.6. panostetaan viihteeseen:
(OYLV ²$URQ HVLLQW\\ &DGLOODF Q NDQ
sa ja Mobilistisoittokunta törisyttää torYLD$FWLRQWLPHRQ/LVlNVLWLHW\|
koneet kaivelevat kuoppia ja tasaavat niitä.
9DQKDW DXWRW ÀOODULW MD SRONXS\|UlW VHNl
häkäpönttöautot kasaantuvat paikalle.
Mustalahteen kannattaa tulla keskiviikkona 18.5. klo 18. Silloin sinne yritetään
kasata mahdollisimman paljon vanhoja autoja. Tämäkin tapahtuma on kohta roddareittein valloittama. Sielläkin viihdemusiikista vastaa Mobilistisoittokunta.
Mobiliassa on samana päivänä kuin
Syysrestauranta eli 27.8.2011, nimellä
Rautalankaa ja jenkkirautoja rokkabillyilta. Kokeillaan kelpaisko Mobbarin ranta
FUXLVLQJLQOlKW|SDLNDNVL.DWVRWDUNHPPLQ
ZZZPRELOLDÀ
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La 08.10.2011. klo 08.00-15.00
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 5 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi
Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276
office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net
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Teksti: Martti Piltz kuvat: Martti Piltz ja Heikki Eränen

Kansa oli kasaantunut jo 31 kertaa aiNDLVHPPLQ+RW5RW 5RFN6KRZKXQMD
kasaantui taas. Sää suosi varhaista ajankohtaa ehkä turhankin hyvin, kun varmasti moni ei voinut välttää kiusausta käydä
mökillä tai muuten vaan kaatuilla terassilla. Nykyisin kukaan ei kehtaa kaatuilla enää Hotrodissa ja sehän on ihan hyvä.
Pirkkahallin uudistaminen silloin muutama vuosi sitten on antanut hienot
puitteet näyttelylle eikä
ainakaan sunnuntaina ollut minkäänlaisia parkkiongelmia. Järjestelyt
sujuvat rutiinilla ja
tuntui myös hienolta, että lipunmyynnissä ja ovivahdissa
oli uusia ja nuoria
kerholaisia. Sehän vähän lupailee, että kerho jatkaa touhujaan vielä pitkään!
Hotrod on niitä tuotteita, joita kehittäminen tai muuttaminen ei miksikään paranna. Omalla
tavallaan ne ovat täydellisiä. Siksi ne toimivat varmasti kuin (vanhan) junan vessa. C-halli oli jo viime vuonna jokseenkin
täynnä ja niin nytkin. Ehkä näyttelylle olisi kasvun varaa, kun Pirkka-hallia kasvatetaan.
Moottoripyöräpuoli näyttäisi jatkavan
kasvutrendiään. Monenlaisia uusia vireitä
löytyy joka vuosi rakentelusuuntauksissa, mutta ilmeisesti nyt isommat ajatukset
ovat kuluneet loppuun. HD:n lohko alkaa
olla aika kaluttu luu. Huomaan, että pääni
alkaa lahota, kun ainut pyörä, joka imaisi
heti, oli maarataviritelmä. Jo vuonna 2008
vaahtosin ihan samaa, perskeles!
Autopuoli oli varmasti taas kansainvälisesti Hotrodin historian laajin. Svedut
osaavat kyllä väsätä autoja. Jaksan aina

keuhkota niiden hienosta maalauksesta,
tietysti niin nytkin. Näytti kuitenkin siltä, että suomalaisten maalausten taso oli
hyvinkin saavuttanut naapurin hannuhanhet. Moni auto, joka kaukaa katsottuna oli
”ihan varmasti” ruotsalainen, olikin suomalainen. Sitä tosin en yhtään ihmettele,
kun katselen työkavereitteni puuhailua.
Autokattauksen painopiste taisi olla aika
selvästi
1960-luvulla. Jenkit olivat silloin
jo melko toistensa kaltaisia, sentään vielä raapivat takapäästään. Eli muotoilukotkotukset olivat jo taaksejäänyttä elämää.
Tosiasia tietysti on, ettei niitä
1960-luvulla näkynyt ihan muutamaa harvaa poikkeusta
Helsinginkään keskustassa kuin aivan karvahattumalleina. Neekerimosseja oli taksina ja sillä lailla. Omasta kokemuksesta
ne tuntuvat aika tavallisilta, jolloin niiden
katseluarvo on niiden kunnostuksen tasossa. Toinen toistaan hienompia virityksiä olikin sekä kotimaasta että Ruåtsista.
$XWRLVWD3DFNDUGMD(GVHO9LOODJHUW|NNl
sivät öögaan. Kumpaakaan en ollut nähnyt
kuin unissani.
Ensi vuonna palataan taas normaaliin
päiväjärjestykseen, kun Pääsiäinen siirtyy normaalille paikalleen. Katsotaan, mitä
järjestäjät silloin keksivät. Lopuksi vielä haluan muistuttaa, että kannattaa katsoa Hotrodin julisteita ja logoa. Ne ovat
tosi hienoa julistetaidetta jo monen vuoden jaksolla. Sekin on tärkeää, vaikka ehkä
autonäyttelyssä autot ovat vieläkin tärkeämpiä.

Jos pitäisi valita oma suosikkini, niin se olisi ilman muuta tämä Edsel Villager -60. Sune Ståhl
(Sve) oli tuonut myös hienon rättikatto-Edselin. Tuntuu aika oudolta jälkeenpäin, että koko
Edsel-projekti meni aikoinaan aivan plörinäksi.
Ensimmäinen malliversio ”huussinkansi”-maskilla oli kyllä omituinen, mutta 60-mallit ovat
ihan pätevän näköisiä, ehkä taas liian
tavallisia. Tässä ei ole ainakaan
kromia pihtailtu!

Svenpellejen a
ja.Tämä Nikla
-64 Lowrider
Huima näyttel

Klenkka on ehtymätön virittelyn aihe. Tässä takimmainen Klenkka ei yritä ohittaa edellä kulkevaa vaan on perävaunu. Auton kotipaikka on
Jakobtown, eikö se voisi Petrograd, kun Jakosstad
on suomeksi Pietarsaari?
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Kun nykyinen trendi näyttää vähentävän rakennettuja osastoja, niin Outlawryhmän osasto oli tyylikäs
poikkeus. Hienoja pirssejä ja ilmaa ympärillä on
kyllä melko kulunut konsepti, mutta se toimii aina.

jen autot ovat jokseenkin aina hienoNiklas Hällströmin (Swe) pirssi, Impala
ider taitaa olla Highrider tai Tiltrider.
äyttelyviritys valoineen ja pokaaleineen.

Tämä Lincolnin V12-malli on aika vaikuttava. Näissä on maskikin valua, ettei ole materiaalissa eikä painossa pihdattu. Meillä Mobiliassa happanee saman näköinen Paasikiven vanha neliovinen Lincoln.Tässä Zehvyyr Kupeessa
on vielä enemmän hohtoa, kun siinä on vain kaksi ovea. Varmaankin on ollut aika hintava uustuonti aikoinaan ja ehdoton harvinaisuus maailmassakin.

Aika leppoisan olivat näköiset tunnelmat vähän ennen palkintojen jakoa
sunnuntaina. Perinteisesti sunnuntaina on tilaa katsella ajopelejä, nyt tuntui olevan tavallista enemmän tilaa. Taustalla näkyy Antin Pennzoilin väriQHQRVDVWR NHVNHOOlUXnWVDODLVLDYDQNNXUHLWDMDHGHVVlRVDODDMDVWLÀOODUL
kattauksesta.
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-RND YXRVL ODDMHQHYDVWL ÀOODULRVDVWRVWD WlPl LVNL VLO
mään. Ilmeisestikin dirt-bike on uusi trendi; niitä oli
Helsingin zygänäyttelyssäkin. Neukku-, ent. saksalaisesta bokserilohkosta on pultattu hienopiirteinen
maaratatyyppinen ajopeli. Voi olla kyllä turvallisempi
näyttelyssä kuin maaradalla, ihan fysiikan lakienkin
puolesta.

Viivi päivysti Kivinummi Racingin osastolla. Hänestä oli AKK:n jäsenlehdessä hieno juttu yhdessä Anita Mäkelän kanssa. Likat pääsivät
kanteen ja heille oli varattu lehdessä kolme sivua. Se osoittaa, etteivät he ole tähtiä vain oman lajinsa piirissä, vaan koko Suomen autourheilussa.

Moneen käyttöön taipuu Matsonnikin. B20-lohkoon on istutettu
ison näköinen pakokaasuahdin. Onhan Amazon monissa kisoissa
kokeiltu laite, niin miksei ei se kulkisi myös kiihdytysradalla.

Melko riisuttu Vette. Neliöputki
on aika jämerän näköistä työtä.
Tähän vaan ratti ja jakkara
ja sitten menoksi!

18 RODDARI

Roddari 4-11 CMYK.indd 18

23.5.2011 16:34:22

Pussihousuts goes Yankee! Tampereen Mobilistit
olivat raahanneet tämän silmiinpistävän herkullisen (2. palkinto sarjassaan) Servolet-pick
upin osastolleen. Ilo todeta, että se on työkaverini maalaama.

PALKINTOJEN JAKO HOT ROD & ROCK SHOW 2011
Decoration

Street Car

Ford Roadster -29, Aki Hairetdin,Vantaa
Pontiac Bonneville Convertible -65, Ismo Tynkkynen, Imatra
Ford Pick Up -32,Tomi Kangas, Lapua

Ford Calaxic 500 XL -64, Per Arne Johansson, Ruotsi
Ford Fairlane GTA -67, Kimmo Eiranen, Orimattila
Dodge Dart GTS -68, Jarmo Häkkinen, Imatra

Vendors

Street Rod

Poppamies Oy,Tampere
Autoglym, Kangasala
KK Production,Vantaa

Ford 3W Coupe -34, Ari Saari, Hyvinkää
Ford Sedan Delivery -46, Jan Blomstrand, Ruotsi
Ford Fordor Deluxe -32, Markku Kettunen, Pöljä

Clubs

Hot Rod

LS Garage,Tampere
MCC sons of Abraham,Tampere
USA Car Club Pieksämäki ry, Pieksämäki

Ford Roadster -32, Mikael Fors, Ruotsi
Ford Coupe -32, Janne ja Mikko, Stormi
Ford Roadster -32, Peter Eriksson, Ruotsi

Classic Bike

Kustom Car

Velocette -53, Kimmo Alho, Lempäälä
HD Electra Glide, Jari Salonen
BMW R26 -60, Markku Rissanen,Tampere

Buick Elektra 225 -59, Stefan Wallin, Ruotsi
Chevrolet Impala Lowrider -64, Niklas Hallström, Ruotsi
Pachard Clipper -56, Lasse Mäenpää, Ruotsi

Chopper

Tuning Car

HD Panhead -56, Lasse Tirkkonen, Kuusankoski
Flygirl, Minna Heikkinen -10, Ruotsi
Norton,Vellu Raulamo, Alvettula

Opel Omega B, Jiri, Jyväskylä

Custom Bike

Toyota Supra MK 4, Radalle.com, Jussi Pekka Tommila,
Tampere

HD Sportster -93, Sari Joska, Jyväskylä
Buell ”Burley” -05, Jukka Roine, Pirkkala
HD Sportster -03, Jenni Teräs, Lieto asema

Truck

Trike
HD Trike, Johnny Martinsson, Ruotsi
Honda -78,Tony Nevalainen,Tampere
HD Servicar, Mika Kankaanranta, Simuna

Volkswagen 13 Window DeLuxe -65, Anders Nilsson,
Pietarsaari
Chevrolet Pick Up 3100 -56, Harri Höglund, Järvenpää
Mercury Pick Up -50, Inka ja Jori Rintamäki

Classic Custom

Race

HD –56,Veikko Sikiö, Juupajoki
HD Nimrod -56, Stefan Pihkala, Imatra
HD -79, Spöke, Lievestuore

Special Awards
HD Chopper -69, J.Tiili, Hamina
HD Chopper -11, Janne, Oulu
HD Panhead -53, Mikko V, Ruovesi
Hipperi -10, Jaana Karjalainen, Ruotsi
BSA – 29, Jarkko Paloviita,Tampere

Mobiilit
Mercedes-Benz -28, Heikki Koitto,Tampere
Chevrolet Pick Up -42, Jari Salonen, Nokia
Ford Phaeton -35, Rauno Hautamäki, Nokia

Old Classic
Edsel Villager -60, Sune Shåhl, Ruotsi
Chevrolet Impala -61,Tommy Nieminen,Tampere
Edsel Ranger Convertible -60, Sune Shåhl, Ruotsi
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Styling Car

Scania R 620 -10, Kuljetus Auvinen Oy; Helsinki

Pick Up & Van

JR Dragster, Iiro Laaksonen
BMW 339 -90, Sami ja Saku Ristola,Vilppula
Chevrolet Camaro -00, Hannu Kalliomäki, Seinäjoki

Race Team
Kari Laitinen, Kuopio

Special Awards
Ford Roadster -28,Tatu Kouvo, Lemi
Ford Pick Up -32,Tomi Kangas, Lapua
Scania R500 -05, Kuljetus Ristimaa, Lapua
Chevrolet Business Coupe -37, Anders Smeds, Lappfjärd
Peterbilt 359 -81, Kuljetus J Kuhmonen

Ladies Choice
Dodge Dart GT – 64, Ilkka Raulamo, Kangasala

Best Bike
HD Panhead-56, Lasse Tirkkonen, Kuusankoski

Best Car

New Classic

Buick Electra -59, Stefan Wallin, Ruotsi

Dodge Coronet Super Bee -68, Paul Granvik, Kokkola
Pontiac Bonneville Convertible -65, Ismo Tynkkynen, Imatra
Dodge Challenger -70, Olli Manninen, Helsinki

People Choice
Buick Elektra 225 – 59, Stefan Wallin, Ruotsi
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NOSTALGIAA
JO TÄMÄKIN
Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Tarina perustuu muistelemiseen Pallin
kanssa.
Tapahtuma
perustettiin,
kun
Tampereella ei ollut pienoismallitapahtumaa. Oli siis selvä markkina-aukko.
Humpaksen Mikan kanssa viriteltiin homma käyntiin 6-7 vuotta sitten Hepokattiin.
Nyt tapahtuma on vakiintunut Sampolaan
ja on Model Expon jälkeen Suomen suurin
alan tapahtuma. Mallarihommat ovat marginaalisen porukan hommia ja noin 850
kävijää, jotka Pienoismallipäivässä vuosittain käyvät, on alalla paljon. Lievää kasvua
on, esimerkiksi tänä vuonna oli 20 myyjää,
mikä oli selvä uusi ennätys ja kävijöitäkin
oli enemmän kuin edellisenä vuonna.
Mallareiden osaamisen taso nousee ja
laajenee koko ajan, mikä viittaa siihen, että
lajilla on tulevaisuutta. Kilpailevien mallien lukumäärä on suunnilleen vakio, noin
300:n tietämissä. Karkea arvio on, että takavuosien voittajatöillä ei nykyisin mahdu enää kärkikymmenikköön. Uusia nimiä
nousee jatkuvasti kärkijoukkoon. Kerhon

omat harrastajat ovat ehdotonta Suomen
kärkeä automallareina. Missä tahansa kisassa 2-3 kerholaista on kympin kärkisakissa. Kerhon tapahtumassa erityisesti juniorimallarit ovat saaneet paljon tilaa ja
näkyvyyttä.
Pienoismallipäivä jatkaa opetellulla ja hyväksi havaitulla peruskuviolla.
Uudistumista ovat tuoneet ja tuomassa liikkuva kalusto. Maailmalla tehdään
jatkuvasti lisää uusia malleja, jotka noin
kuukauden sisällä saapuvat Suomeen.
Kokonaan uudet mallit ovat myös osa uudistumista. Alan kaupalliset yrittäjät ovat
yleensä yhden miehen yrityksiä, joille
Pienoismallipäivä on yksi vuoden tärkeistä
myyntitapahtumista. Suuri asiakastapahtuma on melkein ainut kilpailukeino nettikaupalle. Asiakaskuntaa on nykyisin väliltä
Helsinki-Oulu, joten tapahtuma on tuttu
jo koko Suomen harrastajille. Jossain vaiheessa tulee eteen se, että Sampola remontoidaan, jolloin ainakin väliaikaisesti
on pakko muuttaa.

Koska en ymmärrä kovin paljon pienoismalleista annoin kaikki pisteet näille tytöille.

Tämän lentokoneen arvo on siinä, että kun
Harley Earl näki koneen pyrstön, hän siirsi
Lightning P38 pyrstön Cadillacin peräeviksi
ja siipijenkin idea oli syntynyt.

Toinen, joka sai edes jonkinlaiset pisteet minulta, oli tämä dödö, Vespasta ei niin väliä.
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Nuoriso on ollut esillä joka vuosi
Pienoismallipäivillä voimakkaasti, niin nytkin. Pojat ahertavat ja
palkinnot näkyvät silmäkulmasta koko ajan. Toivottavasti näistäkin veijareista nousee uusia
tähtiä alalle.

Tämä Pramac Ducati Desmosedici oli todella upeannäköinen. Kilpailunumero ei
avautunut, mikä ihmeen 44, tosin ei pyörän vuosimallikaan? Vuosimalli on sekä
Ducatin omassa, että Pramacin tiimissä GP ja kauden vuosiluvun viimeinen numero. Muistaakseni kilpailunumeroa 44 ei ole ollut kummallakaan tiimillä.

Mallarit vääntävät lähinnä muovimalleja, mutta synty
puustakin hienoja autoja. Tyyli on vähän toinen eikä yksityiskohdilla ole samaan merkitystä, mutta omassa lajissaan hienoja pelejä.
Hävittäjä-Foordi on siirtynyt Mobiliaan, jossa sitä voi verrata aitoon Hävittäjään.
Autot kököttävät ihan vieretysten Yölinjalla-näyttelyssä. Pienoismalliauto on osa
Rovaniemen Shell-asema dioraamaan, joka esittää liikennettä Petsamon kuljetusten aikana noin 70 vuotta sitten.
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SUOMI

Koko Itämeri ulottuvillasi!

Ahvenan- Turku Helsinki
maa
Tukholma

FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenenä saatte erikoishintaisia matkoja
Tallink Siljan reittiliikenteessä. Mainitse varauksen yhteydessä
FHRA Tampereen seutu ry:n asiakasnumero 5274.

VIRO
Riika

TANSKA
Kööpenhamina
Rostock
Hampuri

Reittimatkat erikoishinnoin

Tallinna

RUOTSI

SAKSA
Berliini

LATVIA

Tallink
Silja Line

Helsinki-Tukholma tai p.v
• Hytit -40 % alennuksella
• Ajoneuvot normaalihinnalla
Voimassa vihreillä lähdöillä.

Helsinki-Tallinna tai p.v
Tallink Shuttle sekä Baltic Princess (kansipaikka)
• Henkilöliput 25 €/hlö/suunta
• Autot 20 €/suunta, van high 45 €/suunta
• Ajoneuvot max. 12 m pitkä ja yli 2,4 m korkea 90 €/suunta.
Voimassa kaikilla lähdöillä.

Turku-Tukholma tai p.v
• Hytit -40 % alennuksella
• Ajoneuvot -40 % alennus
Voimassa vihreillä lähdöillä.

Helsinki-Rostock tai p.v
• Hytit -25 % alennuksella kaikilla lähdöillä
• Ajoneuvot -50 % vihreillä ja keltaisilla lähdöillä
• Ajoneuvot -25 % punaisilla lähdöillä

Lisätiedot ja varaukset:
Silja Line, puh. 0600 174 552, Tallink, puh. 0600 157 00
Puhelinmyynti avoinna joka päivä 8.00-21.00,
(1.64 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).

www.tallink.fi

www.silja.fi

Hinnat voimassa 31.12.2011 asti. Alennus on voimassa seuraavissa matkustusluokissa: kansipaikka–A-luokka. 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. Jäsenkortti on esitettävä lippuja lunastettaessa sekä lähtöselvityksessä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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MENOA ,
TUNNELMAA &
NOSTALGIAA!

Tähtilipun tunnelmaan pääset
Lielahden Classic American Dinerissa

9.-12.6. POHJANLAHDEN KEIKKA 2011
3LHWDUVDDUL.DODMRNL9HWHUDDQLNXRUPDDXWRVHXUDsZZZYHWNXß

10.-12.6. VIRALLISET AVAJAISET

Lahti, Suomen Moottoripyörämuseo ja Ace Cafe
ZZZPRRWWRULS\RUDPXVHRß

10.-12.6. 41. KV KOKKO-TREFFEN
6DXWLQNDUL+LPDQNDsZZZßQQELNHFRPNRNNRPF

10.-12.6. LOHIRANNAN ROMPEPÄIVÄT JA SUVIAJOT
6XNHYDsVDKNVDYRQNHUKR#GQDLQWHUQHWQHW

11.6. KANSALLINEN MUSEOAJONEUVOPÄIVÄ KLO 10-15
.DQJDVDODs0RELOLDQDXWRN\OÀsZZZPRELOLDß

11.6. MAISEMATIE-CRUISING KLO 18.00
1RNLDQ1HVWH6LXUR+ÀPHHQN\UÒsZZZPDLVHPDWLHß

11.6. AVOIMET OVET KLO 11-18
9HVLYHKPDDs$QWLQ$XWRPXVHRsNRWLSKQHWßOHDQWWL

11.6. MUSEOAJONEUVOJEN KOKOONTUMINEN KLO 10-15
9DQKD6PDUNHW0ÀQWVÀOÀsZZZPDQWVPNQHW

Joskus, kun on saatava kunnon burger, ota suunnaksi
Lielahdessa sijaitseva American Diner. Huhtikuussa 2008
avattiin Kruunukeskukseen Taninkadulle 250-paikkainen
ruoka- ja seurusteluravintola. Ravintola on rakennettu aitoon Diner-henkeen, jousitettuine nahkasohvineen, neonvalo-mainoksineen ja peltikyltteineen. Ravintolan teemana
ovat myös pienoismallit 50- ja 60-lukujen ”dollarihymyistä”,
huoltoasema-rekvisiitta sekä ﬁguurit aikakautensa julkkiksista. Diner sijaitsee katutasossa ja pysäköintitilaa on runsaasti ravintolan edessä isommillekin cruising-ryhmille.
Ah, ja se ruoka. Dinerin ruokalista perustuu reiluihin ja mutkattomiin annoksiin. Burgereista löytyy liha-, kana- ja kasvisversioita aina Big Tower- kokoon saakka, jossa on 1000g.
aitoa Dinerin burger-pihviä. Buffalowingsit, ribsit, sandwichit sekä pihvit pippurikastikkeella eivät jätä vaativampaakaan ruokavierasta nälkäiseksi. Lasten burgerit tarjoillaan teemaan sopivista classic cruising-autoista. Ateria on
mukava päättää vaikkapa vanilja-vaahterasiirappipirtelöllä
tai täyteläisellä Brownie-suklaakakulla. Myös aamiaista on
tarjolla koko päivän;)
Lounasaika
on
Dinereissa
arkisin
klo
11–14.
Lounasvaihtoehtoina tarjolla on salaatteja, burgereita, kotiruoka-annoksia sekä kokolihaleikkeitä. Lounaan hinnat sijoittuvat 7,50- 8,70 :n välille.
Lielahden iloista tiimiä vetää ravintolapäällikkö Jyrki
Hautasuo ja ruokatuotetta hoivaa keittiöpäällikkö Toni
Hirvimäki. Lielahden Diner on avoinna maanantaista torstaihin kello 11–22, perjantaisin ja lauantaisin kello 11–23
ja sunnuntaisin kello 12–22. Tiedustelut ja varaukset puhelimitse numeroon 03–2604100 tai sähköpostitse jyrki.hautasuo@diner.ﬁ. Voit tutustua ravintolaamme myös Dinerin
sivuilla osoitteessa www.diner.ﬁ.

Vuonna 2011 saavat FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenet
jäsenkorttia vilauttamalla 15 %:n alennuksen ruokalistan
normaalihintaisista annoksista (ei lounas), sekä ilmaiset
kahvit.

11.6. AVOIMET OVET JA TAKALUUKKUROMPETORI
.\PLQOLQQD.RWNDsZZZN\PHQDXWRPRELLOLNHUKRß

11.6. ROMPETORI JA WANAHAT WEHKEET KLO 9-1 5
.\OÀVDDUHQNRXOX3RULsURPSHPDUNNX#JPDLOFRP

11.6. KESÄLAHTI CRUISING
.HVÀODKWLs.DUMDODQ.LHYDULsSDULQDDSDXNHWWD#JPDLOFRP

11.6. OPEL-HARRASTAJIEN KESÄTAPAHTUMA
Hartola, Opel-liike Raimo Asikainen

11.6. AHS:N LOHJAN 21. ROMPETORI KLO 9-15
7DQKXKRYL/RKMDsZZZDXWRKLVWRULDOOLQHQVHXUDß

11.6. ROMPETORI JA WANAHAT WEHKEHET KLO 8-15
+RXUDDWLQDPSXPDDOXH/RKWDMDs/RKWDMDQ.RQHPLHKHW
MDQHULNKDNDOD[#NRWLQHWFRP

11.6. AVOIMET OVET KLO 10-16
/DSSHHQUDQWDs(WHOÀ.DUMDODQ$XWRPXVHRsPDUWWLVDLNNR#VDXQDODKWLß

11.6. MUSEOAJONEUVOPÄIVÄ
6DVWDPDODs.RWDMÀUYHQ$XWRMD7UDNWRULPXVHRsZZZNRWDMDUYLVDDWLRß

11.6. MUSEOAJONEUVOPÄIVÄ
6HLQÀMRNLs/DNHXUHQ+XLPDSÀÀWsMDULSLOWRQHQ#QHWLNNDß

11.6. ROMPETORI JA VANHAT VEHKEET KLO 10-16
6RUVDNRVNL/HSSÀYLUWDsZZZSRKMRLVVDYRQN\ODWLQIRVRUVDNRVNL

11.6. KOKOONTUMISAJO
1DDQWDOLs6XRPHQ9ROYR.HUKRsMXKDQLKXPPHOLQ#VXRPHQYROYRNHUKRFRP

11.-12.6. ROMPEMARKKINAT
2XOXsZZZRXOXQDXWRPXVHRß

11.-12.6. SUUR-JÄMSÄN AJOT JA ROMPETORI
3RPRQDQNHQWWÀ-ÀPVÀsZZZPRRWWRULNOXSLß

12.6. MUSEOAUTONÄYTTELY
/HLYRQPÀNLs&XVWRP&DIHsZZZFXVWRPFDIHß

12.6. KESÄHEIKKI 2011 KLO 8-15

TEKEMISTÄ
KOKO VIIKONLOPUKSI!

0RELLOLPÀHQSLKD7XUNXsZZZWVPU\ß

KAIVA
OMA AARTEESI
ESIIN!

MOBILIAN
AUTOKYLÄ
KUSTAA KOLMANNEN TIE 75 (KISARANTA), KANGASALA
PUHELIN (03) 3140 4000 WWW.MOBILIA.FI
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MAIN SPONSOR WANTED!
Kerhon pikkujouluissa on totuttu siihen, että Timo Lehtimäki käy pokkaamassa vähintään pari pyttyä. Kausi oli Timon
25. kausi kiihdytysauton puikoissa. Siis
neljännesvuosisata kiihdytysurheilun parissa, melkein uskomatonta. Kauden huippu oli tietysti voitto Alastarossa. Suomen
FHRA noteerasi saavutuksen valitsemalla
Timon vuoden Drag kuljettajaksi, perusteluna, että Timo voitti Suomen Top Fuel
EM-kilpailun ensimmäisenä suomalaisena.
Samalla juhlaristeilyllä FHRA palkitsi lisäksi Timon ja neljä muuta suomalaista nitrokuskia muistopalkinnolla. Laji on noussut 35 vuodessa (kuka muistaa ensimmäiset kisat Keimolassa) Euroopan kärkipäähän ja viisi palkittua kuninkuusluokan kilpailijaa ovat aina hätyyttämässä huippusijoituksia.
Mennyt kausi ei menestyksestä huolimatta ollut helppo. Saksan kisoissa tuli
paljon romua: Kaksi lohkoa ja kampiakselia sekä viisi kantta ja paljon muuta. Kausi
oli sillä paketissa, koska rahoitus ratkaisi jatkon, vaikka EM-pronssi olisi ollut
Englannissa melkein tyrkyllä. Kuitenkin
voittopuolelle jäi, että auton kulku oli
kohdallaan. Toiselle koneen täystuholle löytyi ainakin osittainen syy öljyletkun
prakaamisesta.
Timo ei olisi Timo, jos hän ei ryhtyisi
taas Pellepelottoman hommiin. Hänellä
on se kokemus ja käsitys, että laji ei välillä kehity lainkaan. Joinakin vuosina vaan
ajetaan, ilman että kukaan tuo tekniikkaan mitään kehitystä. Alkavalle kaudelle on pohdittu ja tutkittu tiimin kanssa monta asiaa, joilla ajokin luotettavuutta voi parantaa. Pellepeloton on pähkäillyt taas omia ideoita. Öljyn kulku ja ah-

Timo starttaa taas uuteen kauteen. Vauhtia oli jo
viime vuonna tarpeeksi, tänä vuonna on uusi runko antaa ehkä vielä vähän lisää vauhtia ja tekniikkaan on tehty monta viritystä luotettavuuden lisäämiseksi.

timen hihnat ovat ainakin selvityksessä.
Runkolaakereiden voitelua parannetaan.
Ahdin on uuden merkkinen ja hihnan kiristykseen paneudutaan. Timo kertoo,
että keskimäärin 60 prosentissa Top fuelin
starteista katkeaa ahtimen hihna. Jos siihen keksii jonkun parannuksen, se edistäisi koko lajia. Kauden kisoihin lähdetään
uudella rungolla. Rungon rakentaja Murf
0F.LQQH\RQDUYLRLQXWHWWlVHRQ7LPRQ
0F.LQQH\UXQJRLVWD SDUDV (XURRSDQ UD
doille.

Kaudelle haetaan vieläkin pääsponsoria. Mikäli neuvottelut kaatuvat oikeaan
suuntaan, ohjelmassa on viisi kilpailua.
Ruotsissa on uusi, Euroopan ainut betonirata Tierpissä, joka on vanha sotilaslentokenttä Uppsalasta pohjoiseen. Kausi alkaa
toukokuun lopulla Englannissa, Ruotsin
kisa on kesäkuun alussa ja Alastaron
Nitronational alkaa 30. kesäkuuta.

Pellepeloton on löytänyt uuden bisneksen
energiasäästöputkista. Hohtava laatikko ja
siinä olevat numerot kuvaavat loisteputkien energian kulutusta suurin piirtein saman
valotehon antavilla putkilla. Kannattaa ehkä
harkita aika pikaisesti vaihtoa, jos saman valotehon saa kolmasosalla sähköenergian kulutuksella, niin kuin numerot näyttävät.
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Timon nivelnysse ja dragsteri ovat Hotrodin
peruskamaa möly- eli C-hallin puolella. Taas
on joku kyselemässä jotain ja Timo saa selostaa.

Timo Lehtimäki ja Til-racing saavat tai joutuvat pokkaamaan
jokaisessa pikkujoulussa muutamia pinaaleja. Perinne on jatkunut jo neljännesvuosisadan. Viime vuonna FHRA valitsi
Timon Vuoden Drag kuljettajaksi.

TAMPEREEN MESSU -JA URHEILUKESKUS
PIRKKAHALLISSA

28. – 29.04.2012

Omistatko näyttelykuntoisen Klassikon,
Rodin, Customin, Muskelin tai Harrikan?
Ota yhteyttä ja tuo helmesi näytteille!
Ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä
FHRA Tampereen seutu ry
( 03 ) 214 2599 | office @ fhra-tre.net

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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Nämä ovat valloittaneet
maailman tai ainakin
Teivon. Mitä enemmän ilmasto lämpiää, sitä kylmempää tuntuu olevan.

Teksti: Martti Piltz, kuvat: Martti Piltz ja Tapio Niemelä

Winter Swappi on palannut apinoiden
planeetalle. Viime vuonna Hatkan kanssa
muisteltiin Swappien historiaa Roddarin
sivuilla. Silloin tuntui siltä, että kevään aikaistuminen on suosinut vähän kaikkea,
muun muassa Swappia. No, viime vuosi
oli luminen ja kylmä ja samoin oli vuonna 2009. Viime vuonna sentään kevät tuli
Swapin aikaan, mutta vuonna 2009 oli
freezing. Vuonna 2008 oli lunta maassa ja
kylmää. Vuonna 2006 oli kymmenen astetta pakkasta ja tuli lumituisku iltapäivällä. Vuonna 2005 taas oli kesäkeli ja vuonna 2007 oli melkein kesäkeli. Eli lyhyt yhteenveto on, että ilmaston lämpeneminen
on palauttanut meidät Apinoiden planee-

talle, jossa on melkein aina kylmä. Winter
Swapin nimi sopii kyllä nimeksi, kun palelee, mutta ehkä voisi toivoa, että ilmaston
lämpeneminen tarkoittaisi sitä, että olisi
lämpimämpää.
Apinoiden planeetallakin swappi näytti aika perinteiseltä. Pääsin paikalle vasta iltapäivän puolella, jolloin hidasliikkeisiksi jähmettyneet myyjät jo pakkailivat
täysin jäätyneitä kuormiaan. Ihmisiä vielä
liikkui ja aika monella oli ostoksia mukana. Kuuleman mukaan tavara liikkui muutenkin kohtuullisen hyvin ja raha vaihtoi
omistajaa. Pääasia, että kauppa käy pakkasessa tai syvässä lumihangessa Apinoiden
planeetalla.

Tässäkin näkee, että apinat ovat vallanneet planeettamme: Hitler ja
lähes näkymättömän pieni tuimailmeinen apina pystyy valvomaan
KlQHQWRLPLDDQ1lPlSLHQHW6WHLIÀQNDUYl|WVNLWYRLYDWROODDLYDQ
hirmuttomissa hinnoissa. Ikää niillä voi helposti olla 50-60 vuotta ja
silti ne ovat aivan uuden veroisia.

Italiaa sanotaan saapasmaaksi, mutta kyllä nämä
taitavat olla enemmän jenkkisaappaita.
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Foordin pickupin hintalappu oli 4 500 euroa, tässä taisi olla 500 tai 450 euroa.Tämä Foordi taitaisi olla uniikimpi pickuppi kuin isosiskonsa. Tämä olisi voinut olla
swapin ”best-buy”, arvonnousu voisi olla nopeakin.

Pari hienoa lavapakua olisi ollut tarjolla, Foordi ja
Letukka. Foordissa oli vielä apuauto tai pelastusauto lavalla.
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WINTER PARTY
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Kuvat: Ismo Laakso ja Tapio Niemelä

Winter party tulokset
1. Skide 612 pist.
2. Surakka / Hatka 513 pist.
3. Ipponen / Rahikainen 413 pist.
4. Irkku / Ada 403 pist.
5. Ossi 310 pist.
6. Kaitsu / Tarmo 307 pist
7. Rauhanen / Veikko 307 pist.
8. Nonna 202 pist.
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LÄHETTÄJÄ:

2

e
P.O
per
.BOX
177, 33201 Tam

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet netistä, toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

2002

2003

2005

2001

Pinssi 2 €

2004

T-paidat 7 € ja 10 €

Farkkupaidat 35 €

Tarra 1 €

Kerhotakit 200 €, kokonahka 350 €
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