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

ANNA V8-MAGAZINEN JYLISTÄ  
KOTONASI JA TILAA SUOMEN  
SUURIN JENKKIAUTOLEHTI!

Irtonumero 8,90 €

AJANKOHTAISIA ASIOITA
JÄSENETULIIKKEET
Tämän lehden sisäsivulle on kerätty jäsenetuliikkeiden logot , näistä liikkeistä 
saat voimassaolevalla jäsenkortilla alennusta. Muista käyttää kyseisten yritys-
ten palveluita hyväksesi.
CHECKER KYSELY
Mobilian nettikyselysivuilla www.mobilia.fi/mobiliankyselyt, on kysely Checker 
takseista. Checkereita tuotiin Helsingin Olympialaisten aikaan Suomeen 500 
kpl, joista kymmeniä tuli myös Tampereelle. Checker jos mikä oli perusjennki 
ja nyt kyselyllä kerätään aineistoa Checker kirjaan ja -arkistoon.
JÄSENETU
  Muista että voimassa olevalla FHRA Tampereen seutu ryn jäsenkortilla saat il-
maisen sisäänpääsyn seuraaviin järjestämiimme tapahtumiin: Pienoismallipäivä, 
Winter Swap Meet, Hot Rod & Rock Show ja October Swap Meet. Lippujen 
lunastus ainoastaan tapahtuman aukioloaikana pääsisäänkäynnin lippukopista.
LOPPUVUODEN 2012 TAPAHTUMIA
13.10. October Swap Meet, Teivon Ravirata
28.10. Vuosikokous, kerhotilat
08.12. X-Mas Party, Ravintola .....
Tapahtumalistaa täydennetään myöhemmin.
TALLIPAIKAT
Hepolamminkadun kerhotallilta mahdollisten tallipaikkojen tiedustelut talli-
valvoja Jukka Jokiselta numerosta 0400-623656.
RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehteen tarkoitetut jutut, kuvat ja muun materiaalin voit toimittaa osoit-
teeseen: office@fhra-tre.net. Lehdessä on tarjolla myös hyvin edullista mai-
nostilaa, tiedustelut edellä mainitusta osoitteesta.
 Tässä numerossa alkoi uusi ”sarja” missä esitellään jäsenten harrasteajoneu-
voja heidän itse lähettämien kuvien ja  tekstien kera, joten toimita aineistoa 
pikaisesti e-mail osoitteeseen: office@fhra-tre.net
LISÄYS
Edellisestä numerosta oli ”pudonnut” X-Mas partyn pal-
kintojen jakolistasta pois: Pienoismallijaos palkitsi Harri 
Laakson ansioistaan vuodelta 2011 (kuva ohessa)
TASAVUOSIA
Näyttelyssä palkittiin Panic Toursin Markku tasavuosis-
ta suomalaisella degintuotteeella kerhon eteen tehdystä 
työstä Ruotsin puolella.

JOHTOKUNTA v. 2012:
Puheenjohtaja Kari Salomaa
Varapuheenjohtaja Ismo Laakso
Sihteeri Harri Kopra
Jäsenet Jukka Jokinen
 Ilkka Salovaara
 Antti Kivinummi
 Jari Männikkö
 Mauri Hakala
 Timo Siipola 
TOIMISTO:
Kuninkaankatu 44, 33200 Tampere
Puhelin: (03) 214 2599
Postiosoite: P.O.Box 177
 33201 Tampere

PIENOISMALLIJAOS v. 2012:
Ohjaajat: Harri Laakso
 Jarkko Syrjänen
Kokoontuminen maanantaisin klo 18.00
Hepolamminkatu 43, 33720  Tampere

SÄHKÖPOSTI:
office@fhra-tre.net

INTERNET:
www.fhra-tre.net
Internet-toimitus: Olavi Tuominen
GSM + SMS 050 - 345 0900

KERHOTALLI:
Hepolamminkatu 43, 33720  Tampere
Puh. (03) 318 0300
Tallipaikkojen tiedustelut ja varaukset:
Jukka Jokinen, puh. 0400 - 623 656

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

JÄSENMAKSU v. 2012:
30  aikuiset / kalenterivuosi
10  lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

JÄSENMÄÄRÄ 31.07.2012:
546 jäsentä

TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Mika Sivenius Heikki Heino
Martti Piltz Aimo Teva
“Pappa” Roine Jurkka
Seppo Metsälä Janne Raittinen
Kari Leponiemi Kari

JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry

PAINOSMÄÄRÄ:
650 KPL

PAINOPAIKKA:
Kirjapaino Hermes Oy

TAITTO:
Paino-Arena Oy

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

Muut tiedustelut: 0400-623 276

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

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

VARAUSMAKSU: 10/20 € 
MYYNTIPAIKAT: alkaen 20 € 

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

La 13.10.2012 klo 08.00-14.00
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Tänä vuonna olin itsekin näytteilleaset-
tajana Hot rodissa, tietysti Mobbarin puo-
lesta. Se vähän haittaa havaintojen teke-
mistä, mutta toisaalta avaa sydeemiä toi-
sesta näkökulmasta; esimerkiksi vaikkapa 
osaston rakentaminen ja purku ja notku-
minen koko näyttelyn ajan paikalla. Kun 
joudun tai saan temuta muuallakin saman 
kaltaisten organisaatioiden kanssa kuin 
kerho näytteilleasettajille on, niin sen voi 
sanoa ihan rehellisesti ilman vedättämis-
tä kotiinpäin, etteivät kerhon organisaati-
on heput, lähinnä siis Kari ja Ismo, kalpe-
ne yhtään muiden alan ammattipeikkojen 
rinnalla. Onhan heillä tosin kokemustakin 
pidemmältä ajalta kuin kenelläkään muul-
la.

Silmämääräisesti väkeä oli enemmän 
kuin viime vuonna ja sunnuntainakin oli 
koko päivän paljon väkeä. Numerot to-
distavat tämän jälkeenpäin. Se on sikäli 
erittäin hieno juttu, koska jo pidempään 
jatkunut kävijämäärän loiva lasku taittui 
ja toivottavasti uusi kasvukausi on edes-
sä. Pääasia, että taite parempaan on ta-

pahtunut. Hot rodi on kuitenkin ker-
hon tärkein tulonlähde. Samankaltaista 
kehitystä tapahtui myös Lahden Classic 
Motorshowssa. Yksi syy varmasti on siinä, 
että sekä Hotrodi että Lahti palasivat ”oi-
keaan viikonloppuun” kalenterin tähtitie-
teestä johtuvien sekoilujen jälkeen.

Kun itse happanee koko näyttelyn au-
kiolon ajan paikalla, siellä on ihan pakko 
viihtyä. Roddariyleisön kanssa onkin help-
po viihtyä, esimerkiksi Lahteen verrat-
tuna ero on aika selvä Hotrodin hyväk-
si. Miksiköhän tuntuu siltä? Roddareiden 
pitäisi ilmeisesti valloittaa Lahtikin? Kun 
olimme promotoimassa Mobbarin pal-
veluja, niihinkin suhtaudutaan myön-
teisemmin Hot rodissa kuin Lahdessa. 
Jenkkiautohommissa tietty kaupallisuus 
on itsestään selvyys, niin kuin se tietysti 
on koko maailmassa, paitsi… 

Hyvä näyttely, tuning-hallikin alkaa muut-
tua täysipainoiseksi näyttelyksi, erityisesti 
kuorma-autojen ansiosta, SauruXet ve-
tivät hyvin lapsia ja niiden vanhempia ja 
pääasia, että kävijämäärä kääntyi nousuun!

Tämä Ford T-23 ei ole paljon 
T-Fordia nähnytkään, mutta joten-
kin se säväytti jo, kun sitä siirrettiin 
halliin. Osastokin oli selkeä ja aika 
yksinkertaisia järjestelyin tehty. Ei 
ole vaikea arvata, että ruåtsalainen 
autohan se on, Lennart Andersson 
on omistajan nimi.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Edelleen olen sitä mieltä, että Buickin kylkiviiva tekee siitä lähes täydellisen, 
vaikka vähän vajaa moottorisenakin. 50-luvun Buicki on suosikkiautoni. Peltirumpu-Golfin rättikatto on muistaakseni 

maailman eniten valmistettu cabrioletti. Sitähän 
tehtiin monen Golf-sukupolven ajan. Tämä yksi-
lö on voittanut palkintoja näyttelyissä. Auto on 
hienosti ja näyttävästi tehty ja hienosti esillä va-
laistuksineen ja kaikkineen muutenkin.

Raahasimme tämän Mobbarin Caddyn osastol-
lemme ja kyllä pitkä musta kansaan puree. mel-
kein uskomatonta, että auton entisöinnistä on vie-
rähtänyt jo kaksi vuosikymmnetä ja se on kuin 

juuri entisöity. Toki se on Suomen parhaimman 
entisöijän, Markku Pönkäsen työtä ja mel-

ko isolla rahalla tehty, on 20 vuot-
ta myös pitkäaika ja aje-

taan autolla sen-
tään joka vuosi 
joitakin kilomet-
rejä.

Chevrolet Pick Up -51 voitti Pick Up-
sarjan. Nämä erilaiset paksukuo-
not ovat jotenkin liikuttavia vehkeitä. 
Itse odotan, että Mobbarin steppari-
Gempsu saadaan taas iskuun ja tulil-
le ja edes Mustaanlahteen.

Viivi on kerhon tähti. Joka 
vuosi, kun hän käy pokkaa-
massa, tai hän taitaa niiata, 
jonkun parhaan palkinnon 
kerhon pikkujoulussa, olen 
niin tohkeissani, että tyrin 
kuvan. Tässä on vähän yri-
tystä, Viivi poseeraa Spitzer 
Dragsterinsa kanssa, mutta 
malliin nähden lopputulos 
on aika vaatimaton.

Jos olisin voittanut juuri Lotossa, enkä olisi ehti-
nyt tuhlaamaan kaikkia rahoja lentoemäntiin ja 
muuhun maailman turhuuteen, niin olisin osta-
nut tämän 1958 Impalan. Auton muotoilu, juuri 
tämä Sport Coupé, on silmääni tosi hieno. Väri 
on tietysti nykyaikainen, eikä sovi auton ajan-

henkeen lainkaan, mutta on 
aika tyypillistä svenpellejen 

hommaa. 

Osastoista Broken Wheels mc:n 
Evil Knievel-viritelmä sai toisen 
sijan. Broken Wheel on sarjan 
”ikuinen kakkonen”, toivottavas-
ti voimat vielä riittävät pinnis-
tykseen ja ykkössijaan. Hienosti 
rakennetut osastot ovat kaikki-
en ajoneuvonäyttelyiden suola ja 
valitettavasti näyttävät katoaval-
ta luonnonvaralta. Tässä kohtaa 
täytyy jälleen kehua, että tämän 
osaston on tehnyt työkaverini.

Mercury -50 on jo tehdaskuosis-
saan säväyttävä auto. Nyt näyt-
telyssä oli musta ja tämä sininen 
Mercury. Molemmat oli chopat-
tu ja customoitu hienosti. En tie-
dä miksi kamerani kääntyi mon-
ta kertaa tämän kuusankos-
kelaisen Pekka Toivasen auton 
suuntaan, eikä huomannutkaan 
Special Awardin saanutta Jari 
Huhtamäen Mercury -50:stä.

Rollsin Silver Shadow -74 on aika hehkeän näköinen. Harvoin kukaan on yrittänyt tuu-
nata niistä kiihdytys- tai mitään muutakaan kisapirssiä. Kun olen koeajanut autoa, siis 
tavallista RR Silver Shadowia, en sitä yhtään ihmettele. Tämä on kyllä hienosti rakennettu 
näyttelyauto. Se sai kakkossijan sarjassa Race.

Tämän HD:n malliksi on ilmoitettu ”Jäykkä”. 
Voi kuvitella, että kuski ja katsojat ovat kau-
husta jäykkinä, kun Chevrolet 350-Veekasi 
poksahtaa käyntiin. Totta on, että hyrrämo-
mentti on oikein päin ja varmaankin aika-
moinen, että hyvin pyörä pystyssä pysyy, 
mutta täytyyhän sitä mutkissa kääntääkin. 
Mielenkiintoista.

Tänävuonna juhlittiin teemaosastol-
la Fordin V-8 moottorin 80 v. juhlia. 
Esillä oli 8 kpl erityylistä .32 Fordia, 
kiitos idean isälle Kari Leponiemelle. 
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Katselin kauan, kun helsinkiläinen Harri Saari (syynä tietysti 
edustavan näköinen rouvashenkilö) viritteli Challengeriaan 
vm. -70 näyttelykuntoon. Siinä hommassa oli koko perheel-
le roolipeli, jossa ketään ei tarvinnut neuvoa. Väki painoi sel-
kä märkänä. Upea auto ja hieno maalaus ansaitsi Special 
Awardin, mutta SR/T Challengerilla Peter Holmert, tietysti 
svenpelle, riivasi Street Car-luokan kisan.

Elvis Aron pääsi televiisioonkin tämän pirssinsä kanssa 
Juhannusjuna-ohjelmassa. Caddy on kyllä hieno laite ja Aron pai-
naa esityksensä hyvällä energialla.

Tämä Helsingin Olympiavuoden (1952) Mercedes-Benz 220 
on päässyt monien lehtien palstoille. Pirisen Reijo on huolella 
vääntänyt autoa vuosikausia ja se todella on virheettömästi teh-
ty. Väri on aito, vaikka harvinainen, Mersun väri Elfenbeinweiss, 
norsunluun valkoinen. Roddarit huomasivat palkita pussihou-
sun Old Classicin kolmossijalla, mikä on aika hieno saavutus.

Truck-sarjan ykköseksi ar-
vosteltiin Peterbiltin 339 
Classic vm. 1986. Tänä 
vuonna, ensimmäistä (?) 
kertaa historiassa möly-
sali oli muutakin kuin mö-
lyä. Kuorma-autoja oli aika 
monta ja maalaukset olivat 
hienoja. Myös tuning-autois-
sa oli ihan fiksun näköisiä 
viritelmiä, eivätkä kaikki 
niistä tärisseet paikallaan 
jonkun ämyrin tahdissa.

Lincoln Premier -56 on muotoilultaan aikamoinen ru-
milus autoksi, mutta tuomaristo antoi sille kolmossi-
jan Kustom Careissa. Maalaus onkin enemmän tai 
vähemmän suurta taidetta.

Tämä Plymari, Sport Roadster 1932, palkittiin rodi-sarjan parhaa-
na. Se on amerikkalaista alkuperää ja sitä yritetään saada suoma-
laiseen museorekisteriin sillä perusteella, että se on ollut pitkälti yli 
30 vuotta tässä asussaan. Saa nähdä miten käy! Joka tapaukses-
sa vanhimpia suomalaisia rodeja pitäisi alkaa suojella jollain kei-
noin. Ne ovat suomalaista liikenteen historiaa.

Hudsonit ovat aina jotenkin kilahtaneet jenkkimassasta. 
Minäkin muistan 1950-luvun alusta Hudson Hornetin ni-
men ja varmaan osasin sen tunnistaa (vaikka en silloin-

kaan mitään autoista ymmärtänyt). Tämä vuoden 
1952 svensonien Hornetti sai Special Awardin. Se 

hinasi aivan huippuhienosti entisöityä ma-
honkivenettä.

Idea, että viritellään laajempi kokonaisuus samalla teemalla, toistui näyttelyssä 
aika usein ja aika usein palkintokin kilahti. Täällä ”wooden”-osastolla Woodrod-

fillari sai Special Awardin. Tornion poika Harri Laurilla on silmää ja 
taitoa toteuttaa ajatuksensa.

Koptereista tämän Fatboy/Candy 
Assin ansiot kantoivat sijalle kolme. 
Aikamoisen kaunis viritys. 

Harry Emerén Ruotsista melkein korkkasi Old Classic-sarjan, kakkostila ennen meidän 
pussihousukerhon Mersua. Cadillac Eldorado Brougham vm 1960 on entisöity viimei-
sen päälle. Ruotsalaisissa autoissa on aina hyvä maalaus, mutta niin on Mersussakin. 
Tuomarit tutkivat tarkkaan ja olivat taas oikeassa.

Monkey Honda HD-osastolla pis-
tää heti silmään. Kuvatessani en 
ikinä olisi kuvitellut, että tuoma-
ristokin mieltyisi siihen niin paljon, 
että antoivat Special Awardin.

Vuoden 
1961 Tuntsa 

Convertible sai 
myös Special 

Awardin. Tämä malli 
Tuntsasta on vieläkin 

tasapainoisen ja
tyylikkään näköinen ja lisävarustekitti on aivan huima.

Hudson Pacemaker oli Hornetia voittoisampi tässä näyttelyssä. Se oli Peoples 
Choice ja Kustom Carien kakkonen. Tässäkin oli huima perävaunuviritys, jossa oli 
kyydissä vielä ”pelastusrengas” eli skootteri. Ihan hienoa, että tämä auto ilmeises-
tä ruotsalaisvaikutteista huolimatta on suomalainen. Omistaja on John Löfbacka 
Pietarsaaresta.
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Kuvat:
Kari Leponeimi
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Kello on to-pe välisenä yönä 01:00 kun käynnistän -47:n tallissa ja 
lähden kohti Kaukajärveä Mikkoa hakemaan.
Vettä tulee koko ajan. Matka OULUUN American Car Showhun alkaa.
Kahdeksan tuntia, yks hajonnut ajovaloumpio ja rikkoutunut kuljettajan 
oven lukko sekä jokunen tankkaus niin olimme jäisessä Ouluhallin 
pesujonossa.
Vettä tuli yhä koko ajan ...
Auto halliin, vahaus ja siitä se alkaa ....

Näyttely ohi, palkintokin tuli ja matka kotiin auringon paisteessa.
Su-ma välisenä yönä noin kello kolme -47 saapuu takasin omaan 
talliin, kömmin omaan sänkyyn.
Väsyny... tuhat kilsaa ajoa, alkoholia, kavereita, rentoa meininkiä, 
uusia kavereita, jenkkiautoja, tuhottomasti rahaa bensaan,ym,ym.
Sitähän sää kysyit ;-)
 
T: Mika ” sibe” Sivenius

AMERICAN CAR SHOW
12-13.5.2012 OULU
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TALLINK

SILJA LINE

St. Petersburg
HelsinkiTurku

Aland

Stockholm

Riga

Rostock

Hamburg

Copenhagen

Tallinn

GERMANY

DEN-
MARK

SWEDEN

NORWAY

POLAND

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

FINLAND

RUSSIA

Räätälöi oma 
merilomasi 
ja hyödynnä 
jäsenedut!
FHRA Tampereen seutu 
ry:n jäsenenä saatte 
erikoishintaisia matkoja 
Tallinkin ja Silja Linen 
reittiliikenteessä. Mainitkaa 
varauksen yhteydessä FHRA 
Tampereen seutu ry:n 
asiakasnumero 5274.

Helsinki–Tukholma tai päinvastoin

• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot normaalihinnalla

Turku–Tukholma tai päinvastoin

• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot -40 %

Erikoishinnat voimassa 29.12.2012 asti. Helsinki-Tukholma ja Turku-Tukholma –reiteillä vihreillä lähdöillä 29.12.2012 asti. Normaalihinnat 
lähtöpäivien väriluokituksineen nettisivuiltamme www.silja.fi  ja www.tallink.fi . Hinnat koskevat alle 10 henkilön reittimatkavarauksia. 
Alennukset eivät ole voimassa erikoislähdöillä eikä niihin voi yhdistää muita alennuksia. Alennus ei koske rahtiliikennettä. Jäsenkortti 
esitettävä lippuja lunastettaessa sekä lähtöselvityksessä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot ja varaukset:

Tallink Siljan myyntipalvelusta: Puh. 0600 15700, ma-pe 8-21, 
la 9–18, su 10–18, puheluhinnat 1,74 €/vastattu puhelu + aina 
paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu. 
Tallink Siljan matkamyymälästä: Kuninkaankatu 30, Tampere 
ma-pe klo 9.30–17.00, la-su suljettu. tampere@tallinksilja.com

Erikoishintaiset reittimatkat

Helsinki–Tallinna tai päinvastoin 

• Henkilöliput kansipaikoin Tallink Shuttle laivoilla 
(star-luokka) ja Baltic Princessillä -25 % 

• Henkilöautot 20–48 €/suunta, 
pakettiautot 45 €/suunta

Tallinna–Tukholma ja Riika–Tukholma tai päinvastoin

• Hytit, C–A-lk. -40 % 
• Ajoneuvot normaalihinnalla

Jo toistakymmentä vuotta wanha perinne, eli parittomi-
en viikkojen keskiviikkoinen Nokiacruising jatkuu edelleen. 
Seuraavassa otos kalustosta tältä ja edelliseltä vuodelta. 
Paikka on siis Neste Nuijamies valtatie 12 (Treen motaril-
ta Pispalasta-Vammalan suuntaan), alkaen klo 19- kahdek-
san maissa on perinteenä suorittaa moottorimarssi kylällä. 
Raudat jumittuu jos ei niitä ulkoiluta, eli kalustoa liikkeelle, 
edes kesän parittomina keskiviikkoina! Paikalle sopii paljon 
kalustoa, ennätys on 76 kpl! Wanhemmillakin kanteilla saa 
ajella muuallekin kuin vain Mustalahteen...

Keskellä kesää käydään Otamussillalla kaffettelemassa ja 
maisematie-ajelulla.

Lisää kuvia ja kruisailukalenteri (parittomat keskiviikot): 
http://www.kolumbus.fi/nokiacruising

Nokiacruising

Buick 51

Letkassa Välikadulla, 
Jutan 69 impalan perässä

Firebird 70-luvun puolivälistä

ChryslerNewYorker

Lincoln Premiere- 57,
tuttu viime vuoden näyttelystä

PontiacTempest -70 ja oldssi -88
täydentämässä tankkeja

Teksti ja kuvat: Jurkka
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Tampereen Mobilistit ovat pyörittä-
neet veteraaniajoneuvojen kokoontumi-
sia Mustassalahdessa muutamien vuosi-
en ajan. Autoja on paljon tai vähän, riip-
puen lähinnä säästä. Sesonki on pitkä, jo-
ten monenlaista keliä keskiviikkoihin so-
pii. Ensimmäiset tapaamiset ovat huhti-
kuun lopulla, viralliset avajaiset olivat 16.5. 
ja sitkeimmät jaksavat käydä melkein lu-
meen tuloon asti. Puolivirallisestikin ta-
pahtumaa jatketaan lokakuun puolelle. 
Avajaisissa oli teetä ja torvisoittoa, saa 
nähdä tuleeko vielä johonkin syyskesän 
tai syksyn keskiviikkoon ohjelmallinen ilta.

Ihmiset ovat alkaneet löytää 
Mustalahden. Ensimmäistä kertaa aina-
kin neljään vuoteen tänä kesänä terassi 
on ollut täynnä väkeä ja myös ajoneuvo-
jen määrä on lisääntynyt. Samoin Moro-
lehden prätkähommeli oli aivan jytky. 
Käytännössähän jo viime ja toissa vuonna 
parhaina keskiviikkoiltoina sataman kent-
tä on ollut turvoksissa ajopelejä, mutta 
tänä kesänä näyttäisi siltä, ettei sade tai 
tuuli pelottele vanhojen autojen kuskeja 
aikaisempien vuosien malliin. Autoja sur-
keimmillakin kerroilla on ollut kolmisen-
kymmentä, mutta joku 50 autoa on aika 
normi. Parhaimmilla kerroilla se vähintään 
tuplaantuu. 

Joka kerran paikalle vääntäytyy joku 
enemmän tai vähemmän uutuus, jota väki 
sitten lähtee tutkimaan sankoin joukoin. 
Aika usein nämä uutuuspirssit ovat jenk-
kejä. Monet niistä ovat uustuonteja, jot-
ka omistaja haluaa heti tuoreeltaan näyt-
tää alan harrastajille. Kokonaisuutena 
jenkkejä sopisi paikalle paljon enemmän-
kin. Kerholaisia näkyy Mustassalahdessa 
jonkun verran, mutta lisää sopisi paljon. 
Ohessa on muutama pocketinstamatic-
näppäys kevään ja alkukesän jenkeistä 
Mustassalahdessa. Tulkaa kerholaiset kat-
somaan meitä!

Fairlanen Victoria Crown Skyliner vm. -55 on 
aika muikean näköinen peli. Näitä on näkösällä 
Ruotsissa aika paljon, kun siellä roddarit ovat jo 
eläkeiässä. Muistan itsekin varsin hyvin, kun mei-
dän faijan kaverilla naapurissa oli 1950-luvun lo-
pulla 2-ovinen hardtop Fairlane Victoria. Oli se eto 
peli faijan Folkkariin verrattuna, vaikkei ei se nyt 
sentään ollut näin hieno muovikatto. 

Tämä Impala -72 on ollut arvostelukirjassani 
oikeastaan upein pirssi koko kesänä. Musta on 
rättikattoautossa aika harvinainen väri ja se, 
että itse rättikin on musta ja muodoltaan is-

tuu muuhun autoon kuin nenä päähän, 
tekee tästä autosta täydellisyyttä hi-
povan. Ajatelkaas, jos en ole ihan 
väärässä, niin aika pian tämän jäl-
keen Impalan tilalle tuli Caprice ja 

se muuttui sämpylän näköiseksi vuon-
na 1991 neljännessä sukupolvessaan. Niin ka-
toaa mainen kunnia!

Caddy on useimmissaan versi-
oissaan jotenkin tyylikkään ja 
tasapainoisen näköinen ritsa. 
Väritys on aika vaatimattoman 
näköinen, muuta kaksivärisyy-
dessä tyylikäs. Tämä yksilö pal-
kittiin (muistaaksen) viime vuon-
na Olavi Sallinen-palkinnolla 
Tammobin vuoden parhaana en-
tisöintinä.

Tammobin puheenhoitaja Antti Prusi on vanho-
ja jenkkiharrastajia ja väkersi pari vuotta sit-
ten Studen Transtarista itselleen harrasteauton. 
Stude on siitä hieno, että vaikka se ”hyötyajoneu-
vo” (mikähän muuten on ”epähyötyajoneuvo”), 
niin siinä on monta pientä ulkonäködetskua, joi-
den tekeminen ei nykypäivän autotehtaalta on-
nistuisi mitenkään. Ja värihän on ilta-auringossa 
aivan herkullinen.

Tämä Impala (eiks oo -59?) on aivan käsittämättömän hyvin entisöity. Omistaja ei kuulemma 
halua lähteä näyttämään autoa mihinkään arvosteltavaksi, mutta ainakin maalauksen jälki on 
niin silmiinpistävän hieno, ettei se jää yhtään jälkeen svenpellejen maalauksille. Yksi hyvistä ka-
vereistani oli vuonna 1959 letkunjatkeena isofaijansa bensiksellä Porissa. Hän kertoi, että kun 
hän näki Impalan tai Bel Airin siivet (ei muista enää kumpi), niin lurahti bensat saappaille, niin 
hienolta ne näyttivät.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Tässä on aika hyvännäköinen Edsel, ilmei-
sesti juuri maahan tulleena. Minusta jo aivan 
lapsesta saakka Edsel on ollut jotenkin sä-
vähdyttävä ajopeli. Varmaankin mulla oli joku 
Edsel-lelu- tai –pienoismalliauto?!? Auton 
nokkamaskihan on epäilyttäväsi huussinkan-
nen tai v:n näköinen, mutta kokonaisuus taas 
hipoo täydellisyyttä,

Työkaverini on aloittanut jenkkiautoilunsa Bel Airilla joskus 
historian alkuhämärässä ja hankki Jenkeistä nyt samanlai-
sen nostalgiapirssin. Elämäni harvoja kohokohtia on mat-
kustaa sillä aamukahville Mobbarin tontin melkein päästä 
päähän. Jos kehtaa verrata vuoden 1959 jenkkiä saman 
ikäiseen eurooppalaiseen, ei voi kuin ihmetellä, miten mu-
kavia ja vaivattomia kulkimia jenkit osasivat tehdä. Harmi 
vaan, että jossain kohdassa jenkeillä meni käpy karpuraat-
toriin ja tuotannon kaikki hienot perusominaisuudet jäi-
vät hunningolle. Sitten eräänä päivä vaan rahat loppuivat. 
Toivotaan uutta nousua!   

Rotken Custom Royal saattaa olla monillekin tuttu striibe, mutta minulle se oli niin 
vaikuttava ilmestys, että oli pakko näpätä kuva. Tässä autossa myöskin musta väri on 
kuin nenä päässä ja auton perässä oleva continental-kit hipoo täydellisyyttä.

KESKIVIIKKOILTAISIN MUSTAANLAHTEEN!



Kuvat: Kari Leponiemi
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Viime vuonna kirjoitin ilmastokatsauksen Winter 
Swapin näkökulmasta. Johtopäätös on vuosien 2005-
2011 välisellä aikajaksolla, että ilmastoi lehtitietojen 
mukaan lämpenee, mutta mittarin mukaan Swapissa 
kylmenee. Kauden alkuvuosina oli melkein kesäke-
li, viime vuosina pakkasta ja lunta. Eli se siitä ilmasta, 
Winter Swapissa varmaan pitää olla talvi, asummehan 
Apinoiden planeetalla.

Väkeä ja tavaraa oli taas aika kiitettävästi, myyjiä yli 
150 ja kävijöitä yli 3000. Tarkkailin tilannetta aika aikai-
sin aamulla ja onnellista väkeä tavaraa kainalossa hiih-
teli vastaan runsaslukuisesti. Myyjiä oli pihallakin pit-
källe hevostallien suuntaan ja sisällä taisi olla jokainen 
paikka täynnä. Kun kauppa käy, se on merkki siitä, että 
Swapeilla on hyvä brändi, jolloin kysyntä ei ole kiin-
ni säiden vaihteluissa tai muissa ulkoisissa häiriöissä. 
Kiitos vaan Hatkalle ja kumppaneille, jotka suuren jä-
senavustajajoukon kanssa jaksavat ja viitsivät Swapit 
järjestää.

Tämä yhdistelmä oli aika näyttävän näköinen. Harmi, 
etten muista omistajan nimeä. Hän kumminkin on alan 
miehiä hiekkapuhaltajana, jolla on liikkuva kalusto. 

Yksinäinen Mooseksen Tohveli Winter Swapin portilla. Mooseksen Tohveli oli tak-
sareiden kutsumanimi näille Kaisereille. Helsingin Olympialaisten aikoihin takseille 
tuotiin Israelissa koottuja Kaiser Manhattaneita. Auton ulkonäkö poikkesi sen ajan 
taksisuosikkiautoista Dodge Kingswaysta tai Chevan Bel Airista ehkä hieman toh-
velin suuntaan.

Valkosivurenkaat ovat nykyisin aika hankalia ostettavia ja kalliitakin. Winter 
Swapissa näkyi paljon valkosivuja myytävänä; ehkä ne kuitenkin muuttuivat ilman 
lämmetessä ihan tavallisiksi mustiksi ja pyöreiksi renkaiksi.

Tämä lady on joko sokeria, joka sulaa räntäsateessa 
tai sitten hänellä on vain kylmä.

Trendi kulkee siihen suuntaan, että sekä kerhon Swapeissa että kaiken maailman 
romutoreissa tavara on siistimpää. lajiteltua ja helppoa ostaa, mutta tämä kuorma 
edustaa toista päätä. Lava on täynnä kaikkea, jonka seuraava parkkipaikka voisi olla 
roskis, mutta näitäkin tavaroita joku tarvitsi päätelleen siitä, että ainakin kyselijöitä 
riitti jonoksi asti.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Autohuolto ja katsastuspalvelu
Autohallinkatu 2, 33540 Tampere   www.carup.fi

Avoinna ma-pe 8-20, la 9-14
Puh. 045 121 1313

KAUTTAMME EDULLISTA HINAUSPALVELUA!

Remontit ja huollot myös mahdollista osamaksulla!

Lommonoikaisut ilman
maalausta jopa -70 %
edullisemmin PDR-

tekniikalla.
Pyydä ilmainen arvio!

•  Edullinen
•  Laadukas
•  Viimeisintä teknologiaa
•  Bosch-diagnostiikka
•  Katsastuspalvelu
•  Huollot ym. korjaukset
•  Tuulilasipalvelu
•  Pakokaasu- ja OBD-mittaukset

CarUp on uudenajan autohuolto huoltaa kaarasi kauppa-
reissun aikana. Huollamme kaikki merkit ja mallit, myös 
mopoautot sekä pienkoneet. 
Meillä myös sijaisautomahdollisuus.

FHRA:n Tampereen Seutu ry:n ja Tampereen Seudun Mobilisti ry:n jäsenille -20% alennus 
voimassa olevalla jäsenkortilla. Kauttamme myös museoajoneuvotarkastukset.
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Kesä oli mennyt aika pitkälle työn mer-
keissä mutta autolla ajelustakin on ehditty 
kivasti nauttimaan.

On käyty Tampereen ja Oulun näytte-
lyissä, Power Park weekendissä, ABC Road 
Show:ssa, ym. muuta pikku juttua ja muu-
ten vaan cruisailua. Palkintojakin on tullut 
jokunen tälle vuodelle mikä on ollut muka-
vaa, koska tietää muidenkin tykkäävän au-
tosta.

No oli aika lähteä itselle viidenteentois-
ta Power Meettiin Västeråsiin. Niinkuin 
yleensäkin kävin auton melko huolella läpi 
ennen matkaa ja pakkasin tyokaluja vara-
osia hyvin mukaan.

Matka Turkuun alkoi tiistaina, ekat liiken-
nevalot Turkuun päästessä koneesta alkoi 
kuulua epämääräinen naputus. Ajattelin 
jonkun nostajan pitävän hieman meteliä ja 
jatkoimme matkaa. Satamassa lähtöselvi-
tyksen jälkeen tarkoituksena oli tarkastaa 
öljyt ja hihna, ym. Jostain syystä koitin ko-
netta käymään ja mitä .....ttiä, ei startannut 
vaan konehuoneesta nousi savu.

No startin kytkin oli rikkoutunu ja no-
pesti osa irti ja korjausta, sain toimiin ja ka-
saan sopivasti ennen laivaan menoa. Kaikki 
oli ok, pientä naputusta lukuunottamatta.

Tukholmaan päästyämme suuntana oli 
Eskilstunassa oleva eläintarha (olihan päi-
vä aikaa ennen Powerin alkua), keskus-
tasta päästyämme motarille ja kierros-
ten noustessa koneessa... MITÄ ihmettä. 
Armoton nykiminen.. ei muuta kuin huol-
tamon pihaan ja hmm. bensapumppu rik-
ki ja eikun vaihtoon (olihan sellanen mu-
kana), suodatin myös uusiks. Kone kävi 
nätisti(lukuunottamatta naputusta), eikun 
matkaan.

Ja taas kun vauhti nousi motaril-
la, NYKII-II-II-II. Seuraavalle huoltamol-
le ja kaasari palasiks ja puhdistus sekä ja-

kajan aukaisu ja puhdistus. Taas kone kävi 
hienosti,MENOKS.

Motarille vaan ja SAMMU keskellä kais-
taa armottomaan ruuhkaan, ...ska jäykkänä 
kattelin mitä tehdä kun takaa tullaan sataa 
kohti peräpuskuria ja juuri ennen kuin ko-
lahtaa niin väistö tai jarrutus. Siinä oli tus-
kan hiki kova. Onneks joku ystävällinen 
ohikulkija VW Golffilla pysähty ja tarjoutui 
hinaamaan meidät pois lähimmälle huolta-
molle.

Joko ykkös tai kakkos pytyn kiertokan-
gen laakerit oli leikannut kiinni !!!! Siitä al-
koi ihmettely mitä ny, hetken miettimisen 
ja kiroomisen jälkeen soittokierros.

Ekaks SILJALLE, saisko vaihdettua paluun 
tälle päivälle. Jes onnistu ei maksanu KUIN 
256 euroo lisää ???? Sitten SCANDIC ho-
telliin Västeråsiin, eipä tullakaan. No niin 
vielä piti saada auto kotiin, soitto Pohjolaan 
ja he hoitivat FALCKin hinurin hakemaan 
meitä (onneks oli osakaskossa hinauspal-
velu).

Siinä odotellessa paikallinen IMPALA 
harrastaja pysähtyi ja rupesi kyseleen mikä 
hätänä kun työkaveri oli aamulla töihin tul-
lessa tokaissut nähneensä STATOILin pi-
hassa hienon letukan ja muutama tunti 
myöhemmin olimme vieläkin siinä. No sii-
nä keskustellessamme tuli monta tarinaa 
ja juttua Suomesta ja Ruotsista. Rupesin 
jo miettimään jos vuokrais auton ja jät-
täis oman aseman pihaan jotta pääsis ta-
pahtumaan, OLLE kielsi jättämästä autoa 
KO alueelle. Muuten ei kuulemma ole aa-
mulla mitään haettavaa, ja eihän se Poweri 
kyllä millään autovuokraamon autolla mil-
tään tunnu. Eli kohti kotia vaan. Kiitin häntä 
avuntarjouksesta koska hinuri oli tulossa.

Vihdosta viimein FALCKin hinausauto 
saapui paikalle, nuori jätkä oli kauhuissaan.
Hän oli luullut että hinattavana oli joku 

VAN tai Vastaava. Lastaus alkoi ja eihän 
siitä tullut mitään, hän joutui soittaamaan 
toisen auton avuksi ja kaksistaan pojat sai-
vat auton kyytiin. Tappiona pakoputken pää 
ja takapuskurin pystykävyt,jotka vaurioitui 
lavetille nostossa.

Kaikki neljä kun olimme ahtautuneet 
Ivecon hyttiin lähdimme kohti Tukholman 
satamaa, auto odottamaan lähtöselvityk-
seen ja vihdosta viimein pääsimme kaup-
paan hakemaan jotain syötävää (olihan kel-
lo jo kolme). Odottelua odottelun perään, 
työntämällä auto laivaan ja kohti kotia.

Ammulla Turussa sain koneen sen verran 
käymään,että sain sen ajettua pois laivas-
ta ja heti tullin jälkeen parkkiin ja odotta-
maan. Kolmen tunnin jälkeen saimme hi-
nurin paikalle ja asiansa osaava kuski nosti 
silmänräpäyksessä auton lavalle ja kotimat-
ka sai alkaa.

Kello kolme torstaina (juuri kun Power 
olis alkanu) olimme takasi kotona ja auto 
kotipihassa,huhuh....

Olipa siinä hauska reissu, harrasteautoi-
lua parhaimmillaan. Suomessa ei juuri ku-
kaan tarjonnut apua (lukuunottamatta pa-
ria sveitsiläistä automekaanikkoa jotka oli-
vat kännissä kuin käki), mutta Ruotsin puo-
lella avun tarjoajia oli hyvin ja koko ajan 
kyseltiin mikä hätänä. No nyt on kesän ajot 
sitten ajettu auto on tallissa ja vartoo ko-
neremppaa.

Orpo olo kun kahteenkymmeneen vuo-
teen ekaa kertaa ei ole kesälle mitään 
ajoneuvoa, kun tuli se -52:nenkin myy-
tyä keväällä. Uusin tulokaskin on vielä 
Californiassa ja täällä vasta joskus syksyllä.

Joka tapauksessa kaikille hyvää ajokautta 
ja TURVALLISTA MATKAA.

Terveisin Mika ”sibe” Sivenius

Meidän POWER MEET,VÄSTERÅS 2012

FINLAYSON 
Siperia, Itäinenkatu 

9-13, Finlayson
Puh. 010 229 4020
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LieLahden isäntänä Jykä: Jyrki.hautasuo@diner.fi
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Kruunukeskus
Taninkatu 2, Lielahti
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FHRA TAmpeReen  

 seuTu Ry:n jäsenille

  Ruokalistan normaalihintaisista tuotteista sekä 

ilmaiset kahvit! (ei lounas)

-15%   

www.diner.fi

UUDET NAHKAVYÖT SAAPUIVAT!
Myynti toimistolta ja

tapahtumien infopisteissä.

UUDET NAHKAVYÖT SAAPUIVAT!

Hinta vain



Kuvat:  Aimo Teva



Kuvat: ”Pappa” Roine
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Aloitin V8 harrastukseni vuonna -65, ostimme kaksoisvelivainaan Jorman kans-
sa Tampereelta Aseman Autosta ensimmäisen auton Simca Vedette Bealieun 
V8 -60, jääkiekon ensimmäisten Suomen MM-kisojen aikaan. Ensi jenkki oli 
vuonna -66 ostamamme DeSoto Firedome V8 -58. Sillä sompailtiin muistaak-
seni vuoteen -68 asti. Kävimme Vaasasta DeSotolla usein cruisailemassa vii-
konloppuisin Tampereella.
Nykyinen harrastekalustoni sisältää harvinaisen tehtaan ilmastoinnilla olevan 
-55 Mercury Montclairin, -56 Mercury Montclairin sekä -59 Ford Skylinerin, 
kaikki autot ovat museorekisteröitykä.

Terveisin jäsen 1588 (Seppo Metsälä Vaasa)

Yleisesti tiedetään, että auto on SEN jatke. En olisi uskonut, että se sentään 
näin pitkä jatke voi olla, että tarvitaan kahdeksan tyttöä sitä hipelöimään. 
Lisäksi tuli hurrausta ja vilkutusta monen vuoden edestä. Ja pienenä lisäbonuk-
sena pari tanssityttöä takapenkille, eikä tarvinnut maksaa mitään! 

Kaikki tietävät, että auto on SEN jatke! Tämä tuli taas kerran 
todistettua, kun olimme pussihousujengillä Ratinan stadionin 
kansantanssitapahtumassa avustajina. Hoh-hoijaa kansantans-
sitapahtumassa, ei vois vähempää kiinnostaa!

Mutta oli sinne raahautunut parikin presidenttiä puolisoi-
neen. Tanssijoita oli hiukan vajaat 5 000 ja stadikka oli ihan 
piukassa tanssijoita. Se oli aika hienon näköistä. Mutta siitä 
koosta! Olin meidän Mobbarin Caddyllä vm. 1950 liikenteessä. 
Auto oli koko ajan hemaisevan hempukkaparven, tai oikeam-
min sanottuna hempukkaparvien ympäröimänä, niin että aina 
autoon tullessa piti osa huiskia pois, kun sisälle ei mahdu kun-
nolla kuin kaksi takapenkille.  

Lisäksi vielä takapenkille änkesi kaksi tanssityttöä, eikä siitä 
tarvinnut maksaa mitään. Koska Caddy oli kaikista pisin au-
toistamme, jälleen kerran tuli todistettua, että koolla on väliä!

Kuva: Arja Vesanto-Vuori

JÄSENTEN HARRASTEAUTOT (OMIN SANOIN)

CADILLAC -63
Mouhijärven Elviksen Cadillac vuosimallia -63, Kultasiipi 
on ollut omistajallaan Janne Raittisella 8 Vuotta.

K O O L L A  O N  V Ä L I Ä !
Teksti: Martti Piltz

Jäsenten toivotaan lähettävän lisää kuvia/juttuja omista nykyisistä/vanhoista harrasteajoneuvoistaan 
tälle uudelle Roddarin palstalle. Osoite on: office@fhra-tre.net
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Yhteistyö-
yritykset

Monialapalvelu M.Sjöberg
• Hinaukset • Pikakuriiripalvelut
                 • Kodin pienremontit

                        • Turvatuotteet
M.Sjöberg

Kruunukeskus
ja Finlayson

Kuvat: Kari Leponiemi

M O B I L I A N   A U T O K Y L Ä

KUSTAA KOLMANNEN TIE 75

 (KISARANTA) KANGASALA    

PUHELIN (03) 3140 4000    WWW.MOBILIA.FI

9.6.

Jäsenetuliikkeet
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10. 7. 2012
Vääksyn museoautoilta 
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Kuvat: Heikki Heino
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P.O.BOX 177, 33201 Tampere

2

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet netistä, toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

LÄHETTÄJÄ:


