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JOHTOKUNTA v. 2014:
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. 2014:
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. 2014:
30  aikuiset / kalenterivuosi
10  lapset alle 15 v. / kalenterivuosi

JÄSENMÄÄRÄ 31.8.2014:
572 jäsentä

TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Sari Hellman Pappa Roine
Martti Piltz Mika Sivenius
Janne Harju  Kari Leponiemi
Kari

JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry

PAINOSMÄÄRÄ:
650 KPL

PAINOPAIKKA:
Kirjapaino Öhrling Oy

TAITTO:
Paino-Arena Oy

AJANKOHTAISIA ASIOITA

OCTOBER SWAP MEET
Syys swap järjestetään lauantaina 11.10.2014 klo 08-14.00 Teivon Raviradalla. 

Liput aikuisilta 6 € ja alle 12 v lapset pääsevät ilmaiseksi. Muista että pysäköin-
ti on edelleen ilmainen. Toimitsijoiden ilmoittautumiset Harri Kopralle iltaisin 
numeroon 0400-735727. 

Perjantaina 10.10 aloitamme tapahtuman pystyttämisen klo 19.00, muista 
saapua paikalle.
35 VUOTISJUHLA JA X-MAS PARTY

Nämä juhlat on yhdistetty tänä vuonna ja lue tapahtuman ilmoitus tämän 
lehden sivulta 13.
JÄSENETULIIKKEET

Tämän lehden sivulla 30 on kerätty jäsenliikkeiden logot, näistä liikkeistä 
saat voimassaolevalla jäsenkortilla alennusta. Muista käyttää kyseisten yriys-
ten palveluita hyväksesi. Uuden jäsenetuliikkeen voit ilmoitta sähköpostilla: 
office@fhra-tre.net.
JÄSENTEN SISÄÄNPÄÄSY

Voimassa olevalla FHRA Tampereen seutu ryn jäsenkortilla saat yhden il-
maisen sisäänpääsyn seuraaviin järjestämiimme tapahtumiin: 

Pienoismallipäivä, Winter Swap Meet, Hot Rod & Rock Show ja October 
Swap Meet. Lippujen lunastus ainoastaan tapahtuman aukioloaikana pääsi-
säänkäynnin lippuluukulta.
VUOSIKOKOUS

FHRA Tampereen seutu ryn sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 
sunnuntaina 26.10.2014 klo 18.00 kerhotiloissa Hepolamminkatu 43. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat.
HOT ROD & ROCK SHOW 2015

Ensi kevään näyttely järjestetään 25.-26.04.2015 Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus Pirkkahallissa.
TALLIPAIKAT

Hepolamminkadun kerhotallilta mahdollisten tallipaikkojen tiedustelut tal-
livalvoja Jukka Jokiselta numerosta 0400-6232656.
RODDARI MAGAZINE

Jäsenlehteen tarkoitetut jutut, kuvat ja muun materiaalin voit toimittaa
osoitteeseen: office@fhra-tre.net. Lehdessä on tarjolla myös edullista mai-

nostilaa, lisätiedustelut edellä mainitusta osoitteesta.
KIHLOIHIN

Roddari Magazineen paljon juttuja kirjoittava Martti Piltz on saamamme tie-
don mukaan mennyt kihloihin, mistä onnittelut.
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Winterswapeissa on usein ollut ihan oi-
keasti talvi. Nyt oli melkein kesäkeli. Lunta 
oli malliksi aurausvalleissa. Kauniissa au-
rinkoisessa säässä kaikki viihtyvät ja fii-
lis olikin hyvä. Myyjiä oli taas niin paljon, 
kun kenturalle mahtuu. Oliko ihan ennä-
tys, jäi pikkuisen epäselväksi. Tämä sama 
ilmiö näkyy muillakin rompetoreilla; myy-
jiä on joka kerran enemmän ja enemmän. 
Näin kävi myös edellisen suuren laman ai-
kaan 1990-luvun taitteessa.

Yleisöäkin oli paljon, mutta yleisön 
määrä ei kasva samassa tahdissa myyjien 

määrän kanssa. Varovainen kulutus näkyy 
rompetoreillakin. Kun menee huonosti 
ja odotetaan, että menee vielä huonom-
min, ostoissa ollaan varovaisia. Tavallaan se 
tuntuu aika uskomattomalta, koska rom-
petorillahan tingitään ja hinnat asettuvat 
juuri siihen, mikä on tavaran oikea hinta 
sekä ostajan että myyjän mielestä. Kevään 
2014 Swappi jää varmasti aurinkoisesti 
kaikkien mieliin. Eihän näin kesäinen keli 
voi olla Talviswapissa?

Jo ihan aamutuimaan jonoa oli kertynyt pitkä pätkä, vaikka jonon kärjessä ahke-
roivat laukkumiehet kauppaamaasa lippuja  kassapömpelin tyttöjen avuksi.

Aurinkoisessa Teivossa myyjiä oli Winterswapissa koko ken-
turan täydeltä. Yleisöäkin oli paljon, mutta sitä olisi mahtu-
nut enemmänkin.

Melkein uskomattomalta tuntuu, että tämmöisil-
lä vehkeillä toimittiin vielä muutama vuosikymmen 
sitten. Vielä 1980- luvulla ei kukaan olisi uskonut, 
että puhelimesa ei tarvita johtoa.

Parkkialueen hienoim-
pia autoja oli tämä hieman 

kauhtunut GM-tuote. Taitaa 
olla 1940-luvun Caddy.

Volvo ei ole ihan kokonaan Amerikan auto, mut-
ta varhaisten Volvojen melkein kaikki osat oli-
vat suoraan Jenkkilästä tai jenkkiautojen osien 
kopioita ja Amazonista (vuonna 1956) alkaen 
Jenkki-markkinalle suunnattuja. Komeasti kiiltä-
vät pölykapselitkin Volvossa.

TALVISWAPPI?

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
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Tosi tyylikäs Paksukuono.

Karkkipurkkeja on tässä 
laajempikin valikoima.

Tämä on ilmeisesti kokoontaitettava mopo. Ainakin se on kätevä 
siirreltävä, kun se on noin lyhyt.

Melko äijämäisessä myyjäkunnassa 
on näköjään poikkeuksia, jolloin ka-
mera ihan pakosta zoomautuu. Ihan 
kivaa, että myyjinä ei tarvitse aina 
pällistellä pelkkiä äijiä.

Mopot vaan säilyvät romutoreilla. Tässä kuva ja 
hintalaput puhuvat puolestaan.

Haipoilla on kokemusta erilaisilta markkinoilta enemmän koke-
musta kuin pussillisella muita myyjiä. Pauli Haippo jaksaa kiertää 
vielä jatkuvasti markkinoita, vaikka ikää alkaa olla kohta 100 vuot-
ta. Mutta kun jotain osaa, niin miksei sitä huodyntäisi.

Myyjiäkin nauratti kaunis ilma. 
Varmaan jotain kauppaakin on 
Jupe saanut, kun näin naurattaa.
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Kävimme toukokuussa Kaliningradissa. 
Se on noin 1000 kilometriä Tampereelta 
etelään via Baltikaa, Venäjän läntisin paik-
ka ja rikkain oblasti. Se on myös laivaston 
ja ohjusten kotipaikka. Pitkään se oli ulko-
maalaisilta kielletty alue juuri näiden sota-
hommien takia. Nyt sinne yritetään saada 
turisteja. Kaliningradin kaupunki siis kut-
sui ja maksoi osan meidän retken viuluis-
ta.

Via Baltikan mielenkiintoisuutta voi hy-
vin verrata Jyväskylä-Oulu-legiin, jonka 
moni muukin on todennut olevan maa-
ilma tylsin tienpätkä. Toisaalta, kun joku 
fiksu tiesi hienoja paikkoja tien varres-
ta jonkun puskan takaa, niin olihan niitä-
kin. Oltiin samassa porukassa virolaisten 
kanssa. Yleensä Baltiassa ja Venäjällä vanha 
auto tarkoittaa jenkkiautoa. Täällä ei tule 
ajatelleeksi sitä, että eihän heillä ole ollut 
Warreja ja Skodia tai muita eurooppalai-
sia autoja, vaan pelkästään neukkuautoja. 
Eikä niitä riitä harrastajille.  

Varsinainen tapahtuma oli yleiseuroop-
palainen Museoiden yö, jonka etuohjel-
mana autot olivat. Väkeä riitti ja koko ajan 
kuvattiin. Ihmiset olivat tosi kiinnostunei-
ta ja kaikki ovat ystävällisiä. Vähän harmit-
taa, kun ei osaa kieltä. Olin Dartilla ja se 
ei kyllä kiinnostanut ketään. Mutta ei kai 
Neekerimosse voi kiinnostaa Mossen ko-
timaassa.

Itse Kaliningradista emme oikeastaan 
nähneet mitään. Vain sen näki, että siel-
lä oli neukkutaloja ja sitten vanhaa saksa-
laista kaupunkia. Myöskin näkyi, että mei-
tä seurattiin ja ohjailtiin aika tarkkaan. Jos 
kadun varren väki kuvasi meitä paljon, niin 
viranomaiset noin 1000 kertaa enemmän. 
On hauskaa olla suosittu. Ei oo moni fins-
ki tavaritsi käynyt.

Matkan upein osuus olivat Kaliningradin 
kylpyläkaupungit. Vihje olisi ollut ostaa 
saksalainen 1930-luvun huvila, joita oli 
upeilla paikoilla meren rannan rinteillä 
vaikka kuinka paljon. Olisi ollut kuulem-
ma varma sijoitus, mutta nyt oli kyllä pu-
laa pääomasta. Pikkukaupungit eivät eron-
neet oikeastaan jostain Travemündestä tai 
Honfleurista yhtään. Kyllä Venäjällä sen 
verran paljon varakasta väkeä on, ettei 
suomalaisen ole paljon varaa rehennellä. 
No, kummiskin parasta oli päästä takaisin 
kotiin.

Kaliningradin torilla vallitsi yleismaail-
mallinen, mutta Suomessa vieroksut-
tu tapa, että nätit tytöt poseerasivat jo-
kaisen auton kanssa ja kaverit naksut-
telivat kameroitaan. Autoista jenkkejä oli 
selvä enemmistö.

Kuvassa näyttää olevan kaikki sekaisin, 
mutta tosiasia oli, ettei mikään ollut se-
kaisin. Tilaisuutta johti ilmeisesti joku 
KGB:n eversti, joka mitään sanomatta 
sai baletin pyörimään juuri niin kuin ha-
lusi. Kaupungilla hän yksinään pysäytti 
kuusikaistaisten katujen risteyksissä lii-
kenteen, jotta pääsimme ajamaan kolon-
nana. En olisi ikinä kuvitellut näkeväni.

Tältä Kaliningrad on näyttänyt joskus 1700-luvulla. 
Kaupunki on perustettu 1200-luvulla ja rakennukset 
on rakennettu uudestaan sodan vaurioiden jälkeen.

Hyvä sää suosi meitä paluumatkalla. Jenkkejä on, 
niin kuin näkyy. Tässä ollaan Itämeren rannalla.

Itämeren rantakaupungeissa oli ihan 
samanlaista kuin missä tahansa Keski-
Euroopan rantakaupungissa: Paljon ih-
misiä, ravintoloita vieri vieressä, hyvä fii-
lis, ehkä ainut poikkeus oli se, että saim-
me jättää autot ihan keskelle katua. 

Ajoimme tämän Wilcatin perässä melkein koko reissun. Tässä 
on kyseessä ns, virtsatauko, kun nimittäin koko porukka oli 
kimauttanut ruskeaa jaffaa ihan vähän, niin tuli ihan vähän 
hätäkin.

Tässä ollaan vissiinkin Latviassa. Näin upeita ja siis ihan Keski-
Eurooppalaisessa (lue: saksalaisessa) omistuksessa olevia ho-
telleja löytyy, kun vaan tietää mistä etsii ja joku osaa kieltä.    

Jenkillä kaliningradissa

Teksti ja kuvat: Martti Piltz



Hyödynnä etusi, jäsenedut saatavilla myös Silja Linen matkoista.
Katso Tallinkin vinkit Tallinnaan ja varaa oma löytöretkesi: www.tallink.fi/tallinna
Mainitse varauksen yhteydessä asiakasnumero 5274. Varaukset ja lisätiedot puh. 0600 157 00,
ma–pe 8–21, la 9–18, su 10–18, Tallink Siljan matkamyymälä, Kuninkaankatu 30, Tampere tai
tampere@tallinksilja.com 0600-puhelut 1,74 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

FHRA Tampereen 

seutu ry:n jäsenille 

10–20 % alennus 

Tallinkin reitti-

liikenteessä

201403xx_Tallink_Shuttle_jäsenedut_A4_FHRAtre.indd   1 27/02/14   17:22



Kuvat: Kari Leponiemi
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Florida 18.12.13-2.1.14

Broward County Cruise Florida

 Ei Sheriffin autokaan huono ole

Pep Shop Speedshopin 
hyllynäkymää

 Kunnon veturi

Tapahtuman järjestää Florida Street 
Rods. Joka kuun kolmas perjantai DAVIEn 
kunnassa Fort Lauderdalen vieressä ko-
koontuu kymmeniä alle -74 vuosimallin 
ajokkeja. Tosin uudempiakin on, mutta ne 
on parkissa sivummalla.

Sisäänpääsy ajoneuvoilta alueelle on ni-
mellinen 5 dollaria, katseleen saa mennä 

ilmaiseksi. Tapahtuma alkaa kuudelta illalla 
ja päättyy virallisesti kymmeneltä.

Tarjolla musiikkia ja pientä swappia ja 
tuotemyyntiä. Meininki oli rento ja ihmiset 
ystävällisä, myös vieraille.

Niinkuin muuallakin jenkeissä niin 
Floridassakin on kokoontumisia liki vii-
koittain kun vain löytää ne.

Hyvä apu on www.cruisinsouthflorida.
com sivustolta.

Floridassa on se hyvä puoli, että keli on 
lämmin ympäri vuoden joten tapahtumia 
osuu melko varmasti kohdalle jos siellä 
päin lomailee.
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25.-26.04.2015
ilmoittautumiset: office@fhra-tre.net

FHRA Tampereen Seudun jäsenille 10% alennus
normaalihintaisista vakio-osista.
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Kuvat: Kari Leponiemi

Mobiliapäivä 7.6.
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FASTWHEELS OY järjestää vuosittain mm. Hot Rod & Rock Shown. 
Yrityksen kanssa kiinteässä yhteistyössä on FHRA Tampereen seutu ry. 
Yhdistyksessä on jäseniä lähes 600.  

Haemme tarmokasta, markkinointihenkistä, innolla työhön tarttuvaa 

TOIMISTOAPULAISTA
määräaikaiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen 2.1. – 15.5.2015. Työ 
sopii hyvin sivutoimiseksi, oman nykyisen työn ohella tehtäväksi. 
Työtuntien määrä 6-15 h / vko ja ajoittuminen iltaan tai aamuun voidaan 
sopia joustavasti. 

Toimistoapulaisen työtehtäviin kuuluu mm. tapahtumien järjestelyt, 
jäsenasioiden hoitaminen, erilaiset toimistotehtävät sekä muut erikseen 
sovittavat tehtävät. 

Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä työssä sekä ideoida ja kehittää 
toimintaamme. Yhteistyön sujuessa puolin ja toisin, tulevina vuosina on 
mahdollisuus jatkaa vaativammissakin tehtävissä.

Applen office – ohjelmien perustuntemus, englanninkielen taito sekä 
aikaisempi kokemus pienenkin tapahtuman järjestämisestä katsotaan 
eduksi. Luonnollisesti odotamme, että olet kiinnostunut jenkkiautoista. 

Lähetä kirjallinen hakemuksesi 20.10.2014 mennessä osoitteeseen
Fastwheels Oy, PL 177, 33201 Tampere tai sähköpostitse 
office@fhra-tre.net . Lisätietoja antaa Kari Salomaa p. 0400 – 623 276.

TYÖPAIKKA

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 25 € 

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

La 11.10.2014 klo 08.00-14.00

FHRA Tampereen seutu ry  35 years party 

Illalliskortti 25 €

Anniversary buffet klo 20
Vihersalaattia & Talon yrttikastiketta
Sweet chilillä maustettua kanaa-pastasalaattia

BBQ-glaseerattua possun fileetä
Tinjamiperunaa
Rakuuna-hunaja paahdettuja kasviksia
Punaviini-pippurikastiketta

Ribsejä, wingsejä ja ranskanperunoita
a’la Dinner

Maalaisleipää ja patonkia
Voi ja yrttilevite
Jäävesi, mehu & maito

Kahvi tiskiltä

Taninkatu 2
Lielahti

13.12. -14 klo 19-02
Classic American Diner, Lielahti
Sitovat ilmoittautumiset 29.11. mennessä sähköpostilla:
office@fhra-tre.net (ruokailijoiden määrään tarkentamiseksi)
Ilmoitathan erikoisruokavaliosta/kasvisruokailusta.

Ohjelmassa mm.
•bändi
•kilpailuja
•arpajaiset
•palkintojenjako
•reaktiokuusi
•ym, ym.
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Kuvat: Pappa Roine
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Pihalla oli oma
näyttelynsä, jossa oli omat erikoisuutensa.

Suomi luisuu holtittomasti kohti talou-
dellista mullistusta. Tämä näkyy ihmisten 
käyttäytymisessä. Kun Suomi on räpiköi-
nyt viimeiset vuodet nimenomaan taval-
listen ihmisten kulutuskysynnän varassa, 
niin nyt sielläkin on usko ja luottamus vä-
hissä. Sen seurauksena monet asiat kitu-
vat. Kyllä se näkyy tapahtumissakin. Vanhat 
isot tapahtumat, kuten Hot Rod pärjää hy-

vin, mutta ei tapahtumien kävijämäärissä 
kasvua ole ja talouskin tahtoo kaventua, 
kun lippuhintojakaan ei voi voi nosta ko-
vin paljon.

Sää suosi kevään Hottentottia ja kyl-
lä yleisökin. Kattaus oli (taas) ihan hyvä. 
Oma näkökulmani on ollut jo pari vuon-
na näytteilleasettajan puolella, kun olem-
me Mobbarin osastolla mukana. Kuvatkin 

on siksi painottuneet rakentamisaikaan ja 
osin purkuun. Ehkä näissä kuvissa on vä-
hän uutta tulokulmaa perinteiseen tapah-
tumaan. Taas ankarasti kiitoksia jäsenjou-
kollemme, joka jaksaa vuodesta toiseen 
pyörittää tämän valtakunnallistikin mer-
kittävän, mutta erityisesti kerhon oman 
toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeän 
tapahtuman.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Kun silmä tarttuu johonkin, niin on vaikea selittää miksi. Tuomariston 
silmä oli tarttunut samaan pyörään kuin omani. Se valitsi tämän 
Markus Raunion, Helsingby, H-D-49:n Classic Customien ykköseksi.

Hieno HD, muttei yltänyt palkinnoille. Tässä kuvassa ehkä näkyy 
se, että rakennusaikana on helpompi katsella ja kuvata autoja ja 
pyöriä, kun tilaa on. 

Tässä on vähän moottoripyö-
räromantiikkaa. Tämä nuo-
rehko daami istua nököt-
ti ipadinsa kanssa varmaan 
tuntikausia kuin näyttelyesi-
ne, kun vanhemmat sähläsi-
vät pyöriä tikkiin.

Bensatankkipylväs oli aika 
hauskan näköinen. Jotenkin 
tämmöisen yksityiskohdan 
nosto antaa uusia näkymiä 
osastolle.

Tämä nokialaisen 
Jouni Utriaisen Triumph 
Rickham vm. 1969 sai 
Special Awardin. Varmaan 
hieno pyörä päästää me-
nemään.
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John D´Agostinon Sophia oli näyttelyn ja Custom Carien paras, myös 
naisten Best Choice, saattoi kyllä olla vähän ennakkosuosikkikin. 

Ruotsalaisia autoja edustaa näissä kuvissa Tonny Jönssonin 
Plymari Coupe vm. 1933 lievästi modifioituna. 

Nash Lafayette Cabrio on kotoisin Iitistä. Ei se kyllä mitenkään hä-
peä ruotsalaisten autojen joukossa. Tässä sitä vielä puleerataan 
näyttelykuntoon.

Tässä saapuu Chevy Belair Convertible 1956 näyttelyyn. Se poistui 
paikalta kotiinsa Tuusulaan Old Classicien ykköspalkinto mukanaan.

Tämä on kyllä hienon näköinen, mutta jotain siitä puuttuu. 

Studen Crew Cab Psycho Express oli niin säväyttävän näköi-
nen, että olisi voinut olla vaikka ulkomailta Ruåtsista, mutta 
oli kuitenkin Lapualta.

Servoletin Fleetline on jo alun perin 
tyylikäs auto. Tässä vähän paran-
neltuna se on tietysti vielä parempi, 
eivätkä apuajoneuvot sitä huonon-
na. Se oli Custom Carien kolmonen. 
Ei huono, kun voittaja oli Sophia.
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Kuvat: Kari Leponiemi
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NYT
 KOSKI-

KESKUKSESSA

Koskikeskus 3.krs, Tampere
Suupantie 6 C, Pirkkala

WWW�DADDYS�FI

MUISTA
JÄSENETUSI

FHRA TAMPEREEN SEUTU RY:N 
JÄSENKORTILLA -20% ALENNUS 

RUOKATUOTTEISTA. 
EI KOSKE TARJOUKSIA.
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Kuvat: Sari Hellman
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Kuvat:
Kari Leponiemi
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Viikko Juhannuksen jälkeen Itä-
Suomessa on merkittävä autopäivä. Silloin 
ajetaan Suur-Saimaan ympäriajo, tänä 
vuonna 22. kerran. Sitä vanhempi on St. 
Michel Oldtimer Run. Se ajettiin jo 25. 
kerran. Ei siinä tietenkään ole mitään ihan 
ihmeellistä, että tapahtumia kaksi saman 
viikonloppuna, mutta se on ihmeellistä, 
että niissä on niin paljon autoja ja tapah-
tumat tehdään yhteistyönä.

St. Michel Oldtimer Run on rompe-
tori ja kokoontuminen. Autoja kasaan-
tuu noin 600 ja joka vuosi on jotain uu-
tuuksia. Tapahtumassa on aina ohjelmaa. 
Tänä vuonna bändi Wild Willie & Big 
Deal ja tietysti parhaat palkitaan Peoples 
Choicessa. Oldtimer Run on 2 CV-, MB- 
ja Volkkarikerhon sekä paikallisen jenkki-
yhdistyksen Claybay Cruisersin ja mobi-
listien yhteinen viritys. Lisäksi autot ka-
saantuvat Mikkelin torille edellisenä ilta-
na ja ajavat lauantaina Anttola-cruisingin ja 
sen perään Mikkeli-cruisingin 

Tapahtumapaikkana on Visulahden mat-
kailuvaunukenttä. Ympäristö on siisti, mu-
kavan näköinen ja sikäli kätevä, että hu-
vipuiston ravintolat, vesiliukuradat ynnä, 
huussit mukaan luetteluna ovat käytettä-
vissä. Visulahden suosion parasta ennen 
päivät ovat jo vuosien takana, eikä tietysti 
lomaliikennekään ole vielä pahimmillaan, 
joten tilaa riittää. Monen vuoden katsomi-
sen perusteella paikalla on hyvä fiilis, niin 
että kannattaisi käydä joskus Mikkelissä.

Itä-Suomen vetet oli varmaankin kaikki kasal-
la. Näitä näkyi ihan pilvin pimein heinäkuus-
sa Kouvolan Tykkimäessä, jossa niillä oli omat 
treffit. 

ST. MICHEL
OLDTIMER

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Hieno Servolet-yhdistelmä. SMV-vaunuja on 
varmaankin Suomesa nykyisin paljon enem-
män kuin silloin joskus 1960-luvulla. Vuonna 
1955 SMV teki ensimmäisen sämpylän näköi-
sen vaunun ja ne ovat yhä vielä modernisoitui-
na tuotannossa.

Pari eri-ikäistä farkkua jenkeistä ja 
Nappisilmä. Aika hieno kokonaisuus. 
ladat ovat selvästi katoavaa kansan-
perinnettä.

Aika makeita pickuppeja.

Limusiini Lännestä. Mikkelissä oli paljon li-
moja, mutta ne olivat hieman tavallisempia 
Cadillaceja sun muita. Näitä ei kovin montaa 
tehty, eikä Suomessa tainnut olla kuin Volvo-
Auton edustuspirssinä aikoinaan. 

Visulahden kämppinkikentällä on fiilistä, vaik-
ka kuvan ottohetkellä jo moni oli paennut pai-
kalta. Kumpuileva nurmikkopohja on joka vuo-
si kestänyt hyvin satojen autojen liikenteen ja 
tuhansien tennareiden tassuttelun. 
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Dashers cc: n 10 juhlavuotisbileet järjestettiin Karkkilassa kun-
nantalon piha-alueella. Tapahtuma oli drive-in tyylinen näyttely 
ja paikalla oli Hi-Fly Rangers musisoimassa, livebändin huilatessa 
DJ:t Smokey Joe ja Farmer John pyöritti kiekkoja.

Yleisön paras palkittiin ja illalla oli noin 40 km cruising päätyen 
Liimamäen lavalle jossa oli iltabileet. Samaan aikaan järjestettiin 
Karkkilan rompetori mikä oli samalla alueella, eli nähtävää riitti. 
Tosin keli oli jäätävä ja vettäkin tuli hieman, mutta eipä juuri latis-
tanut tunnelmaa. Loppujen lopuks hienot 10-vuotisjuhlat.

 T: Mika”sibe”Sivenius 

Karkkila
14.6.2014
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Kolmaskymmenesseitsemäs Power Big 
Meet alkoi sateisissa tunnelmissa, liki koko 
torstai päivän satoi enemmän tai vähemmän. 
Sade verotti myyntiä rompetorilla, ostajia olisi 
ollut mutta myyjät piti tavaransa visusti piilos-
sa peitteiden alla.

No onneksi perjantaina aurinko paistoi tut-
tuun Poweri tyyliin, eli täysiä. Väkeä oli kovas-
ti ja tunnelma mahtava. Lauantaina keli oli per-
jantain kaltainen ja lämpöongelmista kärsi yks 
jos toinenkin ajoneuvo (tällä kertaa emme on-
neks me).

Hällan ostarin pihaan tehty kuminpoltto-
suora vetää kivasti väkeä sekä kokeileen au-
tojaan, että ihmisiä katselemaan. Lauantaina 
ennen poislähtöä kävimme Skultunan Rod & 
Kustom meetissä, hienoja autoja hienossa mil-
jöössä.

Terveisin Mika”sibe”Sivenius
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FINLAYSON 
Siperia, Itäinenkatu 

9-13, Finlayson
Puh. 010 229 4020
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THE one & only

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

LIE
LA

HD
EN

KA
TU

TANINKATU 2 
CITYMARKET

‹ Vaasaan taMPereeLLe ›PAASIKIVENTIE 

LIELAHTI 

FHRA TAmpeReen  

 seuTu Ry:n jäsenille

  Ruokalistan normaalihintaisista tuotteista sekä 

ilmaiset kahvit! (ei lounas)

-15%   

www.diner.fi

TERVETULOA!

www.ilefix.fi

Kaikki ajoneuvojen
pesuun ja puhdistukseen

liittyvät työt

YLI 20 VUODEN
kokemuksella.

PUH 0400 480 494

ILEFIX TAMPERE
Taninkatu 12-14, 33400 Tampere

ILEFIX
fixaa kaikki kiiltävix

PUH 040 526 2250

ILEFIX KANGASALA
Hampuntie 9, 36220 Kangasala

FHRA:n jäsenille 10%
alennus pesuista ja
fiksauksista!

Tervetuloa tutustumaan..

TÄYDEN
PALVELUN

AUTOPESULA
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Kuvat: Kari Leponiemi
Roadster Run SiuroRoadster Run Siuro
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Yhteistyöyritykset

Monialapalvelu M.Sjöberg
• Hinaukset • Pikakuriiripalvelut
                 • Kodin pienremontit

                        • Turvatuotteet
M.Sjöberg

Kruunukeskus
ja Finlayson

Suupantie 6 C, Pirkkala
 ja Koskikeskus

Jäsenetuliikkeet
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Reissun junareitti Suomen ulkopuolella…
Vaikka se n. 9000 km:ä tuli junailtua kaikki-
neen, näkee kuinka paljon jäi Venäjästä näke-
mättä…

Sitten 18.8. oli jätettävä Pekingin Chongwen-
men hotel ja aloitettava paluumatka kohti 
kotia.. 

Kun muuten tuli euroja leviteltyä maailmalla 
reissun aikana niin pitihän sen verran yrittää 
suosia kotimaista, elikkä finskillä kotiin. Tämä 
kahdeksan tunnin lento ei kyllä tuntunut ol-
lenkaan pahalta sen n. 9000 km:n junamatkai-
lun jälkeen. Paitsi, että jäi taasen pieni kaipaus 
miksi tämäkin reissu meni näin nopeasti ;)

Kun vihdoin päästiin lähelle muu-
ria siellä odotti hieman jonotusta 
hissille jolla sitten noustiin lähem-
mäs Hissit menivät kolmen rypälei-
nä . Vastaantulijahissit toivat poruk-
kaa muurilta taasen pois 

Täällä sitä nyt ollaan…ja tottakai 
Tapparan lippu esille…täälläkään ei 
Ilveksen eikä Ässien lippuja näky-
nyt heiluvan, perhana!! 

Nyt alkaa olla Great Wall aika
lähellä…. 

Juha Mikael viittaa, että tätä on täällä about 20 000 km:ä!

OSA III
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