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AJANKOHTAISIA ASIOITA
X-MAS PARTY
7lPlQYXRGHQ;PDVSDUW\MlUMHVWHWllQ.RVNLNHVNXNVHQ+XOOX3RURUDYLQ
tolassa lauantaina 15.12.2012 alkaen klo 18.00. Katso tapahtuman tarkempi
ilmoitus lehden sivulta 15.
WINTER PARTY
(QWLQHQ WLNND MD ELOMDUGLNLVD HOL :LQWHU 3DUW\ MlUMHVWHWllQ ODXDQWDLQD
NHUKRWDOOLOOD+HSRODPPLQNDWXVVDNDWVRWDUNHPPDWWLHGRWVL
vulta 21.
PIENOISMALLIPÄIVÄ
Tapahtuma järjestetään lauantaina 02.03.2013 viime vuotisessa paikassa eli
Tampereen Kauppaoppilaitoksella Sammonkatu 45, katso tarkemmat tiedot
sivulta 31.
HOT ROD & ROCK SHOW 2013
.HYllQ Ql\WWHO\ MlUMHVWHWllQ 7DPSHUHHQ 0HVVX MD 8UKHLOXNHVNXV
3LUNNDKDOOLVVD  7DUNHPPDW WLHGRW LOPRLWHWDDQ P\|KHP
PLQ PXWWD DMRQHXYRMD YRLW WDUMRWD MR RVRLWWHHVHHQ RIÀFH#IKUDWUHQHW
.HUKRSDLNNRMHQWLHGXVWHOXWQXPHURVWDVHNlÀUPDSDLNNRMHQWLH
GXVWHOXWQXPHURVWD
STREET & DRAG RACE TEAM 2013
.HUKRQ6WUHHW 'UDJ5DFHWHDPLQYXRGHQVRSLPXVNDDYDNNHLWDVDD
WDYDQDWRLPLVWROWDRIÀFH#IKUDWUHQHW7DNDLVLQSDODXWXVPHQQHV
sä toimistolle.
JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIT
Jos korttisi on menossa vanhaksi tai haluat itselle kyseisen kortin niin
RWD \KWH\V -DUL 0lQQLNN||Q  WDL MDULBPDQQLNNR#OXXNNXFRP
+lQHOWlVDDWWDUNHPPDWWLHGRWDVLDVWDWDUNRLWXVRQMlUMHVWllWDDVNRXOXWXVSlL
vät tallilla alkuvuodesta 2013 jos tarpeellinen määrä halukkaita ilmoittautuu.
JÄSENETULIIKKEET
7lPlQOHKGHQVLVlVLYXOOHRQNHUlWW\MlVHQHWXOLLNNHLGHQORJRWQlLVWlOLLNNHLV
WlVDDWYRLPDVVDROHYDOODMlVHQNRUWLOODDOHQQXVWD0XLVWDNl\WWllN\VHLVWHQ\UL
tysten palveluita hyväksesi.
JÄSENETU
  0XLVWD HWWl YRLPDVVD ROHYDOOD )+5$ 7DPSHUHHQ VHXWX U\Q MlVHQNRU
tilla saat ilmaisen sisäänpääsyn seuraaviin järjestämiimme tapahtumiin:
3LHQRLVPDOOLSlLYl:LQWHU 6ZDS 0HHW +RW 5RG  5RFN 6KRZ MD 2FWREHU
6ZDS 0HHW /LSSXMHQ OXQDVWXV DLQRDVWDDQ WDSDKWXPDQ DXNLRORDLNDQD SllVL
säänkäynnin lippukopista.
TALLIPAIKAT
+HSRODPPLQNDGXQNHUKRWDOOLOWDPDKGROOLVWHQWDOOLSDLNNRMHQWLHGXVWHOXWWDO
OLYDOYRMD-XNND-RNLVHOWDQXPHURVWD
RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehteen tarkoitetut jutut, kuvat ja muun materiaalin voit toimittaa
RVRLWWHHVHHQRIÀFH#IKUDWUHQHW/HKGHVVlRQWDUMROODP\|VK\YLQHGXOOLVWD
mainostilaa, tiedustelut edellä mainitusta osoitteesta.
9LLPHQXPHURVVDDONRLXXVLµVDUMDµPLVVlHVLWHOOllQMlVHQWHQKDUUDVWHDMR
QHXYRMDKHLGlQLWVHOlKHWWlPLHQNXYLHQMDWHNVWLHQNHUDMRWHQWRLPLWDDLQHLV
WRDDMRQHXYRVWDVLHPDLORVRLWWHHVHHQRIÀFH#IKUDWUHQHW
VUODEN 2013 TAPAHTUMIA
:LQWHU3DUW\6DORRQ
02.03. Pienoismallipäivä, Tampereen Kauppaoppilaitos
:LQWHU6ZDS0HHW7HLYRQ5DYLUDWD
24.03. Kevätkokous, kerhotilat
+RW5RG 5RFN6KRZ7(6&3LUNNDKDOOL
2FWREHU6ZDS0HHW7HLYRQ5DYLUDWD
27.10.Vuosikokous, kerhotilat,
;0DV3DUW\5DYLQWROD
Tapahtumalistaa täydennetään myöhemmin kun asiat varmistuvat. Vuodelle
2013 on suunnitteilla ”kesäjuhla” parin vuoden tauon jälkeen, asiasta lisää kun
se varmistuu. Muista tapahtumista tiedotetaan Roddari Magazinen tulevissa
numeroissa sekä kerhon nettisivuilla.
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Tätä kuvaa on käytetty opetustarkoituksiin pussihousujen joukoissa, kun
roddarit lisääntyvät,
mutta pussihousut
eivät.

RAUTALANKAA
9LLPHYXRQQDPHLOWl0RELOLDVVDPHLQDVLSHOLKRXVXW
UHYHWlULHPXVWDNXQUDXWDODQNDLOWDDPPHWXOLQLLQSDO
jon jenkkiautoja (ja tietysti kerholaisia). Tänä vuonna
ne repesivät entistä enemmän, kun autoja ja väkeä oli
noin puolet enemmän kuin vuosi takaperin. Sää suosi
WDDVWDSDKWXPDDMDLOWDFUXLVLQJLVVDROLWRVLKLHQR0H
HPPH0REEDULVVDYDUPDDQNDDQNRVNDDQODNNDDLKDL
OHPDVWDVLWlFRROLDW\\OLlPLOOlURGGDULW OXHNHUKRODL
VHWWDLVHOODLVHNVLVDPDLVWXYDW RVDDYDWROODLVRVVDMRX
kossa, kuka mitenkin, mutta kaikki yhdessä viihtyen.
Ensi vuonna uudestaan, päivä on 24. elokuuta, taas
VDPDQDSlLYlQl6\\V5HVWDXUDQQDQNDQVVD7XOHPPH
SDQRVWDPDDQ DLNDLVHPSDDQ MD SLGHPSllQ VKRZWL
meen ja ruokaan. Näin siksi, että väki alkoi kertyä jo
alkuiltapäivästä ja siihen olisi mahtunut vaikka toinen
ElQGLWDLDLQDNLQ\NVLVHWWLVRLWDQWRDMDVLLQlKlQWXOHH
QlONl %lQGL WDL ElQGLW YDUPDDQ XXVLWDDQ<ULWlPPH
vielä parantaa pysäköintiä. Tänä vuonna mahtui 100
DXWRDHQHPPlQNXLQHGHOOLVHOOlNHUUDOODMDHQVLNHVl
nä raivataan tilaa vielä 100 uudelle autolle

Perheautojen lisäksi oli
muutama punakilpinenkin pirssi paikalla
ja taustalla innokas veneilijä.Veneilijöistä suurin osa malttoi pitää
veneensä
laiturissa,
mutta innokkaimmat
toivat veneetkin parkkipaikalle. Kuulemma
tansseja oli järvenrannan laitureilla useammassakin paikassa.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Espoon Checker-miehet olivat kuulleet,
kuinka hienoja cruisingeja jossain kaukana pohjoisessa ajetaan ja olivat lähteneet
mukaan oikein kioskin kanssa.

4 RODDARI

Jo ensimmäisessä Rautalankaa
ja jenkkirautoja – tapahtumassa yleisöä viihdyttänyt yhtye Taija
Riihimäki & The Twisters esiintyi
kesäillassa mukaansatempaavalla meiningillä. Aurinkoinen
sää loi upeat puitteet onnistuneelle koko perheen tapahtumalle.

Parkkinurmea, järvenrantaa, aurinkoa, piknikkiä, hyvää seuraa, musiikkia
ja vähän pellinkiiltoa. Mitäpä sitä muuta loppukesän iltana tarvitsee?
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Jäsenetuliikkeet

Kruunukeskus
ja Finlayson
Monialapalvelu M.Sjöberg
s Hinaukset s Pikakuriiripalvelut
s Kodin pienremontit
s Turvatuotteet
M.Sjöberg

Yhteistyöyritykset
6 RODDARI

TAMPEREEN MESSU -JA URHEILUKESKUS
PIRKKAHALLISSA

27. – 28.04.2013

Omistatko näyttelykuntoisen Klassikon,
Rodin, Customin, Muskelin tai Harrikan?
Ota yhteyttä ja tuo helmesi näytteille!
Ilmoittautumiset 4.4.2013 mennessä
FHRA Tampereen seutu ry
( 0 3 ) 214 2599 | of fice @ fhra-tre.net
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On the road to Turku...

785.8
.86720
6+2:

Löytyy niitä valmiitakin vihreitä kustom-Mercuryitä

18.8.2012

Pilvetön taivas ja lämmin aurinko helli koko päivän runsaslikuista yleisöä.

Kustomluokan kolmen kärki:
Vas. Löfbackan -51 Hudson,
Jäderholmin -58 Letukka ja kolmosena
Huhtamäen -50 Mercury, kuvassa keskellä
myös tapahtuman juontaja Mannermaan Pekka

Kustom Showssa ei tuomaris
ton tarvitse haaskata aikaa ki
nastelemalla klemmareiden al
kuperäisyydestä eikä sähköjoh
tojen päälysteistä koska näytte
ly on järjestetty vain rakennetuil
le autoille, motskareille ja polku Holstin perheen
parempi puolisko valmispyörille!
Turkulaisten välit yläkertaan tautumassa kotimatkalle
ovat selvästi kunnossa sillä sa
teiseen syyskesään osui yksi hel
teinen lauantai ja se oli juu
UL .XVWRP 6KRZSlLYl 7XUXQ
8UKHLOXSXLVWRVVDSLGHWWlYlXONR
ilmanäyttely järjestettiin nyt nel
jättä kertaa, motskarinäyttelynä
aloittanut tapahtuma on nyttem
min laajentunut rodeihin, kus
tomeihin ja rakennettuihin pol
kupyöriin, lisäksi läsnä oli usei
WD VUDLSSDUHLWD VHNl YDDWH \P
alan tarvikkeiden myyjiä. Paikalle
saapuivat monet tällä kaudella
jo useissa näyttelyissä palkitut ja
tunnustusta saaneet kustomit ja
rodit ja sanoisin että pyörät mu
kaan lukien taso oli erittäin kor
kealla. Itse olin ekaa kertaa pai
kalla mutta voin sanoa että en
viimeistä....Annetaan kuvien pu
hua puolestaan!!!

Teksti ja kuvat: Hessu

Näyttelykentän koko pakotti käyttämään parkkitilat taloudellisesti
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Chopperimies Latviasta. Huomaa paksusta
kettingistä tehty runko!

Petri Ruususen Honda henkii vahvasti
OXYXQÀLOLVWlIXQNLQVRLGHVVDS\|UllQ
asennetuista stereoista

Ympäri kiilloitettu
MD YLULWHWW\ ÁDWKHDG
kestää katseet kriitikoiltakin

9DKYDVWLPLOLWDU\YDLNXWWHLQHQÀOODUL0*NRQHNLYllUL
runkoputkena ja kaasunaamari purkki vaihdelaatikkona!!! Näissä hommissa mielikuvituksen käyttö on
sallittua!!
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Ilma
pysä inen
köin
ti!

Hyvää mieltä ja
parasta palvelua

Pohjoismaiden suurin ja suosituin
La 23.3.2013 klo 08.00-14.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE

SAHRAMI
Sahalahti, puh. 03-376 3371
sahrami@k-market.com

- 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
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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FINLAND
Turku Helsinki

Aland

Tallinn

ESTONIA
LTI

CS

EA

SWEDEN

DENMARK

Riga

Copenhagen

LATVIA
LITHUANIA

Rostock

TALLINK

Hamburg

SILJA LINE

GERMANY
POLAND

FHRA Tampereen seutu
ry:n jäsenenä saatte
erikoishintaisia matkoja
Tallinkin ja Silja Linen
reittiliikenteessä. Mainitkaa
varauksen yhteydessä FHRA
Tampereen seutu ry:n
asiakasnumero 5274.

Erikoishintaiset reittimatkat
Helsinki–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot normaalihinnalla
Turku–Tukholma tai päinvastoin
• Hytit, C–A-lk. -40 %
• Ajoneuvot -40 %

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

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

St.

Stockholm

BA

Räätälöi oma
merilomasi
ja hyödynnä
jäsenedut!

NORWAY

FALUNISSA

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Suunnilleen tältä romutori näyttää: hirmuton lääni kumpuilevaa kenttää. Autoja on lisäksi parkkeerattu taustalla olevien rakennusten taakse urheilukentille, joita alueella
on pilvin pimein. Jos jonkun mielestä kuvassa on aika vähän myyjiä, niin on siinä mielessä oikeassa, että sekä myyjiä että ostajia oli varmasti noin kolmanneksen vähemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin silloinkin oli sään takia huono vuosi.
)DOXQRQNXXOXLVDWDOYLNLVRLVWDDQMD9DVD
KLLKGRVWDHKNlP\|VVLNVLHWWl)DOXNRUY
suunnilleen vastaa suomalaista nakkia ja
Faluröd suunnilleen punamultaa.
Falunin romutori on Ruotsin suurimpia.
7DPSHUHHQVHXGXQSXVVLKRXVXWRYDWNl\
neet siellä pari kymmentä vuotta. Herää
N\V\P\V PLWl MlUNHl RQ LVWXD EXVVLVVD MD
ODLYDVVDPHONHLQNROPHSlLYll\NVLSlLYlLV
ten markkinoiden takia. Tulee ostettuakin
jotain aivan hyödytöntä, kuten muovisia
,WHUDSRONXS\|ULl (Q WLHGl PXWWD PXND
YD VLHOOl RQ Nl\Gl<NVL V\\ YRL ROOD HWWl
5XRWVLRQ\VWlYlOOLQHQWXUYDOOLQHQMDKlP
mästyttävän edullinen, suorastaan halpa
maa, vaikka kruunun arvo onkin noussut
YXRGHVVDDLYDQKXLPDVWL8VNRPDWWRPLQWD
on, että kaikkialla saa ystävällistä palvelua,
eikä se ainakaan hinnoissa näy.
)DOXQLQURPXWRULRQHORV\\VNXXQYDLKWHHV
sa. Kannattaa tutkia sivuja www.d-a-k.se eli
'DODUQHV$XWRPRELO.OXEE)DOXQRQ
kilometriä Tukholmasta ihan metsään,
Taalainmaan suomalaismetsiin. Matka on
DLND NHWWHUl NXQ 7XNKROPDVVD 9LNLQJ
WHUPLQDDOLVWDNLQ SllVHH WXQQHOHLWD SLW
kin suoraan pohjoiseen menevälle tielle.
5RPXWRULOODRQSDOMRQOXYXQMHQNNL
DXWRMDNDPDDUXRWVDODLVLLQDXWRLKLQMDPR
SHGHLKLQVHNlLKDQHULOOLVHOOlRPDOODRVDV
WROOD NDLNHQODLVWD UXRWVDODLVHQ NDQVDQNR
din yleissälää.

Tämä Chevy Bel Air Nomad
oli kentän hehkeimpiä ritsoja.

Voisi ajatella, että otin tämän kuvan
sen takia, että Caddyn takana taulussa lukee ison mäen mäkiennätys,
joka on Matti Hautamäellä. Ajatus
on perusteellisesti väärä. Näitä rättikattoisia Caddyjä, onkohan vuosimalli 1949, oli Falunissa ainakin
neljä. Niihin ei Suomesa kovin usein
törmää.

Varsinaisesti rodit olivat melkein tämän Voortin varassa,
mutta tässä olikin tyyliä.
Väkeä mahtui kuusi henkilöä.
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Buick Rivieralla on aika mahtava pehva.

Vuoden 1961 Plymari Fury olisi ollut
myynnissä ja sitä mainostettiin jonkun
näyttelyn voittaja-autona ja ainakin maalaus oli ruotsalaisen virheetön. Tuntsa on
hieman hillitymmän näköinen.

Falunin hiihtostadikan vanha kahvila on
viihtyisää viikinkityyliä ja eväät hyviä ja
halpoja. Kahvila sijaitsee korkealla romutorin yläpuolella ja sieltä on komeat maisemat kohti Falunin kaupunkia.

Tämä hipoo jo ylimakeilua Svenpellelässäkin. Sävysävyyn 145 ja
SMV:n vaunu on vähän überruotsalainen viritelmä. Volvohan on
vielä lisäksi korotettua ”Norrlandstaxi”-mallia. Mutta viisaus on
siinä, että jos tarvitsee jotain Volvoon tai Saabiin, hinnat ovat korkeintaan puolet Suomen hinnoista, tavaraa on kaikkeen tarpeeseen ja tavara on siistiä sekä erinomaisessa kunnossa.
Tyypillistä Falunin romutorilla on se, että myyjien tiskit ovat siistejä
ja hienosti järjestettyjä, vähän niin kuin ostajalle ajateltuja. Kamaa
on joka starttiin, mutta painopiste on ruotsalaisten omissa tuotteissa. Turha on lähteä etsimään osia Pappa-Tunturiin, täällä osat
sopivat Rexiin, Monarkkiin, Cressuun jne.

+HLURGLUDJJDUL
SHODD3XVVLKRXVXD
www.mobilisti.ﬁ/Pussihousu.html

Lehti vanhojen
ajoneuvojen harrastajille
www.mobilisti.fi

Tämä Impala -59 oli rodiparkin hienoimpia autoja. Kuulemma nämä hienot
Ruotsissa tai Ruotsin siirtomaassa Suomessa rakennetut jenkit palautuvat hyvällä vauhdilla takaisin Jenkkilään. Varmasti kukaan ei maksa kunnostuksen
todellista hintaa, mutta ostaja saa varmasti hyvän auton.
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FHRA Tampereen Seudun jäsenille 10% alennus
normaalihintaisista vakio-osista.
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ONCE UPON A TIME, WHEN THE CARS WERE MADE OF STEEL..
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LAUANTAINA 15.12.2012 KLO 18.OO - ravintola HULLU PORO (Koskikeskus)
Ovet aukeavat klo 18. Yksityistilaisuus klo 23 saakka.
Ruokailu alkaa klo 18.30. Liput 20 € + 1,5 € narikka
Lipun hintaan sisältyy ohjelma ja ruokailu.

ILLAN MENU :

Vihreäsalaatti, talon salaatinkastike
Riista-pastasalaatti
Marinoitupaprika
Jokirapucocktail
Sinappi-tillisilakka

Kylmäsavulohi, mätikastike
Kermaperunat
Rakuunakukkoa
Pippuriporsas
Mustaherukkahillo

Valkosipuli-suolakurkku
Leipälajitelma
Tuorejuustolevite
Kahvi, Tee
Piparkakku

-Dj musiikkia, -bändinä Erik Valkama & friends,
-palkintojen jakoa, -ruokailua, -arpajaiset, -yleistä hauskan pitoa
ja tietysti iloisia juhlijoita.
KERHON X-MAS PARTYN LIPUN NYT MYYNNISSÄ MM. TOIMISTOLLA.
MUISTA OSTAA LIPPUSI ENNAKKOON TAI TEHDÄ PAKOLLINEN ENNAKKOVARAUS TOIMISTOLTA 05.12. MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTILLA: office@fhra-tre.net
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Hola !

Teksti ja kuvat: Aimo Teva

Jos jostain syystä liikkuu aurinkorannikolla Malagan
provinssissa niin kannattaa ehdottomasti käydä Museo
$XWRPRYtOLVWLFRVVD0DODJDVVD$XWRPXVHRQSHUXVWDMDRQ
portugalialainen João Magalhães. Museota pidetään yhte
nä Euroopan täydellisempänä yksityisenä autokokoelmana.
Jopa perinteisten autoharrastajien ( Englantilaisten ) net
tisivut kehuivat sitä. Lisäkehuja sain asiaan liittyen Leedsìn
NDQQDWWDMLOWD(QJOLVKSXELVVD7RUUHPROLQRNVHVVD6LQQHVLLV
Museo avattiin loppuvuodesta 2010 . Vanha ja mahta
va tupakkatehdas on saneerattu uusiokäyttöön ja osas
sa sitä toimii automuseo. Erikoisuuksia ja uniikkeja löytyy
HVLP  0LFKDHO -DFNVRQLQ µWLPDQWWLQHQµ 5ROOV 5R\FH  -RKQ
Lennonin RR ”Flower Power” , Franklin D. Rooseveltin
3DFNDUGMQH«

Jaguar XK 120 1954
`Coupe`

Delage 1938 (Ranska)

Packard 1939
`Car OF White House`

M
A
L
A
G
A
N
A
U
T
O
M
U
S
E
O

$XWRWRYDWYXRVLOWD :LQQHU86$ ² 9HW\DXWRQ
proto ) . Myös höyryauto Stanley Steamer v.1910 on koko
elmissa. Museon autoja voi myös vuokrata juhlatilaisuuksiin.
Jos mukanaolija ei ole kiinnostunut autoista niin voi katsel
la eri aikakausien autoiluun liittyviä hattuja , kenkiä , hamei
ta ja muuta rekvisiittaa. Ne ovat esillä todella edustavasti.
Asusteita löytyy esim. Marilyn Monroe`lta ja Doris Day`ltä!
5HQIH WDL EXVVLDVHPDOWD RQ PXXWDPDQ NLORPHWULQ PDWND
PXVHROOH-RVKDOXDDQlKGl0DODJDVWDPXXWDNLQNXLQFLW\WXULV
mia niin suosittelen kävelyä. Matkalla voi piipahtaa kahvilla tai
WDSDNVHOOD2VRLWHRQ(GLÀFLR7DEDFDOHUD$YHQLGD6RU7HUHVD
Prat 15. www.museoautomovilmalaga.com
terv. Ami

Cord 1937 (USA)
`The Adventurer`

MB 1937
`Symbol Of Power`

Hydrogen 2010
`Vety Proto`

Rosengart 1934
`Hope`

Kaiser Darrin 1959
`Shark Nose`
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Packard 1939 `Minibar!`

RR 1985 6,75 cc
`The Jet Car`

Panhard Et Levassor 1937
`The Noon Devil`

Ford 1934 V8

Lancia 1938

Helicron 2 1932

Hispano Suiza 1920

Auburn 1936
`The Submarine`
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X-TREME CAR SHOW 1.-2.9.2012
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X-tremen 10-vuotis juhlanäyttely toi kaivattua valoa alkavaan syksyyn häikäisevän korkeatasoisella näyttelyesineistöllä!
Oikeastaan pelkkään tuning kalustoon uransa alkuvaiheessa luottanut X-treme Car Show
on nyt muutamana viime vuonna laajentanut
rohkeasti amerikanauto ja pyöräkalustoon.
Tähänastinen huippu nähtiin ja koettiin ehdottomasti tällä kertaa kun vietettiin näyttelyn 10-vuotisjuhlia. Satsaus kalustoon oli todella mittava, en muista montaakaan kertaa nähneeni aiemmin Messukeskuksessa vastaavaa
kustomkattausta. Valloista oli vierailulle kutsuttu erittäin tunnettu kustomkurko John D
Agostino esittelemään kahta äskettäin eurooppaan myymäänsä taideteosta. Kustomien tasoa
nosti myöskin Marko Tuunasen ”Sugaree” -55
Cadillac. Yksi merkille pantava seikka oli näyttävästi esillä ollut ns. nostagiateema: Tallien
kätköistä oli kaivettu lukuisia jo vuosikymmeniä sitten nähtyjä laitteita niin Suomesta kuin
Ruotsistakin. Etunenässä tietty Esa Salon seitkyt-kaheksankytluvun vaihteessa tekemät siipi avo-Moparit joita esiteltiin näyttelyssä kol-
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me: -57 DeSoto Diplomat conv., -60 DeSoto
Adventurer sekä -60 Dodge Phoenix conv.
Huhun mukaan muutkin Esan autot tullaan
mahdollisesti näkemään julkisuudessa tulevaisuudessa. On sanottava että nöyrä olo tuli näiden autojen edessä kun itsellä ei ollut edes ajokorttia silloin kun Esa Salo näitä autoja rakensi, että hattu olis päästä pitänyt ottaa jos olis
sattunu päässä olemaan, kaikkiaan hieno hetki.
Vielä vanhempia tekeleitä edusti kaksi ruotsalaista jo kuumalla kuuskytluvulla näyttelyssä nähtyyn kuosiin rakennetut -55 Chevrolet
conv. sekä -56 Ford Fairlane, on suuresti arvostettava kultuuriteko säilyttää tälläistä historiaa nykyihmisille. Vielä näistä vanhoista laitteista on mainittava itselleni tärkeä auto joka
esiteltiin Veekasissa nro. 4/80 eli -61 Chrysler
Newport Hyrylästä, ymmärtääkseni edelleen
samalla omistajalla (korjatkaa jos olen väärässä!) ja samassa stuukissa, perä ylhäällä ja slottivanteet alla!!
Sitten voidaankin palata nykypäivään ja jatkaa X-treme Car Shown kehumista. kokonaisuutena näyttely oli monipuolinen kun löy-

tyi kaikenmoista oheisohjelmaa kuten Pin-up
Finland 2012 missikilpailu, pin-up tytöt kiertelivät näyttelyalueella ja asettuivat kuvattavaksi
mielellään pyydettäessä, hieno lisämauste tälläiselle sunnuntaikuvaajalle. Näyttävyyttä oli myös
Chevrolet Auto Catwalkissa jossa letukan satavuotinen historia käytiin läpi laulun ja tanssin
välityksellä. Toki autojakin lavalla nähtiin!
Jos nyt jostain täytyy tai haluaa näyttelyä kritisoida niin minusta se olisi sitten pyöräpuoli
se ei ollut lähelläkään samaa tasoa kuin muut
osa-alueet, laadukkaita ja hienoja pyöriä olivat
kyllä muutamat jotka esillä olivat mutta tuokin
on vain minun mielipiteeni ja kokonaisuudessa melkkää kosmetiikkaa. X-treme oli kaikkiaan
hieno kokemus ja toivon että järjestäjillä riittää uskoa ja rohkeutta pitää yllä samaa korkeaa
tasoa tulevaisuudessakin sekä toivon että suuri
yleisö löytäisi tämän tapahtuman sillä näin hienoa näyttelyä harvoin Suomessa näkee. Suuri
kiitos X-treme Car Shown järjestäjille ja ensi
vuonna viihdytään taas!!!
Teksti ja kuvat: Hessu
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Kuvatekstit
1. Suomalainen ja ruotsalainen näkemys samasta aiheesta:
-37 Chevrolet Coupe
2. Tätä tyylikästä sisustusmateriaalia ei vissin työstetä ihan
tavallisella ompelukoneella!
3. Cumminsin dieselin voi näköjään laittaa vaikka rodiin,
pitäis ainakin vääntöä olla riittävästi
4. Marko Tuunasen "Sugaree" oli kuin kotonaan Agon "The Egyptianin"
rinnalla, maailmantason kustomeita molemmat
5. Roddarin toimituksen saamien tietojen mukaan
-58 Oldsi " The Egyptian" olisi saanut uuden omistajan ison
veden tältä puolen ja Hollannista
 0\|VWlPl*HQH:LQÀHOGLQMRDLNRMDVLWWHQOXRPD/LQFROQ
asuu uudelleen väritettynä Hollannissa.
7. "Flakea pinnassa, karvaa sisällä ja ilmaa alla, mikä se on???
No tietty ruotsalaisten tekemä Nova-farmari1

8. Timo Herstin Lincoln vaalentunut uuden maalauksen myötä
9. Hieno chopattu siipi-Mopari, nähtiin lukuisissa tapahtumissa ympäri
Suomen viime suvena, kannattaa panna merkille että kaikki autot
olivat ainakin matolla tai jotenkin muuten hieman somistettuja,
se luo viihtyvyyttä runsain mitoin
10. Ford Fairlanen omistaja on ilmeisesti v------tunut alati kasvaviin
bensalaskuihin ja vaihtanut polttoaineen eloperäiseen. Autossa on
polkimet kuskille ja kolmelle matkustajalle! CO-päästöt on taatusti
alhaiset etenkin jos ei syö hernekeittoa....
11. Tuttu auto monille jo 80-luvun aikupuolelta; -61 Chrysler Newport
12. Esa Salon avo-siipi-Moparit jälleen julkisuudessa yli 30 vuoden
hiljaiselon jälkeen! Hieno nähdä todelliset Suomi hottentotti-legendat!
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WINTER PARTY
(entinen tikka- ja biljardikisa)

26.01.2013

HUOM! Seuraavaa ohjelmaa ainakin:
Kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain
16 joukkuetta= 32 henkeä
Kisan päälle mm. makkaran paistoa.
Bändi esiintyy noin klo 21.30 (kisan jälkeen)
Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut
järjestetään lauantaina 26.1.2013 klo 18.00 kerhotallin
Saloon 43:ssa. Osanottajia otetaan mukaan rajattu määrä,
ilmoittautumiset paikan päällä. Säännot ovat samat kuin
viime kerralla. Sääntöjen kertaus tietysti paikan päällä.
HUOM!!! parhaat palkitaan edellisvuosien tapaan ruhtinaallisesti ”mahtavilla ’’palkinnoilla. Kilpailujen aikana Saloon 43
on tietysti avoinna täysin normaalisti, joten saavu mukaan
ottamaan osaa tikka- ja biljardikisoihin tai muuten vaan
kannustamaan pelaajia. Saloon 43:ssa on
perinteiseen tapaan tarjolla mm. kylmiä
juomia edullisesti, joten muista saapua
vuoden ensimmäiseen kerhotapahtumaan
mukaan.
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Kuvat: Kari Leponiemi
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UUDET NAHK
NAHKAVYÖT
SAAPUIVAT!
KAVYÖT SAAPUIVA
SAAPUI
V T!

OSTA OMASI
TAPAHTUMISTA
TAI
TOIMISTOLTA!

Hinta vain
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T- paidat

2010 ja uudemmat
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Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Sadekesän kunniaksi pieni jenkkiparvi hohtelee auringossa. Kohta puolet harrasteparkista on jenkkejä ja sehän on ihan hyvä. Mutta kyllä kerholaiset voisivat
näitä pirssejään käydä näyttämässä vähän kauempanakin kuin Kankkulassa.

NÄHTY JENKKEJÄ
Lincoln kiiltelee aamuauringossa (mitä valittamista viime kesän
säissä oli, kun näissä kuvissa aurinko aina paistaa?)

Cadillac Series 62 Coupe vm. 1941
ei kovin usein vastaan tule, mutta nyt on semmoinenkin nähty.

Suur-Saimaan ympäriajo on perinteisesti viikko
Juhannuksen jälkeen, kesä-heinäkuun vaihteessa, tänä
vuonna 29. - 30.6. Se on pussihousukansan ainut edustava tapahtuma vuosittain. Osanottajia on juuri niin
paljon kuin järjestäjät pystyvät ottamaan. Startti kestää nykyisellä noin 210 lähtijällä tuntikausia. Lähdön
kuuluttajana tuli katsottua numerot ja oli niitä yli 200
ajopeliä.Tässä Buickin Super Eight vm. 1949 nuokkuu
yötauolla Rolls Royce Wraith Limousinen (vm. 1939)
kanssa Hotelli Heimarin pihalla.
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Kesän mittaan tuli kurvailtua jonkun verran autotapahtumissa. Suuntaus, että veteraaniautokokoontumisissa on jatkuvasti yhä
enemmän jenkkejä, jatkuu ihan selvästi. Pussihousut uhkaavat kuolla sukupuuttoon. Ihan liikaa Tampereen seudun roddareita ei kuitenkaan Itä-Suomessa näy. Ehkä venäläiset ujostuttavat.Toisaalta ei venäläisiä autoharrastajiakaan siellä päin näy. Jos näkyy, he ovat aivan silmät lautasina ja leuka kravatilla, että mitäs tää on, miten pääsis mukaan?
Tässä on lähes täydelliset setit: hienot pirssit kiskovat hienoja vaunuja ja kaikki muukin on viritetty viimeisen päälle. Ei näitäkään ihan häiriöksi asti ollut
Visulahdessa, mutta malliksi kuitenkin. Aika ihme juttu, että niin pienessä kylässä
kuin Mikkeli, mahtuu olemaan samaan aikaan ja vielä osittain samojen järjestäjien
järjestämänä kaksi isoa veteraaniautotapahtumaa samana viikonloppuna: SuurSaimaan ympäriajo ja St. Michel Oldtimer Run. St. Michel Oldtimer Run on jenkkien ja Folkkarien kokoontuminen lauantaina Visulahdessa. Siellä on pienen pieni
romutori ja paljon väkeä ja autoja. Järjestäjät ilmoittivat, että siellä oli 600 ajoneuvoa. Oma laskelmani päätyi hieman maltillisempaan lukuun, mutta eihän minulla
olekaan kuin kymmenen sormea ja kymmenen varvasta, joilla laskin.

Kameleonttivärjätty Caddyn Eldorado Convertible ja neljä suunnilleen saman vuosimallin (keskimäärin -73) dödöä ei ole hullumpi yhdistelmä. Poikkeuksellisesti autokin oli dödön nimellä ilmoitettu. Nämä tsutsut vetivät homman kanssa aika cuulisti. Joka tauolle ja iltakekkereihin oli
omat asut ja muistaakseni heidät palkittiinkin esiintymisestään. Rohkaisisiko edes tämä kerholaisia tutustumaan Idän Ihmeisiin? Nämäkin tytsyt siis puhuivat suomea tai ainakin savoa!

Joku auto aina tökkää öögaan harrasteparkissa.Yksi niistä oli tämä kurttukattoCaddy. Siinä on hieno maalaus ja pin-stripet nokassa tekevät siitä lähes täydellisen. En voi muuta kuin kiroilla, ettei lottovoitto ole vieläkään osunut.
Aamun ensimmäinen järkytys Syys-Restaurannan harrasteparkissa oli tämä
Pontiac Sunbird Turbo rättikatto. Kääk!?! Onneksi osoittautui nopeasti, että se
onkin tutun miehen pirssi, niin en voi lausua käsitystäni siitä, mutta köhköh, onhan se kuitenkin rättikattojenkki!

Hieno
Buickki
KesäRestaurannan mobiiliparkissa. Harrasteparkki on
ollut erittäin onnistunut liike Restaurannan kehittämisessä. Erityisesti tänä
vuonna väki on sen löytänyt ja moni kehui sitä koko
Restaurannan parhaaksi
osaksi.

Vesipisarat ovat pelkkää tehostetta Kesä-Restaurannan parkissa. Ne korostavat tämän Suomessa aikoinaan tosiharvinaisen vauhtiperä-Servoletin tyylikkyyttä.Yksilö on vieläpä erinomaisessa kunnossa ja todennäköisesti hieno peli ajoltaan.

Sarjassamme
enemmän
suomalainen jenkki kuin
edellä kuvatut erikoisuudet, on Studebaker Lark 6
vm. 1960, aikansa tyypillinen maalaistaksi. Stude
oli perinteinen taksimerkki 1930-luvulla, mutta tehdas hyytyi, vaikka tavallaan
se oli jenkkien mid-size- ja
compact-carien uranuurtaja.

Syys-Restaurannassakin paistoi aurinko, niin kuin näkyy. Tällä kertaa auringon säteet valaisivat Idän Ihmeen
Zimin, Molotovin nimikkotehtaan tuotteen. Prusin
Anttihan on tutkaillut näiden sisuskaluja ja aika vähän
sieltä neukkulaista suunnittelua ja tuotantoakaan löytyi,
että jenkkejä voi siis valmistaa muissakin suurissa maissa.

Vääksyn tapahtumasta 10.7. en malta olla laittamatta yhtä
kuvaa, vaikka Heikki Heinon kuvat viime Roddarissa olivatkin hienoja. Tässä Rättikatto-Caddyn kaverina Packard
Caribbean Convertible vm. 1955. Auton merkissä on reunukset aitoa kultaa?? On kyllä ihme sembalo, tämä Vääksyn
tiistai-ilta.Yksi äijä,Vähälän Antti, on virittänyt homman kymmenkunta vuotta sitten, ja hoitaa tapahtuman melkein yksinään. Väkeä on koko Vääksyn seutu turvoksissa. Tapahtuma
oli nyt 11. kertaa ja joka vuosi se on kasvanut. Kun tulimme paikalle noin klo 14, ja tapahtuma alkaa aikataulun mukaa klo 16, kaikki hyvät autopaikat olivat jo täynnä ajopelejä ja leivät (500 kpl) loppu. Nyt oli kuulemma
yli 700 ajoneuvoa. Kun tulimme syömästä noin viiden kieppeillä, ensimmäiset poistuivat jo paikalta, eikä tapahtumaalueelle enää voitu vastaanottaa ajopelejä. Pääsymaksua ei
tapahtumassa ole, mutta Markku Savijärvi soitti posetiiviaan sydänlasten hyväksi. Ihan hukkaan ei posetiivin soitto
mennyt, kun lapsille kertyi 1 193,31 euroa. Vuonna 2013
tämä Vääksyn tiistai-ilta on 9.7. eli heinäkuun toinen tiistai.
Tästä steppari-Kempsusta en malttanut olla näppäämättä kuvaa, kun Mobbarissa on muutamaa vuotta
vanhempi samanlainen. Facelift on muuttanut nokkaa
vähän linjakkaammaksi, lavapuoli on ihan entisellään.

Mustang Owners Clubin 30-juhlavuoden Fun Run starttasi Mobilian pihalta perjantaina 27.7. Piha oli niin täynnä
Musteja niin aikaisin päivällä,
että klubilaisetkin olivat ihan
ihmeissään. Niitä taisi lopulta
olla lähes pari sataa. Kuvasta
päätellen TAAS löytyi yksi kaunis päivä viime kesän sateesta,
mikä varmasti vaikutti tämänkin tapahtuman onnistumiseen.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Kuva: Hessu

Perinteinen sisääntuloasetelma oli vain kahden kärrin
varassa, mutta molemmat olivat sieltä hienosta päästä; Rodken olen jo muutenkin kehunut, ettei siitä sen
enempää.

TALVEA KOHTI

October-Swapissa oli myyjiä syksyn ennätysmäärä. Myyjiä riitti melkein tallin mäelle ja ostajia oli ihan normaalin hyvin.
Tänä vuonna pääsin paikalle vasta melkein
sulkemisaikaan, mutta onnellisen näköistä
väkeä valui vastaan suuria joukkoja talvirenkaita pyöritellen tai kantaen. Sää ei ollut ihan nappiin, kun sääennusteen auringon sijasta ripsui vettä ja oli muutenkin
vähän nahkea keli, mutta se ei tuntunut
haittaavan. Syys-Swapilla on kova brändi;
väkeä tulee paljon niin kaukaa, että heille on ihan sama sataako Tampereen ja
Ylöjärven rajalla.

Karmea yllätys, kun näin ensimmäiseksi Karman. Ei vaineskaan, Fisker Karma on kuin
isonnettu Corvette takaovineen ja –penkkeineen. Onneksi oli tuttu mies kyydissä, etten pelästynyt, mutta sisään en uskaltanut, vaikka pyydettiin.
Joskus tulle mieleen, että jos asuisimme Sowjet-Finlandissa (vrt. entinen
maatunnuksemme SF) pärjäisimme Ladan takalampuilla, eikä tarvittaisi
näin suurta kasaa erilaisia takalyhtyjä. Mutta kun ei, niin kyllähän näitä
tarvitaan tämän verran, eikä ihan riitäkään! Sinänsähän tämä on loistavaa asiakaspalvelua: koko osasto pelkkiä takatuikkuja ja niissä vielä lukee, mihin ne sopii!

Lumilinko on ehdottaman
välttämätön kapine, jos
Pirkanmaalle enää koskaan lunta sataa. Ei ihan
halpa, mutta kai tälläkin
kalleimmat käyttötunnit
oli jo takana.

Eurolla saa ja hevosella pääsee! Ensimmäistä
kertaa missään romutorilla oli vähän epäselvyyttä, mitä saa kuvata ja kenen oikeudella.
Tässä nyt ainakin riitti selitykseksi, että kuva
menee Roddariin. Ei oo ainakaan hinnan kiroissa!

Kesän mittaan tuli oltua aika monessa paikassa ja istuttua iltaakin
Alfamerin kavereiden kanssa. On kovaa duunia kiertää kirjakaupan kanssa ympäri Suomea tapahtumasta toiseen. Kirjat kävivät
hyvin kaupaksi swapissa, mikä on tietysti hieno juttu, kun Alfamer
on vakiomyyjiämme. Alfamer siirtyi Kariston omistukseen, mikä voi
entisestään parantaa yrityksen palvelukykyä.
Tässä on yksi swapin peruskantanarikoista. Monenlaista aivan välttämätöntä tavaraa on tarjolla. En kehtaa kehua, mutta pakko myöntää, että muistan ajan, kun Marilyn oli uransa huipulla ja Emppu oli
tähtitaivaan kirkkain tähti. Niitä aikoja on vaikea ymmärtää nykypäivän horisontista, kun silloin tähtiä oli vähän ja melkein yksi kerrallaan. Aikoinaan Frank Sinatra oli paljon suurempi tähti kuin Elvis
tai Beetles omina aikoinaan. Nykyajan tähdet eivät voi haaveillakaan
vastaavasta suosiosta.
Harmi, ettei tällä iällä oikein
enää kehtaa lapsettaa, mutta
silti melkein tuli ostettua tämä.
Meillä on työn alla Mersun 190
SL, niin tämä olisi ehkä ollut
mekatsullemme hieno kannustelahja. Komeat talvirenkaat olivat voineet olla käytännölliset.

Koska lottovoittoni ovat olleet aivan olemattomia, jäi tämäkin
auto ostamatta. Näissä kaksi- tai oikeastaan kolmiovisissa jenkeissä on huippuepäkäytännöllisyyden huimaa vetovoimaa.
Kuitenkaan uskoni loton rikastuttavaan voimaan ei ole lannistunut vähääkään. Ruotsissa nomad-tyyliset autot ovat kova sana ja
tietysti 10 vuoden kuluttua sitten Suomessakin ja sitä ennen lottovoiton on tultava! (tai en saa ostettua tämmöistä!)

Vähän piilossa piileskeli Musti, vaikka myynnissä olikin. Tosi siistin näköinen ja oloinen 296 cid veekasi automaatti -65. Ei ois varmaan
kotona haukuttu, jos olis
tällä pihaan
pyyhkässyt.

Cadillacin Hearset ovat lievästi sanottuna mahtavia pelejä.
Tämä yksilö on jo hieman iän ja ruosteen syömä, mutta aika
kähee matkailuauto tästä pienellä vaivalla tulisi.

Swappi kerää väkeä ympäri Suomea. Palttoista päätellen
Karstulasta oli tullut suuri joukko väkeä. Äijistä ei nyt ole niin väliä, mutta taustalla oleva dödö oli virittänyt itsensä jenkkiläiseksi
ÀIWDULNVLQLLQKLHQRVWLHWWlVLOPLlKlLNlLVHHYDORNXYDVVDNLQ
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Autohuolto ja katsastuspalvelu
Autohallinkatu 2, 33540 Tampere www.carup.ﬁ

Avoinna ma-pe 8-20, la 9-14
Puh. 045 121 1313
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KAUTTAMME EDULLISTA HINAUSPALVELUA!
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FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet netistä, toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

