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IIYRYSYSU - MENOL.AIMN on SA-IIK! n Tampereen kerhon kerhorehtl
se tulee kalkl1lo jäsen11Ie Jäsenetuna. 5 numeroa vuodessa. Tolnen
vuoslkerta. Lehteä vo1 t1]ata kerhon slhteerll.tä, mlelulmmln yh-
teis t1]aukslna kerholl.Ie .

SA-iIKln Tampereen kerho; perustettu v. i964.
Jäsenmäärä I.6.1976. 130 Jäsentä
KynnlaJäsenetl Salllnen Tolvo Kangasala

Tulmala Jukka Temoere

kerhon slhteer1, Etla Benko p. 951-440499
kerhon Johtokunta v.-76 Ja lehden tolmltuskunta.
SaJl.lnen r,e1}a lehClstöslhteerl
Pyykkönen Slmo

Vlhervlrte Mattl
Renko Hauno

Hakala iielge
Arvlo Penttl varapuheenJohtaJa
Järvenpää Mattl puheenJohtaJa p.93J--7r0048

kerhon valmlstumalsl.Llaan oleva tolmlntakeskus sl.1a1tsee Kangasalla
Ja on nlmeltään RESTAURANTA.

kerhon kotlpalkka on Tamperer postlosolte Tampere postlj-okero 28.

MYYrÄVÄNA
Kerhon tolmlnnan kesklttyessä pääaslassa Tampereelle Ja

Kangasal]e FESTAURANTAAN, on johtokunta alustavastl päät-
tänyt Kangasa.t"an kunnan Ponsan kylässä olevan kesäpalkan
KANTTIRANNAN tarjoamlsta myytäväks1, tlla raJolttuu kaunll-
seen puhdasvetlseen PlkkuJärveen 20m matkelta. koko pa

o. 4OOO m2. Tllai.le el oLe rakennusolkeutta.

TarJoukset kerhon Johtokunnarte Jolta saa myöskrn tarkempla
, tletoJa.
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Hyvät mobi-tistit l Tärläkertaa minulLa
on tilaisuus Jähettää terveiset hlu-
kan suuremmallekin Lukijakunnalle kuin
mitä kerholehtemme normaafistl tavolt-
taa. Tarkoitan tä1"1ä sltä että }ähetäm-

me tää1tä tamperee.l,ta vielä kiitokset
niiL-Le harrastajl-LIe jotka osarJ.lstumlser-
laan varmistivat L7;sta retkeilyaJoJen
onnlstumisen. Mukana seuraa myöskin Jär-
Jestäjien näkemykslä omllta vastuualu-
eirtaan. Toivon myöskin hartaasti että
saamme tähän lehteen Y Koistlsen eslteL-
män palklntotuomareiden tolmista Ja en-
t 1s ö lrrnln Laa tuk i f pa 1Iun kuulumi s e t .

.ros YKin eslteLmä ei tähän lehteen ehdl Julkaistaan se seuraavassa FS-ML:ssa
(llpaiLutehtävät Ja rrastauk,<et nlihin samolnkun tulosluettelo täseä tu-
Iee. KerholaisiIIe: kesäIomakauden iäIkeen aLkaa FESTATTRANITASSA talkooll-
Ie t vanhaan malliln, syksvllä pirletään kesäkauden päättä.1älset ja oyrlm-
me siihen että. perinteinen kokoperheen plkkuJoulu pldetään oman kurkl-
hir"ren aIJa.
Jär jestävän kerhon puolesta kiitän xalkkia retkellyaJoissa mukana.ollei-
ta mobilisteja, järjestelytehtävlssä olteita kerhol"aisia Ja erl rlike
talt;oksia .jolCen antama tukl o11 ratt<alsevaa a jo jen onnlstuml-sef Ie.

lrnslmmriinen (24.5) Restaurannan pel1o11e laskeutunut lentokone o1J.
Vainion Uskon sauvoma Jo-Iuvun lentolaite.
Slipiratasl-aivaa eikä höyryveturia o1e toistaiseksl Restaurannaaaa
niitrrynyt.
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KoSI(3I(PÄÄN. sauu.o.n3TKI 7. - 8. B .L976 Kostrenpää.n. Ra,nta.pirtill.ä

Jo perinteeksi- muodostunut sa.una.retki ta.rjoa.a. tänäkin vuonna moniouo-
lista ja anroka,sta ohjelmaa,, sa.unomi-sen, seurustelun ja ma.ri<kina.humr;n 1o-
rnassa. Tule ja. tod.ista. Keski-Suomen kerhon kunnla.kiemosta., siI1ä List.on
?enan lepsusormisella Grand Prix-joukkueella ei tänä vuonna o1e Elysee-
Brrlloll-e asj-aa.

!

Koska väIlaika.lnen &$i §//,2 käyttöma.lrsu &$/*:t?)& koettelee- myös' nobii-
Ieja, ei Sinua katsota. nitkädn, va.lkka tutet nykya.utolla tai mielur.mmin
kuonra-autolla tai reka.Ila.. Aiomme nimittäin järjestää sarularethen yhtey-
clessä surrren osien ja moblilien

VAIH,IOPÄt Äu

Keski-§uomen mobllistltha.n t jo vuosia, ostaneet nuilta. ka.iken käyttö-
kelpoisen (ja vähän muu tiutta jos Slnulle on vielä sa.ttunut jää-
nään ylinääräisiä auto ja., moottorioyöriä, eriI. osia, kuten esim.

, renka.ita, ta.nkke ja,, loka.suo jia, jirähdyttä.-
visteitä, va.nhoja vaa.tteita yms., ota. ihmees-
kaikenkarva.i-sia kaunallisia olera.atioita..

lyhtyjä, mit ita.
Jiä, kahvoja , tii
sä mukaan, niino

tareita,zln
r laa.ke\§tå

@grot
n\d.,rru.

e11ae.n

Pyytää saa mitä

&"
, mutta. osta.ja näärää hinnan. Ka.uoa.nkäynnin a.ja.t-

telimme a1o huutokaupa.lla lauanta.ina '1 .8. k1o '15.00. I\,jek1a.ril-1e voit
jättää ennen huutoka.una.n a.1kr:4. romppeet, joista. ha.luat oäästä eroon (ei
vanhoja akkoja) sekä hintapyyntösl', eiköpähän homma siitä käynnisty.

KoskenpääI1e ta.vataan!

SA.HK
K-S KERHO

.t/tJ
puheenJohte Ja ta j.'PA
vara

ottaa volton, el ole
111a sen paremmln kuln
an vaan senverran että

. t6%/"%/"%:f,,%%%%/,%%%%%%

Tälläkertaa olemme l[E Tampereen kerho päättänee!
aslaa [lysae pul]oIle lepsusormlslJ.Ia Kuopion poJ
lenpaaJalkalsllla kesklsuomalalglllakaan. - pa1 jäs I
noottorelne tolnll kerhomme parhaat suorasuthkut.
Jos voltto et tälläkertaa TIILE TAMPEREELLE tulen Julklsestl syömään mlt-tanl. hnrf hm. TTUSTAA }{AIffiARÅA [§tr'

Tolvonus JärJes te jf ffe r
tehkää klsa-autoon TIIRVAKAARI
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,7i sta retkelJ"yaJot:

Slhteerls tön Puheenvuoro .

Slhteeristö, Jonka tehtävänä on ajoJen järJestelyssä samolnkuln
retkellyaJoJ en kuluessakln tolmla eräänla lsena yhdysmles- Ja tolmek-
slantaJayksl kkönä on nälssä retkellYaJolsse oli,ut kolmlhenklnen.
tehtävlen Jako slhteeristössä( Helge Haka }a, Juhanl Salonen Ja Rlsto
Hietanen) on pyrltty vlemään melko Pltkäl Le sama]la tavoln kuln aJo-
tolmlkunnassa yleensäkk1n on tehty. Täst ä JärJestelmästä on ehdotto-
mastl hyötyä
rukal-la pohdl

hetl aJoJen alkuJärJestel stä alkaen. Kun tehtävlä po-
tt1ln alustavastl Jo vuos sltten kukln pyrkl ottamaen

ne tehtävät J otka tuntulvat lähelslmmlltä, J olhln tunsl kllnnostusta
ohonkln aJoJen onnls-

yl
1

tal rralLts1 ne senvuoksl ettärrkanavat o11 aukl It
J

tumlsen kannalta tärkels ln henk1lö1hln ta1 tolmlntolhln. Sanomattakln
on selvää ettelvät katkkl tehtävät menneet omln avuln Iäpl' slIloln
avustlvat kerhon muut Jäs enet aJothan on koko kerhon kunnlaasla elkä
talkoohenkeä bästäkään koltoksesta uttunut.

Käy tännön aslolsta ehkä tärkelnP mltä slhteerlstö J outuu suorlt-

,t

pu
1ä

tamaan ovat erlLaisten ll.molttautumlsten, llmoltusten, lup1en, anomukslen
Iähe ttämlnen, J ät tämlnen, PYY tämlnen sekä erliatset tarkas tukset, varmlstuk-
setrvahvlstukset. Nälden as lolden holtamlnen vaatll useln palJon alkaa
erllals lssa lnstasnsselssa slksl ne on hold.ettava suureksl osakgl Jo
tal-veIla. Ilmolttautumlset aJolhln täytyy holtaa hyvlssä aJolnrnlln o11
bäI1äkln kertaa tarkoltus, hetl kutsun saavu ttue tarvlttevat tledot
perlile la papet!-postlln. es ,v e er eon e e

taan nehän o o uunsaakka tlnglttYJä Ja
nltden pulttelssa pysymlnen tuo lloa Ja re lnau tlntoa enemmän sekä aJoon-
osaI11 s tuJ 1lle että JärJestävä}Le ke rhoLie. Automobl I Il - lähtö Lue t te ].on

Julkalseml nen ede.Ilyttl Julkasuun tarv Ittavan materlaalln tolmlttamlstc
klrJapalnoon määräalkaan, tämä o11 svv s1lhen, että mobll]elsta tledustel"tlln'
vähän plntaa syvemmäItä ulkoku%en kuvan myö tä. VaLokuvla tul.l klltettä-
vän runsaasti valkkakln sYY mlks1 ne pltl ö sana llmolttautumtsta }ähet-
tää el llmennyt klJ"palrukutsusta. Tuntul slLtä kuin llmolttautuneet oll-
slvat',ymmärtäneet yskänil Ja tletolslna tuLevasta lähettäneet kuvan'heiIl-
tystään, aJoneuvosta tarkoltan." Kuten jo 

"r,.,s"a 
totesln slhteerelllä tuLee olIa tletoa erl työryhmlcn

tolmlstarieuhdlttaa neuvotteluJa kuten nykyään sanotaan Ja tletenkln e-
räs tärkeä tehtävä on o}la vastaanottaJana er1}als1lIe ehdotuksllle Je
onJ"ftt" Jolta tulee kerholalsten taholta aslalllsestt esltettynE.
Lause Jotä el saa esllntyä JärJesteIyJen alkana .19t!"_y1ln"f set -yöt-
ennen rrolmalnkoetusta rrolsl nukkua rauhassa: EN ilfUl TIE'DÄ, KAI'SEN
JOKII MI]T] HOTTAA.

slhteerlstö /HH

5.6 jafneen Hietasen Rlstolla el ole paremrnln kuln nutllakaan...
val mitä Marita frouva ? (ps. ollko käpyJä rllttävästl ?)
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eli markkamääräisiä mietteitä retkeilyajon
tu loksesta .

Jo siIIoin, kun retkeilyajon ensimmäisiä budjettilaskelmia
tehtiin o1i taloudellindn päämäärä jo riittävän vahvasti esillä.
Restaurannan hirsikehikko oli tilattu ja maksuerät sovittu
kesäkuun alkuun. SilIoin tarvittaisiin rahaa tai johtokunnan
nimiä vBkseliin. Tavoite oli selvä: Ajo järjestetään minimikuluin
ja maximituotoin.

Kerhon oma panostus ajon ja näyttelyn mainontaa ja tiedottamista
varten pyrittiin saamaan mahdollisimman pieneksi.. Pyrittiin
1öytämään mainonnalle maksajia, jotka oman mainontansa ohessa
"kuuluttaisivat" meidänkin asiaamme. Yhteistyösopimukseen päästiin
Amer-Tupakan Belmont-osaston kanssa ja ajon yleiskuvaan liittyi
"savun siniset värit". Belmont kustansi meiIle pylväsjulisteet,
Daimondin teipit, asemakilvet jne. Mobiloil-yhteistyön tuloksena
syntyi Mobiloil-palkinto ja palkintopöytään saatiin moottorin
liukästusainetta, Kesoil-Pysäköintitalo maksoi osan sanomalehti-
ilmoittelua jne.

Kerhon varat saatiin näi1tä osin säästymään. Jäsenistön suhteet
liikemaai lmaan punnittiin ajo-ohjelman i lmoitusmyyntitu lokseIla
ja kunnossa tuntuivat o1leen'

Lämmin kesäsää karkotti monet mahdolliset näyttelyvieraamme
uimarannoille. Kävijämäärä jäi Iaskettua pienemmäksi. Käsiohjelman
painatuskulut oIi arvioitu alakanttiin. Joku muukin taloudellinen
takalsku koettiin. Kokonaisuus jäi kuitenkin selvästi tuoton
puoIe1le. Monta hirsikertaa Restaurantaa on jo maksettua omaisuutta.

TULEVAI SUUS

Harrastukeemme ja
Automobiilien ympä
Riittävätkö omat v
yhteistyökumppanei
vaalivista kansanj
todella suureksi k
Kannattaa ko ?

aJ
r1

ommer kiinnostaa suurta yleisöä'
11e on mahdollisuus kerätä suuria yleisömääriä.
mamme ja ,halumme tähän. Haemmeko tulevaisuuden
kaupallisista mainostajista vai esim. perinteitä

lista. Retkeilyajolla on mahdollisuos kehittyä
sanjuhlaksi, Mitkä ovat edut ja haitat?

oi
ta
uh
an

Simo Pyykkönen

ql ,,
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': ''' !-'?Lyr-ssä pääpiir-

teittäiu s€uraalrat asiat :

-hlnaus ia aioneuvo huoltq
-Juomien iako
-Pik-nik Paikan järjestämi-nen

-linjaauto ku1 jetukset
-maJ,oLtus
-iLta ruokailu
-ruokailu re gtarrrannassa sunnuntaina

Kohdittainlyhyestiasiatkulkivatseuraavallatavalla,
Ifirotto Ja hinaus aJoneuvoiksi Korplvaara oy luovutti käyttöömme

kaksl" kappaletta Toyota maasturia , Jotka ollvat luovutta.lan toi-

mesta varustettu,, Yesirö1iy, ja polttoaöne kannuill.arsekä hinaus-

köyde1Lä, tarvittavat työkalut waunuihin hankittiin niiden kuljet-

taJj-et toimesta, arrun tarrre reitillä ofri sangen väJräj-stä.

Juornien, Jakopaikaksi valitulla päIkåineon näkötor:rilIa
uskoLsin Juomien maistuneen, ainakin vettä ntikyi JokapuoJ'el-1a'

Pik-Nlk paikan sutrteen sorruin uslcÖmaan kloskl-enpL-

täjä^ril v.akuutte}uuo, vaj-n todetakseni paikalle tultuanL viitotuk-
sen kioskeil-lc Ja kahvilaan puuttuvan, sekä myytävän tuotevalikoL-
man pienuudenrasialle ei o11ut e.nään mitäiirl tehtävissäl

LlnJaauto kulJetukset pysäköintLtalolta Jäälroviin Ja

Restaurantaan suJuivat nolempina päLvj-nä suuremmitta rurrhkJ'tta,

J',a t?imän mahdol-listl mukana oltut v Paunu oyrn ruainio SISU omnibuaa'ir

MaJoLtuhsen suht€ren suurLn ongelma on liene ol1ut tarkoi-

tukseen sopåvien paikkoJqn vähyye rainakin täälä tampereerr suunnalla

.Iäähovia sopivampaa paikkaa ei tarkoitukseen löytynyt , Ja Iähes

kai.kki tralukkaatl.an sinne sopJ-vat yöpymään?

Yaikeulcsia ruokailun suhteen myös varmasti oJ-i, sekä sal-i

että kelttiö olivat mitoitettu huomattavasti pienemmä1le Joukollet
v..al_kka empä usko että kahdensadan kansalaisen ruokaillessa samaan

aikaan ftpaikassa kuin paikassa'r olisi mahdollieta. Jokaisen saada

plhvi tarpeeksi kuumana Ja ruokar:rypyt tarpeeksi }ryJ-minä.

Sunrruntai ruokailu suJuikin sitten Joustavasti Ja ].eppois-

asti restaurannassa keskuetelun 34 haitarin säestyksellä.
Kokonal-suutena aJatellen saraketta'THUOLTOTT huomioidcn val-

LLtsevat reallteetit voin vain todeta 'rhuonomminkin olisi voinut
mennätj Ja uutta varmastl me jokainen tästä opimme'

(. n-t':-
J }lonkanen



xÄvrrrlvÄ SEURAAUASSA

Tampereen pysäköintitalon kattotasanne alkoi värähdellä - jyrinä voimistui kierroe I
kierrokselta. Jännittävän odotuksen jälkeen ilnestyi sisääntuloaukoste kirkkaaseen I
päivänvaLoon 320Q-kil.oinen unelma -- llaybach. Päivä oli todella lämnin, vaalea kattcr{
tasanne höhri kirkkaana, ).t"r, tlubitatti o1i heitettävä pois. Jyrinä ja liitos-
kohtien kolahdukset jatkuivat. 'Aukosta putkahti toinen toistaan hohdokkaanpia
artonobiilejä kutakuinkin nurnerojärjestyksessä. MatkaavilLa o1i yleensä kulkuneu-
\roonSa verreten rrajanmukainenrr vaate'tus.

Otanpa jonkun pätkän fihnilLe -- ei, on mentävä ohjaamaan biilit omi11e paikoiLleen.
Vanhuksien karavaani pääsee ruuhkaantumaan. Vähäise1lä järjestelijäporukalla on
tohinaa, paikat ja pakkipykälät löytyvät ja tilanne pysyy haLlinnassa.
Lippuluukut on avattu. Kiinnostuneita aLkaa kerääntyä kameroineen kohteiden lähetty-
vil1e kuvauskulmia valikoiden. Rivien alkaessa täyttyä kiristelenune köysiä yleisön
pitänieeksi eril1ään peiLikirkkaista maalipinnoista. Veteraaniautojen keralLa on
jokunen konepyöräkin -- enimmäkseen Harrikoita.

Yleiaön joukoasa on paLjon asiantuntijoita, joten keskusteluryhmiä syntyy matke-
pölyjä pyyhtivien autonomistajien yrapärille. Menneet ajat tulevat miel-iin ikä-
uiehillä, jotka ihmeteltävän tarkasti muistavat biiLien pieninmrätkin yksityiskohdat.
Arvokkaita tietoja tallentuu harrastajien sitkeisiin muistisolukoihin. Ilmassa on

suuren urheilujuhLan tuntu. Vanhoihin sonnustautuneet harrastajat tuntevat ansaittua
ouistajan ylpeyttä ihailevien katseiden seuratessa heitä. Pieninunät näyttelyvieraat
see\lrt tyydytyksen Mini-Car-sähköautojen pyörittämisestä.

0pe1 on pop. Maybach ykkönen omassa luokassaan. Rolssi lumoaa arvokkuudellaan.
Igikki näyttelykohteet saavet osakseen ihailua, joku arvosteluakin. Ilöyryauto kerää
väkeä erviusLaatikon yurpäri1t e. Ajoneuvoluetteloita menee kaupaksi viehättävien
rlyyjättärien niitä kaupitellessa. "Naistoimikunta" kunnosteutuikin ripeäL1ä toi- '
minnallaan ja kiitettäväl1ä ektiivisuudellaan (tapojensa nukaisestil ).
Juoksua sinne-tänne, alas-ylös. Systeeni tuntuu pelaavan. Aurinko on lopultakin
kiertänyt pysäköintitalon miltei ympäri - yleisö häipyy. Yövartiovuorot on sovittu,
jalat eivät tunnu omilta, lopultakin päästään ansaittuun vaakasuoraan asEirtoon.

0n gunnunteia€mu. Vartiovuoro alkaa kuudelta. Aurinko on jä1leen aloittanut kier-
roksensa. Vihdoinkin on aikaa fikaauksiin. Otetaan väli1lä kierrgs neljänpoljetta-
vatla käyttäen puoltarniehitystä. Vartiokoira käy kierroksellaan isäntänsä kanssa.
Aike kuluu nopeasti ja näytelmä alkaa. Yleisöstä ei aiheudu harmia -- ovat paenneet
kuumuutta, tuhansien järvien rannoiLle.

Sattuu pieni kormelluskin. Joku talon vuokralainen on sulkenut ulosajoveräjän, eikä
arrainta iayay. Joudun ohjaamaan näyttely-yIeisön autot sisääntuLoväylää myöten uLo8.

Juoksua edåstakaisin, onnekai ei satu samanaikaisesti vastaantulijoita. Lopulta
löydän laitosniehen, joka kiiruhtaa avaamean veräjän. Pääsen takaisin näyttely-
aIuee11e.

Koittaa' iltapäivä
kåyn päästänäesä ke
ohi.

ja
11,

näyttelyesineet alkavat hajaantua onille teilleen. Viimeisen
o 2ö:n ,äista. Huokaan helpotuksesta -- näytelmä on onnellisesti

oaenottajia kiittäen Markku Renko
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RetkellYaJoreittl

§A-HK: n XVII RetkellyaJot ovat loppuunaJettu, puuttelncenkln Jär-

JestäJlen nlelestä kohtalaleen nukavaeti. BetkcllyaJo alkol abve-

nleton noottoriradalta, kulkl läpt HåiucenLlnnan kaupungln Eattulaao'

päIkäneel1e, vehonlemeen, Pellsaluen aLttoJen kautta Kaugaealan

Klsarantaan Ja edelleen Tanpereelle PysiikölntltaLoon' Retk3llyaJoa

Euunnlteltaeesg o11 lähtöpalkakcl vallttu Häueenllnna, tarkgltukaeng

tehdä autonueeota tunnetukei'
Kohtuuttoman pltkän ajonatkan estänleeksl relttl- ku1ki väIl1Lä n11-

tel pltkäetyttävän pitkään rrsuoravlivaislart keEtopääLlysteteltä

myöden. vastapaJ.noksL reltllle oLl eovltettu nJröskln valkeakul-

kulELa vanhanaJan Eorateltä. Matkalla olL uyöskln kak6i veräJää

turhan kiireen karslJo5-na'

osanottomäärä oll arvloltu noln eadakel aJoneuvokal, nlkä näärä L11-

tel saavutettilnkln. suuri oeanottaJanäärä alheuttt raJoltuksla

tehtävlea laatuun nähden, varslnalsla tehtävlä kun ll1ennäItt e1

otlutr vain nopelta llukuhlhnakyeyaykelär ruuhkaantuuleen pcloata'

Ne, Jotka aJon aJolvat Ja tulevla retkellyaJoJa ouunrrlttelevat Jou.

tuvat vakavastl harklteemaan osanottaJanäärän raJoltulta' Jotta pääc-

tälelln6roonral.nuttl-aJoneuvo-kysynyesysteenlstä,valbteIevl1a
nlelenkiintolelin tehtävl1n. Kannattanee nyöa barklta aJon luon-

teen muuttamista kokoontunieaJon Luonteisekel, kunnolllclne ttp{s-

nlckelneenrr.

Kilpallukyeymykaet, tehtävät, eräät vaetaukcet (hyviikaytyt) Ja

kesklmäärälnen tLetänYs %

Teoreettlnenmakslnltietämyspreeeattånäärä: 49 24/24 Ptetettä

Tl.Tehtävä:Yrl.tetäänvenyttääkunlnauha,Eenkatkeanatta,nahdol-
rlelnman prtkarrel åJon"o"oä aJaualla. Mlttaus tapahtuu aJoneuvon

"""ff."tt"ä 
pytattiyeäeä. Kuninauhaan el saa koskea'

<5 m tal nauhan katkeaminen
79n
38m
ilo m

stettä JO
etettä 59

o
1

2
,

(3r%,
(11,8%>
( 39,4 % )
( 13tg ?6 )

ettägt
ll
il
tt
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\2.}41h1nkäautomerkkelhlnllltetääneeuraavatnäärltelnät:
A. ,rJos autoon nostetaan kori kananmunla er yketkään caå aiirkyä
" iinnOspeflon potkkl aJettaessarr'

B. r,Auto eaa ol1a minkävärlnen tahanca kunhan se valn on nultarr.

vastaukget: A. cttroen ( Zcv I ? pletettä
B'Ford ( t ) 2

pi
pl4

2
%

%
TletänYs:

.t

t
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f3. l,llkä on autoni. ( AKU ANKAN ) rekleterinumero?

Vastaue: 313 2 Pistettä
TletänYs | 33 %

T4. I,{1tä polttoalnetta käyietään ?thåikäpönttöautonrt moottorissa?

Vastaus: Håikää, CO 2 Plstettä
TletiimYs z 91 '5 

'rt

T]5. Mihinhä automerkkeihin kuuluvat nänä I'Jäiihdyttimdnkortsteet'r ?

A,BJAC
vastaukset: A- rFA ( F9 ) 2 Pistettä

B.Renault(4cv) 2 !r

C. Volga 2 "

Tj.etämYe:

T6. Mikä rtnykymerkkirr polveutuu Laurin & Kleroent automobiillstä ?

Vaetaus : Skoda

Tletämysz 25rB %

2 plstettä

T7. Tunnlsta tänä oea:

A. Mlkä se on ?

B. Minkärerkkisestä laltteesta se on ?

Vastaukset: A. Pleni vetopyörär trmurikkart

B. Citroen automobiilistä
TletämYe: 4 pistettä 3311

2 ,, 4713

Tunnlstustehtävä:Tunnistarrkynttilånrrkoko,
A, B, C, D,E

TB. Taltokoe: n. 1O m päässä lankulla on J öliypurkki-a.
Tehtävä: Heitettäva puiart alas J kivel1ä, ios.p,rlkd_nu!3aa I piste.

(Purkeista kaksi alfuomalsta oli kiinnitetty lanlrtruun/

Taltamue: I Piste 14%

E

2
0
9
3

6 pietettä O %

4 " 2417%
2 " 5ar5 /o

2 pistettä
2tl

/"
/o

r9

Vastaukset:

tletämYs:

A. 14 m{o (

B. ?/8" (

c. 18 mm (

D. 1/2" (

E. lOnm (

M14 x
7/B -
MlB x
R 1/2
MIO x

piste1r5 )
1B )

1r5 )
K)
1)

1

1

1

1

1

lt
ll
lt
il

,
4
3
I
I

2
1

1pietettä ,
7

29
c
IJ

,/"

/o

/o

io
'/,

il

tt

il

lt
,

T10. l41tä tarkoitti uuttaaminen automobiilin valmlstuksessa 'i

Vastaus: Hitsaueta 2 Pistettä
TietänYs: 4'o'/o



f I I . l,llnkåirner.kkleet rrautonoblillsUmmlt'r ovat jättäneet nänä Jä1Jet ?

Kuvat A, B Ja C

Vaetaureet: A. DUNIOP 2 Pletettä
B. GOOD YEAR 2 II

C. NOKIA 2 II

TletämYg: 6 plstettä 72,
4 n 45r
2 'r 29,

9%
c/oo/;

Tl2. funnlsta automobLllit A Ja B

Vastaukset: A. Mercedes - Benz
B. Dalnler

Tuntenue: 4 Plstettä ?O,
2 il

TilXil. i{gken ohlttamasi ll.ikennenerkkl o11 ylelnen varoltusnerkkl,
lieåikl1vel1ä veräJä. Kulnka leveä veräJä oli ?

Vastaus: 295 cn 5 cm 2 Plstettä
1O cm I rr

(
(

1931 )
1.931 )

2 plstettä
2ll

C/o
5/o57t

+

I
Arvaanus:

T rxxrt. saLalnen tarkastueasema tolsen veräJän kohdalla. Jos veräJän
aukalelJoina oLleet plkltunatlt salvat lantln palltklokal verä-
Jän aukalsueta, nl1n kllpalLlJat saivat 1 platecn'

Antellalsuusl 1 Plete 6617 %

K I. KtrJatltnen tehtävä, kalkkl oikeln 5 pletettä
Paras tletäraYs: 4 Plstettä

K II. KtrJalllnen tehtävä, kalkhl olkein ;t4/24 pletettä. felrlitva
ratkalel alnoastaan JärJestykaen tapaukslssa että aJokllpal-
Luata olL tullut taeaPlatäet.

Peras tletänye: 18/24 plctettä
Kecklnäärälnen tletärnys 38 /" 24/ zLa plsteeetä

Muut olkeat (hyväksynättömät) vastaukeet, mlkäll nlltä tulee, Julkals-
taan geuraavaasa numero§sa.

2 plstettä 17 rZ %

lrt2Y,

pa
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SA-I{K: n ,(VII RiTKiiILYriJrJ 19V 6 iiiIp. Ir: o_ _._
i(irjallincu teht:ivåi KI, pala,utcta:..n ti-!yti;ttynä tari<a.stusasernal1e TB.

Ele tä;-in :ruclcnvuosie,:di..n taiiaist.:i aikai.i, l':r,1i:rane.;iilrL tcltij;i on itirJoitla;tnt
vuoden 192:r. 'i'ain:li.riu.ussa valnistui 1j-i.riljocna.s i-,rorci, ja l<ie1tc*
laki on voir:assa.
1 . Suornen Tasavall a.n Presidentti on

a. Relan.ier
b. Svi.nhuivud
c. ståhlberg

2. Vuoden 1o1:ussa on automo'oi1-1ej;i rekisteriss:i 1?.'13'å Xpt,
montairo,6 näj-stä on henl<il-öar"rtornobiilejä?
a. lJ, 1o .5
b. 58,16',5
c. öc,1ö,å

J. Kuinka monta i6 vuoaen lopussa rekistcrissi olevi.sta
henk:ilöautomobiilej-stä on eu:'ocp.calaj-sia?
a. l5 r1 ,5
b. 11211 ,J
c. 20r1 ';/o

4. Kui-nha paljon vuoden lopussa rekisteriss;i olevi ssa
automobiileissä on yhteensä tehoa?
a. 225,)04 hv
b. öZr.öi)h hv
c . I1)). JJ.1 hv

). Vuonna. 'l92li tuotiln maahan c)55 moottoripyörä=, kuinha-
'paljon tuodaan tänävuonna?
a. 12te5 'ur1
b. 2345 lr"pt
c. l{) }rpl

5. Tasavallan Tullilaitos takavarikoi pirtua tänävuonria
ä., 'l».ii89 1/21
b. 214.889 1/2 t
c. 623,889 1/2 t

?. §yyskuussa maksoi T-Ford Touring Äineri-ikassa ]80 ii.
Kulnkapaljon naksoi Chevrolet ?ourer?

454
53'

E

B. Vuoden lopusoa iei"isterissä olevien herririlöau-to-
mobj.ilir,terkicien irholno irärjessä"

1. 1o rd
2 Chevro/ el
a. Fial

pis/ee'/

f,
$
i;
il

a
b
c bö

,nAg. 5

_a

X

)

\

/

\

/

b

X
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1976

Vastaa lyhyesti seuraaviin lcysymyltslln ja palauta tehtäväka..vake
tarkastusasenalle'! 13,
I'{1kä11 aJokilpailussa tulee tasapisteitä ratkaistaan JärJestys tämän
tehtävän perueteella.

SA-HK: n XVII . RETKEILYAJO

KlrJallinen tehtävä KII

8.

9.
10.

11.

72.
11.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

2).
21,

K1Ip. n:o

Mlhlnhä automerkl.,iin liittyy'rHURI,iIOi'l HENGETiiR'i ?

Korvensuu autoraobiilin syllnteriluku?
Minä vuonna syntyi I{enry Ford enslmnäj.nen?

Koska otettiin käyttöön Suoinen ensimmäiset
llikente enohj ausvalo t?
Koska T.A.Edison sai enslnmäisen hehkulauppunse
toimirnaan?
Mlrrkä yhtymän vaLmistama automerkki o1i EDSEL?

Mlnhä mitan muodostaa kolme tähkän kesiceltä
otettua ohranjyvää?
Kuirrka kauan on ttimnut Suomen vanhin autokauppa?
Mlnkä automalLin lenpinimi on "KELTAIIOKKA" ?

Koska Englannlssa kumottiin ns. punaisen lipun
lakl?
I,Llhink"ä automerkklin llittyy P.J.Heihkllä?
Mihlnhä automobiili-n osaan ltlttyy sana trcantileverll

l41nkä automerkin tyyppl on P!2001 ?

Mlkä automerkl<i on saanut nlmeneä ntl tlellinek'in
mukaan ?

tlissä maassa on valmistettu KIl,l autoja ?

i"lthinkä lilttyy nimet: trStepneyrr, rrProvtodn-lkt' iarrTreugolnikfr ?

I,lissä maassa on valmietettu v.1914 liotosacoche
moottoripyöriä ?

Koska puhallettiin l5OC?O34. Kupla '?

i(uka oli. Deutzissa tasan lOOv. sitten tehdyn
mullistavan :nocttorikeksinnön tekijä ?

I{1stä Jarnes lVatt on tullut tunnetuksi?
rrNykysuomalalsettr automerkit ?

1

2

3

4

,

6

?

Po //s Rolge_
2

/863

/8??
Ford

Tuuman
7/r.

Foral La,

/8 96
Fr:n/andt'aan
Tottsi lukse-cr?
Saceb

arc dee
Van)r r;,t1;

Pcn,Loisiin

Sre
., . ,!'tlSt€Sä

/?zA

tVico/aus O{o
tldvr,.ltonqg sla -

,
Toi/o
saob
r/anaia

tnax. .pisleet 24i2q

f lsdt
\t osz
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TULOKS rA . . . . . . . .

Concours de Elegance ennen vuotta 1971 vaLmistetuille autoille

1. Wi1lys-Knight 7928
saara lr{äke]-ä 725 t25 Pistettä

Zc Citroen A Sport 7927

Korpiwaara Oy
t14r5o pistettä

Concours de Elegance ennen vuotta 1p41 valmistetuille autoille

1. Maybach Zeppelin 1937

Yrjö Amberla

Plymouth 7933

Ilmari hlonkala

127 )5O pistettä

1,22 tr0 pistettä

Ajokilpail-u ennen vuotta 1941 valmistetuille henkiläautoi1le

1. Markku Pönkänen

Ford 7959

2. Olavi Sallinen
Marmon 7930

3. Söderblom
Packard 7939

4. Harri J. Honkanen

Citroen 7927

36 15 pistettä

75.r5 Pistettä

7115 pistettä

7715 Pistettä

5 o Olavi Järwinen
F orrl 1929

6 o Rainer 11ä1<ipää

Fiat 7927

7 o Juhani Arwio
Ford A 1928

5o r5 Piste''ctii

29 t5 pistettä

29 15 pistettä

Bo Veik.lro Trrominen

Dodge 7)24

9. Voitto P'antanen

Ford A 7928

10o John Strang
Ford A 7928

29 t5 pistettä

29 tO pistettä

29 rO pistettä



TULOKSTÅ,...rc.o

AjokiJ.pai-1rr ennen wrrotta

1 ) Sel:r:o Airahsinen
Ford 1955

2. Raimo Flelenius
Mercurf 1952

J. Matti Lehto
Fluclson 1954

4. Larirmela

Rover 195lt

5. llril< Ahonen
Gaz 1956

5. Rengt ltröjd
Hi1.l-nran 1952

?. Fertti Yirtanen
tli\1r,I 1956

. >" '. .' ."l-.;:'i-a '''''l

,l i. r:. -r '. 
t) 

", 
i:

9o .Tr:trl<o ii> --i::-,<:n

, .: ^. l.i, .--e il y)":

't O. ae i; o Tuoninen
lrlercecles *llenz 795 7

\jokillraj--l,u en.nen wr;ot. 1.a

1 . l,'la t t i. 1l'a lvi o

iLIarIeY-Davj rJson 1921

2. Ilettcri 'Salonen
IIarIey-i)ar.itlson 1 933

3. Erkki Söderberg
Harley-i,taviris on'L93 1

4" Olawi Linciströnr
I-Iarley-i)avicls on 7926

/5:

i956 valniistctui,-l-tre henl,;ilöa-utoill e

72 pi^st.ettåi

JO nistct lä

25 r5 p.i-stei.tii

?,5 rt pi.c;e1-tä

?.5r') nist.ott'i

,' ,l r, , \ nl..t I r, i I .,

,_,1i, i .ri s i, ,

1.1, r 
ri ri-st...: l'1.ä

_:' ::l i i_!_;:: i : I

24 rrl nj stcttii

1 !''i6 v;r lrris l <: i.rril lc lisrlttorj-nr'örj,1l.e

2r) t\ pistettä

?6 t5 pistettii

1J, O pi's1-t:1-tä

9, O pistettä
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TULOKS TA . . . . . . . . .

Ajokilpailu ennen vuotta 7945 valmistetuille kuorma- ja erikois-
autoi].le

1. Ivlatti Aakkula
Diamond 7929

2. Risto FIöylä
Forcl TT 7926

3. Leila Sallinen
Chevrolet 7928

4,. Y. Paunu Oy

Sisu 7939

5. Heiltlci Kotiranta
Ford AA 1929

2915 pistettä

tBro pistettä

17 15 pistettä

17 tO pistettä

72t5 pistettä

Ajokilpailu historiallisten automobii tityt,-5;+:t autoilie

1. Eeva Flrvasti
Ford 7977

2o Anna l a.l.inen
Hupnobile 7928

3. Saara lt'iäkelä
lrri]-lys-Knight 1928

72 ,O o j-,s te tt ä

24ro pistettä

Concours de Elegance
r,ra tica avil1e

tl.. .lcrnra Yiljanen
Ito].I.s-RoYce 7977

2, Osmo'Jalo
Chevrolef 1977

]. Esko 1rrirkkala
Ford T 1927

4. Olavi Suojanen
Essex 7950

7215 Ptstettä

ennen vuotti: t945 val:,:istctuitla ;rjoncttvoilla



Automobilisti
Matti Järvenpää
KyrosI{osI(l-

B.6.tgt6

Hei Matti,
Kiitos viimeisestälOl-i oikeiu mukava tavataSAHK-rallissa ihanass

maastossa.
Mikä1i §tnä ja kanssajärjestäjäsi ette loukkaannu niin haluan

rakentavassa mielessä esittää muutaman näkökohd.an( Huom. &rvos-

telu ei ole.ilkeämisestä vaan ainoastaan saadaksemme vastaiset
rall-it :,entistä ehomniksi.Miksi kirjoitan Sinulle eikä SAHK:n?

Sain nimit'täin kuulIa että Hyrysysy-Menolainen on menossa painoc

Kirjoitin niuittäin samanlaisen "huomi.ota matkan varrelta"

Keuruun ralleista suoraan SAHK:n lokakuu§sa 19?5 nutta se ei ole

vielä nähnyt päivän va,loa.Lehti kulkee kai kohti lopullista
kuolemaans a.

I)narlit :-976

-kaipasin romuauton tunnistamistehtävää.Tänä on tietenkin vaiket
järjestäjillermutta hauska osanottaj i11e.
-muutamat kysymykset olivat mahdottonia ruotsinkielisille (vaik}

osaakin suoriea)

-täytyy saaala ajaa.,hitaasti ja siitä huof imatta saacla jotakin

suuhunpan-tavaa.Meitä oIi useitarjotka saavuimme ttsuljettuun

ruok aI aan rt

-pöytäj ärj estys Motorestissa. Kun varaa paikan ihnoittautumisen
yhteydessaärlunastaa illalliskortin startin yhteydessäruutta on

siitä huolinatta yhtä odottamaton iltajuhfassa (pöydät ja tuoli;

kannettava puutarhasta) j a istuttava eril-Iään valtaosasta os8,n-

ottajia niin mielestäni jotain on vinos'sa.
Eiköhän muuten nimilaput rinnassa olisi paikallaan oppiaksemme

vähiteIlen tuntem&an toisemme.

Mutta Matti&Corymmärtäkää minut oikeinrsil-1ä raI1y oIi hauska'

mutta ulkopuolinen näkee eräät asiat toisin ja tästä syystä



olisi paikaltaan keskustella rallytunnel-mista kunkin rallyn jätteen.

2 ) rnti söint itilpa'-run arvostelu:
Kommentit pitäisi saada lehteen.OIisi mukavaa niin monen kuin

nahdollista saada l-ukea ne hyvin valitut ja opettavaiset sanat

joita arvostelutuomari- käytti.Kuinka muuten amatööri tietää

mikä on tärkeää ja vähemman tärkeää kilpailussa.syy siihen miksi

emme kuul-Ieet arvostelua selviää kohta l-:stä'

3)Ja sitten toinen sY däntä IäheI1ä oleva asia:

Mi11ä tavalla voimme oIla avuksirjotta myös suomessa olis säännö11i-

sesti ilmestyvä automobiili-1ehti. Ilmestymiskertoj a saisi o11a

esim. \-r/vuosi.Lehdenrjoka on jåseneturpitäisi toimia kaikkia

ha,rrast a j i a yhdi st ävänä l-enkkinä .

Tässä olisr mahdollisuus saada antaa j a saada informaatiotarilmoittaa
j.n.e.Ehd.otusrjosta aikaisemmin on keskustelturmutta joka syystä

tai toisesta ei ole toteutunutrehkä ei edes harkittu:

Paikalliset kerhot/paikallisosastot voisivaf, vuoronperään julkaista

lehteä etukäteen Iaaditun aikataulun mukaan ja postittaa kappaleen

kaikille j äsenille ja tilaajirre. (Hyrysysy-Menolainen on kiitettävä

esimerkki ).
SAHK:n "pääkonttori" voi sitten avustaa ajankohtaisilla tied'oi11a

1ähettänä11ä ne julkaisuvuorossa o1eva11e toimittajalle'Menettely-

tapa ei käsittåäkseni loukkaa ketäänrpäinvastoin tämä olisi haaste

j aloon kitPaan
Lehden tarkoituksena on antaa informaatiota kaikille asiasta

ki innostuneille asuinpaikast a huolimatt a ( ratlit rvakuutust ariffit,

Itäyttönaksut j . n. e. )

Jakobstadsnejdens veteranbilssälIskap ei tosin oIe sAHK:n jäsen

mutta monet henkilökohtaiset jäsenet ovat ja olemmä valniit

kantamaan kortemme yhteiseen kekoon lehden aikaansaauiseksi '

Pallo on hetettyrkuka ottaa sen vastaan'

Autonobi

';;:l'5
iliterveisin,
IL
op

)).'

(ttpietäisaaren kerhon sihteeri" )
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MUISTIKWIA J.A, KRlTIIKKLÅ 22.5.76 prDETyrSTÄ SA-Iffi!n r?,sra retkel-
lya Jois ta .

Ahvenlston näyttelyarue orl hyvln Järjestetty. &ilkaa katsoJla el
ollutrautoJa saattol tha1l,la Ja kuvata kalkessa rauhassa. Läht5-
palkalla oll mukava kuuluttaJa. Ahvenlston moottorlrata on nlln
hleno lähtöpalkka että seJ.lalsta tuskln muualta 1öytyy.

l. Enslmnälso}l-ä tarkastuspalkalla oilvat sekä lnformaatlo että
muut JärJestelyt huonot. sltäpaltsl kumlköydenveto oll turha Ja
ml täänsanoma ton.
2. Hämeenllnnan relttl ol,1 mukavarmutta s1tä o11 valkea aJaa valk-
ka relttl ollkln merkltty. Y}loäänsä täytyy nllnkln lsossÅ rallle-
sa ol'Ia Jokalnen tienrlsteys merkltty, myös seLl"alnen Joka vle suo-
raan eteenpäln. YIelsöä o11 thmeteltävän vähän ralllreltln varrelle
Nälnk1n suuresta ralLlsta o11s1 pltänvt llmolttaa paremmln nlin et-
tä thmlset ollslrrat osanneet mennä reltln tärkelsl1n oalkkolhln.
3. Ralllrelttl o11 mleLestäni hyvin rrallttu mutta val"ltettavaa o11
ettel ruoka r11ttänvt kalkille klLpai11Jo11Ie, Luullaksenl ra}l,ln
pltuus ei salsl yllttää 70 km ja alka ei salsl ol}a vlittä tuntla
pltempl Jotta ralll voitalsiln toteuttaa. ral--Llstahan täytyy saada
nauttla elkä siinä pldä tuntea itseään marttyyrlksl
4, lvläkt päIkäneeIlä oJ.l monelLe autorle alvan .Llian raskas,ehkä
JärJestä jät eivät ol.,teet a jaterleet aslaa ????
5. Mlksi nlln vähän moottcripyöriä ori mukana sA-IiK:n rattlssa ?
Ilahduttavaa kylrä al jotaan ehkä nyt suomessa perustaa Hlstorla.,l--
llnen Moottorlpyöräkerho. se Jos mlkään saa ne monet hlenot pyö-
rät maassamme llikkeelle.
6. Juhl-ava maallpaikka tampereella. Pö.l-ylset autot kllrslvät nl1n
hyvln kuln taisivat aurinlon paisteessa.
7. valokuvien myynti o.rl järjestetty röyhkeä.trä tavå1.1a, Jos kerho
ansaltsee myynnillä voldaan se antaa anteeksl muutoin on se täysln
tuomlttavaa slIlä kaksl mustavarkolsta varokuvaa el saa maksaa nlln
pal J on.

Pletarsaari .17.6.1976
P-J r-itlkrrist.

Parahln PEr,r,E t
Tuhannet klltokset klrjeestäsl Jonka -Lehtemme tolmitus sa1- vastaan-
ottaarse on ylIäkuvatunl-alnen noln sanasta sanaan. Perustel-tua krL-
t1lkklä mlltel kalkkl, Ilsää tälla1sta valn nlIn elköhän retkelly-
aJoJen sanoma s11tä ptkkuhlljaa klrkastu. Vlelä tuoll-a1nen kielei-
Llnen pflpö i<utn ra111 esllntjry klrJeessäs1 melko useln, automobllIl-
en retkellvaJohan on rrallsn Jotaln muuta kuln raIlla mutta tässä
saatta nämä klellselkatkln näyteIlä omaa osaensa. n

Tuskln ofen olkea henklIö vastallemaan eslttäml1sl epä ym. k«rht1ln
mutta teen sen-kalken uhalIakln Lählnnä s11tä syvstä että iehtemme
toimituksessa on kesäJ-amareikun Loma. Jouduin tuota JärJestelytouhua
seuraamaan vähän nlinkuin slitä sivusta ja oJ.ln nilnkuln kaLso k1r-
vesrelmitään kunnotLa roppuunsaakka kalkkea kuitenkin vähäfi.
OiJ'aan vaan yhtämieItä Ahvenlston sopivuudesta ajojen tähtöpalkakst
myöskln tulevaisuudessa valkkakaan en samalla paikkakunnalla pllet-
vien retkeilya Jo Jen kannatta Ja erlkolsemmln olekkaan yksinkertalses -t1 s1ltä syystä että ne ovat kohtuutomam valkeat slnnä Jonkun muun
kerhon Järjestää.ja sltten ne muut kohdat. Ivlltä tulee slihen kumlköyden vetoon Ja.sen mielekkyyteen sanon vain että seurasln sltä vuoroanl oaotåt-'
-Lessa Ja erikoj-sel.ta mlelenkllnnolta, tehtävän sanoma oskoaksenl
o11 thmlsen suurl ahneus alna plti vaan enemmän venyttää kunnes slt-ten katkesl Ja ahnäfiääTfa o]t i,:n roppu, näln tals1 käydä met]Ie
molemnli.l"e .



4ö.
2. kun sel-l_ainen kartta ryödään kouraan kyllä pitäls osata, tletystl
voraa"n myöskln merkkausta parantaa. Emme tätä varsinalsta aJoa pal-
jå" Vi"tsätte malnogtaneet koska siltä e1 ntln suurta hyötyä o1e tä-
åå" iy,rlsessä-äiät"", 9rl s1tä slelrä mlerestänl alvan tarpeeksl'
3.Nlln kuuJemma ioppo!- Ja se o.l-1 valltebtavaarpalka.l-tlseIIa urhellu-
seuralla ef natojåä-n ofiut olkeaa kuvaa osanottaJamäärästä' Evästä
mukaan seuraaval.La kerralla sltä ofl mukana vanhåanalkaankln kun oI-
t11n autoretkel].ä: Nauttla retkeliyaJosta pltääktn, nauttla s11tä kun
näkee tolsla uskonvelJlärkaunflta maisemla, hy.myflevlä. thmlslä re1-
tln varrellarnauttla if tåa myöskln renkaan paitt<auXs9s.t?, kansltll-
vlsteen vatrrdosia, syiytystuippien valhdosta Ja muustakln hsuskasta

Jos, tuntee ltsenså tnärityy"l!;i tolsinsanoen on uhrannut enemmän kun
on saanut aJosta irtl on- lokln mennyt p?l?stl vlkaan. omasta Pu919s-
tantkln voln sanoa tuolLalseen pertäteä1I1seen talvlaJoon lähdettä-.^o
essä että se vasta on suurta Juhlaa kun on tuollalnen hel'mlkulnen -'18-

aemuyö Ja edessä talvalta alåakln 500 km Ja alla 2o-lukulnen Fang-
kalalnen "rrorrrlå-'"u .Joskus plstää kysymään h1lJaa ltse1tään että ml-
kä saa melCät Illkkeelle ?

suvat.
5. Konepyörlen vähyyteen tuskln Ja"JgstäJät ovat syypä1tä plkemmlnkln
.VVrriräi .töyryy-iääenrstögrä tai miten iuon nyt s?1-ols,. taltaa vaan
oita nl!n että [uä ranaetään koko pelheen kanssa Ilikkeelle tuntuu
s e automobiill päremmaf ta valhtoehäorta, tulls le J'ulse t poottorlpyörä-
miehet ovat taas tuku slnänsä'
El vaan aljota ,rår, on myöskln perustetturTääI1ä Tamperee+ra nlmitLäln
sllhen kuuluu meicänkin kerhostä jäsenlä. Enenmän tästä ',salaseurasta
seuraava.*t ityRySYSSÄ Jos ovat halukkalta kertomaan alna plenl pals-
tatll.a löytyy kllpalliiallekkln'
6. Maalipalkka o11 kyträ 0K.
7. Kallllt kuvat? taia jot-1a kuvla myytlln,nikä silnä niln kauhean
röyyrkeää ott,sekö ette å1ltä pltl kli'ial]lsestt ilmoittae jos el ha-
Iuänut val miXä? valvana se ainakln o11 plenl. Kuvat slnänsä meko

hyvlä malsema sopiva koko porukka autossa meno pääi}ä. Ja ennenkalk-
käa automob111l iurl lkulstet,Lua r?:sta retkellyaJolssa Ja mobl111s-
ta on kerrankln kunnon kuva. Sitä e1 läheskään kalkll'la moblilstelL-
La tähänsaakka ole 01Iut, el alnakaan s11täpäätell-en kun pltl osal-
IlstuJaluetteioa kasata, oll kuva Jossa kokoperheen. sllmäterää kange-
taan iosirus 20-IuvuLla t<oko I{r?" voimln.oJasta pyl!{ylt!"1 kuva Jos-
sa juörf onnelJlnen lsäntä o1i tonut pohJanmaalta 500-1000 kg ruos-
tetäa kotlplhan nurmlkollär tai kuva moblLlstln sukukokouksesta Jos-
sa koko malnlo suku ky1}ä hyvln erolttuu mutta automobltl'lsta valn
tuulllasln oYlväät.

'DELAGEkoskella L9.7,76
ma tt1.iärrrencää

4 l/'äkl DäIkänee1 , sen ra
tää relttl1n, usk sen o
pal11jotta. En ollenkaan u

TIEDOKSI KAIKIi-,-E MCBIT,ISTEII IE....... r

Suomen hlenolnta automobllJ.lluetteloa (=J-?: sta retkelJyaJoJen osal-
IlstuJaluettelo) on saatåvana Tampereen kerhon slhteerlltä, kerhot
Lehkäå yhtelstilauksla näln tulee postltus halvemmaksl Ja em. J.ueb-
,.elolden hlnnolsta kyJ.lä sovltaan.

tamestarlt halusivet dhdottomastl slsäl1yt-
lleen e}ärnys myöskin suurlm:nel1e osalle k11-
sko että automobllLlt sellalsta makeä vlerr^k-

Å , i:ön al l.uvaiheet Suomes§4, -kir joltuksen Ioppuose iokS o-Ll Luvattu
r.,,hän 11umeroon Joud.utaan silrteån seuraavaan lehteen Julkalstavlssa

:van materiaalin runsaan tarJonnan vuoksl.
tolmltus. . .
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Puheenkul J ettaJan natkaeea

Erääsåi satelseua hclnåikuun aaruna kaneandoppell IåihtL Delagekoske1ta
'tarkoltuksena käväletii Pletarsaarecsa Ja samalla helttciä eräe anrolsa
noottorlpyörävanhuc A1aJärve11e. Joesaln natkaa vamella kävfunmc katsomaesaIoroe nerkkletä skootterla, laJlseaan varnaan erelnmäislä vuostcadaa alku-puolo1ta. §lLnä oL1 beneataakkl nuotolltu anatonlseetl olkel-n kulJettaJanahterln mtkaan, nuletuttl Iähipnä noJatuolla. oD varnaatl ollut eån aliratrgil-la tclllä pleni ne pyörinecn "näutlttävatr aJettava. Enneu ptetarsaarta polk-kealue Groopln Dagen l-uona vaar cL ollut kotom,, Jotcn cme nähneet pätka1-llsta kattoalncnalLletoa. Pihaesa huonaetnue, et[a-doppelin laturia laakerlo11 tuLl-ut natkanea päåihän. 011 lauautal-iltå Ja keJ.lä- 18, puutt"il;"k;;i-
62O5 kuunaltakla- puolea suoJattu. Uskotme nfeta eilloln åtie uen vot valhtaapuolta lltoa putkanatta. Ilätäragvauksen tunrin lähdlnre aJanaan pletarsaalg61r
§lnne pääetyänue- vagtaan aJol tuturräkölnetr rJeg Ronurfar"ciitä doppeJ.l
Sk1ä y|pärl Ja kllreesti iakaa aJoon. salune Renun kllnil ja pysähtyaään
Ja Bengt Enahan elldi olil. Hänea yatävälIieeIlä avustukseirä*" eainne palkal-lleeeta wlrl<uvaunun korJaanosta uudet laakertt ja palkan missä voLnne alolt-taa korJaanlsea. Laakerln vaihto suJul hyvla nuita-Iaturln läplnenevtenpulttlen pälstä trtoavien rutterLen-aeeni.us vaatl koko tuuletin rakennelranpurkaulsen Nyt se oeataan, ni 1rt paUon eltä harJolteltllu. lhaatlellä seei käy llnan varalaakerta ia 55 nirrin hyleyavalnta. salrule lronnan ropulllseetLvarnllkel vähän onnetr yhtäioläta, nlhln å""i.t a palkal.J.leen wtir llikkeen poJatJaksolvat pltää me1lIe 6euraa._rittoe uefifel-se el oltsl onnlsttEtt varEåaDmrua Ila kuLn Pletareaaros§a.o roppuyön vråuåne pa1ka111s"riiliårTiä1;ätä;alssä enslmäleeksl kysyttlin tuäneänero Ta-npereea puoleeta 6e,nor.e1a kave_relta.Jotka aJavat autoroblLetrlla. Epälllunelontun luntevaarne, rlnenl ettäkaverlt ovat o1leet eaEålra lrtanuotioLla i"ri vuoet sltteu sarasaa palkaeea.Nvt toLeet Jåilvät pltänåiäa nuotlollo tn;;kä;-j" *"-iarräid;; iukkunaan.Aanr kuudelta Jatkoiune natkaa., tsoeka enne räaklnneet neratiä[-ä;;ä"ailhen aikaan aJellnne kohtl Keuruuta.

KeuruuLla ol'1 edeemenneen halta,rlalcorjaa;an Jäärletön huutokauppa, nlhtapubcer*rurjettaJa otr':[ erlkeeca kutsuttu. §r"r[a hän korJaslkln parenpaantalteen kuormalllsen haltareLta. sanaLLa nleherrä or.1 ollut uudesta alkaenvuodeu l95f d1eeel nersu nikä o];t lo fuitennii ferftty nyynään, todeni&ikölrestikovaeta htnnaeta. 6Y'-vvit rryJAacrr

AJ'aJä'rvelle pääatyänne purlune noottorLpyöräa kuornaeta Ja pyörän odstaJanJohdolla tutuetulnne rylä:r auto-nob.llll änläwlrkatla. Kilonetrln säteertäIöytyl ka$el hwlnlaltåttua A-Fordlar *rri"""lrr.okolneu avo siuaebatter,parl r-Fordla, hwä rretukrra 'ralnlst"itta Ja wlcrä or.lei Iöytjr'yt Jotainrultakln nutta nelLle tull Jo k1lt: r"np"i"en suuntaau. Täydel1lnen Ja nekaa-rdseetl kunnoeea oleva l-auio or.:Lel ;iila-"ytnnlcsäk1n r.orri"urrrntaän, nuttakukapa Ta4rereell'a er*iä nltään 1arrg.1taa. r"iä.r""t tuIla ueiyttänåiän KogkeD-pää1le au tonobtlle Jään kun on käytit"rkå"tr.ii-""tae ttuna.
Että Koekenpäällä tavataan 5,a#/
Grönlunclin l{attir Honkasen Harri ja Kurkisen Reijo orrat saaneet entL-
söintiapua perheenl.isäyksen muodcjssa.

ItKuinka ennen tultn totneen llnan plhamoottorlaf,, kyeylsallleen i,llJa eaadessaan synttärtiarrlarrsi öryrpt"-pihanoottorln.
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MÅASEI.IDUN TTI,EVAISUUS

Yiisikymmentå vuotta m&aseudun

autonomistajien ja"iestäytyrnistä
Moni nykyhetken maaseudun

autonomistajista si varmaaa ole
selYillä maamme autoiäriostöion
synnystä ia kohityksestä, oikä
ymmärrä autoiiiriegtön merkitys-
tå iuuri maaseudun yk§ityisau
toiliiaue. Ollommsko todella elå-
neot sellaisossa hyvinvointivalti-
ossa, iossa ei saatanen tai tuhat-
lappunenkaan palioa merkitse?
Vai olemmeko ssllaisen elinta"so-
kilpailun lumoissa, ottå emnne
voi myöntää voivamme tulla toi-
moen muutaman "tonnin" hal-
vem.malla autolla kuin naapuri.

E,mmekä välitä mitii auton
käyttö maksas vaan maksamme
nurkumatta mitä valtio py5.täii.
Kuinka moni aiattele€, että au-
toiliiat voivat tänä vuonna "po.
råiånkuuluttaa" noin 1.000.000,000
markkaa, ionka ho naksavat yli
§en mitä valtio paneo tiestöön,
valvontaan, liikennoturvallisuu-
teen jno. Olisi korkea aika nyt,
lamaka.utena, aiatella kuton isät
perustaossaan viisikymmentå
vuotta sitten Maaseudun Auton-
omistaiain Liiton.

Autojärjestöien
merkitys

Olen kuullut vuesicn mrttaan
s,a1roöta,van; ettei ka,ninata ltirrjes-
täytyä, koska autotijrieskit eivåt
saa mitään aikaan. Tiedustelen,
mitään pahaa rarkoittamatta,,
mitå MTK olisi saanut aikaan, el.
lei sillä olisi ollut suu-rta iäsen-
joukkoa selkänoiåJlaaJl. Uska.ll,an
Yäifiäa, ettå henkilöt, iotka noin
sanovat, eivåt tiedå mitii auto
iärjestöt ovat vuosien mitta,aD
saane€t aikaa,n. Pahinta on, ettei
haluta tunnustaa mitkä ma,hdol-
lisuudet olisivat, mikäti jokaineo
autoiliia olisi ioukossa mulana'
Tämåinkin lehden lukiioista suu-
rin osa oD mukaoa iossain etu.
iäriestössä, ainakin MTK:ssa luu-
lisin, tunnustaen MTK:n merki-
tyksen. Tiedäfkö, arvoisa lukifa.
ni, ettå MTK perusti vii,sikym-
mentä vuotta sitteu autoiåriestön

tuoma€,o esifu1 maaseudun autoi-
li;ain kannanotot erilaisissa hei-
tå lähei§€,sti k06kwissa kysymYk-
sissä voima,kka,aseen kasl'u-n al-
kuun påäss€en moottoriaioneuvo-
liikente€n os&lta.

Mi[(äIi tits sailisi, olisi euiheel-
lista esittii,ii autoiliiain jå,rjestäy-
tymislukuja muissa maisså. Niis
så tajuta,an jou-kkovoiman merki-
tys myös iiikenteen alalla. Olet-
ko lukijani havainnut mihin ku-
rimukseen maåmme yksityisau-
toiliiat on ajettu? Oletko muka-
na puolustamassa esjmerkiksi pit-
kien etäs1ryksien maaseudun au-
tonordstaji€n etuiå'/

Maaseudun autoilijat
järjes'täytyivät

Vuonna 1924 oli maassamme
8O?7 moottoriaioneuvoa, 1s25 Lii-
tå oli 14266 ja seuraa,v,a,na vuon-
na io 22189. Ajoneuvokannal kas-
vu oli siis eiittäin nop€'aå ia
niin viranomais€t näkivåt tar-
I€tta ry-htyå eråiiinlaisiin sään
nöstelytoimiin. Vuonna 1921 an-
lettiin jo esitys ieimaverosta,, v.
19ä Laki moottoris.ioneuvoliiken-
teestå iohtuvan vahingon vas-
tuursta ia v. 1926 ls,ki moottori-
aj oneuvoliikenteestä.

Moottoriåioneuvoista oli muo-
dostunut myös maaseudulla pit-
kien etäisyyksien liikenneväIine.
Ajoneuvokannan lisåäntyessä
syntyi maaseudun autonomista'
iien keskuudessa liikehdintiiå
o;rnan j ärj eston p€rrustamisen mefl:-
keisså. Olemassa oleva autoiiir-
ieski oli liian kaupunkikeskei-
nen eikå siinä raiheessa edes
ajateJlut voimahkarnpaa laajene-
mista må,aseudulle. Samaån a,i-
kaan oili maa.seutuväestön v&-
kuutusyhtiö Åura luonut laaiår'l
va,kuutuSkarnna,n, ioka oli keskit-
tiinyt autoiliioita sen piiriin. Täs-
sä va,iheessa, vuonna 7928 otti
Maa,ta,tro'ustuottada,in Keskusliitto
köhittääkseen maår§eudur auton-
or ,-sita,iia va,rten oman ittriestön.

Maa,ta,loustuottajain Keskusiiit-
to lähetti maaseudun autonomis-
tajillo llukokuussa 1926 liiton kes-
kuude ,' arvova,ltaa nåuttivien
vridentuista hengen a.llekirioitta-
man kirieen, jossa todettiin maa,-
seudun eutonömistajien iärjes-
täytymisen välttämättömyys.
Kirjeesså todettiin, että olema,s-
sa oleva iåiriestö oli keskittynyt
vain kau,p,unkilaispiireihin. "Sitå
vastoin ma,€,seudul autonornista.
iilta vi€lå puuttuu om,a iärjestö,
ioka kuitenkin on vå]ttåmåtön
naaseudun moottoriajo[1euvolii-
kente€n tarkod.tuksenmukaisell:
kehitykselle."

Kirjeessä ilmoitettiin, että p€-
rursrtava kokous pid,etääm Po'ris: r
maa.taloustuottaiien kesäiuhlien

M aaseud,un Autonomista-
iien Litton ulias merhki.
yhteydessä kesäkuun 19 pävänå.
Forin kotkouksessa oli edustettu-
na jo 300 autonomistå,iae. Ko-
kous, jonka avasi tohtori Juho
Jåones, påätti perustae Maaseu-
dutr Autonomistajain Liiton ia
va,Utsi toimikunnaa Yiirneistele-
miliin siiåntöehdotustå, huolehti-
mqah liiton yhdistysreki,sterii!
mer{ritsemisestä is käyttåmään
ensimmäsen liittokokoukseD an-
tamia valtuuksia. Jo lokakuussa
v,a,littii! liitolle valtuuskunta ia
va;ltuuskunta valitsi ensimmä-
sen johtokunnan,

Ensimmäisenä vuotena
jo yli 2 500 jäsentä

Valtuuskunnan puheenjohts"
ialrsi valittiin kunnallisneuvos A.
Hiidenheimo ja varapuheenjoh-
lajaksi ma^ist,eri A, Korvenoia.
Johtokunnan våkinaisiksi iäse-
niksi vaiittiio agronomi S. Matts-
son, insinöri A. Breltholtq ia
maisteri L. Palojaitri sekä vara-
jäseniksi johtaja Y. Collan, tilan-
omistaia H. Lagervall ia iohtaja
V. Salovius.

Liitoin iäsenka,nta voimistrli no-
peasti ja ennen saman vuoden
Loppua so ylitti 1500 ralan ia
nousi vuonna 1927, li.iton ensim-
mäisenä toimintavuotena yli 2500.

Maatalaustuotta j ain Keskusliit-
to oli nåi:r p€rustanut iäriestön
p.alvelemaan maåseudun a.uton-
omistajia jir tarvittåessa tuomaan
esiin maaseudun autonomista-
hemmil kaukonätöisten ia va,s-
jien äänen. MAL:sta kasvoi mYÖ-
tuuntuntoisten mae,seudun edus-
mieslen johdolla merkittävä ie
arvonantoa na,uttiva järjestö,
jonka hjstoria sisä'!täå monia
aloitteita ia, toimenpiteitå, ioilla
vielä tånå päjvånä on merkittå-

vå osuutensa, maåmne moottori'
ajoneuvoLiikenteen i& Iiikenlle-
turvallisuuden kehittiirnis€sså.
Tila ei salli niiden pirdenpäå kä-
sitt€lyä tii,sså ybteyde§så.

Maa,seudun Autononii$t&jaia
Liiton perustamis€sta on uyt ku'
lunut viisi vuosikymmentå. Au-
tonomiståjien itirie§täytymiDen
on tåJIä hetkellå iuuri E8€seu-
dulla yhtå tårkeä asia kuin tuol-
loinkin. Autohan on iuuri-mao-
seudun lii&enneväille. Siksi tult-
si maaseudulle yaomärtZiå iär,es-
täfiymisen väJttiimet6mYys
myös autoilur alail,la,

t'
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Auto mikä taikasana!

saksalaisten
var-

lukee että tiihåin saavat
PKW:t. Mitä? Se on kisiä

eli henkilG västi

valitsivat oman
autolle itsestäiin-

za (muistetaan Olavi Pasrola$
sen runosta) oli espanjalainen
moottori- ja autoteMas jokr
sittemmin muutti Rarrskaan tf
rakensi lentokoneita.

Amerikassa on nrnsaasti au.
tomerkkejä mutta onhan se au.
tomobiilin kotimaa. Cadillac oll
eräs ylhäisyys Antoine de tr
Mothe, ranskalainen hrrkis.
kauppias joka perusti Detroitin
kaubuncin vuonna l?01. Pon
tiac oli intiaani, Ottawa-heimon
päällikkö joka kuoli \ rorura
1769. Lincoln oli tietenkin se
Yhdysvaltain presidentti joka
murhattiin vuonna 1885.

La Salle oli myös Amerikasse
vaikuttanut tutkimusmatkailija.
Onhan toki ollut tuonkin merk-

autoja. Muistan aivan sel-
että sen katto oli vaaleen-ffiwffi§*

ItuileDuhm l;ll"ö liikkuvan loppuosasta: heillä on
bll. Suomessa yritettiin kuu-
lemma enneh sotiä keksiä au-
tolle oikea kotimainennimi: hy-
rysysy.'Ei svtr4tåinyt. Amedk-
kalaisilla on car tåi kaksikin,
joten amerikansuomalaisiLla on
kaaransa"' Entä mlstå automerkit ovat
kotoisin? Automaailmassa on
paljon akronyymejä eli kirjain-
lyhenteitä kuten BM$I, Fiat,
Saab. On myös tehtaiden pe'
rustajien ja omistajien ja auto-
merkkien suunnittelijoiden ni-
miä - Renault, Citroön, Ford.

Volvo on latinaa ja tårkoittaa
että "pyörin". Niinhiin se pyö-
rii. trfieillä suomalaisilla on Sisu.
Hwä Suomi, hakkaa päälle!
Elite on tietenkin ranskaa ja
tarkoittaa eliittiä. Hispano.Sui-

sininen ja muu kori tummansi.
ilnen.

Mikä sitten on jeeppi? ArmeL
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bird, ukkoslintu, on
Amerikan intiaanien

,'13.
id Ko*horiumo,

Puh. 6oz. zSSz6

nen

rallinen
vE&
terii.

. vät kynneL Voimaa, nopeutte,
valtaa. Mitön harmaata kaikki
olisikaan ilman noita mainos-
miehiä!
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Muuttokoo polkupyöriinne sähköllö kulkev
ia-ra"ri. otriäet, riiten pvörön so kulker
ro,ih"tto oriton' storttimoottorillo toi gcne ':ot'
ioiii'fo, ,onin piirroksin io volokuvin selven-

i"iiiih, ttintooti 150: -. Mvös iölkivootimuk-
sello.--'i'ijonro tr c0 Hebinki, Fredrikir*qtu :q'
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Myydäänl
0s tan:

Myytävänä Hywä ajokuntoinen Chevrolet
hintapyynti 4ooor- e

Raimo Turku, Urheilu-ti-e I K

53

radio + 9 rengasta,

tt4, O27oo Kauniainen
puh. 90 - 507847.

Myytävänfi / lspI Renault 4 CV:n sylinteriputkia mäntineen, uusiat
J01-/kpl-.
Zllndapp-moottoripyörä vuosimaltia L978, hp JOOr-

- IFA F I ZD Cabriolet vuosimallia 7955 +varaosa-auto,
hP 10OO'-
BMW vuosimallia 7950, hP lOOr-
2o-luvun autoihin lyhdynlaseja, eri koicoja - suoriao
Olavi Sallinen 16ZO-O Kangasala, Puh. 977 - 770222

Hyvät harrastaJatt nämä plkkuvlhjeet on tarkoltettu tell"Le puhdasopplset
harrastajat, kultenkln tämänkln harrastuksen llepellle on kerääntynyt hä-
märlä elneksla Ja saattaa olla että nämäkln plkkutledot Joutuu vaär11n
käs11n, sentähden Jos nälssä on Jotaln mlelenkltntolsta slnulte T0IMI
NOPEASTI

B-Ford moottorl ja 2 kp1 kaunlita teräspinnapyörlä
Chevro.Let vm -52 automobllriin sopivat, L8t t renkalta + I kpt.
vanne, 6 syllnt. moottorl, ChevroJ.et klrJalllsuutta koptol-
tavaksl. vast. D Groop Box 247 68910 Pännälnen p.967-L7t74.

Ostan, Moottorlpyörän olkorenkean 2,75 x 1,9. R Renko. 440499,

Automobl1l1en moottorelta ym.
Berllet vm -25 4cy1 el täydelllnen
Chevrolet, 4cy1 el täyde1l1nen
ChevroLet 4cy1 pyör11 kävtetty vllmeksl parl vuotta sltten
11säIsl Jäähdytln Ja valpoa.
ChevroLet vm-51 moottorl Ja automaattlvalhde, palJon korln
oslarmelkeln koko eutto.
EMW farmarl vm-55 auto melko täydelllnen
TAKRA traktorl käyntlkuntolnen h. l'5OO:-'
tledot em. kamolsta eaa Tauno Tuomlnen NlemenkyJ.ä Orlmattlla

Puh. 9]8-7]854
lTlhJe. HeIslngln J.äheliä noln 2 km aubosumasta HämeenLlnnaan päln

va.Itatlen ialdassa on plenl autopurkaamo Jossa on 20-50 fuvun
Hopan osla Ja }etukan myös.

Samall-a purkaamolle -52 maLj'ln Ford Prefekt kokonalsena h 1500: -
tolnen samallainen oslna.

tJ[lhJe. Lehden tolmltus tolstalseksl sensurolnut. (automobltlln harvl-
nalsuuden Ja suunnattoman mletenkllnno4 vuoksl)

Mlstä löytyy???? Wanha tal vanhahko llnJa-auto kalkkl tledot Ja vlhJeet
ottaa klltolilsuudella vastaan D Groop Pletarsaaresta.

Matln vaklollmoltus: (muutaman kerran Jo lLmoltetu, el yhtään vastaus.ta
vleLä tulJ.ut) 0stan tal valdan soplvaan tavaraan ltianhan llarmo-
nlkan kalkkl huomloldaan myöskln epäkuntolset.

M Järvenpää p. 931-710048.
Mvwtiiväaä Buick 7939 8,-s1r' i-:.r ir.:rj-i.:.r;.a

Taisto Halmela Rital<atlu 3tt777 Tampere

Bel Air,


