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Kohti ajokautta
Vastuullisuutta
Yhdistyksemme elää järjestämällä tapahtumia. Jupisim-
me melko äänekkäästi pari-kolme vuotta sitten, että kun 
jäsenmaksu siirtyy suurimmalta osaltaan suoraan keskus-
liittoon, niin sieltä pitää saada jotain muutakin palvelua 
kuin Automobiili-lehti. Nyt SAHK on ryhdistäytynyt ja 
tässäkin Hyrysysyssä SAHK:n varapuheenjohtaja avaa 
linjauksia ja toimenpidelistaa, johon on yhteisesti pää-
tetty sitoutua. Ja joilla voidaan varmistaa harrastuksen 
jatkuminen ainakin pari sukupolvea tulevaisuuteen.

Järjestötoiminta on aina ollut vastuullista, sitähän esi-
merkiksi tarkoittaa yhdistyksen rekisteröiminen. Vastuu 
käsitteenä tarkoittaa oikeutta tehdä työtä niiden asioiden 
puolesta, joihin meidän tapauksessa yhdistyksemme on 
päättänyt sitoutua. 

Tapahtuminen järjestäminen on hauskaa ja yhteisöl-
listä. Nyt tapahtumakalenterissa on 22 tapahtumaa. Pe-
riaateessa siis jokaiselle jotain. Tämän lisäksi on tietysti 
Makkaraterapia joka viikko, Kerhoilta melkein kerran 
kuukaudessa ja Mustalahti kesällä kerran viikossa. Kaikki 
nämä tapahtumat ovat yhdistyksen vastuulla eli tarvit-
semme järjestyksenvalvojia. Turvallisuus on tapahtuma-
järjestämisen avainasia. Siinä meidän on pakko olla hyviä! 

Yhteisöllisyyttä     
SAHK:n puheenjohtaja Antti Poussa tulee Kevätkoko-
uksemme esitelmöitsijäksi 13. huhtikuuta. Se on jo mel-
kein käsittämätöntä SAHK:n piirissä monien vuosien 
varrella. Mutta se on ilmentymä yhteisöllisyydestä, joka 
on yksi SAHK:n Road Bookin ja myöskin kansainvälisen 
keskusliittomme FIVA:n toimintaperiaatteista. Ehkä se 
on myös paluuta harrastuksen alkuvuosiin, jolloin kaikki 
tunsivat toisensa.

Tapahtumat ovat yhdistyksemme keskeistä yhteisöl-
lisyyttä. Kerhoilloissa on käynyt ennätysmäärä väkeä 

ja kevään Pohjolam matka on melkein loppuunmyyty. 
Näsijärvi-ajoissa harjoitellaan ensi vuoden Retkeilyajo-
jen järjestämistä. Retkeilyajoissa harjoitellaan taas FIVA 
World Eventin järjestämistä kesällä 2026. Valmistelut ovat 
jo pitkällä. Yhteisöllisyys laajenee toivottavasti Pohjolam 
matkan kerhotapaamisissa melkein ympäri Suomen ja 
sitten hoitamalla kansainvälisten  mobilistien viihtymistä 
Suomessa.     

Ai, että miksi? Siksi, että olemme SAHK ensimmäinen 
kerho!
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XLIX 
TALWIAJO

Teksti ja kuvat mpz

Kokoontumiskentällä on suuren urheilujuhlan tuntua. Etusivissä on Ruotsin ja Suomen liput. 

Jos olisin saanut valita komeimman auton, niin olisi ollut tämä 
Plymouth 4D Sedan vm. 1938. 

Hyvät suhteet

Keski-Suomen Talviajo oli yhtä 
vajaa 50. kerta. Sitähän äksät 
ja tikut ennen Talwijo-sanaa 
tarkoittavat. Alunperin ajan-
kohta on valittu Keski-Suomen 
kylmimmäksi ajankohdaksi. Ja 
kas, näin olikin, noin nollakelit 
katkesivat yhden päivän noin 
10 asteen pakkaseen. Autinko 
paistoi aivan täysillä ja kuukin 
oli täyssennossa. Tapahtuman 
järjestäjillä on siis suhteet kun-
nossa ainakin ylöspäin.

Kaikenlaista kalustoa

Talwiajo on Suomen mobilis-
min suurtapahtuma. Ajopele-
jä oli yli 150, niin kuin tapana 
on ollut.  Lähtökenttä oli aika 
komean näköinen, kun kaikki 
osanottajat järjestettiin lähtönu-
mero järjestykseen. Vanhimpia 
1920-luvun autoja oli neljä ja 

Olavi Nenonen ajoi pitkän lenkin läpi 
sivari-Bemulla. Aikamoinen suoritus 

vähän tapahtuman alkuvaiheen 
kertomusten hengessä! 

uusimpia 1990-luvun autoja 
suunnilleen yhtä monta. Lo-
put siltä väliltä. Me olimme 
liikkeellä Prusin Antin Subaru 
Legacyllä vuosimallia 1990. Se 
on kyllä loistava talviauto. Jos-
kus tulee mieleen, että turboton 
iso ja hyvin vääntävä moottori, 
automaattivaihteisto ja ”jatkuva” 
symmetrinen neliveto tekevät 
autosta paljon nautinnollisem-
man ajaa ja matkustaa kuin ny-
kyajan pikkuturbot ja sähköiset 
”nelivedot”.

Ajoneuvokanta oli aika hyvä 
poikkileikkaus Suomen auto-
kannasta. Varmaankin Volkkari 
on ainut automerkki, joka on 
aliedustettu. Olisiko ollut yksi 
Kupla, Porschejakin oli enem-

män. Toisaalta on ihan hauskaa, 
että Nappisilmiä, Warpusia ja 
A-Fordeja jaksaa joku pitää 
kunnossa.

Tänä vuonna pitkästä ai-
kaa kaksi osanottajaa liikkui-
vat moottoripyörillä, toinen 
vieläpä mopolla. Takavuosien 
tähtihän oli ruotsalaisdaami 
jollain isolla pyörällä, joka 
kaatuli reissun varralla monta 
kertaa. Nyt osanottaja nestori 
Olavi Nenonen ajoi BMW R 
75/5-sivuvaunulla. Homma 
sujui häneltä hienosti. Meillä 
tuli lämmin istuessa, hänellä 
ajaessa! Ajojen urotyö oli ajaa 
vuoden 1959 Pyrkijä-mopolla 
reitti läpi ja vielä eksyä matkalle.

Yksi oli joukosta poissa

Kerhomme perustajajäsen ja 
myös Talwiajojen perustaja 
Matti Järvenpää menehtyi vii-
me vuonna, mutta ehti osallis-
tua vielä Talwiajoon. Hän oli 
osallistunut siihen mennessä 
jokaiseen ajoon. Nyt hänen 
poikansa Ville-Veikko ja Ve-
li-Matti osallistuivat perheen 
Sitikka-Terästorpeedolla. Se oli 
ajojen vanhin auto, niin kuin 
usein ennenkin. 

Hieno suoritus pojilta isänsä 
muistoksi. Sitä varmasti kaik-
ki osallistujat osasivat arvostaa. 
Kun ajoimme eri reittiä, ei Stik-
ka ja pojat osuneet linssiin. On-
neksi Facebookkiimme saatiin 
hieno ajonäyte. Perinne jatkuu.

Aika perinteistä porukkaa 

Talwiajot on aina hyvin järjes-

Kuvaillessani maaliintulijoita luulin, että tämä hankeen heitetty, aika iäkäs 
Pyrkijä on joku maalipaikan koriste. Kuitenkin siihen löytyi kuski, joka 
sanoi, että hän päästellyt mopella ainakin 70 kilometriä 50 kilometrin reitillä 
harhanajon takia. Taisi olla tämän ajon sankarityö.

On hieno perinne, että jo 
vuosikymmeniä sitten aloitettiin 
jakaa ajoon osallistuneille 
”muistomitalia”, eli kuvan kaltaista 
muistolaattaa.  Järjestäjien mukaan 
Matin jälkeen Matti Talvio on ainut, 
jolla on jokainen lätkä. 

tettyjä. Pitkä rutiini velvoittaa. 
Niinpä osanottajatkin pysyvät 
samoina. Vanhemmasta pääs-
tä osallistujia jää pois. Entinen 

Edellisen puheenjohtajamme Antti 
Prusin osallistumisketju edustaa 
nykyisessä osanottajajoukossa 
pidempää päätä. 

Petäjäveden Kyläseppä oli pitkän reitin taukopaikka ja lyhyen reitin lähtö. Ruokailu oli ulkona, vaikka sisällekään ei 
asiakkaita riittänyt.

vahva ruotsalaisosanotto oli nyt 
varsin vähäinen, ihan varmasti 
bongasin vain yhden svenssonin 
Emakko-Volvolla.

Alusta alkaen autokunta, 
käytännössä auton ilmoittaja 
eli kuski, saa osallistumislaa-
tan. Ja kun niitä alkaa kertyä, 
niistä tehdään ketju. Järvenpään 
Matilla niitä oli siis 49 kappa-
letta. Prusin Antillakin noin 30. 
Nyt voi sanoa, että Antin ketju 
on yksi pisimmistä. Eli olemme 
hyvinkin keski-ikäisiä osallis-
tujia. Kun olen yleensä Antin 
kyydissä, minulla ei ole niitä 
lätkiä kuin kaksi tai kolme. 
Niin hienolta ketju näytti, että 
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päätimme osallistua vielä ker-
ran, kun on 50-vuotis juhla-ajo. 
Kuulin, että valmistelut ovat jo 
pitkällä. 

Vaikka emme osanneet pi-
tää itseämme (kovin) vanhoina, 
niin meitä vanhempia oli paljon. 
Toisaalta onneksi nuorempakin 
väkeä on joka vuosi. Nuorilla on 
ehkä vähän toisenlainen käsi-
tys tapahtuman luonteesta kuin 
vanhemmilla. Vanhat varustau-
tuvat turkilla ja karvahatulla 
kylmään, nuoremmat näköjään 
innostuvat larppauksesta. Nyt 
näyttävin asu-ajoneuvoyhdistel-
mä oli Volkspolizein Warpunen, 
jossa oli kattomajakat ja sireenit.  

Reitti

Perusreitti oli hiukan vajaa 120 
kilometriä ja lyhempi reitti noin 
60 kilometriä. Lyhemmän reitin 
lähtö oli pitkän reitin taukopai-
kalla. Pitkä reitti lähti Hotelli 
Keurusselän läheltä ja maali 
oli hotellin pihalla molemmil-
le reiteille. Keurusselkä meni 
knkurssiin ja nyt uusi yrittäjä on 
saanut paikan taas pyörimään.

Tiet olivat pieniä, joilla muu-
ta liikennettä ei juuri ole. Osa 
oli nelinumeroisia valtion teitä 
ja muita sitä alempaa tieverkkoa. 
Tuuli juoksutti lunta, mutta ei 
haitaksi asti. Maisemat olivat 
hienoja ja kun aurinko paistaa 
kaikki on kunnossa. Paikat tun-
tuivat ja näyttivät niin tutuilta, 
että päädyimme siihen, että reit-
ti oli sama kuin viime vuonna. 
Tosin silloin ei ollut lunta.

Reitti oli erittäin hyvin mer-
kitty, opasteet kohdallaan ja tie-
kirja oli selkeä ja tarkka. Hieno 
ilma, helppo ajaa, hieno fiilis. 

Yhteensä

Talwiajoissa on imua. Ensi 
vuonna uudestaan, ehkä silloin 
viimeistä kertaa. Hyvät järjes-
telyt rennolla otteella, niin että 
kaikki toimii, on melkein kadeh-
dittava suoritus. Mutta ei auta 
kuin nauttia. Auringon paiste 
kruunasi tämänkin tapahtuman. 
Ja loppujen lopuksi Keski-Suo-
mi on lähellä ja Talwiajohan on 
vähän niin kuin oma tapahtuma, 
kun Järvenpään Matti on ollut 
sitä perustamassa.

Väsyneenä, mutta onnellisena Volvo 1800 S vm. 1968 pinnistelee viimeistä ylämäkeä maaliin 
Keurusselän hotellin pihaan.

Tuntuu vähän omituiselta, että miten tämmöinen ajopeli, vuoden 1990 Peugeot 405, selvästi erottautui joukosta – pisti 
silmään eli tökkäs öögaan. Se näytti liikkuvankin jotenkin sutjakammin kuin valtaosa muista ajopeleistä. Auto oli 
erittäin hyvin pidetyn näköinen. Pyrstöstä löytyi pitkä rivi kirjaimia ja numeroita, josta voi päätellä, että se on neliveto.   

Varhainen Amazon, vuosimallia 1959, on hotellin pihassa todella hienon näköinen

VIIMEISIÄ VIEDÄÄN!
Pohjolan matka on purrut hyvin. Kysy 
mahdollisia vapaita tai peruutuspaikkoja.

Matka on maanantaina 22.- keskiviikko  
24. toukokuuta. Tampereelta Ouluun kuuden ja 
yhden yllätys autokokoelman kautta. Tavataan 
paikallisia mobilisteja.

Hintaan sisältyy autokokoelmat, bussimatka ja 
hotellit aamiaisineen. Poikkeuksellisesti ruokailuihin on 
varattu aikaa. Ne ovat omakustanteisia. Hinta on 285 
euroa. Yhden henkilön huone lisämaksusta 98 euroa. 
Varausmaksu (100 eu) laskutetaan maaliskuun aikana 
ja loppuosa huhtikuun puolivälissä. Kannattaa tutkia, 
että on matkavakuutus ja siinä  peruutusturva, jos 
sattuu jotain.

Kysy Asko Niemiseltä ja ilmoittaudu: 
askonieminen49@gmail.com ja 050 584 2720- 
Nimi, syntymäaika, lähtöpaikka (Tampere vai 
Pikonkangas) ja yhden tai kahden hengen huone.
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Saksan ja Sveitsin 
ajoneuvomuseoita osa 3

Triberg kaupunki Schwarzwaldissa.

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Ajoneuvomuseoita 
esittelevä 
artikkelisarja on 
julkaistu Hyrysysyissä 
3 ja 4/2022. Nyt on 3. ja 
viimeisen osan vuoro. 
Tämä osa alkaa, kun menimme 
sveitsiläisen tuttavapariskunnan 
kanssa 20.8. lauantaina Zürich-
in lähellä olevaan Dübendorfin 
ilmavoimamuseoon. Ilmailumu-
seot olivat retkemme pääkohteet. 
Niiden kertomukset eivät kuulu 
tähän lehteen, mutta mainitsen 
ne kuitenkin, jos jotain sattuisi 
kiinnostamaan. Poistuessamme 
ilmavoimamuseosta he esit-
tivät, että Sveitsissä on myös 
yksityinen automuseo noin 35 
kilometrin päässä maaseudulla 
Bäretswilissä, mutta se on auki 
vain muutaman tunnin sunnun-
taisin. Kiinnostaako meitä, kun 
he haluaisivat mennä ja olemme 
aika lähellä? Sovimme, että sinne 
mennään. Automuseon esittely 
on omilla sivuilla. 

Ulkolämpö oli edelleen +34. 
Matka jatkui ja meillä oli va-
rattuna hotelli Bernistä. Mikäli 
halusi viilennysilmastoidun ho-
tellin, niin se on otettava, mikä 
on vapaana, maksoi mitä maksoi, 
koska ne varataan aina ensin. 
Swiss-hotellissa oli yksi huone 
jäljellä ja se otettiin. Kallis ho-
telli, halpa pizza ja halpa hotelli, 
kallis pihvi! Tällä ohjeella olem-
me kulkeneet ja päiväbudjetti 
pysyy tasapainossa. 

Seuraavana päivänä menim-
me Payernen ilmailumuseoon 
Bernistä 50 kilometriä Lausan-
nen suuntaan.Tämä museo on 
Sveitsin ranskankielisellä alueel-
la. Kaikki muistutti selvästi rans-
kalaiselta rakennusten ränsisty-
mistä myöten. Aiemmat kohteet 
ovat sijainneet Zürichin ympä-
ristössä saksan kielisellä alueella. 
Sveitsissä on neljä kielialuetta, 
eli saksan, ranskan, italian ja re-
toromanian kielialueet. 

Jätimme Sveitsin ja sveitsiläi-

set tuttavamme ja aloitimme pa-
luumatkan. Oli tiistai ja seuraava 
aikataulu oli lauantaina kylässä 
käynti tanskalais-saksalaisen 
ystävämme luona. Hän asuu 
Freiberg am Neckarissa, Sak-
sassa 30 kilometriä Stuttgartin 
pohjoispuolella. Suunnittelim-
me reittimme Schwarzwaldin 
(mustametsä) kautta. Tämä on 
vuoristo, jossa puut 
ovat paikoin niin ti-
heässä, ettei siellä ole 
minkäänlaista alus-
kasvillisuutta, eikä 
aurinko paista puiden 
välistä.  Hotellimme 
oli ylhäällä Tribergin 
pikkukaupungissa. 
Hotellissa oli esitteitä 
ja silmiin osui kello- ja 
automuseon esitteet. 
Näiden esittelyt ovat 
omilla sivuillaan. 

Matka jatkui si-
vuteitä ajellen kohti 
Stuttgartia. Pää-
timme käydä vielä 
Porsche-museossa, 
kun kohdalla olem-
me. Mersut olimme 
nähneet edellisillä 
reissuilla. Vierailut 
tuttujen luona oli 
suoritettu ja kotimat-
ka alkoi rauhalliseen 

tahtiin. Lähdimme 20.8. lauan-
taina Stuttgartin läheltä Freiberg 
am Neckar-kylästä rantaa kohti 
laivalle. Travemündessä piti olla 
22.8. tiistai-iltana klo 21. Mat-
kaa oli noin 750 kilometriä ja 
kolme yötä jäljellä.  

Valitsimme uusia reittejä, 
joita pitkin emme ole ennen 
ajaneet. Varasimme huoneen 

Rüsselsheim am Mainin kes-
kustasta. Ei ihan majoittumi-
nen onnistunut, kun tulimme 
kaupunkiin klo 21.15. Siellä oli 
joku Festivaali ja kaikki kadut 
suljettu. Soitimme hotelliin ja 
kysyimme, kuinka sinne pääsee. 
Tyly vastaus, ei autolla miten-
kään, ajakaa parkkitaloon ja kä-
velkää. Annoimme yhtä tylyn 

vastauksen, ettemme 
tule ja perutaan huone. 
Otimme Frankfurtis-
ta huoneen toisesta 
hotellista. Olemme 
aina tilanneet huo-
neet Booking.comin 
kautta, koska niissä on 
takuu. Odotin kyselyä, 
miksi emme ole yö-
pyneet? Kysely tuli ja 
lähetimme englannin 
kielisen vastineen, jos-
sa kerroimme rouvan 
rollaattorilla kulke-
miset ym. Niinpä 
Booking.com vastasi, 
että varaus peruttiin 
ILMAISEKSI! Va-
rauksesi on peruttu – 
sinun ei tarvitse tehdä 
enää mitään! Hienoa 
ja rehellistä palvelua. 
Opel-museo jäi väliin, 
mutta olihan noita 
museoita jo nähty. 

Palvirieskarullat L

Katkarapuja ja kolmen 

sipulinsalaattia L,G

Parsaa ja perunasalaattia L,G

Savulohipiirakkaa & 

kananmunapuolikkaat L

Hedelmäistä vihersalaattia, 

sitruskastike L,G

Madeirahärkää L,G

Talon cocktaillihapullat L,G

Bratwurst-nakkipannu L,G

Paahdettu peruna L,G

Voi-glaseeratut juurekset L,G

Talon leipävalikoima, levitettä

Simaa ja jääteetä

Vesi & kotikalja 

Kahvi & tee

Pienet toffeiset vappumunkit VL

Köyhät ritarit & kuningatarhilloa 

ja kermavaahtoa 

Vaahtokarkkeja

36 €/ hlö, lapset 6-12v. 16 €  36 €/ hlö, lapset 6-12v. 16 €  
ja 1-5v. 2 €/ ikävuosija 1-5v. 2 €/ ikävuosi
Ei pöytävarauksiaEi pöytävarauksia

VappuajeluVappuajelu
1.5.20231.5.2023

Kokoontuminen Hämeenpuistoon Satakunnankadun ja  
Puutarhakadun väliselle kävelytielle alk. klo 10. 

Pysäköinti hiekkaisen kävelytien reunoille  
(kuten aikaisemminkin). 

Yhteislähtö klo 11.15 kohti Kangasalaa.  
Kierretään pieni lenkki Tampereella.

Vappuajelun brunssi on katettu Mobilian ravintolaan klo 12. 
Brunssin jälkeen ajelu omaan tahtiin Vehoniemelle.

Ennakkoilmoittautuminen 19.4.2023 mennessä  
Ari-pekka Lällälle, lalla@kolumbus.fi tai 050 596 9181

Ruokailu maksetaan 19.4. mennessä yhdistyksen  
tilille: FI41 4510 7520 0125 19.

MENUMENU
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Fahrzeug-Museum Bäretswil Sveitsi

Yläkerrasta näkee hyvin alakertaan.

Renault NN Torpero, vm 1924, 4 syl rivi, 951 ccm, 17 hv, nopeus max 56 km/h, 
3-vaihdetta. Ranska.

Joka paikassa on siistiä ja autot kiiltävät.

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Tämä Bäretswil’in ajoneuvomu-
seo museo sijaitsee maaseudulla 
peltojen keskellä maatalon pi-
hapiirissä entisessä puusepän-
tehtaassa, Zürichin kantonissa. 
Museo on yksityinen vanhojen 
autojen kokoelma, jonka Junodin 
perhe on koonnut intohimolla 
ja huolella. Museon pinta-ala 
on 1400 neliömetriä. Autoja on 
vuodelta 1886, Moottoripyörät 
vuodelta 1921, Polkupyörät vuo-
delta 1883, Traktorit vuodelta 
1917, Lentokone (tällä hetkel-
lä Mirage III C, helikopteri 
Alouette III ja Gyrocopter ).

Osoite on Im Tisenwaldsberg 
2, 8344 Bäretswil, Sveitsi, ht-
tps://www.fahrzeug-museum.
ch/

Museossa on kaikki sijoitet-
tu vierekkäin kuin autotalliin, 
mutta kyllä niitä katsomaan ja 

kuvaamaan pääsee. Omistajan 
kaveri oli paikalla ja tuli jut-
telemaan. Hän kertoi, että osa 
autoista on hänen kokoelmas-
taan. Hänellä on kertomansa 
mukaan saman verran autoja 
ym. varastossaan, joita hän käy 
täällä välillä vaihtamassa. 

Sveitsi on vanhoillinen maa 
rahan käytössä. Korttimak-
saminen ei onnistu ihan joka 
paikassa. Rajalla viimeistään 
kannattaa hankkia käteistä 
jonkin verran taskuun. Täällä 
museossa kävi maksuna vain 
käteinen Sveitsin frangi. 

Traktorikokoelmassa oli vain erikoisuuksia. Kuvassa Hürlimann 1 K 8 vm 1929, 
Sveitsi.

Wankel lohko avattuna.

Todellinen ”munamankeli” ja sen edessä omituinen ketjuratkaisu. Kaikkea ne saksalaiset keksii. En ole nähnyt näitä tuotantopyörinä.

Kai tämäkin tehty tarpeeseen? Contra feu vm 1966, 2-syl, 4-tahti, MWM Diesel, 
Sveitsi.

Bührer CR vm 1948 4-syl Ford A 4-tahti, 17/50 Hv, puuhiilikaasutin, 
Sveitsi.

Autojen takaa pystyy hyvin kiertämään ja näkemään.
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Auto- ja kellomuseo Schramberg Saksa

Kellomuseossa oli pätkä työpöytää ja valokuva mukavasti yhdistetty.

Tehdas suuruutensa aikana. Kuva otettu museon seinällä olevasta valokuvasta. Nyt suurin osa rakennuksista on 
purettu ja tilalle rakennettu paremmin tarkoitukseensa soveltuvia halleja. 

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Hotellissa näimme esitteen 
Auto ja kellomuseosta mat-
kamme varrella Schrambergissa. 
Löysimme museon ja menim-
me sisään museoon isommin 
ihmettelemättä. Talon seinän 
isossa mainostaulussa oli autojen 
kuvia, niin oletimme olevamme 
oikeassa paikassa. Parkkipai-
kalla näin talon päädyn isossa 
ovessa Inva-merkin ja menimme 
kolistelemaan ovelle. Mies tuli 
avaamaan ja näki rollaattorin, 
jolloin opasti meidät verstaan 
kautta info tiskille. Info rouva 
jotain mutisi, ettei tänne siel-
tä kautta tulla, mutta kun nyt 
olimme sisällä, niin ei uloskaan 
heittänyt.  Museo on neliker-
roksinen ja menimme opasteen 
mukaan hissillä 4. kerrokseen. 
Siellä oli kelloja. Ihmettelin 
hieman, missä autot ovat.  Ne 
olivat alakerrassa, mutta paikka 
ei vastannut esitteen kuvia. Ky-
syimme, missä on lisää autoja. 
Vastaus oli, että automuseossa 
500 m tietä alemmaksi. Tulim-
me ulos oikeasta kulkuovesta. 
Otin kuvan ovesta ja yläpuo-
len nimitekstistä. Kotona tätä 
artikkelia tehdessä huomasin, 
että olimme kai olleet pienois-
rautatiemuseossa? Ei sittenkään, 

Aikamme ihmeteltyämme 
totesimme olevamme Junghans 
kellotehtaan kotipaikassa. Niin-
pä, kai kellotehtaan voi perustaa 
korkean vuoriston laelle ja laa-
jentaa hiljalleen massiiviseksi 
rakennusrykelmäksi? Ei kai kul-
jetuksetkaan ole olleet ongelma, 
vaikka molempiin suuntiin on 
serpentiinitiet. On sinne ollut 
myös rautatie. 

Wikipediasta lainattua

”Junghansin perusti Erhard 
Junghans lankonsa Jakob Zel-
ler-Toblerin kanssa vuonna 
1861 Schrambergin kaupun-
gissa Saksassa. Yhtiön nimi oli 
tuolloin ”Junghans und Tobler”. 
Junghansin tuotanto kasvoi no-
peasti, ja se olikin vuonna 1903 
Saksan suurin kelloja valmis-
tava yritys. Junghans keskittyi 
aluksi valmistamaan seinä- ja 
kaappikelloja, kunnes se vuonna 
1927 aloitti rannekellojen val-
mistamisen.”

koska se museo olisi ollut jos-
sain takana. Museon tilat on 
jäänyt pieniksi ja automuseolle 
on rakennettu uudet tilat? Kel-
lomuseo on myös toisen tehtaan 
kunnostetuissa tiloissa n. 1 km 
päässä. Tämän rakennuksen esi-
neet olivat paikallaan. Oikein 
hyvä sikäli, että täällä oli käyttö-

autoja ja kelloja. Kalliimmat au-
tot ovat uudessa museossa. Tällä 
alueella on oikein museomaa-
ilma ja monta erillistä museoa. 
Katso tarkemmat tiedot netis-
tä esim. https://auto-und-uh-
renwelt.de/de/  Museon osoite 
on Gewerbepark H.A.U. 3/5, 
78713 Schramberg, Saksa.  

Crohsbach-Eigenbau. Alfred Crohsbachin omavalmiste, vm 1953, 248 ccm, 90 
km/h, valmistettu vain tämä yksilö. 

MAICO 500 Sport, vm 1958, 452 ccm, 110 km/h, valmistettu 4 yksilöä, valmistaja 
Maico-Werke Pläffingen bei Tübingen

Osa rakennuksista on säästetty purkamiselta ja niissä on vielä toimintoja. 

Borgward Hansa 1500Champion 250, vm 1950, 246 ccm, 9 hv, 75 km/h, valmistettu 267 yksilöä, 
valmistaja Herman Holbein Fahrzeugbau, Ulm



14 15HYRYSYSY  1 / 2023

➤

Autosammlung Steim Saksa

Yleiskuva väljästä ja siististä näyttelytilasta. 

Mercedes-Benz 500 K Cabrio (W29) vuodelta 1935, 8-syl rivi, 100 hv ilman 
kompressoria ja 160 sen kanssa, 5000 ccm, 160 km/h, 2300 kg, valmistettu 354 
yksilöä.

Maybach DS 8 Zeppelin vuodelta 1932. 12-syl, V12, 200 hv, 8000 ccm, 160 km/h, 
3300 kg, Kori Spohn, Maailmanlaajuisesti yksilöitä on olemassa 25.

De Dion Bouton Populaire 1902. 1-syl, 6 hv, 962 ccm, 
45 km/h, 450 kg.

Rakennus on rakennettu automuseoksi

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

T ä m ä  mu s e o  s i j a i t s e e 
Schwarzwald (”Mustametsä”) 
vuoristoalueella Saksan lounai-
sosassa Baden-Württembergin 
osavaltiossa, samassa kaupun-
gissa kuin Auto ja kellomuseo. 
Rakennus on uusi ja rakennet-
tu nimenomaan automuseoksi 
2009. Edellisessä kellotehtaassa 
olevat autot olivat käyttöauto-
ja. Täällä on sitten toisenlaiset. 
Museo on valoisa ja siisti. 

Yksityisautokokoelma Steim 
esittelee yli 130 ajoneuvoa 3000 
neliömetrin näyttelytilassa. 
Vanhin ajoneuvo on De Dion 
Bouton Populaire vuodelta 
1902. Mutta myös ainutlaa-
tuiset aarteet, kuten Maybach 
DS 8 Zeppelin vuodelta 1932 tai 
Mercedes Benz 500 K avoauto 
erikoiskorilla vuodelta 1935, 

ovat poikkeuksellisia harvi-
naisuuksia. Steim autokokoel-
maan kuuluu myös suuri määrä 
amerikkalaisia   ajoneuvoja ja 
paloautoja useilta vuosilta yli 

110 vuoden autohistorian ajalta.  
http://www.autosamm-

lung-steim.de 

Osoite Goettelbachstr. 49, 
78713 Schramberg, Saksa

Paloautot olivat lähinnä tikasautoja. Johtunee saksalaisten vanhojen kaupunkien katujen ja kujien ahtaudesta ja kerrostaloista. Autoilla ajetaan vähän ja ne 
säilyvät hyvinä suoraan museointiin, kun aika täyttyy. 

Amerikkalaisia Vanhempaa kalustoa

Bemari-rivistö

Autot on ryhmitelty 
vuosikymmenien mukaan. Edessä 
DeLorean DMC 12 vuodelta 1981. 
V6, 130 hv, 2850 ccm, 200 km/h, 1268 
kg, valmistettu 1980–1982 n. 9000 
yksilöä, valmistusmaa Pohjois-
Irlanti.
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Porsche museum Stuttgart Saksa
Tämä museo sopi reitille ja 
poikkesimme bongaamaan tä-
mänkin. Rakennus on melko 
uusi ja rakennettu 2009. 

Lainaus museo esitteestä:
Porsche-museo on esitellyt 

merkin historiaa ja kiehto-
vuutta modernilla ja eloisalla 
tavalla vuodesta 2009 lähtien. 
Porsche-idean menneisyys ja 
tulevaisuus kohtaavat brändin 
Zuffenhausenin pääkonttorin 
ytimessä. Porsche-museo pitää 
perinteitä elossa tuomalla yri-
tyksen historialliset arvot nyky-
päivään. Noin 95 autoa kertoo 
urheiluautovalmistajan tarinaa 
jännittävissä näyttelyissä, joihin 
todellista dynaamisuutta tuo-
vat näyttelyiden säännöllinen 
kierto ja erikoisnäyttelyiden jär-
jestäminen. Maailmankuulujen 
autokuvakkeiden joukossa on 
Porsche 356 “No. 1” Roadster, 
Porsche 911 eri sukupolvien 
mallit, puhumattakaan esimer-
keistä sekä Porsche 550:stä että 

917:stä. Porschen tuotannon ja 
moottoriurheiluautojen koko 
historia esitetään kronologi-
sessa järjestyksessä. Monissa 
kohdissa et vain saa vastauksia 
kysymyksiisi, vaan olet myös 
interaktiivisesti mukana. Ti-
esitkö, että historiamme alkoi 
itse asiassa sähkövoimasta, 
kun ensimmäinen Ferdinand 
Porschen suunnittelema auto oli 
sähköauto – kauan ennen kuin 
ensimmäinen Porsche-niminen 
urheiluauto rekisteröitiin vuon-
na 1948?

Museo sijaitsee Stuttgartin 
keskustassa. Museon alla on 
parkkihalli, jonne auton saa 
helposti ja sieltä hissillä ylös 
suoraan lipunmyyntiaulaan. 
Osoite on Porscheplatz 1, 70435 
Stuttgart, Saksa

https://www.porsche.com/
international/aboutporsche/
porschemuseum/  

Lohner Porsche ”Semper Vivus”. ”Semper Vivuksen” rakentamisen 
myötä vuonna 1900 visionääri Ferdinand Porsche mursi uuden teknisen 
maanpinnan. Tuolloin hän suunnitteli ensimmäisen sarjavalmisteisen 
hybridikäytön. Hänen ”Semper Vivus” -autossa kaksi generaattoria 
yhdistettynä bensiinimoottoreihin muodostavat latausyksikön, joka syöttää 
samanaikaisesti sähköä pyörännapa moottoreille ja akuille.

Pyörännapa moottorin replica.

Museossa näytetään havainnollisesti auton korin sisässä olevaa tekniikkaa. 
Tässä on  Porsche 917/30 Spyder (1972 - 1973) – Stuttcars kilpa auton V 12, 5,4 ltr, 
1100 hv moottori avattuna.

Porsche 356/2 Coupe vm. 1948

Porsche-Diesel Schlepper ”Standard 218” vm. 1959, 2-syl, 1644 ccm, 18 kW (25 
Hv), 20 km/h

Porsche on modifioinut ja valmistanut Mercedes-Benz E 500:n Mercedes-
Benzin puolesta. Weissachissa uudistettu alusta on 23 millimetriä 
matalampi. 500 SL:n optimoitu neliventtiilinen V8-moottori ja hiljattain 
kehitetty jarrujärjestelmä antavat E 500:lle suorituskykyisen urheiluauton 
ominaisuudet. Pilottisarja alkoi huhtikuussa 1990, ja sarjatuotanto jatkui 
vuoteen 1995. Zuffenhausenissa valmistettiin 10 479 yksikköä, jotka myytiin 
aluksi Mercedes-Benz 500 E:nä ja keväästä 1994 alkaen erikoismalli E 500:na. Mercedes-Benz vm 1995, V 8-syl, 4973 ccm, 235 kW (320 Hv)

McLaren TAG Porsche Formel 1

Yleisnäkymä museosta
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Merkkinurkka 
– asiaa merkeistä ja 

   autoista niiden takana.

Merkkinurkka Tekstit: Hannu Aalto

Ferrer

Fiberfab Avenger mainosFerrer GT esite

Brittien tapaan myös USA:ssa 
rakennussarja-autot (kit cars) 
saivat jalansijaa 1950-luvun alus-
ta lähtien. Silloiset rakennus-
sarjat perustuivat paikallisten 
valmistajien alustoille; Henry J 
ja Willys olivat suosittuja. En-
simmäiset VW Kupla -pohjai-
set rakennussarjat ilmaantuivat 
1960-luvun taitteessa. VW:n 
alustasta tuli erittäin suosittu 
sarjojen valmistajien keskuu-
dessa; käytettyjä Kuplia oli 
runsaasti tarjolla ja muutostyö 
oli suhteellisen helppoa.

Frank Ferrer, jonka yritys 
(Ferrer Aviation Inc.) myi lento-
koneen osia ja myös korjasi niitä, 
hankki kaksi Fiberfab Avenge-
rin rakennussarjaa. Tarkoituk-
sena oli koota autot hänelle ja 
hänen vanhimmalle pojalleen. 
Hänen mielestään rakennussar-
jaa piti parannella, koska korissa 
oli pahoja puutteita. Hankki-

maansa Avengerin koria Ferrer 
käytti muottina uuteen lasikui-
tukoriinsa korjaten sen mielei-
sekseen. Merkkinä käytetty logo 
on mielenkiintoinen, sillä se on 
Luxemburgin vaakuna ilman 
matkailumerkissä olevaa tekstiä!

Valmis Ferrer GT oli näyt-
teillä Miamissa ja sai sen verran 
suosiota, että autoja päätettiin 
tarjota myös myyntiin. Vuosien 

1966-68 välillä valmistettiin 
Ferrerin pojan mukaan 103 
korisarjaa. 

Va lmistuksen loputtua 
muotit ja työkalut myytiin 
Brasiliaan, jossa auto syntyi 

uudelleen nimellä Lorena GT. 
Mekaniikka (VW alusta) säilyi 
edelleen. Sarjaa valmistettiin 
vuoteen 1971 asti.

Invader

Invader GT-II

Bruce Weeks, joka oli 
opiskellut muovitekno-
logiaa, päätti parikymp-
pisenä rakentaa autoja. 
Alustaksi tuli luonnol-
lisesti VW Kupla ja kori 
lasikuidusta. Yrityksen 
nimenä oli Autokits 
Industries; 1970-luvun 
alusta Invader GT-II 
myi hyvin ja sai seuraa-
jia malleista GT-IIIE ja 
GT-V, joka ilmestyi 1973. 
GT-IIIE mallia valmis-
tettiin myös Espanjassa 
Invader merkillä. Eri 
mallinimistä huolimatta 
autot olivat ulkonäöltään 
lähes identtisiä.

Invaderin rakennus-
sarjat olivat suhteellisen 
yksinkertaisia; De Luxe 
sarja sisälsi kaikki tarvittavat 
osat, joita ei saanut pohjana käy-
tetystä VW Kuplasta. Perussar-
jasta puuttuivat lokinsiipiovet, 
asennus- ja koristeosat; tämä oli 
todelliselle tee-se-itse-miehelle 
tarkoitettu sarja.

Vuonna 1980 projekti myy-
tiin Kaylor Energy Products 

-yhtiölle, joka myi GT-IIIE 
mallia myös sähköautona. 
Valmistusmäärät olivat pieniä, 
vaikka autoa oli teoriassa saata-
vana 1990-luvun loppupuolelle 
asti.
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Ajoneuvon arvon- ja 
kunnonmääritys
Ajoneuvojen omistajat kysyvät museoajo-
neuvotarkastajilta usein ”no, mikäs tämän 
arvo sitten on?” Erityisesti kuolinpesä- ja 
avioerotapauksissa kysymykset saattavat 
saada tiukkojakin sävyjä. Museoajoneuvo-
tarkastajan tehtävänä on kuitenkin tarkastaa 
auton historiallinen ja ajoneuvokulttuurinen 
arvo. Merkki- ja erikoiskerhoilta voi saada 
suuntaa antavan arvon, mutta niillä on har-
voin juridista merkitystä, joka kiinnostaa 
myös vakuutusyhtiöitä. 

Mallia Saksasta

Ratkaisuna ovat arvonmääritykseen eri-
koistuneet yritykset. Saksalainen Oldtimer 
Markt-lehti on tuttu monelle suomalaiselle 
harrastajalle, perustettiinhan se yhtenä en-
simmäisistä antiikkiautoihin keskittyneenä 
kaupallisena julkaisuna 1980. Nykyisin lehti 
kertoo olevansa Euroopan suurin klassi-
siin moottoripyöriin ja autoihin keskittynyt 
julkaisu. Heidän toimitukselle esitettiin jo 
1980-luvulla juttujen julkaisemisen jälkeen 
samaa kysymystä, mikä tämän lehdessä olleen 
ajoneuvon arvo on? Kysymyksiä esittivät 
myös vakuutusyhtiöt.

Classic Data syntyy

Oldtimer Marktin perustajat ottivat yhteyt-
tä tuttuihinsa ja pyysivät pohtimaan tätä 
problematiikkaa. Näistä keskusteluista syntyi 
Saksan vanhin arvonmääritysyritys Classic 
Data (myöhemmässä tekstissä CD), joka 
perustettiin vuonna 1984 – tavoitteena oli 
saksalaisen nasevasti ”Tiedon systemaatti-
nen kerääminen ja hyödyntäminen klas-
sisten ajoneuvojen alueella”. Ensimmäinen 
toimeksianto oli määritellä vaurioituneen 
DKW 3=6-auton varaosasaatavuus, korja-
ustoimenpiteet, sekä arvo ennen ja jälkeen 
työn. Pohjamateriaalia ei ollut saatavana ja 
työ aloitettiin nollasta. Ensimmäiseksi kehi-
tettiin saksalaisia kouluarvosanoa mukaileva 
taulukko, 1 on paras, 5 on huonoin. Lisäk-
si käytettiin väliarvoja 1- tai 3+ ja homma 
saatiin vauhtiin. Ajoneuvon luo lähetettiin 
tarkastaja, joka kävi sen systemaattisesti läpi 
ja pääkonttori tutki arvon.

Vielä 40 perustamisen jälkeen ydinajatus 
on säilynyt samana. CD seuraa intensiivi-
sesti markkinaa ja antaa lausuntoja oman 
tarkastajayhteisönsä kautta. Pääkonttori on 
Bochumissa ja siellä on hallinnon lisäksi 
eri merkkien ja mallien syväasiantuntijat. 
Kaikkien CD-tarkastajien, myös Suomessa, 
tulee olla aktiivisia harrastajia ja tietyn mallin 

antaa mitään arvioita. Tarkastaja 
lähettää kerätyt tiedot ja kuvat 
Saksaan, jossa ne tarkastetaan. 
Ns. neljän silmän periaate on 
tärkeä osa luottamusliiketoimin-
nassa. Saksasta lähetetään tar-
kastajalle sinettipaperille kirjatut 
tiedot mukaan lukien ao. mallin 
toteutuneet myyntihinnat. Tar-
kastaja laskee näiden perusteel-
la ajoneuvon todellisen arvon, 
nostavia/laskevia tekijöitä ovat 
mm. alkuperäisyys, omistushis-
toria, huoltohistoria jne. Viikko 
tarkastuksen jälkeen tarkastaja 
toimittaa kirjallisen raportin, lu-
kuisilla valokuvilla varustettuna, 
asiakkaalle. Jokaiseen raporttiin 
sisältyy ”henkilöimätön” A4-ser-
tifikaatti, jossa arvo on määritelty 
runkonumeroon sidottuna. 

Sopiva tarkastuksen laajuus 
valitaan tarpeen mukaan, tar-
jolla on:

• lyhyt tarkastus kestää noin 
tunnin antaen yleiskuvan autosta 
ja sopii vakuutusarvon määrityk-
seen. Tarkastus voidaan tehdä 
omistajan tallissa vaikka keskellä 
talvea. Hinnat lähtevät noin 250 
eurosta ja raportin sisältö on n. 
10 sivua.

• pitkä tarkastus kestää kah-
desta tunnista eteenpäin ja sopii 
myynti-/ostotilanteisiin, sekä 
tarkempaan analyysiin ajokista. 
Yli 50 tuhannen euron ajokeille 
pitkä tarkastus on ainoa vaihto-

ehto. Raporttiin kirjataan SAH-
K:n entisöintitodistuksen mu-
kaisesti kaikki osa-alueet, mutta 
niissä mennään vielä syvemmäl-
le. Raporttiin kirjataan vaikkapa 
lasien leimaukset. Ajokilla suori-
tetaan koeajo. Kaikki osa-alueet 
kuvataan. Hinnat alkavat noin 
350 eurosta ja raportin pituus 
on 20-30 sivua, hyvästä autosta 
usein lyhyempi kuin huonosta.

• jälleenrakennusarvo tehdään 
ajoneuvoilla, jotka eivät vastaa 
alkuperäistä tehdastoimitusta. 
Kyseessä voi olla voimakkaas-
ti tuunattu jenkki tai vaikkapa 
purettu osina ympäri autotallia 
oleva Maserati, jossa moottori 
on jo täyskunnostettu. Yhdessä 
omistajan kanssa lasketaan mitä 
vastaavan ajokin rakentaminen 
maksaisi, helpoimmin se käy jos 
kuitit löytyy ja ne vain lyödään 
laskimeen. 

Yhteistä kaikille on aitouden 
tarkastus. Runkonumeroa ver-
rataan valmistajan tietoihin ja 
tieto kirjataan aina raporttiin. 
Suomessakin tarkastetuista 
ajoneuvoista on löytynyt vää-
rennöksiä. Trafin vanhempien 
ajokkien tiedoista paljonkin 
virheitä – vaikkapa M-B 190 
SL:n tapauksessa VIN:in sijaan 
rekisteriotteella näkyy usein ko-
rinumero. Messinkiautojen ai-
kakauden numeroinnit ovatkin 
jo oma taiteenlaji. erityistuntijoita. CD on FIVA-organisaation 

Professional Member. FIVA on maailman 
museoajouneuvoklubien kattojärjestö ja tä-
män myötä CD on myös Saksan hallituksen 
asiatuntijan roolissa monissa kysymyksissä. 
Pääkonttorilta löytyy kattavat arkistot ja 
ehkä tärkeimpänä myyntitilastot. CD kerää 
systemaattisesti toteutuneita ajoneuvojen 
myyntihintoja. Euroopassa toteutumia seu-
rataan liikkeiden, kerhojen, tarkastajien ja 
vakuutusyhtiöiden kautta. Suomestakin 
ilmoitetaan Saksaan erikoisempien mal-
lien toteutuneet kaupat. Yhden henkilön 
tehtävänä on kiertää tärkeimpiä messuja ja 
huutokauppoja, ja arvioida kuntoluokat ja 
kirjata toteutuneet hinnat. Ajoneuvotieto-
pankissa on jo yli 300.000 yksittäisen runko-
numeron tiedot, kuntoluokkien, ajomäärien 
ja arvon muutos vuosien varrella. Kyseessä 
on todennäköisesti maailman suurin tämän 
tyyppinen tilasto. Jokainen tarkastettu auto 
kirjataan järjestelmään, omistajan tietoja 
järjestelmä ei tietosuojasyistä sisällä. CD:n 
lisäksi vain omistaja saa ajoneuvon tiedot 
arvoineen ja kuntoineen. 

Maailma on muuttunut 1980-luvulta. 
Harrasteautoilun maailmasta on tullut 
taloudellisesti merkittävä tekijä ja sitäkin 
kautta luotettavan merkitys on kasvanut. 
Suomessakin eräät vakuutusyhtiöt ovat ru-
venneet vaatimaan CD-tarkastusta kalliim-

milta ajoneuvoilta, esimerkiksi Lähi-Tapiola 
edellyttää lausuntoa yli 30 tuhannen euron 
harrasteajoneuvoilta.

Hinta vai arvo?

Myyntitöissä mukana olleet ihmiset tietävät, 
että hinta ja arvo ovat kaksi aivan eri asiaa. 
Jos Anssi haluaa ostaa isoisänsä Rover 75:n, 
on hän valmis maksamaan siitä eri hinnan 
kuin Tiina, joka vain etsii sopivaa 75’sta har-
rastepeliksi. Myyntitilanteessa Anssi kuvit-
telee muiden ymmärtävän, että perhehistoria 
nostaa arvoa ja haaveilee poikkeuksellisen 
suurista seteleistä.

Kunto

Kunnon määrittely on arvoa helpompaa, 
mutta vaatii toki rautaisen ammattilaisen. 
Esimerkiksi SAHK:n entisöintitodistus 
antaa erittäin hyvän kuvan ajoneuvon kun-
nosta. CD:n tapauksessa eri kohdat avataan 
kuitenkin tarkemmin, erityisesti ns. laajassa 
tarkastuksessa.

Classic Data-tarkastus

CD-tarkastus määrittelee auton kunnon ja 
markkina-arvon. Tarkastus suoritetaan puh-
taan auton luona, kuvien perusteella ei voida 

Tärkein osa lausuntoa on sertifikaatti, jossa vahvistetaan runkonumeron aitous ja tarkastushetken 
markkinahinnat, joiden perusteella tarkastaja laskee autoyksilön arvon.

Aitous eli että auto on se, mikä sen esitetään olevan, on tietysti tärkeää kaikille osapuolille. Markkinoilla on paljon ”Elviksen” autoja ja autokaupassa tunnetaan 
useitakin ”Jeesuksen vanhoja autoja”. Tässä on selkeä ja aukoton omistushistoria, mutta todelliset kuuluisuuden puuttuvat. Kuvat kertovat auton tarinaa.

Tarkastus on perusteellista. Esimerkkinä maalipinnan arviointi. 
Maalikerroksen paksuuden mittaaminen kertoo tietenkin enemmän 
kuin silmämääräiset havainnot, joita näköjään löytyy kirjattavaksi 
”virheettömänkin” näköisestä pinnasta.
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Tuhansia töitä, valvottuja öitä
Rahtarit ry kuljettajien tukena 50 vuotta
Ei asiakkaita ollenkaan?

Uusien autolauttojen mukana 
rahtiliikenne ulkomaille lisääntyi 
1960-luvulla. Kuorma-autolii-
kenne oli elinehto kesäsesongin 
ulkopuolella. Vaikka kuljetta-
jien määrä laivoilla kasvoi, sen 
ajan ajattelun mukaan laivojen 
mukavuudet eivät kuuluneet 
heille. Heidän hyttnsä oli si-
joitettu alimmalle kannelle 
potkuritunnelin päälle tai sen 
viereen. Siellä saattoi kuunnela 
potkurin paineiskuja laivarun-
koon tai talvisin jäiden kolinaa. 
Heidät saatettiin majoittaa myös 
ulkokannelle kiinnitettyihin la-

sikuituisiin parakkikontteihin. 

Mallia Euroopasta
Maaliskuussa 1973 kokoontui 
m/s Finnhansalla 16 auton-
kuljettajaa perustamaan am-
mattirahtarien olosuhteiden 
kohentamista ajavaa yhdistystä, 
joista he olivat nähneet esimerk-
kejä Euroopassa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Kimmo 
Puntti. Yhdistys sai nimekseen 
Rahtarit. 

Ensi töikseen Rahtarit ry 
ryhtyi keskustelemaan varus-
tamoiden kanssa majoitusolo-
suhteiden parantamisesta. Tu-

losta syntyi. Rahtarit pääsivät 
nukkumaan ylemmille kansille 
ja saivat omat messinsä, joissa 
tarjottiin kotiruokaa. Heidän ei 
tarvinnut enää kuunnella talvisin 
jäiden jytinää. Työ laajeni pian 
koko raskaan liikenteen väen 
työolosuhteiden kohentamiseen.

Moblian näyttelyssä

Auton ja tien museo Mobiliassa 
aukeaa Tuhansia töitä, valvot-
tuja öitä, Rahtarit kuljettajien 
tukena 50 vuotta -näyttely, tasan 
50 vuotta yhdistyksen perus-
tamisen jälkeen 11.3.2023. Se 
kertoo ammattikuljettajien työn 

muutoksista ja Rahtarit ry:n 
toiminnasta. Näyttelyä suun-
niteltaessa tehtiin ammattikul-
jettaja-kysely, johon saatiin yli 
200 vastausta. Vastusten satoa 
on nähtävillä näyttelyssä. 

Esillä on ajoneuvoja 1960-lu-
vulta 2000-luvulle. Vanhin auto 
on vuonna 1963 rekisteröity 
Scania-Vabis L 75. Uusin näyt-
telyn ajoneuvoista on vuonna 
2000 valmistettu Scania, jon-
ka perävaununa on Kiitokorin 
valmistama Ylen käytössä ollut 
ulkotuotantoperävaunu varus-
teineen.

Teksti Martti Piltz

Mobilian halliin mahtuu kymmenkunta kuorma-autoa.
Sillankorvan Kanikka on niistä vanhin. Kiitolinjan värit olivat

punainen, sininen ja valkoinen, mutta oikea Kanikkahan on
Papu-Scania eli oranssi. Ja Papu-nimi tulee paprikan väristä

 Varmaan ikäisilläni kaikilla pikkukilleillä oli 1950-luvulla puinen
Kiitolinja-leikkiauto. Kuva Matti Vinha.Kuntoluokkien määritykset

Kuntoluokka 1

Virheetön kunto. Ei vikoja, vaurioita tai 
käytönjälkiä ulkonäössä eikä tekniikassa. 
Täydellinen ja erittäin hienosti entisöity 
huippukuntoinen ajoneuvo. Uutta vastaava 
tai parempi (nykytekniikka mahdollistaa 
tietyissä kohdissa alkuperäistä tehdas-toi-
mitusta paremman lopputuloksen maalauk-
sen, hitsauksen tai ruostesuojauksen osalta). 
Erittäin harvinainen.

Kyseessä on ajoneuvo, jota lähestytään 
ihaillen, eikä virheitä paljastu tiukassakaan 
tarkastelussa.

Ajoneuvo vastaa alkuperäistä tehdas-
toimitusta. Kansainvälistä näyttelytasoa 
vastaava kunto.

Kuntoluokka 2

Hyvä kunto. Viaton ajoneuvo, jossa on pie-
niä(!) käytönjälkiä. Ajoneuvo on harvinai-
sessa entisöimättömässä alkuperäiskunnossa 
tai asiantuntevasti entisöity. Ulkonäöllisesti 
ja teknisesti se on erinomaisessa kunnossa, 
mutta pienet käytönjäljet ovat sallittuja.

Kyseessä on ajoneuvo, jota lähestytään 
ihaillen, mutta lähempi tarkastelu paljastaa 
pieniä käytönjälkiä. Jälkien ja tekniikan 
toimivuuden pitää olla sopivassa suhteessa 
ajokilometreihin.

Kuntoluokka 3

Käytetty kunto. Täysin ajokuntoinen ja 
liikenneturvallinen ajoneuvo ilman suu-
rempia teknisiä vikoja tai ulkonäkövirheitä. 
Ei puhkiruostumisia. Ei välittömiä korja-
ustarpeita.

Kyseessä on ajoneuvo, josta huomaa hel-
posti käytönjälkiä ja pieniä virheitä. Jälkien 
ja tekniikan toimivuuden pitää olla sopivassa 
suhteessa ajokilometreihin.

Kuntoluokka 4

Kulunut kunto. Ajoneuvo on vain varauksin 
ajokunnossa ja katsastus saattaa edellyttää 

CD-tarkastaja käy läpi auton kohta kohdalta, mm. kori, maalaus, alusta, sisätila, verhoilu, kromi, ikkunat 
tiivisteineen etc. Kaikki kohdat saavat oman luokittelun saksalaisella kouluarvosanalla 1-5 (yksi on paras). 
Asiakkaalla avataan kaikki kohdat, mutta numeroarvosana ilmoitetaan vain kokonaisuudesta. Tässä 
esimerkkinä ajoneuvon penkkien kunnon luokittelu viiteen luokkaan. Kuntoluokka ei automaattisesti 
kerro arvoa, alkuperäinen kolmosluokan verhoilu voi olla arvokkaampi kuin täysentisöity.

1: moitteeton kunto, esimerkkinä Porsche 356 2: ensimmäiset käytön jäljet näkyvät, pientä 
kulumaa 

3: ikä näkyy, ei merkittäviä repeämiä tai 
halkeamia

4: kulumaa siellä täällä, ompeleet 
repsottaa, terenauha rikki

5: istuin on 
rikki, vain 
osaava 
ammattilainen 
voi auttaa

Mielenkiintoisimpia tapauk-
sia ovat olleet autot, joilla on hu-
hun mukaan tietty tausta ja ”jon-
ka valmistaja on luvannut ostaa 
takaisin miljoonilla”. Nämä caset 
ovat todellista salapoliisityötä, 
mutta lähes aina on saatu tarkka 
lausunto ja perusteet sille.

Kaksi yleistä kysymystä 
Classic Datan tarkastajalle
1) Miten saan ”helposti” nos-
tettua kuntoluokkaa? 

Taikatemppuja ei ole ja har-

voin voidaan mainita yksi kohta, 
jolla kuntoluokka nousee. Tosin 
usein tuo yksi kohta on maalaus, 
mutta silloin voidaan yleensä 
unohtaa sana helposti.

2) Millainen ajoneuvo kannattaa 
hankkia sijoitusmielessä?

Nuorempien harrastajasuku-
polvien mukaan tulo on siirtänyt 
painopistettä ns. Youngtimerei-
hin. Kyseessä ovat 15-30 vuo-
tiaat ajoneuvot, jotka eivät ole 
vielä museorekisteri-iässä. Näi-
tä autoja on valmistettu melko 

suuria määriä ja siksi keräilijä 
valitsee joukosta parhaat yksilöt. 
Kovimmassa kurssissa ovat alku-
peräiskuntoiset (pienet käytön 
jäljet ok) hyvin hoidetut autot 
merkkiliikkeen huoltohistorial-
la, joista pitää maksaa totista ra-
haa. Nämä ovat haluttuja myös 
ulkomailla, eikä ole poikkeuksel-
lista että suomi-auto saa uuden 
tallin Saksasta. Toisella sijalla 
moitteettomasti entisöidyt au-
tot. Loppujen osalta hajonta on 
hyvin laaja.

Nähdään Lahden Clas-

sic-messuilla, jossa myymme 
myös Oldtimer Markt Prei-
se-hinnastokirjaa, jossa lähes 
kaikkien vuoden 1945 jälkeen 
valmistettujen autojen toteu-
tuneet listahinnat. Kirjasta saa 
myös Vehoniemen Automuse-
osta ja Mobiliasta, sekä CD:n 
tarkastajilta.

Varmistetaan kaikki että ajo-
neuvomme ovat vakuutettuja 
oikeasta arvosta!

Anssi Juutilainen
Lisätiedot www.classicdata.fi

välittömiä korjauksia. Keskikokoisia läpi-
ruostumisia. Ajoneuvon osat ovat tallessa, 
mutta niissä saattaa olla vaurioita.

Kyseessä on ajoneuvo, josta huomaa jo 
kauempaa käytönjälkiä, vikoja ja virheitä. 
Kuntoluokka 4:än voidaan luokitella myös 
täysin ruosteeton entisöity auto, mikäli en-
tisöinti on tehty huonolla ammattitaidolla 
(ns. maatilaentisöinti) tai autoon on tehty 
muutoksia huonolla ammattitaidolla (ns. 
nuorisoviritykset).

Kuntoluokka 5

Entisöintiä vaativa kunto. Ajoneuvo on huo-
nossa kunnossa ja vain varauksin ajettavissa. 
Kaikki osa-alueet vaativat toimenpiteitä. 
Ajoneuvosta saattaa puuttua osia.

Ajoneuvo, josta aloittelijakin erottaa heti 
virheitä, vikoja ja mahdollisesti vääriä osia. 
Ajoneuvoa saatetaan käyttää varaosina. Pro-
jektiautot. Ajoneuvon arvoon vaikuttavat 
kunto, alkuperäisyys ja historia, ne kaikki 
kirjataan tarkastajien toimesta raporttiin.
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Kirjoituksen aineisto Rainer Mäkipään omasta arkistosta.

Kesästä syksyyn 
vuonna 1977 — 
halliakin viimeistellen

Paikalle Ahveniston varikolle tuli monen merkkistä urheiluautoa..

Kevät 1977 alkoi muuttua ke-
säksi. Olihan jo toukokuun 
loppua. 23.5. olin tuonut työs-
tä tullessa pihaan vanhempieni 
ostaman puutarhakeinun. Se 
tuli mukavasti Fiat 850T pa-
kettiautolla. Repa ja Anja saivat 
samanlaisen pihaansa.

Autokauppa on taas 
vilkastunut
Oululaisen ”raskaan kaluston” 
harrastajan, Vuortion Teuvon, 
pojat ovat jo aikaisemmin ky-
selleet ostaa toista vuoden 
1952 300-Mersuistani. Sehän 
tuli ”päittäin vaihtaen” BMW 
V8-autoon. Nyt oli sitten Vuor-
tion juniorien ostopäätös var-
mentunut ja oli sovittu kauppa. 
Kävivät maksamassa ”käsirahan 
3 500 markkaa” ja loppu 1 000 
markkaa syksymmällä kesää. 
Hakevat auton silloin.

Helevuon Jukkakin kävi ”No-
vosta”. Oli isompien Fiat-mal-
lien ”kaupustelu kierroksella”, 
varmaan avittamassa toisella 
Tampereen Fiat-myyjällä jotain 
kauppaa.

28.5.1977 Kuopiossa on tä-
nään SAHK:n ”Retkeilyajot”. En 
mennyt edes katsojaksi. Ilma oli 
muuttunut koko maassa koleak-
si. Nyt klo 17 on taivas pilvessä 
ja mittarissa on + 7 astetta. On 
ensimmäinen Helluntaipäivä 
ja saimme Seijan Kaija-siskon 
perheineen saunavieraiksi.

Kesäiset ilmat viipyivät. Pa-
rin päivän päästä satoi rakeita. 
Olen ollut sisähommissa ta-
lossa. Hirsille paljastetut seinät 

on käsitelty suoja-aineella vielä 
uudelleen. Olen myös rakentanut 
pihanpuoleiselle seinälle kirja-
hyllyä lisääntyville autokirjoille.

30.5. saatiin se ”Yhtyneiden” 
autokauppa paperille. Kauppa 
sisältää 10 kappaletta Fiat 131 
Mirafiori Special 1600-autoja á 
42 900 markkaa + 2 000 markan 
lisävarusteet. Vaihdossa ei tule 
mitään. Illalla lämpötila vielä 
kylmeni ja on menossa pakka-
sen puolelle. Menen huomenna 
työhön Oldsmobilella. Vien sen 
korjaamolle tutkittavaksi ohjauk-
sen väljyyden vuoksi. Vaihtavat 
samalla öljyt.

2.6. torstai. Ilmat alkavat kai 
lämmetä ja kaunistua. Eilisen 
kylmän tuulen jälkeen on au-
rinkokin näyttäytynyt. Eilen 
olin illalla Restaurannassa ja 
palelin kylmässä tuulessa. En-
nen kerhoillan alkua katseltiin, 
mitä viikonlopun talkoissa olisi 
tärkeää tehtävää. Kiertelimme 
tontilla. Yllättäen taivaalta las-
keutui Aakkulan pellolle vanha 
lentokone. Vainion Esko sieltä 
tuli meitä tervehtimään.

Aakkulan Matti pääsi hetken 
päästä jännittävälle lennolle. Siksi 
jännittävä, että katselimme tark-
kana, miltä puolen korkeajänni-
telinjoja raskaassa lastissa oleva 
kone pääsee ilmaan. Hyvin meni. 
Tulivat ehjänä takaisinkin.

Olin Restaurannassa Oldsmo-
bilella. Korjaamo oli löytänyt vian 
ohjauksesta. Sektoriakselin kiin-
nitysmutteri ei kiristänyt vipua 
siihen laitetun liian pienireikäisen 
aluslevyn takia. Tarkka asentaja 
oli havainnut myös kardaanin 

tuessa murtuman. Kertoivat vian 
korjatun Agri-puutarhajyrsimen 
osista löytyneen osan avulla. Auto 
onkin nyt paljon miellyttävämpi 
ajaa. Kake on tämän viikon ollut 
lomalla.    

2.6.1977 päivätyssä kirjeessä 
Autonovo kertoo anoneensa joil-
lekin Fiat-henkilöautomalleille 
isompia jarrullisten perävau-
nujen ”vetopainoja”. Tehtaalla 
onkin 128-, 131- ja 132-mallin 
vetopainoja korotettu. Myön-
netyt painot ovat nyt vetoauton 
painon suuruisia. Nyt Autonovo 
anoo vastaavia korotuksia myös 
Autorekisterikeskukselta. Siellä 
on tekninen toimisto ne hyväk-
synyt ja ilmoittaa ensitilassa kat-
sastuspaikoille. Autosihteerimme 
”Mimmi” osti tänään itselleen au-
ton. Myimme hänelle varmakun-
toisen Fiat 600:n 600 markalla. 
Uusi omistaja halusi siihen ”piris-
teeksi kukkasia”, ruostekukkasia 
kun siinä ei ollut. Mielellämme 
sen toiveen toteutimme ja kyllä 
auto nyt huomataan, niin paljon 
se ”kukkii”.

Mollen elokuvassa

Olin ollut umpi-Fiatini kanssa 
elokuvakuvauksissa Tampereen 
Amurissa. Siellä kuvattiin koh-
tausta Mollbergin elokuvaan. 
Minun tehtäväni oli kuljettaa 
pikku porukka ”ostoksille” erään 
viinanmyyjän varastolle hevos-
talliin. Talli toimi virallisesti 
kaupungissa ajelevan ”vossikan” 
käytössä. Näin myös, että sisäl-
lä tuoksut ja ”lattiapäällysteet” 
olivat tuoreita ja aitoja. 

Tässä kohtauksessa ajoin ra-
kennusten ympäröimään pihaan 
3-4 ostajan kanssa. Sinne pääs-
tyämme jätin koneen käymään, 
ja hetken päästä, porukan tultua 
kasseineen, ajoin takaisin kadulle. 

Helppo homma minulle, vaan 
ei ”Mollelle”. Hän näki ”väärän” 
ilmeen erään ostajan kasvoilla 
ja kohtaus otettiin uudelleen ja 
uudelleen, kunnes ilmeet olivat 
”aidot”. Jokaisen uusinnan jäl-
keen autooni kulkeutunut hevo-
sen lanta lisääntyi ja sen tuoksu 
kasvoi. Oli kuitenkin kiva nähdä 
omakohtaisesti, miten eloku-
vakohtaukset syntyvät. Usein 
varmaan usean otoksen jälkeen. 
”Elokuvapomo” kertoi autoa tar-
vittavan vielä parin viikon jälkeen 
parin kymmenen sekunnin ajan...
Pietarsaaressa! Tärkeää oli, että 
auto oli sama ja lupauduinkin 
olemaan siellä. 

Olinhan minä siellä sitten ja 
ihan helppo keikka se ei ollut. 
Lainasin avolava kuorma-autoa 
ja ajoin autoni lavalle Hankki-
jan lastaussillalta. Pietarsaaressa 
toivoin rautatieasemalla saavani 
auton alas. Aseman miehet suh-
tautuivat yllättäen ”hankalasti” 
ja vaativat maksua asemalaiturin 
käytöstä. Kerroin, etten maksa 
ja ajoin läheiselle aukiolle. Mu-
kanani olevilla lankuilla ajoin 
ilman apua auton alas ja kävin 
suorittamassa ”pihan läpiajon” 
sovitusti. Palautin sitten Fiatini 
takaisin Svartvikin automuseoon.

Ahvenistolla urheiluautoja

11.6.1977 olin kuullut Ahve-
nistolla olevan urheiluautojen 
kokoontumisen. Sen järjestää 
”SccH”, Helsingissä oleva ur-
heiluautokerho. Kerroin asiasta 
tutuille autoharrastajille ja he 
olivat kiinnostuneet ajelemaan 
Hämeenlinnaan. Niin sitten 
lauantaina kokoonnuimme ja 
ajoimme joukolla paikalle.

Mukaan lähti Olavi E-Ja-
guarilla, Palle Lamborghini 
Urracolla, Markku Fiat X1/9:llä, 

Me tamperelaiset ajoimme autot rinnakkain.

Pallen Urraco ja meidän Alfa.

Nuution Jorman Fiat, joka hänellä on vieläkin (2022).

Jorma Fiat 124 Spiderillä, Arvion 
Esko Austin Healey Spritellä ja 
me poikani kanssa Alfa Romeo 
1600 Spiderillä. Aika haipakkaa 
mentiin. Kultiin lähellä Hämeen-
linnaa olevan ”nopeustarkkailun”, 
kiersimme Parolan kautta,

Paljon tuttuja nähtiin. Hesas-
ta oli MBG:llään Söderholmin 
”Gunu”. Oli kuulemma kaivanut 
sen tallista 8-9 vuoden ”seison-
nasta”. Amberlan Yte ja Un-
gern-Stenbergin Clasu taisivat 
tulla viimemainitun Alfa 1900 
Touring-korisella Spiderillä. 
Porsche-kerhosta oli myös autoja.

Kotimatkalla poikettiin Pans-
sarimuseolla Parolassa. Päivä oli 
kaunis ja kotimatkan ajoimme 
katto auki. Helteet jatkuivat ja 
17.6. Tampere oli Euroopan 
lämpimin kaupunki, +32 astetta 
varjossa. Kävin korjauttamassa 
Alfan kaasuttimen säätöjä. Ei se 
vieläkään ”nätisti käy”; johtuisiko 
alkuperäisen ilmansuodattimen 
puutteesta. Autossa on nyt kaksi 
erillistä ilmansuodatinta kaasut-
tajissa.

22.6. ilmat viilenivät

Olen työssä saanut vasta neljä 
autoa kymmenestä luovutettua 
”Yhtyneille”, maahantuojalla 
tökkii! Töihin tuli vaihdossa 
ehjä, melko siisti Daf 600 – ”rem-
mivetoinen” henkilöauto. Pojat 
kehoittivat minua ostamaan sen. 
Yllytyshullu kun olen, tein kau-
pat. (300 markkaa)

Seuraavana yönä lämpötila 
laski puolenyön maissa + 2 as-
teeseen. Ajelin seuraavana päi-
vänä pikku lenkin Moto Guzzi 
850-”California poliisipyöräl-
läni”. Korjasin vasta nyt sen 
vilkkukatkaisijan, joka särkyi 
”FIM-Rallyyn” mennessä kaksi 
vuotta sitten. 24.6. Juhannussää 
oli huono. Oltiin kotona vie-
raiden kanssa. 26.6. Repellä on 
Simca 1100 Van. Ulkona ei ole 
helle, vain + 8 astetta. Se aiheutti, 
että pistimme asunnon ”keskus-
lämmityksen” toimintaan. (Asun-
nossammehan on varsinainen 
”keskuslämmittäjä”.) Tuikattiin 
tuli keittiön nurkassa olevaan 
Kultaliekki-öljylämmittäjään. 

Päivällä siistin ja järjestelin hallia.
2.7.1977 poikamme To-

ni-Petteri täytti tänään 11 vuotta. 
Lahjaksi sai kumiritsalla lin-
gottavan ”Spitfire-hävittäjän” ja 
vuoden vanhan ”Tunturi Sport”- 
mopon.

Aloin purkaa romuun pihassa 
olevaa Fiat 1400-autoa. Ajattelin 
siinä katolla autoa taltalla poik-
kihakatessani, miten katoavaista 
on kunnia. Kymmenisen vuotta 
sitten tämäkin auto ”veti ylpeänä” 
tamma Suhinaa Hämeenkyröstä 
raveihin. Nyt auto ei kelpaa kuin 
sulatettavaaksi rautalevyksi muun 
romun joukossa.

3.7.1977 veimme Reiman 
kanssa uuden 131 Fiatin johtaja 
Monoselle Yhtyneiden Kaipolan 
tehtaalle. Loput, eli puolet pa-
peritehtaalle myydyistä autois-
ta ovat vasta lähteneet tehtaalta 
Torinosta. Ville ja Jorma ovat 
lomalla ja Reimakin (serkkuni) 
saa nyt olla tosihommissa auto-
myynnissä. 

8.7. saimme ensimmäisen 
”uudistetun” Fiat 133-auton, 
esittelykäyttöön. Se on kirkkaan 
keltainen. Selvänä erona entiseen 
on kiiltävä kumipäällysteinen 
lista kyljissä. Laitoimme autoon 
vähän ”herkkua” – 155-13” Mi-
chelin-renkaat ja ”Benson”-alu-
miinivanteet.

10.7. sunnuntaina veimme 
Fiat 1500 Cabrion Hankkijalle. 
Katsastetaan se viikolla. Sei-
ja haki minut pois Alfalla. Oli 
lämmin päivä ja molemmissa 
autoissa katto alhaalla. Rekiste-
röin Hesan kilvissä olevan Fiatin 
katsastettuna Hämeenkyrössä. 

Olen varannut siihen mukavan 
numeron.

Kotiin päästyämme lähdim-
me Jopoilla ajeleen muutaman 
kilometrin päässä olevalle ”lei-
rimontulle”. Susanna oli siellä 
rippileirillä ja on vierailuilta lei-
rinuotioineen. Kivaa siellä oli-
kin. Lapset esittivät ohjelmaakin. 
Sanna kertoi viihtyvänsä leirillä. 
On ollut siellä neljä päivää. Kuttu 
on nauttinut kesästä pihan ai-
tauksessa. Nyt oli aika palauttaa 
se omistajalleen. Purin myös ai-
tauksen.  

Reima vei eilen jo muuta-
ma päivä sitten myydyn Fiat 
127-vaihtoauton Kotkaan. Oli 
sovittu siihen huolto ennen luo-
vutusta. Asiakkaan oli kuitenkin 
palattava kotiin ja huolto jäi seu-
raavalle päivälle. Nyt auto vietiin 
hänelle ja vaihtoautolla Reima 
ajeli takaisin. Hyvää palvelua, 
sanoi asiakas.

Markku on Mäntässä saanut 
vaihdossa Fiat 124 Coupén. 
Nuutiokin on nähty omalla 
vastaavalla avomallilla ajelevan 
kaupungilla valkoinen lippalakki 
päässä.

16.- 17.7.1977 olivat ne ”Res-
tauranta-päivät”. Jälleen ne vie-
tettiin kerhon omalla tontilla. 
Mökki oli jo saatu lämmitettä-
väksi ja lämmönpitäväksi. Säät 
eivät täysin suosineet ja sateen 
alta oli mukava käydä kerhotu-
vassa lämmittelemässä. Voidaan 
todeta, miten tällaiset kokoontu-
miset harrastajien keskuudesssa 
pidetään tärkeinä. Kävijämäärät 
lisääntyvät joka vuosi. Meillä 
alkaa Restaurannassa tila käy-

”Teurastaja työssään”
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dä pieneksi. Me olimme Tonin 
kanssa myös mukana päivillä.

Fiat-kokoelmani karttuu

19.7.1977. Tänään ostin Ahma-
vuon Timolta tulleen vaihtoau-
ton. Se on Fiat 1800 A. Tämä on 
taas niitä Suomessa ”nimettyjä 
malleja”. Tehdas teki 1800-mal-
lin neliovisella korilla varustet-
tua autoa myös pienemmällä 
1500-henkilöauton moottorilla 
vuosina 1962 – 1968, vuodesta 
1964 mallin 1500 ksm:n 88 hv 
(SAE) moottorilla. Tälle mallille 
tehdas antoi tyypiksi Fiat 1500 L 
Taksi. Se oli Italiassa tarkoitettu 
taksikäyttöön.

Autonovo tilasi tätä, kuusi-
sylinterisellä moottorilla olevaa 
(1800 B) mallia halvempaa autoa 
myös Suomeen. Sen malliksi il-
moitettiin täällä 1800 A. Olihan 
se ulkoa ”kuin B-malli”, mutta 
myynthinta  1 000 markaa edulli-
sempi. Tällainen Timon peltikor-
jaama ja hopean väriseksi maa-
lauttama tilava auto perheemme 
käyttöön tuli nyt. 

Autokauppa käy mukavasti. 

Ihmisillä on monilla kesäloma 
ja aikaa kierrellä autokaupoissa. 
Minä toin sen Daf-autoni perä-
kärryllä kotiin. Se oli ostaessani 
ajokuntoinen, mutta ehkä olin 
tehnyt ”jotain väärin”, eikä auto 
enää toiminut kotiin ajettavaksi.

Elämäni ensimmäinen 
päivyrikello
Ostin Hankkijan huoltoaseman 
kahviossa itselleni hienon, su-
kellustakin sallivan, päivyrillä 
varustetun kellon. ”Tumma 
myyjä” kirjoitti kellolle myös 
takuun. Tosin en tiedä, mistä sitä 
menen vaatimaan. Takuulapun 
myyjä teki. Siinä lukee: ”Kellolla 
on takuu” ja jotain epäselvää ni-
menä perässä. En minä sitä kyllä 
tosissani pyytänytkään. Hintaa 
kyllä tingin, mutta maksoin sit-
ten 70 markkaa. Onhan siinä 
sentään päivyri ja kalliin kellon 
näköinen.

24.7. asensin Seijan 133-au-
toon Borranin 13” pinnapyörät. 
Tuli vaimollekin vähän ”per-
soonallisuutta” autoon. Olihan 
hänen entisesssä Neckar 770 vm. 

Restaurantapäivät mainos

Ajoautomme Fiat 1800 A oli meillä kauan.

”Joka itsensä alentaa, se ylennetään”

tojeni” pakoäänet isonevat. Pi-
ha-ajelun jälkeen, halliin ajossa, 
meni kynnykseen pökännyt pako-
putki poikki 300-Mersustanikin. 
Svartvikin matkan jälkeen totesin 
pakoputken liitoksen pettäneen 
peräosasta Oldsmobilesta. Alfa 
Spiderin perävaimentaja on lii-
toksesta irronnut. Mersu 220:een 
uusittiin äänenvaimentaja, nyt lii-
tos on höllännyt ja antaa ääntä. 
Samaa tekee myös ostamani Fiat 
1800 A:n pakoputkisto. Kaiken 
lisäksi ruohoa leikatessani paloi 
ruohonleikkurin äänenvaimen-
nin puhki. Kaikissa tapauksissa 
”möly” haittaa ajoa ja korjauksia 
on tulossa.

20.8. kerho piti taas tanssit 
Toivolan lavalla. Niiden onnis-
tuminen vaati taas kerholaisilta 
”talkoohenkeä” ja hallitukselta 
muuta virallista asioiden hoitoa 
ennen tilaisuutta. Onneksi ker-
hossa on vielä halukkaita jäse-
niä. 15 henkilöä niihin juomien 
myyntiin, makkaran paistoon, 
järjestysmiehiksi ja muihin töi-
hin taas saatiin. Tilaisuus onnistui 
edellisvuosien tapaan ja kerholle 
jäi mukavasti ”puhdasta”.

22.8.1977 maanantai. On ol-
lut kauniita ilmoja. Olin saanut 
Seijankin lupautumaan maalaus-
hommiin. Vaatimuskin sentään 
sisältyi apuun tuloon – haluaa 
maalata vain aurinkoisella puolel-
la taloa. Ajatus oli varmaan ottaa 
aurinkoa samalla.

On kyllä niin kylmiä iloja, ettei 
auringonotto onnistu aurinkoi-
sellakaan puolella. Villapaita ei 
ole liikaa. Tulihan se aurinko sit-
ten seuraavana päivänä ja maalaus 
aloitettiin. Seija pääsi auringossa 
maalaamaan. Maalauksen jälkeen 
aloitin kuviosahalla tehdä talon 
seinän yläosan koristelautaa. Val-
koiseksi maalattuna se mielestäni 
piristää talon seinää. Kova hom-
ma siinä on, ennenkuin talo on 
kierretty sillä laudalla. Villapaita 
oli haettava, kun aurinko alkoi 

laskea. Jatkoin välillä aina seinän 
maalaustakin. 

Nyt sitten pitää maalata ikku-
nankehykset ja sitten taiteiltava 
maali myös ”lasinkehyksiin” ja 
kittiä korjattava. Seija maalasi ne 
”piparilaudat”, mitä olin ehtinyt 
sahata. Vielä on kuitenkin 25 met-
riä ”koristelautaa” tekemättä! Isä 
soitteli ja tulee huomenna. Suun-
nitellaan hallin sisäkaton tekoa.   
Iltahommina tein ruohonleikku-
riin äänenvaimentajan varastosta 
löytyneistä putken palasista. Olin 
käynyt viikolla Mersulla työssä 
ja ”Sale” korjasi korjaamolla sen 
pakoputken vuodon. 

23.8.1977 soitteli Mäkisen 
Veikko Tampereelta. Kertoi mö-
killään, Ylöjärven Antaverkassa, 
olevan ”pois hävitettävänä” Skoda 
400 vm 1956 ajokuntoinen auto. 
Kävin sitä katsomassa ja tehtiin 
siitä kaupat. 400 markkaa sovit-
tiin hinnaksi. Veikolla on monta 
”veteraanimoottoripyörää”- Jou-
kossa pari AJS 7R-kilpapyörää. 
Haen Skodan ensi viikolla sieltä 
Veikon mökiltä. 

28.8. loma vielä jatkuu. Olin 
taas muutaman vuoden jälkeen 
sopinut Autonovon varaosapääl-
likkö Heikki Kekin kanssa hake-
vani ”0-kiertovaraston” osat. Hinta 
sovitaan myöhemmin. Meillä oli 
Autonovon Fiat 90 NC-kuor-
ma-auto ”sopivasti” koeajettava-
na. Lähdin aamulla varhain sillä 
Helsinkiin. Lastasin yksin sii-
hen osat, jotka oli hyvin pakattu 
pahvi- ja fanerilaatikoihin. Ne oli 
kuormalavalla. Kaikkien kanteen 
oli merkitty ”toimitusmääräysten 
numerot”. Nämä taas löytyivät 
laatikon sisältä. Niissä oli osien 
numerot ja osien kappalemäärä. 
Tämän kuorman toin tiistaina 
30.8. ja purin pihaan.

Kerroin isälle, että pitäisi 
käydä vielä huomennakin osia 
hakemassa ja tarvitsisin apua. 
Oli heti valmis apuun. Aamu-
päivällä lähdimme viemään 

”Romantiikka & Rusketusta” Piirsinkö väärin, vai oliko ovi 
”vasenkätinen”?

”ysikymppistä” pois lainasta. 
Meilä oli edelleen se varastossa 
se Toyota Dyna ja lainasin sitä. 
Isä ajoi Fiatilla ja minä Toyotal-
la perässä. Autonovossa luovutin 
Fiatin myyntiosastolle. Ajoimme 
Toyotalla ”0-kiertovarastolle” ja 
aloimme lastata osia sen lavalle. 
Kuormasta tuli huomattavasti 
pienempi kuin eilinen.

Tampereelle tullessa vein 
isän Teiskontielle ja tulin ko-
tiin purkamaan kuormaa. Purin 
kuormaa 16.30 – 21.30 koko 
ajan. Loppuviikosta palautin 
Toyotan ja tarkastin myyjien 
palkat. Viime mainittu oli yksi 
uusi asia, mikä osastonhoitaja-
tittelin ottaessani minulle tuli. 
Kotiin tullessa aloin melkoi-
sen urakan purkaessani osa- 
laatikoita varastoihini. Tätä tulee 
jatkumaan seuraavien viikkojen 
vapaa-aikoina. Olin lainannut 
Hankkijalta pumppukärryn. 
2.9.1977 menin Ylöjärvelle Sop-
peenmäkeen parturiin. Nyt sai 
kesälomalla kasvanut karvapeite 
lähteä leuastani.

Kerho oli lähettänyt jäsenille 
kyselykaavakkeeen. Trakoituksena 
saada paikkansapitävä luettelo jä-
senistä ja eidän yhteystiedoistaan. 
Tarkoitus on tehdä myös ensim-
mäinen varsinainen ”kalustoluet-
telo” jäsenien harrasteajoneuvoista. 
Sihteerimme Rengon Eila pyytää 
vastauskaavakkeet täytettynä lä-
hettämään niiden laatijalle Marita 
Pahlman-Hietaselle. 

Taas tanssitettiin

Kerhon vuotuiset lavatanssit 
20.8. olivat sujuneet entiseen 
tapaan suosittuina ja kerhon 
kassakin karttui. Talkoolaiset 
olivat taas olleet järjestelyjen ta-
keena. Eila kertoi myös tulevasta 
kerhoillasta RR:ssä. Siellä on tee-
mana ”auton maalaus” ja viisaita 

1963 autossakin sellaiset, mutta 
12 ”:set.

Olin lomalla 25.7. alkaen. Au-
rinko ei sitä ”katsellut”, vaan sade 
”kasteli”. Viikon päästä kävin re-
kisteröimässä 1800 A:n nimiini. 
Fiat 1500 Cabrion olin jo saanut 
aikaisemmin nimiini. Lomasta 
huolimatta jouduin luovutteleen 
niitä ”Yhtyneiden Mirafioreita”. 
Olen vienyt myös autoja lainaan, 
kun autojen tulo Italiasta takkuaa. 
Repa ja Heusalan Ekku päris-
telivät tänään moottoripyörillä 
meille. Olen aina sateen välillä 
maalaillut taloa uudelleen. Sil-
loin kuusi vuotta sitten tuli liikaa 
”lantattua” lateksia ja alkaa väri 
haalistua. 

31.7.1977 käytiin sukulais-
miehen 50-vuotis juhlilla Riihi-
mäellä. Tein taas historia – söin 
ensikerran ”viiriäisen munia”. 
Oltiin juhlissa sillä 1800-autolla.

4.8. säät paranivat ja tänäänkin 
aurinko paistaa. Autojen luovutus 
”Yhtyneille” verottaa kesäloman 
pitoa. Tänäänkin luovutin yhden, 
kun siihen ensin asennettiin radio 
Sähkötasossa. Sen jäkeen ajelin 
tällä 131 Specialilla Valkeakos-
kelle ja tulin takaisin lainaksi an-
netulla 128:lla. Tätä se kesäloma 
sitten on. Parta on saanut kasvaa 
ja nyt minulla on kahden viikon 
karvat leuassa.

Ostin lisää maalia taloon 
ja hallin ikkunan ”karmeihin”. 
Siihen meni 285 markkaa, siis 
liki auton hinta (Daf 600 - 300 
markkaa). 5.8.1977 irroitin talon 
räystäältä vesikouruja. Olivat vä-
hän ruostuneet ja vesi tippui liian 
monesta kohta alas. ”Paikkasin” 
kourut ja ne kiskottiin narujen 
avulla takasin ylös vaimon kanssa.

9.8. Vuortion pojat hakivat 
ostamansa, sen minun toisen 
1952-mallin 300-Mersun. Näin 

oli sovittu ja suurin osa (3 000 
markkaa) jo maksettukin. Mer-
su nyt kuulemma kunnostetaan. 
Ajamalla veivät auton Ouluun. 
Aamulla isä-Teuvo soitti poikien 
päässeen perille. Minäkin laitoin 
3-satasen käymään ja suoritin 
vähän ”koeajoa pihalla”. Kyllä 
se isolta tuntuu, kun on noihin 
pieniin Fiateihin tottunut.

Seija on saanut Fiat 133-au-
tonsa mittariin jo 3 150 kilomet-
riä. Elokuun puolivälissä käytiin 
Oldsmobilella Svartvikissä mu-
seovierailulla. Mukana oli Seijan 
lisäksi Mattilan pariskunta ja 
Pirjon Jallu-veli.

Linnanmäelle

10.8.1977 oli keskiviikko. So-
vimme lähteväme huomenna 
Helsinkiin. Mukaan meidän 
perheen lisäksi tulee tätini ja 
Reima-serkku. Takaisin tullaan 
Autonovon kautta ja Reima tuo 
yhden niistä ”Yhtyneille” me-
nevistä 131-Fiateista. Se on nyt 
seitsemäs. Hesan reissu tehtiin 
ja samalla juhlittiin Susannan 
nimipäivää. Talon maalaus jat-
kui poutaisina päivinä. Isäkin oli 
usein apuna. Talon tienpuolei-
nen pääty vaati myös ”rimojen 
uusimista”. 

Seijan kanssa maalattiin sa-
teisena päivänä keittiön sisäkat-
to. Suunnittelin myös vanhan 
(1920-luvun) talomme koristelua 
seinien yläosaan, katonrajaan, tu-
levalla ”piparilistalla”. Ikkunoiden 
karmeja voisin myös ilmeeltään 
muuttaa. Laitan niiden yläpuolel-
le laudan kannattimineen, oveen 
samanlaiset.

Pakoputkimurheita  

Kuulostaa, että kaikkien ”ajoau-

puhumassa alan asiantuntija.
”Ruska-Retkikin” on suun-

niteltu ja autottomat viedään 
kerhon bussilla mukaan. Haka-
lan Helge on suunnitellut reitin. 
Olavi soitteli ja oli ostanut uu-
den ”Chevrolet Sport Bussin”. 
Citroën D-Super oli mennyt 
vaihdossa. Olavin Chevy on 
rekisteröity kuorma-autoksi. 
On huomattavasti edullisempi 
”maksuissa”.

En ollut hyväksynyt Moto 
Guzzi 350 Fouriin tehtyä ”ta-
kuukorjausta”. Yhden sylinterin 
savutus ei muuttunut miksikään. 
Epäilin männänrengas- tai vent-
tiilivuriota. Sainkin Helevuolta 
luvan viedä se ”uusintatutkin-
taan”. Katsokoot nyt vaikka pu-
ristukset asian varmistamiseksi. 
Vein pyörän viikolla. Se oli ollut 
Autonovossa jo viikon ja kuun 
alussa haettiin se Repan kanssa 
pois. Mentiin MB 220 Coupél-
lani ja tulin sillä ”Mopo Guzzilla” 
ajaen takaisin. ”Mopo” se tosiaan 
on. Akku oli nyt ostettu uusi ja 
kotimatka meni hyvin. Velipoika 
ajoi Mersun takaisin Tampereelle. 
Lämpötila on + 20 asteen paik-
keilla, eikä minulla vilu päässyt 
yllättämään.

Nyt on tutkittava tuliko ”ne-
los-Guzziin” parannusta? Mutta 
kotona riittää touhua osia va-
rastoidessa. Nyt olen kantanut 
osia myös liiterirakennukseen 
rakentamaani kolmanteen ker-
rokseen. Tein sinne päätyyn ison 
ikkunan ja hyllyjä lattialle. Vien 
sinne määrättyjä korin- ja moot-
torinosia.

5.9.1977 kesäloma loppui. 
Menin työhön, Kävin päivällä 
Aurassa tekemässä hallin palo-
vakuutuksen. 

Päivän aikana katselin myyn-
titilastoja. Olimme ennustaneet 
myyvämme 424 henkilöautoa. 
Nyt tuntuu, ettemme lupaa-

Auto-osasto: vasemmalta Vilho Nousiainen, Reima Mäkipää, Jorma Kauppila, 
Mirjam Ahola (sihteeri), Kauko Willgren ja minä.
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maamme tavoitteeseen pääse. 
Kilpailu on kiristynyt. Vielä 
1970-luvun taitteeessa minäkin 
pääsin myynnissä noin 350 au-
toon. Se oli sitä 600- ja 850-mal-
lien aikaa. Viime vuosi oli petty-
mys. Tuleeko taas samanlainen?

7.9. vietimme Restaurannassa 
kerhoiltaa. Nyt oli teemana au-
tonmaalaus. Asiantuntijoita oli 
paikalla kertomassa. Kerho otti 
vastaan tietoja jäsenten ajoneu-
voista tehtävää ”kalustoluetteloa” 
varten. Marita oli lähettänyt jo 
jäsentietolomakkeet valmiiksi.

Tarjosimme museoretken

8.9.1977 olimme tarjonneet 
Tampereen katsastuskonttorin 
henkilöstölle mahdollisuutta 
lähteä tutustumaan Svartvikin 
automuseoon. Oli perjantai ja 
lähtö töiden jälkeen. Minä olin 
saanut pahan ”kurkkutulehduk-
sen” ja ääni oli melkein mennyt. 
Onneksi huoltopuolelta Haapalan 
Pekka ja Järvisen Aarno tulevat 
mukaan hoiteleen keskustelua. 
Automyynnistä lisäkseni tulee 
Kauppilan Jorma ja autokatsas-
tuksen hoitava Myllymäen ”Sale” 
(Taisto). 

Matka toteutettiin. Tarjosim-
me Sääksmäen Viidennumeros-
sa ruokailun takaisin tullessa ja 
autossa ”virvoitusjuomatarjoilu” 
toimi. ”Asiakkaat olivat tarjoi-
luun ja nähtävyyksiin tyytyväisiä 
ja keskustelua riitti. Tampereelle 
tultuamme minä ja Sale hoidim-
me kotiin kuljetukset. Minulla 
kesälomalla saatu ”äänenmene-
tys” parani pikkuhiljaa ja puhe 
normalisoitui.

9.9. tulivat isä ja velipoika tal-
koisiin. Nyt oli tarkoitus tehdä 
hallin katon lopullinen lämpö-
eristys tunkemalla karhuntaljale-
vyt kattoristikoiden väliin tiiviisti. 
Kosteussuluksi muovi. Kolmeen 
mieheen työ sujui hyvin ja valmis-
ta tuli. Sopivasti pihaan ajoivat 
Hesan Mersu-miehet Jokisen 
Jouko ja Dahlgrenin Markus. 
Meitä yhdistää se, että meil-
lä kaikilla on 1960-luvun MB 
Coupét. Pojat olivatkin tulleet 
merkin tiimoilta Tampereelle. 
Siellä on muiden merkin har-
rastajien kanssa suunnitteilla 
Mersu-kerho.

Ajoneuvojani katseltuamme 
menimme Seijan lämmittämään 
saunaan koko miesporukka. Isä 
ja Repa lähtivät ja me poikien 
kanssa puhuimme autoista myö-
hään. Hesalaiset jäivät yöksi. Sun-

nuntaina pojat ajelivat 
Tampereelle. Sinne oli 
sovittu tulevan muita-
kin merkin harrastajia 
perustamaan merkille 
omaa kerhoa. Pyysi-
vät minuakin mukaan. 
Olihan minulla vielä 
kolme Mersua. Kerroin 
pysyväni ”Fiat-harras-
tuksessa”. 

17.9. menin työhön, vaikka 
oli lauantai ja olin aikonut pi-
tää vapaapäivän. Kake oli ollut 
viikon Markkua tuuraamassa 
Mäntän automyynnissä ja halusi 
pitää vapaapäivän. Sanoi myös 
”rauhoittuvansa” 210 markan 
ylinopeussakosta, jonka sai Kes-
kussairaalan suoralla Mänttään 
mennessään. 50 kilometrin rajoi-
tuksella 65 km/t. Ville on myös 
aina launtaisin vapaalla. Pojat vit-
sailevat – ”sen pitää viedä vaimo 
markettiin ostoksille”.

Minä siis huseerasin Hatan-
pään automyynnissä yksin. Kaksi 
vaihtoautoa myin. Nehän ovat 
nyt ryhmitettynä ”uusien vieressä” 
olevaan tilaan, joten samalla voi 
palvella molempia. Toisen auton 
osti naapurustossa 1950-luvulla 
asuneen Virran perheen ”pikku-
poika”. Nyt jo siis täysi-ikäinen.

Kotiin tultuani alettiin vaimon 
kanssa laitella ”tuplia” paikalleen. 
Sen jälkeen aloin lapiolla kaivaa 
kaapeliojaa kohti hallia. Siihen 
vedän sitten kaapelin hallin säh-
köistämiseksi. Kovaa hommaa 
”kynsiä ylös” usein isojakin musia.

Kerhon Ruska-Retki ajettiin 
18.9.1977. Lähtö linja-autoase-
malta klo 10. Matka, yli 100 ki-
lometriä, ajettiin Hakalan Hel-
ge vetäjänä. Ajoneuvottomat 
pääsivät linja-autolla matkalle. 
Luvassa oli matkalla pysähtyä 
johonkin hyvään ruokapaik-
kaan ja kyläteitä ajellaan, lupasi 
reitin suunnitellut Helge. Minä 
en retkelle ehtinyt. Oli autonha-
kutalkoot velipojan kanssa. Sun-
nuntaina haimme Repan kanssa 
Antaverkasta sen ostamani Sko-
da 440 vm. 1956-auton. Homma 
hoidettiin Toyota Dynalla, joka 
edelleen ”viihtyy vaihtoautona” 
Hankkijalla. 

On taas ollut sateista ja klo 
20.15 on ulkona + 2 astetta. On 
jo pimeää. Mutta lähipellolla 
puimuri touhuaa. Meidän perhe 
on saunonut jo. Maanataina sain 
kaapelin viimein halliin kaivettua. 
Ervo kävi eilen ja lupasi tuoda 
kuorman tarvitsemaani multaa. 
Seuraavana iltana töiden jälkeen 

illan pimeydessä kuorma tuli. 
Tiistaina kävivät vanhempani. 
Äiti noukki marjoja, jotka alkavat 
putoilla liian kypsinä. Isä järjesteli 
polttopuita liiterissä. Olin työs-
sä vaihtanut 20 000 kilometriä 
ajetun 127:n uuteen ja muita 
kauppoja en tehnytkään.  

Restaurannassa järjestettiin 
”kiitoskahvit” niille, jotka ovat 
auttaneet sen valmistumisessa. 
Mukavasti porukkaa tulikin. Päi-
välämmöt olivat 6-7 astetta, mut-
ta yöllä pikkupakkasia. Ilmat ovat 
jo loppusyksyn koleita. Vapaa-ai-
ka on kulunut ”sirklattuja” pöllejä 
polttopuiksi kirveellä halkoessa. 
Nyt alkavat olla liiteriinvienti 
kunnossa. Ikävää vain – se alkaa 
olla täysi. Teinkin yhden pinon 
lopuille pihakuusen ympärille.

Hallin seinään kairasin joh-
dolle sisääntuloreiän. Hankkijalta 
pitää kysyä sähkömiestä kytke-
mään. Laitan seinään kaverilta 
saatuna valmiin sulaketaulun. 
Myöhemmin sitten rahatilan-
teen mukaan on valaistuksen 
vuoro. ”Kahden putken” loiste-
valaisimia on jo kaverilta saatuna 
valmiina. Hallisssa pitää saada 
autot järjestykseen ja hyllytettyä 
siellä nyt olevat varaosat varas-
tointiliiterirakennukseen ja talon 
vintille. Tarkastin hallin autojen 
pakkasnesteet. Syksy on tuonut 
Töllinmäkkeen ruskan. Olavi 
soitteli ja kertoi lahjoittavansa 
minulle DKW F102-auton. 
Haen sen ensi viikolla Kangas- 
alta. Pietarsaaren kuvausmtkan 
jälkeen Svartvikin museoon vie-
mäni 503-umpiuton haen pois 

lähiaikoina. Haku on jo so-
vittu Pakulan kanssa.

Yhtyneille 
Paperitehtaille sain 
viimeisenkin...    
Soittivat kymmenennen Fiat 
131 Specialin saatuaan, että 
haluavat vielä yhden saman-
laisen. Laitoin tilaukseen. Il-

mat kylmenivät ja luntakin joskus 
sateli vähän. 5.10.1977 oli ensim-
mäinen ”liukas aamu”. Työhön 
ajellessa näin Vaasantieltä ojaan 
katolleen joutuneen BMW:n. 
Ennen Tamperetta ojassa oli 
vielä pari autoa. 

Kotiin tullessa toin Olavilta 
sen ”lahja-DKW:n”. Nyt oli Ran-
tatiellä avattu myös Näsijärven 
puoleinen kaista. 9.10. sain sen 
Fiat 1400 purkamisen valmiiiksi. 
Olin saanut talteen paljon tar-
peellisia (?) osia. Nyt loput vien 
romuun.

12.19. kävimme isän kans-
sa Pakulalla Fiat 503-autoni 
noutamassa ja samalla tuli se 
moottoripyörä ”Riksusta” kotiin. 
15.10.1977 ostin ja hain Köyliöstä 
Kauko Lehtimäeltä Ducati Turis-
mo 125 kcm moottoripyörän 300 
markalla. Kake osti sen minulle 
paikallisen ”romurin” tarhasta.

15.10. satoi lunta. Kotiin 
tuotu Fiat 503 B vm. 1927 sai 
sen myös, pihalle jääneenä, har-
tioilleen. Nousisen Villen poika. 
Pertti, laittoi halliin sulaketaulun 
peräseinälle ja veti siihen virta-
kaapelin. Kytki virran ja nyt voin 
jo ”roikan valossa” siellä toimia 
pimeänkin aikaan. ”Pepe” on 
Hankkijalla sähköasentajana. 
19.10 keskivikkona lähdin ilta-
hommina hakemassa Jyväsky-
lästä Kekon Uokelta 1940-luvun 
lopun ”levyhaarukka” IC-pyörää. 
(200 markkaa) Talviakin, yksi 
Jyväskylän ”alkumobilisti”, tuli 
Uoken luo ja käytiin katsomas-
sa hänen ajoneuvojaan. Mentiin 

”Tämäkin vielä”

vielä Uoken Buickia katsomaan 
Jyväskylän ”talliosakkeeseen”.

21.19.1977 Repa osti minulle 
1950-luvun alun Excelsior Talis-
man Twin-moottoripyörän. ”Al-
kuperäiskuntoinen” 200 markkaa. 
Hain sen illalla töiden jälkeen. 
Siellä olikin myös muutaman 
vuoden uudempia ”Talismaneja”. 
Lopulta tehtiin kaupat kahdesta 
Talismanista mukaan purkuosia 
kolmannesta. Ostin myös AJS:siä 
– niistäkin toinen osiin purettuna. 
Mukaan tuli myös kompressori ja 
moottori siihen. Hinta oli sopiva. 
Jätin kuorman purkamisen huomi-
seen. Tulin välillä perheen pariin. 
Olin huomannut, että Seijalle alkaa 
nämä ”motskarireissut” riittää.

Ervo toi lauantaina pari kuor-
maa hiekkaa, jotka apuun tulleen 
isän kanssa levitimme tallin reu-
noille. On lauantai ja kävimme 
saunassa. Lopun iltaa olin kotona. 
Sunnuntaina asiat taas alkoivat 
mennä entiseen malliin. Kävim-
me Repan kanssa pakettiautolla 
Köyliössä. Anja jäi Seijan kanssa. 
Toni tuli mukaamme. Repa osti 
sieltä romikselta ”Ariel Arrowin” ja 
minä tein sopimuksen ”ostaa Re-
palta lähiaikoina” Triumph Tiger 
Cup 200-pyörän. Taitaa velipo-
jallakin olla rajoituksia määrissä.     

Hannun Markku jätti 
Hankkijan
Markku Hannu jätti tänään 
Hankkijaan irtisanoutumi-
silmoituksen. On Mäntässä, 
kunnes palkkaamme sinne uu-
den myyjän. 3.11.1977 pidim-
me saunaillan asiakkaanamme 
Tampereen Puhelinosuuskunta. 
Heillä on muutamia Fiat-autoja 
jatkuvasti. Meille on ”pesiyty-
nyt” vaihtoautoihin kaksi Fiat 
132-autoa. Toisella, sillä auto-
maattivaihteisella, lähdimme 
vaihtoautokaupoille. Poikke-
simme Urjalassa, Loimaalla, 
mutta vasta Turku Hankki-
jalla vaihdoimme sen kolmeen 
halvempaan. Mukana oli 850 
Coupékin.

Olimme eilen käyneet Kan-

gasalla Repan kanssa. Ostimme 
hänellä entisöinnissä olevaan 
BSA B 31 -52-moottoripyö-
rään Harrilta uusia osia, muun 
muassa etupyörän. S&N:n pois-
tomyynnistä Harrin ostamia osia. 
Poikettiin Olavillakin. Katseltiin 
paikkoja ja sain moottorit NSU 
Prinziin, Cezeta-skootteriin ja 
Zündapp-mopediin. Sain myös 
painesäiliön rakenteilla olevaan 
ilmakompressoriini. Olin aikai-
semmin saanut Olavilta kaksi 
”korjaamolta poistettua” järeätä 
hallinostinta. Annoin ne Rennille 
tutkittavaksi. Jos saa toimimaan, 
saa toisen itselleen. Näin kävi!

Pakkaset tulivat ja vaihdoin 
hallissa Seijan 133:een nasta-
renkaat. Mänttään ei ole löytynyt 
Markulle jatkajaa. Yksi ehdokas 
on, mutta haluan myös koneosas-
ton päällikön olevan mukana 
päättämässä, onko ehdokas ”kel-
vollinen”. Parempi ”jakaa vastuu”! 
Markku on kertonut menevänsä 
Nuution kanssa ”kimppaan”. Kai 
laajentavat vaihtoautomyyntiä?  
Meillä on 22.11. autonäyttely ja 
ihan mukavin seurauksin. Kaup-
pojakin syntyi: Pidämme viikon 
päästä sellaisen myös Mäntässä. 
Olemme ensi kerran ostaneet pal-
velua ulkopuoliselta vaihtoautojen 
”fiksausporukalta”.  Ovat turku-
laisia ja kiertävät tamperelaisissa 
autoliikkeissä tarpeen mukaan. 
Totesimme jäljen olevan myyntiä 
edistävän. Jatkamme yhteistyötä.

Olimme Villen ja Reiman 
kanssa pitämässä autonäyttelyä 
Mäntän toimipisteessä. Asiak-
kaita oli ”mukavasti”, noin 10 
henkilöä, mutta ainakaan vielä 
ei kauppoja tehty. Ilma oli au-
rinkoinen. 21.11. olimme lasten 
kanssa kolmisin kotona. Seija 
lähti Korkinmäkeen äidilleen 
ja yöpyykin siellä. Sunnuntai-
na kärräsin soraa hallin seinille 
kottikärryllä. Iltapäivällä tulivat 
vanhempani. Soraralli jatkui nyt 
kahdella kärryllä tehokkaampa-
na. Isä oli toisen sarvissa. Antila 
tuli Tampereelta hakemaan osia 
uudesta asti omistamaansa Fiat 
2300-autoon. Ruoste oli alkanut Pitihän Skoda 440 ”pelastaa”.

Punainen italialainen laatumerkki entisöintiin

vaivata. Seijakin kotiutui ja toi 
äitinsä mukanaan.        

Urrilan Pekka haki täällä 
olleen Arielinsa entisöintiin. 
Maanantaina, kun lähdin kesä-
renkaisella 128:lla työhön, totesin 
tiet jäisiksi. Lielahden liikenneva-
loissa seistessä tuli joku liukkau-
teen tottumaton ”Mosse-kuski” 
ja pamautti perään. Totesin, ettei 
kromipuskuriin tullut jälkeäkään. 
Sanoin myös katsomaan tulleelle 
kaverille, ”koetahan tottua talvi-
keleihin” ja jatkoin matkaa.

Vaihdossa tuli aika hyvä-
kuntoinen Fiat 2300 vm. 1964-
auto. ”Pikku konkelolla” sain sen 
hinnan jäämään 300 markkaan. 
Autonovo antaa 1 000 markkaa 
hyvitytä uusien laskuista Hank-
kijalle. Olivat luvanneet joskus 
auttaa – nyt saivat. 27.11.1977 
Lämpöeristimme hallin pääty- 
seinät. Lunta alkoi sataa ja nyt 
on jo hiihtokelit. Fiat 2300 on 
vielä vaihtoautohallissa. Katselin 
sunnuntaina varastosta vaihdet-
tavia osia. Jonain iltana jään niitä 
työmaalle kiinnittelemään. Auto 
on tummanpunainen ja se on ol-
lut uutena ”Metsäliitolla”. Siinä 
on ollut uudesta ”Lokarit”, joten 
etulokasuojissa ei ole ruostetta 
ja muutenkin se on melko siisti.

28.11. Mänttään on valit-
tu uusi automyyjä ja hän tulee 
tänään Tampereelle ”koulutuk-
seen”. Eero Mäkiaho on nimi. 
Hallissa alkaa olla jo sopivasti au-
toja. Isä tuo 127-autonsa talveksi 
ja se ostamani 2300 on tulossa. 
Myös olen sopinut Komokallion 
Jussin punaisen 220-Mersun 
talvisäilytyksen. Töissä on vaih-
toautovarasto paisunut, nyt liki 
700 000 markkaa. Pitäisi saada 
vuoden vaihteen 500 000 mark-
kaan.  Aikaa ei ole paljoa ole.

8.12.1977 torstai. Urpo Lah-
tisen entinen Fiat Dino Coupé 
on ollut Hankkijalla kolari- ja 
ruostevauriokorjauksissa. Siihen 
tilattiin Saksasta muun muassa 

uusi oikeanpuoleinen ovi. Se 
asennettiin tänään paikoilleen. 
Auton omistaa nyt joku tam-
perelainen. Tänään kuulin, että 
Lahden ”Fiat Osca-cabrio kave-
rilla” on vihreä kuusisylinterinen 
Fiat Coupé – siis 2300 Coupé. 
Se on siellä ollut kaupan. Hinta 
vaihdellut 1 500-3 000 markan 
tienoilla. Se kannattaisi nyt ostaa 
talteen, mutta rahaa ei siihen ole. 
Johtaja Malmivaara piti ”esimie-
sasemassa oleville” selostuksen 
ensi vuoden toimintasuunni-
telmista. ”Kulut kuriin ja näin 
tulos paremmaksi”, vaati hän. 
No, meinasin sanoa, etteipä tuo 
keino ole tullut mieleen!

9.12.1977 kävin Heinijärven 
koululla kuvauttamassa keuhko-
ni. Kiertävä kuvaus oli nyt siellä. 
Päivällä kävin Mäntässä. Tutus-
tuttiin paremmin ja juteltiin au-
tomyynnistä. Eero asuu Mäntässä 
ja on siksi sopiva asukkaita tun-
tevana toimeen. Yhtään kauppaa 
ei ole vielä tehnyt.     

19.11. Jussi toi Mersunsa tal-
visäilöön. Sai häädön tallistaan, 
kun myi talosta osakkeen. Oli 
hänen äitinsä osake. Nyt Jussi 
rakentaa vaimonsa Maijan kanssa 
taloa Lukonmäkeen, joten Mer-
sulle ei ollut suojaa. Talokin on 
vasta ”sokkeli-asteessa”. Kerroin 
hänelle hallini olevan vielä kes-
ken, mutta jos ei muuta löydä, 
voi tuoda tänne.

11.12.1977 olimme koko per-
he Kerhon Joulujuhlissa Restau-
rannassa. Autonovo suunnittelee 
MTV:n ohjelmiin mainoskamp-
panjaa Fiat 127-mallin myynnin 
avuksi. Ensi vuoden alussa heti 
2.1.1978 alkava 20 sekunnin 12 
kerran ilmestyvä kampanja-apu 
tuo varmaan vauhtia myyntiin. 
”Kampanjaa” ja vuoden vaihtu-
mista täytyy vielä parisen viik-
koa odotella. Siitä seuraavassa 
lehdessä.

Rane 
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NÄSIJÄRVI-AJO
UUSILLE TEILLE

Asu-ajoneuvoluokan kiertopalkinto on 
Aamulehden lahjoittama KYNÄT-veistos.

Näsijärvi-ajo ajetaan 17. kesäkuuta, kokoontuminen ja 
aamukahvit Hotelli Rosendahlin Talvipuutarhassa klo 8.30  

Luokat: 1. Museoajoneuvot, 1971 ja sitä vanhemmat
2. Museoajoneuvot, alkaen 1972

3. Harrasteajoneuvot ilman ikärajaa
Jokaisen luokan parhaat palkitaan. Lisäksi palkitaan 

vanhin ajoneuvo, pitkämatkaisin ajoneuvo ja 
tuomaristolla on erikoispalkinto.

OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu on ennakkoon ilmoittauduttaessa 50 euroa 

ajoneuvo ja kuljettaja ja 35 euroa matkustajalta. Lapsille on 
erikoishinta. Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI41 4510 

7529 9125 19 torstaihin 8.6. mennessä. Jälki-ilmoittautuminen 
on mahdollista lähtöpaikalla vain käteisellä 60 euroa ajoneuvo ja 

kuljettaja. Matkustajat 35 euroa.

Osallistumismaksu sisältää tiekirjan, ajokilven, aamiaiskahvit 
Rosendahlin Talvipuutarhassa, taukokahvit ja pullat Kukkokuppilassa 

ja buffetlounaan Rosendahlin Talvipuutarhassa.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen 8.6. mennessä: Ari-Pekka Lällä, lalla@kolumbus.fi 
tai 050 596 9181 (Osallistujien nimet, ajoneuvon merkki, vuosimalli, 
rekisterinumero, ruokailijoiden määrä sekä koti/lähtöpaikkakunta)

Tapahtuman johto: Ari-Pekka Lällä ja Pasi Myllymäki

Ajon vastuullisena järjestäjänä toimii Tampereen seudun mobilistit ry
tammob.com -sivuilla julkaistaan tapahtumasta lisää tietoa.

OHJELMA
Lähtö klo 10. Aamukahvit Rosendahlin ”Talvipuutarhassa” alkaen klo 8.30

Reitti ajetaan kahtena jaksona. Kahvitaukopaikka on meille kaikille tuttu Kukkokuppila Hämeenkyrön Trossitiellä 
Heinijärvellä. Maali, palkintojen jako  ja päätöslounas on Hotelli Rosendahlissa. Ruokailu sisältyy hintaan    

Tampereen Seudun 
Mobilistit ry
www.tammob.com

Maanantai 1. toukokuuta. Kokoontuminen Hämeenpuistossa klo 10. 
Lähtö klo 11.15. Vappubrunssi Mobiliassa klo 12. Ilmoittautuminen 
22.4. mennessä. Katso ilmoitus Hyrysysy 1/2023. 

Mobilian yläpihalla, sunnuntai 28. toukokuuta klo 8-16, 

Mobiliassa, lauantai 10. kesäkuuta klo 11-15. Tampereen seudun 
mobilistit, Mobilia, Vehoniemen Automuseo ja Linja-autohistoriallinen 
Seura.

Lauantaina 17. kesäkuuta, lähtö Rosendahlista. 

Teivon ravikeskuksessa lauantaina 8. heinäkuuta klo 8-18. 

Mobilian yläpihalla 26. elokuuta (ja mersu.-tapahtuma ja 
Vehoniemiajo) klo 8-16. 

VAPPUAJO

KANGASALAN KEVÄT-RESTAURANTA

KURVAA KANGASALLE

NÄSIJÄRVIAJO

KESÄ-RESTAURANTA

KANGASALAN SYYS-RESTAURANTA

Tarkemmat tiedot: Tammob.com, Hyrysysy

TULOSSA!
SAHK Retkeilyajo, 
Tampere Rosendahl 7.- 9.6.2024

Two Lakes Rally, FIVA World Event, 
Tampere 27.-30.7.2026

VIELÄ ON TILAA!
Falunin matkallekin on jo ilmoitautuneita, 
Falunin Dak-marnad on Ruåtsin suurimpia 
rompetoreja. Katso: https://www.d-a-k.se

Bussimatka Faluniin torstaina 31.8-sunnuntai 3.9. 
Mäntylän bussilla Kangasalta.

Laivalla Helsingistä Tukholmaan ja Avestan kautta 
Faluniin, yö Scandicissa. päivä rompetorilla ja paluu 
Turun kautta Syys-Heikkiin ja kotiin. Hinta 350 euroa 
sisältää bussi, laivamatkat ja hotelliyöpymisen kahden 
hengen huoneissa.

Voit jo ilmoittautua: Martti Piltz@gmail.com

JÄRJESTYKSEN- 
VALVOJAKURSSI
Järjestämme Mobiliassa ”järkkärikortin” 
koulutuksen. Jäsenillemme koulutus eikä 
muonitus koulutuksen aikana maksa 
mitään. Kouluttaja on jäsenemme alan 
ammattilainen ja kouluttaja. Koulutus 
painottuu yhdistyksen tarpeisiin. Kerhon 
ulkopuolisiakin voi osallistua, mutta maksu 
on heiltä 250 euroa ilman ruokailuja. Tuo 
kaverisi mukaan!

Koulutuspäivät ovat:
La-Su 25.-26. maaliskuuta klo 10-17
Ti 28. maaliskuuta klo 16-19
To 30. maaliskuuta klo 16-19
La-Su 1.-2. huhtikuuta klo 10-17

Ilmoittaudu heti (viimeistään 15.2. mennessä) 
tai jos Sinulla on jotain kysyttävää:  
martti.piltz@gmail.com tai 045 666 3111.

Asu- ajoneuvoluokka on vapaa sekä harraste- että 
museoautoille. Arvioinnin kohteena on ajoneuvon ja sen 

matkalaisten kokonaisuus. Asu- ajoneuvoluokassa on 
parhaalle Aamulehden kiertopalkinto.

Reitti on noin 95 kilometriä päällystettyä asfalttitietä.  
Tiet ovat hienoja mutkateitä Hämeenkyrön suunnalla,  

joita ei ole pitkään aikaan ajettu. Siellä jopa uutta 
päällystettä. Tien kunto arvioidaan tiekirjaan lumen 

sulettua. Matkalla on rastitehtäviä.
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Osa 9Antin autot
Audi Satanen

Olen aina joskus ihaillut ensim-
mäisiä Audi 100:sia. Nyt kun 
ei ollut harrasteautoa, aloin 
seuraamaan niiden tarjontaa. 
Tampereella tuli myyntiin rus-
kea -73:nen. Se oli aika ehjä auto 
ja tässä lähellä, niin kävin osta-
massa sen. Tein siihen hieman 
isomman huollon, verhoilutin 
istuimet, rakensin jarrut ym. 
fixailua, ja niin sain tämän re-
kisteriin. Tämmöinen Audi on 
suhteellisen tilava, aika mukava 
ajella ja todella tykkäsin näiden 
muotoilusta, ovat mielestäni jo-
tenkin ajattomia!

No, joku halusi ostaa tämmöi-
sen Alavudelle. Hän tarjosi kyllä 
vaihdossa pappa Tunturia, mikä 
oli täysin kunnossa oleva laite 
ja niin minulla oli pappamopo. 
Pappamopo lähti Parkanoon 
SAHK:n nykyiselle puheen-
johtajalle.

Aloitin taas katselemaan 
Audi-tarjontaa. Semmoinen 
-75:nen punainen tuli myyntiin 
Salon takana. Eräänä sunnun-
taina lähdimme sitten ajelemaan 
emännän kanssa kohti kyseistä 
autoa. Löysimmekin sen. Joskus 
nykyään navigaattoreiden opas-
taessa meitä, olen miettinyt, että 
miten sitä ennen löydettiin, niin 
kuin mekin sinne Salon taakse 
kesämökin pihaan? 

Siellä Audi meitä odotti. 
Oli odottanut jo jonkin aikaa. 
Omistaja oli sairastunut ja auto 
oli tosiaan jäänyt mökin pihaan 
seisomaan. Tiedossa oli, että 
se on seissyt pitempään, joten 
meillä oli mukana akku, bensaa, 
nesteitä ja työkaluja. Jonkun 
aikaa huollettuani sitä, koitin 
sitä käymään ja niin se lähti 
pörräämään. Jarrutkin tuntui-
vat toimivan sekä kaikki valot 
ym. alkoi palaa. Ainoastaan tuli 
mieleen, ettei autoa ole muuta-
man vuoteen katsastettu, eikä ole 
siirtokilpiäkään mukana, mutta 
rohkea rokan syö ja niin lähdin 
ajamaan Audia kohti Kangasa-
laa. Matka sujui aika hyvin. Yksi 
poliisiauto tuli vastaan, mutta 

Antti Prusi
Kuvat Antti Prusin kotiarkistoEdelliset jaksot on julkaistu: Hyrysysy 4/2020, 

1,3,4/2021 ja 1-4/2022

Audi 100 -73 kotitalon edessä.

ilmoitti, että heilläpäin olisi mi-
nulle sopiva harrasteauto. Auto 
oli Mersun pikkukuorkkuri, 
tyypiltään 610. Minä soittelin 
auton omistajalle ja kyselin tästä 
enemmän. Auto oli jäänyt seiso-
maan metsikköön, eli se  vaatii 
hieman huolenpitoa. 

No, toinen mobilistikaveri 
asuu Kuopiossa ja on aika usein 
täällä Etelä-Suomessa käymässä. 
Soitin hänelle. Hän kertoi aja-
vansa seuraavana päivänä Hel-
singistä Kuopioon ja kertoi, että 
voisi heittää minut Siilinjärvelle. 
Ei muuta kuin soittamaan Res-
kaa kaveriksi, keräämään akku-
ja ja muuta tavaraa mukaan ja 
odottamaan kuljetusta. 

Niin hän sitten sunnuntai-il-
tapäivällä tuli meitä Mobilian 
pihalta noutamaan ja matka 
Kuopioon alkoi. Löysimme 
metsän ja sieltä suhteellisen 
ehjän näköisen kuorkkurin. 
Akku paikalle ja starttaus ja ihme 
kyllä diisseli pärähti saman tien 
käymään. Tankissa tuntui olevan 
löpöä sen verran, että voidaan 
ajaa lähimmälle huoltoasemalle 
tankkaamaan ja tarkastamaan 
renkaiden ilmanpaineet, Neste/
ilma jarrutkin tuntuivat joten-
kin toimivan: Ei muuta kuin tien 
päälle! Lähteissä tuli vaan mie-
leen, että koekilvet jäi Mobilian 
pöydälle, joten ajoimme ilman 
kilpiä ja vakuutuksia Siilinjär-
veltä Kangasalle. 

Mersu alkoi teknillisesti 
kulkemaan iloisemmin, mitä 
enemmän kilometrejä tuli, mutta 
vastapainoksi korin ruostevau-
riot alkoi tulla esiin, kun pel-
linpalasia haihtui tien varsille. 
Onneksi Mersuissa on paksut 
matot, niin ei alkanut käymään 
hirveä veto, eikä jalat pudonneet 
rungon väliin. Päästiin sillä tu-
lemaan Kangasalle ilman suu-
rempia vaurioita. Tätä en alkanut 
kunnostamaan, vaan sille löytyi 
kunnostaja Lammilta.

Mitsubishi Canterin halusi 
ostaa ns. jokkisharrastajat. Myin 
sen, kun ajattelin, että rakennan 
Mersusta kuljetusauton, Mut-
ta kun se lähti Lammille, niin 

onneksi he eivät välittäneet Au-
dista. Selvisin Kangasalle hyvin. 
Matkalla alkoi Audi toimia 
paremmin ja paremmin, joten 
suunnistin seuraavana päivänä 
katsastuskonttorille. Pakoputki 
oli seisoessa ja pitkän ajon aika-
na hieman alkanut rapistua. Sen 
katsastaja kehoitti uusimaan ja 
näin myös tehtiin. Samoin sitä 

fiksailtiin muutenkin sieltä tääl-
tä, niin saatoin tarjota sitä myös 
museotarkastajille.

Sitten tuli kuokkureita

Kun olen ollut aika aktiivisesti 
mukana mobistikuvioissa, on 
minulle kertynyt ystäviä ympäri 
maan. Eräs kaveri Siilinjärveltä 

innostuin Volvoon. Tämä oli 
Volvon FL4, eli niitä pienem-
piä Volvoja. Tässä oli pitkä lava 
ja perälautanosturi, ei olisi tar-
vinnut kuin ajosillat rakentaa. 
Aloitin tämän kunnostuksen; is-
tuimet verhoiltiin Teuvalla ja alle 
hommailin parempia renkaita. 
Ruostevaurioita en vielä aloitta-
nut korjata, kun sen halusi ostaa 
käyttöönsä joku kaivinkonemies. 
No, ikinä en ole näihin romui-
hin rakastunut, joten tämäkin 
lähti meidän pihasta parempiin 
maisemiin?

Valiant for ever

Punaiselle Audille löytyi myös 
parempi koti ja aloin katsele-
maan tarjontaa. Kuopiossa tuli 
myyntiin Plymouth Valiant vm. 
1966, 145 heppanen kuutonen 
ja automaattivaihteet. Ollut vel-
jeksillä, ensin toisella. joka oli 
saanut autosta autoveron alen-
nusta ja sen kolmen vuoden ajon 
jälkeen sitten toisella veljellä. 
Tämä tuntui hyvältä autolta ja 
niin ympäri puhumaan emäntää, 
että lähdetään Kuopioon autoa 
katsomaan. Niin sitä sitten men-
tiin. Auto oli semmoinen, kun 
oli puhuttu ja kun tinkauskin 
hieman onnistui, lähdin ajamaan 
kesärenkailla kohti Kangasalaa. 
Pieksämäellä satoi siihen malliin 
lunta, että piti tavaratilassa olevat 
talvirenkaat vaihtaa alle ja jatkaa 
matkaa turvallisemmin. 

Seuraavana aamuna ajattelin 
mennä Valtteria näyttämään kat-
sastusasemalle. Peruutin auton 
tallista pihalle, kytkin park-
alueen päälle, kuului naksahdus 
ja auto lähti lipumaan pihasta 
tietä kohti Onneksi mäki on 
aika loiva meidän pihassa, niin 
sain heitettyä lapion pyörän alle, 
Valtterin matka pysähtyi siihen. 

Ei muuta kuin tallin ovet 
uudestaan auki ja Valtteri si-
sälle. Aloin tutkia vauriota. 
En löytänyt ulkoisia vaurioita. 
Tunkkasin  auton ylemmäksi, 
pukit alle ja vaihdelaatikko lat-
tialle. Purkaessa laatikkoa näin 
pohjalla katkenneen park-lukon 
palasia. Soitto Nätkinille Poriin. 
Hän kertoi, että löytyy käytetty 
osa. Tilasin sen sekä uudet kit-
kapinnat ja tiivisteet vaihteis-
toon, jotka Hän lupasi lähettää 
matkahuollossa saman tien. Nää 
Moparin pikkuvaihteistot on on-
neksi aika kevyitä ja yksinkertai-
sia rakenteeltaan, niin niitä osaa 
tämmöinen ei-ammattilainenkin 

kunnostaa. Purin laatikon saman 
tien. Pesin osat ja jäin odotta-
maan varaosia, jotka tulivat 
seuraavana aamuna. Vaihteisto 
kasaan, paikalleen, öljyt sisään 
ja koevaihtamiset ja öljymäärän 
tarkastus, niin saatoin lähteä 
uudestaan katsastuskonttoril-
le. Valtteri sai katsastus leiman 
ja toivotuksia pitkään matkaan! 

Irroitin autosta istuimet ja 
matot. Matot meni roskiin ja 
istuimet Teuvalle saamaan uu-
sia kangaita ylleen. Aikanaan 
hain istuimet uuden veroisina 
sieltä pois. Maton olin tilannut 
Amerikasta ja laittanut sen jo 
lattialle venymään muotoonsa. 
Näissä tämän ajan Mopareis-
sa on oviaukon verhoiluna ja 
tiivisteenä semmoista kumia, 
jossa on tavallaan sisäpuolel-
la kangas. Nämä tahtoo aikaa 
myöten rispaantua aika ikävän 
näköiseksi. Tähän löytyi onneksi 
myös netistä apua. Olivat alka-
neet uustuottamaan näitä, niitä 
sai jopa valmiin mittaisina joka 
oveen. Ei muuta kuin tilaamaan 
tämmöiset, niin sain Valtteriin 
upean sisustuksen. Tavarati-
laan sai myös uuden maton. 
Moottoritilan pesin, maalasin 
moottorin ja mustat apulaitteet, 
uusin myös letkut ja putket ja 
pissapojan säiliön, joka näissä 

on ihan oman mallinen ym. 
ym. Alkoi Valtteri näyttämään 
melkein uudelta. Maalaus tähän 
oli uusittu jo Kuopiossa noin 
kymmenen vuotta aiemmin. 
Puskurit ja listat puhdistui kiil-
lottamalla. Saatoin sitten tarjota 
tätä MR-tarkastajille, jotka sen 
myös hyväksyi MR-rekisteriin. 
Silloin kun liikkui tämmöisellä 
hienolla autolla, niin sitä saattoi 
haluta myös joku muukin. Niin 
myös kävi tämän kanssa. Fors-
san tapahtumassa pari kaveria 
ihastui, kysyi osoitteen, puhe-
lin numeron ja hinnan. Hinnan 
tietysti sanoin alikanttiin, kun 
seuraavana päivänä puhelin soi, 
He olivat tulossa hakemaan 
Valtteria ja niin olin taas ilman 
harrasteautoa.

Taas full size jenkki

Alkoi taas netin tutkiskelu. 
Kohta ebayn sivuille tuli -58 
Chevrolet Biscayne tarjolle. 
Kangasalla oli pari tämmöistä 
autoa, kun oli pikkupoika. Toi-
nen oli yhdellä taksimiehellä 
ja toinen hieman myöhemmin 
eräällä minua hieman vanhem-
malla kaverilla, joka ajeli sillä 
usein meidän naapuriin. Olen 
pitänyt tämän mallin muotoi-
lusta, kaksiväri maalauksista ym. 

Niin aloin seuraamaan tämän 
auton hintakehitystä. Tämä kun 
oli neliovinen, niin sen hinta 
jäi kohtuulliseksi, joten pystyin 
huutamaan sen itselle. Muutama 
viikko siinä vierähti, ennen kuin 
sitä sai mennä Hämeenlinnasta 
noutamaan. Tämän maalaus oli 
suhteellisen hyvä. Samoin kro-
miosat puhdistui kiillottamalla. 
Ainoa mikä oli rikki, oli katto-
verhoilu ja istuinten istuinosat. 
Onneksi Orivedelle oli tullut 
Teuvalla opiskellut kaveri, jo-
ten hän sai aloittaa Chevyn ver-
hoilujen kunnostuksen. Samal-
la, kun penkit oli pois, ajattelin 
myös uusia lattiamaton. Mattoa 
poistaessani huomasi osan lat-
tiapelleistä häipyneen Amerikan 
raiteille. No, kun Soinilta saa 
ostaa peltiä ja IK:lta kaasua ja 
mig-lankaa, niin saihan nämä-
kin lattiat uudet levyt ja puhtaan 
maton päälle. Marteliukselta 
löytyi tähän uusi pakoputki. 
Jarrut, moottori ja vaihteisto 
huollettiin. Samoin moottoritila  
ja tavaratila kunnostettiin, niin 
taas oli komia Letukka kuljet-
tamassa Anttia harrastukseen. 
Renkaat uusin myös, ostin niin 
sanotut kitkarenkaat valko-
sivuilla. Ne sopi tähän hyvin, 
jopa niin hyvin, että osallistuin 
tällä myös Talviajoihin. Lisäksi 
hommasin tähän sivuikkunoiden 
päälle lipat, Impala mallin upeat 
pölykapselit, ym. ym. koristet-
ta. Jäi mainitsematta, että tässä 
oli Chevyn ensimmäistä kertaa 
tarjolla oleva 283-moottori sekä 
vanha kunnon kaksivaihteinen 
PowerGlide vaihteisto. Näillä 
varusteilla tämmöinen suhteel-
lisen painava auto liikkuu suht 
mukavasti, mitään säästöpossuja 
nämä ei tietysti ole. Valtterilla 
kun pääsi liikkumaan sata kilo-
metriä alle 12 litran, niin kyllä 
tämän kanssa sai taituroida, että 
pääsi alle 16 litran!

Käyttöautoina minulla oli 
Subaruita, emännälle ostettiin 
Nissan Maxima. Ensimmäinen 
Maxima oli se hieman vanhempi 
malli ja siinä oli aika voimaton 
kahden litran V-6+automaatti. 
Sitten vaihdoimme sen Loi-
maalla tähän uudempaan ja 
mielestäni nätinpään Maximaan. 
Tässä oli 3 litranen V6 ja auto-
maatti. Tämä kulki nätisti ja tien 
päällä, alle seitsemän litran kulu-
tuksella, vaikka oli ilmastoinnit 
ja muut himmelit päällä. Tämä 
oli meillä pitkään, vasta viime 
vuonna luovuimme siitä.

Mercedes-Benz kuorkkuri löytöpaikassa.

Mersu lähdössä piilopaikastaan Kangasalle.

Chevrolet Biscayne -58 valmiina talviajoissa.

Valiant -67 kotipihassa.
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KOKOUSKUTSU
Tampereen Seudun Mobilistit ry:n

KEVÄTKOKOUS
torstaina 13.4.2023 klo 18 

Restauranta, Kylä-Aakkulantie, Kangasala
Tilaisuus alkaa klo 17 kahvilla.

Kokousesitelmä: SAHK:n puheenjohtaja Antti Poussa:  
SAHK:n Road Book.

12 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
 Yhdistyksen kevätkokouksessa  
 päätetään seuraavat asiat:
1)  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2)  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
3)  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4)  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
5)  Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja 
 päätetään sen hyväksymisestä 
6)  Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto, 
 sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
7)  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen jäsenen on kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä 
yhdistyksen johtokunnalle kirjallinen esitys tammikuun loppuun mennessä. Esityksiä ei ole tehty.

TERVETULOA

Martti Piltz
Puheenjohtaja
Tampereen  
Seudun  
Mobilistit ry

Kuva Meelis Niin

Keskusliiton kuulumisia
Keskusliiton hallitus on järjes-
täytynyt. Minä jatkan varapu-
heenjohtajana sekä SAHK Road 
Book 2050-työryhmän puheen-
johtajana. SAHK:n muutoksen 
vuosi työllistää koko hallitusta 
monella tavalla. Itse olen muka-
na myös työvaliokunnassa sekä 
FIVA-asioissa Leo Belikin va-
ralla Juhana Saarelan kanssa ja 
apuna Baltian ja Skandinavian 
yhteistyössä. SAHK:n toimiston 
muutto uusiin tiloihin tulee ole-
maan ihan fyysistä työtä. Riitta 
Kastemaan eläköityessä kulu-
van vuoden aikana tulee Au-
tomobiili-lehden päätoimittaja 
vaihtumaan. Uusi päätoimittaja 
Jan-Erik Laine Lahdesta on jo 
tätä lukiessanne astunut Riitta 
Kastemaan rinnalle 1. maalis-
kuuta alkaen. He tekevät lehden 
numero kaksi yhdessä ja nume-
rosta kolme alkaen alkaa Jan 
Erikin päätoimittajuus.

Road Bookia tullaan jalkaut-
tamaan jäsenkerhoille. Poussan 
Antti on jo aloittanut vieraillen 
Virroilla Ylä-Pirkanmaan Mo-
bilistien vieraana. Seuraavina 
on vuorossa Päijät-Hämeen ja 
Kanta-Hämeen Mobilistien 

tapaamiset. Näitä vierailuja 

teemme Antin ja Leon kanssa 
yhdessä ja erikseen. Me tampe-
relaiset saamme Antin vieraak-
semme kevätkokoukseemme 
13. huhtikuuta. Ja onhan Antti 
Tampereen Mobilistienkin jä-
sen Parkanon ja Vetkun ohella.

Road Book alkaa avautumaan 
jäsenistölle laajemmin seuraa-
vasta Automobiili-lehdestä al-
kaen. Tästä huolimatta nostan 
siitä kuitenkin esille yhteisölli-
syyden. Rohkenen hieman sitee-
rata Tasavallan Presidentti Sauli 
Niinistön uuden vuoden puhetta 
yhteisöllisyydestä, joka kulttuu-
rin kautta "liimaa suomalaiset" 
yhdeksi kansakunnaksi yhteis-
ten tavoitteiden taakse. Yhtei-
set tavoitteet taas syntyvät siitä, 
että täytyy löytää ne keskeiset 
arvot, joita pitää vaalia. (luon-
non kanssa eläminen, tasa-arvo, 
jne) Ja tämä puolestaan johtaa 
siihen, että meidänkin ajoneu-
voharrastajien tekemisillä on 
vaikuttavuutta. 

Rohkenen myös sanoa, että 
meidän ajoneuvoharrastajien 
vastuullisuus ei ole alkanut sii-
tä, kun ilmastokysymykset ovat 
nousseet otsikoihin. Vastuulli-
suus ei ole pelkästään tulevaa 

toimintaa vaan se on myös sitä 
mitä olemme jo tehneet yhdessä 
ja erikseen 1950-luvulta lähtien. 

He olemme pitäneet ja pi-
dämme huolta liikkuvista ajo-
neuvoista vapaaehtoisvoimin ja 
yhteisöllisesti. Olemme kerän-
neet ajoneuvoja eli taltioineet 
kulttuurihistoriallisia esineitä, 
pitäneet ne kunnossa osana liik-
kuvaa kulttuuriperintöä. Kestävä 
kehitys ja kulttuurimatkailu ovat 
juuri sitä, mitä me olemme teh-
neet jo vuosikymmeniä – tosin 
eri nimillä.

FIVA WORD EVENT aje-
taan Tampereen seudulla kesällä 
2026. Tämän kansainvälisen ta-
pahtuman järjestelyt ovat jo al-
kaneet. Tätä ennen vuonna 2024 
Tampereen Mobilistit täyttävät 
60 vuotta ja silloin täällä ajetaan 
valtakunnalliset ajot. Tuolloin 
siis juhlitaan ja harjoitellaan 
vuotta 2026 varten. 

Toukokuussa yhdistyksem-
me järjestää Pohjolan Bussimat-
kan, jossa on vielä muutama 
paikka jäljellä.

Lähde Sinäkin. Lupaan 
yllätysohjelmaakin! Tietoja 
matkasta mm www.tammob.
com-sivuillamme.

Ja sitten ihan omia asioita. 
Vehoniemellä juhlitaan tänä 
vuonna monia asioita. Minul-
lakin on joka vuosi syntymäpäivä 
toukokuussa ja automuseo on 
avattu 40 vuotta sitten. Istu-
tamme Vehoniemenharjun 
luonnonsuojelualueelle kevääl-
lä mäntyjä – istuttaessani puun 
elämäsi ei ole mennyt hukkaan, 
on vanha  sanonta.  Me istu-
tamme männyt Vehoniemen 
40-vuotisjuhlamäntyinä ja osana 
vihreää siirtymäämme. Harjulta 
kaadettiin kesällä maisemanhoi-
dollisista syistä muutamia puita 
ja samalla avattiin myös harjun 
paahderinteitä. Syksyllä vielä 
kaadettiin muutama puu, jotta 
aurinkopaneelimme saisivat au-
ringosta tulevan energian ilman 
haittaavia varjoja. Tervetuloa 
syntymäpäiväkahville – kutsu 
toisaalla tässä lehdessä.

FIVA sloganin sanoin The 
future belongs to those who 
know history. Vapaasti kään-
täen tulevaisuus kuuluu niille, 
jotka tuntevat historian.

Leila
Leila Suutarinen

leila@automuseo.com
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TAMMOBIN 2023 TAPAHTUMAT

MAALISKUU
Järjestyksenvalvoja koulutus, Mobilia,  
la-su 25.-26. maaliskuuta klo 10 -17, ti 28.3. klo 16-19, to 
30.3. klo 16-19 ja la-su 1.-2-huhtikuuta klo 10-17.  
Ota yhteys martti.piltz@gmail.com

HUHTIKUU
American Car Show, Helsingin Messukeskus, pe-su 7.-9.
huhtikuuta.

Hot Rod & Rock Show, la-su 21.–22. huhtikuuta, 
Tampereen Seudun FHRA

Kevätkokous, torstaina 13.4.2023 klo 18 Restauranta, 
Kylä-Aakkulantie, Kangasala. Tilaisuus alkaa klo 17 
kahvilla. Kokousesitelmä: SAHK:n puheenjohtaja Antti 
Poussa:SAHK:n Road Book.

TOUKOKUU
Vappuajo ma 1. toukokuuta. Kokoontuminen 
Hämeenpuistossa klo 10. Lähtö klo 11.15. Vappubrunssi 
Mobiliassa klo 12. Ilmoittautuminen 22.4. mennessä. Katso 
ilmoitus Hyrysysy 1/2023. 

Kerhoilta, Laatukattila Oy, La-Ka, keskiviikko 3. 
toukokuuta klo 16, Vihiojantie 10, 33800 Tampere

Lahden Classic Motor Show, la-su 6.–7. toukokuuta

Olavi Sallinen-palkinnon jako, ke 10. toukokuuta klo 18 
Vehoniemessä

Kesäkukkacruising la 20. toukokuuta Kangasalan 
keskusta klo 10

Bussiretki Jyväskylä, Muurame, Karstula, Oulu, Kokkola, Vaasa 
ma -ke 22.-24. toukokuuta. Katso ilmoitus Hyrysysy 4/2022 
ja 1/2023. Ilmoittautuminen viimeistään 30.3. Asko Nieminen: 
askonieminen49@gmail.com, puh. 050 584 2720. Varausmaksu 100 €.

KANGASALAN KEVÄT-RESTAURANTA Mobilian yläpihalla,  
su 28. toukokuuta klo 8-16, Kts. Tammob.com, ilmoitus 
Hyrysysy 1/2023 

KESÄKUU
Kerhojen (FHRA, Mansen Masinistit, VW-kerho, Parkanon 
Mobilistit, Hämeen mobilistit) kokoontumisajo Restaurantaan 
ma. 5. kesäkuuta klo 16. Soppatykki, makkaraa 

SAHK:n Retkeilyajo, pe-su 9.–11. kesäkuuta Porissa

Kurvaa Kangasalle Mobiliassa, la 10. kesäkuuta klo 
11-15. Tampereen seudun mobilistit, Mobilia, Vehoniemen 
Automuseo ja Linja-autohistoriallinen Seura.

Näsijärviajo la 17. kesäkuuta, lähtö Rosendahlista kts. 
Ilmoittautumisohjeet Hyrsysysy 1/2023 ja Tammobin nettisivu 

Halvatun Papat, Rautajärvi, to 29. kesäkuuta, lähtö 
Mobiliasta klo 17. 

HEINÄKUU
Harrasteajoneuvotapaaminen Vääksy, Asikkala,  
ti 4. heinäkuuta. Lähtö Mobilasta klo 12.

KESÄ-RESTAURANTA Teivon ravikeskuksessa lauantaina  
8. heinäkuuta klo 8-18. Kts. Tammob.com ja Hyrysysy 1 ja 
2/2023 

Hämeenkyrö, Fiat- Rane ja Kukkokahvila, to 13. 
heinäkuuta, Lähtö klo 16.30 Teivon ABC, Ranella 17.30.

Ahveniston retki (Yhteistapahtuma Helsingin, 
Hämeenlinnan ja Päijät-Hämeen mobilistien kanssa) ma 
17. heinäkuuta. Lähtö Mobiliasta klo 16 . 

Raurasta Tehryt ja Linja-automuseo, ajoretki Lavialle,  
ke 26. heinäkuuta. Lähtö Kolmen Kulman ABC:ltä klo 15.

ELOKUU
Magneettimäen keikka (Vetku)

Kanttiautokruising (ajoneuvot 1933 tai aikaisemmin 
valmistetut), kokoontuminen ja näyttely klo 10 
Hämeenpuisto, la 12. elokuuta, lähtö klo 12 kohti 
Kangasalaa.

Pikkola Piknik la 19. elokuuta klo 8-16 Kokoontumis-
tapahtuma VW-Kerhon ja FHRA Tampereen Seudun kanssa, 
peräkonttikirppis, soppaa, makkaraa ja yhdessäoloa 

KANGASALAN SYYS- RESTAURANTA Mobilian yläpihalla 
lauantaina26. elokuuta ( ja mersu.-tapahtuma ja Vehoniemiajo) 
klo 8-16. Kts. Tammob.com tai Hyrysysy 1 ja 2/2023

SYYSKUU
Falun DAK Marknad la 2. syyskuuta (bussiretki to 
31.elokuuta-3. syyskuuta) 

Syysajo (suunnittella)

LOKAKUU
Kerhoilta

MARRASKUU 
Syyskokous, torstai 23.11. klo 18

JOULUKUU
Puurojuhla Sasin Toukolassa, sunnuntaina 3. joulukuuta 
klo 15 

Vaihmalantie 144 lempäälä 
020 766 1810 
        /VaihmalanhoVi

Kauniit maaseutureitit ympäri Pirkanmaata. Startti ja maali: Vaihmalan Hovi, Lempäälä
Tarkkuusrasteja matkalla, taitoja ei mitata nopeudella. Valokuvatunnistus-osio, sopii myös lapsille.

XVI   27. - 28.5.2023

ilmoittaudu nyt!        www.mamasclassics.fi            /MamasClassics

Garden Party
LA 27.5. klo 18
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Myy tai osta. Ilmoita 
Hyrysysyn 

kauppapaikassa!

Hyrysysyn kauppapaikkaHyrysysyn kauppapaikka

Oikea 
valinta.

50 huoltopistettä ympäri Suomen takaavat
varaosien helpon saatavuuden ja osaavan
huollon lähellä asiakasta.

Avant säilyttää arvonsa erinomaisesti.
Käytettyjen Avantien jälleenmyyntiarvo
on korkea ja menekki taattu.

Taattu huoltovarmuus

Jälleenmyyntiarvo

Maailmanlaajuinen myynti yli 30 vuoden 
aikana on auttanut kehittämään koneista 
kestäviä ja toimivia myös haastavissa 
olosuhteissa.

Korkea laatu

Avant Tecno Oy valmistaa kaikki
Avant-kuormaajat Ylöjärven-tehtaallaan,
joka työllistää yli 320 suomalaista.

Suomalainen tuote

WWW.AVANT.FI
Avant-kuormaajat ja -työlaitteet
Avant Tecno Oy
Puh. (03) 347 8825        myynti@avant.fi
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi

Myydään
Venttiilien säätöpaloja 
alkaen 2€/kpl. Ainakin 
VW-Audi, Saab. Sopinee 
muuhunkin. Halkaisijoita 
ainakin 15,5 mm ja 31 mm. 
Kysy.

P. 045 113 1430 tai  
pyry.raunio@gmail.com

Saab 99 Combi Coupe 
1976. Ruiskumoottori, 
automaattivaihteisto. 
Ei papereita 
mutta uudelleen 
rekisteröinnin 
mahdollisuus 
selvityksessä. 
Harvinainen. Valot, 
maski, etupuskuri, sisustan osia, kattoverhoilu, laturi puuttuu. Ei 
oma, ilmoitan omistajan puolesta. Auto Tampereella.

Pyry Raunio, iltaisin p. 045 113 1430 tai pyry.raunio@gmail.com

RESTAURANTA

MÖKKI RANNALLA
Juhlaan, kokoukseen, saunailtaan?
Tammobin jäsenten ja ystävien käyttöön Restauranta-kiinteistö on 
60 euron vuorokausihintaan. Saunan käytöstä kymppi lisää.
Tilaa on parille kymmenelle henkilölle, saunassa noin. Pihaa on järven 
rannassa hehtaarin verran. Rakennus on hyvässä kunnossa, varustettu 
normaalin asunnon varustein ja aina peruslämmössä.   

Melkein ilmainen?
Edullinen hinta perustuu vastuulliseen käyttöön. Vuokraajan odotetaan 
siivoavan jälkensä ja kuljettava ruokansa ja jäätteet pois.

Restauranta kiinteistöä isännöi:
Kyselyt ja varaukset: 
Pehtori Petri.Rannikko, 
petri.rannikko@rannikonaarre.fi



HENKILÖ- JA 
PAKETTIAUTOT

 FennoSteel Oy
Fennokatu 1

39700 Parkano
+358 3 441 00

fenno@fennosteel.com
  

www.fennosteel.com - www.fennoheavyduty.com

HUIPPUTUOTTEITA
FENNOLTA

RASKAS MAANTIEKALUSTO 
JA TYÖKONEET

OHUTSEINÄPUTKET JA
JATKOJALOSTUS


