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Taas lähdetään Uuteen Vuoteen
Vastuullisuudesta
Vastuullisuus on nykyhetken muotisanoja. Yritysmaail-
massa kaikki näyttävän olevan vastuullisia, kunnes toisin 
todetaan. Vastuu tulevaisuudesta kuulostaa komealta. 
Kun aika harva tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, 
vastuu jää aika usvaiseksi. Vastuullisuus tarkoittaa lähinnä 
osallistumista toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen 
hidastamiseksi ja luontokadon välttämiseksi. 

Vastuu tulevaisuudesta on tärkeää, mutta yhdistystoi-
minnassa vastuu on myös menneisyydestä. Erityistä vas-
tuullisuutta ovat osoittaneet yhdistyksemme perustajat, 
kun he ovat perustaneet yhteisön, jonka tavoitteena on 
säilyttää suomalaisen liikenteen kulkuneuvoja liikkuvina. 
Niillä voidaan näyttää tulevaisuuden ihmisille, miten 
tieliikenteen kulttuuriperinne on kehittynyt. Ei voi kuin 
nostaa hattua vanhan liiton väelle! 

Tässä lehdessä, pitkästä aikaa, on kaksi artikkelia auton 
rakentamisesta ja miten ne tallentavat suomalaisen liiken-
teen kulttuuriperintöä. Tällä hetkellä vastuullisuudesta 
kannattaa puhua siksi, että voidaan säilyttää lainsää-
dännössä mahdollisuus käyttää ottomoottoriajoneuvoja 
normaalissa liikenteessä. Museot hoitavat ja säilyttävät 
autoja museoesineinä, mutta harrastajien tehtävä on 
näyttää niitä osana liikennettä.

Rane-ryhmä 
Rainer Mäkipäällä on Suomessa, ehkä Euroopassakin 
ainutlaatuinen Fiat-kokoelma, johon liittyy käsittämättö-
män suuri arkisto, kirjasto ja kokemusperintö. Hyrsyssä 
Ranen tarinasta julkaistaan osa 75. Kerhomme ystävä, Kari 
Pitkänen, on ottanut vastuun tallentaa Ranen kokoelman 
tietoarvo tuleville sukupolville. Hän haastattelee Ranea 
parhaillaan. Kun kevät tulee, he siirtyvät kuvaamaan 
autoja. 

Syyskokouksessa perustimme avoimen Rane-ryhmän, 

jonka perusjoukko tuli läsnäolijoista. mutta tähän kult-
tuurihistorian tallentamistyöhön kutsutaan kaikkia. Jä-
seniä tullaan kutsumaan töihin, kun autoja kuvataan ja 
valmistellaan kuvauksiin. Kaikki aineisto tulee vapaasti 
käytettäväksi netin kautta, ”virtuaalisena museona”. Toki 
siitä meille (menneisyyden) väelle tulee paperikirjakin!           

Hyvää Joulua ja  
Menestyksellistä Uutta Vuotta!
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Museoajoneuvot

Ensimmäisissä museoajoneuvotarkastuksissa Ford T oli yleisin ajoneuvo. Jussi Juurikkala tarkasti 26.2.1971 kolme 
autoa, joista kaksi oli Ford T-malleja. Kuvan T-malli on museotarkastettu paljon myöhemmin. Kuva Antti Prusi.   

Teksti Mikko Pentti

Jussi Juurikkala

Museoajoneuvo-määritelmän 
syntyminen henkilöityy hy-
vin pitkälti diplomi-insinööri 
Jussi Juurikkalaan (23.3.1926 
- 8.1.2016). Juurikkala opiskeli 
lentokoneenrakennusta ja val-
mistui alan diplomi-insinöörik-
si Teknillisestä korkeakoulusta 
1954. Suomessa oli hyvin vähän 
työmahdollisuuksia lentokonei-
den parissa ja Juurikkalan työura 
alkoikin 1951 autojen parissa 
Lohjan seudun katsastusmiehe-
nä. 1955 Jussi Juurikkala aloitti 
Korpivaara Oy:n huoltopäällik-
könä juuri kun ensimmäiset 
Citroen DS:t alkoivat saapua 
Suomeen. Hänen ensimmäi-
siin työtehtäviinsä kuului val-
lankumouksellisen automallin 
toiminnan opiskelu ja huolto- ja 
korjaamo-oppaiden laatiminen, 
koska valmistaja ei niitä Suo-
meen toimittanut.

Korpivaaralla ollessaan Juu-
rikkala kirjoitti yhtiön Auto-
mies-lehteen pakinoita. Niiden 
perusteella hänet hyväksyttiin 
varsin pian Tekniikan Maailma 
-lehden autotekniseksi avusta-
jaksi. 1950-luvun loppupuolel-
la hän oli jo lehden vakituinen 
koeajotoimittaja. Korpivaaran 

huoltopäällikön tehtävässä 
Juurikkala toimi vuoteen 1959 
asti. Juurikkalan koeajojuttuja 
koottiin kirjoiksi jo 1950-luvun 
puolella ja 1960-luvulta alkaen 
hän julkaisi useita ajoneuvoihin 
liittyviä kirjoja. 1962 Juurikkala 
siirtyi Ilmavoimien esikuntaan 
lentokoneiden huollon tehtäviin 
ja yleni lopulta lentokoneosaston 

päälliköksi 1970-luvulla. Ilma-
voimien esikunnan siirryttyä 
Tikkakoskelle Juurikkala jäi 
Helsinkiin Liikenneminis-
teriön yli-insinööriksi. Tässä 
tehtävässä saattoi vaikuttaa 
ajoneuvohistoriallisen har-
rastuksen edellytyksiin. Jussi 
Juurikkala oli jatkuvasti ollut 
kiinnostunut vanhoista ajoneu-

Suomen Autoklubin (S.A.K.) jäsenmatrikkelissa 1920-luvulla Rolls Royce oli yleisempi automerkki kuin Ford. 
Kanttikruisingissa kesällä 2022 esiintyi tämä vuosimallin 1921 Rolls Royce Silver Ghost MR-rekisteröitynä. Nämä aidot 
Suomi-Rolls Roycet yleensä tunnetaan niiden alkuperäisten omistaja perheiden nimellä, kuten tämä ”Askolinin Rolssi”. 
Nimissä on saattanut historian saatossa synty pientä variointia. Kuva Martti Piltz   

voista, ja hän oli ollut Suomen 
Automobiili-Historialliseen 
Klubin jäsen jo 1960-luvun 
alkupuolella, vaikka välillä ero-
sikin, koska ei ollut saanut ostaa 
Askolinin suvun Rolls-Roycea 
1961. Juurikkala myös kirjoitti 
aktiivisesti lehtiin nostaakseen 
vanhojen ajoneuvojen arvostusta 
Suomessa.

Museoajoneuvorekisterin 
synty-ympäristö 
Suomen ajoneuvohistoria-
harrastuksen suurin toimija 
museoajoneuvorekisterin syn-
tyaikaan 1970-luvulla oli Suo-
men Automobiili-Historiallinen 
Klubi (SA-HK), Helsingissä 
1958 perustettu yhdistys, joka 
alkuvuosinaan keskittyi pe-
lastamaan vanhoja ajoneuvoja 
pääkaupunkiseudulla, mutta 
joka oli 1970-luvulle tultaessa 
muuttunut useiden paikallis-
kerhojen muodostamaksi kat-
tojärjestöksi. Paikallisia kerhoja 
perustettiin Tampereelle 1964, 
Kotkaan 1967 (Kymen kerho), 
Turkuun 1968 ja Siilinjärvelle 
1970 (Savon kerho 1971). Hel-
singin harrastajat, jotka olivat 
tottuneet olemaan koko SA-HK 
ja pitäneet muita kerhoja ala-

osastoinaan, joutuivat tosiasioi-
den eteen ja perustivat oman 
paikalliskerhonsa 1970. 1971 
perustettiin vielä Keski-Suo-
men, Lahden sekä Etelä-Poh-
janmaan kerhot ja 1970-luvun 
mittaan laajeneminen jatkui.

SA-HK:n toiminta keskittyi 
alkuaikoina vanhojen ajoneuvo-
jen harrastuksen esiintuontiin 
esimerkiksi erilaisten ajotapah-
tumien avulla. Entisöidyt, van-
hanaikaiset autot myös kiinnos-
tivat yleisöä, mikä näkyi hyvin 
ajotapahtumissa. SA-HK lähti 
vuonna 1965 mukaan Suomen 
Automuseosäätiöön, jonka ta-
voitteena oli avata automuseo, 
mikä toteutuikin Hämeenlin-
naan vuonna 1972. Käytännön 
toiminta, kuten retkeilyajojen, 
ajoneuvonäyttelyiden ja mui-
den tapahtumien järjestämi-
nen siirtyi 1970-luvulla hyvin 
pitkälti paikallisyhdistyksille. 
1970-luvun mittaan SA-HK:n, 
eli käytännössä sen jäsenyhdis-
tysten yhteenlaskettu jäsenmää-
rä kasvoi noin kahdestasadasta 
noin seitsemäänsataan.

SA-HK ei ollut ainoa ajo-
neuvohistorian harrastajien yh-
distys. Autohistoriallinen seura 
(AHS) perustettiin Helsingissä 
lokakuussa 1964. Perustajat oli-
vat valtaosin SA-HK:n entisiä 
jäseniä, jotka olivat tyytymät-
tömiä SA-HK:n keskittymiseen 
Automuseosäätiöön ja suurem-
maksi yhdistykseksi kasvami-
seen, jolloin jäsenet eivät enää 
tunteneet toisiaan. AHS pysyi 
1970-luvulla pienenä parin-
kymmenen jäsenen yhdistykse-
nä, joka keskittyi pääkaupunki-
seudulle. Yhdistyksen toimin-
nassa pysyi mukana myös ajatus 
kaksikielisyydestä. Alkuaikojen 
SA-HK:n tapaan noin puolet 

AHS:n jäsenistä oli ruotsin-
kielisiä. 1970-luvulla syntyivät 
amerikkalaisten autojen harras-
tamiseen ja kiihdytysautoiluun 
keskittynyt Finnish Hot Rod 
Association (FHRA 1972) ja 
vanhojen moottoripyörien har-
rastajia yhteen koonnut Veteraa-
nimoottoripyöräklubi (VMPK 
1975). Vielä 1970-luvun puo-
lella mikään näistä järjestöistä 
ei tehnyt museoajoneuvotarkas-
tuksia, vaikka jäsenten joukossa 
olikin varhaisia museoajoneu-
votarkastajia. AHS sai tarkas-
tusoikeuden 1979, mutta teki 
ensimmäisen tarkastuksen vasta 
1980, VMPK sai oikeuden 1983 
ja FHRA 2004.

Museoajoneuvopäätöksen 
valmistelu
Tekniikan Maailma -lehti lä-
hetti lokakuussa 1973 Liiken-
neministeriölle kirjeen, jossa 
toivottiin mahdollisuutta poi-
keta katsastuksessa joistakin lii-
kenneturvallisuutta koskevista 
määräyksistä vanhojen ajoneu-
vojen osalta. Kirje julkaistiin 
lehden numerossa 17/1973, ja se 
liittyi ministeriössä parhaillaan 
työn alla olleeseen moottoriajo-
neuvojen rakennetta ja käyttöä 
koskevien määräysten uudis-
tamiseen. Kirjeessä oli neljä 
ehdotusta erikoismääräyksiksi:

1. Museoajoneuvoksi voidaan 
luokitella asianmukaisesti en-
tisöity, vähintään 25 vuotta 
vanha ajoneuvo, josta katsas-
tuksen yhteydessä esitetään 
alan yhdistyksen tai tunnetun 
asiantuntijan antama todistus, 
jonka mukaan ajoneuvo vastaa 
sitä asua ja varustetasoa, jota 
noudatettiin sen valmistus-
vuonna.

1930-luvun edustajana saa olla tässä Chrysler vm. 1938. Auto on ollut pitkään 
taksina Helsingissä. Kuva Antti Prusi. 

2. Museoajoneuvo hyväksy-
tään rekisteröitäväksi ensikat-
sastuksen perusteella tyyppikat-
sastusta vaatimatta edellyttäen, 
että sen rakenne ja varusteet ovat 
niiden vaatimusten mukaiset, 
jotka olivat voimassa Suomessa 
sen valmistusvuonna.

3. Museoajoneuvo on uusin-
takatsastettava, kun enintään 
viisi vuotta on kulunut sen 
edellisestä katsastuksesta.

4. Museoajoneuvon varustei-
siin voidaan määrätä kuuluvaksi 
vilkkuvaa (keltaista) valoa anta-
va käsivalaisin, joka on kiinni-
tettävä ajoneuvon vasemmalle 
puolelle siten, että se näkyy sekä 
eteen- että taaksepäin, milloin 
ajoneuvoa käytetään olosuhteis-
sa, joissa vaaditaan ajovalojen 
käyttöä, jos sen omat valaistus-
laitteet katsotaan tarkoitukseen 
riittämättömiksi katsastuksen 
yhteydessä.

Allekirjoittajina olivat lehden 
päätoimittaja Rauno Toivonen 
ja liikenneteknisen alan avustaja 
Jussi Juurikkala, joka oli epäile-
mättä laatinut kirjeen. Ajatuk-
sena oli saada muutoksia muun 
muassa jarruihin, suuntavilkkui-
hin, roiskeläppiin, tuulilasinpesi-
miin, turvavöihin, valolaitteisiin, 
heijastimiin ja äänenvaimenti-
miin liittyviin määräyksiin, 
jotka pakottivat olennaisten 
muutosten tekemiseen vanho-
jen ajoneuvojen tekniikkaan ja 
ulkonäköön. Perustelu kuulostaa 
tutulta: ”Liikenneturvallisuutta 
vaarantamatta olisi mahdollista 
sallia asianmukaisesti kunnoste-
tulle ajoneuvolle se varustetaso, 
jota noudatettiin ajoneuvon val-
mistusaikana. Entisöityjä ajo-
neuvoja käytetään normaaliin 

liikenteeseen vain hyvin vähäi-
sessä määrin, niillä ajetaan vain 
hyvissä olosuhteissa ja silloinkin 
– kalliin sekä suuria ponnisteluja 
vaatineen entisöintityön vuok-
si – poikkeuksellisen varovasti. 
Lisäksi niiden suorituskyky ei 
ollut niiden valmistumisaikoi-
nakaan läheskään verrattavissa 
nykyisten vastaavien ajoneuvo-
jen suorituskykyyn.”

Kirjeen tavoitteena oli ai-
noastaan sallia joitakin poikke-
uksia tieliikenteen turvallisuus-
määräyksiin vanhoille ajoneu-
voille, jotka on asianmukaisesti 
kunnostettu tai entisöity ja joita 
käytetään harrastetarkoitukses-
sa. Kirjeessä ei mainita mitään 
museoajoneuvorekisteristä. 
Ajatus pitää tarkempaa kirjaa 
näistä ajoneuvoista syntyi siis 
myöhemmin. Sen sijaan tämä 
kirje vaikuttaisi olevan ensim-
mäinen maininta museoajo-
neuvo-termistä Suomessa. Kun 
Jussi Juurikkala myöhemmin 
siirtyi Liikenneministeriöön, 
kaivettiin vanha ehdotus uu-
delleen esille ja valmisteltiin 
sen pohjalta uusi päätös mu-
seoajoneuvoista. Päätöksessä 
pyrittiin yhdistämään rekiste-
röinti ja liikenneturvallisuuden 
vaatimukset alkuperäisyyteen.

Museoajoneuvoasiaa valmis-
teltiin kesällä ja syksyllä 1978. 
Perusteluina museoajoneuvo-
määritelmän tarpeellisuudelle 
Juurikkala mainitsi, että liiken-
teellisesti museoajoneuvoilla ei 
ole merkitystä sen paremmin 
positiivisesti kuin negatii-
visestikaan. Rekisterissä oli 
hänen mukaansa runsaat 100 
museoautoa ja 50–60 museo-
moottoripyörää, eli käytännössä 

Vuoden 2021 lopussa museoajoneuvo rekisterissä oli 1711 kuorma-autoa. 
Kerhomme et 1940-luvun Chevrolet-kuorkki  osallistuu juuri kunnostettuna 
ja museotarkastettuna Näsijärviajoihin 2002 Kaken ajokkina. Kuva Kake 
Välimäen kotialbumi. 
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varmaankin ajoneuvoa, jotka 
voisivat täyttää tulevan päätök-
sen määritelmän. Ajoneuvojen 
entisöintiin käytetty työmäärä 
tarkoitti, että ne olivat varsin ar-
vokkaita ja siksi vähäisessä ajos-
sa. Myöskään niiden varustelu 
tai matkustusmukavuus eivät 
mahdollistaneet kovaa käyttöä.

Toisena perusteluna oli, että 
ajoneuvojen entistämistä voi 
pitää vapaaehtoisena kulttuu-
rityönä, jota olisi syytä tukea 
eräin helpotuksin. Juurikkala 
kirjoittaa myös, että toiminnan 
tarkoitus voi toteutua vain, jos 
ajoneuvo palautetaan varustei-
ta myöten mahdollisimman 
tarkoin alkuperäiseen asuun. 
Ajoneuvoyksilön historian sel-
vittämisen Juurikkala sen sijaan 
uskoi useimmissa tapauksissa 
olevan mahdotonta ja siihen 
toivottiin katsastustilanteissa 
helpotusta viranomaisten toi-
mintaan. Tästä syystä museo-
ajoneuvolausunto sisältää niin 
paljon teknistä asiaa ja niin 
vähän ajoneuvoyksilön histo-
riaan liittyvää tietoa. Myöskään 
ajoneuvossa näkyvällä valmis-
tumisajankohdan jälkeisellä 
historialla ei nähty olevan arvoa.

Uusintakatsastusta museo-
ajoneuvoille ehdotettiin vain 
kolmen vuoden välein johtu-
en niiden vähäisestä käytöstä. 
Juurikkalan mukaan katsas-
tus voitaisiin hyvän ylläpidon 
vuoksi jättää kokonaan poiskin, 
mutta jonkinasteisen valvonnan 
tarpeen vuoksi tämä oli hänen 
mukaansa mahdotonta. Perus-
teluissa ehdotettiin myös, että 
ulkomailta aihioina tuotavat ja 
Suomessa kunnostettavat mu-
seoajoneuvot vapautettaisiin 
tyyppikatsastusvelvoitteesta. 
Perustelut olivat siis käytän-
nössä samat, jotka löytyivät 
viisi vuotta aiemmin Tekniikan 
Maaliman kirjeestä Liikenne-
ministeriölle.  

Lausuntokierrokselle pää-
tösluonnos lähti syyskuun 15. 
päivä. Lausuntoja pyydettiin 
Autorekisterikeskukselta, Au-
tomuseosäätiöltä, SA-HK:lta, 
VMPK:lta ja Auto- ja liiken-
netoimittajat ry:ltä. Lausunnon 
lähettivät Autorekisterikeskus, 
SA-HK ja VMPK. Autorekiste-
rikeskus ehdotti museoajoneu-
vopäätöksestä poistettavaksi 
maininnat ajoneuvomuseosta 
ja valtakunnallisesta museo-
ajoneuvojärjestöstä, koska 
ajoneuvomuseotoimintaa ei 

säädelty millään tavalla, ja 
korvattava nämä ajoneuvore-
kisterikeskuksen hyväksymillä 
asiantuntijoilla. Jussi Juurikkala 
kirjoitti oman vastineensa lau-
sunnon marginaaliin: ”Miksi? 
Ei niitä yhdistyksiä niin monta 
ole ja niillä on epäilemättä alan 
asiantuntemus.” Toinen Autore-
kisterikeskuksen huolenaihe oli 
atk-järjestelmä, jolle museoajo-
neuvo-termi ajoneuvoluokkana 
oli liian pitkä. Tästä syystä var-
sinaisessa päätöksessä museo-
ajoneuvo lisättiin tarkemmaksi 
nimitykseksi.

Veteraanimoottoripyöräklubi 
esitti lausunnossaan tyytyväi-
syytensä siitä, että lausuntoa 
oli pyydetty siltä. Kyseessä oli 
kuitenkin varsin uusi järjestö. 
Moottoripyöräharrastajille han-
kaluuksia tuotti kanta-ajoneu-
von määritelmä. Harrastemoot-
toripyörät oli tavallisesti koottu 
useamman ajoneuvon osista ja 
VMPK toivoi tässä suhteessa 
höllennystä museoajoneuvore-
kisterin määritelmään. Myös 
museoajoneuvolta vaadittava 
vanha rekisteritunnus toivot-
tiin poistettavaksi päätöksestä. 
Muutos näihin pykäliin olisi 
tarkoittanut, että museoajo-
neuvot olisivat olleet täysin 
historiattomia ja vain koottu 
sekalaisista osista. VMPK toivoi 

myös, että järjestöllä olisi pääsy 
perustettavaan museoajoneuvo-
arkistoon ja, että he pääsisivät 
mukaan toimielimiin, joita asian 
tiimoilta perustetaan. Juurik-
kala vastasi kommenteissaan 
ensimmäiseen, että VMPK:n 
on sovittava asiasta SA-HK:n 
kanssa ja toiseen, että VMPK on 
lain tarkoittama museoajoneu-
vojärjestö, mikä taas tarkoitti, 
että he voivat hakea oikeutta 
tehdä tarkastuksia. Vastauk-
sesta näkyy, että museoajoneu-
vopäätös syntyi sen ajatuksen 
ympärille, että SA-HK alkaisi 
pyörittää toimintaa.

Suomen Automobiili-His-
toriallisen Klubin lausunnossa 
puututtiin käytännössä ainoas-
taan teknisiin seikkoihin, joista 
olennaisin varmaankin oli, että 
uusintakatsastukset museoajo-
neuvoille suoritettaisiin vai ke-
säaikaan riippumatta siitä, mitä 
rekisterinumero katsastuksesta 
määräsi. Toinen merkittävä asia 
oli ehdotus yleisestä talviren-
gaspakosta luopumisesta mu-
seoajoneuvoilta sekä lyhyillä 
siirtymäajoilla että SA-HK:n 
talviajoissa. Kolmas mielen-
kiintoinen ehdotus oli oman 
rekisterikilven käyttöönotto 
museoajoneuvoille. Juurikka-
la tosin epäili tämän olevan 
mahdotonta omissa muistiin-

Lääninkatsastusmies Unto Tamminen kiinnittää vuonna 1988 Tampereen Hervannassa museorekisterikilven vuoden 
1898-malliseen Georges Richard vis-a-vis-autoon. Kuva Raimo Myllyoja/Mobilia

panoissaan. Museoajoneuvojen 
oma kilpityyppi toteutui vasta 
1980-luvun lopulla. Siihen 
puolestaan liittyy ongelma, että 
MR-kilpi usein häivyttää ajo-
neuvon alkuperäiseen rekisteri-
tunnukseen liittyvän historian.

Museoajoneuvopäätös

Liikenneminister iö antoi 
päätöksen museoajoneuvoista 
12.10.1978. Päätös julkaistiin 
kokonaisuudessaan Automo-
biili-lehden numerossa 4/1978. 
Päätöksessä määriteltiin, mitä 
tarkoitettiin museoajoneuvolla, 
entistämisellä, kanta-ajoneuvol-
la ja entistämistodistuksella. 
Päätöksen tärkein sisältö oli 
kuitenkin, että museoajoneuvo 
voitiin hyväksyä liikenteeseen 
siinä asussa, mitä sen oman 
valmistusajan rakennetta ja 
varusteita koskeneet määräyk-
set edellyttivät. Tämä poisti 
tarpeen muokata vanhaa ajo-
neuvoa esimerkiksi liikennetur-
vallisuuden tai päästömääräysten 
edellyttämällä tavalla. Suurin 
osa päätöksen sisällöstä koski 
moottoriajoneuvojen pakolli-
sesta varustuksesta annettuja 
asetuksia ja niiden antopäivä-
määriä, jotta ennen niiden voi-
maantuloa valmistetut ajoneuvot 
voitiin vapauttaa niistä.

Samassa Automobi i l in 
numerossa, jossa Liikenne-
ministeriön päätös julkais-
tiin, lehden toimittaja Uolevi 
Kekko kommentoi päätöstä: 
”Tärkein saavutus on ehdot-
tomasti museoajoneuvopäätös, 
joka on julkaistu myös tämän 
lehden palstoilla. Jokaisen har-
rastajan kannattaa lukea tämä 
paperi asiaankuuluvalla hartau-
della, sillä nyt on mobiili en-
simmäisen kerran tunnustettu 
nykyajoneuvosta poikkeavaksi 
ja sellaisenaan oman aikakau-
tensa tekniikalle varustettuna 
teillemme sopivaksi. Päätös on 
uraauurtava kansainvälisestikin, 
ellei peräti ensimmäinen näin 
täydellinen koko maailmassa. 
Ansio tästä lankeaa Juurikkalan 
Jussille Liikenneministeriöstä.” 
Jussi Juurikkala lupasi myös tul-
la klubin vuosikokoukseen esit-
telemään päätöstä ja vastaamaan 
esiin nouseviin kysymyksiin.

Entistämistodistus määritel-
tiin päätöksessä: Entistämisto-
distus on autorekisterikeskuk-
sen hyväksymän asiantuntijan, 
ajoneuvomuseon tai valtakun-
nallisen museoajoneuvojärjestön 
antama kirjallinen todistus, jos-
sa ajoneuvo yksilöidään ja anne-
taan lausunto sen entistämisestä. 
Mallia entistämistodistukselle 
ei ollut olemassa Liikenneviras-
ton päätöksen julkaisun aikaan. 
Myöskään yhtäkään autore-
kisterikeskuksen hyväksymää 
asiantuntijaa, ajoneuvomuseoa 
tai valtakunnallista museoajo-
neuvojärjestöä ei vielä ollut. Jussi 
Juurikkala itse oli ensimmäinen 
tarkastusoikeutta hakenut hen-
kilö. Hän sai oikeuden loppu-
vuonna 1978. SA-HK haki tätä 
oikeutta samoihin aikoihin ja 
oikeus myönnettiin yhdistyk-

selle 14.3.1979. Samaan aikaan 
oikeuden haun kanssa SA-HK 
aloitti päätösten arkistoinnin ja 
tarkastustoiminnan organisoin-
nin. SA-HK:n johtokunta ni-
mitti toimintaa koordinoimaan 
museoajoneuvosihteeriksi Timo 
Pöyhösen, joka toimi myös yh-
distyksen sihteerinä.

Museoajoneuvotarkastajiksi 
valittiin vähintään kaksi hen-
kilöä jokaisesta SA-HK:n 11 
paikalliskerhosta. Klubin joh-
tokunta valitsi tarkastajat ker-
hojen ehdotusten perusteella. 
Valintakriteereinä olivat pitkä-
aikainen toiminta kerhossa ja 
vankka tietämys entistämisestä. 
Vuonna 1979 tarkastajia valit-
tiin 25. Tarkastajien ensimmäi-
nen yhteinen palaveri pidettiin 
Tampereella. Palaverissa kes-
kusteltiin tarkastustoiminnan 
toteuttamisesta, minkä pohjalta 
laadittiin ohjeet. Tarkastusten 
tasalaatuisuuden varmistami-
seksi päätettiin pitää koulutus-
tilaisuuksia kahdesti vuodessa. 
Koulutus koostui luennoista ja 
käytännön esimerkeistä ryhmä-
tarkastusten ja entisöintilomak-
keiden täytön muodossa.

Luonnos entistämistodis-
tuksesta julkaistiin Automo-
biili-lehden numerossa 1/1979. 
Entistämistodistuksen ensim-
mäisessä versiossa oli hyvin 
vähän Liikenneministeriön 
päätöksessä vaadittujen asioi-
den lisäksi. Ainoat erot olivat 
kohdat: ajoneuvon korimalli, 
ajoneuvon laatu, istumapai-
kat, sylinterien asento ja vent-
tiilityyppi. Huomattavaa on, 
että entistämistodistuksesta ja 
myöhemmästä museoajoneu-
volausunnosta puuttui pitkään 
mahdollisuus kirjata ajoneuvon 
historiaa ylös lukuun ottamatta 
kanta-ajoneuvon viimeistä re-
kisteritunnusta. Molemmissa 
keskityttiin ajoneuvon tekniikan 
alkuperäisyyteen, ei ajoneuvoyk-
silön historian säilyttämiseen.

Suomen ensimmäiset mu-
seoajoneuvotarkastukset teki 
Jussi Juurikkala Jyväskylässä 
26.2.1979. Tarkastettavat ajo-
neuvot olivat Morris Minor 
vm. 1933, Ford T vm. 1925 ja 
Ford T vm. 1923. 27.2. Juu-
rikkala tarkasti IFA F9:n vm. 
1951. Ensimmäiset SA-HK:n 
tarkastukset teki Keski-Poh-

janmaan kerho. 5.4.1979 tar-
kastettiin Ford T vm. 1926 ja 
seuraavana päivänä Ford A vm. 
1928. Vuoden 1979 aikana mu-
seoajoneuvotarkastuksia tehtiin 
kaikkiaan 247 kappaletta. Suuri 
määrä selittyy sillä, että maassa 
oli jo valmiiksi runsaasti enti-
söityjä museorekisterikelpoisia 
ajoneuvoja. Ennen vanhojen ajo-
neuvojen tuonnin helpottumista 
vuoden 1987 alussa museoajo-
neuvotarkastuksia oli tehty jo 
1367. Tämän jälkeen yhä kas-
vava osa uusista museoajoneu-
voista on tuotu ulkomailta.

Museoajoneuvovakuutus

Ajoneuvoharrastajat suunnitte-
livat jo 1970-luvun puolivälistä 
lähtien erillistä muita ajoneuvoja 
edullisempaa liikennevakuu-
tusta museoajoneuvoille. Au-
tohistoriallisen seuran Claes von 
Ungern-Sternberg ja Gunnar 
Söderholm olivat keskustelleet 
Liikennevakuutusyhdistyksen, 
Sosiaaliministeriön ja eri vakuu-
tusyhdistysten kanssa ja tehneet 
1975 Liikenneministeriölle 
esityksen erillisestä vanhojen 
ajoneuvojen vakuutuksesta to-
teutettavaksi vuoden 1976 alus-
ta. Esitys hylättiin, koska kyse 
oli pienen ryhmän edusta ja Lii-
kenneministeriöllä oli aiempia 
huonoja kokemuksia vastaavista 
vakuutuksista, tarkoittaen täys-
raittiiden liikennevakuutusta, 
joka osoittautui fiaskoksi. 1978 
SA-HK:n ja AHS:n yhteinen 
valiokunta alkoi uudelleen edis-
tää asiaa. Edellytyksiä esityksen 
läpimenolle ei kuitenkaan uskot-
tu juuri olevan. Tilanne muuttui 
museoajoneuvopäätöksen myötä 
ja lokakuun lopulla 1978 järjes-
tettiin yhteisneuvottelu, johon 

Saab on yleisimpiä merkkejä museorekisterissä, muttei ei kuitenkaan mahdu 
kymmenen kärjessä listalle. Saab 90. Kuva Antti Prusi.

Yleisin automerkki museoajoneuvorekisterissä on Mercedes-Benz. Volkkari 
on neljänneksi yleisin merkki, tässä vuosimallia -68. Kuva Antti Prusi  

1950-luvun lopun jenkkiautot olivat jo harvinaisia Suomessa, mutta 
jälkikäteen ulkomailta niitä on tuotu paljon ja rekisteröity museorekisteriin. 
Kuvan auto on DeSoto Firespeed –59. Kuva Antti Prusi.
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Liikenneministeriön päätös museoajoneuvoista

osallistuivat Liikenneministe-
riön, Sosiaaliministeriön, Lii-
kennevakuutusyhdistyksen, 
AHS:n ja SA-HK:n edustajat. 
Ajatuksena oli, että museo-
ajoneuvojen erillinen rekisteri 
antaisi mahdollisuuden niiden 
omaan onnettomuustilastoon, 
joka puolestaan mahdollistaisi 
alemman vakuutusmaksun.

Museoajoneuvojen erillinen 
vakuutus toteutui toisen neuvot-
telukierroksen jälkeen 1980-lu-
vun alussa. Museoajoneuvova-
kuutukseen liittyi ehto enintään 
30 ajopäivästä vuoden aikana. 
Tämän ehdon noudattaminen 
oli eräänlaisen herrasmiessopi-
muksen varassa, sillä ehto on 
aina ollut käytännössä mah-
doton valvoa. Museoajoneuvon 
liikennevakuutusmaksu oli vain 
1/12 normaalista vakuutusmak-
susta, mikä vastasi sallittujen 
ajopäivien määrää. Ajoneuvosta 
ei tarvinnut myöskään tehdä sei-
sontailmoitusta, vaan ajopäivät 
saattoi käyttää joustavasti vuo-
den mittaan. Käytännössä kyse 
oli siis asiakasystävällisyydestä 
ja yksinkertaistamisesta. Mu-
seoajoneuvojen omistajille mah-
dollistettiin yksinkertaisempi 
tapa pitää ajoneuvoa ajossa vain 
osa vuotta.

Vakuutuksen mahdolli-
suuksia yritettiin ilmeisesti 
hyvin pian käyttää hyväksi. 
Harrastejärjestöt olivat huo-
lissaan ajopäiväsäännön nou-
dattamisesta ja pelkäsivät, että 
väärän toiminnan vuoksi vaival-
la saadut edut voitaisiin perua. 
Ongelmaksi museoajoneuvos-
tatuksen imagon kannalta nousi 
pian myös vakuutusmaksujen 
edullisuus. Tämä johti esimer-
kiksi myynti-ilmoituksiin, joissa 
vakuutusta käytettiin myynnin 
edistämiseen ja se, että kyseessä 

oli myös historiallisesti arvokas 
museoajoneuvo, jäi pienemmäl-
le huomiolle. Varsinaisesti asiaa 
koskevissa kirjoituksissa ei juu-
ri mainittu ajoneuvoperinteen, 
kulttuurihistorian tai historial-
lisesti arvokkaan säilyttämistä.

Museoajoneuvot nykyään

Vastuu museoajoneuvotarkas-
tuksista on pysynyt valtakun-
nallisilla harrasteyhdistyksillä. 
Käytännössä tarkastusten teki-
jät, museoajoneuvotarkastajat ei-
vät kuitenkaan ole olleet näiden 
yhdistysten jäseniä kuin oman 
paikallisyhdistyksensä kautta. 
Museoajoneuvon määritelmä 
otettiin käytännössä saman-
laisena osaksi ajoneuvojen ra-
kenteesta ja varustuksesta 1992 
annettua asetusta (1256/1992). 
2002 museoajoneuvon määritel-
mä otettiin osaksi ajoneuvola-
kia (Ajoneuvolaki 1090/2002, 
24§). Nykyisin hyväksynnän 
museoajoneuvorekisteriin an-
taa katsastuskonttori museo-
ajoneuvotarkastajien antaman 
lausunnon pohjalta. Vuoden 
2008 alusta museoajoneuvojen 
ikäraja nostettiin 30 vuoteen ja 
vuodesta 2011 lähtien museo-
ajoneuvorekisteriin on voitu 
hyväksyä myös konservoitu 
ajoneuvo.

Museaalisesta näkökulmasta 
katsottuna museoajoneuvore-
kisteröinnin ongelmana on 
alusta lähtien ollut sen keskit-
tyminen ajoneuvojen tekniseen 
kuntoon ja ulkoasuun. Kaikki 
museoajoneuvoihin liittyvät 
normit ovat olleet liikennetur-
vallisuuden ja liikenteen alan 
normeja; yhtäkään historia-, 
kulttuuri- tai museoalan nor-
mia ei ole julkaistu museoajo-
neuvorekisteriin liittyen. Tämä 

johtuu museoajoneuvorekiste-
rin syntymisajan tilanteesta. 
1970-luvulla pyrittiin aktii-
visesti parantamaan tieliiken-
teen ajoneuvoihin liittyvää 
normistoa, jotta esimerkiksi 
tieliikenteen onnettomuuk-
sien ja varsinkin kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien 
määrä saataisiin painettua 
alaspäin. Tässä tavoitteessa 
myös onnistuttiin. Vanhojen 
ajoneuvojen harrastajat olivat 
huolissaan, mitä tämä tarkoit-
taisi heidän harrastuksensa kan-
nalta. Olemassa ajateltiin olevan 
uhka, että vanhojen ajoneuvojen 
käyttö liikenteessä tulisi mah-
dottomaksi. Tästä syystä oli 
luotava poikkeus varustelu- ja 
katsastussääntöihin. Päätöstä 
myös perusteltiin ajoneuvojen 
vähäisellä käytöllä ja määrällä, 
mikä tarkoitti samalla, että ne 
tuskin aiheuttaisivat tieliiken-
teessä erityisiä riskejä.

Museoajoneuvolausunnois-
sa on järjestöjen välillä erilaisia 
käytäntöjä: osa kirjaa lausun-
toon myös omistajan antaman 
lyhyen historiaselvityksen, mutta 
kaikki eivät tätä tee. Myös histo-
riaselvitysten taso on hyvin kir-
java. Nykyisin (uusin taulukko 
31.12.2021) museoajoneuvore-
kisteriin kuuluu tilastokeskuksen 
mukaan jo lähes 60 000 ajoneu-
voa. Ajoneuvokannan voimakas 
kasvu 1960-, 70- ja 80-lukujen 
myötä näkyy luonnollisesti myös 
museorekisteröitävien ajoneuvo-
jen määrän kasvuna. Suuri osa 
näistä ajoneuvoista on myös 
peräisin ulkomailta ja niiden 
käyttöhistoria ja kulttuurihis-
toriallinen arvo ei sikäli liity 
Suomeen. Kuitenkin nykyisin 
myös kulttuuriperintö- ja mu-
seoala on huomioinut ajoneu-
vot omassa lainsäädännössään 

Subary Legacy vm. 1991 edustaa tänä vuonna uusinta vuosikertaa museotarkastetuista ajopeleistä. Auto on täysin 
alkuperäisessä kunnossa ja varustuksessa oleva yksilö. Normaalista liikenteestä ne ovat kadonneet. Tällä oltiin tämän 
vuoden Talviajoissa. Voi ehkä arvella, että matkanteko sillä oli helpompaa ja mukavampaa kuin muilla osanottajilla, 
mutta museoajoneuvo mikä museoajoneuvo! Kuva Martti Piltz

ja omissa käytännöissään osana 
suomalaista kulttuuriperintöä, 
mikä näkyy esimerkiksi tielii-
kenteen valtakunnallisen vastuu-
museo Mobilian olemassaolossa, 
perinneajoneuvorekisterin ra-
kentamisessa tai Museoviras-
ton kulkuneuvoille jakamissa 
restaurointiavustuksissa. Museo-
ajoneuvorekisterin mahdollis-
tamat poikkeukset liikennetur-
vallisuussäännöksiin nähden ja 
vakuutusten kohtuullistaminen 
ovat, edellä mainitusta näennäi-
sestä ristiriidasta huolimatta, 
kuitenkin mahdollistaneet sen, 
että Suomeen on joka tapauk-
sessa tallentunut erittäin edus-
tava joukko kulttuuriperinnön 
kannalta arvokkaita ajoneuvoja, 
mikä sinänsä alun perin oli re-
kisterin suunnittelijoiden tavoite.
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Liikenneministeriö on moottoriajoneuvoasetuksen (330/1957) 
12 §:n 7 momentin, 16 § 3 momentin ja 88 §:n nojalla päättänyt:

Määritelmät

1 §.
1. Museoajoneuvo on vähintään 25 vuotta vanha mootto-

riajoneuvo, joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa 
ja asussa tai entistetty asianmukaisesti.

2. Entistäminen tarkoittaa kunnostustyötä, jonka tuloksena 
ajoneuvo mahdollisimman tarkoin vastaa alkuperäistä mallia 
sekä teknilliseltä rakenteeltaan että ulkoasultaan.

3. Kanta-ajoneuvo on se ajoneuvoyksilö, josta peräisin olevat 
osat muodostavat ministeriön erikseen antaman ohjeen mu-
kaisesti laskettuna yli 50 prosenttia museoajoneuvon arvosta.

4. Entistämistodistus on autorekisterikeskuksen hyväksymän 
asiantuntijan, ajoneuvomuseon tai valtakunnallisen museo-
ajoneuvojärjestön antama kirjallinen todistus, jossa ajoneuvo 
yksilöidään ja annetaan lausunto sen entistämisestä.

Entistämistodistus

2 §.
1. Entistämistodistuksessa ilmoitetaan kanta-ajoneuvon osalta:

a. ajoneuvon merkki, malli ja valmistusvuosi;
b. ajoneuvon valmistenumero ja sen sijainti;
c. ajoneuvon pituus, leveys, akseliväli, raideväli ja omapaino;
d. moottorin sylinteriluku ja sylinterin mitat;
e. moottorin iskutilavuus ja toimintatapa;
f. vaihteensiirtojärjestelmän tyyppi ja vaihteiden luku;
g. polttoainesäiliön tilavuus;
h. ohjauslaitteen sijainti;
i. istumapaikkojen luku;
j. jarrujärjestelmän tyyppi;
k. merkinantolaitteen tyyppi;
l. valaistusjärjestelmän tyyppi
m. rengaskoko.

2. Todistuksessa ilmoitetaan ne poikkeukset, jotka entis-
tettyyn ajoneuvoon on tehty edellä mainittuihin alkuperäiso-
minaisuuksiin verrattuna.

3. Todistuksessa ilmoitetaan lisäksi ajoneuvon viimeinen 
rekisteritunnus, milloin se on tiedossa, sekä viimeinen rekisteriin 
merkitty omistaja tai haltija ja hänen kotipaikkansa samoin 
kuin ajoneuvon omistaja ja hänen kotipaikkansa.

Katsastus

3§.
1. Museoajoneuvo on ennen rekisteröintiä hyväksyttävä ensi-

katsastuksessa. Katsastuksen yhteydessä on ajoneuvoa koskeva 
entistämistodistus luovutettava katsastusmiehelle, joka toimittaa 
sen edelleen arkistoitavaksi Suomen Automobiili-Historialli-
selle Klubille.

2. Katsastuksessa annettavaan katsastuskirjaan tehdään 
ajoneuvon tarkempaa nimitystä koskevaan kenttään merkintä 
”museoajoneuvo”.
4§.

1. Ensikatsastuksessa museoajoneuvo saadaan hyväksyä siten 
varustettuna kuin sen ensirekisteröinnin, tai milloin ajoneuvoa 
ei ole aikaisemmin Suomessa rekisteröity, sen valmistumisen 
aikaan Suomessa voimassa olleet ajoneuvojen rakennetta ja va-
rustelua koskevat määräykset edellyttävät. Tällaisia määräyksiä 
ovat jäljempänä 5-13 §:ssä tarkoitetut säännökset.

2. Moottoriajoneuvoasetuksen 17 a §:n määräyksestä poiketen 
on museoajoneuvoksi rekisteriin merkityn auton varsinainen 
katsastuskuukausi heinäkuu riippumatta tunnusmerkin vii-
meisestä numerosta.

(5§-13§ Koskevat eri vuosina voimaan tulleita katsastus-
määräyksiä, joista määräyksiä vanhemmat museoajoneuvot on 
vapautettu.)

Rekisteröinti

14§.
Rekisteriin merkitty museoajoneuvoille asetetut määräykset 

täyttävä ajoneuvo merkitään museoajoneuvoksi, mikäli sen hal-
tija esittää uusinta- tai muutoskatsastuksen yhteydessä edellä 
2§:ssä tarkoitetun entistämistodistuksen.
15§.

Ulkomailta tuotu museoajoneuvo, jota ei ole aikaisemmin 
rekisteröity Suomessa, merkitään rekisteriin ensikatsastuksen 
perusteella tyyppikatsastusta vaatimatta.
16§.

Milloin museoajoneuvon viimeinen rekisteriote tai -kortti ei 
ole säilynyt, katsotaan entistämistodistuksen vastaavan sitä eh-
dolla, että ajoneuvon haltija esittää kahden luotettavan henkilön 
allekirjoittaman todistuksen, jonka mukaan ajoneuvo on ollut 
aikaisemmin rekisteröitynä Suomessa. Tällaisessa todistuksessa 
on mainittava viimeinen tiedossa oleva ajoneuvon omistaja ja 
hänen kotipaikkansa sekä ajoneuvon rekisteritunnus.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1978.

Liikenneministeri  Veikko Saarto
Toimistopäällikkö, yli-insinööri U. U. J. Koponen

Oikaisu
Kaikissa hyvissä lehdissä on iso palsta nimeltä "Oi-
kaisuja". Siksi Hyrsyssäkin täytyy olla! Viime kerran 
Antin autojen kuvista saattoi saada sen virheellisen 
tiedon, että muka Pontiac olisi valmistanut mallia 
Belvedere. Ei kyllä ole! Pontikkahan on ihan selvästi 
Parisienne, Töppö Toimittaja vaan kirjoitti niin. 
Kuitenkin se on edelleenkin yksi kauneimmista 
GM-tuotteista. Töppö Toimittaja kiittää lukijoitaan 
siitä, että ilmeisesti kukaan ei ollut lukenut kuva-
tekstiä, koska kukaan ei ole huomauttanut virheestä.  
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Merkkinurkka 
– asiaa merkeistä ja 

   autoista niiden takana.

Merkkinurkka Tekstit: Hannu Aalto

Steinwinter Figo

Steinwinter esite 1970-luvun alusta.

lupa oli yleinen 1950-luvulla, 
kääpiöautojen kuten Isetta ja 
Goggomobil kulta-aikana. 
Vuonna 1969 ainoa saatavana 
oleva ajoneuvoluokan auto oli 
Goggomobil. Sen valmistus 
kuitenkin loppui juuri kyseisenä 
aikana tarjoten markkinaraon 
vastaavalle tuotteelle.

Steinwinter huomasi Fiat 
500 -mallin mahdollisena kan-
didaattina. Fiatin moottori oli 
kuitenkin liian suuri eli 499 cc 
täyttääkseen ajoneuvoluokan 

vaatimuksen. 250 cc Goggo-
mobil -moottoreita valmistet-
tiin kuitenkin edelleen (ei enää 
Glasin toimesta) ja se antoi 
mahdollisuuden luoda uuden 
ajoneuvoluokka 4 auton. Gogon 
moottori oli ilmajäähdytteinen 
kaksitahtimoottori, joten sen 
asentaminen alkuperäisen ti-
lalle ei tuottanut mainittavia 
ongelmia. Moottorin teho (15 
hv) oli lähellä alkuperäistä (17 
hv) ja näillä eväillä saavutettiin 
lähes 90 km/h huippunopeus. 

Fiat 126 -mallin tultua mark-
kinoille jatkoi Steinwinter nyt 
projektiaan sillä. Mallimerkintä 
oli nyt 250L, mutta tekniik-
ka säilyi samanlaisena. Autoa 
valmistettiin aina vuoteen 1987 
pienessä mittakaavassa. 

Steinwinterin merkissä esiin-
tyvä korskea ori ei ole Ferrarin 
imitointia vaan tulee Stuttgar-
tin vaakunasta.

Stuttgartilainen Steinwinter 
GmbH aloitti autovalmistuk-
sen 1969. Ensimmäinen auto oli 
hiekkakirpputyylinen Amigo, 
joka oli itseasiassa italialaisen 
Auto Miragen valmistama. 
Steinwinter vaihtoi vain merkit. 
Sen lasikuitukori oli rakennettu 
Fiat 126 -mallin pohjalle; kak-
sisylinterinen 600 cc moottori 
jätettiin täysin vakiokuntoisek-
si. Mallia valmistettiin pienessä 
mittakaavassa 1980-luvun alku-
puolelle asti.

Saksassa on er it y inen, 
vuonna 1954 voimaan tullut 
ajoneuvoluokka 4. Se rajoittaa 
auton moottorikoon enintään 
250 cc. Ajoneuvoluokan 4 ajo-

Figon Goggomobil moottori.

Figo esite.

Mengenissä muuan herra Tragl 
päätti myös lähteä mukaan ajo-
neuvovalmistukseen mielessään 
luokka 4. Konsepti oli täysin 
samanlainen kuin Steinwin-
terillä; Fiat 126 varustettuna 
Goggomobil 250 cc moottorilla.  
Figo (Fiat-Goggo) oli syntynyt. 
Ensimmäiset autot valmistuivat 

vuonna 1973 ja valmistus jatkui 
vuoteen 1984. 

Usein myös Steinwinterin 
muunnoksia kutsutaan nimel-
lä Figo, mutta Steiwinter ei 
koskaan käyttänyt tätä nimeä 
luomuksissaan. 
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Osa 8Antin autot
Antti Prusi

Kuvat Antti Prusin kotiarkisto

Antin autot-tarinan edelliset vaiheet on julkaistu Hyrysysyissä 4/2020, 
1/2021, 3/2021, 4/2021, 1, 2 ja 3/2022. 

DeSoto poseeraa Längelmäveden rannassa. Nämä 1950-luvun jenkit ovat 
sopusuhteisia, hienoja ja hienonnäköisiä ajopelejä.  

DeSoton koneestakin tuli hieno, kun se piti purkaa ja koota uudelleen. Se on 
alkuperäistä parempi, kun sähköjärjestelmä piti muuttaa 12 volttiseksi, jotta 
startti jaksaa pyörittää moottorin käyntiin.

Unelmien auto
Amerikasta ostamani DeSoto 
Fireflite -55 sai Teuvalla uudet 
verhoilut, Kangasalla uuden 
maalin päälleen ja tekniikan 
kunnostuksen sekä moottori-
tilan ja tavaratilan ehostukset.

Valkosivurenkaat ostin Vam-
malasta. Silloin niitä ei paljon 
muualla myyty. Hinnat oli myös 
aikamoiset, mutta mielestäni ne 
kuuluvat tähän autoon. Kun 
sain auton rekisteriin, vein 
sen Classic Motor-näyttelyyn 
Lahteen. Siellä se herätti muka-
vasti huomiota. Sain myös pari 
kiinnostunutta ostajaehdokasta 
DeSotolle.

Tuttu vika

Auto toimi matkat hienosti 
ja antoi mielestäni aika hienoa 
kyytiä. Seuraavalla viikolla 
olin lupautunut osallistua sillä 
Tampereen museoiden järjestä-
mään museoiltaan. Kun lähdin 
Kangasalta Tamperetta kohden, 
alkoi moottorista kuulua napu-
tusta. Ei muuta kuin takaisin 
kotitalliin ja lähtö käyttöautolla 
museoyöhön. Seuraavana päi-
vänä irrotin ja purin moottorin. 
Sieltä löytyi sama vika, mikä oli 
ollut Studebaker-kuorkkuris-
sakin: Yksi mäntä oli mennyt 
poikki alemman männänren-
kaan kohdalta.  Tavallaan hyvä 
vika, kun ajoin hiljaista nopeut-
ta, ettei kiertokanki iskeytynyt 
lohkon läpi. Ainoastaan män-
nän yläpää jäi kiinni sylinterin 
yläpäähän ja alaosa männästä 
liikkui kiertokangen mukana ja 
aina ylhäällä käydessä naputti 
sitä irronnutta männän osaa.

Vein osat sitten koneista-
moon mitattavaksi, jotta voin 
tilata sopivan kokoisia osia. 
Silloin toimi vielä Ylöjärven 
moottorikoneistamo, jossa 
suhtauduttiin meihin harras-
tajiin asiallisesti. Tein tilauk-
sen osista Amerikkaan ja osan 
osista löysin myös Ruotsista. 
Silloin kotimaiset USA-va-

raosakauppiaat olivat vähän 
väsyneitä vanhojen laitteiden 
varaosahuoltoon. Nykyään 
näillä liikkeillä on erilainen 
meininki. Aikanaan osat tuli. 
Kiikutin ne sitten Ylöjärvelle, 
jotta he voivat koneistaa sylin-
terit ja akselit osien mukaisesti. 
Kauaa siinä ei sitten mennyt, 
kun sain hakea osat sieltä pois 
ja alkaa moottorin kokoa-
misen. Nyt kun moottori oli 

pesty puhtaaksi, maalasin sen 
tietysti alkuperäisen väriseksi. 
Mukava oli puhdas, siisti moot-
tori asentaa tilaansa. Samalla 
tietysti uusin moottorin kumi-
tyynyt, pakoputket ym. muut 
putket ja johdot sekä letkut. 
Jäähdyttimen olin käyttänyt 
korjaamolla puhdistuksessa ja 
korjauksessa. Oli hieno tunne 
nostaa puhtaat, korjatut ja maa-
latut osat paikalleen.

Vaikka sähkölaitteetkin 
käytin huollettavana, niin 
kuusivolttinen vanha startti ei 
meinannut jaksaa pyörittää nyt 
hieman kiristynyttä kampiakse-
lia ympäri. Kaksitoista volttise-
na oli myytävänä tehostartteja, 
mutta ei kuusivolttisena muuta 
kuin käytettyjä. No, tilasin sit-
ten uuden tehostetun 12 voltin 
startin. Vaihdoin tietysti myös 
akun, puolan, polttimot ja 
sähkömoottorit. Näitä oli aika 
hyvin tarjolla, kun saman ko-
rimallin vuotta nuoremmassa 
on jo kahdentoista voltin säh-
köt. Ainoa mikä tuotti hieman 
vaivaa, oli laturi. Näissä on oh-
jaustehostajan pumppu kytketty 
laturin akseliin, jonka kiinnitys 
on tietysti laturin takana. On-
neksi Kangasalla toimii hyvä 
sähköasentaja, joka tiesi, että 
Nissan käyttää laturin perässä 
alipainepumppua. Pumppu ja 
Nissanin laturi mukana marssin 
ystäväni Kaken luokse. Siellä 
laitettiin sorvi pyörimään ja 
hetken päästä minulla oli 12 
voltin vaihtovirtalaturi, johon 
oli kiinnitetty DeSoton oh-
jaustehostajan pumppu. Bensa 
ja lämpömittareille myytiin 

vastuksia, jotta ne voitiin kyt-
keä 6-volttisena 12 voltin jär-
jestelmiin. Kello oli -56: sessa 
muuten samanlainen, paitsi 
käyttöjännite, mutta niitäkin 
oli aika hyvin tarjolla. On-
neksi ei tässä ollut sähköisiä 
ikkunoita ym. hienouksia, joita 
olisi pitänyt lähteä etsimään ja 
vaihtamaan. Nyt oli unelmie-
ni DeSoto valmiina siirtämään 
meitä harrastetapahtumiin.

Muotoilu jysäytti

Muutamassa tapahtumassa sil-
lä kävimmekin. Mutta olimme 
tarkastamassa Lempäälässä -70 
mallin Thunderbirdiä, jotenkin 
auton muotoilu jysähti korvien 
väliin. Illalla sitten aukaisin 
Ebayn ja siellä oli myytävänä 
tämmöinen valkoinen T-bird 
punaisella sisustalla. Seurasin 
huutojen kulkua, loppusekun-
neilla tein ratkaisevan huudon 
ja T-bird oli minun.

Kaikki vähäiset rahamme 
kerättiin kasaan ja saimme 
maksun lähtemään Amerik-
kaan. Tiesin, että tulossa on 
huolintafirmalta rahti- ja kul-
jetuslaskut ja valtiomme haluaa 
myös 25% ALV:ta + autoveroa 
jonkin verran.

No, minulla oli onneksi ne 
innostuneet DeSoton ostajat. 
Soitto heille, ja he lupasivat 
harkita asiaa? Toiset ostaja-
ehdokkaista oli veljekset Ete-
lä-Suomesta. Heillä oli eu-
rooppalaisia MR- autoja, mutta 
olivat ajatelleet hankkia myös 
amerikkalaisen. He tarjosivat 
minulle MR-rekisteröityä Toyo-
ta Corolla Farmaria vaihdossa. 
Kun hinnat olivat molempien 
mielestä kohdallaan, teimme 
sitten vaihtokaupat.  DeSoto 
lähti Etelä-Suomeen. Corolla 
jäi Kangasalle hetkeksi, mutta 
Pirkkalan mies halusi tuom-
moista MR-autoa ja niin hän sai 
hyvän, vähän ajetun Corollan. 

Jonkun ajan päästä Thunder-
bird oli noudettavissa Hämeen-
linnan Kauko-Kiidon pihasta. 
Kun menimme sitä noutamaan, 
huomasin, että valot oli konttiin 
laitettaessa vedetty päälle. Akku 
oli tyhjentynyt ja vanha akku ei 
siitä enää toipunut. No, onnek-
si läheltä löytyi autosähköliike, 
joka myi halusta uusia akkuja.  
Uusi akku vanhan tilalle, ben-
saa kanisterista tankkiin ja niin 
Thunderbird heräsi henkiin ja 
yhteinen matkamme saattoi 

Tuntsan vuosimalli -70 on minusta poikkeuksellisen onnistunut tässä mallisukupolvessa. Seuraavan vuoden mallissa 
moni asia oli käännetty tylsempään suuntaan. 

1970 Thunderbirdin ohjaamossakin on näköä ja kokoa. Ja on siinä vähän 
ylellisyydenkin tuntua. Seuraavana vuonna viisi mittaria oli kutistettu 
kahdeksi!

Tuntsa on hieno edestä ja takaa. Ei ole suunnittelijalta loppunut into eikä muste kynästä kesken vaan perässäkin on 
kaikki hienosti paikallaan.  

alkaa. T-birdissä on 7.2 litrai-
nen noin 400 hevosta antava 
säästömoottori, joten pienikin 
varomaton kaasun painallus sai 
tuntemaan, miten maisemat al-
koivat vaihtua rivakasti! 

Moottorin maalauksien ym. 
osien fixailua, niin saatoin tar-
jota autoa MR-tarkastajille ja 
katsastus miehille. Niin sain 
sen Suomen rekisteriin. Täs-
sä Tuntsassa on nokka vähän 
kuin veneen keula, joten rekis-
terikilven paikka on kuljettajan 
puolella etuhiekkapellissä. Sii-
hen sen myös asensin, onneksi 
näihin aikoihin tuli Suomeen 
myös pienemmän kokoinen 
rekisterikilpi, joka sopi tilaan 
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Stude muistoissani!

suhteellisen hyvin. Vielä kun 
onnistuin saamaan aika muka-
van tasalukeman, olin autoon 
tyytyväinen. 

Studen jatkojalostusta

Studebaker Transtar Pick-upiin 
hommailin ehosteosia, tuulila-
sin ja sivulasien ja etuvalojen 
yläreunaan aurinkolippoja, koko 
peittäviä pölykapseleita ym. 
herkkuja. Tällä osallistuin muu-
taman kerran myös talviajoihin, 
pari hiekkalaatikkoa lavalle 
ja auto kulki Keski-Suomen 
mutkaisia ja mäkisiä polkuja 
suhteellisen mukavasti. 

Minulla vaan on kumma sai-
raus. Aina kun saan rakennet-
tua auton mukavaan kuntoon, 
niin se pitää laittaa tarjolle! 
Nytkin laitoin T-birdin tarjolle 
ja se pääsi todella hyvälle har-
rastajalle, on ilo katsella, miten 
sitä joka talvi ehostetaan vielä 
hienommaksi ja paremmaksi. 
Samoin Corolla sai ylleen uu-
den kirkkaan värin ja alle uutta 
kummia ym. ym. Stude Pick-up 
lähti Keski-Suomeen, sitä en ole 
sen jälkeen nähnyt, kun se mei-
dän pihasta lähti. Nämä autot 
palavat aina välillä mieleen ja 
joskus tuntuu siltä, että ne olisi 
pitänyt pitääää!    

Aina ei voi voittaa!

Joskus näissä kaupoissa myös 
tulee pettymyksiä. Tampereen 
Mobilisteja oli matkalla Flo-
ridassa ja katsellessani heidän 
matkakuvia ihastuin eräässä ku-
vassa näkyvään -54 malliseen 
Pontiaciin. 

Auton omisti suomalainen 
kaveri, joka puuhasteli auto-
kauppaa siellä. Kavereilla oli 
myös yhteystiedot hänelle. 
Erehdyin soittamaan hänelle 
kysyäkseni autosta lisää. Sain 
kuulla, että se on muuten hy-
vässä kunnossa, mutta pitkään 
seisoessa on tullut hieman huol-

lettavaa. Minä pönttö menin 
ostamaan tämän. Kaveri hoiti 
auton laivaan ja Suomeen. Oli 
aika järkytys, kun Helsingin 
satamasta autoa noudin. On-
neksi olimme autonkuljetus 
kuorkkurilla liikkeellä, niin 
saimme (aarteen) tuotua ko-
tiin. Tarkempi tarkastelu osoitti 
moottorin olevan jumissa, osa 
pelleistä ja verhoiluista mädän-
tyneet pois, oli se surkea ostos! 

No onneksi sen halusi ostaa 
eräs Hot Rod-mies Porvoosta, 
joten sain hieman uhrattuja 
markkoja takaisin. En ole sen 
jälkeen autosta kuullut mitään.

Hyvät Joulut Lukijani!                                                                                             

Pontiac Fireflite -54 on tyylikäs auto, jos se on kunnossa. Tunnusmerkki on leveä kromikoriste nokan päällä. Valitettavasti osoittautui kotimaassa, että 
ostokseni ei ollut kunnossa!

Sisusta oli melkein vielä kurjempi kuin ulkokuori. 

Merkillisen reilu.

KANGASALA

AUTOTARVIKE

AUTOHUOLTO

RENGASMYYNTI

P. 03 377 1140 | Palvelemme arkisin klo 8-17, lauantaisin klo 9-14

P. 03 377 3177 | Palvelemme arkisin klo 8-17, lauantaisin klo 9-14

P. 03 379 0333 | Palvelemme arkisin klo 8-16, lauantaisin suljettu

Huom! Autokorjaamo Sevi (Karkaisijankuja 7, Suorama, p. 03 379 0319) 
on nyt osa toimintaamme. Sevi palvelee ma–to 8–17, pe 8–16, la suljettu.

Kangasalantie 921, Kangasala  |  fixuskangasala.fi

Merkillisen hyvää palvelua

Merkillisen hyvää huolto- ja korjaamopalvelua

Merkillisen hyvää rengaspalvelua

Löydät meidät myös 
Facebookista ja 
Instagramista!
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 Palvelemme arkisin klo 8-17, lauantaisin klo 9-14

Huom! Autokorjaamo Sevi
(Karkaisijankuja 7, Suorama, p. 03 379 0319)

on nyt osa toimintaamme.
Sevi palvelee ma–to 8–17, pe 8–16, la suljettu.
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Palvelemme arkisin klo 8-16, lauantaisin suljettu
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Saksan ja Sveitsin 
ajoneuvomuseoita osa 2

Romanttinen tie

Tiemaksutarra Itävaltaan ja Sveitsiin Saksan ympäristötarra

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Hyrysysy numerossa 3/2022 oli 
ensimmäinen osa kesäkiertueeni 
ajoneuvomuseoista. Tässä nume-
rossa matka ja helteet jatkuu ja 
nyt on esittelyssä neljä museoa 
seuraavilla sivuilla.

Rouva oli toipumassa 6-viik-
koa aiemmin tehdystä lonkan 
tekonivel leikkauksesta ja emme 
käyneet tällä kertaa isoissa kau-
pungeissa. Ne on nähty aiem-
milla reissuilla. Etenimme noin 
200–300 kilometrin päivämat-
koilla ja yksi museo päivässä oli 
riittävä. Helle jatkui ja päivä-
lämpö oli joka päivä +34.

Saksan ympäristötarra

Vanhoihin pikkukaupunkeihin 
menoa varten on ostettava tuu-
lilasiin liimattava ympäristövyö-
hyketarra. Helpoin, varmin ja 
halvin tapa on hankkia tarra heti 
Saksaan saavuttua menemällä 
mieluiten oman auton merkki-
myymälään ostamaan tarra. Se 
maksoi 5 € vuonna 2022 ja sen 
sai liimata samantien ikkunaan. 
Tarra liimataan tuulilasin rep-
sikan puolen reunaan. Kaikki 
tarrat on liimattava sisäpuolelle 
juuri siihen kohtaan ikkunaa, 
mihin tarran taustakuvassa on 
osoitettu, koska näitä kuvataan 
valvontakameroilla.

Ajelimme pikkuteitä Roman-
ticshe strassea Augburgiin yöksi. 
Tämä karttoihin merkitty tie on 

monissa kartoissa ja suosittelen 
ajamaan, edes pätkän. Sen var-
rella on pikkukyliä ja kaupunkeja 
sekä hienoja maisemia. Tie läh-
tee Würzburgista ja päättyy etelä 
saksassa Füsseniin. Matkalla on 
mm. Rothenburg ob der Tauber, 
joka on hyvin säilynyt keskiaikai-
nen kaupunki. Netissä on hyviä 
ohjeita. https://fi.wikipedia.org/
wiki/Romanttinen_tie 

Pidimme matkustamisesta 
vapaapäivän Ulmissa ja täällä 
tutustuimme muihin nähtä-
vyyksiin mm. Viblingen luos-
tariin. Kävimme kirkonmenojen 
ulkopuolella tutustumassa kirk-
koon, koska sitä mainostettiin 
Visit Ulm esitteessä. Oli hyvä 
käynti, koska taas näki, kuinka 
ennen oli käsi- ja rakennustyön 
taitajia. Osoite: Schlossstrasse 
38, 89079 Ulm-Wiblingen Hy-
mer-museokäynnin jälkeen voi 
jatkaa matkaa Sveitsiin Boden-
järven itäpäästä. Tie menee myös 
Itävallan alueella n. 20 km.

Huom! Tiemaksutarrat 
Itävaltaan ja Sveitsiin
Alle 3,5 tonnin painoisille ajo-
neuvoille ja niihin kytketyille 
perävaunuille on ostettava 
tiemaksutarra. Perävaunulle 
on ostettava oma tarra. Moot-
toripyörään tarra pitää liimata 
sellaiseen paikkaan/osaan, jota 
ei pysty irrottamaan tai vaihta-
maan. Tarra pitää ostaa Sak-
san puolelta ennen Itävaltaan 

ajoa. Se maksoi vuonna 2022  
9 €/10pv. Sveitsin tarra maksoi 
39 €/14 kk. Ilman tarraa ajavalle 

voidaan antaa tuntuva sakko ja 
lisäksi häneltä veloitetaan tarran 
hinta.

Teollisen kulttuurin museo 
Nürnberg Saksa

Kilpapyörä-
osasto

Rivistössä oli muuta Triumph

Zündapp DB/DS/L 123 ccmo

Nürnbergissä on ollut autotuotantoakin 1927

1900-luvun autoja

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Täällä kävimme vain mootto-
ripyörä osastolla. Täälläkin sai 
aikaa kulumaan kaksi tuntia. 
Museo on vielä rakenteilla ja 
muilta osastoiltaan keskeneräi-
nen. En kuvannut esitetauluja, 
koska tämä museo oli vain läpi 
juoksu.

Moottoripyörien tuotanto 
Nürnbergissä alkoi vuonna 
1901, kun jotkut Nürnbergin 
polkupyörävalmistajat alkoivat 
kokeilla tuotteidensa mootto-
rointia. Hieman myöhemmin 
yritykset Victoria ja Hercules 
toivat ensimmäiset koneensa 
markkinoille. Kuitenkin vasta 
1920-luvulla moottoripyörien 
valmistuksen todellinen buu-
mi alkoi. Nürnbergissä toi-
mivat Zündapp-tehtaat tun-
nistivat kasvavan suuntauksen 
varhaisessa vaiheessa ja loivat 
myöhemmän markkinajohta-
juutensa vuonna 1922 "moot-
toripyörä kaikille". Muut val-
mistajat seurasivat perässä. Vain 

seitsemän Nürnbergin moot-
toripyörävalmistajaa selviytyi 
maailmanlaajuisesta talous-
kriisistä ja Weimar-kauden lo-
pusta. 1950-luvun taloudellisen 
ihmeen myötä auto kilpaili yhä 
enemmän moottoripyörän kans-
sa. Nürnbergin kaksipyöräisten 
tuotannon suurta kuolemaa ei 
voitu enää pysäyttää. Täällä voi 

ihailla maailmanennätyskonei-
ta, prototyyppejä, yksittäisiä ja 
koemalleja. Pysyvää esittelyä 
täydentävät säännölliset erikois-
tapahtumat, bränditapaamiset 
ja muut kaksipyöräiset tapah-
tumat. Itsestä alkoi tuntumaan, 
että kaikki Saksan museoiden 

moottoripyörät ovat tehtailta 
myymättä jääneitä pyöriä, jotka 
siirrettiin varastoon, kun teh-
taat lopetettiin? Moottoripyöriä 
on paljon Saksan museoissa ja 
kaikki kuin ajamattomia.

https://museen.nuernberg.
de/museum-industriekultur/
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Audi museo Ingolstadt Saksa

Auto Union valmisti yli puoli miljoonaa DKW- ja Auto Union 1000 merkkistä 
kaksitahtimoottorista autoa. Länsi-Saksan DKV:t markkinoitiin Suomessa 
nimellä Donau (Tonava) vuoteen 1960, vaikka oikeat automiehet kutsuivat 
niitä edelleen DeKaReiksi.

Audi Front Roaster vm 1935

DKW Junior vm 1960 Horch 8 Typ 305 Landaulet vm 1927 – 1928

Wandered W 21 vm 1933

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Auto Union oli neljän saksa-
laisen automerkin eli Horchin, 
Audin, Wandererin ja DKW:n 
fuusion myötä syntynyt yhtiö, 
joka valmisti tavallisten auto-
jen ohella myös kilpa-autoja. Se 
perustettiin 1932 Zwickaussa, 
Saksissa. Sittemmin Auto Unio-
nista muodostui Audi-yhtiö. 
Baijerin Ingolstadtin tehdas on 
nyt Audin tuotantokaupunki. 
Daimler-Benz osti Auto Uni-
onin 1958/1959, mutta myi sen 
Volkswagenwerkille 1964. Audi 
merkkisten nelitahtimootto-
risten autojen valmistus alkoi 
vuonna 1965. Volkswagenwer-

kin ostettua NSU:n 1969 se yh-
distettiin Auto Union kanssa. 
Museossa on kaikki nämä mer-
kit edustettuna ja olen koonnut 
merkeistä kuvakokoelman. Audi 
laajenee fuusioiden myötä edel-
leen, mutta niiden tuotantoja ei 
ole vielä museossa.

Museo on samantapainen 
pyöreä monikerroksinen halli, 
kuin muutkin Saksan autoteh-
taiden museot. Museo sijaitsee 
Audin tehtaan yhteydessä osoit-
teessa, Auto-Union-Straße 1, 
85045 Ingolstadt, Saksa.

https://www.audi.de/de/fo-
ren/en/audi-forum-ingolstadt/
audi-museum-mobile.html

DKW 3–6 Monza 900 ja 1000 vm 1956–1959

Sisääntuloaulassa on useita urheiluautoja Paternoster hississä pyörimässä.

Kilpa-auto rivistössä edessä Auto UnionTyp C/D vm 1939 ja takana Auto Union 
Typ C vm 1937

Volkswagen K 70 1972

Audi 100 Avant GLS 1978NSU/Wankel Spider 1967
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Erwin Hymer matkailuvaunu- ja 
automuseo Bad Waldsee Saksa

2020-luvulla asuntoautoissa 
on Aerodynamiikka tärkeä osa 
kokonaisuutta.

1950–60-luvulla oli ruokailuvälineet 
vaatimattomia, mutta 

tarkoitukseensa sopivat. Volkswagen Käfer vm 1952 + Sportberger G2 1946

Esitetauluissa oli muutakin kuin tekniset tiedot. Tässä on tarina, kuinka tämä 
auto ja vaunu on päätynyt entisöintiin ja museoon.
1970-luvun puolivälissä Isnyssä sijaitseva Dethleffsin tehdas sai epätavallisen 
pyynnön Tšekkoslovakiasta. Yksi Karavaanari, joka ehdottomasti halusi omistaa 
Dethleffsin asuntovaunun, tarjoutui vaihtamaan vanhan Praga Piccolon uuteen 
asuntovaunuun valuutan puutteen vuoksi. Dethleffs suostui ja toi harvinaisen 
ajoneuvon Saksaan, missä se kunnostettiin sitten kokonaan. Prahassa vuonna 1906 
perustettu autonvalmistaja Praga laajensi valikoimaansa vuonna 1924 pienellä 
Piccololla. 1930-luvun alussa lähes joka neljäs uusi rekisteröinti oli Piccolo, mikä 
teki ajoneuvosta tuolloin myydyimmän auton Tšekkoslovakiassa. Tämäntyyppisiä 
ajoneuvoja valmistettiin yhteensä noin 12 000 kappaletta.

Praga Piccolo Cabriolet 1929 + Dethleffs Tourist vm 1939

Opel 4 PS 1,1 liter vm 1929 + Sportberger Karawane S 39 vm 1939Mercedes-Benz 220 Cabrio (w187) 1952 + vaunussa ei ollut esitettä

Trabant 601 Universal 1982Opel Rekord P1 1959 + Fahti luxus 600

NSU-FIAT Weinsberg 500 Limousette vm 1961 + vaunu Electro-Stahlbau 
Piccolo vm 1956

Alakerroksiin menevät rampit on nimetty eri mantereiden ja isompien 
alueiden mukaan.

Käytävät on tehty maantien muotoisiksi ja leveiksi. Autot ja muut esineet ovat väljästi ja niiden viereen pääsee 
katselemaan ja kuvaamaan.

Museorakennus näkyy peltoalueella olevalla mäellä tie B 30:lle. Siellä on iso pysäköintialue ja matkailuautoille- ja vaunuille omat paikat

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Tämä museo on Hymer tuo-
tantola itosten yhteydessä 
uudehkossa tosi isossa kolme-
kerroksisessa rakennuksessa. 
Kierros aloitetaan kolmannesta 
kerroksesta ja kuljetaan seinällä 
olevia ramppeja pitkin alempaan 
kerrokseen. Automatkailun his-
toria esitellään aikakausittain 
1900-luvun alusta viimeisiin 
vuosiin ja malleihin, mutta ei 
aikajärjestyksessä. Arkkitehtuu-
ri on automatkailu teemainen 
ja hienosti toteutettu. Arkki-
tehtonisesti kahdesta osasta 
koostuva museokokonaisuus 
perustuu seisovaan ja makaavaan 
asuntovaunuikkunaan. Valtavat 
lasipinnat antavat vierailijalle 
mahdollisuuden tutustua näyt-
telyyn kaukaa. Näyttelyt loista-
vat erityisen kirkkaasti iltaisin. 

Sisäpuolelta vierailijalla on nä-
kymä Bad Waldseen yli ja jopa 
Alpeille asti. Pysyvän näyttelyn 
tila on yli 6 000 m2

Museo sijaitsee B 30 maan-
tien vieressä Ulmin ja Bo-
denjärven puolivälissä. Ro-
bert-Bosch-Strasse 7 88339 

Bad Waldsee https://www.
erwin-hymer-museum.de/
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Werkehrshaus der sweitz  
Luzern Sveitsi

Rautatieosastolla pääsi tutustumaan ison höyryveturin alustaan. 

Monteverdi High Speed 375 L 
Fissore vm 1967-1970

Petronas SPE 01 D (entinen Ferrari 46/01). Formula 1:ssä V10-malli 46/01 
on ensimmäinen Ferrarin valmistama V10-moottori.  Vuonna 1996. 
Peter Sauberin ja italialaisten välinen onnekas sopimus johti siihen, 
että Sveitsiläinen Sauber-tiimi käytti tätä moottoria. Sauber-Petronas 
moottori on nyt nimetty ”Petronas SPE 01 D”:ksi C16:ssa ja on sveitsiläisten 
ja italialaisten onnistunut yhteistyö. Ferrarin nimi ei kuitenkaan esiinny 
missään, ja moottorin toimittaja on virallisesti joukkueen sponsori: Petronas, 
malesialainen öljy-yhtiö. 

SIG EL 300 Eletcro-Kastenwagen vm 1943. Sähköauto

Soletta 750 vm 1956. Tämän auton syntyhistoria on mielenkiintoinen. 
Soletta 750 on ensimmäinen auto, joka on sekä suunniteltu että valmistettu 
Sveitsissä toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Vain yksi tehtiin, 
ensisijaisesti uudentyyppisen auton jousitusjärjestelmän esittelyyn. Willy 
Ernst Salzmann oli insinööri. Hän halusi esitellä uuden jousituksensa Geneven 
autonäyttelyssä, mutta hänelle kerrottiin, että päähalli oli varattu 
kokonaisille autoille ja että hänelle rajoitettaisiin tilaa osille ja lisävarusteille 
muualta. Salzmann rakensi uuden jousituksensa ympärille auton, jotta se 
pääsi esiintymään päähallissa. 

Ulkoaluetta hallitsevat isot matkustajakoneet Edessä DC-3 ja takana Convair 900 Coronado.

Luzern sijaitsee Pohjois-Sveitsissä ja on vuorialuetta, muttei alppialuetta. Kaupunki on vanha ja sen vanhat 
rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja vielä tallessa. Vanhassakaupungissa on kapeita kujia. Siellä sijaitsee myös 
yksi Sveitsin kuuluisimmista nähtävyyksistä eli Reussjoen ylitse kulkeva 1300-luvulla rakennettu Kappelisilta. 
Kappelisilta on Euroopan vanhin katettu silta, jonka useat historialliset maalaukset tarjoavat matkailijoille 
ihailtavaa koko sillan pituudelta.

Teksti ja kuvat Asko Nieminen

Tämä museo on Sveitsin liiken-
nemuseo, jossa esitellään kaikkea 
liikenteeseen liittyvää mm tieto-
liikenne jne. Se koostuu viidestä 
pysyvästä näyttelyosastosta: rai-
de-, maantie- ja vesiliikenne sekä 
köysiradat ja ilmailu. Pääsylipun 
hinnat ovat sveitsiläisen kalliit. 
Päivälippu maksoi vuonna 2022 
CHF  56,- =€ 56,70. Eläkeläinen 
ei saa minkäänlaista armahdusta. 
Osa museon esineistä on isoja ja 
rakennukset sekä ulkoalue sen 
mukaiset. Auto-osastolla esitel-
lään muiden ohella Sveitsin omaa 
tuotantoa. Näitä oli vähän. Muita 
tavallisia autoja en laita kuvina, 
koska ne ovat niitä samoja, joita 
on kaikissa museoissa. 

Osoite on Lidostrasse 5, 
6006 Luzern, Sveitsi. https://
www.verkehrshaus.ch/startsei-
te.html

Luzern sija itsee Poh-
jois-Sveitsissä ja on vuorialuetta, 
muttei alppialuetta. Kaupunki 
on vanha ja sen vanhat raken-
nukset ovat hyvässä kunnossa 
ja vielä tallessa. Vanhassakau-
pungissa on kapeita kujia. Siel-
lä sijaitsee myös yksi Sveitsin 
kuuluisimmista nähtävyyksis-

tä eli Reussjoen ylitse kulkeva 
1300-luvulla rakennettu Kap-
pelisilta. Kappelisilta on Euroo-

pan vanhin katettu silta, jonka 
useat historialliset maalaukset 
tarjoavat matkailijoille ihailta-

vaa koko sillan pituudelta.
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Taunus 17M -66
puolivuosisataa Pirkanmaalla

Garage cafella Sastamalassa.

Tämän jutun pääosassa on Taunus 17M -66 mikä on tunnettu 
perhepiirissä aina nimellä punainen Taunus.

Auton osti uutena 15.11.1966 Tampereen 
AutoLammiselta pappani Eero Myllymä-
ki joka toimi tamperelaisen Aamulehden 
autonkuljettajana,itse en ollut silloin vie-
lä syntynyt joten alkuvuosien osalta tämä 
menee kuulopuheiden perusteella mutta 
yritetään.

Autonvaihto oli kuulemma tullut ajan-
kohtaiseksi kun edellinen -62 Taunus P3 
farmariauto alkoi ruostumaan ja uusi 
Taunus valittiin kolmesta AutoLammisen 
Tampereen Kuokkamaantien myymälän 
kellarissa olleista kolmesta samanlaisesta 
autosta,siellä oli harmaa,kermanvärinen ja 

tämä punainen,isäni oli mukana kaupoilla ja 
kuulemma tämä punainen oli niistä hienoin 
joten tämä valittiin.

Alkuvuosina Taunus oli Aamulehden 
kellarissa tallissa Tampereen Hallituska-
dulla,missä pappani toimi autonkuljet-
tajana,talonmiehenä ym yleismiehenä ja 
ensimmäinen vahinkokin sattui juuri tuolla 
Aamulehden tallissa,pappani oli pessyt 
Taunuksen siellä ja peruuttanut parkkiin 
siten että kuskin ovi ei ollut kunnolla kiinni 
lukossa vaan raollaan ja ovi pääsi peruutta-
essa aukeamaan päin betonipylvästä jolloin 
ovi meni takaosastaan ruttuun.

Vahinko korjattiin AutoLammisella,ovi 
vaihdettiin uuteen ja alkuperäisestä ovesta 
vaihdettiin yläkarmi,verhoilut,listat ym tä-
hän uuteen oveen ja ovi oli tottakai maalattu 
auton väriin ja muutaman vuoden kuluttua 

Korjaamattomat lokasuojan kaaret ja helmapellit.

se olikin jo hieman erivärinen kuin muu 
auto.

Isäni veli osti ensimmäisenä kesänä 
1967 vanteisiin koristekehät Ruotsin reis-
sullaan,ne samat ovat paikallaan edelleen 
ja ohjauskulmia säädettiin moneen kertaan 
kun oli kuulemma haastava ajaa alkuperäi-
sillä Goodyear G8 6.40-13 valkosivuisilla 
ristikudosrenkailla. 

Muutamaa vuotta aiemmin oli rakennet-
tu kesämökki Hämeenkyrön Alhonlahteen 
edellisen P3:sen toimiessa työkalupakkina ja 
kuormajuhtana mutta kyllä tämäkin Taunus 
osallistui talkoisiin sen verran että mökin 
rappusten metallikaiteet kuljetettiin tämän 
kattotelineillä mökille ja kaiteita otettaessa 
kattotelineiltä toinen kaide lipsahti ja siitä 
tuli painuma takaluukun kanteen.

1968 auto siirtyi isälleni vähäisen käy-
tön vuoksi ja isäni hankki heti Philipsin 
radion,antennin ja kaiuttimen eteen koje-
taulun sisälle sekä toisen kaiuttimen hat-
tuhyllylle,jossain vaiheessa hattuhyllylle 
ilmestyi myös uskottavannäköinen harmaa 
pieni tuuletin poistamaan huurua takalasil-
ta,no eihän se mitään auttanut mutta pitää 
edelleen ääntä eikä sitä enää voi poistaak-
kaan kun hattuhyllyssä on 2 ruuvinreikää.

Pappani hankki kuitenkin itselleen 
muutaman vuoden tauon jälkeen taas au-
ton,Fiat 850:sen Tampereen keskustasta 
Pirkkalaan muuton vuoksi kun Pirkkala 
oli "niin kaukana kaikesta" mutta se onkin 
ihan eri tarina.

Joskus vuosien varrella isäni oli peruut-
tanut hieman liian lähelle vanhanaikaista 
lanaa millä oli traktorin perässä vetäen 
tasoitettu pihoja ja teitä,lanan koukku oli 
mennyt takahiekkapellin taakse ja liikkeel-
lelähtiessä takahiekkapelti venähti rumasti 
vekille.

Isäni ajoi kerran myös lievän kolarin tör-
mäten risteyksessä kupla-Volkkarin perään 

Moottoritila alkuperäisessä maalissa.

jolloin etupuskurin oikea puolikas vaihtui 
uuteen,siinä oli pystykoristeen reiät joita 
tässä autossa ei ole koskaan ollut,reikiin 
tuli kromiset peitetulpat.

– 70luvun alkupuolella ilmestyim-
me siskoni ja minä maailmaan ja silloin 
-70luvulla tehtiinkin monenlaisia reissu-
ja Taunuksella,välillä äitini vanhempien 
kesämökille Jyväskylän ja Kuopion väliin 
ja milloin mihinkäkin muualle,mielestäni 
tällä reissattiin aika paljonkin.

Yleensä reissut menivät hyvin eikä 
muistaakseni koskaan jääty Taunuksella 
tielle,isäni oli tarkka mies pitämään au-
tonsa kunnossa eikä siellä juurikaan syöty 
eikä muuten sotkettu ja autossa oli aina 
istuinsuojat vanhan liiton tyyliin.

1971-1976 asuimme Tampereella ker-
rostalossa eikä silloin ollut mitään lämpö-
tolppia pihassa,muistankin että Taunuksen 
6voltin akku yöpyi talviaikaan pakkasilla 
asunnon kylpyhuoneen nurkassa akkula-
turissa Aamulehden alla ja siihen ei saanut 
missään tapauksessa koskea.

Aamulla isä lähti töihin,toisessa kädessä 
eväät ja toisessa Taunuksen akku,siihen 
akkuun oli muuten sellainen nahkainen 
kantoremmi minkä molemmissa päissä oli 
raudat ja niissä reiät,ne raudat meni akun-
napoihin (nehän on kätevästi vastakkaisissa 
nurkissa 6voltin akussa) joten akkua oli 
ehkä kätevä (sekä pakollista) kantaa 

1976 vanhempani ostivat talon Lempää-
län Kuljusta ja Taunukseen asennettiin ve-
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tokoukku,isäni teki töissänsä peräkärryn ja 
alkoi taloremppa ym,ongelmaa oli mm siinä 
että 6voltin sähköillä peräkärryn vilkku-
jen ja jarruvalojen toiminta oli heikkoa,siis 
vieläkin heikompaa kun ilman peräkärryä.

Ehkäpä samoihin aikoihin laitettiin loh-
kolämmitin kun sai sähköä omassa pihassa 
talon seinästä,sitä en tarkemmin muista 
koska se laitettiin.

Vuodet kuluivat ja autokin kului,1.7 V4 
moottori kulutti hiukan öljyä ja oikealla-
puolella moottoria alkoivat venttiilivälykset 
kasvamaan,isä vaihtoi uuden keinuvipuak-
selin vipuineen ja matka jatkui.

Myöhemmin öljynpaineet alkoivat hei-
kentyä ja venttiilivälykset jälleen kasva-
maan,alkoi olemaan isomman remontin 
aika.

Auton myynyt AutoLamminen oli 
muuttunut AutoTurtoseksi ja 10.06.1980 
Taunukseen laitettiin AutoTurtosella uusi 
moottori(siis ei korjattu vaan tehdasuusi pari 
vuotta uudempi moottori missä on vähäisiä 
eroja mm. pitkäkierteiset sytystulpat),kuitit 
ja takuulappu on tallessa edelleen jos tulee 
huolia,Turtosta ei tosin enää ole.

Uuden moottorin kansien kiristys ja vent-
tiiliensäätö on näköjään tehty 22.07.1980 ja 
ajomäärä on ollut silloin 182457km.

Kuljettajan ovi oli vuosi vuodelta enem-
män erivärinen ja isä manasi ettei saa enää 
maalipintaan kiiltoa kilpikonnavahalla ja 
kromipuskuritkin alkavat himmentyä.

Omakotitalon pihassa oli 18neliön kylmä 
talli minkä sai siedettävään lämpötilaan 
petrolikaminalla ja muistankin kun isä teki 
siellä muita tarvittavia remontteja koska 
moottori oli viimeisen päälle kunnossa,uu-
sittu kun oli.

Yhtenä vuonna ehkä -70/-80luvun 
vaihteessa muistan kun isääni huolestutti 
etujarrulevyt,jarrut täristivät ajossa ja kat-

Tavaratilaa ei ole kunnostettu millään tavalla, maalitkin on tehtaan jäljiltä.

Kuvassa isäni,minä ja siskoni keskellä. Kuva on -70/-80luvun vaihteesta ja olemme kesälomaretkellä 
keski-Suomessa.

Alkuperäiset käyttöohje- ja huoltokirja ovat tallella AutoLammisen 
kansiossa, avaimissa AutoLammisen avaimenperä.

Helmapellit puhdistettuna alkuperäisestä maalista.

Puskurin osia juuri kromattuna.Alkuperäiset vanteet kunnostettuna.

sastus lähestyi,perinteinen pesu ja vahaus 
ym toimet mitkä ennenvanhaan piti tehdä 
että uskalsi mennä tapaamaan katsastuksien 
ylijumalia,katsastusinsinöörejä.

Niinhän ne jarrut täristivät insinöörin 
koeajollakin ja inssi ajoikin Tampereen La-
kalaivan ScanAuton takapihalle missä oli 
jarrudynamometri (jarrudynamometriä ei 
ollut siihen aikaan kaikilla katsastusasemil-
la) ja jarrudynamometrin viisarit heiluivat 
inssin mielestä liikaa ja hylky tuli.

Isän työkaveri sorvasi jarrulevyt ja heitto 
väheni vaan ei poistunut mutta katsastus 
hyväksyttiin sanoilla "seuraavalla kerralla 
sitten uudet jarrulevyt,noita ei enää sorvata".

No sorvattiinhan ne mutta eri paikassa ja 
ne samat jarrulevyt on edelleen paikallaan.

Taunus oli talviajossa viimeksi ehkä 
-83 tai -84,sen jälkeen ainoastaan kesä-
käytössä,talvet omassa tallissa ja parina 
talvena taisi olla ihan muidenkin nurkissa 
talvehtimassa.

Ainakin yhden tai kaksi talvea se oli 
pihassa pressutallissa ja muistan kerran 
kun kovilla pakkasilla jäähdytinnesteet 
oli jääneet hiukan miedoiksi ja moottori 
oli jäässä ja kaikki letkut myös ihan kiviko-
via mutta onneksi oli jo se lohkolämmitin 
niin laitettiin johto kiinni ja vuorokauden 
kuluttua jäät olivat sulaneet ja moottori,let-
kut,lämmityslaitteen kenno ym. pysyivät 
kaikki ehjinä joten vaihdettiin vahvemmat 
nesteet ja kaikki samat osat ovat paikallaan 
edelleen,selvittiin siis säikähdyksellä.

– 83 kävin isän kanssa ensimmäisen ker-
ran Tampereen hotrod&rock show:ssa,sil-
loin oli kidemaalaukset ja Mangelsit kuu-
minta mitä autoihin saa ja muistankin kun 
isäni katseli värejä ja vanteita,jälkeenpäin 
ajatellen se jäi onneksi pelkäksi katseluksi...

1984 kesällä isäni putsaili helmoihin il-
mestyneet ruosteen alut ja paikkamaalaili 
tummanpunaisella Löwe Rost-pohjamaa-
lilla,myös puskurit puhdistettiin silloin ja 
niihin laitettiin sisäpuolelle jotain mustaa 
kiveniskumassaa tms,samana kesänä myös 
pohjaa puhdistettiin ja massattiin,uutena 
auto oli kuitenkin ruostesuojattu Sallisella 

Kangasalalla pariinkin kertaan joten pohja 
ei ollut mitenkään huonossa kunnossa,sa-
maan aikaan myös vetokoukku poistettiin.

– 80luvun puolivälissä/lopulla (en muista 
ihan varmaksi) AutoTurtoselta tuli joku 
kirje tms missä heräteltiin Ford-klubia ja 
jonkinlainen kokoontuminen oli silloin 
Kesoil Jäähovilla Tampereella,kävimme 
siellä isän kanssa nojailemassa autoihin ja 
siitä muistona on edelleen Ford-klubin tarra 
sivuikkunassa ja se taitaakin olla ainoa mitä 
jäi koko Ford-klubista,yhden kerran olen 
nähnyt vastaavan tarran jossain muussakin 
Fordissa mutta muuten tämän Ford-klubin 
kanssa on ollut hiljaista.

– 90luvun alkupuolella isäni kyseli sen 
aikaisilta museotarkastajilta mahdollisuuk-
sia museorekisteriin mutta se olisi vaatinut 
uudelleenmaalauksen eli museorekisteröinti 
jäi toistaiseksi.

Vuodet kuluivat,Taunusta katsasteltiin 
ja tehtiin tarvittavia vähäisiä remontteja 
ja ajettiin jonkin verran kesäisin ja käy-
tiin M-autojen kesä-/syystapaamisissa ja 
se kuljettajan ovi jatkoi haalistumistaan.

Vuosien varrella oman haasteensa toi 
myös 6voltin sähköt,jokusen kerran on 
kunnostettu laturia ja starttia sekä ihme-
telty heikkoa käynnistyvyyttä,tuttua var-
maan aika monelle muullekin joka näiden 
6-volttisten kanssa on puuhannut,ostipa isä 
1985 varaosa-17M:nkin ajatuksena muut-
taa tämä 12voltin sähköille mutta koskaan 
siihen hommaan ei ryhdytty ja sittemmin 
varaosa-autoksi ostettu autokin on jatkanut 
matkaansa seuraavalle omistajalle mistä 
seuraava omistaja saakin kertoa itse.

Jotain tulevaa varten osia oli ostettu jo 
vuosia,oikeastaan aina jos uusia tai todella 
hyviä käytettyjä osia sattui löytymään,o-
sien ostelu ei ollut ennen nettiaikaa tai sitä 
edeltävää KeltainenPörssi-lehteä mitenkään 
helppoa.

Useampana vuotena mietittiin että ku-
kahan Taunuksen maalaisi uudestaan ja 
miten saisi puskurit kiiltämään.

N.2005-2006 sen aikaisella työpaikalla 

oli muutama erittäin pätevä metallimies 
ja yksi heistä harrasti/harrastaa edelleen 
moottoripyöriä ja he tekivät porukalla 
mallin mukaan pari sarjaa uusia mootto-
ripyörän pakoputkia entisöintiprojekteihin 
ja kromauttivat ne Ruotsissa ja kun put-
ket tulivat kromauksesta katselin niitä että 
onpas muuten viimeisen päälle työnjälkeä 
ja kyselinkin että mitenköhän onnistuisi 
Taunuksen puskurien kromaus siellä...ja 
sehän onnistui,irrotin puskurit,puhdistin ne 
vanhat -80luvun kiveniskumassat puskurien 
takaa ja hiekkapuhalsin kevyesti vähäiset 
ruosteet puskurien takaa ja työkaverini 
paikkasi etupuskurin oikeasta puolikkaasta 
ne pystykoristeen reiät ja takapuskurista 
yhden pienen kolhun,pakkasin puskurin-
palaset ja ne lähtivät Ruotsiin 2006/2007 
talvella työkaverini Jarmo Jalosen kyydillä.

Joku sitten vinkkasi että automaalaa-
mo Lindstedtillä Tampereella on maalattu 
hyvällä menestyksellä myös vanhoja auto-
ja,soitin Lindstedtin Jormalle ja keskuste-
limme asiasta ja auton historiasta,hän halusi 
luonnollisesti nähdä auton joten hän tuli 
katsomaan sitä kotitalliin,oli talvi ja Taunus 
pois ajosta.

Hän sanoi että muuten näyttää hyvältä 
mutta "mitähän noiden pohjamaalilla teh-
tyjen paikkausten alla on?" 

Sanoin että poistan kaikki maalaukset ja 
hoidan niin ettei ruostevikaa tai pehmeätä 
peltiä ole missään ja niillä ehdoilla hän 
suostui asiaan.

Purettiin sitten isän kanssa auto siten 
että sisusta,ikkunat,tiivisteet ym kaikki 
pois,poistin kaikki -80luvun pohjamaali-
paikkamaalaukset,se mökin kaiteista ai-
heutunut painuma oikaistiin takaluukun 
kannesta,takakylkeen jostain tullut pieni 
painuma oikaistiin ja tein pätkän takahiek-
kapeltiä uusiksi sen tielanaan aiheutuneen 
osuman ja pellin venymisen vuoksi,sitä ei 
saanut enää kiristettyä niin että siitä olisi 
tullut siisti.

Ainoat ruostevauriot olivat etuloka-
suojien alaosassa mistä ne ruuvataan etu-
helmapeltiin kiinni ja samat kohdat etu-
helmapellistä vaativat myös siivut peltiä,-
ruostevauriokorjauksen palaset mahtuivat 
yhteen kämmeneen eli melko hyvin säilynyt 
vuoden 1966 autoksi.

Auto oli maalaamossa helmikuusta 2007 
kesäkuuhun 2007 ja se palautui kiiltäväs-
sä uudessa punaisessa maalissa kesäkuun 
ensimmäisellä viikolla 2007,ovet ja kone-
pelti+takaluukun kansi tulivat seuraavalla 
viikolla.

Kaikki irto-osat oli käyty läpi ja ne olivat 
valmiina odottamassa kasaamista,puskurit 
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olivat palanneet kuparoituna ja kromattuna 
Ruotsista kiiltävässä uudessa kromissa ja 
ne oli myös koottuna ja valmiina.

Ostin myös ajanmukaisen Blaupunkt 
Frankfurtin sen -68 asennetun Philipsin 
tilalle josta kuoli laulaja jo vuosia aiem-
min,Blaupunkt tuli mallikohtaisilla so-
vitteilla eli ääni- ja asemanvalintanupit 
ovat vastaavanlaiset kuin valo- ja pyyhki-
jänkatkaisijan nupit,myös uusi kehys tuli 
tähän radioon.

Tuulilasi tuli myös uusi Kuttilan autola-
sista,se laitettiin alkuperäisellä tiivisteellä 
paikoilleen kun tiiviste oli ihan ehjä ja aika 
pehmeätä kumia edelleen,samoin takalasi 
laitettiin alkuperäisellä tiivisteellä,ovien 
ja takasivulasien uudet tiivisteet tulivat 
tarvikeversioina Motomobilista,samoin 
takaluukun tiiviste.

Pisteosia oli hankittuna vuosien var-
rella melko paljon,nämä laitettiin myös 
paikoilleen sekä istuinsuojat jätettiin nyt 
pois kun alkuperäiset verhoilut ovat kaikki 
ehjiä,en halunnut että niitä peitetään enää 
istuinsuojilla.

Sisällä on alkuperäinen maalipinta,sa-
moin konetilassa ja tavaratilassa,myös 
lattiamatot sekä tavaratilan matto ovat 
edelleen alkuperäiset.

Renkaat hankittiin jo muutamaa vuotta 

aiemmin,-80luvulla hankitut edelliset ren-
kaat olivat jo tiensä päässä vaikka pintaa 
olikin ja silloin tuli nämä kapealla valko-
sivulla olevat renkaat sen takia koska tässä 
yksilössä oli isäni mukaan uutenakin vas-
taavat kapeavalkosivuiset renkaat,vanteet 
hiekkapuhallettiin ja maalattiin uudelleen 
ensimmäistä kertaa alkuperäisen mallin 
mukaan eli edestä korinväriin ja takaa 
puolikiiltävällä mustalla.

Taunus saatiin kasattua perjantaina 
14.06.2007 ja lauantai-aamuna 15.06.2007 
lähdimme isän kanssa koeajoretkelle Tam-
melaan M-Ford kesätapaamiseen,samana 
päivänä isäni täytti 70vuotta.

Lopulta oli museoajoneuvotarkastus 
26.06.2007 mikä suoritettiin hyväksy-
tysti,samoin muutoskatsastus museoajo-
neuvoksi ja tämän jälkeen autolla on ajettu 
alle 5000km,mittarissa on nyt 217000km 
ja ylläpito jatkuu tosin kolmannen henkilön 
toimesta eli kunnossapitovastuu on siirtynyt 
allekirjoittaneelle.

Pari vuotta sitten vaihdoin eteen alapal-
lonivelet ja uloimmat raidetangonpäät sekä 
pätkän pakoputkistoa,muuten alusta on 
tehtaan jäljiltä lukuunottamatta muistaak-
seni aiemmin vaihdettuja iskunvaimentajia 
sekä etupyöränlaakereita.

Tämän kunnostuksen jälkeen auto on 

ollut muutaman kerran näytilläkin,pari 
kertaa Lahden classic motor showssa joista 
ensimmäisen kerran Ford M Club Finlan-
din osastolla ja toisen kerran "omistajien 
helmet"-osastolla sekä 2019 kesällä kutsut-
tuna Lempäälän Ideaparkin Autoareenalla 
järjestetyssä vanhojen autojen näyttelyssä.

Matka jatkuu,henkilökunta vaihtuu ja 
tarkoituksena on pitää tämä Taunus 17M 
-66 samannäköisenä kun se on ollut uu-
tena,ovessakin on maali pysynyt oikean 
sävyisenä ja puskureissa on taas kiiltoa.

Lopuksi suuret kiitokset Lindstedtin 
automaalaamolle ja siellä maalausprojektiin 
osallistuneille henkilöille,edesmenneelle 
Jalosen Jarmolle joka hoiti puskurit uuteen 
kromiin,Kurjen Veskulle joka kävi talkoissa 
auttamassa sekä muille jotka ovat muuten 
olleet osallisena tässä projektissa.

     Pasi Myllymäki

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

Verhoilut ja sisustan maalipinnat ovat alkuperäiset.
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Studebaker President ES 1927 
– Loistelias pirssi Hangosta

Studebaker President ES 7- hengen sedan tehtaan esitekuvassa vuodelta 1927.

Helsinki 28.3.1927
Nyt olisi vihdoin se päivä, tuu-
masi Hjalmar astuessaan ulos 
Helsingin rautatieasemalta, 
kaivoi povitaskustaan Helsingin 
kartan ja sytytti savukkeen. Talvi 
oli jo kääntynyt kevääseen, mutta 
kadulla oli vielä hiukan jo soh-
joksi muuttuvaa lunta. Se kasteli 
kengät, vaikka hän onnistuikin 
suurimmat kevään riitteen peit-
tämät lätäköt väistelemään. Mat-
kaa Heikinkatu 5:een olisi vain 
pari sataa metriä, mikä taittuisi 
vaivatta myös jalan maaliskuun 
nollakelistä huolimatta.

Siinä se oli, Korpivaara & 
Hallan myymälän edessä seisoi 
suuri musta auto, amerikkalaisen 
Studebaker-tehtaan uusi lippu-
laiva President. Hjalmar kiersi 
auton ympäri, kurkisti ikkunasta 
runsaasti varusteltua varustelau-
taa ja loisteliasta matkustamoa, 
joka tummanvihreine koris-
tekirjailtuine vakosamettiver-
hoiluineen muistutti 1-luokan 
junanvaunun hyttiä. Hän sipaisi 
vielä ohi kulkiessa jäähdyttäjän 
päälle asennettua hopeoitua me-
ren jumalatarta Atlantaa, joka 
tulisi halkomaan Hankoniemen 
merentuoksuista ilmaa, miettien 
samalla jopa hieman epäuskoise-
na tämän olevan hänen autonsa.

Kaupanteko sujui joutuisasti 
hienoissa puitteissa. Olihan liike 
vasta kolme vuotta sitten siirtynyt 
pieneksi jääneistä Aleksanterinka-
dun tiloista nykyiseen liiketilaan. 
Kertoivat paikalla olleen ennen 
2–3 vanhain vaatteiden myymälää, 
jotka olivat aikaisemmin tyypillisiä 
Heikinkadun alkupäässä. Olivat, 
sillä nykyaika oli korvannut ne 
automyymälällä. Koko alue tulisi 
muuttumaan Suomen autokaupan 
keskipisteeksi samalla tavalla, kun 
ne olivat keskittyneet muissakin 
suurissa kaupungeissa ympäri 
maailmaa, vallaten parhaat liike-
paikat menneisyyden elinkeinoilta.

Ulos astuessaan Hjalmarin oli 
vielä ääneen itselleen todistettava, 
että auto oli nyt hänen. Vielä pari 
vuotta aikaisemmin oli huonosti 
sujunut rengasliikkeen pito aja-
nut lähes konkurssiin, mutta nyt 
omasta taskusta kaivettu avain 

Auton sisätilat olivat tilavat ja jopa loisteliaat. Keskimmäiset penkit 
käännettiin etupenkin selkänojaa vasten, mikäli niille ei ollut tarvetta.

sopi vaivatta kuljettajan ovessa 
olevaan lukkoon. Edullisista 
maksuehdoista huolimatta au-
ton 120 000 markan ostohinta 
hieman hirvitti, olisihan hinnalla 
saanut lähes viisi 4-ovista avo-
naista Ford-vaunua. Mutta oli 
myös kerrottu, että pääkaupun-
kiseudulla vastaavilla autoilla oli 
pirssiajossa vähintään kaksinker-
taistettu asiakasmäärä halpoihin 
avonaisiin vaunuihin verrattuna. 
Ja saisihan 7-hengen auto myös 
1-luokan taksin tunnuksen, joka 
oikeutti myös korkeampaan ki-
lometritaksaan.

Mutta oli myös toinen ”am-
matti”. Se, josta piti olla hissun 
kissun. Se oli ainakin osasyy Stu-
debakerin hankintaan. Sen lähes 
kuusilitrainen 75 hevosvoiman 
moottori takasi autolle suuren 
huippunopeuden. Myös tilava 
kori kätkisi tarvittaessa silkkis-
ten rullaverhojensa suojiin myös 
muuta kuin sen tavanomaisen 
huomiota välttelevän iloisen seu-
rueen, jota kuljetettiin Hangon 
Kasinolle kovan teen toivossa. 

Suomen eteläisimmän nie-
menkärjen kalliopoukamissa ja 
pitkillä hiekkarannoilla kävi öisin 
melkoinen vilske. Suomenlahti 
kuhisi heti maamme aluevesirajan 
vieressä monenkirjavia laivoja, 
jotka eivät seilanneet, vaan odot-
tivat yöllä saapuvia kalastajien ja 
onnenonkijoiden veneitä. Nämä 
nopeat alukset toivat kanisterit 
rantaan, jossa piti olla nopea auto. 
Nopeampi kuin nimismiehen 
Ford tai Chevrolet. Erikoinen 
on maailma, Hjalmar hymähti. 

Samanlaiset vaunut kuljetta-
vat niin pääministeri Tanneria, 
Yhdysvaltain lähettilästä kuin 
Rautatiehallituksen herroja. 
Mutta minä vien niin herroja 
kuin narrejakin. Ja spriitä.

Kohta olisi aika lähteä Hel-
singistä, mutta vielä olisi yksi 
asia hoidettavana. Iso Roober-
tinkadulle on avattu Suomen 
Autoilijaliiton pitämä autoilijan 
kauppa, josta voisi hakea pirssiajon 
vaatimia tarvikkeita ja liiton jäse-
nyyden osoittavan komean vau-
numerkin. Sen hän kiinnittäisi 
tuulilasin eteen, asemoinnista oli 
Autoilija-lehdessä selkeät ohjeet. 
Hjalmar kaivoi vielä kartan povi-
taskusta, varmisti reitin ja sujautti 
sen ovessa olevaan taskuun.

Vielä viimeinen kertaus oh-
jekirjan ja myyjän antamista 
neuvoista ja matka voisi alkaa. 

Hän käänsi avainta virtalukossa, 
mikä vapautti samalla ohjaus-
lukon.  Lukon lisäksi oli vielä 
käännettävää vasemmalla kä-
dellä sytytysvirtakytkimestä ja 
säädettävä kojelaudan niklatusta 
paneelista sytytys myöhäiselle. 
Vieressä olevaa esilämmityksen 
vipua oli myyntiedustaja kehot-
tanut vääntämään kylmällä il-
malla ”HOT” tekstiä kohti. Mi-
tähän sekin tarkoitti? Vipujen 
yläpuolella olevaa kuristimen 
nuppia tuli myös vetää hieman 
ulospäin. Vielä ennen käynnis-
tystä piti ohjauspyörän keskiöstä 
säätää hiven käsikaasua, minkä 
jälkeen lattiassa olevaa käyn-
nistyskytkintä painaessa kone 
käynnistyi lähes välittömästi. 
Kyllä on autonkäyttö tehty hel-
poksi! Kaukana olivat ajat, kun 
piti kammella käynnistää. Syty-

Pääministeri Väinö Tanner Valtioneuvoston omistaman virka-autonsa edessä. 
Auto on ilmeisesti 6.9.1927 luovutettu yksilö. Myös Rautatiehallituksella, 
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksella, Rajavartiolaitoksella sekä ainakin 
yhdellä maaherralla oli Studebaker President.  Samoin Yhdysvaltain 
ulkomaanedustuston lähettiläs Pearsonilla.

tyksenkin sai moottorin käyn-
nistyttyä kääntää aikaiselle, sillä 
jokin näkymätön automatiikka 
hoitaisi ennakonsäädön ajaessa. 
Näin oli automyyjä kertonut au-
ton hienouksia opastaessa.

Alle kilometrin matka sujui 
nopeasti, eikä liikkeessä asiointiin-
kaan mennyt kuin tovi. Ennalta 
laaditun ostoslistan mukaiset tar-
vikkeet löytyivät joutuisasti, paitsi 
vaunumerkki, jota ei vielä ollut 
saatavilla. Sen saisi kyllä myö-
hemminkin, tuumasi Hjalmar, 
varsinkin kun tuli hieman lisä-
kuluja parista ”ylimääräisestä” va-
rustehankinnasta: Astinlautoihin 
Englantilaiset ”Bar”-kumimatot 
kengänpohjien putsaamista varten 
sekä puristelasiset kukkamaljakot. 
Viimeksi mainitut asennettaisiin 
ovipilareihin korostamaan auton 
loisteliasta tunnelmaa. Heräteos-
tokset lisäsivät loppusummaa 135 
markalla, mutta se ei Hjalmaria 
murehduttanut. Oli aika kään-
tää uuden vaunun keula kohti 
Hankoa.

Hanko, Hangonkyläntie 16 
kesällä 1968
Hjalmar Augustsson haroi har-
maita ohimoitaan noustessaan 
avaamaan ulko-ovea. Kuka tal-
laisena sateisena päivänä oli läh-
tenyt vierailulle? Oven takana oli 
kaksi nuorta, joista toinen esitteli 
itsensä Martti Ikoseksi. Hänen 
mukanaan ollut ystävänsä oli 
kuulemma edelliskesänä nähnyt 
vanhan Studebakerini, jonka myös 
Martti halusi puolestaan nähdä. 
Se kyllä sopisi, olihan vanhan pirs-
simiehen korviinkin kantautunut 
huhuja nuorista miehistä, jotka 
etsivät vanhoja autoja harrastus-
mielessä. Olivatko nämäkään edes 
kahtakymmentä täyttäneet? Ja silti 
olivat kiinnostuneita hänen yli 40- 
vuotta sitten ostamastaan autosta.

 Siinä se oli, oli ollut jo 14 
vuotta. Pihavajan oven takaa tuli 
esiin suuri vanha auto, himmen-
tynyttä maalipintaa peitti vuosien 
kuluessa kertynyt paksu pölyker-
ros. Oliko se tosiaan 1954 kun 
tuo viimeisen kerran katsastet-
tiin? Kylläpä aika kului nopeasti. 
Viimeisellä Rambler-merkkisellä 
vuokra-autollakaan ei tullut ajet-
tua niin paljoa kuin tuolla van-
huksella. Yli 600 000 kilometriä 
on valtava määrä nykyisillekin 
autoille, tosin piti Studebake-
ristakin kerran moottori vaih-
taa. Onneksi vastaava moottori 
löytyi punaisesta Studebaker 
Commander purkuautosta.

Aikansa autoa kierrettyään 
Martti rohkaistui 
tekemään autosta 
tarjouksen. Summa 
ei ollut kovin suuri, 
mutta mitäpä tuol-
la vanhuksella enää 
itsekkään tekisi? 
Lisäksi nuoren in-
sinööriopiskelijan 
into oli niin vakuut-
tavaa, että Hjalmar 
mietti, josko vielä 
hänellekin tulisi 
mahdollisuus näh-
dä vanha uskol-
linen palvelijansa 
uutuuden loistossa. 
Kauppa sovittiin 
ja auto haettaisiin 
muutaman viikon 
päästä kuorma-au-
tolla. Hjalmar antoi 
mukaan ohjekirjan ja 
vanhan esitelehtisen 
lisäksi alkuperäisen 
puretun mootto-
rin sekä varaosiksi 
hankitut vaihdelaa-
tikon ja tasauspyö-
rästön. Hän palasi 
poikien lähdettyä 
sisälle, tietämättä 

että hänen autokauppansa oli-
vat toteutuneet lähes viimeisellä 
mahdollisella hetkellä. Hjalmar 
Augustsson menehtyi seuraavana 
viikonloppuna.

Paluu todellisuuteen

Edellä kerrottu on osin fiktiivinen 
tarina erään 1927 Sudebaker Pre-
sident ES Custom Sedanin alku- 
ja loppuhetkistä ensimmäisellä 
omistajallaan. Paikat, ajankohdat, 
auton historia ja varusteet ovat 
todellisia, samoin hintatiedot, 
sää ja osoitteet. August Hjal-
mar Augustssonin toimintaa ja 
ajatuksia on sen sijaan väritetty 
fiktion keinoin. Samoin käynti 
Autoilijain kaupassa auton han-
kintareissulla on mielikuvituksen 
tuotetta. Toki luetellut varusteet 
oli autoon asennettu, varusteiden 
hintatiedot ovat peräisin vuoden 
1927 Sven Örumin luettelosta. 

Auto itsessään on osin kerto-
massa historiaansa sekä omista-
jansa tapoja ja tottumuksia. Esi-
merkiksi tupakansavun kuljet-
tajan paikalta kellastama katto-
verhoilu sekä runsaasta käytöstä 
venynyt kuljettajan oven tasku 
vaikuttivat myös tämän tari-
nan kirjoittamiseen. Vanhoista 
Västra Nyland- lehdistä löytyi 
useita mainintoja Augustssonis-

ta, esimerkkinä 30- luvun alun 
tuomio yli 1000 litran pirtuerän 
hallussapidosta. Tämän vahvisti 
myös omistajan pojanpoika, joka 
kertoi myös jossain Hangossa 
seisovasta Hjalmarin viimeisestä 
Rambler-taksista. 

Osoitetiedot löytyivät auton 
kantakorteista, ajomäärät ja os-
totilanne oli selostettu Martti 
Ikosen teknisen koulun aine-
kirjoituksessa, samoin Hjalmarin 
kuolema. Korpivaara & Hallan 
arkistot keroivat myyntipäivän 
sekä hinnan, jopa sen, että auto oli 
tuotu 4.2.1927 Argory-nimisellä 
laivalla. Sama arkisto kertoi myös 
autoon asennetun varamoottorin 
alkuperän. Alkuperäisen mootto-
rin (tarkistettu valmistenumeros-
ta) ja oletettavasti alkuperäisen 
vaihdelaatikon osin vuoden 1927 
tammikuussa leimatut valupäi-
vämäärät kertovat auton tulleen 
laivatuksi heti valmistuttuaan. 
Jopa uskomattoman nopeasti. 
Mukana tulleen toisen vaihde-
laatikon valumerkinnät olivat 
myöhäisemmät, ehkä se on pe-
räisin samasta Commanderista 
kuin moottorikin?

Auton löytökunto

Auto oli ostettaessa kulunut 
mutta osiltaan lähes täydelli-

nen. Kulunut vai lop-
puun ajettu? Melkein 
kallistuisin jälkimäiseen 
vaihtoehtoon, ei sillä ai-
nakaan sellaisenaan olisi 
enää kovinkaan paljoa 
pystynyt ajamaan. Au-
ton mukana tuli noin 
2/3 alkuperäisestä Bi-
flex-puskurista. Sen toi-
nen pää oli katkennut 
ilmeisesti jonkun kol-
hun seurauksena. Ti-
lalle oli asennettu jokin 
30-luvun puskuri. Ko-
risteellinen jäähdytti-
men korkki oli korvattu 
tavanomaisella. Tehda-
sasenteinen Purolator- 
sivuvirtaöljynsuodatin 
ei ollut enää paikoillaan. 
Mutta muuten auto oli 
täysin alkuperäinen, 
eikä muita sanottavia 
osapuutteita ollut.

Martti sai mootto-
rin käyntiin noin puo-
len tunnin askartelulla, 
mukana tulleissa valo-
kuvissakin auto näyt-
täisi olevan käynnissä. 
Verhoilu oli paikoillaan, 

Lokakuun 16. 1927 Aamulehdessä julkaistu President-mainos. 
Tampereella Studebakereita myi Hämeen Voimavaunu. 
Auton mittasuhteita piirrettäessä on käytetty aika 
lailla taiteilijan vapauksia, autosta otettuun valokuvaan 
vertaamalla voi havaita, että mainostettua ”siroutta” on 
hieman liioiteltu.
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mutta paikattu ja kulunut. Jos-
tain syystä takapenkin taitetta-
va jalkatuki puuttui, mutta jopa 
vanhat tarvike kukkamaljakot 
sekä tupakointi- ja kauneu-
denhoitovälineet olivat tallella, 
samoin kuin tulipellin päälle 
asennettu Autoilijaliiton merkki.

Martti Ikonen purki auton 
melko pian sen hankittuaan. 
Hän käytti sitä myös paljon 
esimerkkinä Teknisen Koulun 
harjoitustöissä. Nämä opinto-
materiaalit ovat tallessa huo-
lellisine piirustuksineen. Näi-
den dokumenttien valossa on 
tiedossa, että vaihdelaatikon 
elinikä on noin 700 000 km, 
auton huippunopeus noin 112 
km/h. Säteeltään 50 m ympyrää 
ajettaessa ei kannata ylittää las-
kennallista 80 km/h nopeutta, 
sillä tämän jälkeen Studebakerin 
alustan ominaisuuksien sekä pai-
nopisteen sijainnin perusteella 
tehtyjen laskelmien mukaan 
auto todennäköisesti kaatuu.

Minulle tullessa auto oli pu-
rettu alustaa ja kojelautaa lukuun 
ottamatta. Kori oli ollut aikai-
semmin irti rungolta, mutta nos-
tettu takaisin rungolle Ikosten 
muuttaessa. Moottori ja vaihde-
laatikko olivat irrallaan. Alku-
peräinen purettu moottori sekä 
toisesta autosta peräisin olevat 

perävälitys ja vaihdelaatikko oli-
vat myös mukana. Osat olivat yli 
50 vuotta purkamisen jälkeenkin 
hyvin tallessa pienimpiä yksi-
tyiskohtia myöden. Verhoiluun 
kuuluvat kirjaillut koristenauhat 
oli varoen ratkottu verhoiluista 
ja pesetetty pesulassa. Hopeoi-
dusta kauneudenhoitosarjasta 
löytyi jopa 20-luvun puuteria 
ja huulipunaa. Olisiko voitto 
taattu asu- ajoneuvokilpailuis-
sa, jos noilla rouva meikkaisi? 
Vai peruuntuisiko koko kilpailu 
iho-oireiden takia...

Koko auto vaatii täydelli-
sen läpikäynnin, konservointia 
käytetään niiltä osin kuin mah-
dollista. Verhoilu on täydellinen 
mutta kulunut, rispaantunut ja 
syöty. Tämä käy silti malliksi, 
samoin kuin katon pegamoi-
diverhous. Kori on teräsosil-
taan melko ruosteeton. Katon 
puurunko on pääosin kunnossa, 
samoin kuin lattialaudat. Korin 
alla olevat pitkittäispuut ovat 
lahonneet, mutta hyvin muo-
dossaan ja käyvät malliksi uu-
sille. Korissa on myös muutamia 
painumia. Ovet ovat erittäin hy-
vin säilyneet, samoin konepelti. 
Lokasuojissa ja helmapelleissä 
on ruostevaurioita, väsymismur-
tumia sekä painumia.  Sisustan 
osat ovat mittareiden, ohjaus-

Auto oli löydettäessä kulunut mutta täydellinen. Martti jopa ajoi autolla 
jonkin verran.

Etupuskuri jostain uudemmasta autosta ja jäähdyttäjän koristeellinen korkki 
on korvattu arkipäiväisemmällä. AO-305 kilpi on lainattu toisesta autosta, 
viimeinen kilpi oli UX-92.

pyörän ja katkaisimien osalta 
kunnostettavissa, vain poltto-
ainemittari vaatii uusia osia. 
Sinkkipainevalusta valmistetut 
sisäkahvat sekä sytytyksen ja 
moottorin esilämmityksen vi-
vut ovat haurastuneet pilalle, 
mutta niistä saa tehtyä mallit 
uudelleenvalmistettaville osille.

Molemmat moottorit olivat 
pahoin kuluneita. Auton alkupe-
räinen moottori kunnostetaan ja 
myöhemmin asennettua Com-
manderin moottoria käytetään 
varaosina. Vaihteisto ja taka-ak-
seli vaativat uudet laakerit, sa-
moin etuakseli. Myös jouset 
vaativat kunnostuksen.

Mitä seuraavaksi?

Auton entisöinti on nyt aloi-
tettu alustan, moottorin ja voi-
mansiirron osalta. Tavoitteena 
on tehdä tästäkin autosta osa 
liikkuvaa maantieliikenteen 
kulttuuriperintöä. Näihin osa-
kokonaisuuksiin on myönnetty 
Museoviraston avustus, mikä 
osaltaan kertoo harrasteemme 

profiilin noususta myös julkisen 
tahon silmissä. Autot nähdään 
nyt kiistattomana osana ihmi-
sen liikkumisen historiaa, mikä 
ei sen yhteiskuntaa mullistaneesta 
vaikutuksestaan huolimatta ollut 
vielä parikymmentä vuotta sitten 
itsestään selvää

Lähes 100- vuotias esine 
vaatii jo melko tinkimätöntä 
lähestymistapaa ja harkittuja 
liikkeitä koko entistämispro-
sessissa. Alkuperäisiä rakenteita, 
työmenetelmiä ja materiaaleja 
tulee noudattaa mahdollisim-
man tarkasti ja tehdyt muutokset 
sekä näytteet esimerkiksi alku-
peräisistä verhoilumateriaaleista 
on dokumentoitava huolellisesti. 
Entisöidyn auton kyky kertoa 
historiastaan on lähtökohtaisesti 
aika huono, mikä asettaa omat 
haasteensa myös entistämisen 
suunnittelulle ja varsinkin läh-
tökohdan dokumentoinnille.

Esine ja sen tarina

Vielä 90- luvulla oli yleistä, että 
auto oli väitetysti sen ja sen 

Moottori oli vaihtunut 1927 Commanderin moottoriin, joka oli pieniä 
yksityiskohtia lukuun ottamatta samanlainen kuin alkuperäinen. Jostain 
syystä sylinterikansi sekä kaasutin olivat auton alkuperäiset.

Auton ohjaamossakin oli kaikki paikoillaan, jopa oikeassa laidassa 
näkyvä ulosvedettävä työvalo, joka piilottaa taakseen noin neljän metrin 
itsekelautuvan sähköjohdon. Kuvassa näkyy myös ajalleen tyypillinen 
tuulilasin huurteenpoistosuutin.

Martti Ikosen opiskelutovereineen tekemä harjoitustyö koski auton 
jousitusta sekä painonjakaumaa. Laskelmien mukaan säteeltään 50 metrin 
ympyrää ajettaessa kriittinen nopeus on 80 km/h. Silloin auto laskelmien 
mukaan kaatuu.

Auto oli Ikosen navettarakennuksessa purettuna vähän murheellisen 
näköinen, mutta aina katon alla säilytettynä siinä esimerkiksi oli katon 
pegamoidikangas täysin ehjä.

Kojelauta oli vastaavassa kunnossa kuin vahoissa kuvissa, toki hivenen 
enemmän pintaruostetta. Jopa hieno kello lähti käyntiin, kun sen veti.

Auton kattoverhoilukin oli paikoillaan, mutta taitaa olla niin pahoin 
haurastunut, ettei sitä voi hyödyntää, kun mallina uudelle. Apuistuinten 
ollessa alas taitettuina tilaa takapenkillä on melko ruhtinaallisesti.

Auton alkuperäinen moottori oli purettuna mukana.

vanha. Yleensä Olavi Virran 
tai Mannerheimin. Toki kun 
mentiin suureen länteen, niin 
aito historia Marskin autona ei 
riittänyt, vaan se kiersi maata 
Adolf Hitlerin paraatiautona. 
Jos ei muuta keksitty, niin se oli 
”pirtuauto”. Erittäin suuri osa 
museoajoneuvoista on vailla tun-
nettua saatikka dokumentoitua 
historiaa, eikä sitä välttämättä 
ole koettu kovin tärkeänä osa-
na ajoneuvoharrastusta. Se että 
esine on osa kulttuuriperintöä, 
vaatii osaltaan myös sen taustan 
ja tarinan selvittämistä. Auto on 
kuitenkin ollut lähes aina käyt-
töesine, hankintahintaansa näh-
den jopa aika lyhytikäinen. Mitä 
lähemmäksi nykyhetkeä tullaan, 
sitä enemmän auto arkipäiväis-
tyy. Kukaan ei kiinnitä liikenne-
virrassa huomiota kalliiseenkaan 
autoon, ketään ei myöskään kiin-
nosta minkälainen käyttöhistoria 
autolla on aikaisemmin ollut. 
Huoltohistoria kiinnostaa ehkä 
vähän, parhaassa tapauksessa se 
on myös dokumentoitu. Mutta 
varsinkin autoilun alkuaikoina 
ne saattoivat olla hyvinkin tun-

nettuja, ja niistä sekä omistajista 
jäi muistijälkiä, valokuvia ja jopa 
kirjoitettua tekstiä.

Näiden vanhempien auto-
jen tarina on luultavasti jopa 
helpompaa koota kasaan kuin 
uudempien. Kansallisarkiston 
lehtiarkistot ovat kaikkien 
saatavilla, samoin säilyneet 
kantakortit. Itse löysin pel-
källä ensimmäisen omistajan 
nimellä lehtiartikkeleita, joilla 
sain selvitettyä miehestä ja au-
tosta yllättävän paljon tietoja 
tarinan pohjaksi. Minulla kävi 
toki myös posketon säkä, ei ole 
tavanomaista ostaa 94-vuotiasta 
autoa toiselta omistajaltaan, joka 
on sattunut myös kirjaamaan 
ylös ensimmäisen omistajan 
autosta kertomia yksityiskoh-
tia. Myös se, että Korpivaara 
& Hallan tuontikirjanpito on 
tallessa, auttoi huomattavasti 
asioiden selvittelyä.

Tämän auton tarina on no-
peasti ajateltuna aika tavan-
omainen ja tylsä, olihan se vain 
vuokra-autona pienessä rannik-
kokaupungissa. Suurmiesten 
autot ja elämä on melko hyvin 

tallennettu ja tutkittu, mutta 
nämä arkisemmat tarinatkin 
ovat tärkeää säilyttää jälkipol-
ville, ne kun katoavat lähes täy-
sin parin sukupolven aikana. Ja 
onko tarina lopultakaan tylsä? 
Lähes loistoauto pikkukaupun-
gin taksina, 27 vuoden ”työura”, 
ajalleen poikkeuksellisen suuri 
ajomäärä ja vielä se kliseinen 
”pirtuauton” status. Senkin 
ajattelisin enemmän ajankuva-
na, eli yhtenä monista rannik-
kokaupungin isoista ja nopeista 

pirssiautoista, jotka olivat osana 
kieltolain ajan mustan pörssin 
alkoholikauppaa. Minulle tämä 
on enemmän entinen Hangon 
taksi kuin pirtuauto.

Tulevissa Hyrysysy-lehdis-
sä kerron auton entistämisestä, 
osienhankinnasta ja työmene-
telmistä.

Teksti: Tuukka Perkola
Kuvat: Tuukka Perkola, 

Martti Ikonen, Kansalliskirjasto, 
Studebaker-esitteet
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toille ja moottoripyörille on 
omansa muissa maissa. Kaikki 
tapahtumamme tähtäävät siihen, 
että FIVA WE 2026 onnistuu 
hienosti, saa suuren julkisuuden 
ja edistää mobilismin mahdolli-
suuksia Suomessa. Vuosi 2026 
on myös vuosi, jolloin SAHK 
tulee julkisuuteen uudistustensa 
kanssa. Harjoittelu on jo aloi-
tettu Näsijärviajoissa. Seuraava 
isompi ja näkyvämpi ajotapah-
tuma ovat Retkeilyajot vuona 
2024. Ensi kesän Näsijärviajo 
ja Retkeilyajot starttaavat Ro-
sendahlista. Viime kesän mer-
kittävin tapahtuma oli Kant-
tikruising ajoneuvokulttuurin 
näkökulmasta. Vuonna 2023 
neuvottelemme yhteistyöstä 
merkkikerhojen kanssa, jotta 
saisimme siitä tapahtumasta 
Suomen suurimman 1920-luvun 
autojen kokoontumisen.

Edunvalvonta

Edustajamme Leila Suutarinen 
on SAHK:n hallituksessa hoita-
nut tehtävänsä niin hyvin, että 
varapuheenjohtajan jatkopesti 
oli ihan selvä. Ja vähän näyttää 
siltä, että jatkoa seuraa. On ollut 
hienoa seurata, kuinka Keskus-
liittoomme alkaa heräillä omas-
ta ”Pysähtyneisyyden ajastaan”. 
SAHK:n teema ensi vuodelle on 
”Muutoksen vuosi”. Leila omalla 
sivullaan selvittää Keskusliiton 
hallituksen näkökulmasta, mitä 
nämä muutokset ovat. En kui-
tenkaan malta olla sanomatta, 
mikä jäsenyhdistyksistä naulasi 
pari vuotta sitten melkein väki-
sin SAHK:n toimintasuunnitel-
maan kolme asiaa: tulevaisuuden 

suunnitelman, museoajoneuvo-
tarkastuksen koulutuksen ja sitä 
kautta toiminnan tason nosta-
misen ja keskustoimiston työn 
organisoinnin eli ”Muutoksen 
vuoden” peruskivet.

Järjestötyö on aina vastuullis-
ta toimintaa. Nykyisin vastuulli-
suus yleensä tarkoittaa vastuuta 
tulevaisuudesta, mutta meillä on 
myös vastuu menneisyydestä. 
Järjestäytynyt mobilismi ylläpi-
tää tietoisuutta, että auto edustaa 
tieliikenteen kulttuuriperintöä. 
Se on kyllä suuri vastuu, koska se 
sisältää menneisyyden tulevai-
suuden lisäksi. Tavoitteeksi on 
hyvä asettaa, että lasten lapsem-
me saavat ajaa veteraaniautoilla 
normaalissa liikenteessä ja siten 
pitää yllä kulttuuriperintöä.

Muut avainalueet

”Kalanruodossamme” on edel-
listen lisäksi neljä avainaluetta, 
jotka ovat yhtä lailla elintärkei-
tä: Jäsenistö, Restaurantapäivät, 
Tampere-strategia ja Organisaa-
tio, resurssit, talous. Niistä on 
ehkä helpointa kommentoida 
Restaurantapäiviä. Rompe-
markkinat elävät jonkinlaista 
murroskautta. Joka tapauksessa 
kaikkien rompetoriemme nimi 
muuttuu tai palautuu Restau-
Rannoiksi, siis Kevät-Restau-
Ranta, Kesä-RestauRanta ja 
Syys-RestauRanta.

Toimintatapojamme kan-
nattaa miettiä ja kehittää, että 
hallituksen jäsenille tulee suun-
nilleen tasapainoiset kuormat 
ja kaikki tapahtumat saadaan 
hoidettua hyvin, mutta ilman 
sähläystä, jossa nykyisin olem-

me aivan mestaruustasolla. Tämä 
laatikko sisältää siis organisaa-
tion eli töiden järjestämisen niin, 
että ihmiset voivat ne tehdä, re-
surssipohjaa meidän on pakko 
laajentaa ja jatkaa pihiä talou-
denhoitoamme. 

Tampere-strategia on edis-
tynyt erittäin hyvin. Nykyisin 
meillä on Tampereella lähes joka 
paikassa keskustelukumppani ja 
tiukasti jalka oven välissä kai-
kissa meitä koskevissa asioissa, 
myös tapahtumien taloudellisen 
pohjan vahvistamisessa. FIVA 
World Rally löysi tukikohdan 
Tampereelta ja keskusteluyhteys 
on avoinna Mustalahden raken-
tamisesta ja sen mahdollisesti 
korvaavan kohteen löytämiseksi 
sekä Hämeenpuiston käytöstä. 
Tampere-strategia on tietenkin 
kirjaimellisesti sidosryhmätyötä, 
mutta koska se on meille aivan 
elintärkeä ja siihen ovat omat 
henkilöt sitoutuneet, se on ero-
tettu omaksi avainalueekseen.

Jäsenistö on luonnollisesti 
kerhon tärkein osa. Sinne ko-
kouksessa päätettiin uutuutena 
ja lisäyksenä ”Nuorisojaosto”, 
mikä oli jäsenkunnan esityk-
senä Syyskokouksen ”Muissa 
asioissa”. Hallitus ryhtyy yhdessä 
esityksen allekirjoittajan Petri 
Syväsen kanssa luomaan toimin-
taa nuorille, mihin budjetissa 
varattiin vähän resurssejakin.    

Kerhon hallitus 

Syyskokouksen puheenjohtajak-
si valittiin yksimielisesti Håkan 
Sandbacka. Sihteeriksi hän kut-
sui A-P Lällän. Pöytäkirjan tar-
kastajiksi valittiin Harri Gröhn 

ja Jorma Palonen. Kokous sujui 
heidän johdollaan ripeästi.

 Ilmeisesti Syyskokous oli 
suhteellisen tyytyväinen nykyi-
sen hallituksen toimintaan tai 
sitten pelkäsi, että voi itse jou-
tua hallintohommiin. Muutos 
oli minimaalinen. Pitkäaikainen 
ja pitkään poissa ollut hallituk-
sen jäsen Petri Kata palasi halli-
tukseen. Hallituksessa jatkavat 
Tuukka Perkola ja Pasi Mylly-
mäki. Erovuoroiset Leila Suuta-
rinen, Ari-Pekka Lällä ja Kalevi 
Nokkonen valittiin uudestaan.  
Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Martti Piltz. 

Hallituksen työtä valvovat 
yhdistyksen tilintarkastajat Ani-
ta Helin ja Jyrki Laiho sekä hei-
dän varahenkilönsä Kari Vuori ja 
Asko Nieminen. He olivat anta-
neet kirjallisen suostumuksensa 
ja heidät valittiin uudestaan.

Kokouksen pöytäkirja on ollut 
nettisivullamme jo pitkään ja se 
on myös julkaistu tässä lehdessä. 

Rane-ryhmä

Syyskokouksen epävirallisena 
päätöksenä päätettiin perus-
taa vapaaehtoisesti toimivat 
Rane-ryhmä. Kerho tukee toi-
mittaja Kari Pitkäsen hanketta 
tallentaa perustajajäsenemme 
Rainer Mäkipää ajoneuvoko-
koelman ja -arkiston tietoarvo 
tuleville sukupolville. Ensi kesä-
nä tarvitaan väkeä liikuttelemaan 
Ranen autoja kuvausten takia. 
Kokouksen läsnäolijat sitou-
tuivat olemaan ryhmän perus-
joukko, mutta kuvaussessioihin 
kutsutaan väkeä avoimellakin 
haulla.

Yhdistys kasvaa, mutta niin on tarkoituskin. Kerhoon on liittynyt ennätysmäärä uusia jäseniä, 
toki myös ikärakenteesta johtuva poistuma on suuri. Jäsenmäärä on kuitenkin ainakin viidettä 
vuotta peräjälkeen kasvussa. Yhdistyksen hallitus yrittää kuunnella jäsenistön tarpeita ja 
toivomuksia, erityisesti uusien jäsenten, koska heidän varaansa tulevaisuus rakentuu.

Kuluva vuosi 
Kuluvalle vuodelle toiminta-
suunnitelma oli rakennettu 
”kalanruoto”-strategiamme 
pohjalta. Se otettiin käyttöön 
Syyskokouksessa 2017. Miksi 
joku ”strategia”? Meille strate-
gia on itse perusteellisen toi-
mintaympäristön arvioinnin 
pohjalta asiantuntijoiden avulla 
rakennettu tienviitta. Kaikkea on 
kiva puuhailla, mutta strategia 
ohjaa olennaisiin asioihin. Olen-
naisia asioita, avainalueita, ei voi 
olla kuin kahdeksan. Jos niitä 
on enemmän hommat menevät 
puuhasteluksi.   

Tälle vuodelle meillä oli kol-
me avainaluetta, joihin toiminta 
panostettiin: tapahtumat, keskus-
liittoyhteistyö, yhteistyökumppa-
nit. Tapahtumien määrää lisättiin 
paljon ja samalla järjestelmälli-
sesti niiden laatua parannettiin. 
Keskusliittoyhteistyössä saatiin 
auttaa keskusliittomme uuteen 
alkuun, jota he aloittavat toteuttaa 
”Muutoksen vuoden” nimellä ensi 
vuonna. Keskeistä on ollut, että 
keskusliiton varapuheenjohtaja 
on meidän kerhomme varapu-
heenjohtaja ja hän puolestaan 
on keskusliiton puheenjohtajan 
työparina. Yhteistyökumppaneita 
on nimettynä yli 20, joista ylivoi-
maisesti tärkein on Tampereen 
kaupunki 

Vuosi 2023

Ensi vuodeksi on neljä keskeistä 
onnistumisen aluetta, joista tu-
levaisuuden menestys eli yhdis-
tyksen toimintakyky on kiinni. 
Kalanruoto-strategiaa on hieman 
kehitetty ajankohtaisemmaksi, 
mikä lähinnä johtuu siitä, että 
keskusliitomme on ilmoittanut 
omassa Syyskokouksessaan toi-
minnalleen selkeitä tavoitteita. He 
tekevät sitä, mitä me yhdistykset 
päätimme heidän Syyskokouk-
sessaan ja me teemme sitä, mitä 
kerhomme pitää SAHK:n edus-
tajana Tampereen seudulla tehdä.    

Kalanruodossa (Oheisessa 
”kalanruodossa” punaiset ruu-
dut) on neljä tärkeintä avaina-
luetta, joihin toiminta painottuu: 
1. Viestintä, brändi, 2. Ulkoiset 
sidosryhmät, 3. Edunvalvonta ja 
4. FIVA WE 2026.

Viestintä ja brändi

Viestintä ja brändin (=koko-
naismielikuva) rakentaminen 
ovat siksi tärkeitä, että maailma 
muuttuu ja lähitulevaisuus on 
hyvin erilainen, mihin me olem-
me tottuneet. Ihmiset seuraavat 
maailmanmenoa verkossa, jossa 
kaikki sisältö on tasa-arvoista. 
Kukaan ei pysty erottamaan, 
mikä on edes jonkin verran totta 
tai aivan puuta heinää tai jotain 
siltä väliltä. Meillä on netissä 
päivittäin aika paljon (=satoja) 
seuraajia. Yhdistyksemme ja 
SAHK:n mielikuva (=brändi) 
on se, joka ratkaisee ihmisten 
kiinnostuksen heräämisen ja 
säilymisen. Kun pyrimme tart-
tumaan laaja-alaisesti seutukun-
tamme vanhojen ajoneuvojen 
harrastajiin, ei oikeastaan ole 
muuta kanavaa, kuin sähköiset 
viestimet. Paitsi tietysti näkymi-
nen siellä, missä ihmisiä on ja 
henkilökohtaiset kontaktit. Nyt 

on pakko siirtyä ”metsän siimek-
sestä” sinne, missä ihmiset ovat.      

 Jäsenmäärän kasvu on osit-
tain seurausta siitä, että ajo- ja 
yhteistyötapahtumia on ollut 
aikaisempaa enemmän ja nämä 
ovat laadukkaasti järjestettyjä ja 
viestintää niistä on lisätty ne-
tissä. Uudet jäsenet ovat tulleet 
näiden touhujen mukana. Se taas 
osittain on johtunut siitä, että 
olemme avanneet yhteyksiäm-
me perusmobilismin ulkopuo-
lelle, lähinnä merkkikerhoihin. 
Olemme harjoitelleet sähköistä 
viestintää hyvällä menestyksellä. 
Nyt alamme hyödyntää sitä ihan 
tosissaan.

Ulkoiset sidosryhmät

Ulkoiset sidosryhmät ovat meille 
tärkeitä ja ovat sitä olleet koko 
lähes 60 vuotisen historian 
ajan. Meillä on listattuna yli 
20 yhteistyökumppania. Osa 
on taloudellisia kumppanei-
ta jossain tapahtumissa. Osa 
on neuvonantajiamme, joiden 
kanssa mietimme, mitä voimme 
yhdessä tehdä. Seudun viestimet 
ovat perinteisesti suhtautuneet 
myönteisesti; meillä taisi olla ku-
luvan vuoden aikana Aamuleh-
dessä viisi koko aukeaman juttua 

toiminnastamme. Tilanne on siis 
hyvä, mutta se voisi olla paljon 
parempikin. Sidosryhmään 
kuuluvat periaatteessa kaikki 
ajoneuvoja harrastavat yhdis-
tykset ja liikennevaikuttajat. Si-
dosryhmäajatteluun hallituksen 
täytyy paneutua ihan uudesta 
näkökulmasta. Yhteisiä etuja voi 
olla saavutettavissa paljonkin. 

FIVA World Event 2026

Tammob on melkoinen ta-
pahtumajärjestäjä. Meillä on 
ollut muutaman vuoden ajan 
parikymmentä ajotapahtumaa 
kesän ajokaudella, joista osa jo 
vakioitunut. Eikä maanantain 
makkaraterapiakaan pidä unoh-
taa! Eikä sitä, että rompetorit 
ovat ylivoimaisesti Kangasalan 
pitkäikäisimpiä tapahtumia. Ta-
pahtumia ei ehkä kannata lisätä, 
mutta niitä voidaan tehdä pa-
remmin ja laajemmalla pohjalla. 

Avainalue ”Tapahtumat” on 
nyt nimeltään FIVA World 
Event 2026. Järjestämme Suo-
men ensimmäisen kansainvä-
lisen keskusliittomme FIVA:n 
World Eventin. WE on FIVA:n 
kalenterissa ainutlaatuinen vuo-
sitapahtuma. Me järjestämme 
sen henkilöautoille. Kuorma-au-

Syyskokous pidettiin kodikkaasti omissa tiloissamme Restaurannassa 18 jäsenen voimin.
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Tampereen Seudun Mobilistit ry
Syyskokouksen pöytäkirja 24.11.2022
1.  Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz avasi kokouksen ja 
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Tampereen Seudun Mobilistit ry:n 
syyskokoukseen Restaurantaan. Tilaisuus alkoi kahvitarjoilulla 
klo 17.00 ja varsinainen syyskokous aloitettiin klo 18.00 
torstaina 24.11 2022 Restaurannassa, Kylä-Aakkulantie, 
Kangasala. Pidettiin hiljainen hetki Matti Järvenpään muistolle. 
Puheenjohtaja lausui kiitoksen Harri Honkaselle Matti 
Järvenpään muistolle istutetun muistopuun järjestelyistä.

 2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Kokouksen avaaja Martti Piltz pyysi esityksiä kokouksen 
puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Håkan 
Sandbackaa. Päätettiin valita Håkan Sandbacka kokouksen 
puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja pyysi kokouksen sihteeriksi. 
Ari-Pekka Lällän. Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Ari-
Pekka Lällä.

3.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
ääntenlaskijaa  
Puheenjohtaja pyysi esityksiä pöytäkirjan tarkastajiksi 
(2 kpl). Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. Todettiin, että jos äänestykseen joudutaan, 
niin kokous täytyy keskeyttää ääntenlaskun ajaksi. Esitettiin 
pöytäkirjantarkastajiksi ja valittiin Harri Grön ja Jorma Palonen

4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Syyskokouksen kutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehden 
Hyrysysy 3/2022 olleessa ilmoituksessa sivulla 35. Jäsenlehti 
ilmestyi vuoden 2022 viimeisen jäsenluettelon mukaisesti 
lähetettynä jäsenten henkilökohtaisiin postiosoitteisiin 
postitettuna 10.10.2022. Tämän todettiin vastaavan sääntöjä. 
Lisäksi asiasta on tiedotettu yhdistyksen kotisivuilla. Todettiin 
kokouksen kutsun toimitetun sääntöjen mukaisesti ja koska 
paikalla oli läsnä 18 yhdistyksen jäsentä, kokous todettiin 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
Puheenjohtaja luki kokouskutsussa esitetyn esityslistan. 
Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
ilman muutoksia.

6.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma 
seuraavaksi kalenterivuodeksi 
Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz esitteli hallituksen 
toimintasuunnitelman. (liite 3). Keskeisenä painopisteenä oli 
Viestintä, Ulkoiset sidosryhmät, Fiva WE 2026 ja Edunvalvonta

7.  Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden 
jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset, 
sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi 
kalenterivuodeksi 
Hyväksyttiin hallituksen esitys, ei makseta kokouspalkkioita tai 
kokouskorvausta. Hyväksyttiin polttoainekorvaus yhdistyksen 
virallisten asioiden hoidossa. Tilintarkastajat laskutuksen 
mukaan kuten edellisinäkin vuosina

8.  Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien 
jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksuksi 45 € kuten 
nykyisin. Liittyviltä jäseniltä ei peritä liittymismaksua. 
Kannatusjäsenmaksu 100 €

9.  Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi 
kalenterivuodeksi 
Yhdistyksen Rahastonhoitaja Ari-pekka Lällä esitteli 
puheenjohtajan pyynnöstä talousarvion vuodelle 2023. 
(liite 4).  Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun 
toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksujen suuruudesta 
ja talousarviosta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, 
jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi 
kalenterivuodeksi 
Kokouksen puheenjohtaja pyysi ehdotuksia puheenjohtajaksi. 
Ehdotettiin Martti Piltziä. Ei muita ehdotuksia. Valittiin 
hallituksen puheenjohtajaksi Martti Piltz 

11.Valitaan hallituksen muitten erovuoroisten jäsenten 
tilalle uudet jäsenet 
Hallituksessa jatkavat ja Tuukka Perkola ja Pasi Myllymäki. Juho 
Pehkonen on henkilökohtaisista syistä ilmoittanut eroavansa 
hallituksesta.Erovuoroiset Ari-Pekka Lällä, Kalevi Nokkonen 
ja Leila Suutarinen. Ehdotettiin että erovuoroiset jatkavat 
ja valitaan hallitukseen Petri Kata. Ehdotusta kannatetiin ja 
hyväksyttiin.Yhdistyksen hallitusjäsenet ovat Tuukka Perkola, 
Pasi Myllymäki, Ari-Pekka Lällä, Kalevi Nokkonen, Leila 
Suutarinen ja Petri Kata

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 
seuraavaksi kalenterivuodeksi 
Esitetiin että varsinaiset tilintarkastajat Anita Helin ja Jyrki 
Laiho ja heidän varahenkilönsä Kari Vuori ja Asko Nieminen 
jatkaisivat toimissaan. Hyväksyttiin esitys.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Kokoukselle esitetään jäsenemme Petri Syväsen toimesta 
että, perustetaan yhdistykselle nuorisojaos (liite 5). Martti 
Piltz esitteli hankkeen. Kokous hyväksyi hankkeen hallituksen 
kehitettäväksi.

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Håkan Sandbacka kiitti kokoukseen osallistujia 
asiallisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 18.50

 Håkan Sandbacka Ari-Pekka Lällä 
 Puheenjohtaja Sihteeri 

 
Harri Grön Jorma Palonen 
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja

Muutoksen vuosi 2023
Olen varmaan jokaisessa Hyry-
sysyssä - jonkun mielestä var-
maan ihan kyllästymiseen asti 
- jauhanut SAHK RoadBookia. 
Olen kokenut sen työstämisen 
henkilökohtaisesti tärkeäksi, 
oman museotyöni kannalta 
tärkeäksi ja SAHK:n tulevan 
toiminnan ja harrastuksemme 
tulevaisuuden kannalta erityi-
sen tärkeäksi. Vaikka Road-
Book on tällä erää virallisesti 
saatukin valmiiksi, kun se esi-
teltiin marraskuussa SAHK:n 
syyskokoukselle, niin se työ 
jatkuu edelleenkin. SAHK tu-
lee jalkauttamaan RoadBookin 
jäsenyhdistyksille halki Suomen 
ja tiedottamaan erityisesti har-
rastuksemme vastuullisuudesta 
ja kulttuurihistoriallisesta merki-
tyksestä myös medialle. Aktiivi-
sella tiedotustoiminnalla meillä 
on mahdollisuus antaa suurelle, 
meistä tietämättömälle yleisölle 
myönteinen mielikuva rakkaasta 
harrastuksestamme, sen merki-
tyksestä kulttuurihistoriaan ja 
sen olemattomista haitoista.

Hyrysysyssä on moneen ot-
teeseen julkaistu tamperelais-
ten oma kalanruoto ja siihen 
viime vuosina tehnyt muutok-
set. SAHK:n kalanruoto on 

isomman kalan ruoto ja siinä 
on enemmän haituvia ja laati-
koita. Ja sitäkin tullaan päivit-
tämään jatkuvasti - tämä työ ei 
ole koskaan valmis. SAHK:ssa 
on Antti Poussan puheenjoh-
tajakaudella otettu käyttöön 
aktiivinen ja suunnitelmallinen 
toiminnan malli. Ensi vuonna 
se alkaa näkyä myös konkreet-
tisesti. Osuvasti SAHK onkin 
nimennyt ensi vuoden talous-
arvion ja toimintasuunnitelman 
Muutoksen vuosi -alaotsikolla. 
SAHK:n toimistosta on kaksi 
henkilöä eläköitymässä. Hallin-
non ja toimiston työt sekä Auto-
mobiili-lehti tulevat kokemaan 
muutoksia. Jotta SAHK:n jäsen-
maksu pystytään pitämään ku-
rissa jäsenyhdistysten hyödyksi, 
tulee toiminnan olla kustannus-
tehokasta ja suunnitelmallista.

Syyskokouksessa SAHK:n 
puheenjohtajaksi valittiin jat-
kamaan Antti Poussa, erovuo-
roisista hallituksen jäsenistä 
jatkavat Vetkun Tuure Hulmi, 
Keski-Suomen Juha Kivimaa, 
uutena valittiin Helsingin 
Atro Jaako ja varajäseninä jat-
kaa Parkanon Juhana Saarela 
sekä Kymen Timo Kaunonen 
ja uutena varajäsenenä valittiin 

Oulun Tapio Saven. SAHK:n 
jäsenmaksu pidettiin ennallaan 
ja tiedetään jo etukäteen, että 
SAHK:n syyskokouksessa hy-
väksytyn tappiollisen talousarvi-
on takia yhdistys tulee tekemään 
mm toimiston päällekkäisten 
kustannusten takia tappiollisen 
tilinpäätöksen 2023.

SAHK:n FIVA-edustajana 
toimii ansiokkaasti hallituksen 
jäsen Leo Belik. Marraskuus-
sa päästiin viimein Tallinnassa 
järjestämään koronavuosien 
jälkeen eestiläisten isännöimä 
Skandinavian ja Baltian maiden 
yhteinen kokous, johon osallis-
tuin Leon kanssa SAHK:n Bal-
tian suhdehenkilönä. Nyt myös 
Baltian maista Viro on liittynyt 
FIVA-järjestöön Liettuan ja Lat-
vian lisäksi. Fiva Nordic-Baltic 
kokoukseen aiheina olivat mm 
verkostoituminen, Baltian mai-
den harrastustoiminnan eri-
tyispiirteet, tulevat tapahtumat, 
FIVA-card, tutustuminen La itse 
Rally Parkiin, MoMu-museoon, 
SAHK Road Book 2050, Fiva 
World Event 2026.

Nordic-Baltic- kokoontu-
minen Suomessa Tampereella 
11/2023, harrasteajoneuvojen 
vapaaehtoinen vakuuttaminen 

eri maissa. Siis saimme tämän 
kansainvälisen eli virallisesti 
Nordic-Baltic Forum of His-
toric Vehicles -kokouksen Tam-
pereelle ensi vuodeksi. Tampe-
relaisten onneksi "Helsinki on 
niin nähty" ja Tampereelle tulee 
jopa suoria lentoja Baltiasta ja 
Pohjoismaista.

Nyt, kun kuvani ovat vanhan 
tietokoneeni kovalevyllä ja en 
saa niitä tähän mukaan, niin eh-
käpä ensi vuoden ensimmäises-
sä lehdessä saatte kuvakoosteen 
mm Laitse RallyParkin uudesta 
museosta tai kun poseeraan Va-
leri Kirssin kanssa. Nekin kuvat 
taitavat kylläkin kyllä kuulua 
sarjaan, jossa kuvateksteinä on 
"Leila ja muut miehet".

Hyvät Ystävät ja Yhteistyö-
kumppanit, kiitos kuluneesta 
vuodesta, josta yhdessä ja yh-
teistyöllä selvisimme kaikista 
maailmanlaajuisista häiriöte-
kijöistä huolimatta.

Hiljennytään joulun aikaan, 
pysytään terveinä, uskotaan uu-
teen ja parempaan ensi vuoteen 
sekä tehdään töitä sen eteen!

Leila
Leila Suutarinen

leila@automuseo.com

Laitse Rally Parkissa saatiin kokousporukka yhteiskuvaan "Leila ja muut miehet". Kaikkien nimiä ei tässä luetella jo senkin takia ettei nimet mene sekaisin. 
Eturivissä mm vasemmalla Tiit Talts, Viron Fiva-edustaja Rein Veldi, vaaleapaitainen eturivinmies on Ruotsissa nykyisin vaikuttava Vuortion Timo, joka on 
vahvasti mukana Ruotsin harrastejärjestötoiminnassa sekä Fivan hyötyajoneuvosektorilla,vieressään Leila mustissaan ja Leilan takana Suomen Fiva-edustaja 
Leo Belik, Leilan vieressä Viron Indrek Sirk, joka oli yksi tapahtuman järjestelyvastaavista vierellään Viron ja Laitse Rally Parkin Ullar Suvemaa. 
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Kirjoituksen aineisto Rainer Mäkipään omasta arkistosta.

Vastuu muuttui viralliseksi.

Nyt alan muistella vuotta 1977. 
Vuosi on juuri vaihtunut. Kello 
on 0.10 ja ulkona on miinus 8. 
Suomi on laman kourissa ja kireä 
rahatilanne näkyy ja tuntuu.

Uutta vuottakaan ei juhli-
ta edellisvuosien tapaan. Toni 
tiirailee ikkunasta, raskiiko 
naapuri ampua tänä vuonna 
raketteja taivaalle? Muutaman 
välähdyksen kertoi kauempaa 
nähneensä. Meillä ei raketteja 
ostettu tänäkään uutenavuotena. 
Susanna tyttäremme sai aatto-
na vuoden lisää ikää. On nyt 7 
vuotta vanha.

21.1. sain hallin sisäseinil-
le ruuvattua ”Gyproc”-levyt. 
Kahdeksan tuntia siinä meni. 
Niiden alla oleva villa estää 
ainakin vähän pakkasen tuloa 
sisälle. Edelleen askarruttaa, 
mistä katon teen hallin sisälle. 
Paljon on lautaa kulunut. Katto 
on nyt laudoitettu, koko 30x12 
metrin alue sopivin raoin. Pit-
kien lautojen naulaaminen (!) 
oli aika hankalaa.

Pakkanen ei haittaa enää 
sisähommissa, kun tekee työtä. 
Eniten haittaavat pakkasen te-
kemät kimaltelevat huurretähdet 
autoissa. Päivällä ilman lauhtu-
essa ne sulavat pois. Kaikissa ik-
kunoissa ei ole vielä ”tuplaruutu-
ja”. Aurinkokin välillä paistelee, 
mutta vielä kylmin sätein.

Autonovo lähetti tiedot 
vuoden 1976 automyynnistä 
Suomessa.

Henkilöautot:  1. Saab, 2. 
Ford, 3. Datsun, 4. Lada, 5. Fiat 
(Lada meni jo ohi myynnissä), 
6. Toyota

Japanin rynnistys henkilö-
automarkkinoillamme näkyy 
seuraavassa, ”missä maassa val-
mistettu”-luettelossa:

Länsi-Saksa 22 799, Japani 20 
263, Suomi 12 858, N-liitto 9 
791, Italia 6 119, Ranska 4 871, 

Englanti 4 712, Ruotsi 2 797, 
Itä-Saksa 2 739, Tsekkoslovakia 
1 731, muut 3 662. Rekisteröin-
nit v. 1976 yht. 92 342

Autonovo kertoi tiedot-
teessaan tietenkin, miten eri 
Fiat-malleilla myynti oli men-
nyt vuonna 1976.
Fiat-malli kpl % Fiat- 
  rekiste- 
  röinnistä
126 234 2,9
850 30 0,4
133 1 549 19,4
127 3 114 39,0
Z 750 13 0,2
Z 1100 196 2,5
128 1 884 23,6
131 773 9,7
132 167 2,1
130 8 0,1
238 pakettiauto 12 0,2

Yhteensä rekisteröityjä Fia-
teja 7 980 kappaletta, mukana 
ei kuorma-autoja. Lohdutuk-
sena (oma mielipiteeni) mai-

nittakoon, että Fiat 127 oli 
jo kolmatta vuotta Euroopan 
eniten rekisteröity automalli, 
vuonna 1976 449 800 autoa. 
Autonovon kommentti vuoden 
1976 Suomen myynnistämme: 
”Vuonna 1969 alkanut myyn-
nin nousu lopahti ja tosi rajusti, 
vuonna 1975 myimme vielä 15 
254 henkilöautoa.” Eipä tuohon 
ole paljon lisättävää!

Ei varmaan johdu edellä ol-
leesta, mutta meillä tehdään nyt 
auto-osastoonkin vaikuttavia 
uudistuksia. Haapalan Pekka 
siirtyy virallisesti huoltopuolen 
päälliköksi ja Lehtimäen Heik-
ki vastaa Kone-Hankkijasta. 
Johtaja ja Haapala suosittelivat 
minua siirtymään auto-osaston 
hoitajaksi. Käytännössähän olen 
niistä hommista vastannutkin 
”Lepauksen ulostamisen jäl-
keen”, mutta se virallinen ”titte-
li” ei minua miellyttänyt. Mie-
lestäni homma on mennyt hyvin 
ilman joukossa olevaa ”tittelipo-

le oikeuteen antamaan lausunto 
Veholle maksamatta jääneestä 
”neliveto-Mersu” kuorma-au-
tosta. Autoilijalta oli lama vie-
nyt ajot työmaalla, eikä ollut 
osamaksulla ostetun ”työkalun” 
eriä maksaa. Onneksi oikeuden 
istuntoon oli aikaa hankkia apua 
vastineeseen.

Lama oli koko Suomessa 
ja se vaikutti nyt myös kuor-
ma-autojen hintatasoon. Soit-
telin ympäri Etelä-Suomea ja 
neuvoteltiin myös jo Autotuon-
nissa kuorma-autoja myyneen 
Villen kanssa. Lausunto taskussa 
ajelin sitten Virroille tuoma-
reiden eteen. Kerroin, miten 
olin esittämääni arvioon auton 
hinnasta päätynyt. Veho kertoi 
omansa ja miten velkaa on sen 
verran, että he haluavat auton 
takaisin, ellei maksua määräajan 
kuluessa makseta. Kertoivat au-
ton arvon ja se oli isompi kuin 
minun antamani. Myös autoilija 
kertoi oman käsityksensä ja se 
oli taas pienempi.

Oikeuden tuomari hyväksyi 
minun arvioni. Takaisin ajellessa 
mietin, onko oikein, kun ahke-
ra autoilija joutuu laman takia 
velkaantumaan? Tai menettää 
”työkalunsa”? Olin hieman 
huolissani, olenko lupautunut 
asiaan, jonka päätöksiä en ole 
aina puhtaalla omallatunnol-
la valmis antamaan. Näinhän 
suunnilleen olin oikeudessa 
vannonut! Hiukan tunteita hel-
potti, kun en ottanut minulle 
oikeutettua palkkiota lausun-
non teosta. Muutaman vuoden 
päästä irtisanouduinkin tästä 
Kauppakamarin virasta.

Palataan Hankkijalle 
23.1.1977 
Korjaamon alakerrassa sanee-
rataan meille uutta, tilavampaa 
automyymälää. Traktorien jäljet 
ja tuoksut on pois. Sunnuntai-
na kävimme Mattilan Timon 
kanssa toteamassa, miten lattia 
oli maalattu.

Toni meni ”naisporukan” mu-
kana kissanäyttelyyn. Pakkasta 
on miinus 15 astetta. Taas täy-
tettiin ”kunnian ja omantunnon” 
mukaiset veroilmoitukset. Auto-
kalustoni luettelosta poistin van-
hoja. Tila ei riittänyt uusia laittaa 
tilalle. Tammikuun automyynti 
on aina vuoden isoimpia. Nytkin 
olemme Kaken kanssa myyneet 
yhteensä 30 uutta Fiatia.  Sain 
tässä Kansa-yhtiöltä teatteriliput 

ja käytiin Työväen Teatterissa 
nauttimassa ”live-esityksestä”.  

Hankkijassa tapahtuu. Ai-
kaisemmin kertomani organi-
saatiomuutokset toteutuivat. 
Myös tähän asti Hämeenkadulla 
ollut sähkötarvikemyymälä lo-
petetaan. Minä myyn edelleen 
autoja, vaikka saan ohjeita ja 
monisteita ”ylemmiltä”, muun 
muassa Pääkonttorin Lagomil-
ta. Toimin muuten samanlailla 
ja olen edelleen automyyjien 
tavoin ”provikapalkalla”. Kun ei 
ole jokapäiväisessä toiminnassa 
mitään ”titteleitä”, niin se entinen 
porukkahenki säilyy entisenä.

Lunta on satanut hirveesti. 
Olen tehnyt tien hallille. Pitäi-
si tuoda sinne rekisteröimätön 
Fiat 133 ja Oldsmobile, kun 
saan rahan sen loppuhinnan 
maksuun. Alfa Spider pitäisi taas 
ajaa Tampereelle katsastukseen. 
Sen numero on 1.

Työssä on tärkeä päivä 
8.2.1977. silloin pitäisi uuden 
automyymälämme olla valmis 
autojen sisälle ajoon. Avajaiset-
han on päätetty pitää kutsuvie-
raille 18.1.1977. Olen käytellyt 
vähän omassa hallissani olevia 
autojani. Coupé-Mersu lähti 
helposti, mutta katsastukseen 
vietävän Alfan kytkin on ju-
missa? Työssä ajoin Oldsmo-
bilen Hämeenkadun vaihto-
hallilta Hatanpäälle. Vien sen 
nyt uuteen automyyntiin, sen 
yhteydessä olevaan uuteen 
vaihtoauto-osastoon näytteil-
le. Uusia autoja on vielä tulossa, 
joten automyymälää ei ole vielä 
”sisustettu” näyttelyksi.

Pakkanen on pysytellyt mii-
nus 10 asteen lukemissa. Kevään 
merkkejä ei ole vielä nähty. Hain 
Jormalta Mersun talvipyörät, 
jotka unohtuivat autoa hakiessa 
viime vuonna. Ostin käytetyn 
ilmakompressorin 130 markalla. 
Tähän asti sen tehtävää on hoi-
tanut vihreä, punakahvainen kä-
sipumppu. Illalla oltiin VMK:n 
kerhoillassa. Kovasti kaverit jo 
odottelivat keväisiä ajokelejä. 

10.2.1977 kirjoitin päiväkir-
jaan: ”nyt sitä sitten käydään viittä 
kymppiä”. Täytin kyllä vasta 40 
vuotta tänään. Oli suunniteltu 
pitää tulevassa automyymälässä 
”Fiat-rieha” illalla töiden jälkeen. 
Siellä alkoi kuitenkin olla jo au-
toja avajaisia odottamassa, joten 
”rieha” pidettiinkin ruokalan ti-
loissa torstaina.

Ei sitä minun 40-vuotisjuh-
lanani pidetty. Harva edes tiesi 

minun tasavuosia täyttäneen 
samana päivänä. Tarjoilu oli 
ruokaa ja tietysti myös väkeviä, 
vaikka huomenna on perjantai 
ja työpäivä? Hyvin kaikki nyt 
meni. Seuraavana päivänä kaveri 
kyllä poti jonkinmoista krapulaa. 
Tiesin sen oireet siitä, että hän 
välillä vähän riehaantui, iski nyr-
killä johonkin ja sanoi: ”Perkele, 
sanoi Perälä ja heitti paskakiu-
lun seinään.” Nyt vaan sattui se 
sananpartta säestävä nyrkinisku 
myymälässä olevan Zastava-au-
ton kattoon. Lommohan siihen 
tuli ja yritettiin sisäverhoilun 
läpi lyödä pienemmäksi ja taisi 
se vähän mennäkin.

Meillä juotiin kakkukahvit 
vasta lauantaina. Ei mitään juh-
lia ollut, sillä jouduin lähtemään 
vuosikokoukseen. Siellä Järven-
pään Matti halusi välillä luopua 
puheenjohtajuudesta ja uudeksi 
valittiin Pyykkösen Simo. Johto-
kuntaan ei ihmeempiä muutoksia 
tullut. Simo kertoi jatkavansa ”sa-
moilla linjoilla” kerhon toimintaa 
Matin jälkeen. Kevättalven en-
simmäisessä kerhotiedotteessa 
Simo kertoi kerhon tavoitteista 
tälle vuodelle: Restaurantaa ra-
kennetaan edelleen ”valmiim-
maksi toimintakeskukseksi”. 
Hyvin alkanut Rompepäivä-ta-
pahtuma järjestetään Restauran-
nassa 16.-17.7.1977. Simo kertoi 
johtokunnan tavoitteena tästä tu-
levan jokavuotisen tapahtuman. 
Todettiin joidenkin kerhojen 
myös seuranneen esimerkkiä. 
Myös kerhon kassaa kartutetaan 
järjestämällä 20.8.1977 Toivo-
lan lavalla tanssit edellisvuosien 
tavoin. 

Simo kertoi käyneensä Tal-
linnassa, paikallisten mobilistien 
”UNIC”-kerhon puheenjohtaja 
Valeri Kirssin kanssa neuvotte-
lemassa mahdollisista yhteistyön 
muodoista. Myös kerholaisilta 
Simo toivoi saavansa vinkkejä 
ja toivomuksia kerhon kehit-
tämiseksi. Näin kirjoitti Simo 
vuoden 1977 ensimmäisessä 
Hyrysysyssä.

Uuteen tilavaan 
automyymälään
15.2.1977 me Kaken kanssa 
muutimme pöytämme ja muut 
tavaramme uuteen automyymä-
lään. Samaan, jossa kerhomme 
piti 1960-luvulla ”ensimmäis-
tä automobiilinäyttelyä sitten 
1920-luvun” – näinhän me sitä 
silloin mainostimme. Ville jäi 

konttorin alakertaan päivys-
tämään, jos joku tulisi sinne 
vanhasta tottumuksestaan au-
tokaupoille. Villenkin työpaikka 
on nyt Hatanpäällä. Myös vaih-
toautot ja myyjät alkavat toimia 
täällä. Villen työpaikka on au-
tomyymälässä. Kutsuvieraat on 
kutsuttu tulemaan perjantaina 
18.2.1977 klo 17.00–19.00.

Avajaisnäyttely on sitten lau-
antaina ja sunnuntaina. Tilatut 
”erikoisautot” ovat jo tulleet: 
Fiat 126 Personal, Fiat 132 
GLS ja ensimmäinen uuden 
mallin Fiat 128. Järjestämme 
erillisen näyttelyosaston his-
toriasta muistuttaman: Fiat 
600 vm. 1955, joka on vanhin 
600-malli. Tuon myös asun-
tolan tallissa odotelleen Fiat 
514 Spider vm. 1931 autoni 
näyttelyyn. Markku tuo X1/9 
autonsa, joka on kuin uusi. 
Vaihtoautohallin näyttelyssä 
on Oldsmobile vm. 1957. 

On ollut kovia miinus 20 as-
teen pakkasia, mutta putosi, vä-
hän; - 15 astetta. Illalla 15.2.1977 
oli VMK:n vuosikokous. En ehdi 
sinne, mutta olin jättänyt ilmoi-
tuksen hallituksesta eroamiseksi 
kiireisiin vedoten. Meillä olikin 
samoihin aikoihin auto-osastol-
la koskien avajaisia. Sen jälkeen 
kyselin ja sain tietää päässeeni 
VMK:n hallituksesta pois. Kii-
reet eivät hellitä. Olinhan juuri 
valittu Tampereen mobilistien 
johtokuntaan

Uusi automyymälä 
avattiin
18.2.1977 automyymälässä oli 
kutsuvieraita sankoin joukoin. 
Autoliikkeet, vakuutusyhtiöt ja 
kanssamme asioivat liikkeet toi-
vat kukkakoreja. Pidettiin vähän 
puheita puolin ja toisin. Tilai-
suus meni hyvin ja varmasti pian 
saamme lehtiin tietoja uudesta 
Fiat-myyntihallista mukana 
olleiden lehtimiesten kirjoitta-
mina. Lauantaina ja sunnuntaina 
tuli paljon autoja ostavaa yleisöä 
katsomaan tilojamme ja auto. 
Sunnuntaina pääsin kotiin klo 
16 jälkeen. Ajoin samalla Seijan 
uuden 133-auton kotitalliin.

Susannalla ja Tonillakin 
oli ollut viikonvaihteessa oh-
jelmaa – olivat olleet hiihto-
kilpailuissa! Palkintojakin oli 
näyttää: Susanna 1 p. ja Toni 
5 p., kummassakaan sarjassa ei 
ollut enempää osanottajia. Oli 
tarkoitus maanantaina mennä 

moa”. Minua kiinnostaa autojen 
myynti ja ”asiakaskontaktit”. Se 
on mielenkiintoista. Ei kiin-
nostaisi tilastojen tuijottelu ja 
palaverit.

Nyt pääkonttorista oli tullut 
ohje, miten eri konttoreilla pi-
tää olla auto-osastosta vastaava 
henkilö – osaston johtaja. Ko-
neosasto ehdotti, että ottaisin 
vakanssin. Minä kieltäydyin. 
Kysyin olisiko joku myyjäka-
vereista kiinnostunut – ei ollut. 
Autoliikkeestä meille tulleet ka-
verit olivat kiinnostuneet vain 
kaupan tekoon.

Meillä oli loppujen lopuk-
si ollut hyvä porukkahenki. 
Minä olin käynyt Autonovon 
piirimyyjäkokouksissa Tam-
pere Hankkijan edustajana ja 
kertonut pojille, miten siellä 
oli asioista kerrottu ja päätetty. 
Tulihan meille kyllä tiedotteet 
ja nekin tulivat minulle myyjille 
esiteltäviksi.

Mutta jos, kuten päälliköt 
uhkasivat, meille otetaan ulko-
puolelta joku pomo, menevätkö 
asiat uuteen malliin? Kaverit 
yllyttivät siksi minua ottamaan 
”viran”. Ei kiinnostanut yhtään, 
mutta lopulta suostuin. Uudet 
käyntikortit painettiin. Ulospäin 
muu ei muuttunut kuin papereita 
tuli pöydälleni ja niiden kanssa 
kului aikaa. Vanhat asiakkaani 
oli ohjattava kavereille. Silti olen 
entisellä palkkauksella. Jotain 
sentään myin minäkin.   

Kun nyt tuli nuo tittelit mu-
kaan kertomukseen, pitää kertoa 
miten olen jo hetken ollut ”viras-
sa”, joka piti Raastuvan oikeu-
dessa vahvistaa. Minut valittiin 
Tampereen Kauppakamarin ”ta-
varantarkastajaksi” autoasioissa. 
Ei ole sekään homma helppoa 
hoitaa. Lausunnot olen tarkoin 
harkiten antanut. Tammikuun 
lopulla minut haastettiin Virroil-
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Alfalla työhön ja hoitaa auton 
katsastus. Otin akun 133:sta – 
ei apua. Kytkin on ”lukossa”. 
Yritettiin hinaamalla. Jäisellä 
tiellä ei auttanut ennen kuin 
sattui santainen paikka – kytkin 
”aukesi paukahtaen”.  Kytkinle-
vy oli jumittunut vauhtipyörään 
kiinni. Kävin sitten hakemassa 
bensaa kirkolta. Liukasta oli. 
Alfan leveät kesärenkaat eivät 
paljon jäiseen tiehen ”purreet”. 
Jos yöllä sataa lunta, miten sel-
viän Tampereelle?

Ei onneksi ollut uutta lunta 
jäisillä teillä, kun ajelin. Autossa 
oli tiiviimpi katto ja ”veivi-ikku-
nat”, joten vetoa ei paljon tun-
tunut ja lämmityslaitekin toimi. 
Alfa meni läpi katsastuksesta. 
Läänin katsastusesimies Tam-
minen oli katsastanut: Sanoi, 
että autoon on tilattava eteen 
uusi rekisteri. Kilpi pitää olla 
valtion tekemä eikä etupeltiin 
maalattu. Hyväksyi, kun tiesi 
papereista, kenen auto oli. Tiesi 
minun ottavan moitteet todesta. 

No, tilannehan oli niin, että 
auton kilpi oli hukkunut siellä 
Norjassa. Maalasivat nokka-
peltiin rekisterikilven ja hyvin 
tekivätkin. Kilpi löytyi ja sain 
sen auton mukana, mutta tähän 
automalliin ei peltikilpi sovi hy-
vin ja jätin kiinnittämättä. 

Nyt oli vuorossa Mersu 
Coupén katsastus.  En vaihtanut 
siihen talvipyöriä. Suvikummeilla 
pärjää, kun ”ennakoi”. Auto tar-
kastetaan ja öljyt vaihdetaan kor-
jaamolla maanantain katsastusta 
ennen. Sunnuntaina vein lapset 
tädille Lamminpäähän (siis Bök-
holmiin). Sinne päättyy tänään 
hiihdettävä Pirkan hiihto. Hiih-
tolatu menee usein Kolmostien 
vierellä. Näimmekin matkalla 
paljon maaliin Lamminpäähän 

hiihteleviä ja heitä huoltavilla oli 
autoja pysäköitynä tielle kymme-
niä. Niinisalosta Lamminpäähän 
hiihto on aika suoritus. Silti mo-
nien on se vuosittain suoritettava. 
Hankkijalla on työssä Karvasen 
Sinikka, jonka isä oli ensimmäi-
sen ”Pirkan” voittaja.

Kun Hatanpäällä vaihdoin 
autoa, päätin ajella katsomaan, 
miten velipojan ”koipi” jaksaa. 
Olikin Härmälän puiston ta-
lossa hieromassa kauppoja ”Jy-
ken” kanssa hienosta 250 ksm:n 
AJS-pyörästä. Pyörä on uutta 
vastaava ja ajettu vain 6 000 
kilometriä. Taitaa siitä kaupat 
syntyä. Ajelin sitten Lammin-
pään kautta kotiin lasten kanssa. 

Aurinko lämmittää jo ja 
ensimmäiset jääpuikotkin ovat 
räystäille ilmestyneet. Lunta 
on satanut tänä talvena paljon. 
Teimme hikisen urakan ajaessa 
lumet hallin katolta isän kanssa. 
Piakin on tukkoinen lumesta. 
On tehty kovia lumitalkoita Sei-
jan kanssa. Hän lupaa olla ke-
säksi 15 kiloa kevyempi. Haluaa 
bikineissä kesällä olla aurinkoa 
ottaessaan olla hoikempi. 

Kerho on suunnitellut kevään 
aikana pitää ”muistojen illan”. 
Olen tutkinut muistiinpanoja-

ni tapahtumien muisteluun. 
Pakula on valittu SA-HK:n 
puheenjohtajaksi. Soitteli tässä 
yksi ilta. Kertoi olevansa lähdössä 
USA:han. Pyysi minulta vihjeitä, 
mitä osia erityisesti pitäisi etsiä 
ja mitä asioita tutkia ostamansa 
Mersua varten. Lähetin postissa 
osista ja entisöinnissä tarvitta-
vista tiedoista luettelon. Vaikka 
paljon on tehty, vielä paljon on-
gelmia on.

7.3.1977 ”Automyynti” oli 
saunalla. Mukana oli nyt myös 
korjaamon työnjohto. syynä 
Haapalan Pekan keskittymi-
nen huoltopäällikön tehtäviin. 
Automyynti ei enää kuulu hänen 
alaisuuteensa.

Lahjoitus

8.3.1977 johtaja Metsäkonkola 
ja huoltopäällikkö Lönnroth 
Autonovosta ilmoittivat päät-
täneensä lahjoittaa meillä nyt 
avajaisnäyttelyssä vielä olevan 
Fiat 600 vm. 1955-auton mi-
nulle tunnustuksena merkin 
eteen tekemästäni työstä. Otin 
kiitollisena vastaan yllättävän 
lahjoituksen ja kerroin siirtävä-
ni auton myöhemmin valmis-
tuneeseen ”Fiat kotimuseooni”. 
Olinkin seurannut, miten tämä 
auto tuli Pietarsaaressa vaihdossa 
uuteen Fiat 600:n. siirtyi Kokko-
lan myyntiin näytteille ja sieltä 

maahantuojalle. Tiesin myös, 
miten tämä vain noin 35 000 
kilometriä ajettu auto oli huonosti 
esillä mahantuojan ”massaamon 
perätiloissa”. Pidän autoani nyt 
aluksi näytteillä automyymälässä 
ja vien kotihalliin, kun saan sen 
valmiimmaksi. Mersu Coupén 
katsastus viivästyi. Siihen oli 
vaihdettava takimmainen ää-
nenvaimentaja.    

Olen kertonut ystävästä-
ni, Bonus-autotarvikeliikettä 
Tampereen Aleksanterin kadulla 
pitävästä ”persoonasta”. Persoo-
na sikäli, että pitää näyttävistä 
autoista ja harrastaa käärmeiden 
pitämistä. Poikkesi aina joskus 
katsomassa Hankkijallakin. 
Oli käynyt Italiassa ja myös 
Lamborghinin tehtaalla. Ker-
toi tilanneensa itselleen merkin 
”Urraco”-mallin urheiluauton. 
Kertoi myös olevansa nyt myös 
valtuutettu myyjä Suomessa. 
Kuuntelin mielenkiinnolla 
”Pallen” kertomista. Vauhdikas 
kaveri. Hieman epäilin auton ti-
laamista. ”Tulethan näyttämään 
autoasi, kun sen saat”, sanoin.

16.3.1977 hopeanvärinen 
urheiluauto ajoi automyynnin 
eteen. Palle tuli sisälle ja sanoi: 
”Tulin näyttämään, kun lupasin.” 
Kävin katsomassa autoa ja totesin 
sen hienoksi ja ihan erilaiseksi 
verrattuna ennen näkemiini. 
Palle käynnisti auton. Olihan 
se 8-sylinterisen mylväisy jotain 
erilaista. 

Illalla kotona tutkin kirja-
hyllystä, mitä Lamborghini 
Urracosta kerrottiin. Tätä mallia 
valmistettiin kolmena versiona. 
Tämä tuolloin vuoden 1977 
alussa ilmestynyt Lamborghini 
oli jotain uutta autoista kiinnos-
tuneiden katseille Tampereella. 
Nyt tätä kohtaa muistelmissani 
kirjoittaessani, aloin tutkin Ur-
ragon malleja. Apuna oli vuosien 
aikana tekemäni aakkosellinen 
luettelo lehtiarkistoni tiedoista. 

Kävin vuosia sitten yksitelen 
kaikki lehdet läpi ja kirjoitin 
ylös, mitä niissä oli kirjoitettu 
kuvin maailman eri autoista. 
Järjestin sitten artikkelit aak-
kosjärjestykseen kansioihin. Tätä 
tein vapaa-aikoina (!) pitkään ja 
apua on ollut, kun joku merkki 
kiinnostaa. (Huom! kirjoitin 
kaiken käsin kynällä, kuten nyt 
Hyrysysyn jutut.)

Asiaan! Nyt löytyi saksa-
laisesta ”Motorklassikista” nro 
1/1994 artikkeli. Lamborghini 
Urracoja tehtiin seuraavasti: 
mallia tehtiin V8-keskimoot-
torilla kolmea versiota:

Urraco P 250, 220 hv, vuosina 
1971–1975, 522 kappaletta

Urraco P 200, 182 hv, vuosina 
1974–1976, 68 kappaletta

Urraco P 300, 250 hv, vuosina 
1974–1979, 205 kappaletta

Ei mikään tusinatuote. Pallen 
auto ei sitten ollut mikään malli 
noista.

Havaintoja

Minäkin toin katsastetun Mer-
suni kotiin. Sunnuntaina ajelin 
sillä perheen kanssa kaupunkiin. 
Hämeenkatua asemalle päin 
ajellessa näin Pallen ”Lambon” 
”Siilinkari-kahvion” edessä par-
kissa, sankan uteliaiden joukon 
ympäröimänä. Tiesin, että kahvio 
on ”pintaporukan” ajanviettopaik-
ka heille varattuine pöytineen. 
Ystäväni, Timo Bökholmista, on 
myös hivuttanut itsensä tähän 
kaupungin viimeisimmät juorut 
tietävään ryhmään. 

Siellä se Timo näkyi olevan 
autoa ihailemassa. Mitähän joku 
kateellinen ”manselainen” seu-
raavaksi hankkii?

Lumet pihastamme sulaa ja 
autohalli jää ”mottiin” sulaneen 
veden takia. Onneksi halliin ei 
ole pelkoa veden päästä, on sen 
verran korkea kynnys!

Murheita

27.3.1977 meillä on huoli kis-
sastamme. Se on aivan selvästi 
”pieniin päin”. Seija on todennut 
siinä ulkoisia muutoksia muita-
kin. Sanoi sen tissien kasvavan ja 
muitakin selviä raskauden merk-
kejä. Tämän rodun kissoilla on 
”kapea lantio” ja synnytys on kuu-
lemma aina vaikea. Mutta eniten 
ihmetyttää ja huolestuttaa, miten 
papereiden mukaan vuosi sitten 
leikattu kissa voi tulla raskaaksi? 
Se on ilman muuta ennen meille 

tuloa tavannut ”kaverin” ja viety 
kiireesti leikkaukseen? Tilanne 
on nyt paha. Kissallamme on 
selvästi polttoja ja muita kipuja. 
Seija on soitellut eläinlääkäreille 
yötä myöten – apua ei saa. Oli-
kin koko yön kissaa rauhoitta-
massa saunassa. Aamulla Seija 
oli mennyt nukkumaan. Minä 
kävin ennen työhön lähtöä kat-
somassa Belindaa. Normaalisti 
se on heti rynnännyt saunasta 
keittiöön oven avattuani – nyt se 
ei edes silmiään raottanut. He-
rätin Seijan siivoamaan jätöksiä 
saunan lattialta ja lähdin työhön.

Työssä odottivat toisenlaiset 
murheet. Koneosaston päällikkö 
Lehtimäen Heikki oli katsellut 
”vaihtoautoihin sitoutuneen 
arvon taas kohonneen”.  Ei se 
miettimisellä alene, on tehtävä 
toimenpiteitä! Laitetaan vaih-
toautoista ilmoitus ja mainos-
tetaan samalla vaihtoautojemme 
siirtymistä Hatanpäälle. Onhan 
siitä automyymälän avajaisilmoi-
tuksessa mainittu. Nyt laitetaan 
jokunen ”tosi edullinen tärppi” 
ilmoitukseen, sanoin Heikille. 
Otettiin myös mukaan päivittäin 
vaihtuva ”hyväkuntoinen PÄI-
VÄN AUTO” uusien puolelle 
halliin näytteille.

Töistä tullessa ajoin Kirkon-
kylän toiselle puolen vaihtamaan 
Toivon Antille autoa. Vein vaih-
toauton postimiehenä kylää kier-
tävälle asiakkaalleni. Vien hänen 
127: nsa katsastukseen Tampe-
reelle aamulla töihin mennessäni. 
Illalla taas vaihdetaan.

Kotiin tullessa Mattilan Pir-
jo oli hälytetty Seijan apuun. 
Belinda oli alkanut synnyttää! 
Ehdin sopivasti apuun. Me 
Pirjon kanssa pitelimme kissaa. 
Seija veti ulos tuleva, selvästi jo 
kuollutta pentua. Onnistuikin ja 
se tuli istukoineen ulos. Selvästi 
näki, miten kissalla helpotti. Ver-
tavuotavana veimme sen saunaan 
pesulle. 

Tilanne oli ohi ja kissa käyt-
täytyi normaalisti eikä näkynyt 
pentua kaipaavan. Maanantai 
28.3.1977 tapahtumineen vaih-
tui yöksi. Oli sovittu seuraavan 
päivänä ottaa yhteys siihen Be-
lindan leikanneeseen lääkäriin. 
Niin sitten veimme hänelle ”leik-
kaamansa” kissan tarkastukseen. 
Hänkin totesi kaiken olevan nyt 
ohi. Kun kysyimme, miten täl-
lainen pääsi tapahtuman? Hän 
vastasi, etteivät ne leikkaukset 
aina onnistu. Onneksi kissa nyt 
näyttää voivan hyvin. Ikävää, että 

nyt kävi näin – oli kommentti. 
Mitäpä siihen lisäämään. Ei kai 
lääkärikään tahallaan virheitä tee.

Sain kuulla, että Repa oli 
tehnyt kaupat siitä hienosta 
”Aijssista”. Poikkesi yhtenä il-
tana hakemassa vanhoja ”Motor 
Cycle”-lehtiä lainaan. Lehtihän 
tuli minulle 1950–60-luvuilla 
viikoittain tilattuna. Niissä oli 
joka numerossa jonkun, yleensä 
englantilaisvalmisteisen, pyörän 
testi. ”Lindan” Seijalle myynyt 
Helmisen pariskunta kävi kis-
saamme katsomassa ja pahoit-
telemassa tapahtunutta. Illalla 
oli tv-uutisissa kerrottu, miten 
Tanska, Ruotsi ja Norja alkavat 
suunnitella devalvaatiota.

Uusi kerhon puheen-
johtaja toivoo vihjeitä   
Kerhoamme johtaa nyt Simo 
Pyykkönen. Hän on tehnyt 
vuoden 1977 ensimmäisen 
kerholehden. Kertoo vuoden 
1977 olevan ennakoitu tasaisen 
toiminnan vuodeksi. Restauran-
nan valmiiksi saattamisessa on 
vielä talkoita pidettävä. Näistä 
voi kysellä Aakkulan Matilta ja 
Hakasen Helgeltä. He vastaavat 
Restaurannan edistymisestä. Ke-
sän tärkeimpänä tapahtumana 
Simo pitää tietysti ”Restauran-
ta-päiviä 16.–17.7. Tapahtuman 
oma persoonallinen ilme on vielä 
mietittävä. Joka tapauksessa siitä 
tulee joka vuotinen tapahtuma 
vuotuisten Retkeilyajojen ja 
”Koskenpään” tapaan. Lavatanssit 
on tänäkin vuonna toimintaka-
lenterissa 20.8. Uusia mobilis-
tiyhteyksiä on saatu Tallinnan 
”vanasoidukite” harrastajista. 
Unic-kerhon puheenjohtajan 
kanssa on neuvoteltu jatkosta. 
Simo toivoo kerholaisilta vihjeitä 
ja toivomuksia jatkosta.

Hakalan Helge jatkaa    

Hakalan Helge olikin miettinyt 
kerhomme tulevia aikoja. Kertoi 
omia ajatuksiaan kerholehdessä. 
Toivoi jokaisen jäsenen tulemaan 
tutustumiskäynnille Restauran-
taan. Siellä hänelle voitaisi kertoa 
paikan päällä suunnitelmista ja 
alueen tulevista talkoista. Tulee-
han alue valmistuttuaan palve-
leman jäsenistöä monin tavoin.

Kerholaisten kesken on 
keskusteltu ”yhteistalli”-hank-
keesta. Tallirakennus tänne on 
joka tapauksessa rakennettava 
kerhon lahjoituksena saaduille 

Diamondille, Benz Gaggenau-
lle ja Chevrolet-kuorma-autolle. 
Viimemainittu on talvehtinut lu-
men alla. Myös kerhon arkistot 
pitää saada talteen hirsimökin 
tiloihin. Yhteiset talkoot näiden 
ajatusten valmiiksi tekemiseen 
saavat jäsenistön yhteishengen 
vahvistumaan ja me saamme 
Restaurannasta mukavan koh-
taamispaikan. Sinne pitäisi ke-
sällä rakentaa makkaran paistoon 
grillikatos. ”Me saamme senkin, 
kunhan talkoohenkeä riittää”, 
edellä typistettynä talkoopääl-
likön ajatuksia keväältä 1977.

Huhtikuu alkoi aurinkoisena 
aamulla, mutta päivällä pilvistyi ja 
päivä oli koleahko. On perjantai ja 
meillä ”Fiat-viikko” jatkuu. Myös 
vaihtoautokielto jatkuu. Kauppa 
kävisi, mutta vaihtokaupoista on 
kieltäydyttävä. Belinda menee 
tiistaina 5.4. eläinlääkärille uu-
delleen leikkaukseen ”takuuna”. 
Sen pitäisi nyt onnistua.

Olavin kanssa Lahdessa

Olin sopinut Olavin kanssa 
Lahden matkasta. se onnistui-
kin sitten lauantaina. Muu perhe 
meni yökylään Seijan äidin luo. 
Lahdessa pääsimme mylläämään 
paikallisen GM-liikkeen pois-
to-osia. Olavi osti sopivasti aika 
läjän osia. Minulle ei ollut mi-
tään kiinnostava ja olinkin tullut 
vain ”Olavin seuraksi”. Iltapäi-
vällä ajelimme takaisin ostosten 
kanssa. Minäkin ostin Hank-
kijan varaosia. Varaosavastaava 
oli valinnut varastosta ”seisovia” 
osia pois. Rajalan Jaska, joka on 
Fiat-osista vastannut heti edus-
tuksen siirrosta asti, on myös 
korjaamon yhteydessä olevan 
varaosavaraston rakentaja. ”Si-
viilissä” Jaska on kuuluisa ”hyvien 
viulujen” rakentaja. Hänen vai-
monsa on ollut vuosia Hankki-
jan keskuksen vai pitääkö sanoa 
”puhelinvaihteen” hoitajana. 

Lastasin nyt osat pakettiau-
toon, hain perheen Korkinmä-
estä ja vaihdettiin kuljettajaa. 
Seija ajaa pakettiautolla kotiin. 
Minä vien viimeisen ostokseni 
Töllinmäkeen Hatanpäältä.               

Mitä on tullut taas 
ostettua?
Huoltoasemamme hoitaja Kari 
Koivunen oli ostanut jostain 
VW-Kuplan vuosimallia 1958. 
Tarjosi minulle sitä ”aurinkokat-
toista”, ehjää autoa 250 markan 

Alfakin tuli katsastettua ”nuhteilla”.

”Palle” osti uuden Lamborghinin.

Sain maahantuojalta F600 vm. 55-auton.
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hintaan. Pakkohan se oli ostaa. 
Ei ollut tullut tilaisuutta ajella 
autoa kotiin. Jätin sen automyyn-
nin oven pieleen odotteleman 
kotiin vientiä. ”Sale” oli käynyt 
pakettiautoa katsastamassa ja 
peruutti sitä hallin ovelle. Meni 
vähän sivuun. Volkkarini loka-
suoja, lamppu ja puskuri vahin-
goittuivat. Oveenkin tuli pieni 
painautuma. 

Vakuutushan ”talolla” on va-
hinkojen varalle. Vakuutustarkas-
taja kävi ja arvioi vahingon 750 
markan suuruiseksi. Otin raha-
na. Nyt auton ”hinta” on minulle 
enää minulle miinus 500 mark-
kaa. Siis tappiota tuskin tulee, 
jos vaikka auton annan. Tuskin 
ostaja minulta rahaa pyytää, että 
saa viedä auton pois. Kun auto 
kuitenkin oli ajokuntoinen, ajoin 
sen nyt kotiin Seijan ja lasten 
sompaillessa 258-pakettiautolla.

Belinda kävi uudelleen lää-
kärillä operoitavana ja on ollut 
jo kolme päivää melkein nor-
maalikunnossa- pirteämpi ehkä 
enempi kuin ennen.

Hankkijalla on meneillään 
lääkärintarkastus. Kaikki työn-
tekijät tarkastetaan. Minunkin 
vuoroni tuli ja kysyin neuvoa 
joka kesä vaivaavaan ”heinänu-
haani”. Kysyin myös, miten on, 
jos minulla todetaan paha aller-
gia heinälle, voiko meillä pitää 
asuintiloissa kotieläintä? Vastaus 
oli ehdoton ei! Minulle tarjoutui 
mahdollisuus päästä testeihin. 
siellä tehdään kokeita, mikä 
ärsyttää. Raavitaan sillä ihoa 
(tuskin kissalla). Tulen käymään 
kaupungin terveysasemalla tut-
kimuksissa lähiviikkoina ja näin 
se allergia selvitetään.

11.4.1977 Pääsiäispyhät ohi. 
Oli huonoja ajokelejä. Vaikka 
aurinko välillä pilvien välistä 
pilkisteli, oli vain pari astetta 
plussalla. Luntakin on maassa 

vielä melkoisesti ja viime vii-
kon puolivälissä tuli lisää. Tä-
nään sitten satoi vettä. Eilen 
poikkesi Salosta Virtasen Pekka 
kaverinsa kanssa. Pekan isä on 
Vainion Eskon lailla Suomen in-
nokkaimpia T-Ford-harrastajia. 
Pekka taas harrastelee vanhempia 
1950–60-lukujen Fiateja. 

Olen välillä iltaisin jatkanut 
leikekirjoihin vanhojen autokuvi-
en liimailua. Olen kuvat liiman-
nut A4-kokoisille papereille ja 
tallentanut kansioihin merkin 
mukaan aakkosjärjestykseen.

Wanhoja lehtiä ja nupeja

Meidän hirsitalon isoimman 
huoneen - salin – seiniä peittää 
”pinkopahvi”. Olen sen maalan-
nut vihreäksi, mutta loimuileva-
na se on ikävännäköinen. Mitä 
jos ottaisin hirret esiin? Totesin 
pahvin alla olevan sanomalehtiä 
”lämpöeristeenä”. Voisin puukii-
lalla hakata hirsien raoissa olevia 
tappuroita tiiviimmäksi, tuskin 
asunnosta kylmempää tulisi. Kai-
ken lisäksi saisin lehdistä vanho-
jen autojen ja moottoripyörien 
kuvia. Ei kun toimeen. Pahvi oli 
hakattu seinään ”nupeilla”. Otin 
lasikulhon, johon hohtimilla ir-
rotin nupit yksitellen.      

Lehtiä tuli aika pino. Muuten 
ehjiä, mutta nupien reikiä täyn-
nä. Lehdet olivat ”ruottinkielisiä 
Huusvuusbladetteja” vuodel-

ta 1915 ja vanhempiakin. Oli 
myös muutama Uusi Suometar 
vuodelta 1913. Sain yhden si-
säseinän pahvit ja lehdet pois 
ja hirret esiin. Veistelin hieman 
tylpän puukiilan, millä tiivistelin 
hirsien välit vasaralla naputellen. 
Kun koko seinä oli näin tehty, 
aloin sutia lahonsuoja aineita yh-
distellen saatua liuosta hirsiin. 
Olin tyytyväinen värisävyyn ja 
jatkoin pahvien repimistä toisis-
takin seinistä. Kun kaikki seinät 
olivat hirrellä ja käsitelty, totesin 
pahvia olevan aika röykkiö, lehtiä 
aika läjä, nupeja lasikulho miltei 

täynnä. Myös oikeassa kädessä oli 
rakot. Hellät ne ovat automyyjän 
hyppyset.

Kun homma nyt oli valmis, 
aloin tutkia lehtiä ja petyin. Ne 
olivatkin vanhempia kuin aluksi 
näkemäni. Lehdet olivat suurelta 
osin vuosilta 1910–1920 ja mikä 
pahinta niissä ei ollut kuvan ku-
vaa autoista – yksi kuva myytävä-
nä olevasta ”velocipederistä”, vai 
oliko sekin ”remonttimonttöörin” 
ilmoitus.

Urheiluautonäyttely

17.4.1977 sunnuntai. Räntää sa-
taa. Lunta on vielä katoilla paljon, 
kevään tulosta ei jälkeäkään. Joki-
sen Jouko Hesasta soitti. ”SccH” 
järjestää urheiluautonäyttelyn. 
Kyseli Alfa Spideriäni sinne 
ensi sunnuntaina? ”Hesan ur-
heiluautoseura” järjestää tämän 
näyttelyn Pohjola-talon alakerran 
P-hallissa 24.4.1977.

Lupasin mennä, ”jos saan sen 
uitettua ulos hallistani”! Tilanne 
oli todella paha sulaneen lumen 
muodostettua ison lätäkön hallin 
ja talon välille. Serkkuni Reima 
tuli talkoilemaan autoa ulos. 
Auto saatiin ulos ja sovittiin 
seuraavana aamuna lähteä sillä 
kohti Helsinkiä. Näin tehtiin-
kin. Otettiin liikkeen koekilvet 
mukaan. Näyttelyssä näimme 
erikoisia autoja ”koritetuista kup-
lista” täysiverisiin asti! Palattiin 
Autonovon kautta ja Reima toi 

Fiat Bella on saanut 
kevätvaatteet

Nuoruudessani Vapun viettoon kuului ”huiska” ja vappupallo. Vappuajelukin 
on muuttunut kuvan 1940-luvun vapusta.

Tampereelle sieltä uuden maa-
hantulohuoltamattoman Fiat 
127:n. Tiedettiin tulevalla vii-
kolla alkavan kuljetusalan lakon. 

Fiat Bella on saanut 
kevätvaatteet
Autonovolta tuli lehdistötiedote 
uusitusta Fiat 127-mallista ”Bel-
la”. Aina ei voi olla varma, onko 
uusi malli tullut juuri tehtaalta 
Suomeen vai onko se Autono-
von ”tekemä ja nimeämä, täällä 
varusteltu uusi kevät-Bella”. 
Tämä Bella 127 esiintyy teh-
taan malleja esittelevässä kirjassa 
tuon oheisen kuvan näköisenä, 
vahvemmilla kromipuskureilla 
”kumineen” mallina Fiat 127 
Special, valmistettu vuosina 
1974–1977. Kertovat mallin 
ensiesittelyn olleen Pariisin 
näyttelyssä vuonna 1974.  Sehän 
nyt on ”se ja sama” myymmekö 
uutuutena tehtaan nauhalta juuri 
poistuvaa mallia ”uutuutena”. Voi 
vain ajatella, onko maahantuoja 
saanut ostaa valmistuksesta pois-
tuvaa edullisemmin. Uusi malli 
se meillä nyt on, kuten oheisesta 
kuvasta voi todeta. Seiskahan on 
helppoa myytävää.

Kuljetusalan lakko alkoi 

Seuraavalla viikolla toimme 
Autonovolta maahantulohuolta-
mattomia Fiateja iltahommina 
ajamalla koko auto-osaston voi-
malla. Minä vein 128:lla kaverit 
Hesaan ja sakilla ajeltiin takaisin. 
Saatiin näin vähän lisätuloja.

Vappu

30.4.1977 oli Vapun aatto. Nyt 
ei menty autoja hakeen. Oltiin 
sentään työssä. Myytiinkin 5–6 
käytettyä autoa. Varaston arvo 
ei paljoa laskenut. Autot olivat 
kaikki halpoja ”Vappuautoja”. 
Kovan urakan järjestin itselleni 
ajaakseni talliin vappuautoksi 
perheelle katsastusreissulta ko-
tiin palanneen Mersu-Coupén. 
Ilman kolhuja se ei onnistu ja 
jätin yrittämättä. Vappupäivänä 
olimme sillä Tampereella Kes-
kustorin Vapputorilla.

Hankittiin lapsille palloja ja 
vappunaamareita. Lapsuuteni 
Vappuun kuuluneita vappu-
huiskia oli edelleen myynnissä. 
Kotiin ajettiin Härmälän kaut-
ta. Kävimme ”peloottelemassa” 
Repaa ja Anjaa ”karmeisiin 
naamareihin” naamioiduilla lap-

sillamme. Repa asui vaimonsa 
kanssa omakotitalossa. Olivat 
joitain aikoja sitten ostaneet 
Härmälänpuiston talon Anjan 
vanhemmilta omakseen. Repa 
oli paneloinut talon ja se näytti 
tosi siistiltä.

Aika myöhään se ajelu kesti. 
Lasten mentyä nukkumaan, me 
Seijan kanssa jatkoimme Vapun 
viettoa pitkään. Niin, käytiinhän 
me Tampereen matkalla Teis-
kontiellä onnittelemassa Äitiä 
62-vuotispäivän johdosta. Juo-
tiin siellä kahvit ja mehut.

Lancia-huolto poistuu

Lancia-myynti ja -huolto siirtyy 
”Novolta” Saab-Scanialle. Au-
tonovo oli järjestänyt huollon 
Fiat-merkkikorjaamojen teh-
täväksi. Oli myyty sitä varten 
niille erikoistyökalut. Ne on nyt 
palautettava. Autonovo kertoi 
ottavansa ne vastaan 15.6.1977 
asti. Hyväkuntoisista maksetaan 
piirimyyjän maksama hinta mii-
nus 20 prosenttia.   

Huollon murheita

Kyllä maahantuojalla on mo-
nenlaisia tehtäviä ja kustannuk-
sia myymänsä merkin huollon 
hoidossa. Usein tehdas tekee 
muutoksia myynnissä olevien 
mallien rakenteissa. Se vaatii 
ilmoituksen varaosahuoltoon. 
Varaosakirjoihin on varaosa-
myyjien tehtävä muutokset. 
Varsinkin jos parannetulla 
osalla on uusi varaosanumero. 
Onneksi muutettu osa sopii en-
tisen tilalle usein sellaisenaan. 
Tämä huoltopuolen murheista, 
mutta tulihan meikäläisenkin 
oltua varaosapuolella Hankki-
jalla yhdeksän vuotta. Viimei-
sinä vuosina Fiat-edustus oli jo 
talossa. Olenkin kertonut osien 
siirrosta Tampereen edelliseltä 
Fiat-myyjältä SMK:lta.

Varaosavarasto oli silloin vielä 
Hämeenkatu 5:ssa olevan vanhan 
konttorirakennuksen kellarissa 
ja täysi hevosvetoisten niitto-
koneiden ja muiden osia. Oli 
myös 1950-luvun alussa varas-
toitu uusien traktoriedustusten 
- Zetor, Porsche (Allgaier) - osia. 
Varastoon eivät Fiat-osat mah-
tuneet. Viimeksi sinne oli tuotu 
Praga-kuorma-auton akseleita 
”kymmeniä eri pituuksia”. Fiat-
asiaa mietittiin ja lopulta ne vie-
tiin Hatanpään varastorakennuk-
sen autotalliin perustettuun, vain 

Fiat-osia hyllytettävään melko 
pieneen tilaan. Rajalan Jaakko ni-
mettiin sinne perustamaan mer-
kin varaosavarasto ja väliaikainen 
myynti. Jaska teki pitkiä päiviä 
ja onnistui tehtävässä. SMK:lta 
tuotujen osien lisäksi osia tilattiin 
aluksi entiseltä maahantuojalta. 
Tilatessani osia oli minulla jo 
”Novon” toimittamia varaosa-
kirjoja varsinkin 600-mallista. 
Siihen suurin osa osia menikin. 
Aluksi Finlan palvelu oli vasten-
mielistä. Vasta nyt osat on saatu 
viimein tilavaan ja sopivasti oman 
huoltokorjaamon tiloihin. Jaska 
hoitaa edelleen varaosamyyntiä, 
nyt varaosapäällikkönä. 

Kuljetusalan lakko jatkuu

Minulla on ollut mietittävää, 
miten saan autoja hallista ja 
sinne takaisin. Vappuautoakaan 
en onnistunut sinne saamaan, 
vaan se jäi ulos! 2.5.1977 kävin 
ennen työhön menoa rekiste-
röimässä Seijan Fiat 133-auton 
Hämeenkyrön nimismiehellä. 
Turun ja Porin läänin numero on 
TKJ-898. Ei ollut Pirkanmaata 
silloin vielä. 

Käytiin Kaken ja Jorman 
kanssa Autonovosta hakemas-
sa autot. Lakko vaan jatkuu ja 
”Novo” haluaa pihastaan pois au-
tot maahantulohuoltoon. Minä 
toin neliovisen 128:n. Kauppilan 
Jorma otti rivistä auton ja hä-
nelle ”sattui” auto, jossa oli mat-
kalla murheita öljynpainevalon 
takia. (Arvaa, minkä mallinen 
se auto oli – no, tietysti Zasta-
va 1100!) Kakella oli kunnolla 
toimiva auto, mutta kuljettaja 
”huonossa ajokunnossa”. Olisiko 
ollut flunssaa? Kelikään ei ollut 
hyvä – vettä satoi.

Kun tulin kotiin, oli 
Coupé-Mersu värjöttelemässä 
märkänä pihassa: Niin, enhän 
ollut sitä talliin saanut. Auto on 
vietävä huomenna työhön men-
nessä Hankkijalle kuivumaan. 
Olin roinaa katopaikalle viedes-
sä tuonut sieltä aika täydellisen 
naisten polkupyörän. Olen sitä 
kunnostellut. Susanna kertoi 
olevan hyvä pyörä, kun on vie-
lä sopivasti nuorisopyörä. Toni 
on ollut maantiellä opettamassa 
siskoaan liikennöintiin muun 
liikenteen seassa. 

Hallissa on nyt rekisterit 
kiinnitettynä vaimon uuteen 
autoon ja ajo voisi alkaa, kunhan 
se saadaan ulos sieltä. 3.5.1977 
ennen työhön lähtöä kuivasin 

Mersun ja lähdin työhön. Jätin 
ulos aurinkoon kuivumaan auto-
myynnin eteen. ”Palle” ajeli töi-
hin Lambollaan, näki Mersun ja 
koukkasi katsomaan. Ihmetteli, 
kun sanoin sen omakseni. Kysyi, 
onko Alfa Spider vielä minulla. 
Vastasin sen olevan. Ei puhunut 
enää ostosta.    

Illalla menimme hakemaan 
Kaken kanssa autoja Hesasta. 
Ville vei meidät Valkeakoskel-
le. Sinne oli viety koeajettavaksi 
Fiat 131/1600 neliovinen malli. 
”Yhtyneet” ovat astelemassa eri 
tehtaidensa johtajille autoja 4–5 
kappaletta. jatkoimme 131:llä 
”Novoon” ja palautimme sen 
sinne. Otimme taas pari huol-
tamatonta. Kake samanlaisen 
131:n, millä sinne tulimme. 
Minä otin neliovisen 128 ”Ba-
se”-mallin. Novossa näyttivät 
vaihdossa tullutta Peugeot 304 
Cabrioletia. Sanoivat ”kaup-
pamiesten” luvanneen siitä 16 
000 markkaa. Minusta se oli ”ru-
mimpia cabrio-malleja” mitä on.

Töistä tullessa toin Alfa Spi-
derin kotiin. Lapioin vähän soraa 
lisää hallin kynnyksen eteen. Le-
vitin muoviviiran päälle ja sain 
165–14” renkaiden pysyessä 
uppoamatta Alfan halliin. Sitä 
muoviviiraa on nyt, kun puran 
sitä tilapäistallia. Seija haravoi 
syksyllä maahan jääneitä lehtiä. 
Belinda seurasi touhua kulkien 
mukana. 

Meillä oli Hankkijalla kaivu-
reiden esittelijämyyjänä Jumes-
niemestä kotoisin oleva seppo 
Sirkka. Kaveri, jolle myin sen 
MGA Cabrioni 1960-luvulla. 
Seppo on nyt Fiat-traktoreita 
Tampereen seudulla edustavan 
Latvalan Jussin traktorimyyjänä. 
Latvalakin on entinen Hankkijan 
konemyyjä Virtain myyntipiiris-
tä. Melkoinen ”tehomyyjä” olikin!

Tapasin Sepon 8.5.1977 
Lakalaivan Fiat-traktoreiden 
myyntikonttorilla. Seppo ker-
toi asuvansa nyt Tampereella. 
Unohdin kysyä, onko hän nai-
misissa? Sepolla oli Suomea 
ympäri kiertävänä ”kaivuri 
virtuoosina” melkoinen suosio 
ollut myös ravintolassa iltoja 
viettäessään. Näin pääteltiin 
Hankkijalla postin paljoudesta 
Sepolle ystävien lähettämistä 
kirjeistä. Ne oli osoitettu Hank-
kijalle Sepon nimellä. 

Olin kerran Sepon kans-
sa esittelemässä sorakuskeille 
Magirusta Vilusen sorakuopalla. 
Olen aikaisemmin kertonut, mi-

Ainoa moottoriajoneuvon kuva 
vuoden 1915 lehdessä ja lehtiä on 
iso kasa.
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Myy tai osta. Ilmoita 
Hyrysysyn 

kauppapaikassa!

Hyrysysyn kauppapaikkaHyrysysyn kauppapaikka

Volvo (Penta) B200-sarjan 
moottori pitkäiskuisella 
kampiakselilla kunnostettavaksi. 
Imusarja ja kaasutin kiinni. Ollut 
veneessä, kastunut ja ollut ulkona.

Tarjousten perusteella

Pyry Raunio, Tampere 
P.045 113 1430

Myydään

Keräilijä lopettaa ja myy nyt kaikki 
jäljelle jääneet T-Fordin osat. Osia on 
paljon erilaisia 1914–1926 vuosimallin 
autoihin. 1915 vuosimallin auton osat 
myydään yhtenä kokonaisuutena.

Rauno Ulonen, Tampere 
p. 040 556 9881 
(klo 8-21 välisenä aikana)

Ford Aerostar.  Laittoon tai varaosiksi. Seissyt n. 10 vuotta. 4l 
v6, 4x4. Nesteet sekasin. Kyydissä Vanin TH700 -vaihteisto 
kunnostettavaksi, jossa isot vaihteet ei kytkeydy. 

Ilmoitan autoa myytäväksi omistajan puolesta. Kyselyt voi osoittaa 
suoraan omistajalle numeroon +358400634037/ M. Kauranen

ten me ”turkulaisina” puhutimme 
tyttöjä esittelemään Tamperetta. 
Saimme nokillemme, kun nei-
toset sanoivat: ”Ette te mitään 
turkulaisia ole - täällähän te 
pyöritte aina viikonloppuisin.”

Nuutajärvelle näyttelyyn  

9.5.1977 luovutin kolme myy-
määni Fiat 127. Yhden olin myy-
nyt ”Suomisen Ollille” eli Lasse 
Pöystille. Totiselle professorille, 
joka ikäväkseni olikin asiallinen, 
eikä humoristinen. Kotiin tul-
tuani oli Seija lähtenyt uudella 
autollaan Tampereelle äitiään 
katsoman. 

Minä asensi Tonin pyörään 
turvaviirin tavaratelineen sivuun. 
Sen pitäisi heijastimen avulla pi-
tää ohittavat autot kauempana 
saman suuntaan polkevasta 
pyöräilijästä.

Viime viikot on suunni-
teltu Nuutajärven ”lasikylään” 
lupaamaamme autonäyttelyä. 
Minut on määrätty hoitamaan 
sinne sopiva määrä kerholaisten 
vanhempia harrasteautoja. Lä-
hetin postissa heille kyselyjä ja 
toivoin myönteisiä vastauksia. 
bensakulut luvattiin korvata 
mukaan tuleville.

Vanha Rexi

15.5.1977 oli sunnuntai. Laut-
takylässä oli Seijan äidin sisko 
kuollut. Hän oli ollut persoona ja 
kuuluisuus kylässä. Hoiteli rou-
vien ja herrojen hiukset. harrasti 
moottoripyöräilyä ynnä muuta. 
Nyt oli pyydetty Tampereen sis-
koa katsoman, onko mitään, jota 
hän haluaisi muistoksi. 

Ajattelin mennä sinne vaih-
to-Toyota Dynalla. Tähtisen 
Reskalla oli puutteellinen kaksi-
sylinterinen Rex-moottoripyörä 
ja oli luvannut myydä sen mi-
nulle. Voisin tuoda sen tullessa. 
Eipä sieltä siskolta paljon tavaraa 
Dynan lavalle kertynyt. Taisi 
olla pari tuolia, jotka siskosta 
muistona tuotiin Korkinmäkeen. 
Minä sain moottoripyöräilijän 
nahkapäähineen ja varrelliset 
kintaat Seijan äidiltä, kun ei 
kuulemma itse tarvitse. 

Käytiin Tonin kanssa Dy-
nalla Tähtisen luona. Seija lähti 
omalla autollaan kotimatkalle 
äitinsä kanssa. Kaupat tehtiin 
siitä Rex-romusta ja ostin myös 
vanhan polkupyörän puuvantei-
silla pyörillä. Pyörään ne eivät 
sopineet, kun olivat kymmeniä 

vuosia vanhempaan runkoon. 
Ajattelin laittaa pyörään minulla 
vielä avaamattomassa laatikossa 
olevan uuden Fuchs-apumoot-
torin. Olin siihen mennessä to-
dennut, että Toyota oli lakannut 
lataamasta. Sateessa ajoinkin 
ilman valoja kotiin. Onneksi 
oli diesel. Kotona laitoin akun 
lataukseen, että pääsen autolla 
työhön.         

Nuutajärven 
100-vuotiaassa lasikylässä
21.5.1977 olin vaihtanut vapaan 
lauantain Kaken kanssa. Kake 
tuli töihin pienen poikansa kans-
sa. Vaimolla oli meno. Minä läh-
den muiden mukana lähteneiden 
kanssa kohti Urjalaa Hatanpäältä 
klo 9. Vedin Oldsmobilen perään 
asennetussa koukussa auto-osas-
ton telikärryssä olevaa Fiat 503 
B vm. 1927-umpiautoani. Perillä 
katsoin näyttelypaikan ja järjes-
tin kerholaisten autot riviin. To-
tesin lupamani 12 autoa jäävän 
vähän vaille. tein laput autoista 
ja silloin tuli vielä yksi lisää. Saa-
ren Pete ajeli kuusisylinterisellä 
Citroënillä mukaan riviin.

Hienoin auto oli näytte-
lyyn Helsingistä ajellut Hesan 
suunnasta. Se oli Yrjö Amberlan 
Maybach Zeppelin V12. Myös 
toinen auto tuli Hesasta, joten 
saimme lupauksen täytettyä. 

Lapsille oli ajankulua. Sa-
tuteatterissa lapset hihkuivat 
innosta. Sisällä tehtaassa voi 
seurata lasin puhaltajien taitava 
toimintaa. Pidimme näyttelyä 
sovitut kuusi tuntia. Saimme 
näyttelystä ”Nuutajärvi-päivil-
tä” pienen korvauksen kerholle. 
Moni myös testasi autonsa kun-
toa matkalla Urjalan ajettaessa. 
olihan pian edessä Kuopion Ret-
keilyajot. Minä en sinne lähde. 
Muutama menee.

Auto- ja liikenne-lehti esit-
teli kesäkuun numerossaan 
Jukka Seleniuksen Fiat 500 
”Elborazione Abarthin”. Le-
vikkeillä, ”Abarth-kamalla”, 
muovihiukkas-metallivihreällä 
maalatun auton omistaja pyysi 
ottamaan yhteyttä häneen ”Fiat 
500-kerhon” perustamiseksi 
Suomeenkin. Jukan ehdotus 
johti myöhemmin Fiat-kerhon 
perustamiseen. 

Jatketaan juttua taas kesästä 
1977 seuraavassa lehdessä. 

Rane 

Ääninäyte Gaggenausta
Kun Kakesta pystyi nappaa-
maan tämmöisen kuvan touko-
kuun alussa, niin voi olla varma, 
että Gaggenau lähtee käyntiin 
Lielahti-päivillä. Taustalla 
Aarno varmistelee. Komea ja 
ansaittu juttu oli Morossa Ka-
kesta ja Kakenausta. 

Kakenau on vielä aika kaukana 

valmiista. Koneen käynnistymi-
nen toi monia uusia pienen kor-
jaamisen paikkoja esiin. Mutta 
kun edellisestä käynnistämisestä 
oli kulunut noin 65 vuotta ei ole 
ihme, että auto vähän hämmästyy. 
Ei mikään pysy käyttämättä kun-
nossa. Autot on tehty ajamista 
varten ja puuha jatkuu!

Ranen piha täyttyi taas Tammobilaisten autoista heinäkuussa. Kuva mpz 

Retki Hämeenkyröön
 

Perinteisesti retki Ranen Töllin-
mäkeen ja Kukko-kahvilaan on 
kesän ja heinäkuun kohokohta. 
Meitä oli 61 henkilöä ja tarvit-
tava määrä ajoneuvoja paikalla. 
Se ei ollut ihan uusi ennätys, 
mutta kuitenkin selvästi enem-
män kuin edellisenä vuonna.

Väki ihasteli Maisematien 
näkemiä ja muutenkin Vanha 
Vaasantie on mukava körötel-
lä. Autoista kertyi melkoinen 
jono jo ABC:ltä lähtiessä. Väkeä 
kertyi lisää Tampereen seudun 
Vaasantien suunnasta. 

Ranella oli taas paljon juttu-
ja Fiateista ja taiteilijajuhlasta 
niiden kanssa. Nämä tarinathan 
on tallentumassa Hyrysysyyn, 
mutta silloin ei vielä arvattu, 
että loppuvuodesta käynnistyy 
hanke, joka tallentaa Ranen ko-
koelman tiedot, Hankkijan au-
tokaupan tarinan, jossa Rane oli 
melkein alusta melkein loppuun 
mukana sekä tarinan Ranesta 
pärinäpoikana.  

Ranen autokokoelma on joka 
kesäinen suosikki ja ensi vuonna 
sitten taas uudestaan.

Näsijärviajon juhlaa
Kesäpäivään kuuluu sadetta ja paistetta, nyt paiste osui Mobilian pihalle. 
Kuva Timo Lintinen.

Näsijärviajo ajettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2002. Nyt oli siis 
20-vee juhla-ajo. Viime vuosina 
se on ajettu kesäkuussa. Kohteeksi 
oli valittu vanha Pirkanmaan kult-
tuurikohde, Voipaalan Taidekes-
kus: Se on lähellä Valkeakosken 
keskustaa Rapolan harjun vieressä. 
Kohde kuuluu Vanajaveden laak-
son kansallismaisemaan.

Meitä starttasi Vehiksestä 
44 autokuntaa. Autokattaus oli 
hyvä harrasteautoista enem-
män tai vähemmän vanhoihin 
museoautoihin. Sää suosi ja oli 
suosimatta. Pääosin oli kaunis-
ta ja aurinkoista, mutta mahtui 
reitille pari sadekuuroa. Reitti 
oli kokonaan kestopäällystetty 
ja siten helppo ja vaivaton. Tur-
vallisuuden takia käännyttiin 
risteyksistä aina oikealle, paitsi 
tietysti Valkeakoskella. Osittain 

tästä johtui, että ajo sujui lutvik-
kaasti, eikä liittymissä jouduttu 
jonottelemaan ja kauniita mai-
semia oli paljon.

Voipaalassa oli hyvä lounas ja 
Rapolan harjulta oli niille, jotka 
sinne kiipesivät, aivan huikeat nä-
köalat. Taidenäyttelyssäkin näkyi 
moni käyneen. Kokonaisuutena 
Voipaala oli todella hieno koh-
de käydä. Osanottajat näyttivät 
nauttivan ajosta, kohdekarta-
nosta, sen tarjoamasta ruoasta 
ja moni ehti kiitelläkin.  

Mobiliassa syötiin juhla-
kakkua, jota kaikki kiittelivät. 
Muutenkin oli positiivinen ja 
iloinen fiilis.Palkintoja jaettiin 
perinteisesti paljon. 

Ensi kesänä lähtöpaikkana on 
Hotelli Rosendahl ja harjoitel-
laan Retkeilyajon 2024 reittejä 
ja kohteita.

Muistoja kesästä 2022

Matin muistopuu
Restaurantaan istutettiin maa-
nantaina 10.10. muistotammi 
kerhomme perustajapuheen-
johtaja Matti Järvenpäälle. Ai-
kaisemmin tammi on istutettu 
Olavi Sallisen muistoksi. Puun 
istuttivat Matin pojat Veli-Mat-
ti, Ville-Veikko ja Olli-Pekka. 
Veli-Matti vetäisi Vesa Sahlgre-
nin kanssa Isä-Matin polkan.

Tuvassa oli 35 henkilöä 
kahvilla ja kakulla, sekä luon-
nollisesti syömässä pakollisen 
maanantaimakkaran. Rane 
Mäkipää muisteli omien kir-
joitusten ja muistinsa pohjalta 
Matin elämäntyötä kerhomme 
hyväksi ja omaa yhteistyötään 
Matin kanssa. Hieno tilaisuus!

Kuva mpz 

Kuva mpz 



46 47HYRYSYSY 4 / 2022

ON HYVIN TÄHDELLISTÄ HOITAA 
LAATUA LAADULLA

Presco tarjoaa yli 30-vuoden kokemuksen
ammattikemikaaleista, joilla saadaan puhdistus-

tai suojaustyö tehtyä nopeasti ja helposti.

Varoitus! Nämä kemikaalit aiheuttavat riippuvuutta

Presco Oy - info@presco.�   -   03 - 53 400 53
www.presco.�   -   Facebook/presco�nland

TÄLLÄ SAAT 
VEDEN PYÖRIMÄÄN!

FALUNIIN 2023
Falunin DAK Marknad on perinteisesti  
2. syyskuuta. Falunin markkinat ovat 
Ruotsin suuria rompetoreja, noin 700 
myyjää oman ilmoituksensa mukaan.  
Katso: https://www.d-a-k.se  

Teemme rompetorille bussimatkan to. 31.8 - su 3.9. 
Mennään Mäntylän bussilla. Majapaikkana on 
perinteinen Scandic Lugnet. Laivalla Helsingistä 
ja paluu Turkuun, jossa turkkuuselaiset varmaan 
jo virittelevät  Syys-Heikkiä. Paikkoja on varattu 
40 henkilölle kahden hengen huoneissa ja 
hyteissä. Tukholmasta mennään ja tullaan yhden 
pysähdyksen taktiikalla Avestan Puuhevosen kautta.

Hínta on vielä avoin, mutta aikaisempien vuosien 
luokkaa pyöristettynä ylöspäin.

Merkkaa kalenteriin, mutta voit ilmoittautua 
hetikin: martti.piltz@gmail.com

Porukan pohjolan matka
Viime vuosina on toivottu matkaa pohjoiseen 
ja erityisesti Oulun Automuseoon. Taudit ja 
pöpöt ovat estäneet suunnitelmat, mutta 
nyt lähdetään.

Toukokuun 22.-24. päivinä maanantaista 
keskiviikkoon tehdään bussireissu Ouluun. Siis ihan 
tositarkoituksella arkipäivinä.

Matkalle mahtuu Risto Harvian kokoelma, 
Karstulan vanhat vehkeet, Oulun Automuseo, 
Hajottamomuseo Kälviä, Keski-Pohjanmaan 
Automobiilikerhon (=Kokkolan) halli, Vaasan 
Automuseo. Lisääkin saattaa reitin varrelta löytyä.

Kaksi yötä kahden hengen huoneissa 
Scandiceissa, toinen Oulussa ja toinen Vaasassa. 
Sisäänpääsyt edellä mainittuihin kohteisiin 
sekä bussikyyti Mäntylän autolla Tampereelta 
Kangasalan kautta seikkailuihin ja takaisin. Hinta 
(arvio) 285 euroa per nuppi.

Lähemmät tiedot ja ilmoittautuminen: 
Asko Nieminen: askonieminen49@gmail.com ja 
puh 050 584 2720. Ilmoittautumisessa tarvitsee 
ilmoittaa nimi, syntymäaika, kahden vai yhden 
hengen huone ja lähtöpaikka.

Falunin rompemarkkinat
Pitkästä aikaa Falunissa järjestet-
tiin DAK Marknaden. Meitä oli 
29 henkilöä matkassa Mäntylän 
bussilla. Retkeä on harjoiteltu 
ainakin 15 vuotta, ettei mitään 
kovin hämmästyttävää ei matkalla 
ollut. Meri oli jokseenkin tyyni, 
laiva oli puolityhjä ja niin oli tie-
kin. Perillä oltiin jo kahden maissa. 
Yhden pysähdyksen taktiikka on 
ainakin vaihteeksi hyvä, verrattu-
na takavuosien "Etelä-Ruotsin" 
museokierroksiin. Ja taukopaikka 
kasvaa vuosi vuodelta. Myyjiä tuli 
paljon jo iltapäivän aikana.

Hieman harmillisesti varsi-
naisena markkinapäivänä aa-
mulla satoi. Mutta se ei estänyt 
ruotsalaisia istuskelemassa pick-
nik-kalusteidensa ääressä. Kun 
on lähdetty retkelle, niin sade 
tai tuuli eivät estä suunnitelmia! 
Sade vähensi varmasti vähensi 
asiakasmäärää. Myyjiä oli paljon. 
Markkinakenttää oli parannettu 

asfaltoinnilla, mikä helpotti ken-
tän kuivamista sateen tauottua. 

Parhaimmillaan kävijämää-
räksi on ilmoitettu yli 20 000. Nyt 
ei päästy lähellekään, mutta silti 
Falun on suuri tapahtuma. Ja au-
ton osia, lähinnä Volvon, on suh-
teellisesti paljon. On siellä kyllä 
patoja, kuppeja ja muuta kamaa 
ihan tuhottomasti. Syötävää on 
sisä- ja ulkotiloissa paljon varsin 
järkevään hintaan. Poikkeukselli-
sesti käytiin perjantai-iltana ihan 
Falunin kaupungissa syömässä. 

Paluumatkalla kurvattiin 
Syys-Heikin markkinoilla Tu-
russa. Kyllä sieltäkin löytyi jo-
tain ostettavaa, ainakin kahvia 
ja makkaraa. Syys-Heikki tun-
tuu yhä enemmän yhteisölliseltä 
Turun kerhon tapahtumalta. Se 
varmasti ennakoi rompetorien 
muuttumista. Ensi vuonna sitten 
taas uudestaan syyskuun ensim-
mäisenä lauantaina! 

Muistoja kesästä 2022
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