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Kerhon "toimintakeskus" RESTAURANTA sijaitsee Kangasalla
Kirkkojärven ranna11a. Kerhoi 11at pyritään pitämään sie11ä
kunkin kuukauden 1. keskiviikkona. Tarkemmin kiertokirjeissä.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät ystävät.

Toimintavuosi on vaihtunut, samoin osa ker-
hon toimihenkilöistä. Matti J. on luopu-
nut puheenjohtajan tehtävästä ja allekirjoit-
tanut yrittää nyt harppoa f'1atin jättämiä
askelmerkkejä. Vaan tuntuupa olevan melkoi-
set aske 1eet.

Henkilökohtaiset kiitokseni lvlatille siitä
sinikkäästä ja uhrautuvasta työstä, jonka

hän kerhon asioiden eteenpäin viemiseksi puheenjohtaja-
kaudellaan teki. Uskon, että koko kerhomme jäsenkunta
yhtyy kiitoksiini. Toivon samalla: ä1ä Matti unohda
entisöintikiireissäsikään kerhon jäsentilaisuuksial

Kerhon toiminnassa vuosi 1977 on ennakoitu tasaisen toi-
minnan kau,deksi. Viime toimintavuoden tapaisia, näyttäviä
jättiläisurakoita meil1ä ei tänä toimintakautena ole.
Toimintavuoden tärkein tavsite on Restaurannan rakennus-
töiden loppuun saattaminen. Toivon, että koko kerhomme
jäsenkunta ottaa suunnan Restaurannan talkoisiin.
Helge Hakala ja Matti Akkula tietävät mitä milloinkin
Restaurannassa tehdään.

Restaurantapäivä
Kesän tärkein tapaus kerhollamme on Restaurantapäivän
järjestäminen 16.-17.7, Tämä mobilistien yhteinen
"tavarapörssipäivä" etsii vielä omaa persoonallista ilmet-
tään. Johtokunnan tavoitteena on saada siitä vuosittain
tapahtuva, perinteinen mobilistien tapahtumahetki, Ret-
keilyajon ja Koskenpään tapaan. Toivon, että merkitsette
päivämäärdn samoin kuin kerhon "Iavalauantain 20.8."
omiin tapahtumakalentereihinne.

Uusia "mobilisti-ystäviä" olemme saaneet Eestin "vana-
söidukite" hanrastajista. Minulla o1i i1o tavata heidän
kerhonsa Unic:n puheenjohtaja käydessäni Tallinnassa.
Johtokunnalle jää tehtäväksi yhteistoimintamahdollisuuksien
kartoittaminen ja mahdollinen kehittäminen.

Haluaisin mieIelläni kuu1la jokaisen jäsenemme ajatuksia
toimintamme nykytilasta ja toivomuksia kehittämismahdolli-
suuksista. Joten soitelkaa, käykää tarinoimassa tai
" 1ähete11ään pieniä paketteja".
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RESTAURANTA

automobii Iien levähdyspaikko
puustonkin suhteen. Ulkogri
se nautinto paistaa ja poltt
laskevan ilta-auringon kajos
TALKOOHENKEA RIITTAÄ:

RESTAURANTA S UURUUDENHULLUUTTAKO ?

01i miten hyvänsä, salattua hulluutta se ei ainakaan saa
o1Ia. Jokaisella kerholaisella on oikeus ja velvollisuus-
kin tu11a tutustumaan tähän tönöön ainakin kerhoiltojen
muodossa. Tämä on pienintä mitä voi odottaa, toivotta-
vinta on tietysti kaikkien jäsenmaksunsa maksaneiden tu11a
talkoohenki *-ukana tänne toimintakeskukseemme, ioka ajan
mittaan tulee palvelemaan jäsenistöään sen omil1a ehdoilla
1. mitä, missä, milloin teemme Sen hyväksi sitä, siellä,
si 11oin saamme.

Ne työt mitä RR:n hyväksi teemme tämän kevään ja kesän
aikaåa ovat pääosiltaan seunaavia: En ryhdy luettelemaan
Åitaan pikku'hommia luettelomuodossa, koska ne !yat tulevat
tehdyksi suurempien kohteiden yhteydessä.tauoi11a, siinä
huilätessa nimitta:.n, Tärkein ja useimpia kiinnostava
asia on alueen yleissuunnitelma. Tarkoitus on todella
tehdä eri yksiköiden sijoittelu a1uee11e mielekkääksi,
huomioiden samalla käyttömahdollisuuksien monipuolista-
minen. Ensiksi: Harråstajien keskuudesta virinnyt
yhteistallihanke. A1uee1le tehdään hyväksyttyjen. rakennus--piirrstusten mukaisesti osuustallit, joiden on mukau-
duttava omalta osaltaan tähän ympäristöön, istutuksien,

Bh, samoin kuin istutettavan
likin oLisi mukava, olishan
a siinä makkarankiemuraa
a. l,lE SAAMME SENKIN KUNHAN
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Kaiken tämän työn ja sen saavutusten hyväksikäyttöhän
tässä asiassa on mielestäni tärkeätä. lvle rakennanrne
RR:n mukana ystävyys ia luottamussiteitä toistemme
kanssa, nämä toivottavasti johtavat siihen, että
paikka johon kokoonnumme on kaikille kuin oma. Sinne
voi 1ähteä viettämään aikaansa koko penheen voimalla
tarinoimaan ja vaihtamaan vihjeitä, ohjeita mikseipä
osiakin aina parempi. Tuleva RESTAURANTAPÄIVÄ on mitä
otollisin tällaiseen. Restaurantaan tulee aikanaan
kerhon valokuva-arkisto ja kortistot myytävistä ja
ostettavista osista ym. mielenkiintoista. Nyt siel1ä
on jo kirja johon kukin voi viedä omat autoilulliset
vihjeensä, osto tai myynti ilmoituksensa. Kirja on,
tule ja tutustul RR WIHJEHIÄ odottaa uteliaita kat-
seitasi.

Autolla on oltava ensi

RR: sta HELGE

TALKOO KUTSU

Kun lumet 1ähtee
ja sulaa maa,
niin hyvä on talkoot aloittaa,
Siis joukolla suuntaamme
Restaurantaan.
Ky11ä talkoohenki
sB voimia antaa.

talvena toisenlainen

SieIl tarvitaan
talikkoo ja haravaa
äIäkä unohda
kirvestä ja vasaraa.
Näitä kaluja,
kun otat fvö1järiksi,
voit päästä vaikka
muurariksi.
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Talvj-ajotarinaa

PerJantal-l1tana 4,2.1977 olin Arvlon Eskoa kanssa EMWItä

tankkaamassa Ja punppuamassa kunelhin ilnaa noklalalsella
huoltoasenalla. Olirnme juuri l-aittamassa Euppua takal-
sin talIiln, kun kadulle autoni taakse pysähtyi jo par-
haat aikanea nähnyt Volga sisäIlänsä laadukas vallkoina
paikkakunnan nuorisoa. Alkoi nelkoinen kinastelu tsfW:n

merklstä, ja i-lmeisesti sopua asiaeta el hevj-l1ä tullut,
kunnes yksi huomasi autonl perässä merkln Ja tokaisi:
ItHei jätl#it, j-Iauta. Se on Rolls-Royce!rt Lleneekö
noinen kommentti saanut virikkeen &pun perässä olevasta
RestauRanta -merkistä - nene tledä, mutta on nykynuorlson
autotunt,emus nelkoinen!

Itse talviajolhin mennäkseni kokoounuimme lauantaina
5.2. Jämsässä palkallisen TB-huoltamon pihassa. Paikalle
saapul Jl aulorobiiliä ja laskujenl nukaan matkustajla
niissä oli yhteensä noin 1I0. Ilma suosi - tai mitea sen
nyt ottaa - ralldr.aan kirpeäIlä tuuleupoikasella kera
leppoi-sasti satelevan luaen olematta kuitenkaan erlkoisen
kylmä. Pleni kommelluskin slinä lähtöpalkalIa sattui, kun
eräs iso amerikkalalnen intoutui tupruttelemaan savuJa
peltinsä alta. Sanoivat tupruttelun olkoeulun alheutta-
maksl. Mutta ei siinä sitten sen kummempaa. fiettäväetl
el haavereita sen enempää kaluetolle sattunut, mltä nyt
yksi saksanmaalainen autonaattinobllli ätty1 katkaisenaan
vetoakeellnsa.

Noin puoll tuntia ennen lähtöä vareJ.naiselle reitille
Kekon Uoke pitl puheen siitä, n1tä aJon alkana tulee
tapahtumaan tai alnaki-n m1tä o11 tarkoltettu tapahtu-
vakei. Alkureltln selvittely eekåi etuautoJen yn. eelk-
koJen lnformaatlo o1i rllttävä. Kuitenkln yksl asla
Uokelta trunohtultt Banoa! nlbln oIlaaa nenossa - mi.kä maa,

mlkä valuuttal
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Reitti oIi valittu kerassaan mainiosti. Ajeli.mme Iähtö-
palkalta vanhalle neIostielle, joka näkineen ja mutkineen
edustl mitä parhaiten automobilliaikaisia tteolosuhteita.
Eskon kanssa ihmettelimme tlen erinomaista kuntoa ja
aprikoimme tlehöylän menneen neidän edellämme. Myöhennin
eelklsi, että arvlo ol-i oikeaan osunut: tiemmä yksi Keski-
Suomen kerhon aktilvijäsenistä on paikalli-nen tiemestaril
Ajo jatkul yhtä mukavissa merkeissä. Tiet olivat hyvi-ä
ja reitti edelleen automobiilihenkeen sopiva. Matkan
vamella Keski-Suomen pojat tekivät elävää kuvaa ajolsta,
ja ilmelsesti saamme filmin katsottavaksi sen valmistuttua.
Ja niinkui.n jo ammoisina aikoina on sanottu, niin yksi-
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten perästä
kuuluu, sano ... I

fllansuussa hyuissä ajoin saavuttii-n matkan päähän, siihen
saakka salaisena pysyneeaeen palkkaan, jossa piti riettää
yhtelstä l1taa. Vehkalahden lonakeskus Padasjoella
tarjosi il1an viettämiseen tosi mukavat puitteet. Oli
iso pirtti, useita saunoja, joista yksi si-säänlämpiävä.
Nukkumapaikat puhtaine lakanoineen sopivan kokolsissa
huoneissa tarjosivat todellista, tämäntyyliseen retkeen
sopivaa mukavuutta. Illallinen, joka tarjottiin, oli
maukasta lihakeittoa peuralla taikka ilman, ja sitä näI-
käisten matkalaisten nautittavaksi o1i rli-ttävästi.
Illanvietto sujui sangen leppoisissa tunnelmlssa edellisen
talven ajojen palkintojen ja nnerkkien jaon juhlistamana.
Vlralllsemman puolen mentyä oli ohjelmassa vapaamuotoista
seurustelua ja ketä (niitä uselta) huvittl, niin tanssi-
puoli-kin oIi järjestyksessä.

Pyhäaamuna väen taas piristyttyä oli tarjolla useanman

sorttlst,a aamupalaa, jos kenen niinkuin nä1kä sattui
olemaan huollmatta edel-lisen il1an mainiosta lihakeitosta
peuralla taikka ilnan. Llekö o1lut soppa suolalsta,
kun tuppasl plimä kiiymään pöydästä vählint Kotiinpäin
lähtö tapahtut sltten vapaassa Järjestyksessä matkalals-
ten onien aikataulujen mukaan.

r1

Hietasen Risto
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0n eittämätön tosiaeia, että nykynaallma on tiedon
näai1na. Koko e1ämänmäno tuntuu perustuvan silhen,
että olkeaa tietoa on oikeaesa paj-kassa Ja olkeaan
aikaan. Niraenonaan tledon kuIulle on asetettava yhä
surgernp:-a vaatimuksia, koska tiedon olemassaolo slnän-
Åå äi iiita, vaan tietoa on oltava. siellä, missä sLtä
tarrritaan. 'Parhaiten tämä tulee tietyeti esiIIe elln-
tJino- ja talouselämässä, mutta lisääntyvää merkltystä
se on säanut myös thmistån vapaa-ajan harrastemuo-
dolssa, vallankln Jos se on kehittynyt yhdlstyetolnln-
nal1is1ia kuvlolhln.

On olemassa harrastuksia, joiden parlssa voi nyhertää
y1häisessä yksinälsyydessään, mutta monon harrastukaea
tekee entistä kiinnöstavammaksl ja mlelekkåtämmäksi
Ee. .ios voi .ioskus serraneuuntalsesti ajattelevaA kaVerln
*aåsäa valhtäa mlellpiteitä, vaikutelmla, kokenuksla,
kyeyä neuvoa, saada rirlkkeitä, vlhieltä Jne.

Joe on kyeynys vaia nuutaman hengen haraetaJaporu-
kasta, iosba-kalkki tuntevat tolsensa, _9i. ole olenaa§a
nltään ängeImaa, koska puekaradlo toimit täIlöln
tehokkaasti. U'åtta jos-ajatellaan omaa autonobllll-
yhdistystämne, jossa valtakunnalllsesti on huud'etta-
åataa Jäsentä'iå Tampereen Kerhoseakin pltkiiltl yIl
sata, äi informaatiokulluun putoaminen enää o1e har-
vinaista. tlalltettavan usein joutuu aaamaan ralvarln,
hermarin ja melkeiu sydärlnkin, kun olemme uhranneet
puolet päivästämne vääntäen tavoittelenramme henk11ön
|uhellaiumeroa ja vlhdoin kuulemme, että kaverl el o1e
äsuuut paikkakunnalla enåiä kahteen vuoteen talkka kua
Hhettaärimme tärkeä kirJe palaa kuukauden päästä
varustettuna postin einisellä }eimalla, että vaetaau-
ottajaa ei tavolteta,

Kuten sanottu, e1 autonobilllnkåiän rakentaminen tie-
tyissä ofoisså o1e lIman yhteyttä toieiin- alau har-
rästajiin täysln nahdotonta, mutta kun melIlä kerraa
on olämassa fUatstys, joka åimenomalsesti on peruetettu
palveleaaan irlita paånåeriä, Jolto4 tähtäävät rhleto-
ilattlseetl arvotfätden uoottoriaJoneuvoJen entletä-
miseen Ja säilyttämleeenrr, on tolvottavaar. että Jäee-
net orgånisaatioaEa avu1lå eaielvat harrastukeestaan
enenmän trtl kuln erlEtäytyneinåi..
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Jotta yhteydenpito kerhon ja sen jäsenten kesken
mutkltta pblaj-si, on edellytyksenä, että kliytettä-
vi-ssä olevat Jäsäntiedot ovat jatkuvaetl ajan tasalla.
Edellä olen viitannut lählnnä oeoite- ja ntllhin henki-
Iötietoihin, nutta hamastuksemne täydellisempl toteut-
taminen edeilyttaä nyös Iähempiä tietoja toistenme
touhuieta. Ninenomaan kalusto- Ja varaosatiedot ovat
kul1an arvoisla; ne ohjaavat saman nerkin harrastaJla
yhteen aslantuntemuksen ja oslen valhdon puittelssa jne.

Mutta kerho johtokunti-neen on nelkolsen voinaton tie-
tojen ajannr.rkaisuuden euhteen, eIIei aloite muutos-
ilmoitusten tekoon tule jäsenistöstä kåisia. Kevään
kuluessa kerho tulee perusteellisesti kartoittamaan
kyeelyn muodossa jäsentledot ja myös varaosaluette-
lointl on vlreillä. Toivon, että näihin toimenpi-tei-
elia suhtauduttaisiln kaikella hartaudella; mielestäni
kerho on ainakin yhtä tärkeässä asemassa tietoj€D såår-
nln suhteen kuin poliisilaitos, kun on kemaa kysymys
nlln arvokkaasta asiasta kuin vanhojen noottorlaJo-
neuvojen entisöinnistä. Itee otan jäsentletoja nie-
1elIänj- vastaan puhelinnuneroon 414474.

Maritta Pablman-Hletanen

KESKI -SUOtYlEN KERHON JÄRJESTÄfVIÄ

KOSKENPAÄN SAUNARETKI -77

Saunat ovat 1ämpimänä 6.8.-77 vanhassa tutussa
paikassa Koskenpään Rantapirtillä. Siel1ä on
tilaisuus ruoanr säuhEn, sahdin ja tanssin
lomassa käydä ostoksilla sikä1äise11ä KIRppU-
T0RILLA, tai myydä omat tarpeettomat mobiili-
tavaransa.

19. Joku savolainen viäräleukainen A-mallimies
äi kuulemma uskaLtaudu tänävuonna Grand-prixrada11e,
koska tampereelta tulee joku musta makkaransyöjäja ottaa toisen palkinnon isäntäjoukkueen .ia1kåen.

Kdka Iähtee Ranskaanl

Johtokunta tut
mahdollisuuksi
automuseoon.
yhteyttä, jos

kii
aR
Asi
oIe

linja-automatkan järjestämis-
anskasta 1öydettyyn uuteen
aa hoitaa Aakkulan Platti. 0ta
t kiinnostunut.
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KIRJEITÄ TOIMITUKSELLE

Se on sitten teas alkanut uusi vuosi tä11e
lvlobiilirintamallekin, Joten siitä vain
rynnistämään täysin palkein tä11e kuokki-
mattomalle ankealie sara11e.

Kaikkihan me tietysti. rynnistelemme omalla
aIallamme, eikös vein? Me tää11ä Vaasa
nimisessä kaupungissa olemme viimeaikoina

operoineet kerhon vuokraaman auto"el-1in kunnostuksen kanssa.
Ja aika on kulunut oikein hiencst: - niillä ioi1la on kulu-
nut. Tiedetäänhän se kerhotyössä::kol1inen ja itsestään
ilmenevä 10 % aktiivijoukko, näiI1ä ainakin on aika kulunut
iltamissa.

Malli ltaan ja toimintatyyli 1tään tä.ä meidän ha11i ( 360 *2)
on vähän teidän mainiota RR: äå r'rrlstuttava. Säilytys ja
entisöintiti loja sisä1tävä kokoont-nispaikka.

Restaurannasta puheenollen: Suonen'obiilirintamalla ko-
vasti ylistetään SA-HK Tampereen Kerhon aktiivista toimin-
taa josta kyseinen RR on hyvä es:.n'e: xki. En pane miten-
kään kyseenalaiseksi teidän aktilvj.suuttanne mutta ei ole
kunnia yksin teidän. Sanotaan e:tä kukas kissan hännän
nostaa jo11ei kissa itse, Se pitSä tässäkin paikkansa.
Nimittäin: 0ltiinhan sie1lä taLxci.ssa mekin. Eipäs varmaan
olisi sekään huusin katto tu11ut einakaan niin hyvin nau-
lattua kun mitä se nyt on kun pu:eenkuljettajamme Niilo
J Säntti tarttui vasaraan tai ainakin sen näköiseen instru-
menttiin ja pani hihat heilumaan. Iski kolme naulaa räys-
tääseen ja totesi sitten ettei:.vönteko ole valkoihoisen
hommaa. Ja mikä tärkeintä: f'linä ite olen sen teitin toisen
huussin koeistunut. Aivan totta. Tarkistin asian. Ja
vakuudeksi näi11e mahtipontisille sanoille on meil1ä pari
valokuvaa jotka ovat suuria hervinaisuuksia tä11ä aIa11a.

0ikein positiivisen y11ätyksen koin käydessäni tässä päivänä
menneenä kerhohuoneellamme. 01i Kusti polkenut ja tuonut
kirjeen sieltä etel.ästä. 0n näköjään teidänkin kerho nyt
alkanut 1ähete11ä kirjeitään neapunikerhoille. Se o11
muuten ensimmäinen ulkopuolinen ki rje Seinäjokea lukuun-
ottamatta. Kovasti kummallista ettei edes kerhot jotka
tämän asian puolesta ovat puhuneet o1e niitä kirjeitään
sitten 1ähetelleet.

Asiasta toiseen: Ky11ä mahtoi teitä hirveästi harmitella
kun talviajot olikin järjestetty niin 1ähe11e teikä1äisten
mestoja? Vai? Ettepäs päässeet ajelemaan pitkiä matkoja
kuten me. Jollette sitten kiertäneet Äkäå1ompolon kautta.
lvlikä teititkään tietää? Kannattaa muuten asua nollarajan
takana. 0n niin mukavan pitkä matka jokapuoleLle että,
Se raja muuten viimeisen mietipidetiedustelun perusteella
kulkee kähätien ja Senaatintorin välimaastossa tarkemmin
määrittelemättömässä paikassa, riippuen siitä kuka sen
måärittää. 01i mukava keksintö se rintamerkkiprenikka
systeemi.

ll
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Viimeistään tässå vaiheessa io pitäisi lukijassa
herätä kysymys: lvlitä toi rehju oikein tarkoittaa
tollaiseitå fir.1oitelma11a? No, onhan tä11ä tietty
tarkoitus. Nimittäin saada jotain vastakaikua muodossa
tai toisessa asiasta tai toisesta. 011aan nimittäin
aina kaikkea vaatimassa mutta kun pitäisi toimeen
tarttua ja jotain tehdä niin eipäs 1öydykkään enää
tekijöitä.

Eräs paikatlinen pyrkyri tää11ä alkoi kirjoitella
lehtiin ja kun ei mielestään saanut tarpeeksi palau-
tetta kovensi textiä ja alkoi nimitellä vastustajiaan
tunkioruusuiksi yms. tuloksella että, orna puolue
lemppasi hänet ulos koko toiminnasta. No tämähän
tapai-rtui politiikassa johannyt toki. Toivottavasti vain
itlelleni'ei kävisi samoin. -Tästä syystä pyydänkin että,
vetäessänne johtopäätöksiä taas tästäkin repostelusta
ette tuomitsisi kerhoamme vaan minut, si11ä minunhan
drämä mielipiteet loppujenlopuksi ovat.

Saakos RR: n tulla kesä lomai lemaan?
Hyvää vain kaikille jatkoa edelleenkin

Pekka Arola

Ps. Kun ei tull.ut silloin koulussa opeteltua noita oik
kirjoitusniksejä niin laitan tähän joukon noita pilkku
saa siitä jokainen ripsotella sinne minne ne tuntee ku

ein-
ja.
uluvan.
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AUTOIVIOBII LIASIAA SAVON KERHOSTA

sähkölakko puree pahasti tää11ä korvessa, mutta automo-
biiliasiaa voi Xirjoittaa myöskin entisten ihmisten va1o11a-
kyttilän: Savon kårhon toiminta viime vuoden loppupuolelta
såakka on keskittynyt melkein kokonaan Kevätajojen u^.-77
järjestelyihin. piänen joukon on pinnisteltävä pitkä.aika.
ItonIa asiäa olemme jo saaneet järjestettyä, mutta paljon enem-
män on tekemättä. ilmoittautumisia ajoihin on tu11ut jo
yhdeksän, ja ensimmäisenä ennätti Helsingin Yrjö Amberla.
iärän tulIåssa postiluukustasi olet jo sinäkin jättänyt
ilmoittautumisesi. Toivottavasti muistit panna mukaan
hyvän valokuvan automobiilistäsi. Jos syystä tai toisesta
ei oIe ilmoittautunut ja voit tullakin mukaan, toivotamme
sinutkin tervetulleeksi.

Heti iimoittautmisten tultua tulemme 1ähettämään tarkemmat
ohjeet. Tässä vinkki hotelleistar Itlanvietto tapahtuu-.
hoIelli Kuopiossa, josta varsinkin lapsiperheiden kannattaa
varata huoneensa, oåoite Haapaniemenkatu 20, puh' 971/14522'
lvlui ta hote 11e j a " 1ähe 11äo 1o j ä rj es tyksessä " :

Hotelli Atlas- Haapaniemenkatu 22, puh . 971/ 84411
" Puijonsarvi lvlinna Canthink.l6-18 t' tt 83333
' Cumulus Asemakatu 32 tt t' 83555
" Savonia Sammakkolammen lie 2 tt t' 25333

Automobiiliterveisin Savon kerho/
Seppo Vuokkomaa

TERVETULOA
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"TERE TULEMAS TALLINAAN:"
Toivottavat Eestin mobi listit

Hyrysysyn erikoistoimitus Tallinnassa'18'4' SP

Eestin "unic-kerhon' presidentti Valeri Kirss toivotti
1ämpimästi tervetulleeksi Tallinnassa vierailulla
ol1een Tampereen Kerhon edustajan. Käydyissä keskus-
teluissa 8esti1äiset toivoivat yhteistoiminnan aloitta-
mista kerhojen vä 1i 11ä.

Eestin mobilistit ovat järjestäytyneet 1975 omaksi
yf,Oi"tyt,seksi. Yhdistyisen,.Unicin, jäsenmäärä on noin
2oO. -Unicin tavoitteena on järjestää 1978 suuri automo-
biiliajo, johon he toivovat osallistuiia Moskovasta,
Latviasta ja Suomesta.

Tampereen kerhon edustaja lupasi viedä terveiset yhdis-
ty[Iensa johtokunnalle Loivoen, että käy!yt keskustelut
3äfrtais:.vät molempia osapuolia hyödyntäviin tuloksiin.

12

ilI
tl

:t

" 1tt

I
lI lt 1r

ffi. s§p'T" l§y$:



z

M
E{

a
E{
tr

Restourointi
Jos olet todella 'tvanhojen autojen kärpäsent! purema,
on korkea aika hankkia entisöitävåiksi soveltu'/a automo-
biili. Kokeneen autohistoriioitsijan ei tätä kirjoitusta
tarvitse lukea; hänellähän jo on joku kultaisien vuosi-
kymmenien klassikko kuten Isotta-Fraschini, Packard
tai Cadillac, todellinen I rSport s Car I I kuten A stor - IVlartin
tai Beutley tai luotettava ia taloudellinen Ford. Mutta
ne klubimrne jäsenet ja muut vanhemmista ajoneuvoista
kiinnostuneet jotka eivät vielä ole onnellisia automo-
biilin omistajia, heidän on ripeästi toimittava hankki-
malla korkealuokkaisen ja autohistoriallisesti mielen-
kiintoisen ajoneuvon. Huolellisesti entisöimällä sen alku-
peräiseen kuntoonsa he p4rhaiten tukevat aatettamme
ja edistävät harrastustamme. IGikki vanhat autot eivät
suinkaan kuulu harrastuspiiriimme; heikkoja, rumia mie-
le'akiiqnotto,ria autotyyppejä on valmistettu kaikkina
aikoina.

Minkälaisen automobiilin sitten hankkisin ? Automobiilit
voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään rtarvoon§atr

nähden. Tämä jako o:r kotoisin yhdysvalloista ia se kuvas-
taa ameriikkalaisen luonteenominaisuuden yksinkertais-

-/ 0§0 l.
Auton volinto

taa kaikki vaikeat pulmat. Tämä pätee myös hyvin Suo-

men autokantaan nähden, koska se 9n suurimmaksi
osaå ameriikkalaista alkuperää. Ryhmä 1: ttClassic Carst'
eli klassikot, jonka ryhmåh muodostavat kaikkialla tun-
netut ja yleisesti arvostetut rrhienoimmat" autot seu-
raavasti:

rAmerikkalaiset merkit:
Auburn 8 ja V-12
Cadillac Y-12 ja V-16 (erikoiskoreilla varust. V-8)
Cord
Cunningham
Duesenberg
du Polt
Franklin
La. Salle
Lincoln V-12 ja V-8 (Ph;leton tai erikoiskorilla)
Locomobile (ei Junior I tai Lycomingmoottorillavarust.
mallit)
Ma::mon V-16
Packard (ei mallit 110 ja 120)

13
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Chevrolet vuodelto 1926. Levypyörät tekevöt vounun roskoon

io ktimpeltin nukiiisel«i. Levypyöröt sopivot poremmin umpiou-
ton roskoompoon fyyliin.

Edsel Fordin kasioloo on tömö klossillisen kounis Lincoln Sport
Phoefon vuodelto 1926. Houkrerkkiset ferdslonkopyöröt koros-
tovot ovokorin siroutto.

Tömd Momon Rodevllt I928 on Momon-tehtoon yritys volloit-
roo olohintoluokon mo&kinot.

Sop!§uhtcinen io hocko on Hmö Fo.d Deluxe Roodsrer 1931.
Alunperin holpo-hintoinen Ford A on ykinkedoisen rok€nt€€n'o

io toimintovomuufenlo omio*o koikkiollo mooilmcso iuosiftu
outohi'rorioihiion "toinen ouh".

-Pierce-Arrow

RolIs-Royce (Springfietd maliit)
Ruxton (atkuperäiseIIä moottorilla)
ftutz

Klassikoiksi luetaan yleensä vuosina L925-1942 valmis-
tetut malit yllämainituista merkei§tä. Esimerkiksi
Cadillac V-12 1930 on klassikko, Cadillac 1924 on sijoi-
tettava trspecial Interestrr -ryhmäåin vaikka se arvoltaan

muuten on ve rrattavi ssa 19 30 -malliin. Voidaan sanoa että
klassikko-ryhmän muodostavat ne korkeimmar hintaluo-
kan vaunut jotka edustavat 1930-luvun parastaamerikka-
laista muotoilutyyliä: kooklruus, pitkä konepelti trvirta-
viivaisettt etulokasuoiat ja useimmiten avo- tai rrsportrr

malliset korit. Iluippunopeus ja hevosvoimamäärä on

myöskin klassikon aatelismerkki. Muulle teknilliselle
tasolle ei aina anneta niinkäii-n paljon arvoa.

Mikä on klassilcko on sii§ hyvin selvästi määritelty.
Näin ei ole asianlaita seuraavien ryhmien; rrSpecial

Interest Carsrl (eri syistä mielenkiintoiset autot) ja
t'Ordinary Carstt (tavalliset autot). l'{?iiden ryhmien raja
on hyvin epämääräinen ja k.o. autojen omistajien mie-
lipiteitä on yhtä paljon kuin autojakin. Jokaisen on itse
opittava tuntemaan ja oikein sijoittamaan näihin ryh-
miin kuuluvat autot löytämällä niistä r'arvonrr tai ar-
vottomuuden ominaisuuksia.

Tässä seuraava luettelo olkoon jonkunlaisena osviittana
automobiilien luokitteluun. Luettelossa ei suinkaan esiin-
ny kaikki vuosisatamme aikana synt]'neet ja kuolleet
automerkit, niitä on noin 3.500, vaar lähinnä Suomeen
tuodut ja vielä töydettävissä olevat merkit. rtArvo-

asteikkort0 - 5.

L..,
KOOnnO

Eurooppalaiset merkit
Alfa-Romeo
Bentley
Bugatti
Delage
Delahaye
Daimler
Ilispano-Suiza
Isotta- Fraschini
Lagonda
Låi1cia
Mercedes
Minerva
RoIls-Ro1'ce
Talbot-Darracq
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*****
AUTOJEN IIAIIVOTIT

Auburn
u.s.4.1900-1936

Kaikki mallit vuoteen 1932. Erikoisesti V 12 1932 ja
'rveneperä'r avonaiset roadster mallit. 1933-36 hei-
kompi laatu, monimutkainen rakenne, rumat korimallit,
varsinkin umpivaunuissa. Supercharged eli kompresso-
rilla varustetut enemmiin arvossa. Varoitus: epäI<u-
toinen kompressori on kallis korjata! Veneperäiset
avomallit I Ildassikkoja t t.

Austin
Englanti 1906-
Erikoisestl tunnettu kansmauto Austin Seven (1922-32')
kannattaå tuoda matkalaukussa mukaraan Englannissa
käydessä. 1933-37 Seven on viihemmän kiimostava.
1922-34 Austin Ten, Ten-Four, Twelve ja Twenty ovat
myös pelastamisen arvoisia.

*+*+x Austro-Daimler
Itiivalta 1901-37
Kaikki mallit.

Buick
u.s.Å 1903-
Kaikki mallit vuoteen 1928. Umpikoriset pienemmät
maliit viihemmein arvossL 1929-32 ma-Uit ja Ma:quette-
merkkinen Buick malli eivät ole erikoisemmin onnis-
tueita ulkonäö1tä?in. 1929 rumin, 1933 ehiikil paras.

+**** Cadillac/La SaUe
u.s.Å,.1903-
Kaikki mallit vuoteen 1931. 1932-33 mahdollisia enti-
söimiskohteita. V 16 avomallit tlklassikkoja'r. La Salle
or Cadillacin halvempi painos ja näinollen vähemmän
arvostettu.

Citroen

Tyylikas Sedon-molli vuodelto 1926. Silld on "tyylikds" nimi-
kin: Lincoln Four Possenger Two Window Sedon"

Ranska 1919-t'Karsaaautot t. Erikoisesti Itvenel)erär I korilla varustetut

Chervolet
u.s.A.1911-
1924 ja vmhemmat. 1925-28 malleja ei kmnata enti-
söidä jos eivät ole hwaikutoisia. 1929-34 mallit ovat
melko luja råkenteisia ja ulkonäkii hyvä. Kansivent-
tiilikone on ainoa piirre joka erottaa Chervoletin muista
sen ajan halvimmm hintaluokar vauuista.

Chrysler
u.s.A.1923-
Kaikki ma[it vuoteen 1933. Vähemmiin arvossa ovat
Fisher koreilla varustetut mallit. Luja ral<enne ja hy-
vät ajo-ominaisuudet ovat Chryslerin tmnusmerkit.

FaIcon- Knight
Kts. Willys-Knight

Fiat
Italia 1899-
Kaikki maUit vuoteen 1928 auurimmasta pienimpään
erittäin korkeal.aatuisia. Vuodesta 1929 heikompia mal-
leja.

Ford
u,s.A. 1903-
Kaikiile tuttu T-maili on aina kannattava sijoitus, Se

on suhteellisen helppo entisöidä ensiluokkaiseen kun-
toon koska varaosia saa runsaasti,
A-mallitla on myöskin runsaslukuinen ystäväpiirinsä.
Se on yksinkertainen, luotettava ja lujarakenteinen vauu.
Helposti restauroitu ensiluokkaiseen kmtoon. Varaosia
saa. Ainoa 1930-iuvun vaunu jota voi ajatella perhe-
autoksi jokapäiväiseen käyttöön. B-malli (1932) ja 18
(1932 V 8) vastaavat rakenteeltaan suurin piirtein A-mal-
lia.

Gardner
u.s.4.1919-31
Ei erikoindn keskihintaluokan auto.

Graham-Paige
u.s.A.192?-41
Ei erikoinen keskihintaluokar auto.

Hudson
u.s.A. 1909-
Ei erikoinen. Usein rumat korimaUit,

Hupmobile
u.s,4.1908-41
Ei erikoinen, Sievä 1930 Coupenalli.

***** Isotta-Fraschini
Italia
Kaikki mallit.

Jordan
u.s.4.1916-31
Korkealaatuinen keskihintaluokan vamu. Harvinainen.

Kissel
u.s.A,1906-31
Kaikki maUit. Kissel rrGoldbug'r Speedster on rrklas-
sikko II,

**r*i Lincoln
u.s,4.1920-
Kaikki mailit vuoteen 1932. Jotkut mallit "klassik}ojarr
1933-35 varovaisuutta; heikkenevä laatu. Lincolniiia
yleensä kauniit korimallit, Zephyr (1935-39) ei minkeän
arvoinen.

Locomobile
u.s,4.1899-1929
Kaikki mauit, Lycoming moottorilla varustetut mallit
vähemmän arvokkaita.

**rlr Cotd
u.s.4.1929-37
Kailki mallit.

*a*** Delage
Ranska 1906
Käikki mallit vuoteen 1939.

*

*

o De Soto
u.s.A. 1928
Ei mitiiän erikoista-

Dodge
U.S.A.
1924 ja

1914
vmhemmat. Muilla malleilla hlruin vähän arvoa.

Durant
u.s.4.1921-32
Vähemmiin kiinnostava.

Erskine
u.s.A.1926-30
Ei kiimostava, Kts. STIIDEBÄKER

Essex
u.s.A.1918-32
Vuoteen 1926 reiluja halvemman hintaluokan vaunuja.
Vuodesta 1926 eteenpäin: Ei kiinnostavia tuotteita.

o

o
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Plenemmät maUit ia

Marquette.
u.s.A 1929-30
Kts, Buick

Maxwell
u.s.A.1911-25
Hyvä ja luotettava rrkusanautorr. Myöhemmin Chrysler'

Mercedes (Benz)
Saksa 1901-

Korkealaatuinen detaljityö. Raskaat vaunut alimitotetulla
moottolilla, varsinkin pienemmissä malleissa"

Mmn
u.§.4.1905-30
Halvimman hintaluokm vauuun ympätty RoUs-Royce

tyylinen jäähdYttäjä

Diana (1925-28) matkii Mlnervaa.

Morris t.

Peerless
u.s.4.1900-32
fritoisesti viimeisen vuoden suurin malli.

Plymouth
U.S.A-iiryslerin yritys halvimmån hintaluokån ma'kkinoille'

Pontiac
u.s.A. 1926-
Pontiac-Oakland. Ei erikoista.

Renault
Ranska 1896-
i,frttäoUtsia kerälyobietrdeja ovat suurimmat ja pie-
nimmät 1920-luvm mallit. Erikoisen näköigiä' Vanhaa-

aikainen ja epämukava jiiiihdyttäjän siioitus moottorin ja
o§amon väliin.

R.E.O.
u.s.A.1904-36
Ei erikoinen. Wolverine on Reon halvempi malli'

Rockne
u.s.A.1931-33
Studebaherin pikkuauto. Hauskån näköinen. Ilaruinainen'

R0chet-Schneider
Ranska 1894-1947
Kaikki henkilöautot. Myöskir kuorma- ia lija-autot ovat

pela6tamisen ia entisöimisen arvoisia.

Rugby
u.s,4.1925-2?
Kts. §tar.

S tar
u.s.4.1921-28
Durutrin halvempi påinos. Myytiin Englamissa niqellä
Rugby,

Stoewer
Sa-ksa 1896-1931
Ei rakenteeltaan erikoinen. Saksa-laiseen tapam hyvä laatu

studebaker
u.s.4.1902-
8 cyl. mallit. 6 cytr. ja Erskine ei arookkaita.

*++*+ Stutz
u.s.4.1912-36
Kaikki mallit. trklassikkor I

Vauxhall
Englantt 1903-
Vintage-mallit vuoteen 1932.
(30/9s - malli on riklassikkotr)

u.s.A. 1908-29

Harvlnainen.

* Peugeot
Ranska 1889-
Erikoisesti Pikkuautot 1920-25.

***** Pierce-Arrow
u.s.A,1901-38
Kaikki maUit. 1933 V 12 Silver Arrow o:t rrklassildrorr'

o

o

Liion suuri kori pienelle olustolle. I930-luvun pienilla ktiyrto-

oriiilio "n hyvin vahun viehätystö. Kuvcso B'M'W' 1930'

*

****r Marmon
u.s.A.1902-33
V 16 matli on ilklassit<kor''
I rRoosevelt I I vähemmän aroos§a'

*****

*ti*

**

*i

**

****

*+

**l

o

***

*
*

*t*

Englanti 1912-
Vuoteen 1931. 1932-35 vähåin arvostettu.
Vintage malleissa omi§tunut ulkonäkö.

Nash
u,s.A.191?-
Erikoisesti Advanced Six kansiventtiilimoottorlllavarust'
mallit. Silsti, asiallinen muotoilu kalkissa x'alleissa'
Ajax = Nash halvempi malli 1926.

Oakland
u.s.4.190?-32
Kte. Pontiac.

Oldsmoblle
u.s.A. 1896-
Ei erikoinen.

OpeI
Saksa 1899-
1924 riLaubfroschtr (iostain syystä samantyylinen kuin
ttveneperät I Citroen) hausldn vlntage-malli.

Overland
u.s.4.1903-29
Kts. Willys.

*+*r* Packard
u.s.4.1899-1958
Kaikkt mallit vuoteen 1933. Avomautt 8 cyl. mootto-
rllla enemmän arvo§sa, Iotkut niistä klasBild(oiarr.

Palge
u.s.4.1908-2?
Kts. Garham-Paige.

Wanderer
Saksa 1911-45
Vuoteen 1933.

Whippet
u.s.4.1926-30
Kts. Willys.

wilrys (-Knight)
u.s.A. 1914-

Knight luistinmoottorilla varustettu erikoisia'
Suuremmat maUit ja avomallit enemmän arvossa'
Willys, Overland ja Whippet: ei årvoa.

Wolverlne
u.s.4.1927-28
Kts. Reo.

*o

*

*

o
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ENSIMIV1ÄISET RESTAURANTA-VIIRIT LUOVUTETTU 6.4.

Kerhon huhtikuun kerhoiltaa vietettiin 6.4. Restaurannassa.
I1lan teemana o1i "lvluistojen i1ta". Iltaa vietettiinkin
vanhoja muistellen. Rainer lvläkipää oli koonnut aineistoa
kerhomme perustamisen alkuajoilta. Hän luki mm. kutsu-
kirjeen, jolla Tampeneen seudun "automobilisteja" lvlatti
Järvenpään ja Juha Salmisen toimesta kutsuttiin ensimmäi-
seen yhteiseen tapaamiseen. Tapaamisen perusteella muo-
dostuikin mobilistien veljeskunta, joka järjestäytyi
SA-HK:n ja perusti myöhemmin oman kerhon. Tapahtumat
ajoittuivat vuosiin 1 964-65.

01avi Sallisen ikuistamana nähtiin fi Imi1tä Daimondin
Iöytäminen, pelastaminen ja entisöinti.

Kerhon johtokunta oli päättänyt muistaa ansioituneita
jäseniä kerhon hyväksi tehdystä työstä. Kerhoillassa
jaettiinkin johtokunnan myöntämät ensimmäiset SA-HK
Tampereen Kerho Fy, Restauranta-viirit. Numeroidut
ja saajan nime11ä varustetut viirit ojennettiin Toivo
Sa11ise11e, Jukka Tuimalalle ja Matti Järvenpää11e.

KUVAT

KERTOVAT

Restaurannan
talkoot

pohjan valu-

lvli tähän keskustelevat?
Eila ja Joulupukki, kerhon
pikkujoulussa 76. 1?

§



YLEISÖRYNTAYS KAN GASALLE

Melkoinen yleisöryntäys on tiedossa Kangasalle 16.-17.7,
Koko Suomen Automobilistiväki on tulossa Restauranta-
päivi11e. Järjestäjät ovat jo nyt joutuneet varaamaan
1ähivaruskunnista kenttäkeittiöitä yleisömassojen muoni-
tuksen turvaamiseksi. Varsinainen ryntä v

I
s sai alkunsa,
ksi purkamansaan tuovan oskun kuultiin erään harrasta

Bugatin ki rpputori -myyjäisi
Lehtemme toimitus toivoo, e
häiriöi 1tä vä1tyttäisiin.

n.
tä suuremi 1ta järjestys-

j
1

t

KE RH ON

01.05.

LÄH I TAP AH TUNI A

Vappuajelu, Lähtö linja
Enn akkoi lmoi ttautumi set
Arvion Eskolle'
Kerhoi 1ta Res tauran n as s a

Talkoot Restaurannassa
Nuutajärven lasitehtaan
mobii 1inäyttely
Retkei lyajo Kuopiossa

-autoasemalta k1o
Sallisen 01avi11e

04.05
07.05.
21 ,05.

10.00.
tai

työvä1ineet.
931 -29266.

28. -29 .05 .

01 .06 .

16.-17.O7.
20 .oB.

100 v. juhla ja auto-

Kerhoilta Restaurannassa, vieraanamme "tlanhojen
moottoripyörien ystävät"
Restaurantapäivät
Kerhon järjestämät lavatanssit

Talkoista ja muista 1ähiajan tapahtumista
tarkemmin lisää kiertokirjeissä.

WIHJEITÄ

Varaosa-autoksi Plymount vm-noin 34. Tiedot Aakkulan lvlatilta.

Allekirjoittaneelta tiedot: Et4W Coupe n. 52-54. 0pe1 0lympia
-39, hyvä. "Mosse" piikinokka. Blvll^] , varaosa-auto noin 4B-50.
Nash, avomallin korin takaosa, Ford-Junion pinnapyörät.
Toivon vihjettä "kanttiauton rakennussarjasta". Tarjoukseni:
"konjakkipu11o kauppaan johtaneesta vihjeestä".
Simo Pyykkönen, 931 -770624- koti.

IV]YYTA VÄNÄ

Autoalan patentti, puolivalmistevarastoineen ja
Jukka Tuimala, Hatanpäänvaltatie 14 A 28, puh.

.ri
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HYRYSYSYN IVIARKKINAT

VAIH0AN 3 kpl 16" Ford pinnapyörää vaihdan Studebaker
kam aa esim. V I moottoriin. lYlatti GrönIund,
Kumpu lantie 9, puh. 62047O.

VAIHDAN MB:n 1705 osia 52 ma11in 22O osiin os. Erkki
Alhamo, Kolkanviertotie 3 A 2, Tampere 33.

IVIATIN VAKI0-Haluan ostaar vanhan soittpelin, mieluummin hai-
ILMOITUS tarin t. torven. M. Järvenpää, puh. 931-710048.
MYYDAÄN Tatraplan T 601 vm. 1951. M Järvenpää p. 931-710048.
lvlYYDÄÄN ltlercedes-Benz 170 v. 1950 erikoinen takaluu-

kuton malli va1k. mittarit(kuin ennen sotaa vaIm.J
wl-B 170 sarjan alustan osia, ,jousia, ohj.vaiht.,
taka-aks. ym. Amer. 30-1uvun Ioppupuolen
käynn. moott. BeIco-Remy.

0STAN wIB 17O Da:n omistajan käsikirjan, puskurit em.
-52 mallin autoon,
wIB harrastajat liittykää yhteen vaikkapa näin
Iehden välityksellä. HeIge Hakala puh. 410017.

fvlYYDAÄN Nash-2 D Sedan henkilöauto v.m.-27 rekisterissä.
Matti Ainasoja puh. 931-22336.

VAIHUAN Tr Tarvitsen T. Ford umpi 2-ovinen 26-27 ovia +

0STAN peräpe1ti ym. pientä vaihdossai Diamond moottori+
vaihdelaatikko Hudson 112 Sedan moottori, ovet,
puskurit.

MYYDAÄN Letukka -54 hp 1.500 mk. T-Ford etujousia (Norria),
saapashousuja n:o 54-56, uutta vanl-yaa. Veikko
tai Hannu Keskikylä g1 8-86574 n. klo 21,00-.

CISTETAAN varastoon,Oakland m-19 entisöinti aloitettul
Tarvetta olisi 24" pun.puolapyöri11e ja em.
auton akselistoille, jousipakoille, kaasuttimelle,
jäähdyttimeller pUSkureille yms. Ajoon pitäisi
päästä kesä11äi
Lincoln m-46 etsii V-12 moottoria.
IIGA m-59 kori on. Mistä löytyy muut osat?
Yst. vast. Pekka Heinonen puh. 910-55432 (koti),
910-55770 (työ).

T ARVI TSEN

OSTETAAN

OSTETAAN

OSTETA

Chevrolet ltlaster -34 (=isompi kori) korin ym.
osia. Mauri Tossavainen,15l01 Lahti 10, PI 10.

Essex UIvl. 28 "Syylarin korkki" (koriste). Pyörän
navan suojusmuttereita. Jorma Artama ilt.
931 -444389.
Studebaker Commander vm. 1930; jäähdytin, parkki-
lyhdyt, ajolyhdyt, etupenkit selkänoja,2 kpl
lyhdynlaseja Iäpimitta 250 mm, äänimerkki ym.
pikkuosaa. Pentti Ihamäki, Peltotie 13 as. 17,
79100 Leppävirta, puh. työ 972-41811.
Chevrolet fvlaster De Lux vm. 1939: maski +

Chevrolet-merkki, ajovalolyhdyt (lasit * hei-
jastimet), puskurin pystykoristeet.
Markku Kesonen, 83630 Kuusjärvi, puh. 973-52342.
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