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SA-HK:n Tampereen kerho ry.

kerho perustettu v 1964, Jäsenmärif-ä v
kerhon kunnlajäsenet: Sal}lnen Toivo

TulrnaLa Jukka

1976 130 Jäsentä.
Kangasala
Tampere

kerhon Johtokunta v 1976
sihteerl Eila Renko p 93L-44A499

Lella Sal1lnen tt 77Q222
Slmo .Pyykkönen rr 50800 tvö
IIattl Vlhervlrta 939-7 4L341 työ
F.auno Fenko 93L-44o499
Trelge Hakala " 32411/843 L.|ö

varapuh. joht. Penttl Arvio t' 653322/25L2 L!ö
puheenjohtaja Matti Järvenpää " 7L52AL/327 ty5

751282 kotl
710048 koti

EYEYSYSY-LiIENQLAINEN on Tampereen kerhon kerholehti, se tu-tee kai-
@enetuna.r,ehteätoim1tetaan3numercavuo,l.essa
Muut SA-HK;n kerhot voivat tliata lehteä kerhon sihteerirtä mieluim-
m1n yhteistilauksena kerhol-t-l"e
lehden tolmltuskunta on kerhon johtokunta + jäsenet
Kerhon kotipaikka on Tampere os. postilokero 28.
Kerhon toininlakeskus sljaitsee Kangasar-La Ja on nirner-"ään

RE§TAURANTA

J "(un olen oikrin pattynyl omodn oulooni, tul6
v-illoirooon rinun kdrryöri, io lunnen hati obn;
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KANSlKWA
Kerhomme naist,oimlkunta I<errankin yhdessä kuvassa, xoi<oontu-
neena suunnittetemaan jo perlnteiseksi turrutt-a t<oxoperhei-
den mobiillpikkujoulua.
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IKKUJ0ULU 21 llte
nrrkaan, nlkku nake
jelmaa mukaan. Ke
re t.kr: i -tva j of ilmi

RES'I-ALT-FIwwASSA lt lansuussa ; Köko perhe il,//nO
ttl mukaan, Joulumleltä mukaam, ptentä oh-
rho t,arJoo Jotaln pientä pureskeltavae,
esltetään ja muuta hauskaa.
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Iapani Junbunen - suuri mestari elokuwan teossa t!t

-

-L?: s1.a I'et,xei-iya joissa yleisessä kählnässä, niln rähdössä-reitin
v; r-t'eJ-Ls -v.aa I ipait<alla ja Restau-Fannassa f irmille talJetlamasi
L:islor j-altise t, hetket ovat me stariltista työtä, sen t.olosinn,e xaikki
,vt :.:s1;',i,;t'lroi-Ll.assantrtie 9.rr.7c. FiImi t<atsota
iicr1,aan.
r1.i i1,:: s ---:inurie T'apani rreidän kaii<xien puoresta
- ir,onirissa ja e1äv,ien kuvrien teossa
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SE OLI SIIHEN AIKAAN

KUN ISOISÄ I'lOBIILIN OSTI. . .

lluhavr I gallonan paktaus.

IYIOBI L.PALKINTO

Kevään aikana käytiin Tampereen kerhon ja
neuvotteluja, joiden perusteella XVII Retkjäisissä voitiin jakaa ensimmäinen lvlobil-p
muistamme, että palkinto meni 0uluun Eeva
Palkinto o1i kokoastia eli 20O 1 lYlobi 1-tuo

lvlyöntämi spe rus tee t

Mobilin vä1i11ä
eilyajojen päättä-
alkinto. Kaikkihan
a lvlatti Ervastille.
teita.

j
t

Viereisellä eivulla on luettavissa palkinnon myöntämisperusteet.
PeIin henki on palkintoa synnytettäbssä o11ut,-että sB on'eräänlainen "sisupalkinto"l iamgn mukaisesti palkintoa tuskin
jatkossakaan tullaan myöntämään "perintöauto11e" tai suursn
rahan voimalla suoritetusta entisöinnistä, Jos ajatus säi1yy
samana tunnustus kohdistuisi vuosittain'hiljaiseen uurastajaan",j'oka tä11ä tavoin voidaan nostaa hetkeksi 'jLLkisuuden valo[.eilaan".
Kendn vuoro Kuopiossa?

Mobi 1
yhtey
Klubi
1977

--palkinto on tarkoitettu perinteiseksi, retkeilyajon
dessä myönnettäväksi. Toivon, että kerhot 1ähestyisivät
n johtokuntaa perustelluin esityksin, jotta myöskin vuoden
palkinto osuisi hyvään mobiili-kotiin.

VOITELUON GELfVIIA(.O?

MobiloililLa ei eLetä pelk
e1ää nykypäivää, vaikka va
Heidän arkistostaan löytyy
-20 ja -30 luvun autoihin-
on voiteluvaikeuksia mobiniihin ratkaisua. lvlinulla

stään "vanhoja, muistelLen', Talo'
hoja perinteitä ei o1e unohdettu.
edelleen alkuperäisenä öljysuositukset
a moottoripyöriin. [1ikä1i kerholaisil]a
leissaan, olen kiinnostunut etsimään
on lvlobiloilin vanhoja öljysuosituksia,
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joiden pBrusteella voidaan ottaa yhteyttä heihin vaqtaavan
nykyöIjyn löytämiseksi. Joten käykää tarinoimassa tai soitellaan.
mobiiliterveisin Simo Pyykkönen

MOEI L-PALK1NTO

T ubeabr een Suomen Automobiiti- Hit toaiaLLinen Klubin
pi.inia t ä .t ap a"ht uv aa hit to ti altiå ea t L anv o bb did,en
ai.o-neuvo ien aäilqttämiteb.ai tapahtuvaa tqö tä, ttobit0iL 0q Ab mqöntää vuotittain tt'obiL-patbi-nnon'nimellä
buLbevan tunnuttubden, Mqöntämiåestä noudatetaan
E ewtaavia p etliddtteit a :

, Tunnuttubten taa!a on SA-HK:n !äten ja
banr aLainen E ebä' o t aLlia tunut äbtiivit
tathoitut peniä edit tävään toinintaan.
Tunnuttut ! aetaan vuo^itto,Ln vaLtabunnallitten
RetbeiLg aj o i en qhteqdet t ä.

T unn ua tut h.o h dia t uu R etb eiLg a j o o n o t aLl,L6 tuv dan
a!oneuvoon, lonh.a on täqte*1äiä teuLaavat
vaatimuhtet:

- A!oneuvon on oLtava hittotialtitettL nielen-
hiintoinen.

- Tunnuatubten taajalLa on ollut huonattava
henbil"öbo htainen pdnot aj oneuvon bunnot tani-
ä eåL d ! a täiLqt*ämit e6 6ä-.

- A!-oneuvo on iLnoitettu Retbeitga!oon
iln o ittautumia a ! an mubait et ti. -

Sana henh.itö void.aan palbita vain betttan.

Tunnuttubten taaj'an henh.itöbohtaitet auiot ru.to-
hit toaiall,it ett a- toiminnd66a voidaan Latbea
edubai valin*aa a uonit.ettaeta a..

T unnultubt en ..nq.örytän11et tä päättää SA-f,( r n j ohto-
bunta_.qhdet.tä MobiL |iL 0q 'Ab:n 

eduatajan bänttaja päätöttä va,Lten void.aah pAqtäA jfuenbethoilta
'" petluA teLtu! a bini at Litia ehdbZufuiä.

MibäLi SA-tl(:n joht,obuntd näh.ee oih.eabti, void,aan
tunnuttut !ah.aa jaettuna uteamnal.Le henh.itötte. -

Suomen
eati Klubin
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OsrETAAli Psekard (\'ehlgLe) t<itpra (tulipettlssä kiinniolerrla)tleto mvxskin 1öytöoait<asta malnlttava, .äf.U 2o,, g;;il1i;i;--'
l-ukkorranteellisla revvpyöriä. Farri Tronkanen s6zzö i.,;";;;

o . 951-6 46666
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MIETTEITÄ AJATUKSIA IDEOITA I

i;uten tiidäm:rr" Ta^upercen kerhon toininnaesa alkaa uusi alka,entistä
ystävälIiselllpl ja porukkaa tolsiinsa yhdistävää. 0lenme o11eet kuln Juko-
ian veljeskunta ilman omaa tupaa, mutta nyt-se selsoo sielläomal1a Impi-
vaarallåmne uljaana ja kotoisen läupimänä. Sltä henkistä Iämpöä tarvitsee
lietsoa toLnen toisiinme, ei kuitenkaan aiin, että päreet palalsivat'

ben hetken 1ähestyeesä kun eatelenme hanhenrnarssia oman kurkihirren a1le
toivon niiden vlhjevirtojen nyötiir mitkä näin tupaantulialslna tuodaanr
jonkun nyös osoitiavan tåyryyita ja tuovan hevosenlänklen asemasta peilin-
iehyksikäi vaikkapa lugaittn jäähdytttmen Yaipan. Tottahan siitä
nyt joku eclee raekli luopua' Se olis niin nätti'

Funttu väli11ä siltä kuin kukin entlsöljä pyrkrlsl tekemään työtään omaaR

lokeroonsa uppoutuneåna, eikä hyväksyisi teiaän tutkimaan keskenerälstä
työtään. los-niin onnetiomasti vä1111ä käy, että tämä työ huomataanvoi voil

"ita 
patrrittelyä kuinka kalkkt on nyt vain näln tai noin palnutaan heti

kuin itsesää1lin. Ei tilanne vol o11a tö1Löisena to<lelllneru me kansakuntana
olemme toki surunielisiäi1 kateellisiakln, mutta varsinkin rehtiä ja rehel-
lietä arvostusta kalpaavia. Iama tulisi otta.a oman harxaetuksenkin pilrlssä
huomioon.

Se mitä sanoin edel1ä siitä lokeroltunieesta saattaakin o11a aivan päinvas-
taista. l4e haluaieinne eneumän tutustua. ulkopuoleIla omien ynpyröidemmet
uutta luontalnen ujous ja arkuus estää neitä tekemäetä sen. Me allarvioinme
omat saavutuksemni"rrefä täetä syystä halua tulla verratuiksl. Tämä illanne
johtaa auttanattoäastt siihen nurinturiseen tllanteeseen josta paljon puhu-

iaan ja josta jokaiselle todennäköieestl on onlakln kokcnuksiaruc anme tledä'
nltääi cnsekä puhu rnltään. Jokalnen kerää vihjettä Ja vleläpä ruostunelta
ronuJakln lstuen nälilen pääIIä sen.Jälkeen hyvin tukevaetlr Jottel ne vain
cattitet pääsemään väärltn käsiln ( ntitä tarvlteevflle ). lle onaemmc kua-
nlakkalta ajatuksla nlln kuin kerhon puheeniohtaJa kerran sanoL: ' fie Pel,
lastanmc kaikkea aahdollleta ladon räystään alta oman latonrne räystään al1ce
cltä sc on ito

Ratkaleeva askel palenpaa.n euuntaan on ollut vathtopäiväkokeilut niin toskan-
pääseä kuln RB:""åktrr. Tolvottavastl tänä parantaa ogien ja tledon kulkua
niltä tarvitsevllle. lIänän 11säkei olisl nielenkiintoista harrastaa oeLen

vaihtokauppaa toiscllakln t"""fil] s."kitä"i-Si"t.urrntaan eritylnen @'
tähtivlhJlif=J" Johon kukin joka haluaa Jotaln ostaae valhtaa tal pääetä

eroon tarpeetiomieta oelgta vot latttaa pyeyvälsluontolsen ilmoituksen'
Kun tilanne on tavalla tai toisclla ohtl vitvattoor sen kevyestl yll eeim'
nälni
Myyn tat valhda^h MB-170 Va:n kunnostuskelpolsla,etulokaeuoJia M3-170 !A:n
( ltesel ) oeiln esim. jäähdyttlmen'valppaen yra'
t*tyyn Moriie nlnor 1000:i o*-i7 v"r"osa-autoksl, paperit ovat kunno§så; auto
täyde111nen.
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Ee1ge llakala
puh. tJl /111rr9

Tampereen Kerhon " naistoimikunta " kiittää kaikkia, jotka aut-
toivat Kirpputorimyyj äiistemme dnnistumisessa.
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RE§TAUP.ANTA-päiwä 22 .B . t9Z 6

Ensimuräiset Restaurannan osto-, myynti- ja waihtopäivät pidet-
tiin merineen kesän elokuussa.

Jo edeltäneetlä viikolla ilmestyi Restaurannan pellolle monen-
laista kauppatavaraa. H-hetkeä edeltäneenä iltana lauantaina paikal-
1e saapui runsaasti kerholaisia onria l<auppatawaroitaan ja myyntipöy-
tiään järjästelemään. rlta kului rattoisasti rupatellen il-tanuotion
ääressä.

Varsinaisena SALE-päivänä, sunnuntaina, saapuj- kauppamiehiä
etäi'sistä l<inkeripiireistä: muutamia nrainitakseni pipprrrn, otalampi,
Jämsä, TurhurHersinki, Nor.rsiainen, Järwenpää, lieinora. Myös oman
kerhon kaupparatsut oliwat runsaslr.rkrrisasti- paikalla. Kansa saapui
l-tyvissä a join, ettei yksikään t j-laisuus menisi sivu suun..Kauppa kä-
wi kuin siinraa, vaiklsa osta jat eiwät olleetkaan ongenkoukkuja. \ran-
hoja l<1is6itä edelleen lainataltseni ilmassa oli suuren automobiiri-
tapahtuman tuntua, silrä mell<ein kaikki automol;ilistit orivat ajaneet
yhteen. Aarteet vaihtoivat omistajaa - toivotl.avasti kenenkään aarre-
ki-tntiö ei alnakaan väheutynyt.

i(erhorrtrne' tomerat tytöt, nintiä rnainitsenratta - silrä kail<kihan
heidät tuntewat, huolehtiwat jälleen l<erran muonitulsesta erinomaisel-
1a tavaJ.lao

Aakkulan }latti ilahdutti meitä maailman kahcleksannelra ih*eellä -suoltiitäiä1rä o Kirl<lto järven pinta väreili voiLnakhaasti rantarepikosta
pulrumattakaan. valitettavasti tämä ihrne on täl1ä hetl<etlä järven poh-
jassa, mutta ensi kesänä se on varriraanl<in entistä ehornpi.

l{erupanteon .jälkeen Kanllasalan Jousiampujat rrrnari lvleriluodon
j ohdolla l<r':rtoivat r-irc j-,1. Ic mielenkiintoisesta harrastuksestaan ja soi-
vnt meil'l'e mahrlorfistruclen l<okeill-a jousiammuntaa. Ileiclän tiiitomme oli-vat ti-etenltin vähiiiset ja silniänune l<iilr:ivat vielä aarteita notk,virra
rnyynt ipöyct iIl. ä.

?oivottavas ti tåiIl äisestä IlliS.f.AIlIANTr\lpäivästä tulee j okavuoti_
nen kol'ro maan 

- 
ar'ttontob j listeille tarl<oitet'tu perhetapairtuma. Niin ni-

r ,{rii i)rtrarAn per}re tapalri;UI1a.

.Ia io':oi-,.?r ,'e nreiclän oilia toinri-nta!<csl<*s o1i-si ens

(

rTlr.iJu]l.},I E}.].SI SUVENA TAAS AJIITA YHTIInN !

i suwena valniis.
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Yrjö Koistinenl

Coneours d I el-egance- iintisöinnin laatu!;i1pa.

/

Y1 ei s tä.
eutomcbi:liha::::ae tulcses',:a keskeisellä si jal1a on entisöinti, joka ta::koit-
automo.biilin tai oi-keamnrn moottorrajoneuvon sa:.ttanrista rnahdo1Iisinn:an
1ähel1e alkupe::ä.j-s1rt:.ntoaar1. !'arsln yk-<ink:rtalsesti sanottu",mutta jokainen
tietä-i., että ,lryse rs=ä on pitk:i jä.ntei n,:n i-rsein vuosia kestävä työ.
.l;,römää::ä, jonka rralitsen:ansa laitteen hyvC.ksi jout,.rrr teken;iiin,vaihtelee
rrielä. sen nulraatiri:ti',-lainen.on l:,ritteen lrr:nto -si1l oinrkrr-n 5gn h::.nLrllil ja
tlinlc::: '<ako:-.r: ?n se on. ll*ntc ja lioko e irr:i"t siriri.r,,laan o1e aj-r:oat 'teki;ätr jo*1i
jotka- ilröpano"r;en kcon vnir'tt:i.lvetritu-tta rrj il-l-ä voinme lrarkeastj- hahmotell-a

,oran tu1 evaisuuterne ar.: rctal 1in uuineni_sea, samalla kr_:.n seisoirine 15;itönrne
luona esin iIäneenk;rrö1äisen talllir ;11isi1.lä tod.istel-1en itsel -'1.e,:ine, että-
jurr-z'i tänan automoblilin minä halr.tan sa:rttaa l-oistoklraeseen 3s[]1no
Intisöintit;rö tuo sitten tu1lessaan erilaisia vaikeuksla, joiden mIäri.i.än
vaikuttavat es j-n seurasvat teki jät: autorirobi j-lin haz'.r-inaisu,us, iki,i , ::a-
kenteelliset ratkaisut ja jopanitoitus järjestelrnä, jonka riuk..risesti lrito
on rake-nettu
Annan tässä ]rhden esi:rerkin jokaisesta luetteloiroastani lrohdasta,iotta
luki ja.11e ei jäisi epä.selvd.ksi,miten vilike udet syntyvät, s11:l-ä l-uki j::.
nyös tletää ,e1;td. valkeuri.et on rroitettava, jotta trr.l os olisi hfvä.-."
Itlafvinaisuus rnerkitsee h;rvin sur;.rel1a varinrtlr.riella sitärettä. varaosia on
valkea saada ja usÖin myös tietojen saanti ko laitteesta on v:iJreaa. Vasta
painona on todettavar että harrinaisuus 1lsein on arvoa nostava teki jä rlcun
on 1'ryse entisöicl;'rstä laitteesta ja on sil lä aina hintavaitrutLiksensa cnti-
snimät tömänkin kohclal.Ia.
Ikij merkitsee pal jolti samaa kuin harrrj-naisuus er.ityiser:t:- Ijrr.omesra, jo:sa
ensimmä.lstä. maailmansotaa vanh.empia 1".:.itterta- ei jrrriri o1e. Tä.1--t-eisen
entisöiJä toimii to,1e11a yksin.
Rakenteelliset iatkaisut voirrat olIa ;rlrsinkertaisia tai'monirrutk:=i-sia,
samoin.kyselnen ratkaisu saattaa ol.l-a jo pois käytöstii, jo.lt.ojn voj.t o1la
vakuuttunut kunnostustyön yhte;rdessa. tulevista rr:rj,keulrsista. ri"Ian annattj.-
taito on kad.onnut tai on katoamasiila naastamme tai tiriir-nenet^1niit on nois-
tettu käytöstä jne. nsimerkkinä. nainitsen luistia moottorin, jcnka lrunr.os-
tamistyö on varmasti eriluokan työ l:r:.in jr:nkin klassiseu sivr-rventtlili-
moottorin kunno stamin en.
}{ltoitus jä::Jestelmän hal-usin ot].aa tähii.n mukaan siksi ,ett,':. o1,.,:n vrine
vuosina havainnut tä.äl1ä Suomessa errt tiiin :iopeast,-' s !. r 'e':-;tt,iv't'.n nilt j -
metri järjestel-miin, jol-1oin vastaavastj- f,rr11s ji.1r je::telnri h:rv1na1§tr.lr.:.
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havainto$räni mukaan tä.stä on seurannrrt tuumajärjestelmä1s6an työkalujen
pulttienrmu.tterelden ja l-a:;.kereiden saannin vaikeu-tr-irninen. Jsirnerkkinä.
olkoon h;rlsysa::ja, joita millimetri järjestelmän nu.kaisina 1öyriät joka pai-
kastarrnutta tuumajä.rjeste1n.i. juosuttaa halrijaa jo rrova.sti. l{intaerot ovat
nyös mel}<oi-set, h.arv-inaisemci tietenliin ka] I iinr:i. Ä-qia si ole väh5-pä.tö.1-
renharrastajillersillä valtaosa en'bisöttävärtä" kalustosta on tätä, nykyl-
srn .jo harvinai-semoaa ]ajia.
l-ntisöinnin arvostelun peniste':t.
:irl.e1lisestä olet voinut havaita",että eri -'l-aitteiflen entisöinti on varsin
erilainen työsuorit,.rs ja i;uitenkin joka keväises"e. retkeilya jokutsussa
ni.et entisöinnr'n laatuki-Ivr:n tapahtuvan veiin kahdes-qa luoka-qsa,ltttd.emmassa
ja v.,.nl-rernnas:a, liil-p:,ii-l-un järjestdjien s,r.rr.ri vaikeus on oil-ut j;,r ilneisestl
t,:rlee olenaan nil-1iaisö11a :nita11a mitataan -.ril aiset työsrioritukset niin,
että 1oppr.;t:r-1 os r,luitenlcir: cl-isi oiks',1,1 e ntul:ai r:r-.n.

iilubinne toininta-aii:ana o:r liokeiltu rnonien esirn.erlrliien rnr:lqaisia arvoste'-
1u j;t"r j es;ielmiii, j r:i11a l'-ailciller on olll.ut ]'ksi Jrhteinen teki jä , ne ovat anta-
neet kilpailussa lopputuloksen.
fulcsten orlreellisu,;rlerita voicia.j.n varrna,an o1Ia montaa mieltä, mutta nii11ä
kqr-rroil-la l;un ninr olen o-l-l-ut nukana tuornari-qtossaren o1e havainnut lcoskaan
t j-etoisesti -!i,rittii.viån saamaan jotain" tiet byä laitetta voitta j;rksi-,mutta
1c.,il.tettJr a-nrostellrpenrste on saa't'Lanut antaa arvelluttavan lopfritulok,sen.
Le::ror:. scuräiir.vas , a j oitalc j n esimerklie jä nenneiltä vuosil.ta, j otta jäsenistä
h-i-e-:ia.n n;,icis.i-rmillaista polkua on liul jettu. Luki jan on myös hyvä tiåtää., i.,'r
ettei t:.rnä.n artiltlrelin lcirjoittaja oIe klrrh,in ]ioko toiminta-aikaa o1lut
rirlilrar:)a ent;i söintityön laiLtr.rkilpaa selvittelemassä.

o-in:intarrre allliuaikoina entisöinirin laatukllna käytiin vain yhdessä. luokas-
,e11 j:,,. se k,ibsoti;i in riittilvii.ksi. Perustelu o1i nyös1rin varsi-n yksinkertai-
nen, e:..tj-:öintityö liohdistr: j. Iähes' 100,1: sti 20-1ur.'r.r.n autornobiilei:'in, eikä
o1lut '|,:rveti.a 1isätä. lrrol;lcia. Toiminta.rnie alul.sta hyvin pitkä11e'50-1u-
vi.i']-l.e asti olivat JO-lr;-run pyöristyneet automobi:.1it varsin syrJityssä ase-

.!nassa ja.-<el 1ar-sen kä.ytr;äj:,iä. niriet+;iin lii.irinnä vanhalla auto1Ia ajeli jana,
eikii varsina-isena harrastajan:. Täni.jän trlanne 5C-luvun os:.1ta on h-i'viu.

sarah tanai-:ien . /?ÅO/
V,orrrlr fentisöintikilpaan osallisti.ri Pasi Å1in Turusta 1910 l-rr.vun

rte;rrri11ä ja i'.ari LlaranJro 1919 ma11ise1la rrord. 3ec1ani11a, jolloin tapahtui
vaikea vastalc}rain asettelu.
lr,romaristo tutki automobiilit ja lord. selviytyi voittajaksi. filanne jchti
r.relkolse.rn pohdiskelrrr-r.n, sillåj puolittain maahan vajonneen Steyrin entl-
söinti yksin Tnrun suunnas::ra oli varmaan t]rösuoritukse:ra eri luokliaa. kuin
varsin hyvin sä-ilyneen loi:din ku:rnostaminen,kun vi-elä huomioi,laan,että
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tuoiloin jrordiin 1ö;,.t;ri csia koti,-:r..rlsta.:;in sul:le::11:- e: r/.:.i-1',r..Lto,'.r' c'i,i-.

Tapau,S antOr Si ertenen ,ialra:l kiJ-pai 1r-r lr:a1.tee n 'l ,iollkc-:rn rr:,:,il'1.:al:-.r.ir-ll. ,!ie ei
hetr tapa.htunut.
Tärnän jdlkeen l;okeiltiin myös ko::rointa, jo1<:- p;r::1tj-i l:iioiaioimaan tl,rön

den erilaisten rnuuttu j ien avulla. ?orl rt li i n '!:r.i.i-teni in ke::tar.rit
että,tijstä seui:asi laskutoimitr"lks;ia, jo'ira ei lr:'bp::-iluli:ivän kiirr:essii
rnahdolfista suor:ittaa ja näin "lrioki:ajrko cl-i.b-l;-'1.-llit entis;irntil:ilp3..:.I1.
;irvostelu-ty§ s ,oritetaan kohte j-tti.in 1:, n'.;, rr,'1en lrohtei J en iräärittel:'.1
josriain näärln r,ra:j-hde1-"1-ui' iil-los j-en li.;uluesra. P-i s jr,*,ri 11e jae'r,-r,u.'-kohde

telO On O1lU.t 1;!rrf,äg1:2. -qi1l Oi:11 ,l-i.11.r n.,r '.:-i',q i,',,;i -.tter::l-al1 ,1. trO:l"C

kilpailriis=:..art 1,7':1:rl::in:; ä 1r-tettelo:'r.. ';/-t:1-''1'r,f i c1i vailsjlr le*':'-i-
1i:ta t :)O'aa" on -a,^'1,e1-' ;-'" 1^,'--7", tr'?-i "l 'C.1 :':')i''.,,, l-l:to'':c,bi,-J-c; ' illt'ri To:a'o :: ;'t. 2.11,:z:ft',.*: ' t; :- :" t-^ ':;l " ' ' ^r 

" ,

ier.T-'tzvit la lra.iheen'- o1i l:-1r.t,, :i',::'iii tn'a: 'j:.ra =)- ' 
'-:: itra:r.,i-i 1':6;11 Ir-l

. 
jossa ar-rtonobj-11i ;:ettiln 7 - ia osr'-;,-alr.rc's,:,.;rr jo-lt,:. t.,n:.:"::', ?.1:

antaa ni j stä. t - 1) suo:ititeprgtett'; ,'-o'nkc ln rrigNarr.rl-i '-!'-j o1t rr:.1 ,'1.,,

o-1 1en '1 O osa-alr-r-eesern )?.eliu t.r::1.'*str;s ea':ttoi ant:.:-r. ^n-j'fi; ':1i

l,:1u h i n

'i .\;):)a

lr'* I -'l n,' . ' '!'J,

c t"'t ti:i r.

i rrL.'. 1

1973 otettiin oija-a.1 ue jaoksi ame::il,lra] a l sert i)':i11 ; p r.;r-,rf, lil;ij iri;5. r'i:::l

1. {orl 4. Y'atto-oaa taL kuomu 5. I'iro-na'Li}rcet ja piri:r,oitte-,t 5. ii:,:-;r,1.6.,,l"*

7. Verhoilu B. i{ittaristo ;a ko jelauta g. :;;ntisöinnil lL:i" sairvr-rl,etlt

pistettä. l'iainittakoonrettä aikaisenmin käyt Li,i.rnij.:nr.e i:;i1o ol-i 'ra.r:sin
sarna kuln edeIIä luetelturnr.ti,a nvörä-t :i:enkair,.een ol jvat a'tt1z?r:,.. l-:olion::.i-

6uutenaatl, samoin koriosien sovituksia on joskus tutkit-i;rr olnana os;)--alu-
eenaan.
CCCA: n periaatteena on rnyös automobi i lin to-i-rinfrai
se tapahturiu seuraavi& osråi-rllueita tarlcastatnallar.

1i s uu"den ti.r-'tki:ii-r,l:n

1. I'ioottori, kd.ynnistyminen ja lrä-ynti. 2 . Lasi-nl:;..;.hilirne t.
ja pakoputkisto.' 4. Jar::utrkliyttö' ja seisonta '). ilalot (,. f ;tt.i"rr,._*k', )-

7 , fi.enkaat 8. Ikkunat, mekaaninen toimj nta, avonr"l l-ei:res ik1,-un;-:liinli en

kiinnitettävyys. 9, Sähkö johdotulcset, niirlen ri i'r,t:ivlr../s ja a.serlnu-stara.
10. Jäähdytys jär j estelmä 11 , Toiminnallinen aJ-krrpe ::ä j s.';''s

Omissa ajoissamme toiminnallisen osen tutkiminen o1i ensirnmäistä kerta.a
mukana-kevääl-lä 1976,mutta sitä ei voitu- viedä lä.nj erie1läf i.retel-- u'rra
1aä juudesca ja stksi s11-1ä. osin jaettiin pi.stel tä q'- !, ;otl,ei sen r7si1--11-

tus ]-opputulokseen tu1lut kohtrnttoman surrreksi. Ja::,:r-rGJ;ohta l:rritattiin
vii.valiarsillä nirtä ei tuomaristo liokeillut )a rnrir-rtlcin hava-i.-nr.ot 'tuo:lari

teki-vät käyttämättä itse automobiiliä. Omist;t ji,t tel:i-;5t sen, i,ri.t,?'i trroma"ri
py-ysivät ja toisaelta tuomarit telcivä.t autonobi ilien tcinir'ln.rstl hervi:j-;:
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ja reltin varreIIa,
Tuomaristo
fugmaristoon on yleensä pyritty saamaan J henkilöä, joi-sta yksi olisi
lls. vanhempi harz'asta.Ja ja jonka kilpailrrn järJestäjät tähän kutsuvat,
yksi edusta$al järjestäfää kerhoa ja hänet kyseinen kerho nimeää,
Näin valitut kaksi valltsevat kolmannen, joka mie1e1lään olisi siitä
k^rhosta, Joica järjestä.ä ajot seuraavana vuonna, jotta jä.rjestiiji1lä
olisi etukäteen tietoja tältäkin kilpailusektorilta. Tä::ke:,lnä piC:in
sitä,että mukaan tulee uusia harrastajia ettei tär::il kilpailuosa jä.isi
jä'senistöl]-e tuntenatrornaksi, jolloin se helposti alkaa tunt.a varsin
sal-aper'ä.ise1tij.. fämän kiz,jOittaJalla on o1lut kyseenalainen kunnia toi-
rnia usean vuoilen ajan ns. ryhmän vanhlnpana ja clen pylrrlnr;.t ylecnsä.
palkinto jen jaon yhtelrciessä kertoma jn sen miten lopputulo*" orl","r"i*rrr.
Polkkeulrsen tästä. tekivät ?isuyt_.u_n ajot 1975rjo1.t orn l-opnutulosta eiselvitetty ia niinpä sitten sunnuntair-.aamuna 0u1un polkien 1ähtiessä
kohtl kotia kävin oldsmoblIen onistajan kanssa 1äpi hänen automobiilinsa
kohta kohrl.alta ja toteslnrettä. tämä varmasti oIj. tarneen,srllä het_
kessä o11 ympä.ri1länme kokoontunr:t rnelkoisesti harr.astajia ja uskon
että ou1ua kohti lähdettiin kokemusta rlkkaampana elkä tyrmättynä.
fuomarin tehtävä on va.rsin epälciitollinenrsirlä vu-6sien työn tr.rgrimi-
nen pitä'ä pyrlliä sucrittamaan nositrivisessa mielessärmutta siiraä
joutr'ru myös puuttumaan epäkohtiin vaikka hyvin tietää että sa::vutettu
virheellinenkin Iopllutulos on ollut kovair' työn talcir,na. Tuomaristokin
on vain ryhmä haffastaiia ia hekin vo-ivat tehdä vlrheitä ja ovat myös
tehneet, ovatko virheet o1leet se1-l-ai-qiarettä ne olisivat vaikuttaneet
siJoituksiin, jää. tietenkin arvoitukseksi, mutta r:skoisln ettei nä1nole tapahtunut.
ff-inittakoon tiissä pari taoahtunutta virhettä, jotta llkljat näkevät
nissä tuomar-jsto on erehtynyt
I{euruu-]-r'a pirlettyien ajojen entisöint.lkilpaan osallistui Citroen Sportjoka o1i- varr-lstettu ai-rtomaattirikastimel-"1-a ja tuomaristo katsoi etteiauto o1lr'''t tältij osin alkuperäiskuntolnen. I,[yöhermln kuitenkin auto-..rmobiilin omistaj,'-r osoitti,ett:i. autoon ol-i todel-Ia heti rrutena mahdol-lista -saarla valinrraisvi,,::usteena ko laiter- virhe oIi selvä.
1976 retkeil;,rajo;1en yhte;,dessli. sattui virhe, ioka on ilrneisestl pahln ,

a-"-lekirjoittaneen l':ohcl.alla kosriaan sattunut näissä entisöintiklIpalluis-
sajasetapahtrrj,irud^,rnansarjanvatttajaautomob1i1in]cohcja11a
l'faybach auton verhoilumateriaali tulklttlln keinoaineeksi vaikka ky-
seessi-l o1i aito nLhka. Tähän voin vain sanoarettä. nnateriaalin lardusta ;r1
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.r'ld,en 'r j-Steor. -i',*-:,,?i ..rO j-ttOe.,

:i:l;':;li,1T;:,:l;;;=;:1:; ;';:";::: :i;:;ffi:'ä:;'ljll*jlijfl
: l,] qL]

jO u;ea.mi:.:ånsa a.ioi3i.:t on c1l-ut till'-:':'le sell,ai;::en, eitii' -Vhti tarJrasi;etåJ

vaå osaaliretta kohtj. On jii :i':'.rli.t ä''1t:t;,,. -".3-;:i J nlnUrrtl-'ra je ^+L'1 *"*"- f !

1i' ',:T:. aik',a tuoo:,;ri5to ei r,'oi kä.;lttää ;:a.i:-has ''zri7z';-71t;;öta 
"";";"''';;;; 

I

,:i:it:i::T1
-- llti r tr-. i.,,"1 i1;r,r6tii:.1 gr-1.:' 1,'^ ca':r.l -,-i: l.

Sanaan tllaisu.rrteen oo prrl-i l';,' i::i,:,:1Q.it!:1, nyös ail;aiisem i-n raainit-bu tulog
ten selvitte1l. ,iaten al-n';;..ktn ;:inulle l:J.1pai]upäivri on ollut nrin kiirej
ntnettei omas.tl1 os:.r-l-'l istliiiser-'ta. o1e oll 'l ut 1uheit:'tlla"an'

;;;:;;"1"]Zt;:i:-;1";.,,,-,u..on ,uoior.r i.,r1,r, ,n v,rodrn kilpail-ussa jze- I
tut tl iste-t ja tau.luj:on j-1)reen on s.,i-r-ea sel.r-it]rs. vaikiltta.nei''ta teti--t
jäirt:"i. -€ I

^

lb

IA
E/W(-ta hd,v,,/,, 5-ärr"å .El

VARgJ-re-Å Hyvät harrasta Jat, måassamme llikkuu kalkensorttlsla job-
barelta Jotka esllntyvä ml11oln minkäkin museon pstomlehlnä, tocietil-
suudessa he ulttavat saallinsa mulcen rnaiden markkinollle suuremman ta-loudelllsen edun saantlmlelessä, fTnjifwX?iji XlUfnfstÅ rriimÄnirlrlnsTElr KArS-sp. l/J
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:rrilLlyksen prsteet.
I,loottori j onkinr.,e rran savutti reitillä ( +. lO ) . lasinpyyhin liian
moCerni( 4 ). lakosa.rja ja putkisto 1ähes täydelllnen ( 4,75 ).
Yalot täir,ie11iset ( S ), 1..änrmerkki täyd"etrlinen ( i ). Renkaat

melko hyvät ( 4,5O ). Tuulil:.sin lista puutteelllnen ( +.lS ). Joh-
dotus. toteuter;tr: nodernej-n johdoin, jotka heikosti ina,.:.mioitut!. ( ,.50 -\
.Tää.hd..rtys jär j estel:aä.ssä vuoto ( +.Sg ) . i'iatot poikkesivat alkupe-
r'äislstd., alkrr-peräis;rys ( +.lf ) . 0sa.-alueet: I[oottoritilan entl-
säintitaso ei- vastannut muuta tasoa ( l.So ). Alusta erittäin hyvä
( g ). K,rl j ettajan ovi roil':lcuu ( g ). Kattc-osa erittä.in hyvä, ( 9.50 )

i tlll'u.Iieto;en pint:ii,:äsittely 6"1[lro ( g.5O ). Tu-nrnan osan lna:;.1iplnta
krhea ( e,ZZ ). jtr.ristuimen verhoilu hienan lattea ( g ). Iiiittaristos
vie;:as 1r;r12-t,, j::. nerklirralornu''cta erittäin huomaama.ttomasti asennettu
( g.l-: )..-irLtisöinnil-1ä saavutettua alklrperriisyyttä. alentaa vain taka-
1ok:rsuo; i st:i puut iuvat vi'llinauh;r.t ( g,lO ) .
Cit::oenin prsteet.
I'loottorin käyn-r,i k::.1iseva, öl jlrvuoto ja ( l.SO ). lasinpy;rh.ln epäaito
( t.=O ). 1'akopr;.t!':i or-rdosti ripustettr-r ja litistynyt (l ). Takavalo
pL al-kuperäiinenri:i,r:i.t r..a1o'r er-lttä1n hienct ( +.fO ).Äanimerkki täy-
:.117].1-!v1r2v- :. ,' ), 1e:.:'.t't.r.t Tiorlci\ vi2v11:i s; I ( 3.qo ), Rdikiä tuulilasin
7:e1tylrees.ä. (. q .=O ,) .' t::,:ir(,j olrdols*a soker:irral-a1i j-täntö jä ja erlstys- .

nauhal-litoksia ( + ).i::'rhr.l.'ti.s jär:jestelrnä rruotaa ( q ). Alkuperäisessä
f,i;.y-Ce1J-inen ( 5 ).
0sa-alueet: I{oottorit j-1assa lrikitseraton '}rruunumutteri ;a'soiimaton
f,r,ru-lettiraen hil:na ( l.SC ). ;iuto 'tul-l,ree kierossarmr;-rtten eritri;ä.in hy-
vä. ( g ) . i'iiklat tavaksL taz'lroite ttu.ja pinto ja kromattu ja ko j elaudan
ninta.kiisl-ite1y vaatisi entisöintiä, ( 0.fC ). Iieltainen ila.alauksen osa

varsinkin luilltkujen osal-ua v'd..ttL)vi-2.. ( 7,5a ). l,rerhoilu hyvä ( g ).
I,fittaristo hyvä,nutta liirnnön:ittarl ei toini ( g ). iinti-söj.nni.1-1ä saa-
vutettrr allruperä.is;rys tä.-rr.le1lirren ( tO ).

I{aybaehin pisteet
Itocrttorin-käynnissä. naputtava sivr-iii,i:rri ( a, ). Cikr:annrtol einen lasin-
pyyhinmoottori kehysaukkcon s6rj.rnaton {, 4 ). }akoscirja ia ::i,Lkoputk-is-

to täydellinen ( S ) . 3eisontzival-ot engl:rnti'l:' isrralrris t'riset, arvioi--
tiln ei alkuperä.isiksl ( 4 ).,.iänrnerl:l:i täycle11.i,ten ( S ). -,rararenka:rt

eri meql:k.iset ( + ).Ii.'kunat mekanisrneineln f,ii.ydel-lliset ( E ). 5r','.-lrö-

johdoissa teipnisidoksia ( + ). Jä.r'rhdl,'tys järjestelmä t?,iyd,e11lnen ( 5 ).
Alkuperäisyys tä.yclollinen ( tO ). 

O

0'sa-alueet: lioottoritila erittäin h;'rvä ( 9';c ) ' 'Ahistassa ]tar'la::ni-
pntken pintakäsittelyssä puutteita ( 9.2's ) , O''ri enlsolivurrd esria toi . c ; ';t
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nista ( g ). i{,.rci:r1r er.ili,5il li:rrr;j i::,itta ti:vi:I..1.-i.t.-l ,,rl 1.::.,,:''t -j:

Saji, eivlit v:rsta:_,,. a_-L'iri;.ierii ist:i ( ?,il ). ,1r'o:,rrlril:rr':: ',?,',i,.,.i1 :rlr-

heu:ilisyj.ksi:,i, toir-seri lyhil 1'rn rrillr.ist: jan ni -li .r::ct:rl 1-1,:s :-^o'i:.

cl--i.si pitr nirt ':.:iiirvsvii-;r;- erliel't )rron:-rtsta ( I ), -'''-.:lr.rlat-ir'l-r r'':-j '' lrse'i
,Leikot i 3.2} ). ','C-,'lrr.l,jS r.- etr':-istu|r.'l,eri r'.r',icf o 3 j vlrst: all';trer':ic-

tä, nr;nol;se-l; 1i7 )t::,lt:f,, nr.1erj.a.a1i ist,-rinirr:3 vjLll-ieel. I'i1ie1 ( ".:c ).
r,Ulti ji:n 6ir 1-i;r.7i L,l.r.O;ir.:t.l ,e1, 1;.i {rnii nisteil'rii rJ ol j ir O1L:i''i ?'.r^' iO-"

tlrO;tirrit olilr ivrrt tr;-tili.rrcet rnal;erl a',l1in tarlie':llin. ,'l- f iarlsto t-:'-

<1 c1 linenr,ll-iti,a kc;elairjan liil.l:ilsuS.iljemlln hr:jl:lro ( f.O ). 'lnti'-:'|nn:l-*

1ä ;:1.:lr,rr.;-tet.i,r zi.r:uter:ris',r- s jt; 't virhe l-lisestil. nateriaalrs l;a lelrti--
,r, s,..,: :i,rs j^l:rö.'?r-t -..rak.i ( ".5C ) lrsteieeall .

f 1','*",raa ' -,,n :,',isteet.
1",-rct-t-orj:r toi.iint:- t:i.,r"l.,ll istt ( f ). lasinplr'.-,'hin 'rir'ho'-tiln ( I ).
lat:osl.r-i:r .rr-.. r:al.:o;tutliisto ..ri l'.;iin h;nr-t i 4.5n ).::'lril''t v:-Lrsrn I'o1-

11 _i 
r,tJ, ,,_, J. s i I ..i I'il:- i ', + ).Ä:-,ni;rc:"r.:'-i t'';'1alli:--,: (i ). I-i lrai-

.l-u.n : j.no:: arito, jossa klilrl,'i r,nl:lat eriti,iln h.','vä.t .*e se:ra.: me:llrlli:i

;S ). Ikl;itnois;tlr-.,.ks-i- 1.rsj r:ilrl'i ( + ). ll';r-r;oråot f i'-Ler,: al-jiltoer:-ri-'rt:i
,.ra1,N:13y'il / 4.ia ). J:jriirrll,'ty- j:rz'jestelrt'i terlliost:.atti si joitettu

1,:tll1,;n j : ;r!rje.; i,clr,i. sr,ri vuo'tc {, {. f f ). ,ill':tr-r'.:r1.i 5;,r;rs r11.:vij ( +.'l ).
Cr sir. !i1-',1e91; 1,,'rlc;r-:il,serr istcssa ö.1 -i:'rrr.ioto j:i o''ikolrrtkr e-i vastal all:'r-

ler,ijst:j. ('r.5t ). Vi-,.sei,1t:lnntrclrilen lLol:as'tojali-t"i: L:iero ( f.l0 ).
l'atto-osa. eril;tijin h;,,vii ( f .fO ). 0vtnl-.:.hYC"ien ja 1;;ht-,r"it:': 1:::orllaus

tiej.r<-l:o ( t.'.^ ). rr:.f3irllseir.a Iohlteilria jotlta jchtuvrrt siit:i.että,
.,r-,''.t n' t;g l-at'f u i "-." r.f'ln j: ':' :,i'.:--r11 t ^ul: on ri le :lt:an':t .:l r: j tYlr-

Fr .r JCra r? l-irintr.r ei. lre: bii ( I ). Veilror ltr eritt:,ii:. hyvä,nnt'La auton 1

l-:,: ,:lll:lrn 'l'l''illaen hiem'-,'t 1C j stelies ( f .:: 1'

i r I r'i'r:i.r tc er:i. i:tiiin h;rv:irnSItta 'l.;o jel-auclatt harls jli:isl ol'le.cn kannes':a

vi r:lir::-11:s ','.s ( q,ZS ) . rL-lisöintiilr I s:avutettuq all<i:'pc:"-:i"'''-itn.

t,i.si'i .;;:;i li h ln'rr:i I cistelial' rrerhoilr.r- ( g ) .

rldell-isen pe,'u§tee11a lul:ija sa:-ne: jonl:inlaisen kSsitylrsen sj :tä
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SUOM.EN ENSIl\4MAINEN AIITOITIAYTTErY HEr-SINGISSA

20 - 28. 2. L926

(Suonen Automoblirikaupplaitten yhCistys r.y. )

S.A.Y.

Julkalsu vuodelta 1945.

Jo Yhdistyksen järjestäessä ulkomaisia suhteitaan oli ajatus autonäyt-
telyiden järjestämisestä Suomeen ollut mielessä. Vuoden r9a5 kuluessa

sitä eri yhteyksissä harkittiin yksityisesti ja hallituksen kokouksessa

syyskuussa rga5 oli asia virallisesti esillä. Tällöin päätettiin ryhtyä
asiassa Suomen Messujen kanssa neuvotteluihin yhteistoirninnasta ja
marraskuun e5 p:nä päästiin Suomen Messujen ylijohtajan maisteri
F. Hallion kanssa myönteiseen päätökseen, jonka mukaan autonäyttely
-- ensrmmärnen maassa - järjestettäisiin v. r9z6 alussa.

Autojen ostajille tervetullut oli yhdistyksen helmikuussa I925 tekemä

päätös, että autoja vähittäismaksulla myytäessä annettaisiin ostajalle

haltijatodistus, joka esitettäisiin maaherranvirastolle rekisteröitäessä

autoja myyjän nimiin.
Vuoteen lga6 siirryttäessä oli keskeisenä kysymyksenä maan ensim-

mäisen autonäyttelyn käytännöllisen puolen järjestely. Tammikuun

4 p :nä pidetyssä Yhdistyksen kokouksessa päätettiin, että näyttely pide-

tään helmikuun eo-eB p:nä Kaartin Maneesissa. Nayttelya varten

päätettiin laatia laaja kuvitettu luettelo.

Tulevan autonäyttelyn valmistukset veivä,t runsaasti aikaa. Kun
tarkoitus oli jo ensimmäisestä näyttelystä saada näyte siitä, mihin
maan autoliikkeet pystyvät, oli luonnollista, että työskenneltiin innok-

kaasti tämän merkkitapauksen hyväksi. Jo edellisen vuoden aikana

oli m.m. tehokkaan sanomalehtimainostuksen avulla saatettu yleisön

tietoon, että seuraavan vuoden helmikuun lopulla Helsingissä Kaartin
Maneesissa avataan maap ensimmänen autonäyttely. Mainostus ei

jäänytkään tuloksitta. Sen yhteydessä ilmeni samalla, miten laajoi-

hin piireihin alan harrastus oli jo päässyt vaikuttamaan. Autonäyt-
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telyn samoinkuin autojenkin mainostus alkoi jo näinä aikoina vai-

k,rtt.u esikuvallisesti myös maan mainostoimintaan yleensäkin'

Kunyhdistyksenperustavankokouksenjalkeenpidettiin.lensim-
mäinen vuosikokous 12.3. 1925, oli yhdistykseen jo liittynyt useita

uusiajäseniämyösmaaseutukaupungeista.Puheenjohtajaksivalit.
tiin edelleenkin insiniiöri Kuno K' Kinnunen, varaPuheenjohtajaksi

insinr;<iri C. H. P,o"op., hallituksen vakinaiseksi jåiseneksi johtaja

j. Korpivaara sekä varajriseniksi majuri L' Nordensvan ja insinööri

A. Åkerman.
Helmikuun r p:nä 19z6 pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettnn

tehdä ehdotus uudeksi asteikoksi käytettyjen autojen myyntiä varten

luokitellenautotneljäänpääryhmäänjatavoitteenasäilyttääauton
romuarvo ro /o:na myyntihinnasta §en jälkeen' kun vuotuiset alen-

nukset tekevät Yhteensä ga %'
Eilienesyytälähemminkuvatakaikkiavaikeuksiajakaikkeasitä

työtä, minkä maan ensimmäisen autonäyttelyn järjestely aiheutti niin

jarjestäjillekuinliikkeillekin,jotkaolivatnäyttelyssäedustettuina.Sen.

sija^n voitaneen siirtyä itsc nävttelyyn ja se n avajaisiin,jotka tapahtui-

vat helmikuun 2rl p:''i l9z6' Avaustilaisuus muodostui autoalan kan:

lraltaarvokkaaksijajuhlalliseksi,silläsitäkunnioittiläsnäolollaantasa-
vallan presidentti Relandcr puolisoineen, ja adjutantteineen' Heidät

vastaanottivatporitaistenmarssinsoidessanäyttelynkomissaari,insi.
nööriKunoK.KinnunenjaSuomenMessujenylijohtaja,maisteri
F.Hallio'Lisäksiolivatavajaisissaläsnäulkoministeri,puolustusminis-
teri, sisäasiainministeri, kulkulaitosministeri, kauppaministeri ja sosiali-

ministeri, Yhdysvaltain ja Saksan lähettilät: *O: useitten maitten

diplomaattiset edustajat' Keskusvirastojen edustajia jne'' kaikkiaan

n. 4oo henkilöä'

Kaartin maneesi ori aistikkaasri ja hillitysti koristelru, perällä suo-

men lipun ohella Yhdysvaltain, Saksan' Italian' Englannin ja Ranskan

liput. Näyttelyn komissaari lausui tervehdyspuheessaan m'm'

,Naidenuutuuttaanloistaviennykyajankulkuneuvojenkeskessäsei-
soessamme sallittakoon minun palauttaa mieliin se osa) mikä automo-

biilillä on viime vuosisadan aikana toimeenpapnussa niin sanoaksemmc +

mekaanisessa vallankurnouksessa' ' ' Oq laskcttu'että liikenteen kehi- ' "'
tyskolmenviimesukupolvenaikanaonalentanutkuljetuskustannukset
e5o kertaa alhaisemmiksi. Tämä tietäå samaa, kuin jos maapallo meri-

neen, mantereineen olisi supistunut 25o kertaa pienemmäksi' siis esi-

merkiksi Suomenmaa jonkun pitäjän sanokaamme Nurmeksen tai

Iisalmen kokoiseksi . . .» Kun näyttelykomissaari oli lopuksi lausunut

ilonsa siitä, että tasavallan presidentti puolisoineen kunnioitti titai- ]x

suutta läsnäolollaan ja kiittänyt haltituksen ja ulkovaltain edustl]i] 'P

,"Ui r,r.trstusministeriötä, 
joka oli luovrtttanut Manecsin näVt1;l1ä

varten,luovutettiinp"ht""u"orokulkulaitosministeriNiukkaselle'joka
avasi näyttelyn. Ministeri. Niukkasen puheesta tässä muutamia otteita:

»Tässämeidänensimmaisessäautomobiilinäyttelyssäonmeillätilaisuus

nähdä, kuinka pitkälle tämä näytteillä oleva kulkuneuvo on lo sekä

käytännöllisyyteensä että sirouteensa nähdcn kchittynyt ' ' ' SiIlä

uudistuksella,jonkaautotjamuutkinnopeastilisääntyvätmoottoriaio-
neuvot aikaansaavat maantieliikenteessämme' on ikävänä puolena se'

mikäonmuutenominaistakaikilteuudistuksitle,nim.ettäsemak-
saa. Mutta siitä huolimatta, vaikka maastamme siirtyykin vuosittain

huomattaviapääomiaulkomaillemoottorikulkuneuvojenjaniiden
käyttöaineen hintana ja vaikka maanteittemme kuntoonpanot nii-

denlisääntyvänkäytönjohdostanousevatkin,ontälläalallatapah-
tuva kehitys kummink in lksi niitti nltkriseen maailmanjiirjes$tkseen kuulu-

n*r$



aia itmiöitci, joita ei uaida acilttd(ija.jlita uarstnkin sellaisessa haruaqn aswtussa

maa§§a kuin meidän, jassa sitdpaitsi rautatteaerkkokin ort aielö pwutteelttnen ja
elämti ja tatminta ltleensd uasta kehityksenstt alkupualella, ei liene s2ytri m-1tös-

kririn aalittaa

on nimittäin otertava huomioon, että sikäli kun automobiililiikenne
,'innan maantiekysymyksen kanssa kehittyy, pitklit ja hankalat väli-
matkat suuresti helpottuvat, joten ihmisiltä säästyy paljon ennen mat-
kustamiseen käytettyä, nykyään jo niin kallista aikaa tuottavaan työ-
hön, mistä taasen täytynee olla seurauksena, että taloudellinen ja hen-
kinen kulttuuri maassa entistä nopeammin nousee.

Toivoen, että tällainen näyttely, jossa suuri lukumäärä erilaisia
:rutomerkkejä on samanaikaisesti nähtävänä ja verrattavana ja jossa

ammattimiehet ja asiaa harrastava yleisö voivat tulla kosketuksiin kes-
kenään, olisi omiaan edistämään meidän oloihimme soveliaiden auto-
merkkien valintaa on minulla kunnia näyttelyn toimeenpanijain pyyn-
nöstä julistaa tåmä näyttely avatuksi.»

Avauspuheen jälkeen majuri L. Nordensvan piti esitelmä, aiheesta:
»Auton murroskausi maassamme». ote tästä esitelmästä lienee tässä

paikallaan: . . . »Yleisesji on ollut vallalla se luulo, että auto on etu-
oikeutetun yläluokan nautinnonvälineitä, ja siksi siitä on saatu mak-
.sazL ylellisyysveroa, samalla, kun autolla kulkemista on pidetty useinkin
rielrumisena ja väesrön tcrrorisoimiscna. Vasta sitten, kun auto on ollut
käytännössä pitemmän aikaa ja sen etevämmyys aikaisempiin kulku-
neuvoihin verrattuna tullut todistetuksi, on se vähitellen saavuttanut
sille kuuluvan sijan ensiluokkaisena kulttuurituotteena ja kauppaa,
teollisuutta ja elinkeinoelämää kehittavanä tekijänä.»

on kulunut jo niin monta vuotta tästä näyttelystämme, että lienee
syytä lyhyesti mainita ne liikkeet ja automerkit, jotka oli,asetettu ylei-
sön ,ähtäväksi ja ostettavaksi: AbWalfrid Alftan Oy: Fiat*Autola
Oy: Renault, J{wett, Palge, Packard 

- Autotuolti 01: Chevrolet,
Oakland - Ab Auto-Tractor Oy: Citroen, Dodge, Delahaye, Delage,
Graham Brothers - Suomal. Oy Daimler Mercedes: Bianchi, Chan-

dler, Clevetrand, Dennis, Singer, Mercedes, Rochet-schneider -_ Hel-
singin Aurtokeskus oy: Huprnobile __ Ab Hans Koch oy: chryslcr _-
Korpivaara & Halla oy: chevrolet, Brockway - Moottori Komp-
pania: Chenard &Walker, Diana, Moon, Fierce-Arrow, De Dion
Bouto,, Isotta-Fraschini - Ab Nova oy: Hucrson, Essex - Ab stock-
man Oy: Berliet, Berliet Gazogöne, Oveiland, Willys Knight _ Suo-
men Voimavaunu Oy: Ajax, Nash, Garford.

Voidaan täydellä syyllä sanoa maamme ensimmäisen autonäytteryn
antaneen voimakkaan sysäyksen autojen kayton monipuoliselle poh-
dinnalle maassamme. Pääkaupunki eli tosiaan »autoviikon» merkeissä

.ia päivälehdistöjulkaisi, paitsi suoranaisia kuvauksia näyttelystä, myös-
kin runsaasti haastatteluja autokäytön eri aloilta. Näyttelyn avajaisten
yhteydessä piti sAY:n asiamies, tuomari Eero Hagan ansiokkaan esi-
telmän nimenomaan maamme autokäytöstä ennen yhdistyksen perus-
tamista sekä kuvasi tilannetta alkaneena vrronna mainiten mm. seu- |

raavaa: 
?

»\zäitetään usein, cttä järjestäytyminen nykyaikana on mennyt .jo
liiallisuuksiin .ia enä tuhlataan aikaa ja työvoimaa turhaan yhdistys-
toimintaan. väitteessä voi olla perää, mutta usein käytänntillinen
tyksen toimenpiteet autokannan terveelle pohjalle saattamiseksi jo kan-
taneet hyviä hedelmiä, jotka ovat erittäin suuriarvoisiksi laskettava.

Viime kesänä kävivät Suomessa Amerikan Automobiilikauppakamarin

.ja Amerikan Autotarviketehtaiden liiton edustajat tutustumassa auto-
kaupan tilanteeseen täällä" Silloin jo he lausuivat tyytyväisyytensä
yhdistyksen myyntiehtojen ankaruudesta ja katsoivat, että autokauppa
oli saatu maassamme oikealle pohjalle ja paremmalle, kuin läntisissä

naapurimaissa" Yhdistys rohkenee senvuoksi lukea ansiokseen, että
Amerikan autotehtailijat, kuultuaan läheteiltään tilanteesta täällä ovat
alkaneet myydä autoja Suomeen huomattavasti paremmilla ehdoilla
kuin vuosi sittcn. Nyt.io myyvät eräät tehtaat tuotteensa kolmen kuu-
kauden korottomalla luotolla, josta ei olisi voitu uneksikaan vuosi sit-
I cn.
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WIHJE Allekirjoittaneella on tiedossa hyvin säilyneen Cpel Olympian -39
omlstaJa, joka on valmls myymään auton.
Tekni ikan Maailma Na 17. 1"6.9.76, eslteltlln ruosteenpelkistysneste
tRE-M4-Prlmer. Tavaraa ei o1e vlelä vählttälsmyynnlssä mutta Jos aine
kllnnostaa ota yhteyttä. §imo Pyykkönen 931-30800 t, 770624 k.
vAf Ir)AT\T lnlnu]1a on yhtä sun tolsta yIlmäärä1stä ],rereecles l7O:n osaa.
ffi-Efnnostunut TF,q 8:n oslsta. Eslm. varaosa auto tai vihieet sel--
fa lsesta . Pullskahtrlt vlhJeestä, *eimo Pyvkkönen.
OSTETAAIT ostalsln a1le -35 ar:ton tal rakennussarJan. Kalkkl mahdolLlset
Iiliäffi6ffiaan. Hlnta, kunto, ym tledot Jouko EeroLa,NäslänkuJa 5BJ-2 36220

Suorama.

MYYDAAN Zyndapp-moottorlpyörä .m 56 L75 c
Chevro-Let m-34 takatellne sekä Bulck m 28
OSTETAAN Chevro.Let m 38 taka jouset. LaBse

cm täydelllnen ja hyvä.
Jaturi Ja starttl.
Plh:taJa Noklantle 28 A l-
pr 444532 t ,32244.

Tlre

0STAISIN jos vaan joku myis vanhan käyntikuntolsen iLmalalvan moottorln
boxer, rivl, tähtl -moottorl tuJ,isl kysymykseen. Kalkkl klinnostaa. . . .
wlhJeet Ja vastaukset Mattl AakkulaLle Kangasala. Restauranta.
MYrDAÄN M-B I70 v -38 joitakln puuttee-Lrisuuksia autossa on h. 480 mk
ffimrn tletää Mikko Eerlta o. 932-2A20

Helatngln Sanonat ?6-08-U

mm.

Auto
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OSTETAAN Renau-rt 23-28, kaikenlaisia osia , mutta erikoisestl mootto-
rln ;a voi-mansiirron osista on huu-tava pula, kirjallisuus ja kuvat
Renusta myöskln i<iinnostaa, vaihtotavaranå röytyy yhtä sun tolsta
pisteosaa. vastatkaa hyvät vetjet. os. Velkko Tuominen Tout{o}antie 6.
33750 Tampere 75. p 931-645665.
N{YfDÄÄN Chevr.c-ie t 37 -40 henkiröaulon uusia osla mo
a a.Lustaan,ei perliosia. räh iViartin llkman Ii;ki
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Ost etai'n :

[,:oottori Ci]DL B/2i PS vnr. 1''.]il1

" 'rpl. II.l 'toren.gas \?x6 :' ', 't. il"i''. r'-'r' i i i i: 'a

r' ... j .,i ,_ -! -.r,--t 1":.f)r),r Kanina.Sa'l a

l rl" . qai 1-77 fi?,?2

V;ri!r<lol-aan:

5 l.,r-r1. l.lrir.rri.nrrrrlra-iqr:l.qi r,ra;r.l.irtt.rr.ia 16lt er':i.l.räi.n
Tl.lllÄ.S1)TN.ir\pyj .,r1't' hylrj in Forfl Å osiin..

I'r'ntt i t,i.sto
-Rrrotsinl<atrr 5O 705OO Kuopio 6O

prrtr. iItnisin 9TT-25275
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VAIHDETA,AN: vm .t 928 HUPMOBIJ, tal vm i928 CIIEVRoIET auton osiin
seuraavat tavarat r ,,2 k1p UlIti,YS 8 vm 30-51 ]9 teräsplnnapyörlä
STIIDEBAKER auton lamput vm 29.
CIIEVROi,ET auton J-amput vm 34. hyvät
pölykapselelta seuraavla, HITDSON, CIiRyst,ER, IIERCEDES 1?0 vA, ymymymym.
os. Jouko laurlla, HEISITIE 8. TAHTI gZ. puh 9I8-868b4.

$s$$$$ss$s$ss
OSTtsTåANl 28 Letukan
Markku Renko puh. k 6

lyhdyt, Austln lL 70 -5I puskurlt ym osla
51662 t 33too/444

€,§I,f,€,§{,{,f, gf,{,e

§yollill _ 
Zo-l'uvun autolhln lyhdynr-aseJa, suorla, erl kokoJa.

Olavl SalLlnen 36200 Kangasala p g3I-77OZZz

s$s$s$s$$$$$$

IvIISTÄ töYTYf ???? Opel plltz -4L etuJouset, tledot
Mlkko Eerlläl}e Vammala p ZBZO

LLLL§.f.LT,f,f f,{,9
tryANTrA tal rlrAT\IFAI'Ko rlnJa-auto ostettals, vlhJeet Ja tieJot
@8910'pännä1nen p 967 -t7t74

ss$$ri$$$$$s$$

IvITYDAÄN Ford v8 vm 40 Merhyry lahtl Kauko yIöjärvl p 44z}t9
{, §g{,g{,tILLL

MYrDÄÄN Bulck super -sl suora g-syl. aJokuntoinen, kotolsln Hä-
meestä. hlnta 1500 mk.
2 kp:.- Francls-Barnett moottorlpyörlä 50-s2, Jäykkäperäinen Ja Jou-sitettu, w111lers-moottorlt. tolnen aJokuntoinän, Llrrta oro"mr<rzr<pr.UoLevl Kekko puh.lIt. 94L-LZZ47.

lvqrp+Ä§ - 3 kpr trFå moot ,"fffy;f/*%tr1;t ccm yhtelshrntaan 260 mkI kpl DKW 550 ccm moottqrlpyörä vm l,9g8-gg hinta 3bo mk.Mattl Talvlo puh.11t. 94t-252O69.
$§§§§§§§§§§

Harley -Davldsonlln 1o0o ccm -zB -kaasutin, -lstulmen
te , -ens1öket.'f un suoJus, -takapyörän ,iarrunanta.vastaukset ITolevl Kekoll_e ouh.1lt. 94L-lZZA7

#r,{$t$$$$;$;$$;
-lY"yl ]oppupuolen De-soto henkilöauton ja /tat osla se1lai-
flrJqrlrslutta ko malleihln tarvitaan. Äsko Tarplla parols-
18 A5 74L30 Ilsalml 3 p. k.977-2Z7SO t.977-ZLB7L

&&&&&&&&&

Jous tola 1
plkalset

OSTAN 50
Ee6-myOs
vuorentle

OSTETA,[N

iIAJHDETA4I lft IvIYYDÄÄN 2 kp1 ievypyörlä hyvät nokia rresärenkaarItol{o 5,25x2L Ooppe1ln osat käy vaihdossa.Mikko Eerllä gSZ-ZBZA.
2?22Q???2

MYYDÄÄN teräsplnnapyörlä ro"' j.'puukapulapyörla 2t" Lähemmät ttedotpuh. 951-715I90 talnlala A.
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