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Kimmo Linnavuori puh.joht.
Kari Tossavainen varapuh. joht.
Juha Liukkonen sihteeri

Harri Immonen & Jyrki Lindeman
Jäsenluettelo

Osoite
Paimenhuilunpolku 6 A 9, 00420 Hki 42, 845 671
Perustie 9 B 22 00330 Hki 33, 90-489 028
Kissankäpäläntie 5-7 C 06100 Porvoo 10, 143 053
Latokuja 3 G 58, 844 398, 915-148 555
Tammirinteentie 10, 01760 Vantaa 76
Ritarikuja 5, 01700 Vantaa 70
J oupinmäenrinne 4 02760 Espoo 76, 805 3593
01590 Maisala, 824 672
Laajaniityntie 10 C 36, 01620 Vantaa 62
Paloheinäntie 1, 00670 Hki 67
Näkinkaari 13 A 3 02320 Espoo 32, 90-802 1021

Emännänkuja 2 F 17, 01670 Vantaa 67
Kustaanmäki C 15, 01730 Vantaa 73

Perustie 20 A 22, 00330 Hki 33

Kandidaatintie 14, Kauniainen
Kristiinankatu 2 A, 12 20100 Turku 10

Kuninkaanlahdentie 12, 02160 Espoo 16
Koskelantie 23 F 45, 00610 Hki 61

Orapihlajantie 14, 02620 Espoo 62
Tapiontie 4, 15870 Salpakangas
Soukankaari 1 A 3, Espoo 36
Palovartijantie 3 F, Kouvola 10

Gallen-Kallelantie 7 Espoo
Hessundin Kuusikko 21610 Kirjala
Varikko, 41660 Toivakka
Puontilanmutka 3, 01900 Nurmijärvi
Lähderanta 3 A 16, 02720 Espoo 72
Laivanvarustajankatu 8 a A 14, 00140 Hki 14

Temppelikatu 15 A 8, 00100 Hki 10

Marjaniemenranta 2, 00930 Hki 93, 334 130
Kajaaninlinnantie 8 C 41, 00900 Hki 90
Jousenkuja 1, 21420 Lieto
Mankkaanpuro 19, 02180 Espoo 18

Liljasaarentie 1 A 1 00340 Hki 34, 90-482 872
PL 28 04601 Mäntsälä
Pyynikintie 3 00320 Tampere 32
PL 10 55801 Imatra 80
Museokatu 17 A 2 Hki 10, 492 510, työ 609 4789
Eskontie 2 29250 Nakkila
21900 Yläne
Ravikatu 10 45140 Kouvola
Kissankellontie 13 00930 Hki 93
27230 Lappi TL
Tikanmaantie 21210 Raisio
Gutzeitintie 10 E 56 48100 Kotka 10, 952-15 515
Päijänteenk. 15 B 26 15140 Lahti 14

Ahkiotie 5 42700 Keuruu
89600 Ämmänsaari
Peitturintie 3 kp 4 61800 Kauhajoki, koti 963-11901
työ 963-11733
Kivitie 5 34300 Kuru, 934-3192 työ 934-3172
Hiivola 11100 Riihimäki 914—40734 työ 917-23281
Raappavuorenreuna 4 E 66 01620 Vantaa 62 898 263
työ 890 077
Lehtikujantie 19 06400 Porvoo 40, 915-153 210
Parolanpolku 8 A 15 20350 Turku 35, 921-752 970

Pekka Kastemaa rahastonhoit.
Arto Pekkola
Tapio Wiik varajäsen

Autot
Range Rover
3 5L-71, 100-62
75—52

75-51, 2200 TL-75
2000-65
3500-69
2000—67

75,-58, Range Rover
35003-74
3500-71

3500-71
3500-69
75-58
3500-69
3500-76
Land-Rover useita
Range Rover -75
3500-71

3500-70

Range Rover -79
Range Rover
Range Rover-71
2000-66

3L-65
3500S
2000TC—70
3500-75
3L Coupe-65, 75-52
Land-Rover-75
80 -62
3L -59
3L -60
Range, 3500 -78
2200TL -75

3500 -75

Range -72
2000TC -72
100 -63
3L -60
3500 -72

2000TC -73
Range -75
Land.R. -75

Range -72
Range -74
2000TC-71
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Peter Wirbergh

Erkki Lönnström

Esko Penttinen
Raimo Immonen
Lasse Vahtera
Kari Hakala

Eila Kuusinen
Markku Kulo
Alvar Saukko
Harald G Kraatz
Esko Aho
Vesa Liukkonen
Sakari Poutanen
Kalevi Hentilä
Hannu Moilanen
Jouko T. Suominen
Aarne Inkinen
Jaakko Perko
Leo Aalto
Pentti Oksa
Maj Tötterman
Malcolm Brown
Markus Perkiö
Torbjörn Nordblad
Tuomo Veli Vainio
Veikko Karppinen
Reijo Uavila
Raimo Louhio
Tapani Laihonen
Marianne Fulkenberg

Timo Heikkilä
Pertti Niinistö
Leif Winsten
Riitta Suominen
Lasse Naumanen
Leigh Plester
Aarni J uutunen

Urpo Kautimo
Seppo Riihelä
Leif Riipiharja
Pentti Törmälä
Erkki Kahila

Pipa Nygärd
Tuulikki Tossavainen
Jaakko J auro
Tapio Jalonen
Unto Mikkonen
Taisto Nikkanen
Hans-Olof Halen
Kari Juvonen
Matti Vatanen
Petro Tilli
Teemu Saarainen
Panu Harjanne
Seppo Ylösaari
Erkki Myllymäki
Hannu Siikurla
Jorma Arkela
Seppo Jalava
Bengt Fröjd
Pirjo Godenhjelm-
Immonen
Kari Halla

Villa Verone Dröböle 04130 Nikkilä 234106
työ 643 233
Kviskinkatu 8 08150 Lohja 15 912-21201
työ 21201
Rantakylänkatu 7 A 1 80160 Joensuu 10

Pimeäkangas 82660 Uusi Värtsilä 973-628 261
Kaivastie 1/12 90500 Oulu 50
43500 Karstula 944-61702
työ 94040-41902
Yöviläntie 03150 Huhmari 90-267 699
Mäenkylä 38150 Heinoo 932—53200

Papinkuja II 89800 Suomussalmi
Humisevanportti 4 C 02710 Espoo 71
21500 Piikkiö
Voudintie 01670 Vantaa 67 893049
Pohjoisranta 10 A 6 00170 Hki 17

Annankalliontie 12 B 01380 Vantaa 38

Kauppak. 4—6 89600 Ämmänsaari
Tupatie 1 20270 Ihala
Peninkuja 8 20660 Littoinen
Alkutie 1 D 00660 Hki 66
38470 Hyvinkää
Rajaväentie 05200 Rajamäki 2901833
Temppelikatu 14 A 5 00100 Hki 10
Paukkatu 13 35800 Mänttä
Vannetie 61 00430 Hki 43
Kirstintie 3 B 22 02760 Espoo 76
Liisankatu 9 B 25 00170 Hki 17

Maneesinkatu 4 C E 50 00170 Hki 17

Koivula 46900 Inkeroinen
Kirkkokatu 23 A 18 70100 Kuopio 10 971-116 286
työ 971-127 868

Runebergink. 24 B 48200 Kotka 20
25360 Pertteli
Ursininkatu 5 20100 Turku 10

Ruoholahdenk. 6 A 00180 Hki 18

Lahdentie 12 B 8 02170 Espoo 17
33450 Siivakkala
Syvälähdenk. 7 68600 Pietarsaari 962-12 400
työ 967-13 916
Isopellontie 5 95410 Kiviranta 980-40 376 työ 41 239
Kirstinharju 19 C 54 02760 Espoo 76 805 5725 työ 456 4415
Hämeenkyläntie 11 02660 Espoo 66
J aakkimantie 13 02140 Espoo 14

Hämeenpuisto 43—45 A 15 33200 Tre 20

Ulvilantie 19 & B 25 00350 Hki 35
Laivurintie 1 06650 Hamari 915-154 153

Cygnaeuksenk. 11 13130 Hämeenlinna 13

Vaahtorinne 4 E 84 01600 Vantaa 60
Honkalantie 22 as 3 34600 Ruovesi
PPA 1 Aurantola 47710 Jaala
Björkhaga 01100 Östersundom
Köydenpunojank. 13 A 24 00180 Hki 18 643 729 työ 643 102
Hirvijärvi 74340 Sukeva
Lahnaruohont. 3 C 39 00200 Hki 20
46960 Muhniemi
Yläkartanonkuja 4 A 28 02360 Espoo 36
02920 Espoo 92
Automiehenk. 3 D 33840 Tre 84
Luotsintie 4 20900 Turku 90
Olli 40270 Palokka
Kvarnbo 22430 Saltvik Äland
Runebergink. 24 A 48200 Kotka 20

Kivelänk. 18 A 16 00260 Hki 26
Kersantintie 2 Hml 50

LR -70

Range -75
2000TC -74
Range -76
2200TC -75

3500 -77
Range -75
2000 -66
100
2300 -78
3500 -70
3,5 1 -70
2000
75 -52

LR -75

LR -71
LR -75
75 -52
3,5 1

2200TC -75
3L 62
80 -61

2000TL -69
3,5 l -75
3500

3 1 -60

Range

3500 -79
Range -75

LR -61

Range -72
LR -67
100 -62
3500 -70
2000TC -68
75 -57, 3,51-70 3500
-74
2000 A
3500 -69, 3,5 1 -71

Land-Rover
3500 -70
LR -66

75 -56

Range
Range

3L -61

3L -61

3500 -71
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2/16 new Äiti/er cševmly-jive
Progress in profile! Everyone knew that' when a new Rover

made its appearance, it would not only be an uncommonly line
motor car, but would be of a design prescribed nottby fashion but
by sound engineering advances. Here it is —the new Rover Seventy-
Five & worthy successor in a high quality lineage, and the latest of
Britain's Fine .Cars.

MORE EOONOMIGAL
Although it has a brilliant performance, the Rover 75

engine uses ronsiderably less petrol than units of similar
size. The new aluminium rylinder head and built-in
manifold are laryely responsible, and the low wind resis-
tance of the car contribute: to exceptional/y low petrol
consumption.
Alain/(nana tosls are redttred by the elimination of

chani: lubrication. and the neu- roarhworh is exeeptiunally
easy to keep clean.
SAFER
:! lower and u'ider body with rorrespanding improve-

ment in road holding. The tctde one-piece wtndscreen
cumes back to the raked front pillun, and together with
the sloped bonnet and lower radiator git'es a much ztider
field af vision.

FASTE R
The t'emnrkable Rover 75 engine is the basis of the new

power unit, but has a new light (tl/oy t'ylinder head giving
increased power and eroitonty. Its ejitieney is further
improved by the low zt'ind resistance of the new body
design. Lou.- centre of grat'ity and improved suspension give
appreciably ja)!" (ornering and inrreased m'emge speed.

MORE GOMFORTABLE
Despite its lower overall height. the new Rover 75 give:

more room from floor to roof. .llurh greater elbotv room
too. The deep sprung b'enrlt type front seat takes three.
and the gear change lever is mat-ed to the steering column.
Rear passengers ride well forward of the rear aale.

Improved built-in healing and ventilation system enables
temperature to be exactly control/ell over a (tide range.

ROVE R

THE ROVER COMPANY LIMITED SOLIHL'LL BIRMINGHXH & DEVONSHIRE HOUSE LONDON

cvs—izs;

BS
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Näinä aikoina sateen väri muuttuu. Ilmat kylmenevät ja päivät ovat
lyhyitä. Harrasteautoilij at ovat vieneet aarteensa talviteloille jo aikaa
sitten. Neliveto Roveristit kokevat syystäkin istuvansa muitten ylä-
puolella liikenteessä.
Alkava talvi antaa haasteensa meille, jotka ajamme ympäri vuo-

den, sangen nopeassa tahdissa. Rengaskysymykset ovat jo vaatineet
ratkaisunsa ja monet meistä ovat huolehtineet autonsa muutoinkin
talvikuntoon. Ovatpa aktivisimmat palauttaneet talviajon temppuja-
kin mieleensä.
Ja onhan se oikean Rover-hengen mukaista, että kun Hänet lumi-

pyryn ja pakkasen joukkoon viemme teemme sen harkiten ja oikein
ennakoituna.
Rover-henki on nostanut muutoinkin ilahduttavasti päätään. Jä-

senmäärämme on jo toisella sadalla. Ensimmäisissä vuosiajoissam-
me kävi kolmisenkymmentä autokuntaa. Joulujuhlaa kunnioitti
kaksikymmentäseitsemän Rover-ystävää läsnäolollaan. Yhdistyksen
hallitus on pitänyt tiiviisti neuvoa löytääkseen Rover-henkistä ohjel-
maa tilaisuuksiimme. Tilaisuuksien muoto alkaneekin jo löytyä,
mutta ohjelmaan toivomme jäseniltä apua ja ehdotuksia.

Joulupukin saapumiseen on enää muutama päivä, ja ajatukset
kallistuvat tulevien pyhien viettoon, joten hallitus toivottaa kaikille
Rover-ystäville Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.

[”%/WWW/)£'f/f/zu (>:2;
Kimmo Linnavuori
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MATKAMUISTOJA
ENGLANNISTA 1981

Heinäkuun löpulla, kun luotettavim-
matkin sääennusteet menettivät uskot-
tavuutensa rankkasateiden raivotessa
täällä koti-Suomessa, päätimme Han-
nelen kanssa suunnata kolmen viikon
lomamatkamme elokuussa ulkomaille.
Matkakohteeksi valitsimme säiden osal-
ta ”varman” paikan —— Englannin.
Kulkuvälineeksi valitsimme aina luotet-
tavan Roverin, BYP-lzn, jolle matka
”synnyin seudulle” oli jo neljäs (aiem-
min -72, -76, -80).

Siirtyminen Englantiin tapahtui laiva-
ajo-laiva menetelmällä eli Siljan paket-
timatkana vesireittien szi—Tukholma
ja Göteborg—Newcastle osalta. Ruot-
sin halki (n 500 km) ajoimme yhtäsoit—
toa ja kokemus oli miellyttävä; ruotsa—
laiset ovat liikenteessä todellisia gentle-
manneja huomioiden esimerkillisesti
kanssa-autoilijansa. Olenkin leikkimie-
lellä todennut, että Tukholmasta Göte-
borgiin voi ajaa varsin kohtuullisella
nopeudella ilman että jarrua juurikaan
tarvitsee polkea, niin joustavasti ohitte-
lu käy.
Laivamatka tanskalaisella Dana Glori-
alla (ent. Aallotar) sujui varsin muka-
vasti ja saavuimme Newcastelleen
maanantai-iltana (olimme lähteneet
Helsingistä lauantai-iltana ja ajaneet
Göteborgiin sunnuntain kuluessa Da-
nan startatessa klo 19.00 sunnuntai-
iltana). Perillä meitä odotti pilvinen
mutta kesäinen sää; puutunkin nyt tä-
hän Englannin ”varmaan” säähän. Ku-
ninkaallisella saarella oli nimittäin sata-
nut poikkeuksellisen paljon kesä-
heinäkuussa, lähes joka päivä kuin kaa-
tamalla lukuunottamatta tietysti Char-
lesin ja Dianan hääpäivää — vakuttaa
se kuninkaallisuus ilmoihinkin. Tältä
pohjalta oli minusta täysin ”varmaa”,
että elokuu olisi kaunis ja niin kävikin,
että lukuunottamata paria ensimmäistä
matkapäivää kylvimme helteisessä au-
ringonpaisteessa koko Englannissa
oloajan (”kaverit kerto, että Suomessa
kuulemma satoi' '). Tämähän sopi meil-
le mainiosti, olihan tarkoituksemme lo-
mailla telttaillen.
Leirintäalueita Englannissa on kiitettä-
vän paljon, tosin varustelutaso ei yllä
Suomen vertaiseksi, mutta vastaavasti
hinnat ovat myös huomattavasti edulli-

semmat — vuorokausi kahdelta hengel-
tä, keskikokoiselta teltalta ja autolta
maksoi keskimäärin n. 3 puntaa. En—

nakkovarausta suositellaan kesäaikaan,
me emme tehneet varausta kertaakaan
ja silti tilaa oli aina vielä ”kaukaa Suo-
mesta” saapuville matkalaisille. Leirin-
täaluematkustaminen on muuten erit-
täin mukava ja rentouttava lomanviet-
totapa. Kontaktien luominen muihin ih-
misiin on välitöntä ja tuleepahan oltua
ulkona raittiissa ilmassa!
Luonnollisesti olimme jo tässä vaihees-
sa siirtyneet kulkemaan tien vasenta lai—

taa kuten maan tapa on. Pienen totutte-
lun jälkeen sujuu liikennöinti tässä
”väärän puolen” liikenteessä kohtuulli-
sesti — ei siis mitään pelättävää! Kar-
tanlukijan osuus ajosuorituksessa ko-
rostuu merkittävästi, onhan hänen tä-
hystettävä ohitustilanteissa ja kurveissa
kuljettajan näkyvyyden ollessa rajoittu-
nut. Suotavaa tällöin on, että kakkos-
kuljettajalla on ajokortti tai muuten
laaja ymmärrys liikenteeseen. Suoma-
laiselle on totutusta poikkeavaa myös
liikenneympyröiden ylenpalttinen run-
saus. Näitä liikennekaruselleja näet on
harvase risteyksessä. Huom! etuajo-
oikeus on oikealta tulevalla.

"PM” ,

Lake Windermeren iltatunnelmaa.

Ensimmäinen autoihin ja autoiluun
liittyvä tapahtuma oli.YEOVIL FESTI-
VAL OF TRANSPORT 8—9. elokuu-
ta, Euroopassa ainutlaatuinen liki kaik-
kiin mahdollisiin kulkuneuvoihin liitty-
vä karnevaali. Kymmenien hehtaarien
laajuisella nurmikentällä oli näytteillä
runsas 1 000 ajoneuvoa; autoja, moot-
toripyöriä, traktoreita ym. vempeleitä
entisöidyistä viimeisimpiin uutuuksiin.
Toimintaa ympäri aluetta oli jatkuvasti
kuumailmapallojen näytöksistä trakto-
reiden kiihdytyskilpailuihin. Viimeksi
mainitussa lajissa esim. Jaguarin
VlZ-moottorilla varustettu ”traktori,,
vetää kivirekeä tavoitteena mahdolli-
simman nopea kiihdytys hiekkapäällys-
teisellä suoranpätkällä (arvatenkin
jenkkien keksintö). Naisväkeä tuntui
kiinnostavan muotinäytökset, joissa
mm. kuninkaalliset häät tuntuivat ole-
van suosittu teema. Hannelen keskit-
tyessä näihin muodin unelmaluomuk-
siin, siirryin ”aarteiden etsintään”.
Näyttelyn ohessa oli nimittäin ”Auto-
jumble”, kirpputori, missä osia ja jos
jonkin sortin tilpehööriä oli myytävänä
n. 200 myyntikojussa. Tuli ostettua
muutama osa...
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Etelärannikolla otettiin aurinkoa, tu-
tustuttiin nähtävyyksiin ja rentoudut-
tiin. Poikettiin Beaulieussa National
Motor Museumissa, tuossa upeassa
Lordi Montaquen perustamassa ja joh—

tamassa automuseossa. Museon alueel-
la on tilaisuus autojen lisäksi tutustua
mm. lordin asuntona olevaan linnaan,
ihailla maailman ehkä suurinta pienois-
junarata tai vaikkapa ajaa 1920-luvun
Morris -automobiilillä!

Rover ystäville mielenkiintoinen museo
löytyy Lontoosta, jonka 300C lähente-
levään helteeseen saavuimme toisen
matkaviikon lopussa. Kyseessä on BC
Heritage Collection, joka on tehtaan tu-
kema korkeatasoinen kokoelma British
Leylandin merkkivalikoimaan kuuluvia
autoja. Niin ja täytyyhän muistaa myös
ROVER polku- ja moottoripyörät! Mu-
seon ajoneuvoihin palataan tarkemmin
tulevaisuudessa esittelyartikkelin muo-
dossa.

Lontoon vilinässä seikkailimme neljä
päivää tehden ristiretkiä lukemattomiin
tavarataloihin ja puoteihin. Luonnolli-
sesti ohjelmassa oli myös vierailu
Rover-Centerissä sekä muutaman muun
merkki-spesialistin luona. Agatha Ch-
ristien ”Hiirenloukusta” selviydyt-
tyämme jätimme Lontoon taaksemme.
Aika kului vääjäämättömästi; oli ko—

tiinpaluun aika. Takaisinpäin lähdim-
me Felikstowesta, joka sijaitsee n. 100
km päässä Lontoosta koilliseen. Paluu-
matka oli muutoin kuin menomatkan
toisinto; vasemmalta kaistalta oikealle
ja takaisin arkeen. Mukava matka lop-
pui liian aikaisin kuten matkabudjetti-
kin, mutta katse on suunnattu jo seu-
raavaan kesään!

Vierailemisen arvoisia paikkoja mm.:
BL Heritage Collection
Syon Park
Brentford
Middlesex (London)

The National Motor Museum
Beaulieu
Hampshire

Hyväksi havaittu kantakirja:
Collins Road Atlas (n 3 puntaa)

Suosittelen myös AA:n (Automobile
Association -Suomen Autoliittoa vas-
taava järjestö) erilaisia hotellli-,
leirintäalue-, nähtävyys-, ym oppaita
sekä AL:n "Autolla
ulkomaille”-kirjasta.

Juha Liukkonen

Rover 16 1937 Ycovillessä.

Rover kiinnostaa New Forestin hepojakin.

Beaulieun museon Rover-moottoripyörä
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Kuvasatoa vuosiajosta -81
Vuosiajot pidettiin Tuusulan kulttuuri-
maisemissa syyskuussa kartanoravinto-
la Pitohovissa. Paikalla oli kolmisen-
kymmentä autokuntaa — Ohessa kuva-
satoa paikalta.

&?

& <<» »?”st m * * &. »

Osallistujien rivistöä edustavimmillaan. Kuvassa oleva SD 1 AKC 148 tiettävästi ensimmäinen laatuaan maassamme.

Land Rovereihin perehtyneen jase nemme kalustoa uudemmasta päästä.
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ROVER 3.5

Tervetuloa edustustasolle!
— James, ajetaanpa näin kesäloman

alkajaisiksi... niin, no, minne tahansa,
kyllä, Hanko sopii mainiosti. Arvoisa
neiti, miten olisi sampanjan laita.
Rover 3.5 lähtee kevyesti ja pehmeäs-

ti liikkeelle, enkä totta puhuen oikeas-
taan tiedä kumman roolin tässä vaihees-
sa valitsisi; Jamesin koppalakissaan vai
Herra Matkustajan seuralaisineen. Täs-
sä autossa kun voi käden käänteessä
järjestää olonsa melkoisen mukavaksi
niin etu- kuin takaistuimellakin.
Rover 3.5 on edustustehtäviin luotu:

arvokas, hivenen vanhahtava ja ehkä
suorastaan jo jonkin verran ajastaan
jäljessäkin, mutta sympaattinen, niin
sympaattinen.
Ajatelkaahan nyt; kun olette seura-

laisinenne laittautunut takaistuimelle,
voitte vaivattomasti taikoa pienen tar-
joilupöydän kyynärojan takaa selkäno-
jasta. Siihen kuuluvat myös lasinpiti-
met, eikä Rover 3.5 läikytä, jos James
vähänkään taitaa tehtävänsä. lstuimen
kätköistä löytyy myös lokero, johon
tarjoiltavaksi tarkoitettu anti voidaan
sijoittaa odottamaan aikaansa.
Istuinten verhoilu on nahkaa ja sehän

on aina arvossaan. Myös istuinten tar-
joama tuki on täysin tyydyttävää luok-
kaa. Etuistuimet ovat erilliset ja niiden-
kin välissä käännettävä kyynärtuki. Is-
tuinten säätömahdollisuus on kaikissa
suhteissa riittävä. Selkänojat kallistuvat
aina vuoteiksi saakka ja istuinosan sää-
tömekanismiin kuuluu korkeuden sää-
tölaite.
Kojelaudan alla on laaja myös nahal-

la verhoiltu ja hyvin pehmustettu hylly-
tila. Käsinelokeroita on kaksi vierek-
käin ja kummatkin reilun kokoisia.
Mittareita, katkaisimia ja säätimiä on

kokonainen viidakko ja niitä on sijoitel-
tu hieman hajanaisesti eri puolille koje-
lautaa. Tärkeimmät on kuitenkin koot-
tu mukavasti pyöreiden mittareiden ke-
ra yhteiseen kehykseen ja englanninkie-
linen teksti ilmaisee katkaisinten tarkoi-
tuksen. Mikäli tällä autolla liikkuu tur-
vavyöt tiukattuina tuottaa kuitenkin yl-
täminen eräisiin vipuihin — mm. käsi-
jarrun kahvaan kojelaudan alla — pie-
niä vaikeuksia, mutta joustolaitteella
varustetut vyöt ratkaisevat luonnollises-
ti pulman.

Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestel—
män tosi tehosta oli kuumilla kesähel-
teillä mahdotonta saada minkäänlaista
kuvaa.

Automaattivaihteiston valitsin on
keskikonsoolissa ja siitä löytyvät nor-
maalit 6 asentoa, joista 3 eteenpäin, 1

peruutus, vapaa ja pysäköinti.
Automaattivaihteisto toimii varsin

hellävaraisesti ja joustavasti ja ainoas-
taan keskittymällä tarkkailemaan saat-
taa havaita pieniä nykäyksiä sen toimin-
nassa. Ykkösalueella on nopeusrajaksi
merkitty mittariin n. 80 km/t, kakko-
sella 120 km/t ja kolmonen yltää yli ko—

ko skaalan aina 180 km/t huippuvauh-
tiin saakka.

Voimanlähteenä on V8 moottori, sy-
linteritilavuus 3 528 cm3 sylinterin hal-
kaisija 88,9 mm, iskun pituus 71,1 mm,
puristussuhde 10,5:1, suurin teho 184
hv/5 200 r/min ja suurin vääntömo-
mentti 31,1 kpm/3 000 r/min.
Moottori on kaikin puolin miellyttä-

vä. Sen käyntiääni on matkustajan kan-
nalta katsoen olematon. Polttonesteen
kulutus vaihtelee huomattavasti ajota-
van mukaan, mutta alle 15 1/ 100 km ei

juuri selviä.
Myös auton suorituskyky on mittava.

Rover 3.5 painaa 3 500 kiloa, se on
luonteeltaan ja olemukseltaan raskas ja
kun rutistaa kaasupolkimen pohjaan,
tuntuu sisäpuolella, että kiihtyvyys on
vaatimaton. Kellon osoittimet kertovat
kuitenkin toista: yleisvaihteella ajaen
saavutimme 0—60 km/t 5,8 sekunnissa,
0—80 km/t 8,8 sekunnissa, 0—100
km/t 12 sekunnissa, 0—120 km/t 17,2
sekunnissa ja 0—140 km/t 24,5 sekun-
nissa.
Tuollaista 140—160 km/t Rover 3.5

pitää maanteillä vaivatta matkanopeu-
tena eikä sitä sisäpuolelta edes kunnolla

Viidelle rekisteröity neliovinen henkilö-
auto. Nestejäähdytteinen kahdeksansy-
linterinen V-moottori edessä. Takapyö-
räveto. Teho 184 hv/SAE/ 5200 r/min.
180 km/t. Ovh. 44.300:——.

vauhdiksi havaitse ennen kuin joutuu
äkkinäisen jarrutustilanteen eteen: sil-
loin havaitsee, että isot kilomäärät ovat
lujassa liikkeessä. Tässä autossa on
edessä levyt, takana rummut ja tarvitta-
va poljinvoima on kohtuullista luokkaa
kuten myös jarrujen tehokin.

Ohjaus on sopivaksi välitetty ja miel-
lyttävän kevyt siten että tuntuma ajoon
on säilynyt toisin kuin esimerkiksi useis-
sa liiaksi tehostetuissa isoissa amerikka-
laisvaunuissa. Jostakin ohjausjärjestel-
män nivelistä kantautui rattiin kuiten-
kin hetkittäin lievää täritystä, joka
edustustason autossa on luettava mii-
nukseksi.

Jousitus on melko pehmyt ja käytös-
sä mukava. Se täyttää paikkansa nor-
maaliajossa huonoillakin teillä ja ansi-
onsa tähän on varmasti myös suurilla
pyörillä. Tiukoissa kaarteissa on Rover
raskaahko kääntyjä, kuten olettaa voi-
kin, mutta yllättävän hyvin selvisimme
sillä kuitenkin pienellä soratielläkin pa-
rin kilpailumielisen pikkuherhiläisen
kanssa.
— Aivan niin neiti, anteeksi tämä

pieni poikkeus keskustelussa alueelle,
joka ei Teitä varmasti vähimmässäkään
määrässä kiinnosta. Mutta katsokaas,
he ovat uteliaita, näettekö, hehän kään-
tyvät suorastaan tuijottamaan kun
ajamme ohi. James, mitähän, jos nos-
taisimme hieman nopeutta. Aivan, sata-
kuusikymmentä sopii mainiosti!
— Niin hintako, no eihän tämä nyt

niin ihmeitä, mitä lie ollut vajaat neljä-
kymmentänelj ätuhatta. ..
Roverin maahantuoja on Oy Suomen

Autoteollisuus Ab. —— M & M
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Mikä merkiksi?
Taas joudutte jäsenet töihin! Rover-Ystävien ensimmäisessä numerossa aherrettiin
lehden nimen parissa ja etsittiin ja löydettiinkin nimi lehdelle — Rover Ystävät.
Tällä kerralla on tarkoitus löytää tunnusmerkki koko yhdistyksellemme ja samantien
lehdellekin. Tunnusmerkin tulee olla graafisesti korkealuokkainen. Merkkiä tullaan
käyttämään kaikessa yhdistyksen tiedotustoiminnassa ja asiapapereissa — tarkoitus
on myös kehittää merkistä mm tarroja, rintamerkkejä yms yhdistyksen tunnetuksite-
kemismateriaalia.
Siispä töihin nyt! Suunnittele, piirrä, paina, raaputa — miten vaan. Toteuta merk-
kiehdotuksesi valkoiselle paperille mieluiten mustalla värillä. Hyvänä vinkkinä merk-
kiehdotukselle on kirjainyhdistelmän RY käyttäminen jossakin muodossa.
Palkintoja ei jaeta lainkaan — voittajalla lankeaa kunnia nähdä merkki-ideansa sit-
ten lähitulevaisuudessa yhdistyksemme toiminnassa. Kilpailuaikaa on tammikuun
loppuun asti. Kaikki ehdotukset siis postiin ja postilokeroomme PL 32, 04201 Hel-
sinki 42.

..

ROVER YSTÄVÄ: JÄSENKAAVAKE

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero, koti työ

"AUTO/AUTOT

Tyyppi Valmistenumero

Vuosimalli Rekisteritunnus

Väri

Muuten (auton alkuperä, historia, aikaisempi rek.tunnus), lisävarusteet, ajokilometrimäärä, kunto jne)
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THE LAND ROVER SERIES ONE
CLUB
aikaisemmalta nimeltään THE LAND
ROVER REGISTER 1952—58
on englantilaisten Land Rover
-harrastajien kerho, jonka toiminta ni-
mensä mukaisesti keskittyy ns. ykkös-
sarjan eli vuosimallien 1952-58 Lanti-
koitten ympärille.
ROVER YSTÄVÄT tutustui klubin
näyttelyosastoon YEOVIL FESTIVAL
OF TRANSPORTzissa elokuun 8—9
päivänä jäsensihteeri DAVID BOWYE-
RIN opastuksella. Esitteillä oli neljä
hienosti entisöityä Lantikka-vanhusta
sekä keskeneräinen projekti, huolelli-
sesti viimeistelty toimiva alusta voiman-
siirtoineen ja käyvällä koneella varus-
tettuna.
Klubin matkailuvaunussa kahvikuppos-
ten edessä David kertoi kerhon toimin-
nan koostuvan monenlaisista tapahtu-
mista ja ”happeningeistä” huipentuen
vuosiajoon, johon tänä vuonna otti
osaa toista sataa autokuntaa. Kerho
pyrkii välittämään jäsenilleen teknisiä
tietoja ja vinkkejä sekä avustamaan va—

raosien etsimisessä. Lehti ”Newsletter”
ilmestyy kahdesti vuodessa. ”Club
Shop” eli ”kerhon tilpehööripuoti”

% ew-

Näyttelyosasto YEOVIL:issa, Huomaa klubin upea matkailuvaunu, lippu ym.
rekvisiitta.

myy tarroja, kangasmerkkejä, vaunu-
merkkejä, T-paitoja, Lantikka—
kumileimasimia ym. mukavaa kerhosä-
lää. Jäsenmäärä on voimakkaassa kas-
vussa; kuluvan vuoden aikana se on
kaksinkertaistunut ollen lokakuussa n.
250, joiden joukossa on myös useita ul-
komaalaisia siis ei-englantilaisia. Kan-
sainvälisiä yhteyksiä kerho on luonut
ympäri maailmaa, löytyyhän Lantikoita
liki jokaisesta maailman kolkasta.
Toimintamuodoista ei sovi unohtaa jä-
senten paikallisia pubimeetinkejä perin-
teiseen englantilaiseen tapaan (vähän
niinkuin Sauna Suomessa — tosin har-
va se ilta)
Ensi vuoden vuosikokouksesta The
Land Rover Series One Club pyrkii luo-

maan todellisen suurtapahtuman; Da-
vid odottaa meetinkiin n. 250 autokun-
taa Englannista ja mannereuroopasta.
Jos jollakulla ROVER YSTÄVÄLLÄ
sattuu olemaan menoa kuninkaaliselle
saarelle ensi touko-kesäkuussa niin sen-
kun vain Suomea edustamaan. Ajan-
kohdan ja paikan ilmoitamme myö-
hemmin.
Jäsenasioissa voi kääntyä David
Bowyerin puoleen,
osoite:
Red Roofs, Woodhouse
Smannell
Andover
Hants. SP 11 6 JH
England

t-Vararengas
tiukassa?
Onko vararenkaasi tiukassa P4zsi kote-
lossa? Kannattaa tietysti ottaa huomi-
oon, että renkaan alkuperäinen koko
on 6.00 x 15. Kotelo olisi syytä myös
puhdistaa ajoittain pölystä ja pikkuki-
vistä samalla kun tarkistaa vararenkaan
oikean paineen.

Onko
takajousesi
painuneet?
Useat Roveristit voivat suositella Valli-
lan takomoa, puh. 90-554 047, Helsin-
gissä Roverien lehtijousten ylöslyönnis—
sä.

BSF ja BSC
kierretyökaluja
Joitakin BSF ja BSC kierretyökaluja
löytyy vielä Oy Maanterä AB:ltä, Aa-
muruskontie 16, Hki 74 puh.
90—361 099.

Jaguar Driver Englantilaisen klubin jä-
senlehti) esitteli marraskuun numeros-
saan myös pika-Roverin, jota firma
minulta??
aikoo valmistaa (pieniä määriä?) myyn-
tiin. Moottori lainattu Jaguarista, 5,3
litrainen V-12! Rangen nokka on jou-
duttu hieman pidentämään mutta muu-
toin auto näyttää sarjavalmisteiselta.
Palaamme suorituskykyyn, kunhan bri-
tit saavat testattua ajokin.

***

Tiikeri tankkiin
Heinäkuun 1980 yönä olimme matkalla
Pohjois-Suomeen Roverillamme ja ben-
sa loppui, jopa varatankistakin. Arve-
lin, että matkaa lähimmälle huoltoase-
malle olisi kahdeksan kilometriä. Kun
olimme pysäyttäneet yhden ohikulki-
jan, eikä bensaa heilläkään ollut saata-
vissa, keksin ”hädissäni” seuraavaa.
Kaadoin tankkiin pullollisen limsaa ja
lisäksi hieman hankalassa asennossa
kylläkin, virtsasin tankkiin. Roverimme
käynnistyi jälleen hyvin ja jatkoin to—

della säästöajolla matkaa. Vaimoni ky-
syi: ”panitko tiikerin tankkiin?” Noin
kuuden kilometrin päästä alkoi kone ys-
kiä. llmeisesti polttoaineseos oli muut-
tumassa epätavalliseksi. Vielä muutama
lyhyt pyrähdys ja käynti loppui. Käve-
lymatkaa Vaskikeloon, jossa oli yö-
huoltoasema tuli 11. 700 metriä. Kyllä
meille nauru kelpasi.
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Öljyasiaa
seiskavitosesta
Rover P.4 omistajilla on murheita, mi-
käli öljynsuotimena löytyy peltinen Wl-
PAC”in suodatin, tuollainen baby-
couda—juuston näköinen pallo. Suoti-
mia ei näet enää saa mistään, ei edes
Englannista.
Jotkut ovat leikanneet suotimen auki ja
vaihtaneet trasseleita (huom. nukkaa-
matonta laatua!), mutta tarjolla on
muitakin keinoja. Kaupan on suodatti-
mia, jokta kävisivät oivallisesti Rove-
riin jos vain suotimen kierre olisi oikea,
Rovermainen. Ratkaisu on adapteri eli
välikappale jossa toisessa päässä on
mottoriin sopivat kierteet, toisessa ny-
kyään tarjolla olevien suottimien jen-
gat, läpi lisäksi porattu tarvittavat öljyn
tulo- ja menoreiät.
Koska yhtäkappaletta ei kannata ryhtyä
sorvailemaan, samalla etukäteisvalmis-
tajalla syntyy pieni sarja, pyydämme
asiasta kiinnostuneita lähettämään ha-
lunsa osallistua ”projektiin” tiedoksi
kerhon sihteerille. Toivottavasti haluk-
kaita on edes muutama, jotka tulevai-
suudessa tarjoavat Roopelleen pitkästä
aikaa puhdistettua terveellistä öljyä.

***

on ClEANlEll
'

'O/ce of %Z/mhšf— c/Zhe C&C;
. .

theWROVER *75'

Including Rover Agents there are already
over 350 approved WlPAC Oil Cleaner
Fitting Stations who stock replacement
cleaning elements . ..

says (fa/ye
&

V8- Öljyn
paineista
Roverin V8-m00ttoreitten öljypumppu
ei lähde nostamaan öljyä kuivana. Kor-
jauksissa, joissa pumppuun on kajottu,
täytyy se täyttää vaselinilla ennen ensi-
käynnistystä.
Ko. tilanne voi tulla eteen muulloinkin;
tässä kaksi esimerkkiä:
1 Paljonajettu Range Rover 72 seisoi
1,5 v kolarin takia. Moottorissa ollut
öljy, oli koneen kuluneisuuden takia
bensiinin ohentamaa. Ennen käynnis-
tystä autoon vaihdettiin uudet öljyt.
Käynnistettäessä ei öljypaine noussut.
Muutaman yrityksen jälkeen kierrettiin
öljypumpun sokean tulpan tilalle rasva-
nipalla varustettu vastaava tulppa. Täs-
tä painettiin vaselinia puristimella. Nyt
käynnistettäessä löytyivät öljynpaineet
välittömästi.
2 Hyväkuntoiseen 3500-71 autoon
vaihdettiin vaihteisto ja samalla korjat-
tiin kampiakselin takapään öljyvuoto.
Irroitettu moottori asetettiin työpöydäl-

le jakopää ylöspäin. Tällöin pumppu
valui tyhjäksi eikä öljynpaineita löyty-
nyt ennen vaselinitemppua.
Molempien tapauksien toinen opetus
oli, että auto on pitkän seisomisen tai
tuoreen korjauksen jälkeen käynnistet-
tävä varoen ja harkiten.

Unipart
öljyn-
suodattimet
Rovereihin
LR diesel vanhat GFE 144
LR diesel IIA ja III GFE 130
LR benlejaZ,6l GFElll
LR bens 2,251 GFE 130
80—100—31 GFE 111
2 OOO—2 200 GFE 116
V8 77 GFE 145
V8 77 GFE 151
2 300—2 600 GFE 156

Nahkanruokaa
Conholly Brothers, Roveriemme istui-
mien valmistaja suosittelee nahkapenk-
kejä ruokittavaksi ”nahkan ruoka” Hi-
de Food-nimisellä voiteella. Voidetta
saa ainakin Fennian nahkakaupasta ja
Aleksi 13:sta Helsingistä hintaan 15,—
mk purkki. Tärkeintä on pitää penkit
puhtaana, joten pyyhkäisy kostealla
kankaalla silloin tällöin on paikallaan.
Nahkanruokakäsittely pitää penkin
nahkan joustavana pitkään. Conholly
Brothers, joka on muuten maailman
suurin autojen nahkaistuinten valmista-
ja, toimittaa yhä useimpiin Rovereihin
valmiiksi leikattuja ja värjättyjä nahko—

ja. Jos jäsenistössä on asiaan kiinnos-
tusta, lähettäkää yhdistyksen postiloke-
roon kortti, jossa mainitsette asiasta.
Tehdään yhteistilaus



ROVER YSTÄVÄT r.y:n SÄÄNNÖT
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Yhdistyksen nimi on ROVER YSTÄVÄT r.y. ja kotipaikka Helsinki.

2 %

Yhdistyksen takoituksena on etsiä ja luetteloida maassamme olevia historiallisesti arvokkaita moottoriajoneuvoja, edistää niiden entis-
tämistä ja säilyttämistä, kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa sekä vaalia
korkeimpaa ajoneuvokulttuuria.

. 3 %

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
— järjestää näyttelyitä, kuntoisuuskilpailuja, retkeilyjä ja kokoontumisajoja,
— toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä
—— julkaisee ja välittää historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia jäsenistönsä keskuudessa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittu-
aan ao. luvan sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

4 &

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sellainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka
hallitus jäseneksi hyväksyy. Muitakin kuin Suomen kansalaisia hallitus voi jäseneksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/3 yhdistyksen ko-
ko jäsenmäärästä.
Kunniajäsenekseen voi yhdistys vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.
Hallitus on YhdL 11 šzssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 &

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista sekä yksi (1) varajä-
sen. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin
arpa.

5 5

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 5

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkasta-
jille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

8 5

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettä-
mällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

95
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuk—
sen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjoh-
tajan mielipide.

I 0 &

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus:
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa:

. todetaan kokouksen laillisuus ja päätöksenvaltaisuus:

. hyväksytään kokouksen työjärjestys:

. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto:
. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille:
. vahvistetaaan toimintasuunnitelma ja jäsen- ja liittymismaksun suuruus:
. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet:
. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä:
. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava halli-
tukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

ONOOOxlONUw-lš—w
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Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
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Nimeksi tuli
ROVER-YSTÄVÄT
Lehtemme ensimmäisessä numerossa
toimitus julisti nimikilpailun, jonka tar-
koituksena oli löytää lehdelle mahdolli-
simman ytimekäs, persoonallinen ja sa-
malla koko yhdistyksemme päämääriä
kuvaava nimi.
Nimenhuutoon vastattiin reippaasti.
Arpaa ei tarvittu, sillä pelkästään hyvä
laskupää riitti tässä tapauksessa.
ROVER-YSTÄVÄT -nimiehdotus ke-
räsi jo heti ensimmäisessä äänestyksessä
tarvittavan enemmistön taakseen ja tuli
siten valituksi lehden nimeksi.
Voittaneen nimen ehdottajia ilmoittau-

tui kymmenen ja siten voittona olleesta
kunniasta kukin saa täten kymmenyk-
sen. Muita nimiehdotuksia ja hajaää-
nien kalastajia olivat mm. seuraavat:

Roveristi
Rover Uutiset
Rover-viesti
Rover *

Rooveri
Aristokraatit
The Rovers
Rover Driver
ynnä lukuisasti muita mielenkiintoi-
sia ehdotuksia.

Huollamme
ROVERfja

- kannattaa jättää asiantuntijan hoidettavaksi.

[] Määräaikaishuollot
D Kolari— ja ruostevaurioitten korjaukset

toivomusten mukaiseksi

'rjaakoamme

kaikkimallit vanhastauusrmpaan

ARVOISA ROVER- JA JAGUAR-AUTOILIJA!
Hyväkin auto tarvitsee huoltoa ja kunnostusta — ja useimmissa tapauksissa asia

KARAASI on Espoossa, Juvanmalmin teollisuusalueella toimiva ROVER- ja JAGUAR<

autojen erikoiskorjaamo, jonka palvelumuotoja ovat mm

[1 Moottori- ja voimansiirtolaitteiden korjaukset erikoistyökaluilla
Cl Lisävarusteiden asennukset, kuten kattoluukut, ilmastointilaitteet jne.
D Täydelliset kunnostukset -—jopa auton uudelleen rakentaminen erikois-

MMASIKKY
KIMMO LINNAVUORI
ESPOO, JUVANMALMIN TEOLLISUUSALUE, PUH. 90- 845 617
noin 200 m Kehä III:lta Juvan teollisuuskatua.
Katso Helsingin puh.!uettelon karttasivu 33. ruutu 84-42.

GUAR'autot

VARAOSA
PALVELU
Varastossamme
jatkuvasti uusia
ROVER- ja Jaguar-osia,
runsaasti erikoisuuksia
vanhemmista malleista

MilläRover-
ystavat ajavat?
Siinä vaiheessa kun Rover-ystävien lu-
kumäärä ylitti sadan, tekivät reippaat
kirjurimme tilastoa siitä, mitä Rover-
malleja jäsenemme hallitsevat. Tässä
lukuja asiasta kiinnostuneille:

—— 3500 17 kpl
— Range Rover 16 kpl
—— Land Rover 10 kpl
— Rover 75 8 kpl
— Rover 3,5 ltr 6 kpl
— 2000 TC 6 kpl
—— 2000 5 kpl
— Rover 100 4 kpl
— 3 ltr Saloon 4 kpl
— 2200 TC 4 kpl
—— SD 1/3500 3 kpl
— Rover 80 2 kpl
— 3 ltr Coupe 1 kpl
—— SD 1/2300 1 kpl

Rover
' MARKKINAT
Tämän palstan ilmoitukset ovat jä-
senille maksuttomia ——- lähetä il-
moitustekstit ajoissa kerhon
osoitteeseen. .
Myydään Rover 90:n vetoakselit ja jar-
rurummut, puh. 643 729

— . .—

Myytäv'anä RANGE ROVERIN
V 8 moottori, hyväkuntoinen
puh. 973-628 261

— . —.

Kaksinopeuksinen Lucas tuulilasin—
pyyhkijän moottori, standarttikokoiset
männänrenkaat 75:een v, -57 ja vilkku-
katkaisijan alle tuleva päävalojen kat-
kaisin johtoineen. Pekka Kastemaa
puh. 480 981.

.
- Ostetaan Range-Roveriin Wolf-
race aluvanteet. Kimmo Linnavuori
90-845 617

Halutaan ostaa Rangen ohjauste-
hostin. Vast. puh. 824 672

ROVER YSTÄVÄT-LEHTI
Rover Ystävät-yhdistyksen jäsenlehti
ja korkeamman ajokulttuurin
äänenkannattaja

—— ilmestyy 4 kertaa vuodessa
— sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja
Rover-ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tkevät aina
parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jäsenten
oma posti — oma juttu, tosi tai vähemmän tosi,
mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus yms asia,
jossa Rover on merkittävänä aiheena.

Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia ja-
senten välisenä tiedonvälittäjänä — tehkäämme sii-
tä mielenkiintoinen yhdessä. Postia lehden toimi-
tukseen voi osoittaa: Rover Ystävät, PL 32. 00421
HELSINKI 42.

— Lehdessä julkaistaan jäsenmatrikkeli osoittei—
neen, puhelinnumeroineen, sekä tiedot Rover-
autoista. ilmoita muutokset, lisäykset yms asiat
kerhon osoitteeseen vaikkapa postikortilla.


