
" 



" 

2 RoverYstävät 

ROVER YSTÄ V ÄT ry ROVER FRIENDS FINLAND 

., 

Postiosoite 
Pankki 

Hallitus 

Tilintarkastajat 

Rover ystävät 
1. Kimmo Linnavuori 
2. Juha Liukkonen 
3. Kari & Eija Tossavainen 
4. Ari Hirvonen 
5. Esa Rahunen 
6. Jukka Vainikainen 
7. Pekka Korvenkontio 
8. Arto Pekkola 
9. Tapio Wiik 

10. Jyrki Lindeman 
II. Harri Immonen 
12. Esko Mäkeläinen 
13. Matti Salmo 
14. Pekka Kastemaa 
15. Marja Leena Pesonen 
16. Sten von Hellens 
17. Bill Litonius 
18. Seppo Ylinen 
19. Seppo Mattila 
20. Jyri Järvenkylä 
21. Juhani Laakkonen 
22. Jukka Linnavuori 
23. Mikael Nuorivaara 
24. Thomas Alopaeus 
25. Niilo Valkonen 
26. Jaakko Korjamo 
27. Högne Jungner 
28 . Harri Mäntynen 
29. Mikko Waltari 
30. Eero Waltari 
31. Keijo Karimäki 
32. Tapani Lintula 
33. Henrik Fagerström 
34. Ari Sintonen 
35. Ari Saarinen 
36. Reijo Karjalainen 
37. R. Pärnänen 
38. Ilkka A. Pulkkinen 
39. Sinikka Heinola 
40. Yrjö Verkkoranta 
41. Antero Väisänen 
42. Erkki Niskanen 
43. Antero Vainio 
44. Seppo Tamminen 
45. Erkki Marto 
46. Väinö Verneri Immonen 
47. Paavo Närvä 
48. "Ämmän Autosähkö" 
49. Raimo Lehtimäki 
50. Vesa Lahelma 

PL 32 00421 Helsinki 42 
KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061 

Kimmo Linnavuori puh.joht. 
Kari Tossavainen varapuh.joht. 
Juha Liukkonen sihteeri 
Pekka Kastemaa rahastonhbit. 
Arto Pekkola 
Tapio Wiik varajäsen 
Harri Immonen 
Jyrki Lindeman 

51. Aulis Ansalehto 
52. Allan Raunio 
53. Hasse Pettersson 
54. Eero Lehto 
55. Peter Wirbergh 
56. Erkki Lönnström 
57. Esko Penttinen 
58. Raimo Immonen 
59. Lasse Vahtera 
60. Kari Hakala 
61. Eila Kuusinen 
62. Markku Kulo 
63. Alvar Saukko 
64. Harald G Kraatz 
65. Esko Aho 
66. Vesa Liukkonen 
67 . Sakari Poutanen 
68. Kalevi Hentilä 
69. Hannu Moilanen 
70. Jouko T. Suominen 
71. Aarne Inkinen 
72. Jaakko Perko 
73 Leo Aalto 
74. Pentti Oksa 

75. Maj Tötterman 
76. Malcolm Brown 
77. Markus Perkiö 
78. Torbjörn Nordblad 
79. Tuomo Veli Vainio 
80. Veikko Karppinen 
81. Reijo Varila 
82. Raimo Louhio 
83. Tapani Laihonen 
84. Marianne Falkenberg 
85. Timo Heikkilä 
86. Pertti Niinistö 
87. Leif Winsten 
88. Riitta Suominen 
89. Lasse Naumanen 
90. Leigh Plester 
91. Aarni Juntunen 
92. Urpo Kartimo 
93. Seppo Riihelä 
94. Leif Riipinen 
95 . Pentti Törmälä 
96. Erkki Kahila 
97. Pipa Nygård 
98. Tuulikki Tossavainen 
99. Jaakko J auro 

100. Tapio Jalonen 
101. Unto Mikkonen 

- ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Paimenhuilunpolku 6 A 9, 00420 Hki 42,845617 
Kissankäpälänmäentie 5-7 C 06100 Porvoo 10, 143053,915-148555 
Perustie 9 B 22 00330 Hki 33, 90-489 028, 893 049 
Perustie 20 A 22, 00330 Hki 33, 480981 
01590 Maisala, 824 672 
Laajaniityntie 10 C 36, 01620 Vantaa 62 
Metsäkylä 01810 Luhtajoki, 8795 656 
Paloheinäntie 1, 00670 Hki 67 

102. Taisto Nikkinen 
103. Hans-Olof Halen 
104. Kari Juvonen 
105. Matti Vatanen 
106. Petri Tilli 
107. Teemu Saarainen 
108 . Panu Harjanne 
109. Seppo Yläsaari 
110. Erkki Myllymäki 
111. Hannu Siikarla 
112. Jorma Arkela 
113. Seppo Jalava 
114. Bengt Fröjd 
115. Pirjo Godenhjelm-Immonen 
116. Kari Halla 
117. Kalervo Niskanen 
118. Anja & Pertti Snellman 
119. Risto Paunonen 
120. Osmo Kyttönen 
121. Osmo Salminen 
122. Matti Ketola 
123. Timo Siivonen 
124. Matti Koivula 
125 . Paavo Eestilä 
126. Hannele Leino 
127. Urpo Hakulinen 
128. Pentti Härmä 
129. Jarmo Färm 
130. Anton Palander 
131. Ilpo Martikainen 
132. Bo Eriksson 
133 . Esko Hämäläinen 
134. Timo Haverinen 
135. Paavo Erkkilä 
136. Pertti Panula 
137. Raine Lammela 
138. Kari Ilomäki 
139. Risto Vallinen 
140. Ossi Ihalainen 
141. Kari Öhman 
142. Olof Moring 
143. Eero Saloheimo 
144. Esko Kynkäänniemi 
145. Jouko Koskela 
146. Reijo Stenström 
147 . Pertti Ahonen 
148 . Anssi Ahonen 
149. Hannu Sievänen 
150. Jaakko Talvitie 
151. Heli Reinikka & Heke Railo 
152. Erkki Kinnunen 

ROVER YSTÄVÄT-LEHTI - sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja 

Rover Ystävät-yhdistyksen jäsenlehti 
ja korkeamman ajokulttuurin 
äänenkannattaja 

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 jä
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. 



RoverYstävät 3 
153. Pekka Jaske Kottaraistie 14 E 25 00730 Hki 73 100 -62 
154. 
155. Ilkka Räsänen Louhentie 9 B 04230 Kerava 3 
156. Raimo Holopainen Tarveaine Oy Tinasepäntie 14 E 25 00730 Hki 73 
157. Pekka Launiainen Miekka 2 H 12802600 Espoo 60 Range -79 
158. Hannu Hersti Haukantie 5 a 12 04320 Riihikallio Range -73 
159. Unto Järvinen Rivitie 6 40 10 I PL 227 Jyväskylä Range -81 
160. Erkki Himanka Strömsbergin kartano 06100 Porvoo 10 
161. Åke Tjäder Rantapolku 1800330 Hki 33 
162. Pentti Koskinen Haistila 28400 Ulvila Range -76 
163. Juhani Aro Kaskilaaksontie 5 0 59 02360 Espoo 36 3500 -70 
164. Savonlinnan Varaosapalvelu Kirkkokatu 10 57 100 Savonlinna 10 LR -72 
165. Kauko Nevala 61820 Kainasto Range -77 
166. Jorma Parhaniemi 86100 Pyhäjoki 
167. Mikko Räsänen Sepontie 18 73300 Nilsiä Range -77 
168. Olli Verhomaa Yhtiökatu 3 B 29 A 48600 Karhula 
169. Pekka Pullinen Pirjonkaivonkatu 15 A 1 33700 Tre 70 3500 -79 
170. Olof Holmborg 02410 Kirkkonummi 2 
171. Konsta Gyllström Pietarinkatu 9 A 1200140 Hki 14 Range -73 
172. Erik von Wendt Kalevankatu 38 A 2600180 Hki 18 Range -73 
173. Jouko Hynninen Harjun maatalousoppilaitos 49980 Ravijoki LR -80 
174. Jaakko Pohjantuuli Sutela 48400 Kotka 40 LR -76, -64 
175. Pentti Bergh Suursuonlaita 2 B 63 00630 Hki 63 Range -76 
176. Alvi Niemelä 91900 Liminka 
177. John Lundqvist Oskarintie 20 00930 Hki 93 
178. Ritva Blomqvist Yliskyläntie 6 C 74 00840 Hki 84 
179. Kalle E Alanen Lansankallio 4 02610 Espoo 61 
180. Martti Mäkilä 21510 Hevonpää 

~ 
181. Heikki Mäntylä 62310 Voitti kp 2 Range -75 
182. Seppo Saartama Hämeentie 42 16900 Lammi 
183. Reino Soholoff Tenholantie II 00280 Hki 28 
184. Ove Hällström Vikkulla 01100 Östersundom 
185. Sakari Kilpeläinen 12400 Tervakoski 
186. Jarmo Kallio Honkaniementie 2 17300 Vääksy 3500 -70 
187. Sven-Erik Wärn Casterinkatu 6 B 18 68660 Pietarsaari Range -72, -74, -74, -76 
188. Pentti Pirilä 97700 Ranua Range -73 
189. Rauno Salmi Jääkärinkatu 6 aA 20 00150 Hki 15 
190. Jari Kymäläinen Latokartanontie 6-8 I 8 35300 Orivesi 
191. Rainer Westman Såka 45 67100 Karleby 
192. Erkki Kasanen Mellstenintie 17 B 16 02170 Espoo 17 
193. Paavo Kokko Alakivi 8 40630 Jyväskylä 63 
194. Olavi Painiiainen Syrjäntaus 17300 Vääksy 2000 TC -69 
195. Samuli Salanterä Rakuunantie 62 B 47 10720 Turku 72 LR -59 
196. Timo Ruokolainen Vapaudenkatu 4 B 1 15110 Lahti II 
197. Y T Nissinen Duro Ab Fredrikinkatu 75 00100 Hki 10 
198. Jarmo Jalonen Näsilinnankatu 40 C 29 33200 Tre 
199. Jan Täckenström Riskuntie 2 00950 Hki 95 LR -67 
200. Jouko Liukkonen Pelimannintie 24 H 73 00420 Hki 42 
201. Esko Antikainen Armas Lindgrenintie 1200570 Helsinki 57 
202. Timo Kangasmaa Kouluportinkuja I as 10 02200 Espoo 20 LR -75 
203. Harri Suokko 66440 Tervajoki Range -72 
204. Heikki Soramäki Raatimiehenpolku 10 B 1420750 Turku 3500 -69 
205. Jyrki Koskinen Kuninkojantie 33 20340 20340 Turku 34 Range -76 
206. Hakon Björkenheim Ulvilantie 23 A 9 00350 Hki 35 80 -62 
207. Rolf Nikus Voudinkatu 1 C 54 20780 Kaarina 200 TC -73 

" 
208. Sami Muilu Kyllikinniemi 74510 Peltosalmi 
209. Kimmo Kuusniemi Alppikatu 15 B 4600530 Hki 53 
210. Veljekset Asplund Valajantie 3 48230 Kotka 23 Range 76 
211. Jyrki Iso-Kouvola Virastotie 18 B 1223100 Mynämäki 
212. Hannu Vähtäri Kulkkila 32920 Kauvatsa 
213. Reijo Hirvonen Ukontie 17 44500 Viitarsaari 
214. Jaakko Purola Virpitie 16 86800 Pyhäsalmi Range -75 
215 . Timo Sarainmaa Hämeenkatu 14 B 67 20500 Turku 50 
216. Paul Pilve Kruunuvuorenkatu 9 A 1 00160 Hki 16 
217. Jussi Sipilä Siuntionkatu 5 08150 Lohja 
218 . Matti Vesa Helletie 10 33180 Tampere 18 
219. Eero Wuokko Pitkäsillanranta II B 44 00530 Hki 53 
220. Jarmo Koivunen Hersala 2 16999 Lahti LR -70 
22 1. Aila Peltonen 14300 Renko 2200 TC -75 
222. Kari Jokinen Petkeltie 4 E 132 20540 Turku 54 Range -75 
223. Raimo Vainionpää Radantaus 75530 Porokylä 
224. Jarmo Pispala Torenintie 14 F 01900 Nurmijärvi 
225. Eero Haapala 61100 Peräseinäjoki LR 
226. Antt i Rikala 16930 Sankola 
227. Sinikka Rainio 37180 Sarkola Range -73 
228. Pekka Rytikoski 66370 Närvijoki Range -74 
229. Teuvo Varmola 07580 Tiilä 80 -61 
230. Tauno Siivonen Kaivoistentie 15 20960 Turku 96 
231. BO Ingå Pettersgr. 9 68600 P ietarsaari 
232. Osmo Kesk inen Kuopiontie 46-48 B 21 76150 Pmk 15 
233. Marja-Liisa Leimu Vairiontie 5 20780 Kaarina Range -72 
234. Arto Karanko Kyrkoby 04130 Mickby 
235. Virpi & Karl Heikel Vattuniemenkatu 18 B 27 00210 Hki 21 3500 -69 
236. Keijo Karmo Lilj asaarentie 4 F 00340 Hki 34 
237. Josef Hieke Ripusuontie 3 00660 Hki 66 Range -77 
238. Osmo Männistö Vesiheinänkatu 5 20780 Kaarina 3500 -69 
239. Pentti Airo Lapiokuja 4 20270 Ihala P3/75 -49 
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ROVER P4 DRIVERS GUILD 

OVERDRIVE 
Number Twenty - Six 

Lehdessämme esiteitävien Rover-kerhojen 
joukossa on englantilainen P-4 ajajien kilta 
nuoruudestaan huolimatta tällä hetkellä 
"suurin ja kaunein" . Kilta on vasta viisi 
vuotta täyttänyt ja keslåttynyt vain vuonna 
1949 esiteltyyn ja vuoteen 1964 saakka tuo
tannossa olleeseen P-4 korisiin Rovereihin, 
ja silti, (ellei muilla ole parempaa näyttöä) se 
on suurin kerho maksavien jäsenten luku
määrältään. Ilmestyneen vuosilårjan luette
losta löytyy saarivaltakunnassa 888 jäsentä 
ja ulkolaisia 40. Kaukaisimmat jäsenet ovat 
USA:ssa, Australiassa, Uudessa Seelannis
sa, Hong Kongissa, eri Afrikan maissa ja 
Saudi-Arabiassa. Norjalaisia listalta löytyy 4 
ja ruotsalaisia 3 henkeä. Suomesta mukana 
ovat Rover ystävien vpj, sihteeri ja kasööri. 

P-4 killan toiminnassa johtavana ajatukse
na, sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi, on 
pitää P-neloset liikkumassa tarjoamalla 
apua ja neuvoja jo 26 kertaa ilmestyneen 
killan "Overdrive" lehden, "Newsletter" 
tiedotteiden, kokoontumisajojen ja muiden 
tapaamisten avulla. KiIlalla on omat toimi
henkilönsä mm. jäsenasioille, lehdelle, ta
pahtumien järjestämiselle, erikoistyökalujen 
vuokraustoiminnalle, vakuutusasioille, 

.. kilta-rekvisiitalle jne. jne. Englanti on lisäksi 
jaettu alueisiin, 13 kaiklåaan, jolla on oma 
kiltayhdyshenkilönsä. Alueilla löytyy lisäksi 
vapaaehtoisia jäseniä, jotka ovat luvanneet 
apuaan JOS matkaavan kiltalaisen Roveri1le 
sattuisi haaveri heidän kotikulmillaan. 

Killan välityksellä jäsenistö on kartoittanut 
yhteiseksi hyödyksi firmoja, jotka ovat 
osoittautuneet arvokkaiksi kontakteiksi va
raosahanlånnoissa, korjaustöissä, entisöin
nissä tai missä asiassa vain, mikä liittyy ro
verismiin. 

KiIlalla on omia kokoontumisajoja kesäai
kaan käytännöllisesti katsoen viikottain eri 
puolilla maata ja usein mukana on toistasa
taa P-nelosta sekä "siivellä" myös tuoreem
pia P-vitosia. Tällaisissa tapaamisissa löytää 
paitsi jutun juurta aateveljien kesken, myös 
neuvoja ja tuilåtarpeellisia osia marklåna
tyyliin. Kilta on kutsuttu vieras myös mui
den merkkikerhojen kokoontumisissa. 

ROVER 60 75 

RP4DG:n vuosikirja on 
tänä vuonna 116 sivuinen teos. 

Suomalaiselle, joka ei etäisyyden, kustan
nusten ja ajanpuutten vuoksi voi osallis
tua P-4 killan vilkkaaseen toimintaan 
kuin uutisia lukemalla, tarjoaa jäsenyys 
kuitenkin usein ilmestyvän lehden, teknis
ten kirjoitusten ja varaosamarkkinoiden 
pikkuilmoituksien kautta verrattoman 
paljon. Lehti on lisäksi avoin foorumi, 
jonka runsaat yleisön kirjeet (kaikki eivät 
mahdu koskaan lehteen!) ja voimakkaat
kin mielipidekirjoitukset valottavat pal
jon sikäläisten Rover ystävien ajatuksia ... 

80 90 "100 105 

July 1982 

Lujia kannanottoja muistellaan sitten hy
myssä suin, kun seuraavalla sivulla hää
parit kukin ovat päässeet samaan kuvaan 
Roverinsa kanssa. 

Jäsenasioissa yhteys kulkee Colin Blowers 
nimisen miehen kautta, osoite 32 Arundel 
Road, Luton, Beds, England. RP4DG:n 
aiemmin mainitut suomalaiset jäsenet an
tavat myös mielihyvin lisätietoa tarvitse
ville. 

KTT 
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Kesä on nyt sitten paremmalla puolella. Loma-ajan helteet ja hetken 
vapaus ovat muistoina muitten joukossa. Rannalla lepäämiseen ei 
Rover-väki ole aikaansa käyttänyt. Siitä on osoituksena kerholle saa
punut runsas posti. Olemme saaneet pyytämiämme kuvia ja juttuja 
mukavasti, joten kiitos niistä. 
Kevätretki Jaalaan toi myöskin paljon palautetta, ja olihan paikalla 
rohkeimmatkin toiveet ylittävä osallistujamäärä. 
Syysretkestä Mäntsälään toivomme samanlaista sukxseetä. 
Valppaina ovat oleet myös viranomaiset: Rover Ystävät on nyt rekiste
röity yhdistys. Päätös on päivätty 20.08.82 ja rekisterinumeromme on 
135832. 
Kaiken edellä kerrotun lisäksi erityistä tyytyväisyyttä luo jäsenmäärän 
nopea kasvu - 250 rikkoutunee piakkoin. Ja lomalla ollessa, kun oli 
tilaisuus ajella enemmän - vähän kotinurkkien ulkopuolellakin - oli 
kiva havaita, että Rover Ystävien tapa tervehtiä vastaan tulevaa Rover
auto kuntaa on yleistymään päin. 

Syyssateista iloiten 

~~ 
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ROVER 2200 Te 
JA RANSKAN MATKA 
Tämä kirjoitelma kertoo, miten 
1975-mallinen 2200 TC, lähtiessä 66000 
km ajettuaan, selvisi matkustajineen, 
vanhemmat ja 11- ja 14-vuotiaat lapset, 
6700 km taipaleesta. 
Matkan tarkoituksena oli käyttää Roveria 
juuri siihen tarkoitukseen johon se on 
tehty, mukavaan pitkänmatkan autoiluun 
1. Grand Touring. Suunnitelmana oli ajaa 
Saksan ja erityisesti Schwartzwaldin läpi 
pikkuteitä sen enempää kiiruhtamatta 
Burgundiin ja edelleen La Rochelleen 
(Charente-Maritime) Atlantin rannalle. 
Matkan teki jännittäväksi se, että kuljet
taja on tekniikan poropeukalo. Tehty 
huolto ja mukaan saatu varaosapaketti 
valoivat uskoa, samoin se, että ajoneuvo 
ei ole koskaan aiemmin pysähtynyt vas
toin ajajan tahtoa. 
Lähtö oli S.6. Finnjetillä suoraan mante
reelle. Yhteen suuntaan matka maksoi 
muuten 2637,-. Hinnan edullisuus joh
tuu siitä, että matkustimme ennen seson
kia ja osittain hitaasti uusilla dieseleillä. 
Auto kuormattiin täyteen ja P6:senkin ta
kakonttiin mahtuu kun varapyörä on 
kannen päällä. Koska olemme isohkoja 
ihmisiä, tajusimme, että auto oli kuor-

mattu kapasiteettinsa ylärajoille. Asia il
meni myös siten, että pakoputki kolahteli 
jokaisen epätasaisuuden kohdalla; taka
akseliin, kuten myöhemmin ilineni. Ope
tus: koekuormaus olisi ollut paikallaan, 
jollei muuten autonsa rajoja tunne. Lyy
pekissä tuli hyvä mieli kun pysäköimme 
komean mustan, mutta niin ruosteisen 
hampurilaisen 3,S litran viereen. Jotenkin 
tuntuu siltä, että teutonien maassa ajami
nen oli inhimillisempää kuin joskus aiem
min. Kuitenkaan ei voi välttyä siltä vaiku
telmalta, että monen saksalaisen sielussa 
asuu poliisi. Niin hanakoita teutonit ovat 
opettamaan toisia liikennöitsijöitä, tämä 
koskee varsinkin maan pohjoisia preussi
laisia osia. Saksassa on liikenteen viitoitus 
ja muukin ohjaus muuten esimerkillistä 
luokkaa. Positiivinen havainto oli myös
kin pikkuhotellien kohtuullinen hintata
so: kahden hengen huone DM SO-70 oli 
sääntö ja tuohon sisältyy tukeva aamiai
nen. 
Ajelimme DDR:n rajan tuntumassa kohti 
Baijeria ja Schwartzwaldia. Erityisen kau
niina kaupunkeina jäivät mieleen Liine
burg, Celle, Goslar ja Freiburg. 
Saksassa näkyi suhteellisen paljon uusia 

SD1-tyyppisiä Rovereita, samoin myö
hemmin Ranskassa. Markkinointi on tä
män auton kohdalla onnistunut ilmeisen 
hyvin. Mantereella nähdyt P6:set voi lue
tella yhden käden sormin eikä P4:sista nä
kynyt vilaustakaan. Mainittu PS-havainto 
jäi reissun ainoaksi. 
Baden-Badenin lähellä kytkirnestä hävisi 
nesteet. Vaivoin auto saatiin rullattua ala
mäkeä talon ääreen, jossa oli puhelin ja 
avulias henkilö. soitettiin British Leylan
diin, josta avulias Meister tuli kahden 
tunnin kuluttua ja hinasi meidät tangon 
päässä korjaamolle. Auto oli valmis kol
men tunnin kuluttua, ja viaksi paljastui 
pääsylinterin tiivisteen pettäminen. Tiivis
teen löytäminen oli kuulemma tuottanut 
huomattavia vaikeuksia. Iso BL:n korjaa
mo hyväksyi muuten vain käteistä ja jo
tain autoliiton kuponkeja. Remontti 
maksoi DM 2S0 hinauksineen. 
Schwartzwaldin kiemuraiset vuoristotiet 
ovat komeita, mutta paljastivat myös, et
tä aivan vakiovarusteisena täyteen kuor
mattu 2200 TC on melko työläs ohjailta
va jyrkissä mutkissa. Perä puskee sivulle 
ja kallistelu on melko voimakasta. Jäl
keenpäin on selvinnyt, että kantavuutta 



- ja ilmeisesti myös ohjattavuutta - voi 
parantaa heavy duty-iskunvaimentajilla, 
jotka lisäävät kantavuutta peräti 150 kg. 
Toinen opetus oli, että helteessä ja hitaas
sa ruuhkaliikenteessä lämpömittarin neu
la pyrkii uhkaavasti nousemaan ja kuu
menemistahan tällä moottorilla, kuten 
kaikilla muillakin, on todella syytä vält
tää. Olisikohan tähän vaivaan mitään kei
noa, jolla riskiä voisi vähentää? 
Retki jatkui Sveitsin kautta varsinaiseen 
kohteeseen eli Ranskaan. Tässä maassa 
on erittäin hieno Gites de France
järjestelmä. Kaikissa suurehkoissa kau
pungeissa on Office de Tourisme, joka 
välittää viikoksi, lauantaista lauantaihin, 
huoneistoja maaseudulla. Me sijoituimme 
Cognacin alueella upeaan viinikartanoon, 
jossa kolme makuuhuonetta ja iso tupa
keittiö kaikkine mukavuuksineen maksoi 
FF 650. Varsinaisen lomakauden alettua 
(15 .7) tällaiset ovat tosin kiven alla. Tuki
kohdasta oli kätevää tehdä päivän trippe- Herbignac, Bretagne, vuokrakämppämme 
jä ymparOlvun kaupunkeihin (An-
gouleme, Cognac, Saintes, Perigueux, 
Bordeaux jne). Ruoka on maineensa mu-
kaista ja edullisimmillaan todella halpaa. 
Halvin kolmen ruokalajin lounas maksoi 
FF 22,50 - ja viini oli kaupoissa alle FF 
3/l! 

Vastoin yleistä käsitystä ihmiset ovat 
maaseudulla varsin ystävällisiä. Ranska
laiset eivät myöskään ole aivan niin kieli
taidottomia kuin luullaan. 
Hotellit Ranskassa olivat myös reissum
me halvimmat, FF 40- 80 kahden hengen 
huonessta tasosta riippuen. 
Toisen Gites-huoneiston vuokrasimme 
Bretagnesta, erään chateaun ullakkoker
roksen lähellä La Baulen kylpyläkaupun
kia. Täällä kuljettaja havahtui ignition
valon jatkuvaan palamiseen. Koska tuu
lettajan hihnakin oli uusi ja tiukka, ei aut
tanut muu kuin suunnistaa korjaamolle, 
jonne auto oli jätettävä kahdeksi päiväk
"si. Laturi vietiin spesialistille, joka joutui 
tilaamaan diodeja ym edelleen suurem
masta kaupungista: FF 600. Oli muuten 
todettava, että ranskalaisetkin hoitivat 
korjaamohomman huolella ja kohtuuhin- Tauko Etelä-Saksassa 
taan sekä ottivat turistin hädän huomioon 
ohittaessaan muut työt. Mitenkähän asia 
olisi hoitunut maan lomasesongin aika
na? 
Runsaan kolmen viikon matkan jälkeen 
oli pakko lähteä paluumatkalle. Yhteen
veto Ranskasta oli, että odotuset olivat 
täyttyneet ja ylittyneetkin. Voimmekin 
mitä lämpimimmin suositella tätä maata, 
jota suomalaiset jostain syystä hieman 
vierastavat. 
Paluu sujui Luxemburgin kautta melko 
suoraan Tukholmaan, mutta ei värittö
mästi. Auto nyki oudosti tasaisella kaa
sulla jo Ranskassa, mutta Moselin rantaa 
ajaessamme nykiminen oli lähes sietämä
töntä. Olimme tähän mennessä ajaneet n. 
5500 km ja erään huoltoaseman tietäjä te-

ki heti oikean diagnoosin: tulpat. Aivan 
oikein, ne olivat lopussa ja viimeisessä 
tulpassa kärkiväliä ei ollut juuri lainkaan. 
Tätä seuraavana päivänä matkustamon 
huomiota kiinnitti yhtäkkiä jylinä, joka 
johtui toiseksi takimmaisen pakoputkis
ton pöntön katkeamisesta. Hitsaus piti 
pari päivää ja Tanskassa jouduimme ot
tamaan molemmat takimmiset pöntöt 
pois. Loppumatkan, n. 400 km. ajelimme 
kumeasti pauhaten. Viimeisenä yönä n. 
70 km ennen Tukholmaa autosta varas
tettiin rekisterikilvet. Rekisterittömyys 
kiinnitti äänen ohella muun liikenteen 
huomiota. Opetus tästä oli, että kannat-
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taa katsoa, mihin autonsa yöksi jättää. 
Polttoaineen kulutus koko 6700 km mat
kan aikana oli 8,711100 km, ja tämän las
kin kahteen kertaan! Tämäkin todistaa 
oikeaksi puheenjohtajan toteamukset 
taannoin lehdessä, että P6 mallisarja on 
edullisin Rover käyttöautona. Kulutus on 
kohtuullinen, pääomakustannukset ovat 
pienet ja auton luotettavuus pitää elämän 
jännittävänä. Ensi kesänä APR-337 (mat
kan aikana KBR-737) lähtenee Englan
tiin. 

Ilkka A. Pulkkinen 
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AURANTOLAN RETKI 
Jaalan Taisto oli Rover-Ystäviä hymyillen vastassa 29.5. lauantaina ja 
jaksoi hymyillä vielä hyvästellessäänkin. Tilaisuus aloitettiin keskinäi
sin tervehdyksin ja siitä siirryttiinkin ruokapöytään. Ohjelma jatkui 
saunalla, laululla ja leikillä. Osallistujia oli ihan pienetkin mukaan lu
kien satakunta. Autoja nähtiin paikalla yli neljäkymmentä. Yksi ha
vainto jäi tosin hieman epävarmaksi - siksi kuulutammekin perään, 
kävikö sunnuntai päivällä parkkipaikalla 'kyplooppi' vai oliko ko. 
vaalea P-nelonen nuorempaa mallia. Toivomme yhteyden ottoa, joko 
silminnäkijöiltä tai auton kuljettajalta! 
Kaikenkaikkiaan havainnot olivat teräviä, mitä osoittaa yleinen hyvä 
menestys perherallien kilpatehtävissä. Kuvat kertokoot tunnelmistam
me. 

Parkkipaikan jälkeen -
täyttyi ruokasali erityinen kiitos 

kuuluukin huoltojoukoille; Raili, 
Terhi ja muut tytöt. 

Saunomisen jälkeen -
oli laulua, leikkiä, vähän 

tanssiakin ja tietysti 
kädenvääntöä . 

- Parkkipaikka alkaa täyttyä. 
Osallistujia oli 
ympäri Suomea. 
Kuvassa autoja 
Lahdesta, Porvoosta, 
Kotkasta, Jyväskylästä 
ja Hesastakin. 

- Keskustelu ja tutustuminen 
kävi lupsakkaasti, olihan meillä 
yhteinen aihe. 

). 
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Sunnuntaina tutustuttiin Verlan tehdasmuseoon. Meno suoritettiin 
perherallina ja paluu letkassa runsaan (!) paikallisen väestön ihailles
sa Rover-Paraatia. 

Verlan tehdas kiinnosti pienempiäkin. 

Kerholaisten jykevämpää kalustoa Verlan parkkipai
kalla. Etualalla Sisun lainaama esittely Range -82 

Sunnuntaina löivät kättä teknisen ja taiteen korkeam
mat kulttuuriarvot, Roverihan suorastaan muistuttaa 
selloa! 

Kävihän siellä vähän kauppakin. Osien keskinäinen vaihto on Kolme muskettisoturia: Pee-nelkut 58-52-62 
monille vanhempien mallien omistajille usein pelastus. 

Rovereita lähtötunnelmissa, taustalla Taiston ja Railin hieno 
Yksi kauneimmista - vuoden työ on palkittu kukkasin. päärakennus! 
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PERHERALLI 

Tulokset: 
1. Pulkkinen & Pohjantuuli 
2. Hynniset 
3. Korvenkontiot 
4. Poutaset 
5. Valkoset 
6. Perkiöt 
7. Herstit 
7. Pesoset 

51 pist. 
46 
45 
44 
37 
35 
25 
25 

Tossavaiset (57 pist.) vetäytyivät tulos
luettelosta "vapaaehtoisesti", koska tun
sivat asiat liian hyvin. Osallistuminen jär
jestelytehtäviin edesauttoi luonnollisesti 
vastausten hallintaa, mutta kaikki kunnia 
kuitenkin parhaasta tikanheittotulokses
ta. 

Kilpailijoita tarkastus asemalla no. 2, silloin kun kaikki eivät vielä olleet eksy
neet! 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
~~~~~~~~~~~~~~~~ I ~-----------, I c'v , c ... , 'h ,P, - Jti' SYYSAJO 

25.9. 
" Rover Ystävien syysajo järjestetään ko

koontumisena GRILLIKIEVARIIN, jo-
ka sijaitsee n. 9 km viitostietä Mäntsälästä 
pohjoiseen. Happeninki alkaa klo 11.00 
lauantaina 25.9.1982. Kievari on varattu 
kerhomme käyttöön. 

I 
I 
I 
I 
I 
I OHJELMAA mm. lIirI1 

tutustuminen Kievarin yhteydessä ole- ~ 
vaan automuseoon ~ 
kotieläimiä lasten riemuksi I 

- kilpatehtäviä kaikille niin autottomille I 
kuin autollisillekin ~ 

- kirpputori; tuo mukaan tarpeettomat I 
"romusi" ja vaihda ne rahaan tai ~ 
muihin "romuihin" ~ 
lounas: seisova pöytä alkaen klo 13.00 ~ 

Ystävien ja oman auton kehuskelua I 
Kaksi k.lj.velkko. tepa.i •• m •••• pöydäs.ä j. kehullt· 
seAbn. Toinen halusi vaientaa kumppanin ja kehalsi: 

- Minä .Itä oun kultennlllännen mlehlill, Oun .I.ku
J8an Vankuuverissa. 

- Dun sitä minnäen .. Minnoun suenu alakunj Lan
trooverissa. 

V. L. (Kuopio) 

Kaikki joukolla mukaan! I 
Huom! EI ilmoittautumisvelvollisuutta I L _____________ _ 

ROMPEPÄI
VÄT ESPOON 
AUTOMUSE
OSSA 
Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna, 
2.-3.10. on Espoon automuseossa Rom
pepäivät. Tapahtuma on kirpputorin ta
painen myynti- ja ostotilaisuus, jossa kel
lä tahansa on mahdollisuus myydä 10,
mk:n pääsymaksua vastaan museon kes
kipihalla olevilla myynti pöydillä miltei 
mitä tahansa. Tässä on yksi tilaisuus 
päästä eroon nurkissa lojuvista "ylimää
räisistä" autonosista. Lisäksi tässä tilai
suudessa voit ostaa tilalle ainakin yhtä 
paljon "tarpeellista" todella edulliseen 
hintaan. Espoon automuseo sijaitsee Es
poon Pakankylässä, Bodorninjärven poh
joisrannalla ja Rompepäivät ovat auki 
kumpanakin päivänä kello 10-18. 



JÄSENASIAA 
Rover Ystävien Roverit jakautuvat mal
leittain seuraavasti: 

P3 1 kpl 
P431 " 
P522 " 
P659 " 

Range43 " 
Lantikka 23 " 

Yht. 179 kpl 

Liika maksu ei ole mitenkään vahingollis
ta, pikemminkin se on kaukoviisasta, 
ikäänkuin panisi rahaa pankkiin Gäsen
maksuhan saataa tulevaisuudessa nous
ta). 
Tässä luettelo jäsennumeroittain teistä, 
jotka olette jo maksaneet vuoden 1983 jä
senmaksun: 
19,24,27,48,55,82,116,126,133,142 . 
Erityinen tunnutus jäsenelle n:o 82, joka 
on suorittanut)llyös vuoden 1984 ja 1985 
jäsenmaksut! 

Kun jäseniä kuitenkin on jo 240, eivät 
määrät varmaankaan ole oikeat. Jos tie- Rover-ystävät 
dät tai epäilet, ettei autosi ole tässä tilas-
tossa mukana, pistä posti kulkemaan ja kerhoshoppi 
jäsenkaavake tulemaan. 

Jäsenmaksut: 
Jäsenmaksujen suorittamisesta jaetaan 
niin ruusuja kuin risujakin. Risut tulevat 
tietysti siitä, että jäsenmaksu on epähuo
miossa jäänyt maksamatta (maksulappu 
ohessa). Ruusuja kaikille muille ja eten
kin niille teistä, jotka olette maksaneet jä
senmaksuja jo seuraavillekin vuosille. 

ROVER YSTÅVÅ: 

*Vanhoja Roverystävät -lehden numeroi
ta on saatavissa hintaan å 10 mk. Aikai
semmin ilmestynyt 1181, 2/81 , 1182 ja 
2/ 82 

* James Taylorin kirjaa "The Postwar 
Rover P4 and P5" on tilattu uusi 10 kpl 
erä. Tehkää varauksenne nyt ensimmäi
nen erä, 12 kpl, vietiin käsistä!) Hinta 
60,- . 136 sivua. 

JÄSENKAAV AKE 

RoverYstävät - 11 

Leif Plester 10 v. 

*Graham Robsonin kirja "The ROVER 
STORY". Hinta 100,-. Varaa heti (10 
kpl tulossa) 

*Rover 75:en öljynpuhdistajan sovitekap
paleita valmistetaan parhaillaan (hukas
sa ollut sorvinterä on löytynyt!) Hinta 
50,-

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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Rover 3500 Vanden Plas 
yksllöUisen ajajan auto 
Aristokraatti Englannista antaa täydellisen ajonautinnon. 
Persoonallinen yhdistelmä urheilliauton mainioista ajo

ominaisuuksista, edustusauton tyylikkäästä mukavuudesta ja 
monikäyttöauton järkevyydestä. Ei ole toista moista. Rover 
3500 Vanden Plas on arvoisesi auto, ja aidon aristokraatin 

tavoin hienostunut sekä edustava. 

"'Rover 
Myynti ja leasing 

Oy Sisu-Auto Ab 
Ruosilankuja 3 Helsinki 

Puh. 90-544 611 

.1 
) 



LAND ROVER 
109 V8 
Land Rover, jota kolmen tuotantovuo
den jälkeenkään ei ole näkynyt vastaantu
lijana Suomen teillä, on lantikkaperheen 
varsinainen muskeliauto. Pitkälle 109 
tuuman alustalle on sijoitettu tuttu Rove
rin alumiininen kahdeksansylinterinen. 
Moottoriin on tehty muutoksia, jotta se 
sopisi parhaiten maastokäyttöön. Moot
torin puristussuhdetta ja samalla tehoa on 
laskettu niin, että autolle kelpaa mata
laoktaaninen bensiini. Vaikka tehoa on 
enää "vain" 92 DIN hv, vääntömomentti 
on yhä muhkea 23 kpm ja mikä parasta, 
vääntöä riittää läpi koko kierroslukualu
een. Merkittävä ero muihin lantikoihin on 
myös voimansiirrossa, nelipyöräveto on 
kiinteä kuten Range Roverissa, eikä siis 
vain tarvittaessa päällekytkettävissä kuten 
muissa Land Rovereissa. 

Saksassa ilmestyvässä Auto Motor- und 
Sportissa oli taannoin erityisnumero 
maastoautoista, joukossa kuuden maas
turin yhteistesti. Land Rover V8 koskevat 
toteamukset olivat vapaasti käännettynä 
allepainetun kaltaisia. 

Jos joihinkin vertailuautoihin kiivettäessä 
(mm. Jeep ja VW) jo vaatetuksenkin oli 
oltava kuraa hylkivä, ei lantikankaan si
sään mennä kuin henkilöautoon, sinne 
noustaan kuin pieneen kuorma-autoon. 
Omistajan on tämä hyväksyttävä, kelpo 
maavara vaatii oman vaivansa kiipeämi
senä. 

Sisälle päästyään ajaja on ympäristössä, 
joka tuo vanhat ajat mieleen. Auto on ra
kenteeltaan erittäin luja, sen uskoo jo en
sivilkaisulla, mutta niin on oltava myös 
kuljettajan, sillä ohjaus on raskas ja myös 

.: kelpo saappaille mitoitetut kytkin ja jarru 
vaativat voimia. Vaihteiston osalta tode
taan, että jos kohta liikeradat ovat hie
man "romuluista" käyttö on varsin vai
vatonta. 

Kapearaidevälinen Land Rover ei vaadi 
niin paljon kuljettajaltaan kuin useat kil
pailijat. Nopeassa kaarreajossa se ylioh
jautuu ja pudottaa itse nopeutta. Varsi
naisessa jarrutuksessa jarrujen tehon ylä
raja tulee vastaan paremminkin kuljetta
jan pohjelihasten voiman mukaan kuin 
jarrujen mitoituksen perusteella. Moittei-

. ta epätasoisesta pidosta, lukkiintumisesta 
ja häipymisestä ei lantikka testissä saanut. 
Mercedes maasturikaan ei selvinnyt moit
teitta, niin Saksassa kuin testi tehtiinkin. 

Ohjaus on epätarkka ja siinä on paljon 
välystä. Tämä kiusaa valtatienopeuksilla, 
sillä 'kuljettajan on suoritettava suunnan 
pitämiseksi korjausliikkeitä ja keskityttä
vä ajamiseen. 

Rover on varsinainen juoppo, kulutuksen 
suuruus on suhteessa suureen moottoriin, 
mutta toisaalta kulutukselleen se antaa 
myös vastinetta tosi töissä. Englantilaisen 
veto kyky ja sitekys ovat täysin vertaansa 
vailla. Että auto on sitkeä kuin vetohärkä, 
oppii arvostamaan ennen kaikkea kun on 
aurattava tiensä koskemattomassa maas
tossa. Autolla, jota sitävastoin pitää käs
keä eteenpäin kaasua polkemalla, päädy
tään näet pian tyhjää pyörivin renkain 
pehmeässä maastossa lapiotöihin ja käm
menen rakkuloiden lääkitsemiseen. Rove
rin suuritilavuuksisessa moottorissa on 
ääriolosuhteissa tarvittavaa sitkeyttä. 

Maastossa selviäminen ei kuitenkaan ole 
yksin moottorista kiinni, ratkaisevia ovat 
myös painonjakauma, renkaat ja tasaus
pyörästöjen lukot. Roverissa moottorin 
suhteellinen keveys tekee tepposet n. 
80 070 nousussa (kuljettajan paikalta kat
soen nousu näyttää jo pystysuoralta), sillä 
silloin etupyöfät kevenevät jo niin, että 
pito häviää. Vinottain ajetuista montuis
ta, jossa vastakkaisissa kulmissa olevat 
pyörät jäävät ilmaan, ei täyslukituksen 
puutteen vuoksi ole yrittämistä. Korin pit
kä ylitys tekee omalta osaltaan myös kiu
saa kovin suurien ojien ylityksissä, tällai
sissa olosuhteissa lyhyt 88 tuuman Land 
Rover on huomattavasti maastokelpoi
sempi. 

Käytännössä Roverin jatkuva nelipyörä
veto on maastossa etu, se on päällä jo sil
loin kun monen muun maasturin kuljetta
ja toteaa, että se olisi pitänyt kytkeä pääl-
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le juuri hetki sitten. (Pahimmassa tapauk
sessa pysäyttämällä auto ja laskeutumalla 
mutaikkoon pyörännapoja kääntele
mään). 

Huolimatta "ikuisesti" kestämään suun
nitellusta järeästä ja askeettisesta olemuk
sestaan, Land Rover arvostettiin matkus
tusmukavuudeltaan kohtuulliseksi, niin 
maastossa kuin maantiellä. Peruskonst
ruktion neljättäkymmentä jatkunut 
myyntimenestys todistanee samaa. 

Plussaa: 
- tyydyttävä ajomukavuus 
- sitkeä, voimakas ja äänetön moot-

tori 
- erittäin hyvät tilat 

Miinusta: 
- raskas, epätarkka ohjaus ja pol

kimet 
näkyvyys rajoitettu 

- pitkä akseliväli haittaa maastossa 

Suorituskyky: 
- kiihtyvyys 

seisova 

huippunopeus 

0- 80 km/h 16,5 s 
0-100 km/h 28,8 s 

400m 23,2s 
1000 m 43,8 s 

123,3 km/h 

pienin nopeus maastoykkönen 1,6 km/h 
(tärkeimpiä etuja kilpailijoihinsa nähden) 

Kulutus 18,9 1/100 km tiellä, 24,4 
1/ 100 km maastossa 

KTT 
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JÄSEN KIRJEITÄ 
Hfors 26.5.82 

Rover -Ystävät! 
TilIsänder härmad kvittot får betalning 

av medlemsavgift för åren 81-82. Samti
digt får några foton av min kära kamla 
"ROVNINA"-52, som tjänat rnig i vått 
och torrt under alla dessa år. Bilens färg 
är blå-grå. Bilen har blivit en familjemed
lem genom åren. Man tycker nu att man 
talar tili henne och ger en klapp och tac
kar henne för en lyckligen genomkörd re
sa bl.a. tili Hangö som av bilden synes. 
Varän vi färdas väcker vi uppseende, ty 
hon är ju en ever-green skönhet. Det är 
mången som vili köpa henne. Men hur 
kan man sälja sin bästa vän! Om hon kla
rar ännu några år blir hennes öde bilmu
seet. Men jag hoppas hon orkar tjäna sin 
matte så länge mitt körkort gäller. 

Med varma sommarhälsningar 
Maj Tötterman 

Näinkin voi käydä, 
kun autoillaan vm. 57:11ä! 
Pihan akkaväki lähti joukolla teatteriin. 
Se on vuoden tapaus hiekkakasalla istu
misen ja lumihangessa palelemisen päälle. 
Tilaisuuden tärkeyden tajuten tarjouduin 
Rover 75:mme kera kyytinaiseksi, näihin 
kunnon autoihin kun sopii sorjia tyttöjä 
monta vierekkäin kampauksen kärsimät-

J o tä ja juhlamekon rypistymättä. Arvok
kaan kyydin Roverimme tarjosikin, ei 
häirinnyt moottorin hyrinä keskustelua 
etu- ja takapenkin välillä. 
Kaikki sujui hyvin kunnes koitti kotiin
lähdön aika. Teatterin piristämänä tar
tuin reippaasti vaihdetankoon nykäistäk
seni pakin päälle. Ja menihän se, mutta 
maks! ' Ei voi olla totta! Miksi kaikkien 
autokommellusten piti aina satua minul
le! Vaihdetanko nimittäin murtui poikki, 
kädessäni oli puoli metriä sentin paksuista 
terästankoa varustettuna nupilla, jonka 
päähän oli kaiverrettu R ynnä neljä nu
meroa muistutukseksi vaihteista, jotka 
minun taidollani eivät menisi päälle. Iloi
nen puheensorina vaihtui hämmästyneek
si hiljaisuudeksi ja sanoitta syntyi päätös 
taksijonoon siirtymisestä. Hiljaisuus rik
koutui jonkun ihmetellessä, miksi otan 
kepin mukaani ja sain hampaiden kiriste
lyltä vastatuksi, ettei tarinaani ilman to
distuskappaletta kotona uskottaisi. Kä-

vellessäni sitä sataa metriä kohti keltaisina 
kutsuvia TAXI-valoja ehdin muistaa, 
kuinka kiertelin pääkaupungin kaduilla 
sinisen savun seuraamana käsijarrun juu
tuttua silloin kerran ja kuinka veivin 
kanssa käynnistin keskellä toria tätä sa
maa kärryä, ja aina vika lopulta on todet
tu olevan ratin ja selkänojan välissä! 
Kohdallemme osui taksijonosta uutuut
taan hohtava, muovilta tuoksuva Mersu. 
Näytin vaihdekeppiä kuljettajalle todeten: 
"Näin kävi", veisitkö meidät ystävällises
ti kotiin." Taksimies ääneen ihmettele
mään, että jo on ollut vanha auto ja epäi
lemään, tokko moinen naislauma sen 
kyydillä on tännekään päässyt. Tyylik
kään automme suorituskyvyn epäilemi
nen oli sentään minunkintuohtuneelle 
mielelleni liikaa ja puolustin tokaisten va
romattomasti: "Toki se on hienompi kuin 
tämä teidän, onhan siinä nahkaverhoilu
kin." Loukkaantuminen ja sääli kuvas
tuivat miehen katseesta hänen silmätes
sään minua ja vaihdekeppiä kädessäni, 
mutta onneksi sääli voitti ja saimme kyy
din kotiin! 
Kotona ojensin Roverin avaimet miehelle
ni vaihdetankoon pujotettuna. Selityksiä 
ei tarvittu. Seuraavana päivänä Rover sei
soi taas pihamme komistuksena: Ohimen-

Vuodelta 1964 

nen kuulin tutun äänen toteavan naapurin 
isännälle, ettei naisille voi antaa mitään 
ratakiskoa ohuempaa eikä metriä ly
hyempää, ohuemman ne taivuttavat ja ly
hyemmän katkaisevat, ja lisäksi jotain 
Roverin kytkinkonstruktion nerokkuu
desta, mikä on niin fiksu, etteivät kaikki 
ollenkaan opi sen monipuolista hyväksi
käyttöä pienissä pulmatilanteissa. 
Kuinka olinkaan myöntynyt noiden kym
menen renkaan ja niihin kuuluvan AU
TON hankintaan! 

Automaattivaihteen ystävä 
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POJASTA 
POLVI PARA
NEE ... 
P 4 :sestani halkesi pakosarja viime ke
väänä. Sinänsä pakosarjan halkearninen 
ei ole oikeastaan epätavallista, sillä varsin 
yleistä on että valurautaisiin kappaleisiin 
syntyy aluksi hiushalkeamia, jotka kym
menien vuosien kuluessa tärinän ja läm
mönvaihtelun takia laajenevat. Etsiskelin 
sellaista hitsaria, joka pystyisi tällaiseen 
työhön ja niitä tuntui löytyvänkin. Kui
tenkin asiasta tuli puhe eräässä Ystävien 
tilaisuudessa ja siitä oli seurauksena käyn
ti eräässä autohajoittamossa Järvenpääs
sä, jossa on noin kymmenkunta vuotta 
lojunut P 4:n raato. Hajoittamoa on hoi
tanut iäkäs mies, joka on antanut sopu
hinnoin irroittaa tarpeellisia osia. Sinänsä 
autohajoittamoilla käyminen ei ole mi
nullIe kovinkaan epätavallista, sillä olen 
sitä mieltä että ne ovat ns. peruspaikkoja, 
joista tällaisten iäkkäämpien autojen 
kanssa puuhaava saattaa löytää hyvinkin 
tuikitarpeellisia osia tai neuvoja. 
Niinpä tämäkään autohajoittamo ei teh
nyt poikkeusta, vuoden 1956 mallinen P 4 
näytti lojuneen jo kauan akseleitaan myö
ten hajoittamon aidan vierellä. Näky 
saattaisi olla jonkun mielestä kammotta
va, mutta kun asiaan suhtautuu tietyllä 
tavalla suodattavan ymmärtäväisesti näky 
saattaa muuttua "aarteeksi". Niinpä to
tesimme että siellähän se pakosarja on ja 
seuraavaksi marssimme hajoittamon hoi
tajan puheille. Ainoa henkilö jolla tuntui 
olevan valtuudet määritellä hintoja oli 
eräs nuorimies, joka puuhasi hallin latti
alla erään "nykyauton" alla. Selvitettyäni 

'. asiani hän määritteli pakosarjan hinnaksi 
.. "kaks ja puol sataa" . Minusta hinta

pyyntö oli suorastaan tyrmistyttävä ja itse 
määrittelin hinnaksi 20,- mk. Niinpä 
kaupanteko tyrehtyi varsin pian siihen ja 
painuin hallista ulos juttelemaan kavereit
teni kanssa. Selvisi, että ilmeisesti itse ha
joittamon hoitaja ei ollutkaan nyt paikal
la ja päätimme käydä pienen lenkin lähet
tyvillä. Sillä lenkillä näimmekin hapettu
massa olevaa alumiinia, ruostumassa ole
va brittiläistä terästä ja säänsyömää päh
kinäpuuta. Kaikki olisi ollut kohtuuhin
taan saatavana. Minua kiinnosti kuitekin 
yhä edelleen vain se pakosarja. Niinpä o&it
ten noin tunnin kulutta palasimme sa
maan autohajoittamoon ja tällä kertaa 
hallissa olikin eräs iäkäs mies. Kun esitin 
jälleen asiani, hän ilmoitti kyllä olleensa 
hajoittamon omistaja, mutta luovutta
neensa "koko homman" pojalleen, joka 
siellä yhä edelleen puuhaili sen "riiskan" 
jarrujen kimpussa. Keskustelumme jatkui 
ja palattiin jälleen siihen pakosarjan hin-

takysymykseen. Poika vaati itsepintaisesti 
" viimeisenä hintana" 200,- mk:aa, jota 
minä pidin aivan liian kalliina. Pojan isä 
osallistui keskusteluun esittämällä selven
tävän lauseen: "En puutu poikani kau
pantekoon." Minä olin yhä edelleen tar
joukseni kannalla, koska olen yhä edel
leenkin sitä mieltä, että kun rakennan au
tojani harrastuspohjalla en mitenkään voi 
maksaa sellaisia tähtitieteellisiä summia 
edes yhdestä pakosarjasta. Olen kyllä val
mis ymmärtämään hajoittamoiden hoita
jia, jotka ansaitsevat leipänsä myymällä 
osia. Ilmaiseksi en oleta saavani osia, 
mutta jos hintataso liikkuu tässä tapauk
sessa esitetyllä tasolla, autoni kunnostyö 
kestäisi lopun elämääni ja silloin en voisi 
ollenkaan nauttia ajamisesta. Ajelimme 
pettyneinä, ilman pakosarjaa kotiin. 
Mistä sitten tällainen tähtitieteellinen hin
tataso sitten johtuu? Voi vain arvailla, et
tä tässä tapauksessa asiaan vaikutti suku
polven vaihdos tai muutoin vain koke
mattomuus kaupantekoon. Vai onko 
oma merkimme osoittautunut varakkai
den miesten autoksi? Hyvinkin todennä
köistä olisi ollut että samasta paikasta os
tettu Wartburgin pakosarja olisi maksa
nut suhteellisestikin laskettuna huomatta
vasti vähemmän. Vai olemmeko me itse 
olleet aiheuttamassa sen vaikutelman, että 
meiltä voi pyytää miltei miten paljon hy
vänsä ja meillähän on varaa ... Onko? 
No, kaikkihan on suhteellista. Mihin hin
toja verrataan? Maastamme löytyy auto
hajoittamoita, joissa pyydetään kokonai
sesta P 4)sta 500,- mk. Eräs vertailu
kohta on maahantuojan hinta, jos osaa 
sieltä edes saa. Kuitenkin toivotan onnea 
kun etsitte osia maamme hajoittamoilta. 
Apuna hajoittamoiden löytämisessä on 
Mobilisti /82 numerossa julkaistu luettelo 
Suomen autohajoittamoista. 
Lopuksi muutamia vihjeitä kun päätätte 
mennä edes katselemaankaan hajoitta
moon. Pukeutukaa aina tilanteen mu
kaan, eli pois kaikki siisti vaatetus. Älkää 
missään tapauksessa ajako hajoittamon 
läheisyyteenkään hyväkuntoisella Rove
rillanne, vaan kätkekää se parin kilomet
rin päähän ja kävelkää perille. Jos voitte 
valita autonmerkin jolla liikutte, suositte
len Mossea, Wartburgia ruosteisinta Kup
laa tai vastaavaa. Kokemuksieni mukaan 
paras ostamisen ajankohta on perjantai 
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omistajat". Suhtautukaa asiaan ymmär
täväisesti ja yrittäkää saada myyjä ym
märtämään myös oma tilanteenne. Lo
puksi " lykkyä tykö", sillä maamme ha
joittamoilta saattaa löytyä Rovereihimme 
todellisia aarteita. 

PK 

ROMULUS: 
Olen aina pitänyt romiksista: ne ovat aar
reaittoja, joissa himo iskee. Niistä voi löy
tää jo kauan etsimäänsä tavaraa, jota ei 
ole aikaisemmin tiennyt tarvitsevansa
kaan. Tuolla Turun puolessa on romiksia 
aivan sopivasti. Niitä koluttaessa saa va
paapäivän mukavasti kulumaan. Romuo
mistajat vaan tuppaavat olemaan hieman 
omituista väkeä: "En mää myy ... " Ja 
vaikka kuinka neuvottelet, on vastaus ai
na sama. En ole vielä täysin luopunut toi
veesta, siitä aihiosta, joka on seissyt taiva
salla jo muutaman vuoden: Jos aika, into 
ja sitkeys riittäisi. .. 

Oletteko muuten tulleet ajatelleeksi, mi
ten esineet vanhenevat? Auto, joka äsken 
oli maanmainio, viimeistä huutoa, edus
tava, super deluxe, on nyt hieman hullun
näköinen. Joku pitää sen liikenteessä, 
koska se vielä meni katsastuksesta läpi. -
Ikivanha auto on puolestaan upea - mitä 
vanhempi, sen parempi. Ihmiset ihailevat 
sellaista kärryä, jota sen omistaja tuskin 
uskaltaa ajaa. Onhan toki hienoa, että jo
ku on viitsinyt kunnostaa ja rakentaa 
vanhan auton uudelleen, mutta joskus 
vaan tuntuu ettei sekään täysin viisasta 
liene. 

Tekninen kulttuuri on ihmiskäsien työn 
tulosta. Vanha rakennus, kone, raitiovau
nu, ... lista voisi olla vaikka kuinka pitkä. 
Taidetta ihaillaan ja näyttelyitä pidetään. 
Miksi ei voisi muistaa ihmistä työn kaut
ta, tavallisen, rehellisen, kovan työn tu
loksista. Ehkä se ei ole hienoa. Minusta 
vaan tuntuu, että me Roveristit olemme 
oikeilla jäljillä vaaliessamme tällaista pe
rinnettä. 

iltapäivä. Koskispullo kannattaa olla aina Rover ei ole muovi- eikä massatuotannon 
autonperällä, se saattaa kääntää tilaiUeeIl tulos. Se on aito, suunnittdun. ja työn 
sekunneissa päälaelleen. Monet hajortta- kautta syntynyt vehje, joka ei vanhene sa-
moiden hoitajat pitävät hajoittamoaan- malla ilkeällä tavalla kuin 1'I0u~van au~ 
ikäänkuin "ajankuluksi" , älkää. pfuu:Ö - 'tingO;ll maassa valmistettu 'massatuote. 
kiirettä ostoissanne heiltä. Pari mukllvaa ' Jopa pikkupojat ymmärtävät, että Rover 
juttutuokiota heidän kanssaan laskee hin- on jotain muuta. Minun kolmen Roverini 
toja melkoisen varmasti. Lisäksi muistet- aikana on aina tuntunut kivalta huomata, 
tava olisi etteivät hajoittamoiden hoffiljar että pojat osoittavat sormella ja sanovat: 
tee työtänsä ilmaiseksi, vaan ansaitakseen "Kato ROOOOOVER!" Ehkä tämä on 
leipänsä. Kohtuu hinta löytyy myyjän ja turhaa ylpeyttä, Mutta kuitenkin pidän 
ostajan mielipiteen välistä. Älkää käyt- siitä. 
täytykö ylimielisesti, kuin "Euroopan Romulus 
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Rover 
LE9-cnR D9 

MARKKINAT 

MYYDÄÄN 

Land-Rover Series II 1961 21 Diesel, tehty 
retkeilyautoksi. Rekisteröity 2 + 4:lle, 
nukkumatila 4-4:lle. Täysi moottori- sekä 
etuvetopyörästöremontti. Monet osat uu
sittu . Michelin vyörenkaat. 2lämmitintä. 
Kats. 18.8.82. Dieselvero maksettu 
31.12.83 saakka. Hp 12,500. 
Plester (ma-to) 90-179952 

* * * 
Olen pakotettu myymään opiskelun takia 
L-R 88 vm. -59 bens. avo/umpi, 2 ren
kaat, uusi sisusta, kohtalainen kunto, hp. 
6.000,-
Samuli Salanterä, puh. k: 921-367732 

* * * 

Kytösuontie 50 
H:ki (Ruskeasuo) 
puh . 419990 

SVORITAMME 
Huollot, 
korjaukset ja 
peltityöt. 

100 / 80 / 3 l / 3,5 1: Etujarrusatulat 
mäntineen (uudet) 
L-R Ser 1 käytetty jäähdyttäjä 
P6:een joitain osia mm. puskurin kä
pyjä, jarrun osia. 

Juha Liukkonen 90-489028 tai 893049 

* * * 
Varaosia 

Yli omien tarpeiden olevia L-R 2\.4 l bens. 
ja dies. moottorin ja vaihteiston irto-osia 
L-R Ser 1 akseliston osia ym. 
Puh. ~924597 

HuoUamme_ja korpamme 
ROVER·jaJAGUAR·autot 

kaikkim.allit ~ uusimpaan. 
..... iiiifllliiiiillWiilliiiiiMlt. 

ARVOISA ROVER- JA JAGUAR-AUTOILlJA! 
Hyväkin auto tarvitsee huoltoa ja kunnostusta - ja useimmissa tapauksissa asia 
kannattaa iättää asiantuntiian hoidettavaksi. 

KARAASI on Espoossa, Juvanmalmin teollisuusalueella toimiva ROVER- ia JAGUAR
autojen erikoiskorjaamo, jonka palvelumuotoja ovat mm: 
o Määräaikaishuollot 
o Kolari- ia ruostevaurioitten korjaukset 
o Moottori- ja voimansiirtolaitteiden korjaukset erikoistyökaluilla 
o lisävarusteiden asennukset, kuten kattoluukut. ilmastointilaitteet jne. 
o Täydelliset kunnostukset - jopa auton uudelleen rakentaminen erikois

toivomusten mukaiseksi 

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

KARAASIKY 
KIMMO LINNAVUORI 
ESPOO, JUVANMALMIN TEOLLISUUSALUE, PUH. 90-845 617 
noin 200 m Kehä IIl:Ita Juvan teollisuuskatua. 
Katso Helsingin puh. luettelon kart1asivu 33, ruutu 84-42 

Rover 
Range-Rover 
Land-Rover 
Morris 

P.S. myös muut automerkit 

Range Roverin 3,5 l bensakone, ajettu al
le 100 000 km, kunto erinomainen. Hin
tapyyntö 3000 mk ja tinkiäkin saa. 
Erik von Wendt. Puh. 9().{j02703, työ 
365936 

* * * 
Range Roverin uusi moottori täydellise
nä: 
Startti, laturi, kaasuttajat, pakosarjat, 
saastesuodatin, etujouset ym. Moottori 
on otettu uudesta autosta, mihin olen 
vaihtanut dieselkoneen. Autolla on ajettu 
5500 km. 
Unto Järvinen, puh. työ 941-15433, koti 
941-731214 

* * * 
Rover 2000 Te -68 
Juuri katsastettu 2200 perällä. Todella 
siisti, myös vaihto mahdollisuus 
Puh. 90-897810 

* * * 

VAIHDETAAN 
2 kpl Roverin 3,9 :1 tai 4,7:1 välitteisiä 
periä Rangen vakioperiin . Jos olet vaihta' 
nut Rangeesi diesel-koneen (MS, Peuge
ot), antavat tiheämmät välitykset menoon 
oivan piristysruiskeen. 
Juha Liukkonen 90-893049 tai 489028 

* * * 
OSTETAAN 

Vanhempi Land-Rover varaosiksi 

L-R Ser 1 pressukuomu ja/tai putki
kehikko 

L-R 2\1.1 l hyväkuntoinen kaasutin 
Puh. 90-6924597 

* * * 
Land-Rover 1,6 litran moottoriin 
(1948-53) kampiakseli ja kiertokan
get ym osia. 
Rover esitteitä käyttöohje-, varaosa
ym. kirjoja (myös vaihdan) 

Juha Liukkonen 90-489028 tai 893049 

1 

I 

J 


	Jäsenrekisteri
	ROVER P4 DRIVERS GUILD
	ROVER 2200 TeJA RANSKAN MATKA
	AURANTOLAN RETKI
	LAND ROVER 109 V8



