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Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta.,Vuosittain
valittavat toimihenkilötja työryhmät tekevät aina parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jäsenten
oma posti— oma-juttu, tosi tai vähemmän tosi, mielipide, kannanotto, kysymys,vastaus tms. asia,
jossa Rover on aiheena tai osana. Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jäsenten välisenä
tiedonvälittäjänä — tehkäämme siitä mielenkiintoinen yhdessä.
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RoverYstävät —

Lehtemme tämänkertainen kansikuva poikkeaa totutusta, onhan se aikaisemmin ollut aina Roverin kuva muodossa tai toisessa. Miksi tällä kertaa
sitten nimenomaan Rover-merkki? Valintaan liittyy tiettyä symboliikkaa.
Kuluneen kesän aikana näet Rover nimenä on saanut entistä korostuneemman merkityksen englantilaisessa autoteollisuudessa. Kirjaimet BL
lyhenteenä British Leylandista on jätetty historiaan BMG:n ja BLMC:n
seuraan ja tätä nykyä valtion autoteollisuus toimii nimen Rover Group Plc
alla. Yritysryhmään kuuluvat kuten ennenkin Austin Rover, Land Rover ja
raskaan kaluston Leyland. Rover-nimellä on hyvä ja arvostettu maine,
jonka avulla englantilaisen autoteollisuuden kilpi pyritään kiilloittamaan
uuteen loistoon.
Heinäkuussa esiteltiin uusi Rover 800 -sarja, jonka vastaanotto kansainvälisessä lehdistössä on ollut innostunut ja rohkaiseva. Jo aiemmin keväällä
Torinon autonäyttelyssä Roverin suunnitteluosasto aiheutti sensaation
esittelemällä silmiähivelevän kauniin sekä myös edistyksellisen kokeiluauton nimeltään Rover CCV (Coupe Coneept Vehicle). Uutuuksiin palataan
lähemmin syksyn lehdissä.

SuonwnsuviMkaaoHatakanapän.SädenhahäaonoHutyknsuopea

Rover Ystävien osanotto kesän erilaisiin autotapahtumiin on ollut aktiivista ja Rovereita on käytetty runsaasti kesämatkailuun niin koti- kuin ulkomaillakin. Toivottavasti voimme lukea omista matkakokemuksistasi seu-

raavassalehdessä.
Kesäkauden päättäjäisiä vietetään Hämeenlinnassa 14.9. ja jos ennusmerkit pitävät paikkansa, on osanotto ennätyksellinen.
Tapaandsnn
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KERHOSOPPI
LEHDET:
No
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
l 1.

12.
13.
14.
15,
16.

1/81
2/81
1/82 loppuunmyyty

2/82
3/82 loppuunmyyty
4/82 loppuunmyyty
1/83 loppuunmyyty

2/83 loppuunmyyty

3/83
3/83
1/84 loppuunmyyty

2/84 loppuunmyyty
3/84
4/84

1/85
2/85
17—18. 3—4/85

Kerhon kätköistä on löytynyt muutamia loppuunmyyntyjälehtiä.
1 kpl
N:o 5 31/83
5 kpl
N:o 6 4/83
2 kpl
N:o 8 2/84
N:o 12 2/84 12 kpl
Lehtien hinta on 10 mk/kpl
Lehdet voit tilata soittamalla puh.

(90) 803

KANGASMERKIT
Kangasmerkkejä on tilattu kohtalaisesti, mutta olisi lähes välttämätöntä. että tilauksia tulisi lisää. jotta
merkit eivätasettaisi kerholle turhan
suurta rasitetta. Merkit ovat varsin
korkealuokkaisia: pohjakangas on
verkaa ja ommcl siisti.
Merkkien hinta 35 mk kpl. Tilaus
pankkisiirtolomakkeella.
Jos et ole vielä merkkiä itsellesi ti—
lannut, tee se nyt. Hinnoittelu suosii
useamman merkin ostajia seuraavan
järjestelmän mukaisesti:

Huom! Uusi erä lasin sisäpuolisia

tarroja ROVER FRIENDS FINLAND —tekstillä on valmistunut
— TILAA NYT OMASI!

VAATTEET

JÄSENMAKSUASIAA...
Suurelta osin on Rover Ystävillä ke-

sälomajo takanapäin (huh hellettä!)
— toivottavasti Rover autoilun

merkeissä.

Palatakseni jäsenmaksuasioihin,
muutama Ystävä on eronnut jäse-

nyydestä samalla, kun on myynyt
Roverinsa, jäsenyyden edellytyksenähän ei ole Roverin omistaminen
vaan ”Rover-henkisyys”.
Muutamalla kymmenellä Ystävällä on veilä vuoden —85 jäsenmaksu
suorittamatta, joten tämän lehden
välissä olevalla pankkisiirrolla hoi—
tanette asian kuntoon.
Eräillä uusilla Ystävillä on epäselvyyttä liittymis-jajäsenmaksun suorittamisesta — siis uuden jäsenen tulee suorittaa liittymismaksusekä ko.
liittymisvuoden jäsenmaksu.
Ainaisjäsenmaksun maksaminen
on ollut tänä vuonna mahdollista
ensimmäistä kertaa -— neljä Ystävää
ovat suorittaneet ko. maksun (tilan—
ne 31.7.)
Hyvää loppukesää...
toivoo MH

8l7l/Jari.

TARRAT
Tarrojen hinta on
markkaa/kpl.
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Tilatessasi muista merkitä TARRATYYPPI. Tarratyypit
ovat:
14
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ROVER YSTÄVÄT ...................

JÄSENREKISTERISTÄ
Kerhotunnuksellavarustettuja vaatteita on tilattavissa vain suoraan
tuotteiden toimittajilta osoitteesta:
Antero Vainio 27230 Lappi TL
Koska vaatevaihtoehtoja on useita,
tarkemmat tiedot Antero Vainiolta
postikortilla tai puhelimitse 938/

Jälleen kerran on jäsenistöä muis-

tutettava jäsentietojen oikeellisuu—
desta. Ties kuinka monennen kerran
hallituksen jäsenet ovat saaneet
penkoa oikeita osoitetietoja virheellisten/puutteellisten sijalle.

monet halukkaat jäivät ilman. Ker—
ho on tuottanut uuden sadan kappa—
leen erän, joka valmistunee piakkoini

Koska tietojen vaihtuminen näinkin suuressa porukassa on melkoisen
nopeaa, on lehden mukana muutos/
täydennys kortti, jonka postimak—
suista kerho vastaa. Ole ystävällinen
ja tarkista vanhat jäsentietosi jäsenluettelosta 1985, osoitteesi kirjekuo»
resta ja korjaa tietosi täydellisenä
(50. kaikki tiedot) ko. kortilleja postita se välittömästi, jotta vuoden
1986 jäsenluettelo olisi mahdollisimman virheetön. Varsinkin josjäsennumerosi on alle sadan tarkista
tietosi. Onko niitä laisinkaan?
Huomaa, kortti kelpaa tämän vuo—
den,-joten säilytä se vastaisuuden varalle.

Merkit myydään jälleen ennak—
koon,joten on syytä toimia vikkeläs—

TAPAHTUMIA 1986

Siis: maksa lehden välissä olevalla
materiaalien maksulapulla merkin
hinta 100 mk kerhon tilille, jolloin
merkin saanti varmistuu.

Syysajo
Maastoajo
Ma astoajo
Pikkujoulu

ulkopuolinentarra
2. ROVER YSTÄVÄT
...................
lasin sisäpuolinen tarra
3. ROVER FRIENDS ....................
ulkopuolinentarra
4. LOPPUUNMYYTY

(uusi painos tekeillä)

VAUNUMERKIT
Aikoinaan ensimmäinen sadan kap—
paleen vaunumerkkierä myytiin en—
nakkoon alta aikayksikönja niinpä

ll.

60384

14.9:

Ruskeasanta 18.10.
Ruskeasanta 15.111
'
29.41.
.
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TERVETULOA
SYYSAJOIHIN

HÄMEENLINNAAN
HÄMEESEEN

HYMYI LEVA'A'N

14.9.1986
AULANGON

ke110

HEIKKILAN

10

—

LOMAKYLÄÄN

Tulokahvit

AJO

10—11

Hotelli Aulangon ohi
(7), jonka jälkeen
(Brae m)tienristeyk—
. sestä oikealle Au—

seisovasta

»3' langon Heikkilän
$<xlomakylään (Z)

40

20 mk.

MAHDOLLISUUS
TUTUSTUA
AUTOMUSEOON,

KESKUSTELUA

LINNAAN,PANS—
SARIMUSEOGN

MAASTOAJOA

'

Paro 1 as 5 a

&

KESKUSTELUA

.

LAPSILLE

ILMOTTAUTUMINEN SYYSAJOIHIN
MENMESSÄ: VALKONEN
917-68 366
ANDREJEV puh
917
27 910
SEKÄ

ja

LMUXAINEU

L'.

xt

"€

puh k?
k.

»OMAT

.

OMAA OHJELMAA

5.9.1986
—

OHJE:

—

Keskustasta tultaessa

Ruokailu

pöydästä
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Raikkaan Aulangonjärven rannalla

16 kpl eri kokoisia lomamökkejä, osassa WC/suihku,

kaikissa keittomahdollisuus

edustavalla takka. Saunat
huoneella
paikkainen retkeilymaja
. 40
250 paikkainen ravintola

.

*

Kokoustilojaajanmukaisin'
. AV-välinein

väline-vuokrausta
. Vapaa—ajan
leikkikenttä
. Lasten
Mahdollisuus erilaisiin har. rastuksiin
mm. surffaus,

lentopallo, pienois-Golf
14999HAMEENUNNA
Puh. 917—22 943 tai 917»29 772
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VUOSIAJO: MIKKELIN VISULAHTI
Kerhomme kevättapahtuma oli tänä
vuonna sijoitettu It" Suomeen.
Mikkelistä pari kilometriä itään sijaitsevaan Visulahden matkailukeskukseenl Visulahti tunnetaan suuren
yleisön keskuudes ei varmasti parhaiten vahakabinetistaan,josta mm.
Suomen Yleisradiossa kerrottiin
juuri ko, aurinkoisena lauantai
aamupäivänä ajaessamme kohti
Mikkeliä! ,'
Visulahden ”turistirysät” eivät
kuitenkaan olleet pääasiallisin valin—
taperuste tehdessämme valintaa vuosiajo—paikan suhteen! Ehkä mukavin
piirre Visulahdessa oli sen loistavat
viheriöt, joilla voitiin aurinkoisessa
kevätsäässä viettää aikaa — rupatella ja ihailla autoja — asumusten välittömässä läheisy 'dess”
Lauantai iltapäivänja illan ohjelma olikin hyvin vapaamuotoista,
koska koulujen päättäjäisten vuoksi
osa tulijoista saapui vasta illansuussa. Lämmin päivä kuluikin virvokkeita nauttien, rupatellen, hienoja
englantilaisia autoja ja koiria ihaillen. Illalla sitten ravintolan puolella
TV:n Perjantai—Pörssi -ohjelmasta
tuttu ryhmä hauskutti yleisöä! Mutta — jotain jäi lauantaina puuttu—
maan — tilaisuuden järjes jistä
riippumattomista syistä paljon kaivattu saunajäi väliin — valitettavasti! Kaikkihan ei aina mene ihan put—

31.5.—1.6.

keen.,

Sunnuntai päivä oli — jos mah—
dollista — ilmansa puolesta vielä pa—
rempi kuin lauantai, Ja päivä alkoikin jo perinteellisesti luontopolulla,
johon kerhomme luontoasiantuntija
oli taas järjestänyt hauskat ja monipuoliset kysymykset.
Tämänjälkeen oli puheenjohtajan
katsaus menneistä ja tulevista tapahturnista.
Lounaan jälkeen saatiin katsella
videoita kerhon Englannin matkalta
— kiitos Harri Lehdon.

Kokoontumisen päätösnumerona

oli tämän jälkeen siirtyminen maastoajopaikalle perherallin muodossa.
Tämä noin 15 km:n matka oli paitsi
maisemallisesti kaunista, niin myös
tosi Rover —ystäv'a'n silmää muuten—
kin miellyttävä, Näkyihän matkalla
erään talon pihassa seisovan tyyli»
käs, vaalea "kyklooppi-Rover”!
Niin ja ennen kotiin lähtöä jaettiin

RoverYstävät —

tietenkin Vielä luontopolunja perhe—
rallin voittajille hienot palkinnot.
Onnea vaan vielä kerran voittajille!

Yleisest Uskon, että kaikilla Ystävillä oli Mikkelissä ihan hauskaa
—ja sehän on pääasia! Ensi vuonna

7

Sitten taas yh suuremmalla joukol—
la...
PL

US

HELSINGIN HURINAT
24.5.1986

Tämän keväiset Helsingin hurinat
ajettiin jo toisen kerran keväisenä
toukokuun lauantaina. Mukana oli
jäseniä Alfa—Romeo-, MercedesBenz- ja Rover»merkkikerhoista sekä Sport Car Club of Helsingistä.
Järjestelyista vastasivat Mersukerholaiset, joita avustivat muutamat Roverystävät.
Helsingin jäähallin pys" öinti—
pai' 'le oli kokoontunut noin kuusik
entä osallistujaa. Ennen läh—
töä seurasimme tyttöjen värikästä
paraatia marssin tahtiin. Reitti suuntautui pohjoisiin kaupunginosiin ja
Vantaan puolelle, Reitin varrella oli

suoritettava paikantunnistustehtä-

viä. Lisaksi muutamilla rastipaikoilla kyseltiin liikenteeseen liittyviä yk—
sityiskohtia, tarkkailtiin henkilöauton kuntoa ja arvioitiin oman auton
renkaan yhden pyörähdyksen suo-

rittamaa matkaa.
Maali sijaitsi jaahallilla, jossa hetken odoteltuamme saimme tietää jo
alustavat tulokset. Viralliset tulokset
julkistettiin illalla ravintola Mestaritallissa. Rover Ystävät sijoittuivat
hyvin ja kun laskettiin kerhojen yh—

teispisteet, saimme saman mä än
pisteitä kuin Mersukerhokin. Arpaonni suosi tällä kertaa Mersukerhoa,
jolle luovutettiin kiertopalkinto.
Kymmenen parhaan joukossa oli
neljä Roveria: Kastemaat, Liukkoset, Tossavaiset ja Heikkinen/Linnavuori. Useat sponsorit, mm: Shell,

Veho, Autorep ja Tekkarien autopalvelu olivat lahjoittaneet mukavia
palkintoja. Hyvin sujuneistajärjeste—
lyistä vastasi Suomen Mercedes—
Benz-klubi, Parhaimmat kiitokset
heille! Samalla sovittiin myös, että

ensi vuonna järjestelyistä vastaavat
Rover Ystävät. Järjestelytoimenpi—
teet lienee syytä aloittaa ajoissa, Helsingin hurinoissa tavataan!
PeRiKato

*
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AUTO NOIN 100 VUOTTA
Otsake kertoo tasavuosista auton
historiassa. Sana noin on paikallaan,
sillä vaikka Suomessa merkkitapah—
tumaa juhlittiin kesäkuussa 1986,
voidaan varsin perustellusti sanoa,

että ainakaan juhlia ei järjestetty
etukäteen, Auton iäksi katsotaan
Ranskassa ja Englannissa vuosi tai
kaksi enemmän kuin tuo 100 vuotta.
Kun eräs saksalainen automerkki
täytti tänä vuonna tasaluvun, voidaan sanoa viimeisenkin auton kek-

simisen itselleen omivan maan juhlivan vuosisadan täyttymistä.
Vanhojen autojen harrastajien
kansainvälinen kattojärjestö FIVA

(Federation Internationale

Bahicu—

les Anciens) soi Suomen laajamittai—

sen kansainvälisen kokoontumisajon järjestämisoikeuden. Käytännönjärjestelyt FIVAzn A—ralliin hoiti Suomen Automobiilihistoriallisen
Klubin Satakunnan osasto eli Sata—
kunnan Mobilistit ry.
Porilaiset SAHK”ilaiset olivat

*

valmistaneet verrattomat juhlat,
jotka olivat lajinsa laajimmat Suomessa pidetyt kokoontumisajot.
Osallistuneita autovanhuksia oli
runsas neljännestuhatta, vaikka virkamieslakko postinkulun häiriöi—
neen sekä itänaapurissa tapahtunut
radioaktiivinen päätös verottikin
osan alunperin ilmoittautuneista.
Tshernobylin onnettomuus säikytti
yllättävän suuren joukon ulkolaisista osanottajista perumaan ilmoittautumisensa, mutta Poriin saapui silti
tarpeeksi vierasmaalaisia automobiileillään, että kansainvälinen tun—
nelma säilyi.

Perjantaina 13. kesäkuuta osanot—
tajat tutustuivat Saab-Valmetin tehtaisiin Uudessakaupungissa ja ajoivat juhlakulkueessa Poriin. Porissa

keskuksena toimi
retkeilyajojen
Cotton Club, vanha Finlaysonin
tehdaskiinteistö. Siellä oli pysäköin—
tialueet, näyttelyt sisällä ja ulkona,
kahvilat sun muut tarvittavat tilat.
Järjestelijät tunnisti jo etäältä, he
olivat yhdenmukaiseti ja vanhanaikaisesti pukeutuneita olkihattuineen
kaikkineen.
Lauantaina tuntien mittainen
vanhojen autojen letka ajeli Picknickille Noormarkkuun Ahlströmin
pääkonttorin puistoon. Laajassa
puistossa oli monia tehtävärasteja,
ruokailumahdollisuus, torvisoittoa
ja myös riittävästi puiden varjoja, et-

ta kaikkea nähtävillä olevaa jaksoi
ihailla. Säiden haltija oli kerrankin
avokätinen, lämpömittarit olivat
hellelukemissa. Takaisin lähtöpaik—
kaan palattua luovutettiin matkan
varrella kertyneet tehtäväpaperit ja
illalla Rantasipi Yyterissä jaettiin
palkinnot parhaille, itse rallista sekä
vuoden entis"'nnistä asu—ajoneuvo—

yhdistelmästäjne.Tuon viimemaini—

tun sarjan muuten voitti v. 1914
kuorma—auto
Republic lavallaan
vanginvartijoita ja vankeja, joilla oli
oikeat punttihilut kintuissaan.
Sunnuntaina Porin keskustassa oli
yleisölle nähtävää, kun keskustan
suljetuilla kaduilla ajettiin Grand
Prix kilpailu, Sarjoja oli alkaen
Styrkeprovet —lu0kasta, jossa rataa
pukuttelevat autot olivat jo kuudf
ymmenen vuoden paremmalla
puolella, aina nopeisiin sodanjälkeisiin urheiluautoihin, Jos nopeudet
eivät olleet aivan turboajan luokkaa,
niin ainakin meteli ja näyttävyys oli
parhaimmasta päästä.
Auto 100 vuotta juhlat ovat ohi,
tasavuosia juhlitaan seuraavan kerran vasta v. 2086, joten merkitkää
kalenteriin, jollette ehtineet tällä
kertaa mukaan!

FIVA»rallin suurimmassa luokas—
sa E, jossa oli 75 maaliin tullutta,
löytyy tulosluettelosta useita roveristeja:
Sija
7. Kari Tossavainen (338)
11.

14.
17.

27.
34.
50.
51.

25 p,
23 p.
Pertti Lummaa (186)
Matti Saastamoinen (203) 22 p.
22 p.
Pekka Kastemaa (205)
19 p.
Juha Hietalahti (204)
19 p.
Bengt Karlsson (332)
Ruotsi
17 p.
Pentti Airo (202)
16 p.
Bengt Fröjd (206)

Kilpailijan nimen jäljessä oleva
luku on lähtönumero ja pisteet ovat
pluspisteitä, voittajan keräämä tulos
oli 29 pistettä. Tuloksetta (kilpailun
ulkopuolella) ajoi lisäksi ainakin
Juha Liukkonen Rover FSB:llä ja
Heikki Brandt P—4zen touhusi katukilpailun ensiapupaikalla.
Kari Tossavainen

10 — lloverYstäv'zitw

Auto Motor und Sport 7/86
Vanden Plas EFlzstä
Good Buy
Auto Motor und Sport on tehnyt hieman tippa silmässä jäähyväistestin
Rover 3500 Vanden Plas EFlzstä.
Lehti arvelee, että SD Ijäa' tuotannosta tänä vuonna, kun uusi Rover 800
sarja tulee tuotantoon. Mit" "n ei ole
vielä kirkossa kuulutettu, eräiden arveluiden mukaan SD Ijäisi tuotantoon
vielä kolmeksivuodeksi. Aika näytt
AM&Szn mielestä EFI on ihan hyvä
auto. Erityisen ihastunut lehti on koneeseen joka lehden mielestä on sivistynyt ja kierrosherkkä. Kiitosta saa
myös viimeistely, sisustus sekä ulkomuoto. Saksalaiseen makuun eivät
ajo-ominaisuudet oikein tahdo sopia,
autoa haukutaan brittivanhoilliseksi
ja sanotaan, että pitää olla brittiautofan, ennenkuin pystyy nauttimaan
ajo-ominaisuuksista. Vaihdelaatikko
(3—vaihde automaatti) saa täydellisen
tuomion.

Austin Roverin paras tuote
alussa toteaa lehti, että Rove—

*Jutilm

rin yhdistäminen British Leylandiin
oli erittäin onnistunut veto. Yhtymä
sai hyvän ja laadukkaan auton ja
loistavan V 8 moottorin. AM&S
spekuloi mitä nyt tapahtuu moottorille, jääkö se henkilöautoista vai tu—
leeko sille uusi elämä? EFI varustus
on lehden mukaan hyva paketti ja
tarjoaa paljon asiakkaalle.

Kurja toosa
Vähemmän mairittelevan arvosanan
saa vaihdelaatikko,joka lehden mielestä pilaa auton. Borg Warner taitaa
syyttä suotta saada kinkut niskaansa, sillä kuten tiedämme viimeaikoina Roverissa on ollut GM:n aski,

Laatikko varastaa tehoa, nostaa
polttoainekustannuksia, vaihtaa
nykien ja on kolmevaihteisena aut—
tamattomasti vanhentunut, Toimittaja toteaa melkein tippa silmässä,
että olisipa kivaa,jos viisivaihteinen
keppilaatikko olisi vielä saatavissa.

Mainio moottori
Lehden mielestä moottori on koko
auton pelastaja. AM&S toteaa, että
moottorin ansiosta auto tuntuu to-

della kivalta. Herkkyys, kaasun rea—
gointi, sitkeys, ihana ääni ja monet

muut asiat saavat toimittajan mel—
kein haltioihinsa. Vaihdelaatikosta
huolimatta auton kulutus on toimit—
tajan mielestä kohtuullinen, Kovas—
sa testiajossa AM&S sai 15/100
kulumaan.

pukaneetissa, että Rover 3500 Vanden Plas EFI on todella halpa auto
verrattuna siihen, mitä se tarjoaa.
Saksassa sen hinta nimittäin on
45 725

markkaa,

Brittiläiset ajo-ominaisuudet

Ne eivät ainakaan saa saksalaista
haltioihinsa. Ensin haukutaan varovasti pyöräripustusta vanhanaikaiseksi,jousitusta kovahkoksija auton
ajo-ominaisuuksia vanhahtaviksi.
Mutta samaanxhengenvetoon toimittaja toteaa, että tämän tyyppisillä
ominaisuuksilla on vankka kannat—
tajakuntansaja makuasioista ei sovi

kiistellä.

Hyvä viimeistely
AM&S toteaa, että Austin—Roverin
laatukampanja on kantanut hedel—
mää. Kori on hyvin viimeistelty ja
hyvän työn jälki nakyy kaikkialla.
Korin hyvät tilat ja sisätilojen

muunneltavuus saivat todella hyvät
arvosanat. Myös harvinaisen hyva
lisälaitevarustus sai varauksettoman
tunnustuksen,

Halpa auto...

Auto Motor und Sport toteaa lop-

Hyvää:
* rauhallinen V 8-moottori
* runsas varustus
* turvalliset ajo-ominaisuudet
* muunneltava tavaratila
Huonoa:
* antiikkinen automaattivaihteisto
* keskinkertainen jousitus
* epätarkka servo-ohjaus
* rajoittuneet tienpito-ominaisuudet
Vikoja testiautossa:
* ei yhtään

Romulus
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UPPSALAN 700-VUOTISJUHLA AJ

Kesälomamme aikana meillä oli
mielenkiintoinen tilaisuus osallistua
Roverillamme Uppsalan kaupungin
700-vuotisjuhlien yhteydessä järjes—
tettyihin vanhojen autojen ajoihin.
Mukaan oli ilmoittautunut 75 autokuntaa eri Pohjoismaista.Alunperin mukaan piti tulla osallistujia
mv" Tsekkoslovakiasta, Unkarista
lasta, mutta jotakin oli sattu—
ja
nut ja he eivät olleet päässeet mukaan. Vanhin mukana olleista oli
Ford vuodelta 1903. Mukana oli
myös useita kymmen- ja kaksikymmenluvun ”messinkiautoja”, mm,
sellaisia jo kauan sitten kuolleita
merkkejä kuten Gregoire, Lexing—
ton, Velie, Grayja Salve. Useimmat
osallistujat olivat 20— ja 30-lukulai—
sia. Muita Rovereita ei ajoissa ollut
mukana. Reitin varrella tapasimme
kuitenkinerään Roveristin,j0ka ajeli P6—mallilla. Toisen ajopäivän lähtöpaikalle oli saapunut myös 1958
vuosimallia oleva Rover.
Entisöinnin laatutaso on Ruotsis—
sa erittäin korkea. Maalaukset sekä
niklaukset ja kromaukset olivat erit—
täin hyvin suoritettu. Sisustan mate—
riaalit joko alkuperäisiä tai alkuperäisten kaltaisia uusia materiaaleja.
Varusteetja tarvikkeet sekä matkustajien vaatteet olivat useimmiten au—
ton aikakauden mukaisia.

Ajelut kestivät kolme päivää. En—
simmäisenä päivänä kierreltiin Uppsalan (entinen Östra Aros) ympäris—
tössä. Poikkesimme useille pikku—
teille ja ihastelimme ruotsalaisen ke—
sämökkikulttuurin korkeaa tasoa.
Reitin varrella esitettiin useilla ras—
teilla kysymyksiä. Suomessa olemme
tottuneet siihen, että kaikki esitettävät kysymykset ovat automobiiliai—
heisia. Ruotsissa esitettiin myös
kulttuuriin liittyviä kysymyksiä.
Eräs rasti oli järjestetty kasvitiedemiehen Carl von Linnen maatilalle,
joka toimii nykyisin Linnen museona. Päivän aikana tarjottiin myös
lounas sekä virvokkeita.
Toisena päivänä reitti kulki Upp—
salan kaupungin keskustassa. Reitti
oli ohjattu usein sellaista kautta,
joista tavanomainen liikenne ei saa—
nut kulkea. Vilkkaimmissa risteyk—
sissä oli poliisi ohjaamassa. Eräs rastipaikka oli Uppsalan yliopiston
päärakennuksessa,jossa suoritimme
hyväksyttävästi ”tentin”.
Tulokset julkaistiin jo lauantai-iltana vanhassa opiskelijaravintolassa
Flustretissa. Sijoituksemme oli 25.
Ensimmäiset kolme palkintoa olivat
varsin arvokkaita, ainakin paljon
arvokkaampia, joihin me Suomessa
olemme tottuneet. Miltei neljällekymmenelle riitti palkintoja, Näyt—

Uppsalan Fyristorilta ZO-Iuvun lapultd.

tää siltä, että ruotsalaiset eivät arkaile käyttää ajojensa järjestelyissä
sponsoreita. Väsyneinä ja tyytyväi—
sinä menimme hotelliimme nukku—
maan ja seuraavana aamuna aikaisin

jatkoimme matkaa Tukholmaan ja
sieltä edelleen lautalla kotiin. Muut
osallistujat tutustuivat vielä suun—
nuntaina Skoklosterin automuseoon
ja tekivät risteilyn Mälar—järvelle,
Mieleemme jäi kuva miellyttävästi
järjestellyistä ajeluista, jossa oli mukana sopiva sekoitus vanhoja autoja
ja kulttuuria. Kun vielä Vertaa sitä,
että osallistumismaksut olivat yhteensä noin 800 mk, johon hintaan
sisältyi kolme kahden hengen yöpymistä ensiluokan hotellissaja täydel—
liset ateriat, voi sanoa, että osallis—
tuminen oli edullista. Mielihyvin
voimme suositella näitä Uppsalassa
vuosittain toistuvia ajeluja kaikille
niille Rover Ystäville, jotka ovat
kiinnostuneita naapurimaamme
vanhoista autoista,
PeRiKato
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Rangella Englannissa

51—86 aamulla herätessämme totesimme, että tän' än on se suuri päivä.
Matka kohti Turkua ja siitä edelleen
kohti Englantia oli alkamassa,
Seurueeseemme kuului allekirjoittaneen lisäksi kolme muuta Roveristia, sekä tietysti Range Roverimme,
joka oli huollettuja pesty hyvin huolellisesti.
6.7.—86 aamulla saavuimme satei—
seen Tukholmaan ja otimme suun—
nan kohti E3zsta ja Göteborgia. Lähes koko matkan satoi taukoamatta.

Örebrossa tankatessamme huolto—
aseman hoitaja kysyi matkamme
päämäärääja ihmetteli Rangeamme.
Ruotsi on hänen sanojensa mukaan

köyhä maa Rovereiden suhteen. Tie—
to oli paikkansa pitävä, ainakin sillä
kerralla, koska näimme ainoastaan
neljä Roveria ja niistäkin omamme
lisäksi yksi oli Suomalainenja kaksi
Hollantilaista.
Päästyämme perille Göteborgiin,
yövyimme Winter Garden Hotel
—nimisessä hyvän tason hotellissa,
suosittelemme, erittäin edullisesti.
7.7.—86 lähdimme hyvissä ajoin
Tor Lienen satamaan. Istuttuamme
autossa heten aikaan, jonoon ajoi

iäkkäämpi

pariskunta,

kuinkas

muuten kuin Roverilla. Tyypiltään
se oli 2135 vm. —85. Jutun aiheena
meillä tietysti oli Roverit,ja hän kertoi olevansa erittäin tyytyväinen
omaansa, Emme mekään voineet 01la kehumatta Rovereita, etenkin kehuimme Rangemme sopivuutta matkailuun kulkunsaja tilojensa ansiosta.

Rangemme tunsi alansa komisekri
ensimmäisen kerran 10 vualeen.

Ehtoapuolen peli.

RoverYstävät
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Jos asutte kohdalle, älkim ajako ahi!
Michael toivottaa Raveristil
leikri Rover Centreen,

tervetul—

11.7.-86 paatimme Jyrkin kanssa
lähteä Rover Centrestä osia ostamaan. Paikan pä lä iski polttava
halu ostaa koko liike sisältöineen
päivineen, mutta ei syntynyt kauppoja,joten ostimme niin paljon osia,
kuin uskoimmejaksavammekantaa.
Lopputulos oli se, että ajoimme
Rangella hakemaan osat seuraavana
aamuna. Lastatessamme osia au—
toon Michael katseli tiskin takaa ja
naureskeli meidän intoamme.
Michael toivotteli hyv matkaa
ja toivotti samalla myös kaikki suo-

Laivamatka sujui muuten mukavasti, mutta vedessä oli ”kuoppia”
aika tavalla ja vatsa meinasi seota
aivan pohjia myöden. Eväät pysyivät
onneksi sisällä ja olo helpottuikin
seuraavana aamuna, kun saavuim—
me Harwichiin.
Satamassa meitä oli vastaanotta—
massa lämmin ja aurinkoinen sää.
Passijonossa oli auringonja hidas—
telun vuoksi lämpöinen tunnelma,
mutta 1 1/2 tunnin jonotuksen jäl—
keen saatoimme vain todeta, Hello
England, here we come!
liikenne
Vasemmänpuoleinen
aluksi oudostutti, mutta 15 km:n
ajon jälkeen ajaminen sujuikin jo
suht helposti.

Suuntasimme kohti Lontoota ja
tarkemmin
sanottuna Golders
Greenin kaupungin osaa. Englanti—
lainen, nykyisin Suomessa asuva, ys—
tävämme olijärjestänyt majoituksen
meille äitinsä luota. Mrs Knoblock
olikin hyvin ystävällinen ja avulias.
Ensimmäiset päivät kuluivatkin
nopeasti nähtävyyksien ja kauppa—
katujen parissa. Kävimme katselemassa myös Rolls Royce centerin
”näyteikkunoita". Sisälle emme us—
kaltaneet yrittää, kun oviaukossa
seisoskeli parimetrisiä ”karjuja”,
jotka mitä ilmeisemmin haistoivat
rahamiehen ja rupusakin välisen
eron, Ilmeistä päätellen kuuluimme
jälkimmäiseen lahkoon.
'

malaiset Rover ystävät tervetulleiksi
osien hankintaan. Ojensimme hänelle kiitokseksi yhdistyksemme tarran,
jonka hän heti liimasi hyvin näkyväl—
le paikalle, tiskin viereiseen seinään.
Loppuajan lomastamme kiertelimme ympäriinsä Lontoossa valo—
kuvaten ja katsellen nähtävyyksiä,
välillä tietysti pubissa poiketen,
Kotimatka sujui melko mukavasti
ja kotiin päästyämme totesimme

kaikki, että matka uusitaan mahdol—

lisimman nopeasti.

Jussi
Matkalle osallistuivat:
Jyrki Vaajo
Kristiina Karjalainen
Seija Salo
Jussi Lahtinen
Range Rover —76 "PJK-909
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ROVER HISTORIAA osa 8.

THE ”AUNTIE” ROVER ELI
P4 N HISTORIAA
P3:n tuotannon alkaminenantoi 50lihullin johdolle hetken hengähdys—
aikaa, jolloin uuden mallin toteut—
taminen saatiin alkuun, samalla kun

muut valmistajat tutustuttivat

ren yleisön uudistuneeseen
muotoiluun. Vähitellen v.

suu—

auto—

1947

vauhdittui suunnittelu, jonka tosin
sitten Land Rover projekti keskeytti
hetkeksi. Ja vihdoin v. 1949 Earls”
Court'in Motor Showssa koki ensiesittelynsa uusi Rover 75 malli, joka
vuosien saatossa lunasti englantilaisittain tyylikk asti itselleen lempinimen ”Auntie” (täti), sillä siihen

yhdistettiin mielikuvat arvokkuu—
desta, liian pitkistä hameista, kamferin, tweedin ja kivihiilen tuoksuista.
Nyt löysi Rover tiensä myös Suomeenjajotkut lukijoista taisivat olla
sitä vastassa ja taival on edelleen yhteinen.

Maurice Wilks
oli tuottanut itselleen suunnittelun
lähtökohdaksi kaksi amerikkalaista
autoa, olihan amerikkalaiset sotien
ajan voineet kutakuinkin rauhassa
jatkaa auton kehitystyöta,jolloinso—
tien päättyessä eurooppalainen au—

toteollisuus oli vuosia amerikkalai.
»
"
jaljessa,,. Lahtokohdakst
valitut
vuoden 1947/48 Studebaker mallit
olivat itseasiassa käänteentekeviä
koko auton muotoilulle. Niiden
muodot olivat erittäin lahjakkaan,
juuri äskettäin edesmenneen teollisen suunnittelijan Raymond Loewyn
ja Studebakerin Virgil Exner käsialaa. Auto oli saanut muodokseen
.

513

.

kokonaisuuden,jossa auton takaosa
tasapainotti keulaa antaen vaiku—

telman molempiin suuntiin kulke—
vasta ajoneuvosta, Täsmällisesti sanottuna v. 1948 Studebaker Cham—
pion oli se malli, jonka Maurice
Wilks pikaisesti tuotatti maihin.
Toisen kori irroitettiinalustastaan ja
asennettiin ensimmäiselle P4:n ke—
hittelyrungolle. Armottoman sattuman ansiosta runko oli lähes
identtinen mittojensa puolesta Stu—

debakerin oman rungon kanssa,jol—
loin niin kutsuttu "Roverbaker" oli
syntynyt, P4 kehittelytyö alkoi
navetimissä.

lai—

Lähes valmisja lähes nim.murla kuitenkin vain täysimittainen malli.
Huomaa nimi! Kuva vuosien 48—49
vaihteesta.

J
Studebaker Champion 1948

——r

i'—

Yhdessä Henry Lokerin kanssa

Maurice Wilks ryhtyi muotoilemaan
uuden Roverin koria esikuvansa
pohjalta. Ensimmäisen kerran he
muuten tekivät savimallejä täysimit—
taisten automallien sijaan. Studebakerin muotoja lainattiin melko tark—
kaan, mikä näkyykin varsin selvästi
autoja vertailtaessa.
Keulan muotoilu tuotti jonkin
verran p"”nvaivaa, ja lopullisessa
täysikokoisessa mallissa on mukana
pala toteutumattomasta M—tyyppi
projektista horisontaalisessa jäähdyttäjä säleikössä ja nelikulmaisissa
lyhdynkehyksissä. P3za edusti keskellä säleikköä oleva sumulyhty
”kykloopiri silmä”, josta sittemmin
nimitys ”Kyklooppi”. Tässä vai—
l' ssa 75 oli saamassa nimen Viking,
ta kuten tunnettua, vain hahmo
jäi nimestä jäljelle. Mutta monet yk-

P41/4 malleja tehti kolme erilaz

a,

jotka tunnistettiin rekisterinumeroistaan 500, 501sz 502 tässä 500ja 50]:
P4 hahmottuu.

sityiskohdat tiukasti muistuttavat
Studebaker alkuperästä: mittariston
nelikulmaisuus, yhtenäinen
penkki, rattivaihde jne.

etu—

Syyskuun 28. 1949,
kun P4 esitettiin ensi kerran, ei edes
Maurice Wilks tiennyt, kuinka pal—
jon Auntie tulisi merkitsemään Rover Companylle, vaikka se ei edes
alun pitäen ollut merkitsevän edistyksellinen syntyessään. Mutta ottajia sille riitti aina toukokuun 27.1964
sakka, jolloin niitä oli valmistettu

kaikkiaan 130342 kappaletta, Britti—
hallituksella oli noina yhä vaikeina
sodan jälkeisinä vuosina perusteita
painottaa valmistajia noudattamaan
'*en tuotantomallin politiikkaa,
j en ensialkuun Rover yhtiön tuo—
tantoö'n tuli vain yksi P4 variaatti,
Mallissa oli P3 75 tuttu kuusisylin—
terinen moottori, jota ehostettiin

alumiinisella sylinterinkannella,
kaksois SU—kaasuttajalla,ja kromatuilla sylintereillä ikää pidentämäs—
sä. Tehoa autosta saatin tyyppinimen mukaiset 75 hv ja polttoaineen
kulutusta parannettiin määrällisesti
samalla, kun moottorille kelpasi saatavilla oleva matalaoktaaninen bensiini. Vaihteisto oli pohjimmiltaan
sama kuin P3:ssa. 3, ja 4. vaihteet
olivat synkronisoidut ja vaihteisto
oli varustettu vapaakytkimellä, samalla, joka esiintyi jo 30—luvun alun
Rovereissa. P4 olikin viimeinen brit—
tiauto, joka oli varustettu vapaakyt—
kimellä. Vapaakytkimensuurin epäkohta oli siinä, että sitä käytettäessä
ei moottorijarrutusta voitu käyttää
ja siksi nopeuksien kasvaessa vapaakytkin korvattiin ylivaihteella
(Rover 80 ja 100 vuonna 1959).

'

Earls Court 1949.

P4:n tuommolinja Suhhullism 1950.
Malli an alkuperäinen kykloappi 75.

1
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Korin muotoiluun
tehtiin vain kaksi merkittävää muu—
tosta,joista kumpikaan ei ollut pel—
kästään markkinointikikka, sellaisenhan yläpuolella Rover on aina
jostakin syystä ollut. Suurin osa ko—
rin osista olivat samat 1964, kuin ne
olivat 1948, jolloin Pressed Steel sai
tehtäväkseen niiden valmistuksen.
Keulassa ei kyklooppilampun sijoittelu ollut onnistunutja sejätettiin
pois v. 1952ja samallajäähdyttäjänSäleikkö käännettiin pystysuoraan.
Keulassa tapahtui vielä kaksi muu—
tosta; syyskuussa 1956 etulokasuojia

nostettiinja terävöitettiinja suunta—

m

vilkut sijoitettiin niiden kärkiin.
Keskitolpassa olleet ”semafoorit”
oli poistettujo pari vuotta aiemmin.
Vuonna 1958 jäähdyttäjän Säleikkö
uusittiin vetämällä sitä sisäänpäinja
jättämällä yksi (keskimmäinen) mui—
ta ulommaksi: säleikkö yhtenäistettiin P5:n (3L) kanssa.
Perän uudelleenmuotoilun syy oli
yksinkertaisesti tavaratilan ahtaus.
Linjakas alaspäin kaartuva tavaratilankansija vastaavastiylöspäin nouseva tavaratilan pohja eivät antaneet
paljoa tilaa tavaroille. William Mar—
tin-Hurst, jonka sisar oli avioitunut
Maurice Wilksin kanssa 1930-luvul—
la, sanoikin lankomiehelleen, että
tämä 75 on loistava auto, mutta ta—
varatilaan ei voi panna mitään, ellet
ole pakannut sitä säkkiin, sillä tava—
ratilan laskeva pohja on täynnä inhoittavia kyhmyjä, jotka tekevät
reikiä laukkuihin. Vaikka tuo toteamus varmasti vaikuttikin M. Wilksin
mielipiteeseen, vasta v. 1954 takapää
uudistettiin. Tavaratilan kantta nosAlkuperäinen linjakas pieni-ikkunainen kyklooppiperä v. 1950sz v. 1954
uudelleenmuotoiltu perä (105R vuo—
delta 195 7).

Keulan muutokset vuosilta 1952, 56ja
58.

tettiin ja samalla takaikkunaa suu—
rennettiinja levennettiin kolmiomai—
seksi. Tämä muoto säilyikin sitten

vielä vuosikymmenen ajan aina mal—
lin tuotannonlopettamiseen saakka.

Mallivalikoimaa
laajennettiinkin
pian keskittymällä teknisiin muutoksiin moottoritilan puolella. Maurice ja Spencer Wilks saattoivatkin

ylpeydellä muistella, miten he 1930—
luvun lopulla saattoivat markkinoida lO-Zth autojaan, jotka perustuvat yhdelle perusrungolle. Kun aika
oli kypsä tuotantorajoitusten poistumiselle, he halusivat P43n kehittyvän samalla tavalla. Mitä sitten

P4zlle kaikenkaikkiaan tapahtui
vuosina 1949—1964, tarvitsee o ”4
jaksotuksen, johon allekirjoittanut
ei nyt puutu. Itse asiassa toivoisin
Rover ystävien joukosta muutaman

asioista
englanninkielentaitoisen
kiinnostuneen apuun. Useampi kirjoittaja tukevoittaisi lehden sisältöä.
Varsinkin nyt, kun kirjoitukset koskevat Suomessa olevia mallejä, hieman tarkempi (yksityiskohtaisempi)
tyyli olisi paikallaan. Tekninen terminologia ei pidä pelästyttää, onhan
allekirjoittanut puhtaasti biologiselta pohjalta täysin kritiikittömästi
kääntänyt tekstiä (ai, se on huomattu!), Tässä olisi tapa harrastaa mobi—
lismia, joka ei maksaisi mi 'än ja
jossa sormetkaan eivät olisi rasvassa
tai öljyssä. (No jaa, tietysti kirjoitus—
koneesta?) Ota yhteyttä p. 908053593 mitä pikimmin, jotta ensi
lehdessä olisi esim. malliesittelyzj
ver 75” Kyklooppi” (1949-52).
P. K-kontio

,.
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Honda ???

x—l

sl
Dear Directors of the
Austin Rover Group.
Excuse me for most hymbly appro—
aching you in this manner. The reason Why is that is seems to me that
this is the only way of getting a message from the Finnish Rover owners
to you. From our point of view, it
looks as if you had decided to let us
be forlorn and abandoned. Rover is
dead, hail Honda. Is that what you
want us to say? We do not want that.
From What this signature has seen, it
looks as if you had desided that Fin—
land is just a small inkspot on the
map, not worth a single marketing
effort and just of marginal impor—
tzJH That might be. But still, there
are in the country quite a few firm
fans of Rovers and other fine British
cars. It is a shame and scandal in the
family that Rover manufactured on
your production lines, is to be sold in
Finland as Honda.

Austin, what's that?
And what about the Austins',7 There
are still thousands of cars of your
make that run on Finnish roads. I
understand that some time ago you
were not able to compete on the Finnish market. But since those days qui—
te alot has happened. Rumours have
told me that you really still make
cars, and fine cars too. But nobody
tells us about them and nobody
wants to sell them to us,
I realize that in Finland there are
about half as many people an in
Greater London. A marginal market
area. But, still a marginal market
area can give you a profit if you run
the operations in the right way. Why

not build up the confindence gradually and start small, but think big.
There is no need for fancy marketing
premises. Just good products.

Nästan det samma pä finska.

Siinä tuli hieman vatsahappojen eritystä suuntana Englanti. Onko laitaa, että Rover myydään Hondana
Suomessa. Roverin kokoonpanolin—
joilla tehtyja yhdessä Hondan kanssa suunniteltu auto. Yhtä hyvin se
voisi olla Rover. Lehdistössä on va—
kuuteltu, että kaikki tärkeät osat tulevat Japanista ja se muka
vaikkakin auto on koottu Englannissa
— tekee siitä hyvän. Hyvät autojournalistit. Eikö pikkuhiljaa olisi
aika unohtaa menneitä ja lopettaa
englantilaisten autotuotteiden mus—

+

Vihje markkinointistrategiasta on
ilmainen.
Yleensä Romuluksen tapoihin
kuuluu löytää jotain hyvää jopa
huonoista asioista, Voi kai Hondan
jälkeen olla vieläkin koppavampi,
kun ajaa niin harvinaisella merkillä
kuin Rover. Moukat eivät ymmärrä
hyvän päälle vaan käyvät kiinni rii—
sipusseihin. Markkinointiviisaat uskovat, että kansa tykkää riisipusseista, olivat ne sitten pieniä tai suuria.

Montego, Maestro?

yhdessä.
Rallikuskeja meillä on. Niitä on
jaettu muillekin. Suomalaisella ajotaidolla on vientiä. Luulisi, että mei—
tä suomalaisia voisi jopa käyttää

Olen joskus aikaisemmin näissä pa—
kinoissani kiinnittänyt huomiota
siihen, että kaikesta huolimatta melkoinen määrä englantilaisia autoja
liikkuu maanteillämme. Englantilai—
set on haukuttu maan rakoon. Kiel—
täm"ttä huonossa maineessa olikin
perää jossain vaiheessa. Mutta
Thames on sen jälkeen puhdistunut
ja paljon vettä on virrannut siltojen
alla, Englantilaiset kansanautot ovat
tänään jotain aivan toista. Voin vai—
kutta tästä omien kokemusten perusteella. Opel Asconaan verrattuna
esimerkiksi Austin Montego tai
Mestron on auto. Mikseijoku uska—
lias voisi aloittaa pikkuhiljaa maahantuontia ja luoda uudelleen
markkinat. Uskon, että ostajapotentiaalia on. Eivät kaikki suomalaiset
englantilaisten autojen omistajat ole
täysin tyytymättömiä vaan heidän
joukosta löytyy varmasti sellaisia
jotka voisivat ajatella ostavansa uuden.

on kyllin hyvä nirsoille suomalaisil—

Romulus

tamaalaamista
Tuntuu vaan siltä, että Austin Ro—
verin markkinointiäijät eivät ole
ajan tasalla. Ehkä on niin, että Suomi on sen verran pieni kärpäsen p-a
kartalla, ettei kannata edes sylkeä
tännepäin. Harvemmin sitä tulee
kuitenkaan ajateltua maatamme siltä kantilta, että koko väestömme
mahtuisi kahteen kertaan Suurlon—
tooseen. Eli pieni mitätön kansakun—
ta. On aivan toinen asia, että Suomi
on suurinpiirtein samankokoinen
kuin Iso-Britanniaja Pohjois—Irlanti

markkinoinnissa apuna. Jos tuote

le,jotka osaavat ajaajopa lumessaja
tuiskussa, niin se on varmasti hyvä.
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FORSSA PICKNICK 3.8.1986
Perinteiseksi muodostunut harras—
teautotapahturna Forssan Pick-Nick
järjestettiin sunnuntaina 3.8. Pilvi—
mäen raviradalla.
Mukana oli nyt ennätysmäinen
osallistujajoukko, miltei tuhat autoa. Tällaista harrasteautojen joukkotapahtumaa on pidettävä poikkeuksellisen suurena maassamme.
Koskaan aikaisemmin ei mukana ole
ollut näin paljon erilaisia harrasteautoja, merkkikerhoja ja autoista
kiinnostuneita ihmisiä. Rover Ystävien osasto oli hyvin ja edustavasti
esillä.
Forssassa mukana olleitten

har—

rasteautojen määrästä valtaosa on
ns. amrikanautoja. 20— ja 30-1uvun
entistettyjä autoja oli mukana suhteellisen Vähän, Pääosa kalustosta
näyttää olevan 50- ja 60-lukisia.
Tapahtuman yhteydessa ollut romutori oli todella laaja. Valitettavas—
ti osien myyjien joukossa on useita,
jotka " iedä mitä osia he myyvät,
Epämä' stä romua on koottu pe—
räkärryyn ja kokeeksi tuotu myytä—
väksi. Jospa se menisi kaupaksi?
Luulisi, että myynti olisi tehok—
kaampaa jos osat olisi puhdistettuja
helposti irtoavasta liasta ja öljystä.
Lisäksi niitä voisi lajitella ja tunnis—
taa esimerkiksi merkeittäin, Myynti—
ja varaosaluettelot ja vertailutaulukot auttaisivat usein ymmällä olevaa
ostajaa. Mahtaakohan tuo sopia minun autooni? Valitettavastinyt osta»
'jan täytyy olla erittäin asiantunteva.
Esimerkiksi tunnistettaessa epämää—
räisestä kasasta vaikkapa katkojan
kärkiä, täytyy olla tosi asiantuntija,
jotta löytää omaan autoonsa sopi—
van. Todennäköisestitulevaisuudessakaan tilanne ei ole nykyistä pa—
rempi, joten ostajan on syytä varau—
tua ostotilanteeseen. Tarpeellisia
apukeinoja ovat vanhat malliosat,
työntömitta ja mahdolliset varaosa-

Oli vuosi 1903 Englannissa,jos ei ois ollu, niin ei se mitään, mutta
kun oli, siinä on kax juttuu.
Jos siellä ei ois ollut kahta miestä, niin ei se mitään, mutta kun oli,
siinä on kax juttuu.
Nämä miehet olivat nimeltään Starleyja Smith,jos ei ois ollu, niin
ei se mitään, mutta kun oli, siinä on kax juttuu.
Jos ne miehet ei olis halunnu tehdä Rover-autoja, ei se mitään,
mutta kun ne halusivat, siinä on kax juttuu.
Sitten tuli vuosi 1904,jos ei ois tullu, niin ei se mitään, mutta kun
tuli, siinä on kax juttuu.
Ja sen myötä saapui ensimmäinen Rover-auton suunnitelija Ms.
Lewis, jos ei ois saapunu, niin ei se mitään, mutta kun saapui,
siinä on kax juttuu,
Päätestaajana toimi Mr. Courtis,jos ei ois toiminu, ei se mitään,
mutta kun toimi, siinä on kax juttuu.
Vuonna 1907 Rover voitti ensimmäisen kerran TT-ajot, jos ei ois
voittanut, ei se mitään, mutta kun voitti, siinä on kax juttuu.
Vauhdin hurmasta oli nauttimassa testaja Courtis,jos ei ois ollu,
niin ei se mitään, mntta kun oli, siinä on kaxjuttuu.
Tästä alkoi Roverin maineen nousu, jos ei ois alkanu, ei se
mitään, mutta kun alkoi, siinä on kax juttuu.
Ensimmäinen Rover tuli Suomeen n. SO-luvulla,jos ei ois tullu, ei
se mitään, mutta kun tuli, siinä on kax juttuu.
Siinä sitten on eletty tähän päivään, jos ei oltais, ei se mitään,
mutta kun ollaan, siinä on kax juttuu... nimittäin Rover & me!

'

luettelot.

Kaikenkaikkiaan Forssan Pick»

Nick on muodostunut suurimmaksi
suomalaiseksi harrasteautotapahtumaksi. Nähtävää ja koettavaa riittää runsaasti kaikille harrasteautoista kiinnostuneille.

Nim. Doctor's daughter

Rover yli muiden
Viime syksynä luin Ilta-Sanomista, että lisenssivaikcuksista
huolimatta Suomeen saatiin tuoda
ylimääräinen erä Rovereita olympialaisten ajan edustusautoiksi.
Lehdessä oli myös kuva, jonka sittämä Rover 75 on vuotista 1952
ollut jatkuvasti käytössä ja täysin
ajokuntoisena. Kuvaa katsoessaan
ymmärtää sen suunnattoman ihastuksen, jolla pikkupojat, isommatkin, siihen silloin suhtautuivat. Palautui mieleen, miten itse opin Roverin tuntemaan.
Istuin silloin raitiovaunussa matkalla Kruununhaasta Käpylään,
sylissäni pienen pieni pikkumies.
Vaunun ikkunasta hän seurasi ohi
ajavia autoja sormella osoitellen,
nimeltä mainiten.
—
Katso, Kylli-täti, tuolla menee Rover, poika intoutuu Kaisa-

(570

niemessä karjaisemaan. Iltapäiväistä tyhjyyttään paistavassa Hakaniemessä torin laitaa pyyhältää
jälleen Rover. Pojan ihastuksen
kiljahdus on, mikäli mahdollista,
vieläkin'innokkaampi. Sitten vaunumme jo seisoo pysäkillä Sturenkadun kulmassa, Kysyn pojalta,
mikä tuo nyt sivullemme kaartava
auto on.
— Voi
sinua, K [li-täti, kun sinä
et opi tuntemaan over-ia!
Kirkas lapsen ääni kantaa vaunun päästä päähän, viimeisetkin
torkkujat havahtuvat hymyilemään. Pohjolankadulla poistumme
vaunusta ja siinä kirkon mäkeä
noustessarnme pikkumia neuvoo:
— Ei sinun
tarvitse katsoa muuta kuin lokasuojia. Niin helppoa on
erottaa Rover muista autoista!
Niinhän se oli.

Kyllikki Tervo

PeRiKato

Renk. 185-15, Nokia NR—20, uudet
kpl. Puh. ilt. 874 7911

'280,—

'

RoverYstävät — 19

'

Karaasi Ky

0" Pier" parempi"
englantilaisiin autoihin
erikoistunut autoliike

MEILTÄ SAAT

autoja
— varaosia ja varusteita
— korjaus- ja huoltopalvelua
——

Juvan teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puhelin 90-845 617

KARDAANIAKSELITKIN KULUVAT?
Kyllä — niin

maastossa kuin maantielläkin, mutta niitä

voi ia

kannattaa korjata!

Suoritamme nivelten vaihdot, rihlapäitten tai putkien uusinnat, muutostyöt ja
tasapainoitukset yli neljännesvuosisadan kokemuksella!

OY KO-MET

Juvan teollisuuskatu 10

3393553500

SYYSMABKKINAT
lla-moottoreiden viritykset

Tuntuuko Rangesi laiskalta? Lääkkeet löytyvät
meiltä: nokka-akselit, tuplakanavaimusariat, nelikurkkukaasutlimet, peltipakosarjat jne. asennet-

tuina tai sinällään.

Rangen

.

alustasariat ns. handling kitit:

HD-jouset, säädettävät erikoisiskunvaimentimetja
kallistuksenvakaajat.

Onko taloudellisuus tavoitteesi?

Suoritamme huolellisesti ja asiantuntemuksella
Rangesi dieselöinnin. Tuloksena asiallisesti toimiva kokonaisuus Rangen luonnetta menettämättä.

VAFt-AOSAT

ja

LISAVARUSTEET

HUOLLOT ja
KORJAUKSET

AUTOT

RANGE ROVER 432 4-ovi
RANGE ROVER -82
RANGE ROVER -77
+ -75, -74, -73, -72
ROVER 2000 -66
ROVER 3 L -60
ROVER 3,5 L Coupe
LAND ROVER 86 -53, -54 ja -55
LAND ROVER 88 -62, -64, -74 ia -75
LAND ROVER 109 -68, -75, -76 ja -77
ym. ym.

Useita projektiaihioita

TULE TUTUSTUMAAN — AJA VAIKKAPA SHELL-ÖLJYNVAIHTOON.

OFF ROAD CENTER OY
90-520 062

PS. Kysy varaosia myös 50- ja 60-luvun ”nahkapenkki” Rovereihin.
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