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RoverYstävät

Yhdistyksemme vuosikokous valitsi allekirj 01ttaneen puheen] ohtaj akseen
kiitos luottamuksestanne!
Kiitän myös Pekkaa kuluneesta kahdesta vuodesta, olet jaksanut puhal-

taa henkeä meihin. Varsinkin lehtemme julkaisemiseen olet antanut paljon
itsestäsi. Pyrimme selkiinnyttämään kerholehtemme toimitustyötä perusta-
malla lehtitoimikunnan. Sen vetäjänä voimme käyttää toimituksellisia tai-
t0j as1 edelleen, kiitos siitä etukäteen!
Maastoautoilulla menee lujaa, ajoja järjestetään lähes viikottain. On pe-

rustettu valtakunnallinen kattojärjestö. Rover Ystävät on liittynyt Suomen
Off Road liittoon vuosikokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen no-
jalla. Nyt on jäsenistön vuoro jäsenmaksulomakkeella ilmaista kantansa.

Henkilöautot ovat viime vuosina olleet selvästi taka-alalla yhdistyksen
toiminnassa, vaikka lähes puolet jäsentemme autoista on muita kuin maas-
toautoja. Mitä pitäisi tehdä? Ilahduttavaa oli juuri Lahden seudulla ajetuis-
sa kevätajoissa henkilöautojen suuri osuus. Muutama viikko sitten minulle
soitti jäsenemme Vaasan seudulta ja totesi kokoontumistapahtumistemme
olevan aina Etelä-Suomessa. Vastauksena tähän viittasin lehtemme edelli-
seen numeroon, siinä jäsenrekisteripalstalla on selvä syy. Mutta, heitin aj a-
tuksen: myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvat voisivat järjestää
yhteisen kokoontumisaj on! Paikallisella asiantuntemuksella se onnistuu
varmasti. Hallitukselle ehdotuksia!

, &.
Hyvää ja kaunista kesää kaikille
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KERHOSOPPI
LEHDET
No
1 1/81
2 2/81
3 1/82 loppuunmyyty
4. 2/82
5. 2/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4 kpl
7 1/83 loppuunmyyty
8 2/83 1 kpl
9. 3/83
10. 4/83
11. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84
14. 4/84
15. . 1/85
16. 2/85
17.—18. 3—4/85
19. 1/86
20. 2/86
21. 3/86
22. 1/87
23. 2/87
24. 3/87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88
28. 1/89
29. 2/89
30. 3/89

i

Lehtien hinta on 20 mk/ kpl.

TARRAT
Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRA-
TYYPPI. Tarratyypit ovat:

a) Loppuunmyyty
b) ROVER YSTAVAT ..............

ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS ..............

lasin-sisäpuolinen tarra
b) ROVER YSTAVAT ..............

lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.

KANGASMERKIT
Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai-
sesti, mutta olisi lähes välttämätön-
tä, että tilauksia tulisi lisää, jotta
merkit eivät asettaisi kerholle turhan
suurta rasitetta. Merkit ovat varsin
korkealuokkaisia: pohjakangas on
verkaa ja ommel siisti.
Merkkien hinta on 35 mk/ kpl. Jos

et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

KERHOVIIRI

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippu-
mainen, jossa Rover Friends Fin-
land -merkki on vaaleanharmaalla
pohjalla. Viiri on kiinnitetty kro-
mattuun tankoon, joka seisoo mar-
morijalustalla.
hintaan lOO,—/kpl.

Voit tilata viirin
Materiaalit voi tilata soittamalla
puh. (90) 803 8171/Jari, TAI
PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA.

ROVER YSTÄVÄT r.y.
PL32
00421 Helslnkl 42
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1990

Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt jotakuinkin
ennallaan. Tavoitteena on saada jäsenistö yhdis—
tyksen päämäärien mukaiseen toimintaan mahdollisim—
man aktiivisena.

Jäsenlehti Toimintavuonna julkaistaan kolme numeroa.

Tapahtumat Maastoajo 18.3.
Jönnköpingin off-road tapahtuma
Helsingin Hurinat 12.5.
Maastoajo 12.5.
Kevätajo 2.6.
Maastoajo 16.6.
Norsk Land-Rover klubin

off—road tapahtuma .8.
Vuosiajo l — 2.9.
Maastoajo ' .10.
Pikkujoulu 24.11.

Lisäksi pyritään osallistumaan aktiivisesti eri
harrasteautotapahtumiin niin koti- kuin ulko-
maillakin.

Suhdetoiminta Pyritään ylläpitämään ja luomaan uusia suhteita
koti- ja ulkomaisiin kerhoihin. Lisäksi Rover
Ystävät r.y. osallistuu aktiivisesti maastoajo—
harrastuksen kehittämiseen, ko. tehtävään valit—
tujen henkilöiden välityksellä, ja yhteistyössä
muiden off—road -kerhojen kanssa.

Jäsenluettelo Jäseluettelo julkaistaan toimintavuonna.

Kerhomateriaali Tutkitaan eri materiaali vaihtoehtoja.
'Toimikunnat Perustetaan maastoajo—, henkilöauto— ja lehti—

toimikunnat.
Jäsenmaksu Jäsen- ja liittymismaksu pidetään ennallaan eli

jäsenmaksu on 75 markkaa ja liittymismaksu 50 mark—
kaa. Ainaisjäsenmaksu 750 markkaa.

Helsingissä 10.3.1990

Rover Ystävät r.y.Hallitus



Aika:
Paikka:

Läsnä:

Asia:

10.

10.3.1996 klo; 15.20 - 17.35 ROVER YSTÄVÄT r.y.
PL32Tiedekeskus Heureka, Vantaa 00421Hdänu42

22 jäsentä
Sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Korvenkontio avasi kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Liukkonen, sihtee-riksi Pekka Launiainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Tommi Pis—
pala ja Jukka Tuomisto, jotka toimivat myös äänten laskijoina.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösval—taiseksi. '

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys vuosikokouskutsun mu-kaisesti..
Juha Liukkonen esitteli vuosikertomuksen ja Kimmo Linnavuori
kävi läpi tilinpäätöksen. Lisäksi Harald G. Kraatz luki tilin-tarkastajien lausunnon.

Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja myönnettiin vas-
tuuvapaus hallitukselle.
Käsiteltiin toimintasuunnitelma seuraavin lisäyksin:
- ehdotettiin Ahveniston moottorirataa seuraavien vuosiajojen
tapahtumapaikaksi
— tutkitaan mahdollisuutta järjestää kerran kuussa vapaamuotoi-
nen Rover — ilta
— yksi vuoden 1990 lehden numeroista toimitetaan maahantuojilleuusiin autoihin liitettäväksi
- englannin kielinen ulkopuolinen tarra loppu - tilattava lisää
— hallitus valtuutetaan selvittämään materiaalitilanne
- hallitus valtuutetaan nostamaan tai määräämään mahdollinen
lisä—jäsenmaksu maastoajajille, mahdollisen järjestäytymisenjälkeen
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kinnaslampi,jäseniksi Jaakko Putkonen, Högne Jungner, Stefan Kraatz,Juha Liukkonen ja varajäseneksi Pekka Husgafvel. Valinnatolivat yksimielisiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Ilkka Pulkkinen ja Harald G.
Kraatz sekä varalle Matti Salmo ja Kari Tossavainen.
Muina asioina keskusteltiin:
— Pekka Husgafvel antoi tilanne katsauksen maastoajo — työ—
ryhmän tehtävistä
- vuosikokous valtuutti työryhmän/hallituksen tekemään pää—töksiä mahdollisesta keskusjärjestöön liittymisestä. Mikälijotain erityisen poikkeavaa ilmenee, edellytetään uuden vuo—sikokouksen kokoon kutsumista.
- rahastonhoitaja valtuutettiin toimimaan mielekkäimmällä
ja parhaalla tavalla kerhon laajuudesta johtuen
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KATTO KANKAASTA
Viime vuosina ulkolaisissa autoleh-
dissä on ollut Roverin uusista mal-
leista juttu poikineen. Jotkut artik-
kelit ovat osoittautuneet arvailuis-
saan piankin pelkiksi arvailuiksi,
jotkut taasen ovat olleet täysin paik-
kansa pitäviä. Uudesta Roverin avo-
mallista on ollut mainintoja ja jopa
piirrosten kera, mutta sellaista ei ole
vielä tuotu tehtaan porteista yleisön
ihasteltavaksi. Uusi avo-Rover olisi
mitä tervetullein, edellisestä tuotan-
tomallista on kulunut aikaa lähes
puoli vuosisataa.

Kuten lehdessämme useassakin
yhteydessä on mainittu, lukuisia
avo-Rovereita on toki rakennettu
sotien jälkeenkin, mutta ne ovat jää-
neet yksittäiskappaleiksi. Jotkut yk- Cyclops 75s by Salmons-Tickford.
silöt on tarkoitettukin jäävän sellai-
siksi, mutta joidenkin rakentami-
seen on perussyy ollut tutkia ja val-
mistella sarjatuotannon mahdolli-
suuksia.
Eräs tällainen yritys oli P4-mallin

varhaisina vuosina Italiassa Roverin
toimeksiannosta suunniteltu avonai-
nen P4, ”Farina Rover”. Farina Ro-
ver oli hämmästyttävän vankkakori-
nen auto, vaikka umpimalleille tuke-
vuutta antava katto puuttuikin. Au-
to oli aikanaan poikkeuksellisen lin-

jakas eikä sen tyylipuhtaus ole me-
nettänyt arvostustaan yhtään sitten
ensiesittelyn viisikymmenluvulla.
Roverin johdossa Wilks-veljekset

neljä-viisikymmenluvun taitteessa
tekivät jo varhain ja kaukonäköisesti
päätöksen koettaa vauhdittaa uuden
P4-mallin myyntiä tarjoamalla rin-
nalle houkutteleva erikoismalli — ja
avonaisena. Tämä siitä huolimatta
(vai sen tähden?), että jo alkuvai-
heessa P4:n vuosimyynnin kasvu oli
150 %. P4:n ensimmäisestä versios-
ta, ”kykloopista” ehätti Salmson- >

.

Tickford jo rakentamaan pari avo- Lancia Aurelia 320 1952
versiota, jotka olivat ”poissahattua”

' '

kattoa ja kaksiovisuutta lukuunotta-
matta täysin vakio-Roverin näköi-
siä. Rover ei lähtenyt yhteistyöhön
Salmson-Tickfordien kanssa mah-
dollisesti kangaskaton käytännössä
havaittujen ongelmien vuoksi.
Wilks-veljekset halusivat silti jatkaa
ja koska tehtaalla ei ollut varsinaista
muotoiluosastoa, apu haettiin muu-
alta. Valinta päätyi italialaiseen Pi-
nin Farinaan, joka viisikymmenlu-
vun alussa oli korisuunnittelijoista , .. ,..»

vertaansa vailla, ehken parhaaksi Alfa Romeo 19005— Sprint
arvostettu.

'
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Tehtävä, jonka Rover antoi, ei

paljon ehtoja tai rajoituksia sisältä-
nyt: ainoa vaatimus oli, että avoauto
oli oltava P4:n alustalle tehty. Itali-
aan lähetettyyn alustaan Rover-teh—
taan varasto sai määräyksen liittää
kaikki tarvittavat kiinnikkeet, pul-
tit, aluslaatat, kierteitetyt vastalaa-
tat kuten tavallisesti lähetetään tuo—

tantolinjallekin ja tällä varmistet-
tiin, että Italiassa ei jouduttaisi pu-
laan. BSF-kierteiset mutterit eivät
koskaan ole olleet helposti saatavia
saarivaltakunnan ulkopuolella.
Rover antoi tehtävän Farinalle

kirjeellään joulukuussa 1951 ja tar-
koitus oli rakentaa yksi avonainen
P475. Farina oli arvattavasti arvioi-
nut Englannin tuolloiset markkinat
kiinnostaviksi ja tahtoi jalansijan
sinne. Tämän vuoksi hän jo seuraa-
vana keväänä pyysi toisen alustan,
jolle hän rakentaisi coupe-mallin.
Alusta toimitettiin pian, tällä kertaa
P490, uutuusmalli.
Farinan luoma avoauto kullan-

hohtoiseksi maalattuna oli Earls
Court'in eli Englannin automessu-
jen sensaatio 1953. Yleisön ja am-
mattilehdistön vastaanotto ylitti
odotukset. Auton linjat olivat hyvin
samankaltaiset Lancia Aurelia B
20:n ja Alfa Romeo 1900S Spiritin
erikoiskorien kanssa, linjat, jotka
olivat aikansa muotoilun huippua.
Vaikka alusta oli P4 sellaisenaan,

Farina Rover oli paljon linjakkaam-
pi, sen korin pituus oli 30 cm enem-
män kuin vakio-Roverissa ja mm.
tuulilasi oli virtaviivaisemmin kallis-
tettu. Matalaa vaikutelmaa oli on-
nistuttu korostamaan edelleen sopi-
vin kromilistoin. Ohjauspyörä ratti-
vaihteineen oli alkuperäinen, mutta
kojelauta oli Farinan suunnittele—
ma. Se EI ollut jalopuinen, vaan
metallia. Perienglantilaista oli silti
nahkasisustus, jossa erityistä oli
etuistuinten toisistaan poikkeava le-
veys, kuljettajan työpisteessä leveys
molemmin puolin sijaitsevien kyy-
närnojien välissä oli kapeampi kuin
vasemmalla (matkustajan) puolella.
Viininpunainen kangaskatto oli me-
kanismiltaan erittäin hyvin suunni-
teltu ja alaslaskettuna se laskostui
varsin pieneen tilaan. Maskista au-
ton tunsi heti Roveriksi, jäähdyttä-
jän Säleikkö oli Roverin, sellaisena
kuin se myöhemmin tuli PS-malleis—

sa tuotantoon. Farinan drop-head
eli avoauton ja umpinaisen coupen
linjat ovat vaikuttaneet vahvasti vii-'
sikymmenluvun lopulla esitellyn
PS:n muotoiluun. Takalokakaarien
ja erityisesti coupen katon linjanve-
to on taasen ilmiselvästi tunnettavis-
sa myös kilpailevissa tuotteissa,
myöhemmin ilmestyneissä Bent-
leyssä ja Rolls Roycessa.

Jos Roverin vakaa aikomus saada
tämä avoauto sarjatuotantoon olisi
tuolloin toteutunut, Rover olisi ker-
ralla tullut automuotoilun edelläkä-
vijäksi. Se olisi ollut oiva lisä yhtiön
maineelle, tunnettinhan Rover tuol-
loin laatutyöstä ja pitkistä perinteis-
tään; itse asiassa mainonnassa käy-
tettiin lausetta, että ”Rover on yhtä
vanha kuin Britannian autoteolli-
suus”.
Farina Roverin tuotantoon saat-

tamista varten Rover antoi tehtävän
englantilaiselle Mullinerin koriteh-
taalle: tuli rakentaa sarjatuotantoon
soveltuvasti ”näköisjäljennös” Fari-
nan käsityötekniikalla valmistetusta
avoautosta. Mulliner valmisti ”kopi-
oita” kaksi kappaletta, toisen yksi-
tyisasiakkaalle. Valmistuneet autot
tuottivat lievän pettymyksen, niistä
puuttui Farinan auton loistokkuus.
Mulliner, outoa kyllä, oli piirustus-
ten puutteessa turvautunut valoku-
viin, vaikka aito auto olisi ollut tut-
kittavissa perin pohjin Roverin teh-
taalla. Tulos, kuten sanottu, ei vas-
tannut toiveita ja toisekseen siinä
mm. lokakaaret tuotantoa ja kor-
jausta ajatellen olivat pulttikiinni-
tettyjä osia, jolloin korin vääntö-
jäykkyys oli alkuperäiseen tuottee-
seen verrattuna huonompi.

Mulliner-prototyyppiin perustu-
neet tuotantokustannuksien arviot
romuttivat toiveet sarjatuotannosta,
auto olisi ollut liian kallis — ja näyttö
millainen se olisi ollut Englannissa
tehtynä oli vähemmän rohkaiseva
sekin.
Näyttää olevan sääntö, että kaikki

historiallisesti kiinnostavat erikois-
mallit aikojen saatossa joutuvat
alennustilaan, jossa romutus on
kohtalona tai ainakin lähellä. Vuosi-
kymmen tai kaksi lisää ikää ja samat
autot ovat huippuarvostettuja keräi-
lyharvinaisuuksia, mikäli ne siis ei-
vät ole joutuneet sulatusuuniin.

Salmson-Tickford kykloopeista
toinen on tiettävästi pelastunut,
toistaiseksi se on vielä surkea romu-
läjä, mutta pelastettavissa.
Mullinerin kahdesta autosta toi-

nen oli tehtaalla suunnittelijoiden
inspiroij ana vuosia ja on yhä tehtaal-
la, tosin käyttökelvottomassa kun-
nossa, eräiden lähteiden mukaan
palon vaurioittamana (rekisterinu-
mero RNX-IO tai RMX-lO lähteestä
riippuen) . Toinen, yksityisasiakkaan
tilaaman auton kohtalo on tuntema-
ton, jos kohta eräät lähteet väittävät
sen rekisteriksi OGX-576 ja että se
olisi pahoin vaurioitunut palossa So-
lihull”issa — ja RMX-10 olisikin se
auto tehtaalla, joka ei olisi palanut,
vaan muutoin ajokunnoton.
Yhtä kaikki, alkuperäinen Fari-

nan drop-head avoauto oli tehtaan

omistuksessa 1955 asti — rekisteri
OGX-576 tälläkin. Uudesta lähtien
osto-oikeutta kerjännyt piirimyyjä
Apperley sai ostaa sen siis 1955. Au-
toon oli jo asennettu 90-mallin
moottori ja Apperley uusi auton sitä
mukaa kuin tehdas toi markkinoille
teknisiä uudistuksia. Auton perä
vaurioitui kolarissa 1963 ja uudet
osat muunneltiin Bentleyn vastaa-
vista, ulkonäköön se vaikutti jonkin
verran, joskaan ei häiritsevästi.
Moottoriksi tuli tällä remontilla vii-
meisin, 110. Samalla kertaa jarrut
vaihdettiin 110:n levy/rumpu-yhdis-
telmäksi. Kun auto oli takaisin lii-
kenteessä, rekisterinumerokin oli
vaihtunut nyt NHF-800. Uusi omis-
taja vuodesta 1966 oli Bill Elsey, jo-
ka maalautti auton valkeaksi. Uusi
maali ei torjunut Rover-harrastaj ien
kitkeriä kommentteja väärästä vä-
ristä — eikä tärkeintä, ruostumista.
Vuonna 1973 oli täydellisen korire-
montin aika ja harrastajatoverit Ro-
ver Sports Registerissä näkivät tyy-
dytyksekseen uudelleen syntyneen
auton alkuperäisessä kullanhohtoi-
sessa värissään.
Vuonna 1983 arkiautona hyvin

palvellut Farina vaihtoi toistaiseksi
viimeisen kerran omistajaa. Elsey
tunsi, että nyt huolta saisivat kantaa
nuoremmat harrastajat. Auto myy-
tiin Hollantiin, Dennis Schut oli os-
taja. Sitä ennen Elsey oli yrittänyt
ahkerasti tarjota englantilaisille har-
rastajille autoa, mutta tuloksetta.
Auton kannalta ratkaisu oli hyvä.
Uusi omistaja jatkaa alkuperäistä-
mistä mihin edellinen ehti. Nyt vuo-
rossa on mm. välillä autoon ilmesty-
neen puisen kojelaudan rakentami-
nen alkuperäisen mallin mukaisek-
si. Pian auto nähdään taas kokoon-
tumisajoissa niin Sports Registerin
kuin P4 killankin tilaisuuksissa.
Farinan coupen kohtalo on myös

ollut sattumuksia täynnä. Se rekiste-
röitiin 1958 (vasta!) numerolla 2092
AC ja myytiin Roverin espanjalai-
selle edustajalle Senor Tabaneralle.
Auto muutettiin tehtaalla vasem-
manpuoleisella ohjauksella varuste-
tuksi ja ostajan kuljettaja saapui
tehtaalle noutamaan auton. Auton
perävalot eivät ehtineet tehtaan por-
tilta kadota näkyvistä kun jotain kä-
sittämätöntä tapahtui. Vapiseva es-
panj alainen käveli näet takaisin yrit-
täen selittää, että auto on romuttu-
nut. Hän oli portin jälkeen ajanut
suoraan päin lyhtypylvästä! Tehdas
korjasi pian auton, joka sitten ajet-
tiin Espanjaan. Ostaja sai kuitenkin
pian sydänkohtauksen ajaessaan ja
auto päätyi puuhun joko Espanjassa
tai Korsikalla.
Huhut kertovat, että auto paloi,

mutta vanhoissa Rovereissa on sit-
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kalaisten muistiin painettakoonll

Kari TT

keä henki. Viimeiset tiedot kerto—

vat, että hollantilainen avomallin
omistaja Schut on nyttemmin kir-
jeenvaihdossa espanjalaisen harras-
tajan kanssa, joka on varma, että tä-
mä sama auto on nähty yhä liiken-
teessä Madridin alueella ja että hän
yrittää löytää sen omistajan. Puu-
hun ei tuon coupen ajo ainakaan
loppunut, sillä auto myytiin Senor
Tabaneran kuoltua madridilaiselle
urakoitsijalle, joka maalautti korja-
tun auton alkuperäisen hopeanvih-
reän sijasta harmaaksi. Tämä omis-
taja myi auton v. 1973 ja siihen päät-
tyvät tarkat tiedot autosta. Viimei-
sin rekisterinumero oli M 303804,
joka tarkkanäköisten espanjanmat-

Farina jixed-head coupé.



taiäon ja uusimman teknologian
yhdistelmä.

Muoto on moderni, kori
kaksivärinen, sisustus on ylellinen
ja äänetön moottori uhoaa voi-
maa. Tehon takaa 24-venttiilinen,
2,7-litrainen V6-monipistesuih-
kutusmoottori.

Rover Sterling tekee myös
ajajastaan kuninkaan.

. .
Kokonaan uusi Rover 827
Sterling on Rover 800 -sarjan. kuningas. Se on perinteisen
en lantilaisen autonrakennus-

1/

ROVER 800 SERIES
THE NEW FORCE.

Kokonaan uusi Rover 800
-sarja kuuluu englantilaiseen,
maailman arvostetuimpaan
autoaateliin.

Rover 8205i Fastback on
sarjan ylimystöä. Se edustaa
menevää urheilullista muotoa ja
perinteistä englantilaista auton-
rakennustaitoa.

Tehoa riittä : 140 hevos-
voimaa, huippuno eus yli 200
km/t, kiihtyvyys —100 km/t
9,7 sekuntia.

8205i Fastback on malliesi-
merkki arvostetusta, perinteisestä
Rover-huipputekniikasta.

ROVER 800 SERIES
THE NEW FORCE.

Maalarina

HELKAMA -AUTO OY
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HELSINGIN HURINAT 1990
Helsingin Hurinoiden, tuon jokake-
väisen neljän autoharrasteyhdistyk-
sen yhteisen liikennetapahtuman TULOSLUETTELO
järjestelyistä vastasi tänä vuonna N' . A tSuomen Mercedes-Benz Klubi. "m u 0
Muut yhdistykset hoitivat tavan mu- . .

kaisesti yhden rastin itsekukin, Club % Takml Jlšham """"" f'lfa Roggo 68Alfa Romeo, Finnish Jaguar Dri- ' a 3.3 eppo """"" aguar ,' .
, .. .. .. 3. RuuSiala Jarmo ........ Alfa Romeo Berlina, -73vers Club seka Rover Ystavat. . .

N . . . [. . 4. Aarnio Marjatta ........ Mercedes-Benz 190b,-60yt pidetyn leikkimielisen perhe- .
. . . . . 5. Bergman Micke ........ Alfa Romeo Alfetta 2,0, -78Visailun vaikeusaste oli helpompi .

k . . . . . . 6. Kuosmanen Kari ....... Jaguar XK 140,-56uin aiempina vuosma. Se ei kuiten- . . .

.. . . . 7. Ollinkari Matti ......... Mercedes-Benz 190 SL, -57kaan estanyt Virhepisteiden kerty- . .
. .. .

,
8. Brandt Heikki ......... Rover 100, -61mista, painvastom. Vanhat konka-
8 K k k K' Alf R GTV 70ritkin sortuivat helpoissa tehtävissä ' or ea unnas immo ' ' ' ' a omeo .”

briljeeraamaan täydellistä tulosta 8. Bergman Macke ........ Alfa Romeo Berhna, -71
8. Heikkinen Pentti ....... Alfa Romeo Giulia super, -73yrittäen — ja silloin liian tarkka ajo

kostautui esimerkiksi esteen koske-
tuksena, josta koko tehtäväsuoritus
hylättiin. Ahneella on sellainen .....
loppu.
Aurinkoisen Helsingin Eteläran-

nan ja upean Puotilan kartanon maa-
linurmikon väliin jäi reitiltä muka-
van leppoisat muistot ja kadunvar-

. Varjonen Matti

. Ahokas Mika ..........

. Pietarila Juhani

. Tammisto Jarmo ........

. Ahokas Juhani .........

. Heikkinen Timo ........

. Tossavainen Kari

. Valkila Henry .........

Mercedes-Benz 250, -74
Alfa Romeo Sprint, -88
Jaguar Mark 1, -59
Mercedes-Benz 220 b, -60
Alfa Romeo Alfetta 1,8, -75
Alfa Romeo GTV, -86
Rover P 5 B, -71
Mercedes-Benz 190 SL, -60

.. . . .. 20. Paavilainen Antero ...... Jaguar XJ 6, -76ren kulkijat saivat taasen Silmanruo- 21. Kallonen Raimo ........ Jaguar E, -68kaa, nayttaVia ajokkeja kun riittaa .. . .
. . . . . 22. IsokotomakiJari-Vesa . . . . Rover 2200 DC,-76osallistuneiden yhdistysten jasenilla. 23 S 1. J M (1 B 220 SEb 62Roveristit olivat tänä vuonna ha- . aarinna orma ........ erce es- enz coupe,-

jaannuttaneet voimansa samanai-
kaisesti Kurussa pidettyihin maasto-
ajoihin ja siten pienin osanotto oli
nimenomaan suuresta Rover Ystävät
ry:stä — niin pieni, että miltei nolotti.
Ensi vuonna on kuitenkin panok-
semme parempi, kokonaisjärjestely
kun lankeaa roveristeille.

Pääpalkinnon OY VEHO AB:n lahjoittaman 2000 mk:n arvoisen ren-
gaskerran voitti Juhani Lahti. Kiertopalkinnon sai haltuunsa Club Alfa
Romeo Finland ry. Erikoispalkinnon ensiapulaukun parhaasta suori-
tuksesta.-rastilla I (elvytys) voitti Macke Bergman. Palkinnon lahjoitti
YRITTAJAIN FENNIA.

Terveisin MARKKU VARJONEN
KTT
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HELKAMA-AUTON
VALTUUTETUT

PALVELU PISTEET

PAIKKAKUNTA
Espoo
Espoo
Helsinki
Helsinki
Helsinki
imatra
Joensuu
Jyväskylä
Kajaani
Kajaani
Kauhava
Kokkola
Kouvola
Kurikka
Lahti
Lohja
Maarianhamina
Mikkeli
Nummela
Nummela
Oulu
Pietarsaari
Pietarsaari
Tampere
Tampere
Turku
Vantaa
Aetsä

LllKKEEN NIMI
Karaasi Ky
Helkama—Auto Oy/Korjaamo
Uudenmaan Auto—Center Oy
Uudenmaan Auto—Center Oy
Uudenmaan Auto-Center Oy
AUTO—OOKOO/Et. Karjalan Osuuskauppa
Autoliike Mutanen Oy
Oy Veljekset Laakkonen
Oy Veljekset Laakkonen
Oy Joensuun Autokalusto
Kauhavan Auto Oy
Auto—Savela Oy
Päivän Auto Oy
Automyynti Saarakkala Ky
Lahden Autotilmi Oy
Uudenmaan Auto—Center Oy
Älands Lantbruksmaskiner Ab IÄLM
Auteva Oy
Ojakkalan Auto Oy
MSH-huolto Oy
Aine Oy
Bennäs-Auto Oy
KB KH—Carservioe Ky
Tampereen Autopari Oy
Tampereen Huoltopari Oy
Autotalo Helkama Oy
Perheauto Oy
Pelttarin Auto Ky

IE] HELKAMA-AUTD ovNELNAMA

Lautamiehentie 3
02770 ESPOO
Puh. 90—859 81

KATUOSOlTE PUHEUNNHO
Juvan Teollisuuskatu to 90-845 617
Lautamiehentie 3 90-859 81
Fredrikinkatu 48 90-694 9300
Valurinkatu 1 90-780 677
Ormuspellontie 13 90—345 5155
Anssinkatu 1 954—661 11
Kuurnankatu 13 973—127 770
Laukaantie 7 941-283 255
Väinämöisenkatu 2 986-120 100
Heinisuo 986-298 11
Tornimäki 964-341 600
lndolan teollisuusalue 968—301 332
Sepänkatu 9 951—152 35
Arinatie 1 964-501 000
Apilakatu 4 918-527 160
Kalvurinkatu 3 912—879 60
Möckelö 928—238 20
Hietakatu 3 955—367 100
Tervasuontie 90—222 3600
Tervasuontie 90—222 3600
Ilmarinkatu 1 981—142 11
Valtatie 8 varrella 967-773 42
Sandsundin Teollisuusalue 967-185 57
Kuokkamaantie 2 931—148 100
Kuokkamaantie 2 931—129 050
Rydöntie 921—389 111
Petikontie 3 90—840 800
Päätie 39 932—332 25

VARAOSAPÄIVYSTYS TY" JAN JÄLKEEN PUH. 90—859 8201
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KAIKKIEN AIKOJEN RANGE JA
LAND ROVER -MARKKINAT!
RANGE ROVERIT:

. VOGUE Efi AUT -88, 29 tkm, kattoluukku

. VOGUE Efi AUT -86, 69 tkm

. 50 VOGUE AUT -84, 73 tkm

. 50 VOGUE yliv., Holley, ym. 87 tkm

. 30 -83, -81, -80, -79, -78, -77 ja -76
0 30 vs -74, korotettu, maastopyörät, ym.

. Dieseleitä -75, -74, -72

iittih'iiiit'lšiDlSCOVERY!
LAND ROVERIT

esrm.: . DISCOVERYT suoraan varastosta
,. 90 TD -88, ohj.teh., 65 tkm

110 V8 -84 ja -86, ohj.teh., ilmastointi, 9-hengen
109 V8 -80, Hardtop (tai Pick Up)

109 2,5 DSL -78, extra siisti
109 -79, täyskunnostettu
. 86 -56, museokunnossa
+ kymmenittäin muita.

HENKILÖROVEREITA mm. P6:ia ja SD1:iä

. KATI'OLUUKUT, yleismalli peltiä, sopii erittäin hyvin esim. P6:een
ja SDi:een.
. V8 Efi + ZF AUT -88, 51 tkm, täydellinen

. VB Efi-kone 75 tkm, täydellinen

RANGEEN:
. Uusia ohjaustehostimia. Huom! Uusin malli alk. -86, sopii myös

vanhempiin.

. Käytetty V8-moottori vm. -85 täydellisenä apulaitteineen.

. Nyt varastossa RANCHO- iskarit.

LAND ROVER:
. 2,5 DSL-moottori, 37 tkm + 5-vaihteinen laatikko

SD1:een
. TEHDASUUSIA aut.vaiht. BW66 2600 ja 3500 sis. turbiinin.

. Käytettyjä 5- vaihteisia laatikoita.

. Uusi sylinterikansi 2600: een.

. Takajarrurummut + alkup. Lockheed--jarrukengät pakettina
yht. 600,—.

OFF ROAD
EQUIPMENT

MAHTA VA

BENGASVALIKUIMA:

Anmsmgy&
BFGoodrich
vépEK
(GUMBO MONSTER SUPER SWAMPER jne )

NYT ABB-lukko + paksut
vetoakselit Rangeen, kysy
pakettihintaa!

PAINEILMAISÄYTTQISET
TASAUSPYORASTOJEN LUKOT
- napinpainalluksella 100 % lukko

UUAIFE
AUTOMATIC TORQUE
BIASENG DIFFERENTIAL

ja "rule'
- VINSSIT

Alkuperäisiä valurau taisia Hl-LIFT-
tankkeja taas varastossa.

Rover Ystäville
isompiin varustehankintoihin
rahoitusmahdollisuus.

OFF
.

ROAD CENTER OY
Puh. 90-520 062, Fax. 90-520 036, Mankkaanpuro 19 02180 Espoo
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OFFROADUUTISIA
Meidän vakavien (!?) maastoajajien
mielissä on jo pitkään pyörinyt huoli
maastoajoharrastuksen kohtalosta
vihertyvässä Suomessa ja yhdenty-
vässä Euroopassa, varsinkin sen jäl-
keen, kun sisäsuomalainen yritys
asian järjestämiseksi ei aivan onnis-
tunut.
Talvella 1989—90 pidettiin kuopio-

laisen Pertti Kontisen aktiivisuuden
ansiosta kaksikin palaveria, joiden
tuloksena ongelmat suomalaiseen
tapaan ratkaistiin nimittämällä juh-
lallisesti VALTAKUNNALLINEN
OFFROADTYORYHMA teke-
mään ns. likainen työ lajin valtakun-
nallista organisoitumista varten.
Seitsemänhenkiseen työryhmään
valittiin toimivien kerhojen edusta-
jia: Pekka Husgafvel (Rover Ystä-
vät/Mutakuonot), Juha Liukkonen
(Rover Ystävät), Jaakko Putkonen
(Rover Ystävät), Göran Asplund
(Rover Ystävät?/Helsingin Off Road
Ystävät), Juha-Heikki Kähmi (Suo-
men Off Road Yhdistys), Pentti
Haapamäki (Satakunnan Off Road
Yhdistys) ja Pentti Kontinen (Kuo—
pion UA). Tarkkaavaiset lukijat löy-
tävät tuttujakin nimiä joukosta.
Työryhmä tutustui aiheeseensa

laajasti — ajoittain olimme levittäyty-
neinä akselille Dubai—Mäkelänkatu
—Petroskoi (kun piti olla Tampereel-
la), ja tulostakin syntyi, joskin mää-
räaika ylitettiin. Sipoon Talmassa
21.4. ja Pieksämäen Nikulanmäellä
28.4.1990 perustettiin SUOMEN
OFF ROAD LIITTO/ FINNISH
OFF ROAD UNION. Puheenjohta-
jaksi valittiin Pekka Husgafvel ja, .::

hallitukseen Juha Liukkonen ja J as-
ka Putkonen Rover Ystävistä, Juha-
Heikki Kähmi (varapuheenjohtaja)
ja Tapio Mattila Suomen Off Road
Yhdistyksestä sekä Antti Passila
Mutakuonoista ja Antti Raulo, jon-
ka tulkittiin edustavan ”järjestäyty-
mättömiä”; varajäseneksi valittiin
Olli Laakso Suomen Off Road Yh-
distyksestä. Näillä resursseilla pitäisi
sitten pärjätä syksyyn 1990.

Evästyksinä liiton kivikkoiselle ja
kannokkoiselle mutataipaleelle ovat
työryhmän etupäässä trialkilpailuja
varten hahmottelemat säännöt, luo-
kitukset ja varusteluohjeet, joita
kaikkia varmuudella rukataan use-
ammankin kerran. Koska liiton tar-
koituksena varsinaisesti on aktivoida
maastoaj aj ia perustamaan uusia, vir-

keitä yhdistyksiä eikä niinkään
hankkia henkilöjäseniä liittoon,
määrättiin suora liittyminen henkilö-
jäseneksi kalliimmaksi kuin jonkin
kerhon kautta liittyminen; henkilö-
jäsenten maksu vuodelta 1990 on
120,— mk ja yhdistykset tilittävät lii-
tolle 30,— mk/ilmoittamansa jäsen.
Liittymiskaavakkeita saa ennen pit-
kää hyvinvarustetuista alan liikkeistä
ja hallituksen/toimikuntien jäseniltä.
Liiton tiedotustoimikuntaan valit-

tiin Pekka Husgafvel, Jaakko Putko-
nen, Jouko Malinen jaTapio Mattila,
tapahtumatoimikuntaan Olli Laak-
so, Göran Asplund, Antti Passila,
Hannu Alakurhila, Lasse Pahlberg,
Jaakko Putkonen ja Antti Raulo ja
sääntötoimikuntaan Juha Liukko-
nen, Juha-Heikki Kähmi, Per Olof
Ingman ja Pekka Husgafvel.
Vaikka liiton tarkoituksena ei ole-

kaan itse aktiivisesti järjestää alan
WW”

tapahtumia, vaan toimia valvovana
ja ohjaavana yhteiselimenä sekä tie-
don levittäjänä, päätettiin sekä laji
että liitto työntää julkisuuskynnyk-
sen yli näyttävästi; viikonloppuna
1.—2.9.1990 järjestetään Sipoossa
(Sibbo) pohjoismainen offroadvii—
konloppu; lauantaina ja sunnuntai-
na ajetaan päivät trialia Talmassa ja
perjantain/lauantain sekä lauantain/
sunnuntain välisinä öinä safarit Savi—

järven kartanon mailla; molemmat
tapahtumapaikat tarjoavat teltta/
vaunupaikkamahdollisuudet, ja Sa—

vijärvi lisäksi pientä purtavaakin.
Tästä lisää myöhemmin, mutta mer-
kinnät almanakkaan on syytä tehdä
jo nyt.

PEKKA HUSGAFVEL
Puh. työ (90) 255 373, koti (90)251474
Fax (90) 257 553



Suomalainen taksiautokanta on kor-
keatasoista. Varsinaisesta merkkikir-

javuudesta ei ole voitu kuitenkaan ai-
na puhua, sillä pääasiassa taksitolpilla
asiakkaita odottaneet autorivistöt ovat
koostuneet kahdesta merkistä. Uudet
merkit ovat valtaamassa alaa. Tienrai-
vaajan osan on valinnut helsinkiläinen
Matti Paajanen, jonka viime touko-
kuussa hankkima Ftover 820 on sa-
malla ensimmäinen lajinsa edustaja
sinivalkoisessa taksimaailmassa.

— Kun autonvaihto tuli ajankohtai-
seksi minulla oli muutamia merkkejä
valittavina. Rover tuntui vaihtoehtona
parhaalta. Aikaisempaa kokemusta
minulla ei Roverista ole. Sen tiesin, et-
tä se on vanha hyvä nimi, Matti Paaja-
nen kertoo.

Aristokraattisen Roverin ilmestymi-
sen taksijonoon on saanut "pirssien"
käyttäjät sekä muut ammattiveljet ute-
liaiksi. Paajanen joutuu päivittäin vas-
tamaan Iukuisiin kyselyihin harvinai-
sesta valinnastaan.

SUUNTAVILKKU 1/90

— Melkein kaikki miespuoliset asi-
akkaat kysyvät ensin tämän hintaa ja
seuraavaksi polttoaineen kulutusta,
Paajanen naurahtaa.

Molempiin kysymyksiin tulevat vas-
taukset ovat hämmästyttäneet asiak-
kaita, sillä sulavalinjaista Roveria pi-
detään kalliina hankintana.

— Kaikki luulevat tämän olevan ai-
nakin Mersun hintainen, mutta todelli-
suudessa tämä on paljon halvempi
kuin pienin Mersu. Kulutus on keski-
määrin 10,5 litraa satasella. Se ei ole
paljon, Paajanen kiittää.

Kolme vuotta tavoitteena
Matti Paajanen on ajanut Ftoverillaan
vajaassa vuodessa 85 000 kilometriä.
Hän uskoo ajavansa tällä autollaan
kolme vuotta ennen seuraavaa vaih-
toa.

— Silloin autoon on tullut 300 000 ki-
lometriä. Kyllä auto sen säännöllisesti

SUUNTAVILKKU 1/90



huollettuna varmasti hyvin kestää, hän
uskoo.

Parikymmentä vuotta taksia ajanut
Matti Paajanen tietää ammattikaverei-
densa ajatukset. Taksikuski suhtautuu
epäluuloisesti, samoin kuin muutkin
suomalaiset, kaikkeen uuteen ja totu-
tusta poikkeavaan.

- Minä olen testaaja. Parin viimei-
sen kuukauden aikana kaverit ovat al-
kaneet kovin kysellä auton kestävyy-
destä. Taksikuski suhtautuu epäillen
uuteen merkkiin. Voin kuitenkin sano-
a, että kaikki on mennyt oikein suju-
vasti, hän toteaa.
Taksit joutuvat olemaan maanteillä

silloinkin, kun tavallinen autoilija voi
huonoon säähän vedoten siirtää aje-
lunsa seuraavaan päivään. Kärrypol-
kujakin joudutaan toisinaan ajamaan.

— Ajo-ominaisuudet ovat täydet
kympin arvoiset, niin kesällä kuin tal-
ven tulskuissakin, Matti Paajanen iloit-
see.

Tilava
Takseissa mitataan käytännössä
suunnittelijoiden pyrkimykset luoda vii-

delle aikuiselle tarkoitettuja henkilöau-
toja. Kun normaallmittaiset paksuihin
talvivaatteisiin sonnustautuneet suo-
malaiset kansoittavat pienen henkilö-
auton, tilaa ei löydy aina edes maa-
nantaiselle Hesarille.
- Minä olen iso mies ja pidän omaa

istuintani takimmaisessa asennossa,
mutta siitä huolimatta takaistuimelle ei
ole'vaikea mennä. Lämmityslaitekin
riittää taksikäyttöön, Paajanen toteaa.

Matti Paajasen ja Flover 820:n en-
simmäinen yhteinen vuosi on sujunut
vaikeuksitta. Toimiva työkalu ja luotet-
tavat huollot ovat ammattimiehille tär-
keitä.

— Uskon Roverien yleistyvän taksi-
na, sillä niin paljon kaverit ovat minulta
kaikenlaista kyselleet, hän ennustaa.

J. VAINIO

lif—*:ll
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MARKKINAT

MYYDÄÄN
LR 109 STW B 1963

Täydessä käyttökunnossa, moot-
tori ja alusta kunnostettu, maas-
toväri, vetokoukku, nasta & kesä-
renkaat, varaosia, alkup. korjaa-
mokäsikirja ym. Hinta 25.000,—.
P. (977) 45 190, Sami Muilu.

P 4 75—52. Projekti + varaosa-
auto. Runko hiekkapuhallettu,
hitsattu ja maalattu, kori hiekka-
puhallettu. Nähtävissä Kouvolan
käsi- ja taideteollinen oppilaitos.
P. (951)254771/121 (ark. 17—21)

tai (961)781681, Mikko Nikola.

Range Rover. 100 % manuaali-
nen lukko taka-akselille, täydelli-
nen asennussarja (käyttämätön).
P. (90) 213 551, Viikonloppuisin

Trygve.

Kesän kauppakassiksi Morris
Marina, tehty vaikka mitä, teh-
taan Vaihtokoneella, vain vähän
ajettu, tällä hetkellä katsastama-
ton ja halpa.
P. (90) 8053 593.

Rover VdP, manual, ilmastointi,
103 tkm.
P. (915) 173177, ilt. 173043

Kari Tossavainen.



Miksi Range Rover lyö Iaudalta
kaikkein arvostetuimmatkin henkilöautot?
Vaihtoautohallissamme seisoo isoja Volvoja,

Bemareita, Audeja, Mercedeksiä. Näistä autoista
monet uneksivat. Miksi sitten jotkut ovat vaihtaneet
ne Range Roveriin.

Siksi että Range Rover tarjoaa kaiken sen, mitä par-
haat henkilöautot: edustavuutta, mukavuutta, tilaa,
suorituskykyä. Tämän lisäksi Range Rover tarjoaa vielä
nelivedon tuoman liikkumisen vapauden ja ajoturval-
lisuuden.
Nämä kaikki ovat hyviäjajärkeviä syitä. Mutta ehkä

kaikkein tärkein on sittenkin Range Roverin oma, jäljit-
telemätön tyyli. Se on päätä ylempänä muita.

Ran e Rover Vogue EFi, automaatti 268.000 mk, vero—
luok a lV. Range Rover Vogue EFi, käsivalintainen
255.000 mk, veroluokka IV.

RANGE ROVER
Autorep Oy, Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki, puh. 90-673 283
Autorep Oy, Uudenmaankatu 11, 20500 Turku, puh. 921-333 322

FMK
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ROVER-TERVEISIÄ
Viisikymmenluvulla syttyi kiihkeä
rakkaussuhde, kun isäni luopui van-
hasta tylppänokkaisesta Skodastaan
ja osti uuden Roverin: englantilaisen
auton haju ja alitajuntani löysivät toi-
sensa. Ysikymppisen punaiset penkit
ja nahan tuoksu jäivät mieleeni,
vaikka Roverit vaihtuivatkin. Monia
olivat ne kesähetket, jolloin istuin
pojankoltiaisena ”cockpit”issä” haa-
veilemassa. Mattamustaa ja puuta,
kromia sopivasti kehyksissä. Siinä
vasta kojelauta! Brittiperinnettä,
jossa vain viikingin kuva ratissa ih—

metytti.
Rover-sarjamme valitettavasti

katkesi 110:een, kun isäni suuttui
brittien työn laatuun. Syynä olivat
talvipakkasilla vetoisat ovet. Kyllä-
hän tämä kylmyysongelma oli ollut
tiedossa ennenkin ja alistuminen oli
jo melkein tosiasia, kunnes eräällä
talvimatkalla Vaasasta Helsinkiin
kyydissä ollut tätini, joka paleli huo-
vasta huolimatta, huomautti auton
kyseenalaisesta laadusta ja tämä oli
liikaa isälleni. Seuraavana päivänä
hän meni tilaamaan germaanisen
kaksiovisen vaihtoehdon ja sydäme-
ni särkyi.
Oma autoiluni alkoi luotettavilla

vanhoilla kuplilla, kunnes sorruin
ostamaan vanhan ”Vaivan”. Siitä
seurasikin jatkuvaa korjaamolla
käyntiä, mutta tutustuinpa mutkan
kautta Rover-ystävään, joka oitis
tunnisti tuskatilani. Hän totesi, ettei
Viva edustanut näennäisestä valmis-
tusmaastaan huolimatta sitä parem-
paa ajoneuvokulttuuria ja ylipuhui
perheeseemme uuden jäsenen, hel-
lästi pidetyn Triumph 1300zn. Myyn-
tiargumenttina oli, että alkuperäiso-
mistajan ainoa murhe oli ollut ovien
puupanelien kiinnitysruuvien vai-
vihkainen löystyminen.

,

Veto oli oikea — vaikka nahka ei
vielä tuoksunutkaan. Vinyyliä se oli,
mutta raamit olivat oikeaa puuta,
mikä antoi aiheen tuntea aristo-
kraattista ylemmyyttä. ”Taikalaatik-
ko” jäi perheeseen, mutta käyttöau-
toksi Kimmo myi myöhemmin Ro-
ver 2000zn. Se olikin tosi kiva auto
ohjauksen raskaudesta huolimatta.
Ja haju oli oikea!
Oltuani neljä vuotta karkotettuna

Ruotsissa (työleirillä) tuli aika pala-
ta ja rupesi tekemään mieli Autoa.
Olin jo hyvän aikaa sitten oppinut,
että brittiauton charmi ei johdu luo-
tettavuudesta. Jatkuvat korjaamo-

käynnit olivat käyneet rasitukseksi,
etenkin kun uudessa työssäni jou-
duin paljon ajamaan lentokentän ja
Lahden väliä. Uusi Range Rover
tuntui oikealta valinnalta, vaikka
haju ei täsmännytkään. Pimeällä
ajaessani opin arvostamaan näky-
vyyttä ja sitähän Rangessa riittää —

ylitse muiden. Toinen ylivoimainen
seikka on ohituksien vakaus keski-
penkan lumivalleista huolimatta.
Tosi kurjalla ilmalla ajan kuitenkin
mieluummin XJ 6:lla, koska se va-
roittaa liukkaudesta selvästi, ja pit-
kän akselivälin vuoksi auto on help-
po oikaista. Rangen ongelma on
mielestäni se, että kuljettaja tuudit-
tautuu vakavuuden tunteeseen. Jos
kaarteeseen ajaa kovaa, niin he]-
posti oppii fysiikan lait liian myö-
hään! Korkea painopiste, jäykät ak-
selit ja automaattilaatikko ovat tosi
vaikea yhdistelmä esimerkiksi vasta-
sataneella lumella. No, onpahan ne-
liveto, että pääsee taas tien päälle.
Toivomuslistallani onkin Range,

jonka akseliväli olisi kymmenisen
tuumaa nykyistä pitempi. Pidennyk-
sen jakaisin pidemmille penkeille
eteen, takajalkatilaan ja tavarati-
laan. Toinen mielestäni loistokapine
olisi kompressori, jonka saisi tar-
peen mukaan päälle napista ja pois,
kun vaimo ajaa.
Näiden lisäksi toivomuslistallani

on nykyistä vilkkaampi kokemusten
ja mielipiteiden vaihto kerholehden

palstoilla. Omalta kohdaltani sy-
säyksen kirjoittamiseen antoi Rove-
rin hajoaminen. Lokakuussa -86 os-
tamani auto hajosi vastikään vaih-
delaatikostaan. Vain pakki jäi.
Olen kuullut, että autoni oli mil-

tei viimeinen vuosimallin -86 maas-
toauto, jonka automaattivaihteisto
ei ollut hajonnut. Auton korjaus
maahantuojan valtuuttamalla kor-
jaamolla, missä auto on aina huol-
lettukin säännöksien edellyttämällä
tavalla, maksoi vähän vajaa kym-
menen tuhatta markkaa, jolloin sain
50 % alennukseen tarvittavista osis-
ta. Alennuksen suuruus paljastaa,
että vaihteiston suunnitteluikä on
160.000 km maantieajoa. Olisiko
kyseessä tyyppivika? Tapahtuma on
ikävä, kun ajattelee, että Rangen
kanssa paljon pelanneet ystäväni
paria kuukautta aikaisemmin olivat
ihmetelleet, ettei autoni ollut vielä-
kään hajonnut. Arvelivat syyksi
saamani hyvä neuvo: kaupunkialu-
eella kolmosella tai muuten ”tyypil-
tään” ylivaihde rasittuu.
Kysymykseni lehden lukijoille

kuuluu: onko teilläkin ollut vastaa-
vaa ongelmaa?

Range terveisin JYRI
PS. Milloin alkaa mielipiteiden
vaihto kunnon kesärenkaista leh-
temme palstoilla? Mielestäni 16 tuu-
man kesäkumi tulisi olla saatavilla.
Tekeekö kerho aloitteen Nokialle?
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KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA
AUTOJA
Karaasi on parempiin englantilaisiin erikoistunut autoliike. Meiltä saat
uudet 800-sarjan Roverit, Range Roverit ja Land Roverit tai käytetyn
englantilaisen arvoauton kuntoaan vastaavasti hinnoiteltuna.
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RANGE ROVERIT
LAND ROVERIT

? LAATUVAUNU
Ahertajantie 3, 15880 HOLLOLA
918 806666
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"Remember last year it was Captain Mark Phillips jumping horses over Land Rovers?"

Sunday Express, September 23rd, 1984
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' "| believe you dellberately ran out of petrol so you could sail lt home.”

Dolly Express. Jan. 'All. |957


