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Taas on yksi vuosikokous takanapäin ja hallitus vaihtunut. Tosin hallituksen jäsen—
vaihdokset olivat hallittuja ja vähäisiä. Näin on tarkoitus taata tietty jatkuvuus toimin-
nassa kuitenkaan jähmettymättä paikoilleen. Uuden hallituksen päätavoitteita kulu—

valle vuodelle on luonnollisesti yhteistyön saaminen käyntiin Rovereiden uuden
maahantuojan BMW:n kanssa . Hallituksen tavoitteena on omalta osaltaan edesauttaa
henkilöauto Rovereiden maahantuonnin aloittamista, sillä pikkulinnut ovat näin ke—

väällä laulelleet tietoja ostohaluisista kuluttajista. Ongelmanahan on se, että merkistä-
hän on tullut harvinaisuus maanteillämme. Itse ajellessani SDlzllä voi huomata ihmis-
ten päiden kääntyilevän. Syynähän voi olla auton silmiä hivelevä kauneus, mutta
uskottavampi selitys kuitenkin lienee auton harvinaisuus. Tämä saa Roveristin toivo-
maan englantilaisten laatuhenkilöautojen lisääntymistä teillämme, ehkä vielä tulee
aika jolloin Roverini ei enää käännä katseita harvinaisuutensa tähden.

Uusi hallitus toivoo jälleen Roveristien laajaa osallistumista kokoontumis ajoihin ja
jäsenistöltä ideoita, mitä halutaanlisätä ajoihin, tai millaisiksi niiden halutaan muo-
dostuvan, sekä mihin päin Suomea ajoja halutaan järjestettävän. Jäsenistö on jo
kohtalaisen ahkerasti muistanut maksaa uuden 120 markan suuruisen jäsenmaksun,
joten tyydyn vain muistuttamaan viimeisen maksupäivän olevan 30.4.1997! Ja ovat-
han osoite— ja muuttietosi rekisterissämme ajan tasalla. Uusia jäseniä kohtaan Rover
ystävät ovat halunneet tulla poistamalla liittymismaksun kokonaan.

Lehtemme sivuilla oli tarkoitus aloittaa tästä numerosta alkaen Roverien mallien
esittäytyminen jokamies koeajon pohjalta. Koeajo sarjan alkaminen siirtyy kuitenkin
seuraavaan numeroon syystä, että maahantuojan auton Auto Laakkosella olivat ennen
meitä ehtineet varata valtakunnan suuret autolehdet omia koeajojaan varten. Tämä
koeajon siirtyminen on toisaalta meille aivan hyvä asia, onhan uusi Land Rover
Defender saanut autolehdet kiinnostumaan autosta, emmekä voi näin millään tavoin
pahoittaa mieltämme asian suhteen. Ehkäpä tässä piilee toivon siemen Rovereiden
uuteen tulemiseen autokantaamme. Hälyyttäviä havaintoja onjo tullut tehdyksi täällä
Helsingin alueella esimerkiksi palo- ja pelastuslaitosten automerkkien osalta. Kysei—

nen taho on mennyt vaihtamaan uskollisia Rovereita jopa kopioihin.

Parempia Rover-aikoja odotellessa ja kesä mielessä

Markku Lampuoti

,

INFO-TAULUT

Jäsenmaksut 120mk/v
Rover—ystävien INFO-taulut löydät Karaasilta Espoos—

Tili 143030-42624 ta Juvan teollisuuskatu 10 ja Off Road Centeristä
Helsingustä Läkkisepäntie 22. Info-tauluilta löytyy
tietoa tapahtumista, joista ei ehditä muuten ilmoittaa.
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MENNÄKÖ YHTEEN VAIKO EI...
+Hillman'in tyttäret

— Mahtaisikohan osua ?

Dupont

Muutama numero sitten tulin mainin—

neeksi Rover Ystävissä herra Wil—

liam Hillman'in kuudesta tyttärestä ja
kuinka hän sai naitettua tyttäriään
autobisnestäänkin ajatellen sopivas—
ti. Tässäkin jutussa on mukana joku-
nen neiti Hillman, vaikkei aihe varsi-
naisesti heihin liitykään. Parempi Hill-
man kuin ilman!

En aio kertoa avioliittoaisoista vaan
siitä, kuinka vuosikymmen vuosikym-
menen jälkeen Rover joko itse etsi
yhteistyökumppania tai sitä itseään
kosiskeltiin yhtymään - ja pahimmas—

sa tapauksessa se pyrittiin kaappaa-
maan väkisin muiden autonvalmista-
jien valtaan.

Neuvottelemisiin yhdistää voimat, tai
yhtiö kokonaan jonkun toisen auto—

merkin kanssa, on ollut erilaisia syitä
eri vuosikymmeninä. Vanhimmat ta-
paukset, joissa Rover haki kumppa-

nuutta, liittyvät yhtiön omiin sisäi-
siin ongelmiin. Rover oli ajanut it-
sensä taloudelliseen ahdinkoon keh-
nolla yrityspolitiikalla, suunnitellut
autoja, joille ei löytynyt tarpeeksi
ostajia, ja autoja, joiden myyntihin-
ta ei aina edes kattanut tuotantokus-
tannuksia. Omaa syytä, sillä saman-
aikaissti joillain kilpailijoilla meni
hyvin, vaikka olisi vallinnut jonkin
asteinen yleinen lamakin.

Ensimmäisen tappiollisen vuotensa
Rover koki 1908, mutta se oli vain
lyhyt episodi, jossa ei ulkopuolista
apua haettu. Vuonna 1925 tulikin jo
takkiin lujasti ja siitä eteenpäin tap-
pio vain kaksinkertaistui. Yhtiö ei
maksanut osakkeenomistajille osin—

koa viiteen vuoteen ja ei ole ihme,
että 1928 tapahtui osakkaiden toi—

mesta "vallankumous". Entiset joh-
tajat saivat väistyä ja heidän tilal-
leen vuosikokous sijoitti osakkei-

den nokkamiehet. Eivät nämäkään
pystyneet asiaintilaa parantamaa,
sillä kellään heistä eikä heidän "asi—

antuntijana” toimitusjohtajaksi
palkkaamallaan eversti Searle'lla—
kaan ollut kerrassaan mitään koke—

musta autoteollisuudesta! Vuotta
myöhemmin olikin jo palkattava joh—

tajaksi ei sopiva, vaan pätevä mies,
Spencer Wilks. Kun Wilks'in veli,
Maurice tuli mukaan, nämä miehet
saivat vuosien saatossa nostettua
yhtiön pohjamudista ja vuosikym-
menten aikan he johdattivat Rove—

rin siihen vakaaseen maineeseen ja
asemaan, jollaisena se myöhemmin
on opittu tuntemaan.

Jaloilleen pääsy oli työn ja tuskan
takana ja vielä 1932 tulevaisuus oli
vain arvailtavissa. Silloin tehtiin
ensimmäinen yritys yhdistää voi-
mat jonkun toisen yhtiön kanssa.
Spencer Wilks kävi epävirallisella
tasolla neuvotteluja Triumph'in
kanssa. Wilks ei vain tuolloin tien-
nyt, että myös Triumph suunnitteli
Roverin tapaan päästä suurempia
myyntilukuja tarjoaville keskiko-
koisten autojen markkinoille, ja
suunnitteli juuri samankaltaisia uu-
tuuksia entisten kalliiden mallien
sijaan kuin Rover. Triumph ei myös-
kään todellisuudessa omannut mo-
lempien tarvitsemaa lisätuotantoka-
pasiteettia ja todellisuudessa
Triumph'in tuotantolinja osoittautui
kovin vanhanaikaiseksi. Vaikka yh—

teenliittymistä ajatellen jo johtopai-
katkin oli nimetty ja uudelle yhtiölle
oli valittu nimikin, Rover-Triumph
Motors Ltd, asia raukesi hiljalleen
kokonaan.

Seuraavat 20 vuotta Rover pysyikin
itsepäisesti omalla, täysin itsenäi-
sellä linjallaan. Toki tilaa ja lisätuo-
tantokapasiteettia etsiessä naapuris—

sa olisi ollut heikoissa kantimissa
toimiva Singer, mutta koska se oli
urheiluautoja kauppaava yritys, se
ei sopinut silloiselle Roverin mark—

kinakuvalle. Rover pitäytyi teke-
mään ja markkinoimaan vain juuri
sellaisia autoja, joita se oli valinnut
selkärangakseen, ja tämä politiikka
piti ja puri hyvin.
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Rover Pl.-ien viimeistelyä tehtaalla vuona 1930.

Toinen maailmansota vaati Englan-
nin autotehtailta niin kovia ponnis—
tuksia, että kaikenlaiset ”nurkanval—

tausajatukset" unohtuivat. Lehdistö
tosin kirjoitteli sitkeästi Rolls Roy—

cen ja Roverin mahdollisesta yhteis—

yrityksestä, mutta sellainen ei näitä
yhtiöitä todellisuudessa kiinnosta—

nut, mollemmilla oli omat tulevai—
suuden suunnitelmansa. Huhut lie—

nevät saaneet alkunsa, kun sota—ai—

kaan Rolls Royce otti työstääkseen
kehitellä Roverilla aloitettuja kaa-
suturbiineja ja Rover rakensi vas—

taavasti Rolls'in VlZ-moottoreita.
Silti on merkillepantavaa, että Wilks
oli runsaassa kymmenessä vuodessa
nostanut Roverin maineen sellaisel—
le tasolle, että se ja Rolls Royce näh—

tiin mahdollisina partnereina. Niin
muuttuvat ajat.

Sodan jälkeen koko autoteollisuu—
den suunta muuttui perin pohjin.
Uudet pienituloisemmat sosiaaliluo—
kat tulivat merkittäviksi autonosta—

jiksi, uudet verot murensivat kalliim-
pien autojen markkinat, Englannis—
sa valtiovalta säännösteli mm. raa—

ka—aineita ja tuotantoonkin tarvit-
tiin viranomaisten lupa. Vientiteol—
lisuudella oli etusija, kun teräksestä,
kumista, hiilestä ja kaikesta muusta—
kin tarpeellisesta oli kova pula. Ro-
verin vuosikymmenten omintakei—
nen ja itsenäinen politiikka koki ta-
kaiskun, se mitä ja minne pitää myy—
dä saneltiinkin nyt muiden toimesta
ministerikabineteissa.
Uudessa tilanteessa menestymiselle
oli eduksi, jos autonvalmistajalla oli
tarjota tuotantoon keskikokoisa, val-
mistuksessa raaka-aineita säästäviä,
käytössä taloudellisia ja tekniikal-
taan houkuttelevan uudenaikaisa
malleja. Lisäksi viennin ollessa

avainsana, oli välttämätöntä omata
alalta kokemusta ja valmiit kontaktit
sekä mielellään myös valmis huolto—

verkko viennin kohdemaassa. Ro—

verilta näytti puuttuvan suurin piir—

tein kaikki nämä asiat. Se tarvitsi
nopeasti uusia automalleja, käytän—
nöllisempiä ja isoja tuotantotiloja,
suunnittelukapasiteettia ja vientior-
ganisaation.

Rover ei kauaa haikaillut, vaan ryh—

tyi työhön. Suunnittelijat loivat muu—

tamassa vuodessa sodan jälkeiseen
monikäyttötarpeeseen oivallisen au—

ton, Land Roverin. Se oliniin moni—

puolinen, että siitä tuli välitön myyn—

timenestys. Se oli joillekin farma—

reille jopa traktorin korvaaja , ja ar-
meija tarvitsi sitä koko Imperiumin
aluella eli ympäri maailmaa. Se kel—

pasi sodanjälkeisessä maailmassa
vaikka perheen ainoaksi autoksi.
Suunnittelussa oli huomioitu mm.
teräspula ja korissa käytettiin kevyt-
metalleja, tällä varmistettiin valtiol—

ta tarvittavien tuotantolupien saanti.
Vuotta myöhemmin, 1949 Rover
esitteli P4:n , (siinäkin paljon alu—

miiniosia, tietysti) ja silloin Roverin

mallisto oli kokonaan uutta. Land
Roverin kysyntä ylitti kaikki odo—

tukset — ja valmistuskapasiteetin ja
auton tuottama voitto rauhoitti het—

kekesi Roverin johtajien mielet, asi—

at näyttivät olevan taas kohdallaan.
Todellisuudessa ei kulunut kuin pari
vuotta, kun näkyvissä oli uusi uhka.

Rover osti, kuten alunalkaen useim—

mat muutkin valmistajat, korien osat
alalle erikoistuneilta yrityksiltä.
Aluksi ostettiin puurunkoisiin ko—

reihin valmiiksi taivutetut verhous—

pellit ja myöhemmin teröskorien
sekä itsekantavien korien tullessa
muotiin raaka(piste)hitsatut valmiit
koriaihiot. Koriprässäjien tuotanto—
volyymi oli suuri, palvelivathan ne
lukuisia eri automerkkejä. Alalla
suuruus oli valttia ja yritykset yhdis—

tyivät. Pian toimittajia oli varsin vä—

hän valittavana ja hintataso nousi
huimasti. Suurimmat autotehtaat ky—

kenivät puolustautumaan ja ostivat
jonkun harvoista koriyrityksistä ko—

konaan itselleen, mikä entisestään
pahensi tilannetta pienempien yri—

tysten osalta,

Spencer Wilks oli tullut 50—luvun
alussa ajatukseen, että Roverin tulisi
löytää partneri, jonka kanssa yhdes—

sä oltaisiin vahvempia. Wilks kui—

tenkin halusi mennä yhteen vain, jos
se hyödytti Roveria ja tapahtui hä—

nen ehdoillaan. Soveliaiden kump-
panien joukko oli vain nopeasti har-
ventunut sotaa edeltäneeseen aikaan
verraten. Monet karsiutuivat jo pie-
nen kokonsa, huonon taloutensa,
sopimattomien tuotteittensa vuoksi,
tai olivat sitten liian voimakkaita.
Mahdollisia kumppaneita saattoivat
olla Alvis, Armstrong Siddeley,

' a 1949 kuvattu P4 ilman ovia.
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Jaguar, Singer ja Standard-Triumph.
Armstrong Siddeleyn autotuotantoa
ei oltu eriytetty lentokoneista, joten
se karsiutui, Alviksella ei ollut juuri
vientikontakteja, Singer taas oli pie—

ni ja Jaguar liian paha kilpailija. Jäl-
jelle jäi jälleen Standard—Triumph.
Sen johdossa oli Sir John Black, tun—

nettu hankalana ja alan ehdottomas—
ti vihatuimpana johtajana, joka oh-
jasi yritystä diktaattorin ottein. Sir
John oli kuitenkin aikanaan ollut
Wilksin kanssa Hillmannin johtajia,
juuri ennen kuin Rootes kaappasi

P5 Saloon

koko yrityksen. Kumpikin oli ehti—

nyt silloin nuorempana naida yhden
Hillmannin kuudesta tyttärestä ja sen
vuoksi oli herrojen mahdollista su-
kulaisuutensa varjolla päästä kes-
kustelun alkuun. Pian tosin selvisi,
että yksinvaltias Sirj John halusi vain
hallita kaikkia ja omilla ehdoillaan,
niinpä asia taas raukesi. Henkilöky—
symykset kaatoivat asian, jolla olisi
Roverin kannalta ollut paljon merki-
tystä: Standard-Triumphilla oli ka—

pasiteettia, tilaa laajentua, hyvä
myyntiverkosto Amerikassa, uuden
TR2 urheiluauton vienti veti ja heil—

lä oli myös käytännön kokemus mas-
satuottaa halpoja pienempiä autoja.

Meni vain muutama vuosi ja hankala
Sir John sysättiin syrjään. Vuoden
1954 alusta Triumphia johti vain 37
vuotias Alick Dick. Keskustelu käyn—

nistyi taas. Kas kummaa, Dick'in setä
sattui olemaan naimisissa, kenenkäs
muun kanssa, kuin taas yhden niistä
herra Hillmannin tyttäristä! Roveria
houkutti aiemmin mainittujen asioi-
den lisäksi, että Standard—Triumph
rakensi Fergusonille sen kaikki trak—

torit ja niitä varten oli myös kehitet—

ty dieselmoottori. Land Rover tar-
vitsi ehdottomasti myös dieselin, eikä
sellaisen suunnittelua oltu edes Vie-
lä aloitettu Roverilla. Pian selvisi,
että Ferguson diesel ei olisi helppo

asennettava Land Roveriin ja yhteis—

yrityksen johtopaikoistakin oli kä—

denvääntöä. Wilks ei kuitenkaan
antanut asian kaatua heti, sillä hän
oli kuullut, että nimekkään amerik-
kalaisen nelivetomaastoauton, Jee—

pin tekijä Willys-Overland etsi val-
mistuspaikkaa ja partneria Eurooo—

passa ja neuvotteli nimenomaan
Standard—Triumphin kanssa, Land
Roverin paha kilpailija! Perustettiin
kehitysasioihin oikea yhteisyritys—
kin, Allied Motors Ltd, jonka piti
suunnitella yhteinen moottori Land

Roveriin ja Ferguson traktoriin.
Muutaman vuoden päästä yritys pää—

tyi jäihin.

Kului Viisi vuotta ja 1959 asiat Eng-
lannin automaailmassa olivat jälleen
kehittyneet, suuntaan jos toiseen.
David Brown oli neuvotellut Rove—

rin kanssa, kauppaamalla koko trak—

torituotantoaan. DB oli juuri vähää
ennen yrittänyt kahden Roverilta läh—

teneen suunnittelijan avulla raken—

taa kilpaileva "Land Rover", mutta
se ei onnistunut. Ei onnistunut liitty—

minen Roveriinkaan. Standard—Tri—

umph oli luopunut Fergusonien val-
mistuksesta ja saanut siinä yhtey-
dessä kosolti rahaa. Toisaalta nyt
Ferguson (silloin jo Massey-Harris-
Ferguson) teki tarjouksen koko Stan—

dard—Triumphin ostosta. Ja aiemmin
Fer-uson oli ouhunut Roverille h—

P6

teensulautumisesta. Kulissien taka—

na kävi jatkuva neuvonpito sinne ja
tänne, hyvä, että tiedettiin kuka kosi
ketä. Triumph oli Dickin johdolla
tehnyt merkittävän ja onnistuneen
ratkaisun sen jälkeen, kun kaksi sen
vakinaista koritoimittajaa eivät ol—

leet valmiit Heraldin koriosien toi—

mittamiseen. Harvat korivalmistajat
alkoivat olla siis jo asemassa, jossa
he pystyivät valitsemaan asiakkaan—

sa ja vaikka kaatamaan pienemmän
automerkin. Dickiä he eivät kaata—

neet, sillä kiitos Fergusonilta saadun
rahan ja menestyvän USA:n viennin,
hän rakensi oman koritehtaansa, jos—

sa Heraldin eri mallit valmistettiin.
Roverille jo tämä korinvalmistus ”ta—

lon sisällä" oli erittäin painava syy
neuvotella taas Standard Triumphin
kanssa. Kun neuvottelujen aikana
selvisi, että molemmilla oli suunni-
telmat kilpailevista 2—litraisista uu—

tuuksista, olisi molempien edun kan-
nalta hyvä sopia mitä tehdään ja kil—

pailla muita tehtaita kuin toisiaan
vastaan. Roverin auto oli tuleva tun—

netuksi Pözena, Triumphin silloinen
Ford Anglian tapaan vinolla takala-
silla varustettu ”Zebu” ei tullut sel—

laisenaan markkinoille. Yhteenme—
nemisen järkisyyt unohtuivat, kun
rahoitusyhtiöt ja pankit alkoivat kes—

kustella. Kotiinveto osakkeiden hin—

noista puolin ja toisin oli siksi ko-
vaa, että lapsi meni pesuveden mu—

kana. Koko yritys kariutui taas ja se
oli tulevaisuudessa osoittautuva vir-
heeksi ainakin Standard—Triumphil—
le, joka ei yksin jäädessään ollut tar—

peeksi vahva taloutensa puolesta.

Aikaa kului taas ja asiat menivät
Roverin näkökulmasta hyvin. P6:n
kysyntä oli kaksinkertaista alkupe—
räisiin arvioihin nähden. 1965 Ro-
ver oli juuri julkaissut tiedon tule—

vasta V8—moottorista ja tarvitsi
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tuotantoon lisätilaa. Silloin yllättäen
Alvis otti yhteyttä tarjoutuen yhdis-
tymään Roveriin. Alviksen ainoa ja
pieninä määrinä valmistettu urhei-
lullinen ja kallis auto, 3-litrainen ei
sinänsä olut Roverille erityisen kiin-
nostava, ei myöskään Alviksen hii—

puva lentokonemoottorien valmis—
tus, eivätkä myöskään Alviksen var-
sinainen leipäpuu, kuusipyöräiset
panssariautot. Alviksella oli kuiten—

kin hyvä maine, erittäin korkea tek—

ninen osaaminen ja upeat hyvin osaa—

vat tehtaat aivan naapurissa. Vain
muutama päivä ja Alviksen osak-
kaat hyväksyivät osakkeittensa vaih—

don Roverin osakkeisiin.

Tästä vierähti taas vain muutama
päivä ja taivas romahti. Shokkiuuti—
nen kertoi, että yhteenliittymisin suu—

reksi kasvanut BMC aikoo saada os-
tettuaPressed Steel'in, yhtiön, joka
oli jo vuosikymmenet ollut Roverin
ainoa korien valmistaja. Rootes ehät—

ti myös apajille ja kaappasi haltuun—
sa yhden Pressed Steelin tuotanto—
laitoksista, sen, jossa PS-korit teh-
tiin. BMG:n havittelemissa laitok—
sissa tehtiin muiden Roverien pelti—

osat, mukaanluettuna uudet proto—
tyypit. Nyt ne olisivat pian kahden
kilpailevan ryhmittymän käsissä.
Monopoleja käsitteli oma komi—
tenasa, mutta vetoaminen ei autta-
nut, valtion instanssit loppujen lo—

puksi siunasivat BMCzn kaupat.
Pressed Steel toki ilmoitti, että he
huolehtivat vanhoista asiakkaistaan,
mutta eihän siihen voinut pidemmän
päälle luottaa, olisihan ainutkertais—
ta, että uudet omistajat haluaisivat
epäitsekkäästi vain kilpailijansa pa—

rasta.

' autot

Varsinaisen tiehirman näköinen Oll PS:n prototyyppi. Kilpailijoiden ja
lehdistön hämmennykseksi nimi olikin Mantelay.

Ei aikaakaan, kun BMC nielaisi Ja-
guarinkin, senkin kaikki korit olivat
tulleet nyt BMG:n omistamalta Pres—

sed Steeliltä. Tilanne oli hetkessä
käynyt Roverille todella uhkaavak—
si, se oli käytännössä yksin ja haa—

voittuvana fuusioitten kautta synty—
neiden eri suurvalmistajien keskel-
lä. Englannissa oli toki yhä suuria
yrityksiä, joiden suojaan saattoi pyr-
kiä. Autoalalla sellainen oli Leyland,
raskaan kaluston valmistaja, joka ei
kokenut henkilöautovalmistajaa kil-
pailijaksi. Standard-Triumph oli jo
aiemmin päässyt Leylandin turvaan
ja sinne oli Roverinkin nyt syytä
hakeutua. Roverille ei kaiken lisäksi
olisi ollut vähäarvoista saada tukeva
taloudellinen tausta, sillä uudet edus-
tusluokan P8 ja PlO sekä keskimoot-
toriset urheiluautot nielivät rahaa,
jos mieli oli saada ne pian tuotan-
toon. Neuvottelut oli tällä kertaa
avattava ilman Hillmannin tyttäriä
ja asialla oli kiire. Wilksin veljeksi-
en mieleen ei asioiden viime vuosi—

en käänne varmaankaan ollut, mutta
realiteettien edessä neuvottelut hoi—

dettiin nopeasti ja ne saattoivat ke—

väällä 1967 Roverin osaksi Leylan—

huollot ja korjaukset
varaosat ja varusteet

UNIPART —huolto—osat

dia. Ei sinänsä ihme, sillä Roverin
maine ja erityisesti Land Roverit so—

pivat hyvin Leylandin ja AEG:n kuor—

ma—autojen pariksi eri vientimaissa
kautta maailman.

Viimein, 35 vuotta ensimmäisistä
tunnusteluista, Rover ja Standard—

Triumph olivat nyt saman katon alla.
Jos fuusio olisi tapahtunut aikaa enne
Pressed Steelin joutumista BMC:lle,
Rover ei olisi joutunut korien saami—

sessa puun ja kuoren väliin. Se ei
olisi välttämättä edes ajautunut Ley—

landille, vaan pysynyt itsenäisenä.
Ei olisi ollut edessä työväen halli-
tuksen pakottamaa kansallistamis-
kierrosta, eikä Roverin olisi tarvin—

nut uhrata vuosikymmentä paikkaa-
maan Morriksien ja Austineiden ta—

loudellisia katastrofeja omasta voi—

tostaan.

Ehtivät nuo Hillmannin tyttäretkin
jo 75—80 vuoden ikään, kun tarina on
tässä vaiheessa. Lie syytä lopettaa
tällä erää.

KARI TT

Tarkastamme autosi talvikohteet, teemme kuntoarvion, sekä saat korjaus - ja huoltoehdotuksen.
Soita ajanvaraus.

KATU— JA POSTIOSOITE:
JUVAN TEOLLISUUSKATU 10

02920 ESPOO

PUHELIN:

(09) 845 6l7
FAX:(09) 853 1331

KaraaSiKy
MYYMÄLÄ AVOINNA:
ARKISIN KLO 9-17
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Rover Ystävät ry PÖYTÄKIRJA

R. Bergström 2. 3.1997 1 (2)

VUOSlKOKOUS

Aika 2.3.1997M / 7, ( 29

Paikka Röylän Esso, Espoo

Läsnä T. Uosukainen
R. Bergström
J. Lindblom
M. Lampuoti
V. Piispanen
K. Winquist
A. Winquist
!. Perkiö
H.G. Kraatz
J. Keinänen
R. Keinänen

1 5
Kokouksen avaus

Rover Ystävät ry:n 1996 hallituksen puheenjohtaja Tero Uosukainen
avasi kokouksen.

2 5
Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja: Tero Uosukainen
Sihteeri: Ralph Bergström
Pöytäkirjan tarkastajat: Harald G. Kraatz

"
I. Perkiö

Aäntenlaskijat: Harald G. Kraatz
l. Perkiö

35
Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

45
Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

55
Vuosikertomus ja 1996

Esitettiin vuoden 1996 tilinpäätös ja vuosikertomus.
H.G. Kraatz esitti tilintarkastuskertomuksen.
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Tilinpäätös 1996

Käsiteltiin ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.1996 - 31.12.1996, joka sisältää
tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Kokous hyväksyi Rover Ystävät ry:n tilinpäätöksen ja päätti vahvistaa
tuloslaskelman ja taseen. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.

75
Toimintasuunnitelma 1997

Esitettiin toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 1997.
Keskusteltiin jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta ja kokous päätti
poistaa liittymismaksun ja korottaa jäsenmaksun --> 120,- / vuosi.

89
Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita Rover Ystävät ry:n hallitukseen Tero Uosukainen, Ralph
Bergström, Markku Lampuoti, Riitta Keinänen, Virpi Piispanen ja Heikki
Sirkessalo.

Markku Lampuoti valittiin Rover Ystävät ry:n puheenjohtajaksi.

99
Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Harald G. Kraatz ja Aki Winquist, ja varalle T.T.
Tossavainen ja Kai Winquist.

10 5
Muita asioita

Esitettiin taloussuunnitelma vuodelle 1997.
Keskusteltiin vuoden 1997 julkaisukerroista ja laadusta vuodelle 1997.
Päätettiin pyrkiä neljään lehteen vuonna 1997.

11 9
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

V udeksi
* :,

Ralph F. Bergström " '

t
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

J' *se—s
u/x', ;

R*»

”.A. ,x.» 3 (
Harald G. Kraatz
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Toimintasuunnitelma vuodelle 1997

- Pyritään nostamaan jäsenmäärää ja tarjoamaan aktiivista toimintaa mahdollisimman monelle jäsenelle.

- Julkaistaan kolme Rover Ystävät —lehteä ja jäsenluettelo —97

- Tapahtumat, joista tarkempaa tietoa viereisellä sivulla. Maastoajoja järjestetään, mikäli löytyy järjestäjiä.
Ajankohdat ja paikat ilmoitetaan erikseen.

- Pyritään ylläpitämään ja luomaan uusia suhteita koti- ja ulkomaisiin kerhoihin. Osallistumme aktiivisesti Suomen
harrasteautoilun ja off road harrastuksen kehittämiseen.

- Kehitämme kerhomateriaalivalikoimaa

- Jäsenmaksu vuonna 1997 on 120 mk, liittymismaksu on poistettu. Ainaisjäsenmaksu on yhä 1000 mk.

HRFH't ' R F'l d.Muistakaahan kaikki tulevana kesänä
1s OHC ace m an ry

sekä tienpäällä että tapahtumissa pitää
silmät auki ja kamerat mu kana.

l4.—15.6. Harjoituspäivä ja osakilpailu Virtasalmella
Osakilpailu, paikka avoin
17.8 Osakilpailu Alastarossa
6.—7.9. Historic Grand Race AhvenistollaYhdistyksestä ja
tapahtumista lisätietoja

Ottakaa valokuvia ja lähettäkää niitä
muidenkin iloksi lehteen painettavaksi.

Puheenjohtaja Juha Liukkonen p. 0400—443 962
Tiedotus Hannele Hatanpää p. 09-813 4994
Seuraavassa Rover Ystävät —lehdessä enemmän tietoa
HRF:n toiminnasta ja eri luokista.

KEVATMARKKINAT "AHL-"”Range Vogue 3.9 Aut. -90, ilmast, 179 tkm, 1 omistaja SUSPENSIUN
Range Vogue 3.5 Aut. -89 162 tkm hieno' ISKUNVAIMENTIMET
Range Vogue 3.9 Aut. -88, ilmast., kattoi, hyvät varust.

.. . 438 5000
Range Vogue 3'5 AUt' 'BG' hyvakuntomen, 186 tkm -Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin

Range Vogue 3.5 Man. -83, 189 tkm maastoonkm
5 kpl vanhempia V8 Rangeia -Rs 9000

Land Rover Discovery V8 Efi -90 3 ovi 123 tkm -Viisiportaisella mekaanisella jäykkyyden säädöllä
. . .. . . .

”
.

' varustettu kaasu / nestevaimennin
Useita lyhy'ta la p'tk'a BID Lantukouta, -Lisävarusteena paineilmaohjattu portaaton
GSlm. 88 vs, rättikalto, ylivaihde ym. kaukosäätö ohjaamosta
Muita maastureita: Jeep CJ7 V8, CJ5 -58, MB GW 'A'” RANCHO

-"llmaiskari" kun kuormaat tai vedät
MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiluauto

Kysy uusia Range ia Land Rovereita Moottqreita esim;
,. . .»

4 x 4,VA,RUS,TEET
V8 uusu Ja peruskorjattu, täydellinen kaytet- -tunklt, vmssnt

200 Tdi I 300 Tdi täydelliset uudehkot tv Ehtona LR 2-5 DSL-kone ;I'ggggjgggggffkeet
moottorit kaikkine asennustarpeineen, Xaihfšisiiifš' Ch I t" d ",

.

-tasausp]yörästön lukot
-- — ' ' - u 0 aai Ja rys er ay e lSla uusta -myos taydelliset valhdelaatlkot ja käytettyjä, manuaalit ja jakovaihteistot

maastovalot

kaikkia malleja varastosta Renkaat ja vanteet-kysy!

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22, 00620 HELSINKI ' Puh. (09) 777 2277
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TULEVIA TAPAHTUMIA

4.5. HELSINKI-HURINAT
Järjestäjänä Club Alfa—Romeo Finland r.y.
Lähtö n. klo 10.00 alkaen Kesoil huoltoasemalta
Kehä 3:n ja Niittytien risteyksestä Tuusulantien
välittömässä läheisyydessä. Reitti kiertelee
Tuusulanjärven tuntumassa.
Lähtöpaikka löytyy Helsingin puhelinluettelon 10.8. BRITIT KOHTAAVAT
kakkososan karttalehdeltä 46 koordinaatein Kts. ilmoitus alempana.
86-55. Varaa mukaan kynä ja seikkailumieltä,
ja vähintään kaksi henkilöä per auto.

7.-8.6. ROVER YSTÄVIEN KEVÄT/KESÄAJOT
Liikumme ja yövymme Tampereen seudulla,
tarkemmat tiedot erillisenä infolappuna
myöhemmin.

Järjestävän kerhon lisäksi mukana ovat 30--31-3- SYYSAJOT
perinteiseSti seuraavat kerhot: Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa,
Alfa Romeo Entusiasti Finlandesi Vinkkejä vastaanotetaan.
Finnis Jaguar Drivers' Club
Suomen Mercedes—Benz Klubi
Rover Ystävät 29.11. PIKKUJOULUT

BRITIT KOHTAAVAT

Kymmenes vuotuinen brittiautojen tapaaminen
FISKARS

Sunnuntaina 10.8.1997 kello 11-15
Jf—f—g.)

Mukana Suomen brittiautokerhot ja useimmat automerkit mm.
Austin, Austin—Healey, Bentley, Daimler, Ford, Hillman,
Jaguar, MG, Morris, Mini, Land Rover, Range Rover,
Rolls-Royce, Rover, Sunbeam, Triumph, Vauxhall.

Kaikki brittihenkiset mukaan!

Yleisöllä vapaa pääsy! Osallistumismaksu 20 mk/brittiauto
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RANGE ROVER 4WD/ Stationwagon
Liityimme helmikuussa —95, siis jo runsaat kaksi
vuotta sitten brittiautoilijoiden rajoittuneeseen (ei
rajoitteiseen) joukkoon. Tosin maalla Keski—Suo—

messa seisoo koivun alla "suojassa”vain vähän ajet—

tu vuoden 1966 mallia oleva Morris-kuorma-auto,
mutta sitähän ei lasketa (on vain ABE—kortti)!

Hankimme nimittäin vuoden 1972 Range Roverin
"poikamiespankki-pitäjästä" — Sumiaisista. Kirjoit—

tajan huomautuksena todettakoon, että myyjä ei
onneksi kuulu Rover Ystäviin!

Olihan se silloin kokemattoman jyhkeä olo ajaa
pimeässä jäisellä ja mutkaisella tiellä Lapplanderit
alla jylisten; huoltoasemalla asiakkaan tullessa
kyselemään renkaista ja Roverista, saatoin jo pu-
hua rinta rottingilla 25 kilometrin ajokokemuksen
perusteella. Kyselijä oli myös muuten itsekin Rove-
risti Jämsän seudulta.

Emäntä tuli BMW:llä (autot tehdään Saksassa...)
perässä, kun isäntä innostui kokeilemaan, miten
Range kulkee, ja kulkihan se — ja kulutti!

Siis näin pitkään Roveristina, eikä mitään vikaa,
vikaa, vikaa... Rangessa niitä sen sijaan on etsimät-
täkin ilmaantunut, epikriisi onkin jo monien sivu—

jen mittainen ja yhä laajenee. Vanha ”rouvamme"
on mm. hyvin herkkä perästään - pahimmillaan oli
molemmat hajalla yhtäaikaa ja se jo haittasi ajosuo—

ritusta.

Erikoisräätälöity Rangen perä kuvattuna Ahveniston
parkkipaikalla viime syysajoissa.

Kun brittiautomies herran armosta, Lopen kuuluisa seppä, Kari Salonen sanoi päältäkin tuhoutunutta perää
tutkiessaan: "En ole kyllä koskaan nähnyt näin murusina olevaa perää — onni, että nopeutta oli 120 km/h, sillä
seitsemässäkympissä olisitte olleet ojassa katollaanl”, niin sitä tunsi tehneensä jotain suurta. Mutta kyllä silloin
tuntuikin, että auto lähtee käsistä maata kiertävälle radalle — kilon kokoisina kappaleina; ei olisi ollut magnetoidusta
taka-akselistakaan hyötyä osien keräämiseen!

Auton laittelussa olen itse keskittynyt lähinnä sisäpuoleen ja pikku virittelyihin (laturi, vesipumppu, jne.) työtoverin
päästessä sanomaan, että tuntui ihan lentokoneessa ololta, kun Range käynnistyi ja kaikki 101 mittaria värähtelivät
ja valot vilkkuivat — taisivat olla ajovalot, joille laturissa ei riittänyt tehoja. Takakonttiin katon juureen olen laittanut
vanhaan autoon sopivan auton levyisen kaiutinkaapin sata vuotta vanhasta, taatusti painavasta riihenlankusta -

meinaa Rangessa nousta etupyörät ilmaan.

Salosen Karin käsialaa on muuten takaluukussa kiinni oleva varapyörä, jonka "tassut"pitävät luukun yläosan kiinni,
rekisterikilpi valoineen on upotettu puskuriin ja kaiken kruunaa Morris Minin ovenkahva lukitukseen ja se toimii.
Biltemasta (maksamaton mainos) hankkimieni kaasujousien kiinnitysreikiä jouduin poralla vähän suurentamaan ja
jouset tosin ovat lisäksi vähän liian tehokkaat.

Karin ja myös Hirvosen Arin asiantuntemuksella rouva on saatu kulkemaan sangen sujuvasti huoltoasemien Välillä.

Tähän sopiikin hyvin ylläolevan otsikon/auton tyyppimerkin muunto selkokielelle:
RANGE ROVER FOR WALLET'S DESTRUCTION / GASSTATION WAGON!
Välillä tuntuukin, että sillä määrällä, minkä rouva hörppää kylmäkäynnistyksessä (siksi melkein kesänkin johdossa)
tuttavamme puoliso ajaa ”mykyrällään” (Micra) viikon, mutta sehän onkin Nissan.
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Usein vitsaillaan siitä, mikä olisi tu—

levan puolison ihanneammatti, Ran—

ge—kuskilla se voisi olla korjaamon/
bensa—aseman omistaja!

Aasinsiltaa pitkin tästä jatkaen har-
rastimme 05.04.1997 mökkipitäjäl—
lämme Lopella autokerhojen (Rover/
Jaguar) välistä yhteistyötä, meillä oli
nimittäin kahtena päivänä käytös—
sämme — hääautona — todellinen kau—

notar vuodelta 1961 (kuten vaimo-
nikin): Jaguar MR Il (3,4)! Brittival—
koinen, hartaudella entistetty, pin—

napyörät, punainen nahkasisustus,
pähkinäpuuta, etuselkänojista las-
keutuvat tarjottimet, kuin sampanja—
pullolle ja laseille tehdyt. Valinta ei
ollut vaikea, bestmanin veljen myös
tarjotessa uutta isoa Volvoaan lai-
naksi hääautoksi — klassikko—Jaguar.

Paluu arkeen on tosin nyt, kaksi viik—

koa häiden jälkeen, tapahtunut ku-
ten muissakin perheissä - siis auton
osalta!

Kättä pystyyn, kun kohdataan!

Keväisin terveisin Mika ja Erja

,,,(0)9

moo—6,06
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KYLLÄ TOTTE TIETÄÄ!

Kuulun niihin virkailijoihin, jotka saavat olla mukana
firman aikakausilehtien kierrossa. Toki tietysti melko
alhaalla listalla. Ensin tulee isot pojat, sitten hieman
pienemmät, sitten vähän pienemmät ja hännänhuippuna
Romulus. Totte Svenssonin maassa ilmestyy monta mu-
kavaa lehteä. Niillä saa kivasti tovin työajasta kulumaan,
ja niistä saattaa jopa oppia jotian. Sanotaan että meillä
suomalaisilla on jonkinasteinen Ruotsi kompleksi. Mitä
ruotsalaiset edellä niin me suomalaiset perässä. Tällä
kertaa voin vain todeta, että Totte Svensson on taas meitä
edellä - siellä saa Rovereita - ja mahtavan mainoskam-
panjan saattamana.

ENGLANNIN BMW!

On mainosmiehillä otsaa! Puhuvat Englannin BMW:stä,
asian ollessa juuri päinvastoin. BMW on tottakai Saksan
Rover. Sen jo tietää pieninkin roveristi. Muistan hyvin
miten erään roveristin poika oli hyvin tietoinen asioista
ja miten asiat tulee olla. Hänellä oli ihastuttava tapa
todeta aina kun joku onnellinen tirehtöörinplanttu tuli
Mersulla pihaan, että "Katso isi — taksi!” Jatke lyheni
kummasti plantulla.

EIKÖHÄN OTETA TOTTESTA MALLIA!

Arvoisa Suomen BMW. Pyydän pakinoitsijan arvoval—
lalla, aloittakaa nyt vihdoin viimein Roverin maahan-
tuonti. Olisi nimittäin korkea aika päästä edes samalle
tasolle ruättalaisten kanssa. Valitettavasti on ilmeisesti
niin, ettemme ikinä opi tässä maassa itse, vaan meidän
tulee seurata muun maailman touhuja. Ei siinä ole mitään
häpeää, Kekkosen aikana oli myös paljon perässähiihtä—
jia.

PROJEKTIN AIKA!

Nyt on taas se aika vuodesta jolloin jokainen itseään
kunnioittava roveristi suunnittelee kesän toimintaa. Ha-
luan katkerasta opista viisastuneena huomauttaa, että
ajloittakaa ajoissa. Silloin saatte varaosia, silloin voitte
varata aikaa asiantuntijoilta, ja silloin saattaa käydä
toisin kuin minulla yleensä, projekti voi jopa valmistua.

Muuten olen sitä mieltä, että autovero on pottuilua.
Maksamme veroa kaikesta autoiluun liittyvästä, pensas-
ta, korjauksista, vakuutuksista, varaosista, on kai turhaa
edes yrittää löytää sellaista missä emme maksaisi veroa.
Pois käyttömaksu. Sitäpaitsi niin EU-kannattaja kuin
olen, voin vain todeta, että PYHÄ DIREKTIIVI sentään,
jos nyt tulee sellainen direktiivi, joka estää museo— ja
harrasteautojen käytön pakokaasupäästöjen takia. Pian
on kaikki hauskuudet otettu meiltä pois, toteaa happa-
mena

ROMULUS

Ps?! Rovervs Engine
Hardcastle, 2085, 339 v— ja mwkum !?900
tma Rover VG Engine, Tuning

5

Harder-tbc, !929. !SSDO
13040 Raver Pl 60410
Bcbbitc, 3923. mv—fvärikuvims 24?.00um Rover Fs 82347 Anthology 99.00
Rand rahkaa:
868! Range Rover mex mam
8686 Kansa Raw 3395 mam
Bb?!) Rover Cars. 39—49 IMU. Manual 89,00
BG?! Rover P4 49—5? nam
EKG Raver PS 3 & 3,5 B&H 14808
8894 Raver 2066 & 2200 633? ! [800”942 Range RW"! 8695 Rover am 68—7? namThe (template Story KOÖQWÖWt

Täydšnmen mtma- am Land Row mm sm 59-83 mm298 satua 193; Hai—1 Land Rum hem. 58-35 mm

Rover—kirjallisuutta
HSZ? Lumi Rover dia—a! 5835 WWE!!!)
HBO! ? Land Rover %, lm, Defender

6503318335 MGÖ!)
143036 Land Raver Dizcomy diggaa?!” ”9,00
Häätö Range Rover msn !4960
HOW Raver 24300 & 2200 637? !4900
H468 Rom 2000 & 2608 ED! ??!—87 149,00
Hšéš Row 3500 80! 76—87 ”9.00
HI380 Raver 520 36—95 HQOG
NWS? Rcw2l4,4$4 89492 14900
HiBS? Rowan-Mustin 2,0 diese! 86-93 MQOG
Hl?” aneero, !!!. IM 9036 MGO!)

KadešWS!MBI Land Roverwfl 30 453.813 %8487 Land Rover Giff—wm 390g) Pu8682 Range Row ???—85 mm ”3685 Rango: Rover 8633 benu+dim 562,09 —
,

B&B? Range Rover 8632 wraosaluwi ZYZDO



RoverYstävät
15

Kerhomme on saanut
postia:

Liettualainen Ramunas Kliunka on
kiinnostunut tietämään Suomen Off
Road -kerh0jen toiminnasta.

Ramunas Kliunka
Siltnamiu, —16

3008 Kaunas
Lithuania

. . . . . . . . .
WHEELS Magazine —1ehdissä tulee
olemaan offroad—asiaa, kalenteri,
yms. Näin ilmoitteli Peter Öjerskog,
offroadredaktör 0455- 139 41.
Ja lehteä voi sitten tilata...

. . . . . . . . .
North Wales Land Rover Club Ltd
Arc International Rally 97
Llangollen, North Wales
24-26th May 1997
(ARC: Association of Rover Clubs)

All Rover Rally, Heritage Motor
Centre, Gaydon let/Zan June 1997

Landcraft and Land Rover Owner
Model Shop, Plas-yn-Dre,
The Top Floor, High Street, Bala,
Gwynedd LL23 7LU, UK

Pyydä kerholtamme tarkemmat tila—

ustiedot ja 15-sivuinen hinnasto!

. . . . . . . . .
Land-Rovers of Switzerland kutsuu
10-vuotisjuhliinsa 1.—3. elokuuta
kaikkia Land Roverilla matkustavia.
Juhlapaikkana on St.Stephan, Ober—

simmental (Berner Oberland)

International Off Road Club
Holiday Week 1997

Off Road Week in Wales
27th July to 3rd August 1997

Eurotrial 4X4 European Trial—Cham—

pionship, Karlshamn, Sweden
14.-15.6.1997

Sweden Offroad Tour 97
Adventure to The Midnight Sun
2500 kilometers 7-25 July

. . . . . . . . .
Jos haluat lisätietoja, soita Virpi Piis-
panen 09-750 714 tai 0400-011700

OSTETAAN

P4:n ehjä ratti sekä olkatappien
puslat (2+2)
Kari Tossavainen 019—5754153

KERHOSOPPI
ROVER -aiheinen VIDEO, joka
on koostettu kerhon vanhoista fil—

meistä. Tarkemmat tiedustelut ja
tilaukset Tero Uosukaiselta 09—859

6641

VAUNUMERKIT 100 mk
MYYDÄÄN

P5B
Kari Tossavainen 019-5754153

ROVER YSTÄVÄT -LEHTIÄ
20 mk

PINSSIT 35 mk

LINKKIVINKKI

Jos harrastat surffailua (sitä sähköistä, ei märkää ulkoilulajia) ja haluat
kertoa jonkun hyvän löytämäsi osoitteen muillekin, niin laitapa kortti
tai e—mail tulemaan tai soittele. Numeroita ja osoitteita löydät sivulta
kaksi, lisäksi fax 09-7779929Nirpi Piispanen
ja e-mail VpiispanQhel-cofidhlcom

- http://www.utu.fi:8O/Neihapa/linkit/kerhot.htm
Sieltä pitäisi löytyä harrasteauto-sivuja

— http://www.sofcom.com.au/4WD/LandRover/CB40/Free1ander.html
Kuvia ja tietoa uudesta baby—lantikasta

OFF ROAD KILPAILUKALENTERI

17.5.

1.6.

5.-7.6.

14.6.

5.—6.7.

19.7.

26.-29.7.

9.-10.8.

23.8.

6.9.

1997

Talman taikaa IX Sipoo
Mutakuonot Talman laskettkesk.

Korpitrial Espoo
Tapiolan UA Ämmässuo

Off Road (hallikisa)Helsinki, Pasila
I—Hel UA Hartwall Areena

1. Raision
Off Road Trial

Raisio, n. 4 km
Rauman suuntaan

Nort Trial Noormarkku

2. Raision Raisio
Mutakilpailu

Itä-Hels. Off Road Tuusula, Myllykylä,
I—Hel UA Seutula

Off Road Nokia Nokia

Club Off Road CupEspoo
HMSC Serenan vesipuisto

Sinisen Tien Trial Kuopio



KERHOSOPPI jatkuu...

Haluamme tarjota jokaiselle roveristille mahdollisuuden
ostaa edulliseen hintaan laadukkaita tuotteita varustettuna
Rover Friends Finland —logolla.

Kaikissa on Värinä kaunis tumman vihreä, logossa on sinistä

ja punaista ja ripaus mustaa ja kultaa.

T—PAITA

Laadukas, 100%puuvilla (l 50g/m2), esikutistettu, päänties-
sä tuplaresori ja niskasauman vahvistus. Reilu mitoitus, koot
S - XXL. Logo mustalla painettuna vasemmassa rintamuk—

sessa.
Jäsenhinta 45 mk

LIPPALAKKI

Twill-lippis tummansinisenä ja vihreällä lipalla, Kerhon

logo brodeerattuna. Säätösysteemi takana.Jäsenhinta 40
mk

KENKÄPUSSI

Erittäin monikäyttöinen
pussi (toimii erinomaisesti
kenkien, työkalujen, eväi-
den, käsityön yms. kulje—

tuksessa ja suojapussina),
käsitelty sisäpinta kosteut-
ta läpäisemättömäksi, ulko—

pinta tetlonpinnoitettu kos—

teutta hylkiväksi. Brodee-
raus pussin kyljessä.4-—- n,30 —+ .

01 Jäsenhinta 20 mk

KAN SITA KKI

Todella laadukas käyttötakki talviseen menoon. Materiaa-
lina kotimainen Finlaysonin hiottu mikrokuitu (l 00%poly—
esteri), jossa ulkopuoli teflonkäsitelty likaa hylkiväksi ja
sisäpuolelta vedenpitäväksi (coated-käsittely). Silkkivuori

ja Välissä vanukerros. Logo brodeerattuna vasempaan rin-
taan. Lisävarusteena menevälle roveristille hyödyllinen kän—

nykkätasku logon ja vetoketjun Välissä. Väri tumma Vihreä,
kaulus punainen, Jäsenhinta vain 460 mk
(Varaudu takatalveen ja muista kuinka kylmä viime kesä
oli!)

LAUKKU

Kuvan mukainen vihreä laukku, josta voi ottaa päätylaukut
erikseen. Toinen toimii kylmälaukkuna, ja molempia voi
kantaa reppuna. Laukun keskiosa on lentolaukkukokoa.
Runsaasti taskuja ja muita yksityiskohtia. Yksi sisätasku
neppareilla kiinni, irroitettuna toimii kaulassa kannettavana
passi/rahakotelona. Logo brodeerattu jokaiseen laukun osaan.

Jäsenhinta 265 mk

Sitovat ennakko tilaukset viimeistään 18.5. laukunja kansi-
takin osalta. (Muita tuotteita saatavissa myöhemminkin.)
Hintoihin lisätään postikulut.
Tero Uosukainen 09-859 664l
Markku Lampuoti/Virpi Piispanen 09-750 714

Tuotteita voi käydä halutessaan katsomassa ja so—

vittamassa sopimalla ajan Mika Halisen kanssa.
Fin—Finaly Oy/ FF—Collection
Mika-Jukka Halinen
Hämeentie 157 (Hobby Hallin talo)
00560 Helsinki
puh. 09—777 144 38


