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Kevättervehdys!

Jälleen kevät koittaa Suomenmaahan armaaseen! On aika jälleen kaivaa kesäautot naftaliinista
esiin ja aloittaa puunaaminen kesäkautta varten. Puunauksen kohokohtana on tänä vuonna Rover
ystävien järjestämä Britit kohtaavat tapahtuma Fiskarsissa 9.8!

Vuoden 1998 aikana, jolloin henkilöauto-Rovereiden myynti aloitetaan Suomessa, alkaa uudet
haasteet myös kerholle. Kerhon tulee pystyä kehittymään, sekä kehittämään toimintaansa vuositu—

hannen kerhohaasteisiin, joista suurimpana on saada kerho jäsenmäärä kasvamaan samaan tahtiin
kuin Rovereiden rekisteröinti kasvaa maassamme. Haasteen ensimmäinen virstapylväs on syys-
kuun alussa Freelanderin rantauduttua sekä lokakuun puolivälissä, jolloin henkilöautojen myynti
aloitetaan. Kerhotapahtumien kehittäminen on nyt avainasemassa, ja saunailtoja tms. yhden illan
tapaamisia eri teemoilla aiotaan järjestää jatkossakin.

Kerhon toiminta on pyrkinyt pois pääkaupunkikeskeisyydestä sijoittamalla tapaamisia ns. maa-
kuntiin ja tätä jatketaan myös tulevalla kaudella. Kokoontumisajoissa noudatetaan myös vakiintu—

neita kriteereitä hintojen suhteen, eli etsimme aina edullisia majoitusvaihtoehtoja sekä ruokailu-
mahdollisuuksia. Näin isollemmallekaan perheelle kokoontumisajot eivät ole kukkaron rasite,
vaan rento ja hyvä virkistäytymiskeino. Tulkaapa jälleen testaamaan huumorimielenne kevään
ajotapahtumiin.

Edellisellä kerralla esiintyi virheellistä tietoa varaosien 30% hinnannoususta. Kyseessä oli uuti-
sankka, tällaisia paineita ei saamiemme tietojen mukaan ole, joten pahoittelen hämminkiä.

Iloista ja lämmintä kesää roveristeille kautta maan toivottaa Markku !

,Q/J—x

INFO-TAULUT
Jäsenmaksu 120 mk/vuosi
Tili 143030-42624

Rover-ystävien INFO—taulut löydät
Karaasilta Espoosta Juvan teollisuuskatu 21 B ja
Off Road Centeristä Helsingistä Läkkisepäntie 22.
Info-tauluilta löytyy tietoa tapahtumista, joista ei
ehditä muuten ilmoittaa.

Maksaessasi muista mainita
jäsennumero ja jäsenen yhteystiedot!



RoverYstävät

SYLINTEREITÄ KAKS TAI KUUS
(TAI SINNE PÄIN)

Roverin historiikkeja selatessa silmiin sattuu tuon tuosta—

kin mainintoja suunnitelluista tuotteista, jotka eivät kos—

kaan tulleet myyntiin — eivätkä aina edes julkisuuteen kiu-
saamaan uutuuksia odottavia Roveristeja. Monista jo tuo—

tantoon valmiista malleista, jotka viime hetkellä jouduttiin
perumaan, usein ulkopuolisten vaikuttajien vaatimuksista,
on kerrottu aiemmin lehdissämme. Paitsi kokonaisia auto—

projekteja, historian unholaan on jäänyt myös koko joukko
erilaisia moottoreita, osa varsin outoja, mutta yhtä kaikki
toimivia. Monet sattumat ovat tuoneet tuotantoon meidän
Rovereissamme olevatmoottorit, mutta yhtä hyvin mootto-
rivalikoima olisi voinut olla kovasti toisenlainenkin.

Otsakkeessa mainitaan Roverin moottoreissa olevan sylin-
tereitä kaksi tai kuusi, tai jotain muuta. Myynnissä olevissa
Rovereissa on ollut todella melkoinen kirjo moottoriratkai-
suja, koemalleista puhumattakaan. Pienin voimanlähde on
ollut pienin mahdollinen, yksisylinterinen. Yksisylinteri—

nen ilmajäähdytetty moottoripyörä on toki tavallinen, sel-
laisia eri kokoisia moottoreita oli Roverinkin pyörissä,
mutta auton voimanlähteenä asia on jo oudompi. Kuitenkin
vuonna 1904 myyntiin tulleessa Rover 8:ssa oli vesijääh-
dytteinen makaava yksisylinterinen 1,3 litrainen moottori.

Kaksisylinterisistä Rovereista mainittakoon 1920-25 hy—

vän myyntimenestyksen saanut Rover 8, jossa oli 0,998
litrainen ilmajäähdytteinen"boxeri". Kaksisylinterisiä oli
toki muitakin, oudoimpana ratkaisuna mainittakoon 1912
tullut Rover 12, jossa oli peräti 1,8 litrainen kaksisylinteri—
nen venttiilitön luistinmoottori! (Moottorin tosin epäillään
olleen Daimlerin amerikkalaisen Knightin lisenssillä Ro-
verille alihankintana valmistama, mutta mitään asiaa vali-
sevia dokumentteja ei ole löytynyt). Roverin ilmajäähdyt-
teiset V2:t olivat taas aivan tavallisilla venttiilikoneistoilla
varustettuja.

The IOE layout of the P3 engine is clearly shown in this picture
of a Rover display unit. The separate inlet manifold and head
castings would be changed for the P4.

Ei kaksi ilman kolmatta sanotaan, mutta tässä sananlasku
erehtyy, sillä kolmesylinterisistä Rovereista ei löydy tieto-
ja. Nelikoita sen sijaan on ollut tuotannossa miltei koko
tämän vuosisadan, ensimmäiset nelisylinteriset Roverit
näkivät päivänvalon jo vuonna 1905: 1767 kuutioinen malli
10/12 sekä 31 l9cc malli 16/20. Nelisylinterisistä iskutila—

vuudeltaan pienin on ollut juuri ja juuri litrainen (1074cc)
malli 9/20 vuosilta 1924-27 ja suurin edellistä vanhempi 12,
jossa oli kuutioitaperäti 3307 — kokoa kuvaa jo iskunpituus—
kin, joka oli 130 mm. Nelisylinterisissä on ollut joukossa
myös tavanomaisuudesta poikkeavia moottoreita. Jo niin
varhain kuin 1925 Rover 14/45:ssa oli 2132 kuutioinen
moottori, jossa oli kannen yläpuolinen nokka- akseli, puoli—

pallon muotoisetpalotilat ja venttiilit keskenään oikeaoppi—
sesti 90 asteen kulmassa, oikea"hemikone" siis! Teoria ja
käytäntö eivät kuitenkaan lyöneet kättä, sillä tämä (norja—

Rover liked to exhibit
cutaway engines, and this
photo shows a display
version of the odd man out
among P4 engines - the
OHV 80 unit, The long
transmission casing
incorporates an overdrive.
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The P5 subframe, complete with
engine, transmission and front
suspension. The rear ends of the
subframe side members bolted to
the monocoque shell approximately
under the front seats,. This is an
early esample, with the original
drum brakes.

laisperäisen) Peter Poppen luomus ei antanut toivottua
tehoa, olimeluisa sekä janoinen j amyyntiin tullessaan vielä
hieman kokeilematon. Roverille tyypillisiä ennakkoluulot-
tomia ratkaisuja oli myös P3, P4, P5 ja Land Rovereissa
käytetty "i.o.e." moottorisarja (intake over exhaust), jossa
on pakopuolella sivuventtiilit ja imupuoli sylinterikannes—
sa. Kun kurkistetaan tehtaan suunnitteluosastolle, sieltä
löytyy jo vuosikymmenet siten koeteltuja konstruktioita,
esimerkkinä P10zeen aiottu 2,2 litrainen nelikko. Se oli
korkeuden säästämiseksi voimakkaasti kallistettu ja kah-
della yläpuolisella nokka—akselilla varustettu tehopakkaus,
"twin cam". Ainoamurhe, että 1970—luvun alkuun tarkoitet-
tu Rover Pl Oja tämä moottori eivät saaneet tulla myyntiin,
koska silloin samaan konserniin kuuluneiden muiden eng-
lantilaisten automerkkien intressejä piti kunnioittaa.

Neljän jälkeen vuorossa on viisi. Viisisylinterisiä mootto—
reita on tunnetusti VW—Audi -yhtymän autoissa ja onhan
niitä myyty myös Volvoille. Kun Audin viisisylinterinen
julkistettiin 1977 malleihin, sen kerrottiin olevan uraa uur-
tava keksintö, jossa sen valmistaja on ainutkertaisesti kyen-
nyt ratkaisemaan mm. tasapainotuskysymykset - jollaisa
pidettiin esteenä tälle sylinteriluvulle. Puheet olivat vain
mainosta, sillä aiemmin oli jo markkinoilla hyötyajoneu—
voihin viisisylinterisiä dieseleitä ja Roverilla oli bensiini-
moottoreita asennettuna P6:een jo 1964! Tällainen 2472
cc:n vitonen on nähtävissämuseossakin. Nämä viisisylinte—
riset Roverit olivat P7 malleja, P6:n eli silloisen Rover
2000zn tehokkaampia rinnakkaismalleja. Kun kuulu GM:n
alumiininen V8 tulla tupsahti Roverin haltuun, viisisylinte—
risistä luovuttiin, malliporrastus suorituskykyä ajatellen
olisi ollut turhan tiuha.

Kuusisylinterisiä Rovereita on ollut jo kaksikymmenluvul-
ta asti, niistä pienin on ollut vain 1410 kuutioinen ja suurin
kolmelitrainen. Roverin itse suunnittelemat tuotantokuuto-
set ovat aina olleet rivimoottoreita, mutta V-moottoreita
tehdas on suunnitellut ja rakentanut puhki vuosikymmen—

ten. Vuoden 1935 lopulla tehtaalla oli tarve pituudeltaan
lyhyestä moottoristaj a aluksi kaavailtiin V8-tyyppej ä. Nämä
olivat tavanomaisesta poikkeavia siinä, että ne olivat myös
kapeita, sylinteriryhmien keskinäinen kulma oli 60 astetta
tavallisen 90 asteen sijaan. Vanhan aj an autojen moottori-
tila on tunnetusti kapea. Pian V8 unohtui ja suunnitelmista
"sahattiin" kaksi sylinteriä pois. Näistä V6 moottoreista
suunniteltiin myöhemmin vielä tehtäväksi pienversio, eli
kapea V4! Suunnittelussa valittiin nokka—akselin paikaksi
V:n keskilinja ja sylinteriryhmien yläosain valu levitettiin
kohti keskiviivaa. Näin sinne saatiin sivuventtiili pakopuo—
lelle ja imuventtiilit järjestettiin kanteen. Tämä "vino"
sylinterikansirakenne, joka oli valmis jo vähän

Thea šzmšntw'z
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ennen toista maailmansotaa, periytyi suoraan P4—P5 moot-
toreiden "i.0.e."-ratkaisuksi. Näissä "i.0.e." V—moottoreis—

sa kaasuttimille paikan löytäminen oli hankalaa. Ratkaisu
oli imusarja moottorin päällä ja kaasuttimet moottorin etu—

päässä — ja ilmanpuhdistajat olivatkin jo kahta puolen jääh—

dytintä. Ei vallan tavanomaisen näköistä.

Vaikka suora kuutonen (i.o.e.) tuli P3 ja P4—mallien moot—

toriksi jo 1948, tehtaalla kehitettiin kuitenkin edelleen
V6:ia. Niistä piti tulla uuden sopuisan kokoisen PS—mallin
moottori ja V6 oli tilaa säästävänä juuri tavoiteltu ratkaisu.
Mutta miten kävikään, PS paisui kehitystyön aikana niin,
että siitä tuli suurin kaikista Rover-malleista! Tilaa oli
moottoritilassa hyvinkin entiselle suoralle kuutoselle, nyt
tosin 3—litraiseksi poratulle. V6—kehitys jatkui silti vielä
tämänkin ratkaisun jälkeen niin, että 1962 loppuessa teh—

taalla oli ainakin viisitoista moottoria joko koeautoissa tai
testipenkeissä. Osa oli kooltaan kaksi—, osa kolmelitraisia.
Vielä kerran V6-pr0jekti otettiin esille pari vuotta myö—

hemmin, kun etsittiin Land Roveriin lisää potentiaalia, työ
katkesi lopulta 60—luv un puolivälissä Roverin ostaessa GM :n
V8:n.

jan kanssa.

Kahdeksikkoja Rover on tehnyt alun perin GM:n suunnit-
teleman alumiinimoottorin eri versioina jo yli 30 vuotta
yhteen menoon. Moottori on osoittautunut olevan eräs
kaikkien aikojen pitkäikäisin tuotantomoottori, eikä sen
lopettamisesta vieläkään ole tietoa. Osasyinä pitkään ikään
on, että se oli ilmestyessään valutekniikassa aikaansa edellä
ja että moottoria on koko sen elinajan pystytty menestyk—
sekkäästi kehittämään mitämoninaisimpiin tarpeisiin. Tämä
VS on kyydittänyt Rover-maastureita, useita muun merk-
kisiä urheiluautoja (jotka ostavat moottorit Roverilta) sekä
monia Roverin erilaisia henkilöautoja. Urheilupuolella
konstruktio on ollut trimmattavissa mestaruuksiin, kuten
Roverin saavuttamaa kaksi EM:ää radalta, Saksan DTM-
sarjan voitto ja Brabhamin kahtena vuotena saavuttamat
Grand Prix (Pl) mestaruutta todistavat.

'Exploded'Rover V8 (SD ] type)
engine with Borg Warner Type 65
automatic transmision.

Kaikesta huolimatta
V6 tuli loppujen lopuk—

si kuitenkin Roveriin,
nimittäin Hondan 2,5
litraisena. Tämän
moottorin suunnitel—

mat nähtyään
Solihull'in väki moitti
kovin tätä uutta konst—

ruktiota ja uhkasivat
jopa kehittää oman voi—

malaitteen tulevaan
yhteiseen Legend/
Sterlingiin. Oikeassa
Roverin väki olikin, jo
vuoden päästäHondan
uusi moottori meni
uudistettavaksi jatilal—
le tuli 2,7 litrainen, jos—

sa ei ole kuin muutama
yhteinen osa tuon ly—

hytikäisen epäonnistu—

The factory has added
two more pistons to the
already bewildering
choice available to
Rover V8 engine
builders.
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' määräaswwummwm

Jo ennen edellämainittua kai kaikkien tuntemaa Rover
V8:aa tehdas rakensi 21 vuoden ajan lähinnä sotilaskäyt—
töön tarkoitettuja isoja V—moottoreita. Se sai tehtäväkseen
tuottaa toisen maailmansodan aikana maa—ja merikäyttöön
sopivan moottorin Rolls Roycen oivallisesta Merlin—moot—
torista. Tämä Merlin oli lentokonemoottori, ahtimella va—

rustettu 60 asteen VlZ, liittoutuneiden pelastaja eli Spitfi—

ren, North American Mustangin ja monen muun kuulunko—

neen moottori. Rover valmisti Merlinistä kehitettyjä va-
paasti hengittäviä V12 Meteoreja mm. tankkeihin ja laivas—

tolle. Meteorissa oli noin 700 hevosvoimaa, lähemmäs
kaksikymmentä kertaa enemmän kuin 1930—luvun urhei—

lullisessa Rover Meteor henkilöautossa. Sodan aikana Ro—

ver suunnitteli ja valmisti Meteoriin pohjautuen myös V8
Meteorite moottorin, sekä otto-moottorina että dieselinä.
Meteorite pysyi tuotannossa kauan, aina vuoteen 1964 asti.

Kuten otsikko kertoi, olkoon sylintereitä kaksi tai kuusi,
siitä viisi, Roverilla on ollut tarj ota malleja yhdestä sylinte—
ristä kahteentoista. Ja jos joku jää kaipaamaan lisää moot—

torivariaatioita, niin kyllä Roverin aikoinaan ostamista yh-
tiöistä löytyy uutta tutkittavaa, esimerkiksi Alvis-tehtaan
helikopterimoottorit ovat oma sarkansa.

Kari TT

' huollot ja korjaukset
' varaosat ja varusteet
' autot

' käytettyjä mm.
Range Rover Efi aut. -88
Rover 3500 VDP aut. -83
Rover 3500 P6 aut. -69 '

Jaguar XJ 5.3 -80

Myymälä avoinna arkisin klo 9 » 17

araasi
Huom! Uusi puhelinnumero

(09) 8555 617
Fax: (09) 853 1331

JUVAN TEOLLISUUSKATU 21 B
02920 ESPOO
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ROVERILLA LAPIN KULTAMAILLA
Olen vuosien mittaan harrastanut monenlai-
sia asioita. Olen omistanut jopa 50-luvun
Mersunkin, mutta se vaihe meni onneksi no-
peasti ohi. Viime vuosina on tuntunut siltä,
ettei enää ehdi tehdä mitään, kesälomatkin
hurahtavat huomaamatta ja P4:n vm 52 mit—

tariin tulee vuodessa vain 200 — 300 km...

Viimeisimpänä harrastuksena on ollut kul-
lankaivuu Suomen Lapissa. Yhtäkkiä huo-
masin, että voin yhdistää useammankin har-
rastukseni: kotimaanmatkailu, asuntovau- '

nuilu, maastoajo Roverilla, retkeily luonnos-
'

sa, kalastus ja kullankaivuu. Kaiken lisäksi
tämä on melkein ilmaista — jopa tuot-
toisaakin.

Aloitin kullanetsinnän muutama vuosi sit-
ten. Aluksi olimme Chevy Vanin kanssa vain .

hyvien ajoteiden varsilla. Hankittuani Land —

Roverin (jälleen kerran) etsimme ystäviem-
me kanssa uuden valtauksen hieman huo-
nompien kulkuyhteyksien takaa (tulipahan perusteltua vaimolle
tämäkin Rover-hankinta). Saimme oman valtauksen Sotajoen var-
relta vanhalta kultapaikalta, jonka nimi on Rovaniemen pankki.
Viime kesänä aloitimme Pankin ryös... puhdistamisen.

Alaspäin meno on aina helppoa, mutta miten käännös ja
takaisin

Lyhyesti kullankaivuun historiasta
1800-luvulla Pohjois-Suomessa etsittiin kultaa monien retkikun-

tien voimalla. Varsinainen kultaryntäys alkoi Ivalonjoelle vuonna
1870. lvalonjoelle rakennettiin Kultala Kruunun Stationi, joka toi-
mi valtion virkamiesten tukikohtana. Alueella oli 500 - 600

kullanetsij ää ja muita joutomiehiä. Tämän vuoksi valtion piti toi-
mittaa paikalle virkavaltaa pitämään järjestystä yllä. Kaikki löy-
detty kulta piti myydä valtiolle ja maksaa siitä 5 % veroa. Onnek-
kaimmat löysivät hyvinkin kultaa, mutta todennäköisesti näillä tu—

loilla ei ostettu kivitaloja Helsingistä. Parhaiten ehkä tienasi Kul-

talan kaupan ja saluunan omistaja. Moni etsijä palasi takaisin tyh-
jin toimin.

Ensimmäinen kultaryntäys hiipui vuosisadan loppuun mennessä.
Kullankaivuuta kuitenkin jatkettiin vähäisemmässä määrin koko

aj an ja etsittiin uusia alueita.

Siellä se kulta on

Toinen kultaryntäys oli Lemmenjoella 1940-

]

luvun lopulla. Tiedotusvälineet kertoivat uu-
/

ista kultalöydöistä, ja taas sadat kullan—

tsijät vaelsivat vaikeiden kulkuyhteyksien
aakse äkkirikastumisen toivossa. Lopputu-
os oli täälläkin sama. Monen tulijan litran
aljapullot jäivät tyhjiksi kultahipuista.
Muutamat onnekkaat saivat kuitenkin muka-

an toimeentulon. Heikki Kokko kirjassaan
*Heittiön vaellus” kertoo, että mitä enem-

;

män kesän aikana kultaa löytyi, sitä suurem-
'

pi työ oli talven aikana maalikylissä kesän
' ienestin tuhlaaminen. Keväällä oli taas ke-

vyt palata tyhj ätaskuna kultamaille.

1900-luvun alkupuolella oli muutama suuri-

.
suuntainen yritys Lapin kullan talteenotta-
miseen koneellisesti jokien soramaista sekä
kaivoksista. Nämä kaikki yritykset päättyivät

" konkurssiin tai lopetettiin varojen puuttee-
seen. 1920-luvulla kullan etsijänä on saanut
alkunsa kaikkien tuntema Lapin Kulta Oy.

Nyt voimme huuhtoa Lapin Kultaa ympäri vuoden. Koneellisen
kullankaivuun muistomerkkejä näkyy eri puolilla kultajokia. So—

tajoen varrella on höyrytoimisen kaivinkoneen jäännökset. Peri-
mätiedon mukaan yrityksestä ei tullut mitään, koska höyrykone ei
jaksanut kunnolla nostaa edes tyhjänä lähes kuution kokoista
kauhaa.

Ehkä perustellusti voidaan todeta, että näinä vuosina on meneil-
lään kolmas kultaryntäys. Ei niinkään rikastumisen toivossa vaan
rakastumisen Lapin luontoon ja rauhan (sen jälkeen kun moot-

toripumput ja kaivinkoneet on illalla sammutettu).

Tänä päivänä on muutama konekaivaja, jotka ehkä tulevat toimeen
ainakin kesän ajan kultatuotolla. Loput 99 % ovat harrastelijoita
sekä lomakaivajia, joista suurin osa kaivaa perinteisesti lapiolla;
nykyaikaa edustavat ainoastaan moottorikäyttöiset vesipumput.

Rover Ystäviä kiinnostaa varmasti oman auton kokeilu maastos-
sa. Maastossa ajo on kuitenkin kielletty samoin kuin muuallakin
maassamme. Ajo on sallittu ainoastaan merkityillä tieurilla, jotka
kuitenkin voivat olla joskus niin huonokuntoisia, että siviiliajo-
neuvolla voi kokeilla **maastoajoa”.

Onneksi on tilava ajoneuvo kolmelle matkustajille ja vahatszlle
tarvikkeille. Kyydissä on myös mopo Suzuki PV; löydätkö?
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MEi tarvitse illalla lähteä kuntosalille
Ensimmäinen kysymys kullankaivaj ille yleensä on: ”Paljonko sitä
kultaa löytyy ja minkä arvoista se on?” Vastaus riippuu kysyjästä.
Rover Ystäville vastataan: ”Eihän minulla olisi varaa pitää kahta

.

Roveria, ellen saisi jos—
tain runsaasti lisätulo-
ja.” Totuus on kuiten-
kin sama kuin kalastuk-
sessakin: isoa kannattaa
pyytää, vaikka ei saisi—

kaan. Pohjoisen kala-
saaliista lasketaan kilo—

hinta ja tätä summaa
kauhisteltaessa tode-
taan, että onneksi saa-

kala,
muuten olisi tullut liian
kalliiksi. Kultasaaliissa

,

lopputulos on sama,
laskentayksikkö vain on
gramma.

tiin vain yksi

Suurin Suomessa löy-
detty kultahippu painoi
392 grammaa. Joka ke-
sä löytyy yksi tai kaksi
noin 100 gramman hip-
pua.Nälkä ei pääse yllättämään

ROVER-OFFROAD KIRJAT JA VIDEOT

Kultakuume — parantumaton tauti
Jos sinua kiinnostaa kullanhuuhdonta, helpoimmin voit kokeilla
sitä Tankavaarassa tai muissa valtatien 4:n varrella olevissa turisti—
huuhtomoissa. Näissä kohteissa ei saa kuitenkaan kokonaiskuvaa
siitä, mitä kaikkea kul
lan etsimiseen ja kaiva-
miseen liittyy. Mone
valtauksien omistajat
ottavat turisteja ns.
vuokrakaivajiksi, jol-
loin voit kokeilla muu-
taman päivän tai viikon :

aj an, iskeekö kultakuu-

me vai ei. Tietoja kai-
vuumahdollisuuksista
saat Kutturantien kultakioskilta (valtatieltä 4 noin 10 km Saari-
selältä etelään), joka on Ivalojoen kulta-alueella. Voit tulla käy-
mään myös meidän valtauksellamme Sotajoella.

No, löytyyhän sitä

Lapin tunnelmaa ei voi kuvailla toiselle, se on koettava itse. Siitä
joko pitää tai ei. Hiihtoretket kaamoksessa, laskettelu kevätaurin—

gossa, vaellukset, kalastusretket ja kullankaivuu kesällä, ruska
syksyllä.

Terveisin Raimo Niemelä (09-242 3325)

Iltanuotzolla tarina kiert 'sadan vuoden takaisista legendoista
tämän päivän hwpulöytöihin.

F96I Rover V8 Engine. Hardcastle, 2085, L2438 Land Rover Experience. A user's guide to VIDEOT:
300 v» ja mv-kuvaa ovh 247.00 tarjous l20.00 four-Wheel driving by Land Rover. 2. edition. V06I Camel Trophy I994 (53 min) l53.00F933 Rover VB Engine, Tuning Sheppard, 2085, värikuvitus 223.00 VI | I Camel Trophy I995 (53 min) [53.00
Hardcastle, I925 2| |.OO F68I Land Rover — The Guide to Purchase Vl79 Camel Trophy l996 (50 min) I53.00
L236| Rover PS and FSB, Complete Story and DIY Restoration 223.00 V339 Camel Trophy l997 (60 min) |53.00
Perusteellinen mallihistoriikki. Taylor, I925, LI653 Land Rover Discovery, Enthusiast's V003 Land Rover, Anything You
mv—/värikuvitus 247.00 Companion. Taylor, | 125, mv-kuvitus l68.00 Can Do (53 min) |99.00Y249 4x4 Vehicles. Maastoautoien esittely, kaikki R544 Off-Road 4-Wheel Drive Handbook VI47 Land Rover, Best of British
mallit. Carroll, 805, värikuvitus 85.00 Maastoautojen vertailu, käyttö ja huolto. 3. täysin Hyvä Land ja Range Rover —video (60 min) l99.00
L2I80 Land Rover, The Original 4x4. jälleen uusittu painos! Jackson, I925, mv-kuvitus |87.00 V|06 This is Advanced 4WD
hyvä historiikki. Tipler, 2085, mv-/värikuvitus 247,00 L222l Off-Road Recovery Techniques, Drive with the experts (56 min) |53.00
L2I I4 Land Rover Ser. |, Original Restorer's
Guide I948-58. Taylor, |285, hyvä värikuv. 247.00
L2388 Land Rover Conversions & Application
Since |948. The World's Most Versatile Vehicle at
Work. Roos, lZBs, runsas mv-kuv. 2l I.00

ALFA Erikoiskirjakauppa —

MER Alfamer Oy
Hämeentie 68, 00550 Helsinki
Av. arkisin 9—77ja la 70—14
Puh. (09) 707 8766
Fax (09) 7742 0287
http:/booknei.cu/inelii/a/iamer/

runsas mv—/värikuvitus

F968

2445, mv—kuv.

2 0 V U 0 T T A

AUTOKIRJAKAUPPAA

A Practical Handbook on principles and use of
equipment. Cole, 725, mv-kuvitus
LI942 Range Rover, Complete Story
Kaikki mitä olet aina halunnut tietää... Taylor, 2085,

(2633 Range Rover Collectors' Guide
Range Rover Purchase and Restoration

Guide. History, Buying, Specification, Bodywork,
Mechanics, Interior, Electrics, Modifications. Pollard,

Korjausoppaat
Rovereihin alk. 149 mk

Soita ja kysy 09-701 8766!

|43.00 ORIGINAL

24700
| 87.00

223 .00

by James T
rawan,—mi..,
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ESITTELYSSÄ
ROVER 214 Si JA 416 Si
Tämänkertainen koeajojuttumme on enemmänkin esittely.
Viime vuonna syysajoihin maahantuoja toi esitteille uudet
214Si ja4l6Si mallit, joita me kaikki halukkaat kerholaiset
pääsimme tutkimaan. Kaikille jaettiin kaavakkeet, joihin
pyydettiin vastaamaan ja palautettujen kaavakkeiden poh—
jalta olemme koostaneet tämän jutun.

Huomattavaa on, että mallisarjat 200, 400 ja 600 poikkea-
vat toisistaan eniten vain ulkomittojensa kautta. Jokainen
auto on selvästi toisensa sisarmalli eli Roverin kuin Roverin
erottaa katukuvasta, kun kohdalle sattuu. Keulasta autot
ovat erittäin samannäköisiä ja oikeastaan vain ulkomittojen
tuoma kokoero kertoo mistä mallista on kysymys. Tämä
samankaltaisuus erimallien välillä ei ole pelkästään Rove—
rismia, sillä jokaisella autonvalmistajalla on tänä päivänä
mallisarjat hyvin samankaltaisia. Autojen suunnittelu ja
valmistaminen vaatii useiden samojen komponenttien käyt-
töä ja tämä tuo mukanaan autojen samankaltaisuutta. Toi—
saalta tämä luo mahdollisuudet kilpailukykysille hinnoille
sekä sille, että pikkuautohin sovelletaan joskus samoja
alustaideoita yms. kuin suurempiin, jolloin ne tavallaan

hyötyvät suurempin autojen keksinnöistä ja päinvastoin.
Ennen Rover valmisti yhtä tai kahta korimallia useilla eri
moottorivaihtoehdoilla ja varusteluvaihtoehdoilla, nykyi—
sin Rover valmistaa henkilöautoja myös useilla korivaihto-
ehdoilla.

ROVER 214Si

ULKOMUOTO
200 sarjan ulkomuodon kommentteja ovat mm. erittäin
onnistunut, normaali tämän kokoluokan nykyauto, miellyt-
tävä, pyörehkö jne. Jonkun mielestä etumaskin alaosa on
hieman liian "painava”. Rover-merkien paikat löytyivät
mm takapilareista.

SISÄTILAT
Etusisätilat olivat yleisesti riittävät, mutta pitkät ihmiset
kaipaisivat lisää pään tilaa myös eteen. Takatiloissa jalka—
tilaa oli riittävästi pienille ja keskikokoisille ihmisille,
mutta pitkät ihmiset kaipailivat isompia takatiloj a. Kahdel—
le isolle takatilat vielä jotenkin riittävät kunhan ei yritetä
lisätä kolmattahenkilöä keskelle. Mikä ilahduttavinta on se
ettei englantilaisuutta ole unohdettu sisätiloissa, sillä sinne
on muistettu laittaa paneleita.

HALLINTALAITTEET
Hallintalaitteista kommentit olivat samansuuntaisia, hyvin
suunnitellut, helposti käytettävissä ja ohjauspyörä istuu
käteen erinomaisesti. Laitteet ovat niin sanotusti näppärästi
käsillä.

TAVARATILA
Kommentit tavaratilasta olevat ristiriitaisia. Toisten mie-
lestä koko oli auton yleiseen kokoon nähden sopiva ja
toisten mielestä taas tilaa olisi hyvä olla enemmän. Yhteen-
vetoa voitaneen sanoa, että milloinka pikkuautossa on
liikaa tavaratilaa ollut?
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TEKNIIKKA
Erään henkilön mietteitä: moottori edessä poikittain, etuve—

to ja manuaalilaatikko, jos tästä tekniikasta pitää itse pidän
takavetoisista. Nykyaikaiset autot ovat järjestään etuvetoi—
sia eikä varmaan tämän kokoluokan autoissa enää löydy
takavetoista vaihtoehtoa.

YLEISLUONNEHDINTA
"Herättää myönteistä huomoiota mikäli hinta on 110 000
mk. Ostaja saa runsaasti vastinetta rahalle. On aivan eri asia
omistaa Rover kuin esimerkiksi Toyota, Nissan, Peugeot.”
on sanatarkka lainaus eräästä kommentista. Hinnan asettu—

mista tuohon luokkaan on tässä vaiheessa vaikea ennustaa,
kun autoa ei vielä ole kaupoissa saatavana. Pikkuauto
markkinoilla auto tulee varmasti saarnaan ansaittua mielen-
kiintoa osakseen. Toisen käden tietona mainittakoon eng-
lannissa kyseisen mallin vuokranneen kommentti: auto on
erinomainen ajettava.

ROVER 416Si

ULKOMUOTO
Autosta todettiin, että sen linjakas, miellyttävä, hyvännä—
köinen, persoonallinen ja erittäin onistunut. Pienenä mutta
tärkeänä yksityiskohtana eräs huomautti Rover—merkkien
olevan näkyvissä edessä, takana ja sivuilla, mikä on autolle
iso plussa. Samalla yhdennäköisyys 200 sarjaisen kanssa
todettiin.

SISÄTILAT
Takatiloja kehuttiin jalkatiloista tilavaksi, mutta pääntilaa
söi kattoluukku ja pitkät valittelivat takaistuinten tilaa hie-
men matalaksi. Ryhdikkäässä asennossa pää jää mutkalle.
Etutiloissa ei juuri esiintynyt huomauttamista koon suhteen
paitsi yli 190 cm kattoluukku syö pääntilaa. Yleisesti ne
todettiin riittäviksi. Tässä kohdassa ei tule unohtaa, että
kyseessä on englantilainen autoja se näkyi oviin jakojelau—
taan sijoitetuina paneleina. Kyseinen malli ei ollut nahka—

verhoituna mutta sellaisenakin se on saatavissa.

HALLINTALAITTEET
Tästä oli kommentteja yllättävän niukasti. Kommenteissa
ne todettiin eleisesti hyviksi. Hallintalaitteet ovat hyvin
esillä eikä niihin tarvitse ylettömästi kurkotella, mikä on
turvallisuuden kannalta hyvä asia. Ohjauspyörä on käteen
erittäin istuva ja hyvin muotoiltu. Yleisesti ajaja viihtyy
melko hyvin istuimella hallintalaitteiden ympäröimänä.
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TAVARATILA
Tavaratilan kommenteina oli mm. kohtuullinen, tilava.
Kuitenkin luukun itsensä aukeamaa ei pidetty onnistu-
neimpana mahdollisena, vaikka luukku nousee pystyyn.
Eräänä toiveena olisi ollut lasin nouseminen luukun muka—

na eli ns hatchback malli, joka olisi lisännyt lastaamisen
helppoutta ja käyttö mukavuutta. Näihän luukku toimi esim
kaikissa SDl malleissa. Asia on niitä makuasioita.

TEKNIIKKA
Tekniikkaa ei testauttu koeolosuhteissa vaan vertailtiin
paperiarvoj &. Näistä eräänä kommenttina oli kilpailukykyi—
nen. Tässä suhteessa Rover on nykyaikainen auto pienellä
moottorilla, suurella teholla ja pienellä kulutuksella päin-
vastoin kuin vanha mutta hyvä V8 isolla koolla, pienellä
teholla ja suurella kulutuksella. Toisaalta n 1 l l/lOOkm 1,5
tonniselta automaattivaihteiselta 160 hevosvoimaiselta au—

tolta ei ole mielestäni suuri kulutus.

YLEISLUONNEHDINTA
Tarkka hintaa ei ole tiedossa vielä mutta maahantuoja
kertoi hinnan asettuvan johonkin kilpailijoidensa tasolle,
josta voidaan tehdä johtopäätös, että autojen hinta—laatu-
suhde vaikuttaa hyvältä, sillä onhan englantilaisuus säily—

tetty Roverin sisätilojen verhoilussa. Autoa nimittäin saa
nahkasisustuksella ja myös kangassisustuksessa on muis-
tettu laittaa puupanelit viihtyisyyttä luomaan.

Vielä on olemassa autoja, joissa on nahantuoksu ja puupa-
nelit ja jotka ovat tavallisten ihmisten ostettavissa. British
racing green, nahkaverhoilu ja jalopuupanelit voiko sen
englantilaisempaa enää olla! Eiköhän näistä autoista päästä
tekemään myöhemmin enemmän koeajojuttu kunhan ne
ensin ennättävät kauppoihin.

Kiitokset kommenteista Rover ystäville
Alanen Jorma, Heikkinen Matti, Kinnaslampi Aila ja Rai-
mo, Kyröläinen Jukka, Pavas Petteri ja Piispanen Virpi
Jutun koosti Markku Lampuoti
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TEKNISET TIEDOT:
214Si

Moottori 1.4 litrainen, 4-sylinterinen, DOHC monipiste—
ruisku, 16—v, 139600, puristussuhde 10.0:1, S—vaihteinen
manuaali, maximi teho 103 Ps, 6000 rpm, maximi nopeus
115 mph, kiihtyvyys 0—60 mph 10.2 sekunnissa, kääntö—
säde 10.04m.

Kulutus 1/100 km
Kaupunkiajo 9.9, maantie 5.4, seka—ajo 7.1

Mitat:
Korkeus 1.42m, akseliväli 2.50m, pituus 3.97m, leveys
1.69m, leveys sivupeilien kanssa 1.89m, rengasväli e/t
1.47m/ 1.47m.

416Si
Moottori 1.6 litrainen K—sarjalainen, 4—sylinterinen, 16—v,

15900c, DOHC monipisteruisku, puristussuhde 10.5: 1,
5—vaihteinen manuaali, maximi teho lllPs, 6000 rpm,
maximi nopeus l 18rnph, kiihtyvyys 0—60 mph 10 sekunnis—

sa, kääntösäde 10.36m.

Kulutus 1/100 km
Kaupunkiajo 9.9, maantie 5.4, seka—ajo 7.1

Mitat:
Korkeus 1.39m, akseliväli 2.62m, pituus 4.32m, leveys
1.7m, leveys sivupeilien kanssa 1.91m, rengasväli e/t
1.48m/1.47m.

Suuret kiitokset yhteistyöstä maahantuojalle BMW ja Rover Suomelle sekä Autotalo Laakkoselle!
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HÄKÄVUOREN VALLOITUS
4.4.1998

Suomen OfRoad yhdistys ry
Pieksämäeltä järjesti
Hankasalmen Häkärinteellä
maastoautojen rinnekilpailun.
Aurinkoisena lauantaina kello 8
starttasimme Helsingistä kohti
kisapaikkaa. Reittikarttaohjelma
oli kertonut, että matkaa kertyy
290 kilometriä suuntaansa ja
ajoaika on noin 3 tuntia ja 40
minuuttia, mikä pitikin
talvinopeuksilla aika hyvin
paikkansa.
Diesel-Range kulki tasaisesti, jo
Malmin hautausmaan kohdalla
takapenkkiläinen oli täydessä
unessa. Unta riitti Joutsaan asti,
eli noin 200 kilometriä.
Hankasalmella poikkesimme
paikallisella Jari-Pekan
huoltoasemalla, joka yllätti
iloisesti myymällä dieseliä yli
20 penniä litralta halvemmalla
kuin helsinkiläiset kolleegansa.

Häkärinteillä oli laskettelukausi täydessä vauhdissa. His-
seille oli ajoittain jonoa, mutta se ei meitä haitannut. Eihän
meillä ollut edes suksia, ja haalareiden takamus luisti aivan
riittävästi. Kisa alkoi hienosti aikataulun mukaisesti kello
12 mäkijaksolla. Rinteeseen oli aurattu noin 150 metriä
pitkä ura, jota kisailijat pyrkivät ylöspäin. Toisena jaksona
oli tarkkuuskoe, jossa kuljettaja silmät peitettynä ajoi apu—

miehen neuvojen mukaan. Kolmas jakso oli nopeuskisa,
jossa kilpailijat kiersivät jäälle aurattua rataa kaksi kierros-
ta. Kaikki jaksot ajettiin kahteen kertaan ja toinen kierros
ajettiin käännetyssä järjestyksessä. Kaikki autot kilpailivat
samassa luokassa.

Mäkij akson voittaja ajoi noin 200 metriä rinnettä ylös, eili
vielä paljon auraamatontakin. Yleensä meno loppui jo alle
100 metrin. Tarkkuuskisa oli paljon tasaisempi, neljä hen-
kilöä j akoi toisen sija. Nopeuskisassa lumi pöllysi ja rata ei
riittänyt kurveissa kenellekään. Onneksi rannan avantoon
oli tarpeeksi matkaa.

Toyotat juhlivat näissä kisoissa, tosin niitä oli 7 eli lähes
puolet kilpailijoistakin. Kaksi Rangeakin osallistui tais—

toon. Toinen hajosi heti mäkikisan ensiyrittämällä, vaihde-
keppi jäi kuskin käteen. Kuitenkin molemmat autot pääsi-
vät kisan läpi ja Antti Lamberg oli sijaa parempi Arto
Eskelistä. Mäkikisan voitti Erik Mäkelä Patrollillaan, tark-

kuuskisan Jouni Tolvanen BJ 40:llä ja nopeuden Timo
Tikkanen FJ 40cllä. Koko kisan voitti Jouni Tolvanen ollen

nopeudessa toinen ja mäessä seitsemäs.
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Jälkeenpäin kävi mielessä ajatus, että olisi pitänyt osallis—
tua vakio-Rangella kisaan ja katsoa kuinka käy. Makij akso
olisi mennyt varmasti huonosti, mutta tarkkuuskisassa ei
rakentelusta ja leveistä renkaista ollut apua, eikä varsinkaan
nopeuskisassa, jossa nastarenkaat olisivat olleet avuksi.
Tosin ohikulkenut potkukelkkasafari olisi voinut olla paras
vaihtoehto meille.

Kaiken kaikkiaan hieno kisa loistavassa kevätsäässä ja
hienossa ympäristössä. Upea aloitus kevätkaudelle tai lope-
tus talvelle.

Terveisin jäsen nro 1044

WEST CAR-TEAMOY r...—7

Liikkaiaggfštmm Rover
00950 -
Puh. (09) 3251 511 Austin %Jaguar 'AGUAR

SUORITAMME Land-Rover
Huollot, Range-Rover
korjaukset ja
peltityöt. P.S. myös muut automerkit
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MAAHANTUOJA TIEDOTTAA
11.12.1997

LAND ROVER FREELANDER
SUOMEEN SYKSYLLÄ 1998

Uusi Land Rover Freelander, joka oli ensiesittelyssäFrank-
furtin autonäyttelyssä, tulee Suomeen syksyllä 1998. Free—
lander on maineikkaiden edeltäjiensä Defenderin, Discove-
ryn ja Range Roverin seuraaja. Se on Land Roverin vastaus
markkinoiden kysyntään täysin uudenlaisesta vapaa-ajan
autosta, edustaen samalla Land Roverin tinkimätöntä laa-
tua ja perinteitä.
Freelander vie kuljettajansa täysin uusille poluille nelive-
toisten maastureiden sarjassa: se on yhtäaikaa sekä ketterä
ja käytännöllinen kaupunkiauto, että rankat vaatimukset
täyttävä täysverinen maastoauto. Freelanderin tyylikäs ja
moderni muotoilu varmistaa, että se erottuu edukseen sekä
kaupungilla että maastossa.
Freelanderin mallivalikoimasta löytää jokainen maastoau—
toa tarvitseva mieleisensä mallin ja varustetason. Sekä
kolmioviset Softback— ja Hardback-mallit, että viisiovinen
Station Wagon -malli ovat valittavissa joko i/di tai XEi/
XEdi -VerSioina. Kaikkiin versioihin voi valita joko 12OHV
bensiini- tai 97HV dieselmoottorin.

Ajomukavuudesta ja turvallisuudesta ei tingitä

Freelander on ensimmäinen Land Rover -malli, jossa on
itsekantava kori. ltsekantavan korin ansiosta auto on kevyt
ja stabiili. Erittäin vääntö- ja kiertoj äykkä kori sekä pyörien
erillisripustus lisää ajomukavuutta. Etulokasuojat on val-
mistettu muovista, joka kestää pieniä kolhuja vaurioitumat—
ta.
Freelanderin älykäs nelivetoj ärjestelmä siirtää pidon heiek-
tessä automaattisesti voimaa pitäville pyörille. XEi/XEdi -
malleissa on lisäksi vakiona ja i/d mallissa lisävarusteena
lukkiutumattomat j arrut j a luistonestoj ärjestelmä, j oka oleel-
lisesti parantaa auton etenemiskykyä liukkaalla pinnalla
sekä alamäkihidastin (Hill Descent Control HDC).
Alamäkihidastin parantaa merkittävästi auton hallittavuut-
ta jyrkässä alamäessä estämällä pyörien lukkiutumisen ja
pitämällä nopeuden alle 5,5 km/h. Se hyödyntää ABS-
jarrujärjestelmää ja kytketään päälle napinpainalluksella.

Tyyli ratkaisee

Kaikissa Hardback ja Station Wagon —malleissa sekä Soft—

back XEzssä on ns. "drop glass" -järjestelmä. Käytännössä
tämä merkitsee sitä, että kuljettaja voi auton avaimen kau-
ko—ohj aimella avata peräoven ikkunan, jolloin ostokset voi
kätevästi sujauttaa ikkunasta sisään ilman, että ovia tarvit-
see avata.
Softback-malliin saa jopa avoauton kaltaisen tunnun, sillä
kattoluukut ja takaosan Sivuikkunat voidaan irroittaa. Kuo-
mu vain kokoon kattokaaren sisään, ja aurinkoisen päivän
huvitteluauto on valmis seikkailuun.
Freelanderin ostaja voi valita maasturiinsa noin 100 eri-
laista lisävarustetta aina korin muotoilusarj oista ja kattote-
lineistä lisävaloihin ja koristeteippauksiin.

Freelander määrittää uudet standardit maastoautolle

Land Roverille Freelander merkitsee täysin uutta markki-
na- aluetta, sillä auto houkuttelee uusia ryhmiänelivetoisten
maastureiden käyttäjiksi.

- Nykyisillä tämän luokan autoilla on vähän tarjottavaa
maantieajon ulkopuolella, toteaa Richard Elsy, Freelander—

projektin johtaja.

— Ne ovat harvoin niin kestäviä, että ne pystyisivät muuhun
kuin helppoon maastoajoon. Ennemmin tai myöhemmin
ihmiset yleensä pettyvät niihin.
- Freelanderia sensijaan voi käyttää sekä perhe— ja vapaa—
aj anautona, että tarvittaessa maasturina vaikeassakin maas—

tossa. Freelander on erinomainen auto, jolla on vakuuttava
sukupuu — mutta ennen kaikkea sillä on hauska ajaa!
26.2.1998

VUODEN AUTO:
Freelander voitti arvostetun What Car? -palkinnon

Land Roverin 5—ovinen Freelander 1.8XEi on voittanut
arvostetun WhatCar? -lehden "Car of the Year Award
1998" —palkinnon. Freelander äänestettin samalla myös
parhaaksi maasturiksi.
Molemmat palkinnot jaettiin Lontoossa tilaisuudessa, jota
pidetään laajalti yhtenä brittiläisen autoteollisuuden huip-
putapahtumana.
Maasturipalkinnon vastaanotti Freelanderin projektijohta-
ja Dick Elsy jaVuoden Auto —pa1kinnon vastaanotti puoles—
taan myynti- ja markkinointijohtaja Tom Purves.

HINTATIETOJA
DEFENDER
110 Pick up 149 000
110 Pick up high capacity 159 000

DISCOVERY
Tdi Base (vain kuskin airbag, ei ABS-jarruja) 259 000
Tdi Base 279 000
V8i Base Aut 299 000
Tdi XS 349 000
V8i XS Aut 359 000
V8i ES Aut 419 000

RANGE ROVER
2.5 Aut 590 000
4.0 Aut 520 000
4.0 SE Aut 590 000
4.6 HSE Aut 650 000
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Rover-autojen vienti kasvoi lähes 6% vuonna 1997

Rover Groupin, Britannian johtavan autovalmistajan ja —

viejän, viime vuoden myynti oli paras kymmeneen vuo—

teen. Erityisesti menestyi Rover—vienti.

Rover Groupin vienti oli viime vuonna 290.000 aj oneu—

voa, mikä merkitsi 5,7 % lisäystä vuoteen 1996 verrattu-
na. Vuosi oli Rover—viennissä myynnillisesti paras kautta
aikojen. Yrityksen myynti maailmanlaajuisesti oli
521 .000 ajoneuvoa; kasvua edelliseen vuoteen oli 2,7 %
(507.250 ajoneuvoa 1996). Viennin osuus on edelleen
kotimaan myyntiä suurempi (56 %).

Maailman suurimmilla automarkkinoilla, USA:ssa myy—
tiin 24.940 Roveria ja Japanissa 27.500 Roveria. Euroo—

passa Italia pitää edelleen johtopaikkaa suurimpana Ro—

ver-myyjänä. Maassa myytiin viime vuonna 62.600 Ro—

ver—autoa. Kasvua edellisvuoteen oli yli 33 %. Saksan
Rover-myynti käsitti 30.658 autoa. Lisäystä vuoteen
1996 oli 41 %, joka oli jälleenmyyntiin panostamisen an—

siota. Britanniassa myytiin 234.400 autoa, mikä vastaa
edellisvuosien tasoa.

Eräät pienemmät markkina—alueet (joita paikalliset maa-
hantuojat palvelevat), menestyivät erityisen hyvin. Ar—

gentiinan myynti oli viime vuonna 7400 autoa, lisäystä
edellisvuoteen 100 %. Myös Ruotsi, Slovenia, Hong
Kong ja Saudi—Arabia esittivät vastaavia kasvulukuja.

Rover—, Land Rover—, MG- ja Mini—autojen kokonaistuo-
tanto oli 522.500 kpl. Lisäystä edellisvuoteen oli 3.6 %

(504.100 autoa 1996). Luku sisältää Longbridgessä val-
mistetut 343.200 autoa, mikä on suurin määrä 34 vuo—

teen.

— Viime vuoden tulos oli erittäin hyvä tiukasta kilpailuti-
lanteesta huolimatta. Punnan korkea kurssi ei näyttänyt
haittaavan Roverin vientiä, Dr Walter Hasselkus, Rover
Groupin hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja totesi
tyytyväisenä.

KEVÄTMARKKINAT
RANGE ROVER
VOGUE 3,9 Efi AUT—90, vihreä, ilmastointi, 153 tkm
VOGUE 3,9 Efi AUT—90, sininen, ilmastointi, 167 tkm
VOGUE 3,5 Efi AUT-89, ruskea, 192 tkm
VOGUE 3,5 -86, vihreä, 260 tkm
3,5 V8 -76, alkuperäinen, harmaa, 215 tkm
3,5 V8 -76, sininen, isot pyörät, korotus, yms.
+ 5 kpl vm 72-79
LAND ROVER
DISCOVERY 2,5 Tdi -90, 3—ov., harmaa, 201 tkm
88 V8 3,5, erikoinen, korotettu, Toyotan akselit,
Rangen kone + VL
88 3,5 dsl, pakettiauto, 5-vaihteinen
109 STW dsl -78, 3+3 h pakettiauto, ylivaihde
109 STW dsl -75, ha
109 Long van -64 B
MUUT: MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiluauto ,

ja maastureita: Jeep CJ? V8, 0.15 —58, MB GW

BF GOODRICH- JA MICHELIN-RENKAAT

Lakklspäntle 22, 0620 HELSINK

MEH”SUSPENSIUN &
ISKUNVAIMENTIMET

088 5000
-Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin
maastoonkin
ORS 9000
-Viisiportaisella mekaanisella jäykkyyden säädöllä
varustettu kaasu / nestevaimennin
-Lisävarusteena paineilmaohjattu portaaton
kaukosäätö ohjaamosta
'AIR RANCHO
-'llmaiskari" kun kuormaat tai vedät

4 x 4 VARUSTEET
— tunkit, vinssit
— renkaat, vanteet
- lokasuojan levikkeet
— tasauspyörästön lukot
— maastovalot

Moottoreita esim:
V8 uusi ja peruskorjattu, täydellinen
käytetty Efi-kone, LR 2,5 DSL-kone

Vaihteistoja:
Automaatit ZF ja Chrysler täydellisiä
uusia ja käytettyjä, manuaalit ja jako-
vaihteistot kaikkia malleja varastosta.

Puh. 227
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Rover Ystävät ry PÖYTÄKIRJA

V. Piispanen 22.2.1998

VUOSIKOKOUS

Aika 22.2.1998 klo 13.00
Paikka Esso Järvenperä, Espoo

Läsnä M. Lampuoti
V. Piispanen
R. Bergström
K. Linnavuori
T. Uosukainen
A. Winqvist
M. Nikkanen
H. Sirkesalo
A. Hirvonen

15
Kokouksen avaus

Rover Ystävät ry:n 1997 hallituksen puheenjohtaja
Markku Lampuoti avasi kokouksen

Zš
Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja Markku Lampuoti
Sihteeri Virpi Piispanen
Pöytäkirjan tarkastajat Heikki Sirkesalo

Matti Nikkanen
Ääntenlaskij at Tero Uosukainen

Kimmo Linnavuori

3š
Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4š
Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

Sš
Vuosikertomus ja tilinpäätös 1997

Esitettiin vuoden 1997 tilinpäätös ja vuosikertomus.
Aki Winquist esitti tilintarkastuskertomuksen.

1 (2)
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2(2)
6š
Tilinpäätös 1997

Käsiteltiin ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.1997 - 31.12.1997, joka sisältää tuloslas
kelman, taseen ja toimintakertomuksen. Kokous hyväksyi Rover Ystävät ry:n tilin
päätöksen ja päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen. Päätettiin myöntää vastuu
vapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7š
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 1998

Esitettiin toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 1998.
Esitettiin talousarvio vuodelle 1998.
Jäsenmaksu päätettiin pitää samana, 120 mk/vuosi.
Keskusteltiin painatuskulujen pienentämisestä, kuvien skannauttamisesta tai skan
nerin hankkimisesta kerholle. Asia jätettiin hallituksen päätetäväksi.
Julkaistaan kolme jäsenlehteä ja yksi jäsenrekisteri vuonna 1998.
Keskusteltiin kirjanpidon teettämisestä ulkopuolisella, mikäli oman kerhon jäse—

nistä ei löydy tehtävään halukasta. Asia jätettiin hallituksen päätettäväksi.

8š
Hallituksen jäsenten valinta

Rover Ystävät ry:n hallitukseen vuodeksi 1998 valittiin Markku Lampuoti, Virpi
Piispanen, Tero Uosukainen, Heikki Sirkesalo, Aki Winqvist ja Kari Kuosmanen.
Markku Lampuoti valittiin Rover Ystävät ry:n puheenjohtajaksi.

9š
Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Harald G. Kraatz ja Matti Nikkanen,
varalle Kimmo Linnavuori.

10%

Muita asioita
Ei muita käsiteltäviä asioita.

llš
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Virpi Piispanen

Pöytäkirja tarkastettu
ja hyväksytty

Heikki Sirkesalo Matti Nikkanen
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TÄSSÄ MUUTAMA ROVERIN PUNTAHYMY VUOSIEN VARRELTA
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POSTILAATIKKO

LAND ROVERS ACROSS AMERICA
50—vuotisjuhlavideo, jossa liikutaan Lantikalla mm. New
Yorkissa, Hawaijilla ja Coloradon vuorilla. Lisätietoja ja
kuvia sekä tilaukset www.british—car—films.com.

Anthony Schiavone With his ”Big foot" series IIA,
Long Island, New York. -Land Rovers Across America

The Midlands Biggest Family Fun Day Out
NAC, Stoneleigh Park, Warwickshire
29.—31.8.l998 festivaali jokaiselle! Löytyy livemusaa, sir—

kusta, autoja, maastureita, eläimiä, puutarhaa, antiikkia,
muotia, ruokaa, jne.

Saksassa 1.—9.8.1998 kokoonnutaan SO—v. Land Roveria
juhlien. Paikka on Kaiserseseh/Eifel. Maksu kulkuneuvolta
130 DM 30.4. asti, senjälkeen 150 DM. Ilmoittautuminen
German Rover Club e.V. faxilla 04532-24278.

Italiassa juhlistetaan Lantikkaa heti vapun jälkeen eli
1 .-3.5 .

1 998. Vielä ehdit mukaan Parmaan, Apenninien upei-
siin maisemiin.

Ja Italian Cinigianossa aloitetaan juhliminen jo 30.4. jatku—
en myös 3.5.1998 asti. Lisätietojahttp:/lwww.kioskitalia.it/
llorencelandroverclub.

50th Anniversary International Rally - Eastnor 21 .—31.5.98

ja Shugboroughissa kokoontuu ykkössarjan Lantikat 27.—

28.6.98.

Englantilainen perhe haluaisi ystävystyä suomalaisten,
mielellään Land Rovereista kiinnostuneiden (perheiden)
kanssa. Lapset ovat 1 Sja 17 vuotiaat, isä menettänyt paljon
liikuntakyvystään pudottuaan 20 m vuorenrinteeltä jäätik-
köön ja selkärangan mentyä poikki useista kohdista. Mutta
autolla hän pystyy edelleen ajamaan, ja olisi kiinnostunut
tulemaan jossain vaiheessa tulemaan perheensä kanssa
Lantikalla Suomeen ja tapaamaan myös "kirjekavereita".
Sitten voisi myös mennä vastavierailulle Englantiin eksyt-
tyään. Ja osoite on Mr Barrington—Wright

102 Banners Lane
Crabbs Cross
Redditeh, Worcestershire
B97 SNA, UK

The 1997 British Off-Road Championship (180 min), New—
ham Park 1997 (90 min) ja Big Boys' Toys (90 min) —

videoita tilattavissa. Kaikille helppo tapa tutustua Englan—
nin off—road —meininkiin. Kuvannut New Frontier Produc—
tions. Hinnat 23£/15£. Call of fax Credit Card Hotline
44 1579 345655.

N % >
&' 3437 ?

03.33.32 E%ÖOIX'Ö IA
KGRÄAGXSE?

Kaj Bjšrktaad

"tmi BREWEÖSA
?ušz. +358 3339 7275 %%
Fax. +353 (819 71275 (338

GSM + 353 (313500 635 37%
Sorvaajankaw 6
388 20 BELSENKI
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Range gave? * Rover ' ?rzamph
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MYYDÄÄN
Vanteita:
Range BWA 15x7 4 kpl ilman pultteja, 1800 mk.
Disco pulttivanteet 16x7 4 kpl, 1300 mk.
Renkaat:
Rangen Michelin 205 talvirenkaat vanteineen nas—

toilla, sahalaitakuvio, 600 mk.

Ilari Vilen, puh. 0400-689 324

Kuljetusauto MB 508 lavamalli, johon Range
mahtuu lavalle, 6 hengen ohj aamolla. Katsastettu
3/98 ja verot maksettu vuodelle 98. Vuosimalli —

78, mutta rakennettu uudestaan —92. HIAB 1680
kg nostokyvyllä. Teknisesti hyvässä kunnossa ja
alla hyvät renkaat. Hinta 22 000 mk.

Oksanen Juha 0500 — 731 159.

Sterling -89, Vitesse -84 ja -85,
purettuna löytyy SD1 3500, Vanden Plas, 820 si,
827, jne.

Erik Stenström, puh. 02—728 7282, 0400—744 587

Sterling 827 SL -89, otettu käyttöön elokuussa -90,
ajettu 60 000 km, vain kesällä. V—6, automaatti,
ilmastointi, kattoluukku, nahkasisustus, ruosteenes—
tokäsittelyt ja -tarkastukset tehty, kuin uusi.
Hinta 120 000 mk.

Yrjö Sepänmaa, puh. 013-251 4137 (työ),
013—225 349 (koti).

Range Rover, vuosimalli -84,
juuri peruskorjatulla V8—moott0rilla.
Kahdet renkaat, hyvät lisävalot, yms.
Vähän ajettu, siisti ja sileä.

Puh. 09—893 892

Vanden Plas V8 -81, väri musta/kulta
ajettu alle 240 000 km.
Erikoisvanteet 8" (revolution kisavanteet)
ja alkuperäiset vanteet.
Ollut kesäkäytössä.

Seppo Leväsluoto puh. 03—376 7502

Land Rover 109 diesel Station Wagon vuosimalli
—75: Alkuperäinen siisti siniharmaa, suorapeltinen
kori. Sisusta alkuperäinen, siisti ja ehjä. Ei jälkiasen—
nettuja lisävarusteita.

Austin Allegro 1750 vuosimalli -76:
Alkuperäinen, siisti flamenconpunainen, täysin ruos—

teeton kori. Alkuperäinen, siisti sisusta, runsaasti
alkuperäisiä lisävarusteita, mm. sumuvalot, alumii—

nivanteet, niskatuet, pohjapanssari. Ollut samassa
perheessä vuodesta -77, ajettu alle 100 tkm, talvella
tuskin lainkaan.

Tarvikkeita: 31 x10,5x15 maastorenkaat 7x15 Ran—

ge/Land Roverin alumiinivanteilla, ehjät ja hyvät.
Range Roverin tankin panssari, pistekaukovalot,
maantiekäyttöön hyväksytyt. Alumiinivanteet 6X14"
185/60x14” renkailla, pulttikehä 4x114,3 — sopii mm.
Allegro.

Kysele: Juha Pentsinen 02-6334701 kotiin iltaisin,
02-6215701 / 050-5812898 töihin päivisin.

Rover Vanden Plas, otettu käyttöön 12/1983,
huippusiisti, ajettu 140 000 km, huoltokirja on.
Manuaalivaihteisto, ruostesuoj attu & maalattu
(shadowline), väri Oporto red metallic, laskettu
alusta ja Koni.
Kesäpyörät: Compomotive alu + e.225/50x16,
t.245/45x16, talvipyörät: Vitessen alu + l95/65x15.
Vitessen evoluutiospoilerit + kallistuksen-
vakaaj atanko, RCA—helmat, erikoispakoputkisto,
käynnistyksenesto, osia mukaan, etc.

Raimo Pesonen puh. 017—465 3088
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HUOMIO!

Taas kaivataan talkooväkeä!
Urakkana Valion Pitäjänmäen korkeavaraston siivous.
Aikaa kuluu n. 2 tuntia kerralla ja homma pitää sisällään
imurointia ja lattian lakaisua, j oskus letkulla veden levit—

tämistä. Siivous suoritetaan kerran kuussa, yleensä sun-
nuntaisin 3—4 hengen joukkueella. Ilmoittautumiset Hei—
kille puh. 010381 2143

KERHOSOPPI

VAUNUMERKIT
Vielä muutama jäljellä hintaan 100 mk/kpl.

LEHDET
Hinta 20 mk/kpl, useimpia numeroita vielä löytyy.

PINSSIT 35 mk
Rover—pinssi pyöreä, Roverin laivalogolla

Kysy myös tarroja, kangasmerkkejä ja kerhoviirej ä.
Tarkemmat tiedot Lampuoti tai Uosukainen.

T-PAIDAT
Uudet vihreät t—paidat Rover Ystävien logolla
hintaan 45 mk. Koot XS - XXL.

KENKÄPUSSIT
Monikäyttöiset, vihreät, logolla. Hinta 20 mk.

LINKKIVINKKI

Jos harrastat surffailua internetissä ja haluat kertoa
jonkun hyvän löytämäsi osoitteen muillekin, niin
laitapa kortti tai e—mail tulemaan tai soittele. N ume—
roita ja osoitteita löydät sivulta kaksi, lisäksi fax 09—

7779929/Virpi Piispanen
ja e—mail vpiispanQhel-cofidhlcom

ETSINTÄKUULUTUS
TP Tiimi, ilmoitatko jäsennumerosi/yhteystietosi
Heikki Sirkesalolle numeroon 010 381 2143
jotta saat postia kerholtamme jatkossakin.

TULEVIA TAPAHTUMIA

24.4. (pe) Kerhoilta

8.- 10.5. Safarija koulutustilaisuus tavallisille nelivetoisille
maastureille Ravij oella Haminan suunnalla. Oheisessa mo-
nisteessa tarkemmat tiedot, ilmoittautuminen
35. mennessä
Ari Myllylä puh. 040—583 1262
Jouko Hynninen puh. 05—357 5884
Jari Keinänen puh. 09-859 4977, 09—7001 7525

16.5. (la) Helsinki Hurinat
Klo 10.00 kokoontuminen Bembölen kahvituvalla
(Vanhan Turuntien varrella, lähellä Kehä III:sta,
HPY:n kartta s.l7 37/79)

23.—24.5. Rover Ystävien Kevätajot
Paikkana Ravij oki Haminan lähellä, edullinen majoitus ja
ruokailu, tavallisilla nelivetoisilla pääsee maastoon ja hen—

kilöautoilijatkin pääsee mukaan. Tarkemmat tiedot tulee
jäsenluettelon yhteydessä.

9.8. Britit Kohtaavat
Paikkana tuttu Fiskars klo 11.00, ole kuulolla ja kysele
mahdollisesta yhteislähtöpaikasta! Ja kaikki sankoin jou-
koin mukaan edustamaan järjestävää kerhoa!

Offroad Finland 1998 kilpailukalenteri:

16.5. The Magic of Talma
13.6. Blue Road Trial, Kuopio
27.—28.6. Raisio MudRace
8.8. Nokia Trial
15.8. Serena Off Road
29.8. Forest Trial, Espoo
12.9. East-Helsinki Trial

Lisätietoja löytyy netistä http://4wd.sofcom.com/News/
1998/980516.0ffroad.htm sekä Ari Myllylä 09—8592 196

Huomio! Juttu— ja ilmoitusmateriaali osoitteeseen
Virpi Piispanen
Somerontie 6 H 87
00550 Helsinki
p. 09-750 714(k) , 0400-011 700
fax töihin 09—777 9929
e—mail -osoite vpiispan Qhel—cofrdhlcom



Land Rover on hieman enemmän kuin pelkkä auto.
Keskittyminen yksinomaan nelivetoisiin ja 50 vuoden kokemus tekevät Land Roven'sta halutun ja jäljitellyn - jopa legendan.

Ensimmäinen, avomallinen Land Rover esiteltiin Amsterdamin autonäyttelyssä huhtikuussa 1948.

Tältä näyttää Land Roverin best seller vuodesta 1995. Discovery on nykyaikainen, jokasään perheauto seitsemälle.

Jatkuva neliveto, näkyvyys yli muun liikenteen ja runsas varustelu tekevät pitkästäkin matkasta mukavan ja turvallisen.
Vaihtoehtoina taloudellinen turbodiesel tai V8i'automaatti.

lataa mwarym Bananette,

Bieeoverg aik. 258380 mk

Defender ne pickup aik. 1493383 rak Range Rover atk, 528.880 mk
Hintoihin lisätään toimituskulut.

ESPOO: BMW ia Rover Tapiola, Veljekset Laakkonen Oy. Tietäiäntie 8, Puh. (09) 54074 500 HELSINKI: BMW ia Rover Herttoniemi, Veljekset Laakkonen Oy, Mekaanikonkatu 9, Puh. (09) 54074 700 HÄMEENLINNA: Autotalo

Salonen & Kivistö Oy, Painolie 15, Puh. (03) 6882 850 JOENSUU: E. Hartikainen Oy, Pamilonkatu 31, Puh, (013) 610 300 JYVÄSKYLÄ: Veljekset Laakkonen Oy. Palokankaantie 20, Puh, (014) 696 611 LAPPEENRANTA: Saimaan

Auto Oy, Toikansuontie 8, Puh, (05) 4117 608 LOHJA: Lohjan Auto ja Vene Oy, Mustikkaiie 2, Puh. (019) 283 347 OULU: Autotalo Jurvakainen Oy, Tyrnäväntie 6, Puh. (08) 374 033 PORI: Auto Kalliomaa Oy, Koriuuntie 17-19,

Puh, (02) 6461 777 SALO: Salon Autotalo, Meriniitynkatu 8, Puh. (02) 7332 290 TAMPERE: Metro-Auto Tampere Oy, Taninkatu 3. Puh. (03) 3457 700 TURKU: Turun Autokauppa Oy, Tierankatu 7, Puh. (02) 211 5500

Maahantuonti: BMW ]: Rover Suomi


