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Syksyinen tervehdys!

Vuosituhannen vaihteen lähestyminen on tuo-
nut mukanaan ilmiön, jota voisi sanoa seuraile-
miseksi. Viimeaikoina on kerholaisten keskuudessa
ollut havaittavissa tällaista seurailemisilmiötä, siis
seuraillaan Rover Ystävien tapahtumia noin niin-
kuin lehdestä käsin. Pari viimeisintä kokoontumis-
ajoa on kerännyt vain muutamia innokkaita auto-
kuntia paikalle. johtuneeko kyseinen ilmiö
unohduksesta soittaa kiireessä kaverille ja kysyä, että
tulethan sinäkin. Sitten vielä unohtaa itsekin läh-
teä kyseiseen tilaisuuteen. Kuitenkin tulee muistaa
eräs tosiasia, joka on huomattu vuosia sitten. Ni—

mittäin kyseisissä tilaisuuksissa on ollut aina haus-
ka ja leppoisa tunnelma. Muistakaapa seurailla leh-
destä tulevia tapahtumia ja soittakaapa ne
kaveritkin mukaan!

Luin tässä TM:stä, että Rover aikoo tuoda vuon-
na 2001 markkinoille 75 farmarin. Toivottavasti
kyseinen projekti ei mene jäihin, kuten kävi pari-
kymmentä vuotta sitten. Vieraillessani Englannissa
Roverin museossa näin kyseisen version ja jäin ih-
mettelemään miksei SDI:n farmariversiota laitettu
koskaan tuotantoon. Volvo teki 700-sarjallaan sen,
mitä Rover jätti tekemättä, eli ison kokoluokan asi-
allisen hintaisen farmariauton, ja vei markkinat.
Perheellisenä voi tulevasta 75 farmarista vain sa-
noa - sua onkin jo odotettu!

Markku
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Rover 2000 - vuoden auto?

Englanti ja englantilaiset ovat maineensa mukai—

sesti vanhoillisia. Tai ovat olleet, sillä vanhoillisuutta
ei enää voida yleistää ainakaan autoteollisuutta kos-
kevaksi, ovathan viime vuosien edistyksellisimmät
autokonstruktiot olleet miltei poikkeuksetta kotoisin
saarivaltakunnasta.
Englannin autoteollisuuden "uusi aalto” on teh—

taiden ja merkkien suuresta lukumäärästä huolimatta
levinnyt jopa niin laajalle, että vain yhden autoteh-
taan on voitu katsoa pysyneen uskollisena perinteel-
liselle konservatismille sen jälkeen kun Rolls-
Roycekin ryhtyi varustamaan autonsa alumiinimoot-
toreilla ja automaattisilla vaihteistoilla, sähköisillä
ikkunannostimilla ja kaksoisvalonheittimillä. Tämä
ainoa tehdas oli Rover - mutta ei ole enää!
Kuluneena syksynä oli Lontoon autonäyttelyn

huomattavin uutuus Rover 2000, jonka ansiosta teh-
das yhdellä harppauksella saavutti toisten saaman
etumatkan kehityksen kilpajuoksussa, ja meni saman
tien peräti johtoon "ylemmän keskiluokan” autoissa.

Korin rakenne
Rover 2000zn kori on itsekantava, kuinkas muu-

tenl Mutta se ei ole kuorirakenteinen, ts. korin
ulkopellit eivät ota vastaan rasituksia. Kantavan ra-
kenteen muodostaa erilaisista koteloista rakentuva
"luuranko”, jonka keskuksena on moottoritilan ja
matkustajaosaston välinen mahtavaksi ja moni-
osaiseksi laatikoksi tehty seinämä. Toinen vastaava
palkki on takaistuimen takana ja ne on kytketty yh-
teen kolmella pituussuuntaisella kotelolla,
kynnyskoteloilla ja kardaanitunnelilla. Tuulilasin
pylväät jatkuvat lasin yläpuolella katon reunassa yh—

tenäisenä kaarena samoin kuin takapylväätkin, mut-
ta keskipylväät päättyvät auton pituussuuntaisiin
palkkeihin, jotka yhdistävät kummallakin puolella
etu- ja takapylvään. Matkustajaosaston vankkojen
"raamien" ulkopuolelle jäävät vain suhteellisen ke-

vyet ulokkeet, joiden tehtävänä on tukea auton etu-
ja takaosaa.

Auto rakennetaan mekaanisesti valmiiksi tämän
rungon ympärille, ja joka koeajetaankin ilman
ulkopeltejä, jotka valmiiksi maalattuina kiinnitetään
pulteilla koriin vasta viimeistelyn yhteydessä. Tällä
tavoin säästytään lopullisen kokoonpanon ja viimeis-
telyn aikana helposti syntyviltä maalivioilta, mutta
päädytään toisaalta hieman raskaampaan rakentee-
seen kuin käytettäessa kuorirakennetta.

Jousitusjärjestelmä
Roverin jousitusjärjestelmä on kauttaaltaan eri-

koinen. Etujousitus on suunniteltu siten, että turpiini-
moottorille on riittävästi tilaa, mutta toisena päämää-
ränä on ollut keskittää jousitusvoimat vankkaan
etummaiseen kotelopalkkiin. Tästä syystä alempiin,
poikittaisiin tukivarsiin liittyvät pystytuet ovat tavat-
toman pitkät ja kiinnittyvät yläpäistään pitkittäisiin
tukivarsiin, joiden takapäät on laakeroitu korin
keskuskoteloon. Ylätukivarsiin liittyvät vivut siirtävät
voimat vaakasuoriin, etulokasuojien yläosaan
sijoitettuihin kierrejousiin.

Takajousitus on yhtä erikoinen, sillä se on periaat-
teeltaan vanha, kallis ja erinomainen jäykän akselin
ja erillisen jousituksen välimuoto, De Dion -akseli.
Poikkeuksena ennestään tunnettuihin vastaaviin ra-
kenteisiin ei Roverin De Dion -putki ole jäykkä, vaan
siinä on keskellä liukunivel, jonka ansiosta putken
pituus pääsee muuttumaan ja sen päät voivat kiertyä
toistensa suhteen. Putken tehtäväksi jää näin ollen
vain pitää takapyörät toistensa suuntaisina, joten
Roverin takajousitus on lähempänä erillisjousitusta
kuin aikaisemmin käytetty De Dion -jousitus.

Moottori
Vaikka voimalaitteena onkin tavanomainen

nelisylinterinen mäntämoottori, ei se silti ole aivan
tavallinen. Rover on nyt luopunut aikaisemmin käyt-
tämästään venttiilijärjestelystä - kanteen sijoitetut
imuventtiilit ja sivuventtiilityyppiset pakoventtiilit -

ja sijoittanut ne kaikki yhteen riviin sylinterikanteen.
Venttiileitä käyttää kannen yläpuolelle asennettu
nokka-akseli, joka vaikuttaa niihin ”väärinpäin”
käännettyjen venttiilinostimien välityksellä. Tämän
rakenteen tarkoituksena on vähentää venttiilin-
ohjaimiin vaikuttavia sivuttaisvoimia ja pienetää si-
ten niiden kulumista, mutta sen hintana on täytynyt
hyväksyä venttiilikoneiston liikkuvien osien lisäänty—

nyt paino. Haitta ei kuitenkaan ole kovin tuntuva,
sillä tehdas sallii moottorille kierrosnopeuden 6000
k/min, jolloin venttiilit vielä pystyvät täysin seuraa-
maan nokkien muotoa.

Nokka-akseli saa käyttönsä kaksivaiheisen ketjun
välityksellä. Ketjun välipyörien akseli toimii oman
tehtävänsä ohella myös moottorin apulaitteiden -

öljypumpun, virranjakajan ja bensiinipumpun
käyttölaitteena. Kummankin nokkaketjun kireydestä
huolehtii automaattisesti moottorin paineöljyn avulla
toimiva hydraulinen kiristin.
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Yleinen järjestely on tavanomainen eteen sijoitettuine moottoreineen ja takapyörävetoineen, mutta rakenteen yksityiskohdat
ovat sitä erikoisemmat. Kaikissa pyörissa' on levyjarrut, jotka takana on sijoitettu tasauspyörästön viereen. jarrujärjestelmä
on varustettu tehostimella.

Etujousitus periytyy suoraan Roverin viimeisimmästä
kaasuturpiiniautosta, T 3:sta. järjestelyn avulla saadaan
jousitusvoimat vaikuttamaan suoraan korin tukevaan
poikittaiskoteloon, joten etu—ulokkeet voidaan rakentaa
kevyemmiksi ja korin kestokyky saadaan muutenkin
suuremmaksi, koska "jänneväli” pienenee.

Kampiakseli on nykyisen suuntauksen mukaisesti
varustettu viidellä runkolaakerilla, ja sylinterin hal-
kaisija on täsmälleen yhtä suuri kuin iskun pituus.
Mutta mäntien muoto on erikoinen. Sylinterinkan-
nen rakenteen yksinkertaistamiseksi on sen alapuoli
täysin tasainen ja puolipallomaiset palotilat on muo-
dostettu mäntien päihin hieman samaan tapaan kuin
monissa dieselmoottoreissa.

Takajousitus näyttää ensi silmäyksellä aivan tavalliselta
De Dion akselilta, mutta lähempi tarkastelu osoittaa, että
vetoakseleissa ei ole liukuniveliä, mutta De Dion-putki on
sensijaan varustettu laakereilla, joiden ansiosta sen pituus
pääsee muuttumaan ja putken päät voivat kiertyä toisiinsa
nähden. Putken keskiosassa on öljytulppa, sillä laakerit
toimivat öljykylvyssä.

Moottorin molemmin puolin on irrotettavat luu-
kut, joiden kautta jäähdytysnestetilojen puhdistami-
nen on mahdollista. Sylinterinkannen kanssa samaa
valua olevassa imusarjassa on myös yläpuolella irro-
tettava kansi, jonka tarpeellisuus kuitenkin näyttää
kysymyksenalaiselta. Tietysti sen ansiosta imusarja
voidaan helposti puhdistaa tai jopa kiillottaa moot-
toria viritettäessä, mutta viimemainitussa suhteessa
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olisi erillinen imusarja toki ollut edullisempi, koska
silloin moottoriin olisi haluttaessa voitu asentaa esim.
kaksi kaasutinta.

Roverin uuden moottorin sylinteritilavuus on
1978 cm3 ja se kehittää 90 hv käyntinopeudella
5000 k/min. Tämä teho riittää antamaan autolle yli
160 km/t huippunopeuden ja pudottamaan "seiso-
van” lähdön 400 m:n ajan selvästi alle 20 sekzksi.

Sylinterikannen yläpuolelle sijoitettu nokka-akseli alkaa
jälleen voittaa alaa henkilöautojenkin moottoreissa. Roverin
käyttämä venttiilinnostin-sovitus on harvinainen, mutta
sopii hyvin käyttöauton moottoriin. Venttiilien säätö
tapahtuu muuttamalla venttiilin karan ja, venttiilin-
nostimen välissä, sijaitsevien välilevyjen paksuutta.

Suunnittelutavoitteet
Rover 2000:n suuntaviivat ja tavoitteet saneltiin

jo runsaat viisi vuotta sitten, jolloin Rover lienee kaa-
vaillut viimeisimmästä kaasuturpiiniautostaan saa-
miensa kokemusten soveltamista käytäntöön sarja-
valmisteisessa henkilöautossa. Pääasiallisena tavoit-
teena oli suorituskyvyltään ja mukavuudeltaan kor-
keinta luokkaa edustava henkilöauto. Viiden vuoden
työn ja noin 900.000:n koeajokilometrin jälkeen
sarjavalmistukseen päässeen auton on aivan ilmei-
sesti onnistunut täyttää tehtaan sille asettamat tavoit-
teet.

Mukavuuden tavoittelemisesta - ja saavuttami-
sesta - puhuu se, että uusi Rover on käytännössä nel-
jän hengen auto. Jokainen istuin on erillinen,
nojatuolimainen, aidolla nahalla verhoiltu kotelo-
istuin, mutta takaistuinten välissä oleva käsinoja voi-
daan kääntää ylös selklänojien väliin, jolloin taakse
saadaan kolmas - hieman epämukava - paikka. Mat-
kustus- ja ajomukavuutta lisäävät vielä portaattomasti
säädettävät etuistuinten selkänojat, kojelaudan ylä-
puolella oleva kätevä pakettihylly, kojelaudan
alapuoliset, lukittavat säilytyslokerot ja ohjauspyörä,
jonka korkeus on säädettävissä.

"Kultivoitunuf' jousitusjärjestelmän vaikutus ajo-
mukavuuteen on epäilemättä suuri - englantilaiset
autolehdet väittävät uuden Roverin kuuluvan aj omu-
kavuudeltaan kolmen parhaan eurooppalaisen au—

ton joukkoon -ja hyvälle suorituskyvylle osataan var-
masti antaa arvoa.

Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että Rover 2000:n
avulla tehdas on saavuttanut tavoitteensa huolimat-
ta niiden korkeasta tasosta. Tosin auton hintakin
tulee olemaan aika juhlallinen - Englannissa se on
1264 puntaa, eli suunnilleen yhtä paljon kuin saman
tehtaan mallilla 95 - Suomessa todennäköisesti 11.

17000 - 18000 mk.

Teknillisiä tietoja
Moottori:
Sylinteriluku: 4
Sylinterimitat: 85,7x85,7 mm
Sylinteritilavuus: 1978 cmi
Puristussuhde: 9,0
Suurin teho: 90 hv/5000 k/min
Suurin vääntömomentti: 15,5 kpm/2750 k/min
Voimansiirto:
Kytkin: Kuiva yksilevyinen kytkin
Vaihteisto: Nelivaihteinen, kaikki vaihteet synkro-
noitu, lattialle sijoitettu vaihdevipu
Kokonaisvälityssuhteet: 1: 12,83; 11: 7,55; 111: 4,94;
IV: 3,54; per.: 12,14

Alusta:
jousitus, edessä: erillinen, vaakasuorat kierrejouset,
kallistelunvaimennin, takana: De Dion-akseli, kierre-
jouset, edessä ja takana putkimalliset iskunvaimen-
timet.
Ohjauslaite: Adamant-Marles kierukka ja rulla.
jarrut: Dunlop levyjarrut edessä ja takana, ohjaus-
tehostin.
Rengaskoko: 165-14 tai 6,50-14

Mitat:
Akseliväli: 263 cm
Raideväli: Edessä 135 cm, takana 133 cm
Pituus: 45?) cm
Leveys: 163 cm
Korkeus: 139 cm
Maavara: 22 cm
Kääntöympyrän halkaisija: 10,7 m
Omapaino: n. 1260 kg

Tekniikan Maailma 1 2/ 1963

Rover 2000 valittiin 1964 vuoden autoksi ja
Rover SDl valittiin 1977 vuoden autoksi.
Molemmat valinnat teki kansainvälinen raati.
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Sotaväen urheilujoukot
Suomessa Puolustusvoimien Urheilukoulu täyttää

tänä vuonna 20 vuotta. Siellä palvelevat ovat muuta-
maa harvaa poikkeusta lukuunottamatta muiden kuin
moottoriurheilulajien lupaavia tulevaisuuden
tähtiämme. Suomessa jako on perinteisesti asettanut
autoilijat ahtaalle niin urheilussa kuin verotuk-
sessakin! Englannissa on katto korkeammalla ja
moottoriurheilullekin löytyy armeijassa sijansa. Oli-
sihan se toki somaa, jos meilläkin jyväskylässä
ilmoittajan kohdalla silloin tällöin olisi painettuna
esimerkiksi "Toni Gardemeister, Scat, Puolustusvoi-
mien Urheilukoulu” tmsl

Englannin ar-
meija on kustan-
tanut rallimie-
histöjä kotimaan-
sa kilpailuihin ja
myös suuriin ul-
kolaisiin tapahtu-
miin, rnm. Monte
Carlon ralliin, jo
ainakin puolen

vuosisataa. Kuusikyinenluvulla jopa merimiehetkin
ajoivat Montea, muistan eräiden autojen ilmoittajana
olleen Naw ja samalla tavalla RAF eli Kuninkaalliset
Ilmavoimat ovat myös olleet mukana rallia ajamas-
sa.

Edellisessä Rover Ystävät -numerossa jo toivoin
saavani briefausmateriaalia näistä brittiarmeijan har-
rastuksista evl Bob Birrell'iltä, mutta kuukausiin ei
ensimmäisiin keskusteluihin tullut jatkoa - mies oli
puhelinvastaajan mukaan milloin missäkin päin maa-
ilmaa harjoituksissa. Kuitenkin tämä "Exec Sec of the
British Army Motoring Association” oli delegoinut
asian eteenpäin, joten nyt on uskoa saada tulevai-
suudessa tutustua juurta jaksain ”armeijan ralli-
joukkoihin” - ja jos matkani Englantiin sattuisi sopi-
vasti, näkökulma syntyisi paikan päällä jonkun ral-
lin aikana.

Majuri Alan Paramore (Manager LEX ARMY Rally
Team, Ministry of Defence) otti yhteyttä ja tarjoutui
toimimaan isäntänä jossain kansainvälisessä rallissa,
jotta heistä kertova artikkeli saisi kelpo taustatiedot.
Heti alkajaiseksi hän tiedusteli, olisinko tilaisuudes—
sa olemaan Islannissa 2—4 pv syyskuuta, jolloin siellä
ajetaan järjestyksessään viides Rally Reykjavik. Ei Is-
lanti suomalaisille täysin tuntematon ole, onhan siellä
joka vuosi ollut muutama suomalainen ajamassa ky-
seistä rallia ja itsekin olen saanut järjestäjiltä kutsun,

siinä oli oikein sikäläistä moottoriurheilua koskeva
mainosvideokin mukana! Tällä erää matka kyllä jäi
tekemättä, samaan aikaan kun on oltava matkalla
Puolaan oman ralliurheilun sponsorini kutsumana.
Toki tilaisuuksia tulee myöhemminkin, esimerkiksi
ensi kevään Wales'in ralli, johon osallistuvat Englan-
nin avoimeen rallimestaruuteen tähtäävät ajokit
(huoniattakoon, että Tapio Laukkanen on oleva 1999
Englannin mestari”), Historic—ralliautot sekä sotilas-
luokat. Hyvää ei odota liian kauan.

Että Army pa-
nostaa ralliin, sel-
visi äsken saamas-
tani majuri Para—
more'n kirjeestä:
Islannin rallimat-
kalle viedään
(lentäen?) peräti
viisi kappaletta

Land Rover 90ztä sekä yksi kummajainen, vuoden
1969 Series 2

Light—weight, jol-
la tii-niin johtaja
Para-more toivoo
pääsevänsä rallin
yleiskilpailussa 10
parhaan jouk-
koon. Tämä Lan-
tikka on ilmeisen hyvä tehopainosuhteeltaan, aivan
toista kuin "normaalit” Lth. Evl Birrell kertoi mi-
nulle aiemmin juuri tällaisesta autosta, että heillä on
joku aikoinaan ilmakuljetuksiin tehty erikoisen ke-
vyt malli - prototyyppisarjaa - ja erittäin edullisen
painon vuoksi he pitävät tätä kovakuluista "vanhus-
ta” kilpakäytössä.

Eivät muuten tuon Islannin retkikunnan autot
noihin kuuteen kilpuriin loppuneet. Mukana viedään
Englannista kilpailuhuoltoa varten vielä viisi
Defender XD TUM mallia, jotka ovat uuden military
specification”in mukaisia. Ja tälläisen huoltoauton
kyytiin sitä olisi päässyt Reykjavikin rallin ajaksi,
arvatkaa harmittaako, mutta edessäpäin on toki tule-
massa uusi tilaisuus. Siihen asti tutkitaan muita
Roverillisia asioita.

Happy Roverin g!

Kari TT
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Roverin Birminghamin tehdas
valmistautuu uuteen Miniin

Rover on aloittanut Englannin suurimman,
Birminghamissa sijaitsevan tehtaan uudistustyöt.
Uudistuksilla luodaan tuotantovalmiudet uuden Mi-
nin valmistamiseksi.

Työt on aloitettu 25000 mg käsittävän rakennuk-
sen kunnostaniisella, jossa uusi Mini kootaan.

Kunnostustöiden jälkeen Minille rakennetaan uusi
kokoomalinja. Tuotanto aloitetaan vuoden 2000 lo-

pussa. Tehtaan kokonaisinvestoinnit yltävät 400 mil-
joonaan puntaan.

- Tämä on Roverin Birminghamin tehtaan ensim—

mäinen muutosvaihe. Uudisituksen myötä tuotanto—
laitoksesta tulee erittäin kilpailukykyinen ja tehokas
autotuotantokeskus, Roverin hallituksen puheenjoh-
taja, professori YVerner Sämann sanoo.

Kirjat www.alfamer.fi
Rover P4 "The complete Story” 247 mk 13»

Rover P5 and 5B "The complete Story" 247 mk
Rover 801 ”The complete Story" 247 mk
Land Rover "Simply the best" 271 mk
Range Rover Restoration Manual 223 mk

'UieComy 85 ?)

Videot
Camel Trophy 1998 153 mk

Extreme 4WD and Off-Road 176 mk

Off-Road Driving School 112 mk

Land Rover, Best of British 199 mk

Erikoiskirjakauppa Alfamer Oy& Hämeentie 68, 00550 Helsinki

Avainna ark. 9— 7 7, la 70— 14

Puh. (09) 774 2810

www. alfamer. Ii luimilamme myös postiennakolla

"Vanha,” ll/Iini Cooper

Tehtaan kunnostaminen aloitetaan osuvasti Mi-
nin 40-vuotisjuhlavuonna. Sämann uskoo, että uusi
Mini vie auton maineen menestyksekkäästi ensi vuo-
situhannelle.

”Uusi” Mini
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Lomamatkalla Ruotsissa
Kevättalvella -99

alkoi Winqvistin Aki
yllyttämään mukaan-
sa Gotlantiin paikalli-
sen maastoajokerhon
järjestämään tapahtu-
maan. Vähän em-
mimme ja pohdim-
me, kannattaako sin-
ne asti lähteä offia
ajelemaan.

Kesän kynnyksellä
sitten jo varailimme
paikkoja Helsinginja
Tukholman välille, ja
pohdimme kauanko

sillä reissulla ehditään olemaan. Kuukautta ennen
lähtöä iski paniikki. Lautta Nynäshamnista Visbyhyn
oli varaamatta. Lisäksi ei ollut mitään käsitystä
majoituksesta Gotlannissa. Hetken haimme vapaa—
ehtoista soittamaan paikalliseen majoitusliikkeeseen,
mutta kun niitä ei löytynyt, soitin ihan itse. Viking
Line hoiti lauttapaikan varaamisen näppärästi lähet-
tämällä Gotlantiin faxin, johon odotettiin vastausta
muutama päivä. Vastauksessa kerrottiin, että
haluamallenne vuorolle ei ole tilaa. No eikun uusi
faxi menemään. Ja löytyihän sieltä lopulta tilaa meil-
lekin.

Lähtöhetkellä Helsingistä 3.8.1999 satamassa
saimme automme laivaan ja jopa iso perhehytti oli
meille varattu. Totesimme onnistuneemme edes jos-
sain kohdassa. Enää oli muutama epävarmuustekijä
matkassa.

Saavuimme Tukhol-
maan keskiviikkoaamuna
4.8. ja suuntasimme
Rangejen keulat kohti
Kolmärdenin eläinpuis-
toa. Emmehän tietenkään
olleet saaneet lautta-
paikkoja Gotlantiin samal-
le päivälle. Kolmärden oli
valtava alue keskellä met—

sää. Aloitimme saamamme
hyvän neuvon mukaisesti
ajamalla safarin. Hiekkatie
vie läpi safaripuiston, jossa omissa aitauksissaan oli
mm. karhut, leijonat ja kirahvit. Lisäksi näimme

monta Freelanderia, jotka tuntuivat olevan puiston
henkilökunnan käytössä. Lisäksi he käyttivät
Defendereitä.

Safarin jälkeen menimme eläintarhaan. Siellä
näimme uskomattoman paljon eläimiä, vaikka oli—

kin hellepäivä. jopa jääkarhut ja tiikerit olivat ulko-
na nähtävil—
lä, toisin
kuin eräässä
kotimaises-
sa tarhassa,
jossa hel-
teellä näkee
tuskin taljo-
jakaan. Del-
finaariossa
oli hieno
show, jossa delfiinit temppuilivat todella taidokkaas-
ti isossa altaassa.

ja vierailun huipennukseksi ajoimme safari-
puiston läpi hitaan puolen ykkösellä vielä uudestaan.
Perässä ajaneet eivät luultavasti pitäneet ajotavas—
tamme, mutta olimme ohjeen mukaisesti liikkeellä
koko ajan.

Maksilippu, eli koko lysti maksoi 235 kruunua/
aikuinen.

Eläintarhasta suuntasimme kohti Nynäshamnia.
Ajoimme takaisin kohti Tukholmaa, kunnes opasteet
johdattivat meidät pikkuteitä satamakaupunkiin.
Sieltä olimme varanneet hotellista huoneet aamiai-
sella.

Torstaiaamuna aamiai-
senjälkeen käänsimme
keulat kohti satamaa. Sa-
tamassa pääsimme korke-
ampien kulkuneuvojen
jonoon, jossa oli ennes-
tään muutama Range ja
tuli vielä meidän jälkeen-
kin muutama Lantikka.
Pikalautta tuli Gotlannis-
ta, tyhjensi kuorman ja
lastasi meidät uumeniin-
sa. Pikalautalla matka kes-

ti kolmisen tuntia. Tarjolla oli istumapaikkoja, pieni
pallomeri, yläkerran kahvila ja alakerran ravintola
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sekä pieni kirjakauppa. Matka kului istuskellessa ja
matkailuesitteitä lueskellessa.

Visbyssä ajoimme suoraan Kneipbyn leirintäalu-
eelle varmistamaan majoituksemme. Yllätyksekseni-
me olin saanut varatuksi meille juuri sellaisen
asumuksen kuin olin kuvitellutkin varanneeni. Ai-
noa ongelma oli se, että olimme paikalla klo 13 ja
avaimet sai vasta klo 15 jälkeen. Löysimme samalta
leirintäalueelta myös Terräng Safarin toimiston, jos-
sa pystyi ilmoittautumaan tapahtumaan. Kaikki on-
nistui pienen odottelun jälkeen myös englanniksi,
koska heidän ruotsinsa oli niin huonoa, ettei meikä-
läisellä kouluruotsilla siitä ottanut selkoa.

Päivän ohjel-
massa oli muta-
kisa. Canin trop-
hyyn osallistuvat
joukkueet ajoivat
ensin ja sen jäl-
keen muu väki
halujensa mu-
kaan. Kisassa piti
ajaa mutaränni

edestakaisin kahdesti ja saada toisella kerralla mah-
dollisimman sama
aika kuin ensim-
mäisellä kierrok-
sella. Kun kisa oli
ohi, pääsivät pojat
rypemään kurassa
oikein kunnolla.
ja kyllä ne rypi-
vätkin.

Illalla tutustuimme Visbyyn vanhaan muurien
sisäpuoliseen osaan ja muihin lähinähtäwyksiin.

Perjantaina joukkomme hajaantui kahtia. Diesel-
Range suuntasi kohti pohjoista, ja me lähdimme
bensa-Rangella seuraamaan Canin-trophyn finaalia
läheiselle ampuma-alueelle. Finaalissa kaksi joukku-
etta joutui hakemaan läheiseltä mäeltä sähköhellan,

kyydissään levy kananmunia. Munia ei saanut haj oit-
taa, mutta hella piti saada mahtumaan pelti-
laatikkoon siten, ettei mikään osa ollut laatikosta ul-
kona. Lisäksi joukkueiden piti keittää yksi kananmu-
na. Suzukit olivat kovilla, kun kuskit yrittivät saada
veden kiehumaan peltiastioissa, toisten pilkkoessa
helloja. Tanskan joukkue voitti, ja ruotsalaiset tuli-
vat niukasti toisiksi. Meidän päätavoite, perjantain
safari, oli peruttu kuivuuden takia. Maasto oli sel-
laista, että kun kaksi autoa ajoi peräkkäin niin
taaimmaisesta ei nähnyt mitään pölyn läpi.

Safarin sijaan suunnistimme armeijan ylijäämä—
myyntiin, joka oli auki juuri silloin. Tutustuimme sa-
tojen muiden kanssa Ruotsin armeijan vanhoihin
tavaroihin, mutta koska olimme kaukana kotoa ja
ryysis oli niin kauhea, emme sortuneet ostoksiin. Olisi
kyllä saanut hakkuja irto- sekä kiinteillä varsilla,
rautakankia, villasukkia ja työpukuja halvalla, puhu-
mattakaan lakanoista ja peitoista sekä kumi-
saappaista.

Teimme myös pienen maakuntamatkan, ja löysim-
me itsemme sementtitehtaan avolouhoksen reunalta.
Näky oli kyllä komea. Tehdas tekee 85 % Ruotsin
sementistä. Majoituksemme vieressä oli paikallinen
automuseo. Tutustuimme sen kokoelmiin, joista suu-
rin osa oli mopoja ja moottoripyöriä sekä polkupyö-
riä. Lisäksi seurasimme mikroautoradalla ajelevien
edesottamuksia.

Kuka erottaa kuvasta näillä kohdin % ”hyllyllä” olevat kolme
valtavan kokoista kuorma-autoa.

Illalla oli jeeppitapaamiseen liittyvä Crazy games,
jossa kolmihenkiset joukkueet ottivat toisistaan mit-
taa mitä erilaisimmissa lajeissa. Taas meni voitto Tans-
kaan. Lajeista ei tässä sen parempia selvityksiä, kos-
ka ne ovat käyttökelpoisia myös Rover Ystävien
ajeluissa.

Lauantaina oli ohjelmassa Ruotsin trial cupin osa-
kilpailu. Kisassa oli jo Harjusta tutut neljä luokkaa.
Olipa joissain autoissa mainostarrat Euro-trialista, eli
olimme nähneet heidät viikkoa aiemmin Suomessa.
Radat olivat ahtaan oloisia näin suomalaisittain. Oli
ylämäkeä ja alamäkeä, sekä protoille kivikkoa. Lisäksi
ihmettelimme autokuntia, joilla luki ovessa nume-
ron yläpuolella "debudant”. Mutta selvisihän se, he



ovat aloittelevia kilpailijoita, jotka yhden kauden aja-
vat lähdöstä maaliin helpointa väylää.

Tulokset ovat oheisessa valokuvassa. Huomatkaa
Luukkasen Sepon hieno kolmas sija Protoissa.

Illalla oli palkintojen jako ja iltajuhla leirintäalu-
een ravintolassa. Koska olimme todenneet kielimuu-
rin olevan kor—

keamman kuin
k a u p u n g i n
vanha muuri,
lähdimme va—

paaseen aje-
luun Toftan
ampuma-alu-
eelle. Siellä
kiersimme ki-
saradat Rangella ja totesimme niiden olleen todella-
kin ahtaat. Maasto oli kuin klinkkereillä olisi ajellut.
Iloinen helinä kuului kun liuskekivet pomppivat ren-
kaan sutaistessa. Välillä ajoimme kuin deputantit, toi-
sinaan kokeilimme mahtuiko tuosta tosiaan. Lisäksi
kokeilimme Rangen kiipeämisominaisuuksia, tarjol-
la oli todella hyviä nousuja. jäimme kuitenkin kai-
paamaan alkuasukas-opasta, jotta olisimme voineet
tutustua paremmin alueen tarjontaan. Ampuma-alue
oli valtava, mutta siellä oli muutamia rauhoitettuja
kohtia. Kartta oli onneton, joten sen perusteella ei
voinut suunnistella.

Sunnuntaina olikin kotimatkan aika. Aamulla kä-
vimme vielä nopealla retkellä Toftan biitsillä. Hiekka-
rantaa oli todella pitkälti. Kun kymmeneltä lähdim-
me lautalla kohti mannerta tuli vastaan jo keskiai-
kaista kansaa. Ehdimme onneksi pois saarelta en-
nen keskiaikaviikkojen alkua. Silloin kuulemma tu-
risteja tulee kymmeniä tuhansia.

Nynäshamnista Tukholmaan ei ollut kuin nelisen-
kymmentä kilometriä, joten olimme lauttajonossa
hyvissä ajoin ennen lähtöselvityksen alkua. Muuta-
ma henkilöauto oli jonossa, mutta me menimme reu-
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naan niiden viereen jonottamaan. ja kuinka ollakaan
olimme vahingossa korkeampien autojen jonossa.
Kun lähtöselvitys aukesi pääsimme ensimmäisten
joukossa luukuille. ja kun lähtöselvitys oli tehty, huo-
masin olevani kakkosjonossa paalupaikalla. Tosin
liikenteenohjaaja ohjasi meidät sivuun ja otti ensin
matalia autoja hyllyllisen sisään. Laivassa pääsin ai-
van keulaan, jouduin peruuttamaan taskupysäköin—
nin kahden rekan muodostamaan taskuun.

Laivalla sitten taas syötiinkin, ja kun oli kerran-
kin alibi (Marika 1.5 v.) mukana, niin tutustuttiin
pallomereen ja leikkihuoneisiin.

Kaiken kaikkiaan ihan hyvä matka. Hieman ehkä
kallis, olihan matkassa kaksi autoa, kolme aikuista,
yksi opiskelija ja yksi lapsi. Kun mietitte lähteäkö
moiselle matkalle, niin jos saatte porukan kokoon
niin se varmasti kannattaa. jo pelkkä päivä Kolm-
ärdenissa oli hieno. Ihmettelimme niitä, jotka ehti-
vät lautalta eläintarhaan ja takaisin saman illan

lautalle. Luulisi aikataulun olevan liian ki-
reän, tosin Turun lautoilta aikataulut saat-
tavat toimia paremmin. Gotlanti on sen ver-
ran pieni saari, että siihen on helppo tutus-
tua. Mitään kauhean ihmeellistä emme siellä
nähneet, tosin liikuimme bensa-Rangella,
jolla ei edes Ruotsin bensan hinnoilla viitsi-
nyt kauheasti retkeillä.

Syysterveisin jäs.nro 1044. Lisää näke-
myksiä saa jäseniltä 1092 ja 1037, jotka vierailivat
mm. tippukiviluolilla.
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Yksityiskohdat muodostavat kokonaisuuden.
Se on suunniteltu hyvällä maulla ja rohkeudella.

Sen uusin teknologia on verhoiltu aitoon nah-
kaan, puuhun ja kromiin. Se on lämmintunnel—

mainen ja viihtyisä auto. Ennen kaikkea se on
auto, joka ei jätä ketään kylmäksi.
Se on uusi Rover 75.

Rover 75 hinnat alkaen 195.900 mk.
+ toimituskulut 2.500 mk = 198.400 mk.

Lohjan LaatuAutot Oy
Mustikkatie 2, Lohja as - Puh, 019-383 003, fax 383 347 AV ark. 9—18, |a10—14 -Juha Liukkonen 0400—443 962 Tyyli on

vakiovaruste.



, Ro erYstävät

Britit kohtasivat

Britit kohtasivat Fiskarsissa viidennen kerran.

Britti-autoja oli kokoontunut 8.8. Fiskarsiin noin 150. Autot kiilsivät kilpaa auringon paisteessajo 12zta
kertaa. Myös uusi Rover 75 oli esillä Lohjan Laatuautoista.

Seuraavilla sivuilla kuvasatoa tapahtumasta.

Pieni/aja kauniita yk ,tyisko/ztia, mutta, liia/Ldottomia kuvata, kun ne autot on puu, Lattu ni,
kiiltäviksi että ihan häikäisee ilman aurinkolaseja
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Yleisoaänestyksen voittajakaksikko

]. palkinto:
. . 2. palkinto:

ginga/; +4” um. 57” MALI 7, omistaja] Casagrande— ]aguar E—typp Pill/4111411900, omistaja Matti Eloranta
y an ,

Rover MK ]] Rover P5 B
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Kylla on komeata katseltavaa

Rolls Royce Sl Silver Cloud ] -56

Rolls Royce Silver Shadow Daimler Limousine 4200 67113 -71 Wolseley 6/110 -61

15
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]aguar 3.8

Austin, Mini Ford Anglia 1200 -66

MGA 16Ö0
' '

MGA 1600 MK 11

Olipa tällainenkin eksynytjoukkoon.
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Triumph Spit Fire MK3

Triumph TR-4 2.2

Triumph GT-6, 2500 67773

Sunbeam

17
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Eurotrial 1 999

Suomen ensimmäiset off roadin EM-kilpailutjär—
jestettiin Harjun oppimiskeskuksen maastoissa Viro-
joella 28.7 - 1.8.1999.

Tapahtuma alkoi Harjun huumaa -99 4*4 safaril-
la keskiviikkona. Kello 11 lähtivät autoletkat kohti
metsiä. Itsekin olin puhelimitse ilmoittautunut
safareille, mutta se ilmoittautuminen oli eksynyt jo-
honkin. Pääsimme kuitenkin erään letkan jatkoksi,
ja niin me ajelimme vakioautojen letkassa viimeisi-
nä. Maastot olivat taas hyvät, kuten aina ennenkin.
Vakioautojen kuljettajat olivat tyytyväisiä reitteihin,
kunnes tultiin puuhamaassa -reitille, joka oli mer-
kitty kilvellä vaikea. Rata muuttui kivikkoisemmaksi,
ja muutama kuljettaja jätti autoaan sääliessään
kulkuneu- >

*

vonsa läh-
töpistee-
seen. Reitti
kulki van-
hoja latu-
uria ja kal-
lioita pit-
kin. Kärkiautona oli Hummeri.

Yösafari
alkoi illalla
kello 20.
Taas lähtivät
letkat, tosin
harventunei-
na, kohti
metsiä. Oli-
pa vielä yksi
päiväsafarin
a u to ] e t k a

jatkamassa taivaltaan käymättä välillä lähtöpisteessä,
mutta siitä voivat halukkaat lukea lisää Helsingin
Sanomien 2 1 .8. 1999 Auto & Liikenne liitteestä. Täl-
lä kerralla olimme letkassa, jossa oli ainoastaan
Rovereita ja perässä yksi Unimoggi. Maastot olivat -

yllätys yllätys - aluksi samoja kuin aamulla vakio-
autoilla, mutta muutaman pätkän ajettuamme
olimmekin jo tosi kivikoissa. Matka jatkui leppoisasti
pimeyden laskeutuessa metsään. Torstain ollessa jo
hyvällä alulla päätimme safarin ja poistuimme
majoituspaikkoihimme. Itse olin taas Helsingissä
kello 5 aamulla.

Torstaina oli kilpailijoilla vapaan harjoittelun päi-
vä. Itse olin kotona nukkumassa. Safaritoiminta jat-
kui vilkkaana, ja ohjelmassa oli myös offroad -kalus-
ton osallistuminen Kotkan Meripäivien paraatiin.

Perjantaina käynnistyivät varsinaiset mittelöt. Oli
karsintapäivä original ja modified luokille. Itse olin
jaksotuomarina original-luokan jaksoilla kolme ja
neljä. Original luokassa kilpailijoista yli puolet oli
ulkomailta. Sveitsi oli vahvasti edustettuna. Ratames—
tari oli löytänyt tällekin luokalle sellaiset jaksot, että
Virhepisteitä kertyi ja loppukilpailuun saatiin kilpai-
lijat karsittua.

Kun perjantain karsinnat oli ajettu oli ohjelmassa
vielä Nordic Hummer Summitin avajaiset ja Tractor
pulling. Hummerit kokoontuivat yleisön ihmeteltä-
viksi maneesin eteen. Saman aikaisesti järjestäjät
valmistelivat vetokisan alkua. Vetokisassa vedettiin
traktorivetokisoissa käytettävää perävaunua. Tällä
kerralla perävaunua vedettiinkin autoon kytket-
tynä. Aluksi muutama Hummeri suoritti koevedot,
joilla vastus saatiin sovitetuksi autoille sopi-
vammaksi ja vetomatkat kohtuullisemmiksi. Sitten
varsinaisessa koitoksessa Hummerit vetivät kukin

kaksi kertaa saadakseen keskinäisen järjestyksensä
selväksi. Kun Hummat olivat vetäneet kisansa, sai-
vat kaikki halukkaat valjastaa autonsa lavetin eteen.
Suomalaisella Sisulla lavetti sitten saikin sellaista kyy-
tiä, että toiset jäivät kauas taakse. Muita yrittäjiä oli-
vat muun muassa kaksi Unimoggia, jotka pyrkivät
useammalla vedolla selvittämään keskinäisen
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paremmuutensa. Nähtiinpä lavetin edessä myös
Lantikka.

Lauantaina olivat vuorossa standard ja prototype
luokkien karsinnat ja yösafari.

Sunnuntaina olivat kaikkien luokkien finaalit.
Reittejä oli muutettu siten, että jaksot ajettiin eri
suuntaan kuin karsinnoissa, ja muutamia muitakin
muutoksia jaksoissa oli. Lisäksi oli muutama uusi jak-
so. Yleisöä oli paikalla paljon. Kansa vaelsijaksolta
toiselle seuraten kisan kulkua. Vaikka kaikilla jaksoilla
oli toimintaa, kertyi yleisöä runsaasti pahimpien
kivikkojen luokse modified ja prototype luokkien
autojen etenemistä ihailemaan.

Kun finaali loppui kello 17, oli original ja stan-
dard luokissa kolme parasta kilpailijaa ajanut yhtä
vähille virhepisteille. Prototype luokassa kaksi auto-
kuntaa oli läpäissyt radan kolmella virhepisteellä. Ra-
tamestari taikoi uusintaradat, ja jo alkoi eroja tulla.
Kisa huipentui prototype luokan uusintaan. Kaksi
Suomalaista huippukuskia apukuljettajineen ratkoi
mestaruutta todella pahannäköisellä radalla. Ensimm
mäisenä uusi Petri Mattson, joka ajoi uusinnan lapi
virheittä. Toisena uusijana oli jare Salonen, jonka
auto sammui ja sen seurauksena tuli kosketus
reittimerkkiin. Mäen päällä alkoi villi tanssi ja tuule-
tus, kun Mattson juhli voittoaan.

Kisat loppuivat palkintojenjakoon. Palkintoja oli-
vat jakamassa Virojoen kunnanjohtaja yhdessä
Harjun rehtorin
kanssa. Palkinto-
korokekin oli
mitoitettu off
road käyttöön si-
ten, että voittajat
saivat ajaa au-
toillaan korok-
keelle vastaanot-
tamaan palkin-
tonsa.
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Tuloksia:

Original luokassa voitti Horst Tinschert Saksasta
autonaan Suzuki 11180. Toisena oli Andreas Baumann
myös Saksasta Suzuki Sj4l3zlla ja kolmanneksi tuli
Roger Fricker Sveitsistä myös Suzuki Lj413.

Standard luokassa voiton vei Rolf Roth Sveitsistä
autonaan Rover-ystäviä ilahduttavasti Land Rover 90.
Toiseksi tuli Ulrich Baur Sveitsistä myös Land Rover
90zllä. ja kolmas oli Lutz Heilmann Saksasta Toyota
Fj-40:11ä.

Modified luokassa voiton vei Timo Eklund auton-
aan Toyota Bj—42. Toiseksi tuli Harri Parkkinen To-
yota Landcruiserillaan ja kolmas oli Ville Viikari myös
Toyota Landcruiserilla.

Prototype luokassa voiton vei siis Petri Mattson
autollaan Tamagotchi. Toiseksi tuli jare Salonen
Moggsterillaan ja kolmas oli Lars Dahl Ruotsista The
Yellow Spiderillä.

Voittajien on helppo hymyillä.

WEST CAR-TEAM OY

09-325 1511 fax 09-343 1997
Liikkalantie 4, 00950 Helsinki

* ROVER * LAND—ROVER

* AUSTIN * RANGE-ROVER
* JAGUAR * SUZUKI

PS. MYÖS MUUT AUTOMERKIT
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Minulla on vuoden -7?> mallia oleva Range Rover
ja sen kanssa ongelmia.

Ajellessamme joitain viikkoja sitten päällys—
tämätöntä ja kuoppaista tietä tipahtivat bensamittari
sekä öljyn ja moottorin jäähdytysveden lämpömittarit
nollille. Sen jälkeen mittarit eivät ole näyttäneet oi-
kein. Esimerkiksi bensamittarin viisari nousee
ajettaessa ikäänkuin bensan määrä lisääntyisi. Öljyn
ja moottorin jäähdytysveden lämpömittarit puoles-
taan näyttävät liian vähän. Auto toimii ja kulkee täy-
sin normaalisti, mutta ikävä kyllä emme oikein us-
kalla nauttia ajelemisesta Rangellamme kun emme
tiedä kuinka pitkälle bensa riittää tai kuinka kuuma-
na moottori käy.

Onko kenelläkään tietoa, mistä ongelman syytä
voisi lähteä etsimään?

Timo Kuosmanen
puh. 09-1356863, 040-5023125
e-mail: riitta.blomgren(Qkolumbusfi

Ratkaisuksi taisikin jo löytyä jännitteentasaaja.

Ršššfšššš Zššäš .,

ššššläšššši 2325333513 »

äffää??? 3393 » RG?
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, ?šWššššššj ,. RG??? , 3?” % Ršššfäšši 3333413532

KaraasiESPOON JUVANMALMILLA
Juvan teollisuusk 21 B

02920 ESPOO

HuollotKorj auksetVaraosatAutot
mm: Range Rover 3.9 V8 Efi Aut ABS AC 90

Range Rover 3.5 V8 Eli Aut 87
Range Rover 3.5 V8 Carbs 4D Man 82

Rover 820 Styling Edition 89
Rover 3500 P6 Aut 75

Rover 2200 TC P6 Man 75
Rover 75 52

Jaguar XJ-6 Ser 40 2.9 Aut 87

Puh 09—855 517
Fax 09 —8;53; 333391;

Email: karaasiéäkolumbusii
MKI??? %%%?ER QEFENEEEÄR , MER???) RGEHER ?Ršššššaššéšššššš
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Rangeni on vm. -72, eli ei vielä niin kovin
vanhakaan, onhan se sentään ”tuoreempi” kuin
minä. Automaailmassa kaunottareni on ehkä vanhus,
japanilaisittain ikäloppu tai paremminkin sanottu-
na "ei enää olemassa”. Mutta kulkuneuvooni on tänä
kesänä ilmaantunut ongelma, josta britti-auton ei luu-
lisi kärsivän. Olisi heidän luullut oppivan jo tekemään
autoja, jotka sietävät sadetta. Ilman suhteellinen
kosteusprosenttihan on kai siellä saarella vielä suu-
rempi, kuin meillä. jos siis puhutaan normaalista suo-
malaisesta kesästä. Tänä kesänä tuota kosteutta ei ole
ollut turhan paljoa. Tai riippuu kenen kannalta asi—

aa katsoo; kesälomalla ei sateita kaipaa, mutta man-
sikat niitä kyllä kaipasivat. Tai siis ne mansikat, jotka
jäivät tulematta kärsittyään kuivuudesta.

Mutta Rangeni siis tuuppaa parkit päälle aina kos-
tean ilmavirtauksen tullen. Onkin tullut ihmeteltyä
moneen kertaan, että miten ne autot siellä saarella
päijäävät. Vai ovatkohan meidän pisaramme niin
erilaisia kuin siellä kotona, että Rangeni protestoi ja
esittää koti-ikäväänsä valaisemalla sateisia, harmaita
päiviä. Vaan on se ikävää lähteä kauppaan ja todeta
auton luokse takaisin tultaessa, että jaaha, taitaapa
taas sataa, eli akku on tyhjä. Siinä sitä seistään park-
kipaikalla sateessa jäätelön sulaessa kassissa ja
mietiään, että mitäs nyt tehtäis.

Onko kenelläkään ideoita, mitä pitäisi tehdä? Tai
onko kukaan törmännyt kulkuneuvonsa kanssa sa-
maan ongelmaan, siis parkit menevät sateella päälle
ja tyhjentävät akun, ja onko ongelman alkua ja juur-
ta onnistuttu löytämään, vikaa selvittäämään?

Virpi
puh. 09-2977905 tai 0400438436
e-mail: virpiGQarppenet

Rover-Ystavatryn internetfkptišivut ,

http ;I/fwwwfrn';

,

'.yiäity stori'fcoinlrove vstavajt/ jj'

Ilmoittaa mahdollisen osoitteenmuutoksesi
Kari Kuosmaselle!
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Tässä uuden palstamme seuraavat potilaat. Mutta kaipaamme edelleen potilaittemme avuksi osaavia
Rover- ja/tai Land Rover -lääkäreitä. jos sinulla on e-mail ja haluat olla mukana ratkomassa jäseniemme
Rover ja Land Rover -ongelmia, lähetä yhteystietosi sähköpostilla virpiQDarppenet.

jos sinulla taas on näitä Rover- ja/tai Land Rover -ongelmia, lähetä kysymyksesi
e-rnail: vii*pngai'ppe.net
postiosoite: Virpi Arppe, Hornmaksentie 63 B, 02440 Luoma

Sähköpostilla lähetetyt kysymykset lähetämme eteenpäin kaikille vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille
"asiantuntijoillemme” ja heiltä taas takaisin sähköpostilla kysymyksen lähettäjälle. Kysymyksen ja vastauk-
sen julkaisemme seuraavassa lehdessä.

Postitse tulleet kysymykset julkaisemme seuraavassa lehdessä ja vastaukset sitä seuraavassa lehdessä.
Kuka tahansa jäsen, jolla on kysymyksen lähettäjän ongelmaan ratkaisu tai neuvoja, voivat olla suoraan

kysyjään yhteydessä. Otamme mielellämme myös nämä suoraan kysyjälle annetut vastaukset toimitukseen
ja julkaisemme ne muiden iloksi ja hyödyksi tulevissa lehdissä.

Tapahtumia
Tervehdys täältä keskisestä suomesta!!! Suomen Syysajot la 25 9 -99 KytäjälläOffRoad Yhdistys järjestää safarin Pieksämäen
Tinakypärällä 18-19.9.1999 n. klo 12.00 alkaen.

. ” .Kokoontumlnen klo 10 Nurmijärven Essolla(inoottor1-

jos on kysyttävää voipi soitella numeroihin: tieltä Nurmijärven liittymästä ylös), josta lähdetään
040-5883499/Panu tai 0400-643972/Harri8cAnne. letkassa Kymäliö
Ajoalueella on hirsikota ja nuotiopaikat; jossa voi

. " 4 , . F
paistella makkaraa ja ”lämmitellä". 1415336")? Lampuotl 0937907145 0400011700

Terveisin Suomen OffRoad Yhdistys (SORY). PS. "Tavallisilla” maastureilla pärjää hyvin tällä reis-
sulla. Ja nuotioeväät mukaan.

31.7. - 5.8.2000 Norsk Land-Rover Klubbin 25-
vuotis juhlatapahtuma Trond-

heimissa ja sen ympäristössä, Norjassa. Lisää tietoa
internetissä osoitteessa http://www.nlrk.n0/jub2000/

29.9. - 3.10.2000 Deutscher Rover Clubin 25-
vuotis juhlatapahtuma Saksassa.

Lisää tietoa internetissä osoitteessa http://
www.deutscher-rover-club.de/25jahreDRC/
gb25jahre.html
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Hyviä kansalaisia
Olen vakaasti sitä mieltä, että autoilijat, viinan,

kaljan juojat ja muut edesvastuuttomat ovat erittäin
hyviä kansalaisia. Ajatelkaapa nyt kuinka paljon iha-
nia valmisteveroja tuotamme valtion vapaasti
tuhlattavaksi. Voimme olla ylpeitä itsestämme kun
ajamme autoa joka kuluttaa paljon. Veroina menee
kuitenkin suurin osa kuluista. Samoin kun ostamme
uuden auton. Tietääkseni ainoastaan Tanskassa ja Is-
lannissa on kovemmat autohinnat kuin meillä. Ol-
kaamme siis ylpeitä kansalaisvelvollisuuden täyttä-
misestä!

Eräs ystäväni toki on aivan eri mieltä. Hän tutkii
asiaa aivan eri suunnalta. Itsepetos on usein erittäin
hieno asia. Keskustellessamme pensan hinnasta hän
totesi, ettei pensa ole kallistunut. Hän ostaa aina sa-
manlaisella rahalla automaatista. Se on sitten taas
toinen juttu, että auto tuntuu kuluttavan nykyään
enemmän, koska matka aina vain kerta kerralta ly-
henee. Ihmetteli kovasti viimeksi kuinka huonoksi
hänen kotteronsa on tullut koska nykyään täytyy käy-
dä useammin tankkaamassa. Hän epäili toki myös
pensan laatua. jos se vaikka olisi syyllinen.

Ihme muuten, etteivät pensayhtiöt ole keksineet
samaa yksinkertaista kikka kuin terassinpitäjät. Tä-
käläisessä valtalehdessä oli jonkin aikaa sitten juttua
ns. pitkästä, isosta, suuresta vai miksi sitä nyt sano-
taan. Tarkoitan sitä ohramaltaista tehtyä ruskeata
litkua, josta minäkin tykkään. Vanhoina hyvinä ai-
koina iso tai pitkä tarkoitti puoli litraa. Nyt ovat kek-
sineet tällaisen aivan ihanan uuden menetelmän.
Ostetaan uudet mukit, jotka ovatjoko 0,4 litraa tai
jotain aivan muuta. Muttei puolta litraa. Hinta py-
syy samana, tavaraa menee vähemmän ja terassin-
pitäjä tienaa enemmän. Eikö olekin hyvä vinkki
pensa-asemille. Pienentäkää litra 0,9 tai vielä pie-
nemmäksi niin kansa on tyytyväinen. Ihan yhtä mon-
ta litraa samalla rahalla kuin ennen. Nerokasta, eikö
tottar

Uazilla Uraliin
Totesin lehdestä, että suomalaiset KFOR joukot

saivat uudet Discoveryt mukaansa Kosovoon. Ilmei-
sesti meidän urhomme pelkäsivät paikallisten venä-
läisiä kohtaan tuntemaa vihaa eivätkä halunneet. edes
vahingossa tulla rinnastetuiksi venäläisten kanssa.
Tällä kertaa rakas miespuolisten tuntema Intti on
kunniakkaasti vaihtanut Uazit länsikamaan. Niin
ikään Uralit ja Kamazit ovat saaneet jäädä kotiin.

Sisulla eteenpäin! Olisiko asia nyt niin että Nato hää-
möttää mutkan takana, vai olisiko asianlaita taas tun-
nettua suomalaista reaalipolitiikkaa, eli jos joudum-
me rauhanturvatoimiin vaikkapa Dagestanin taikka
jonnekin muualle entisen NL:n alueelle, niin van-
hat kunnon Uralit ja Uazit ovat taas arvossa arvaa-
mattomassa. Pasit muuttuisivat alta aikayksikön taas
BMPzeiksi tai BTRziksi .

Bongausta
Kun tässä joudun aina silloin tällöin liikkumaan

Etelä-Suomen teillä olen ilokseni havainnut, että
Rovereiden bongaamisesta on tullut lähes tylsää. Nyt
niitä näkyy liikenteessä. On ollut myös mielenkiin-
toista seurata autotoimittajien reaktioita. Pari vuotta
sitten oli ääni kellossa erilainen. Brittiläisyyttä hau-
kuttiin alimpaan kuoppaan. Nyt on ääni eri. Kehu-
taan kunnolla ja annetaan arvoa. Olisivatko oppineet
jotain Romuluksen pakinoista?

&;'amouus Romulus

vasa atk
,

jäsenmaksu on 150 mk/vuosi.
Ainaisjäsenmaksu on 1500 mk.
Tili: 143030-42624
Maksaessasi muista mainitajäsennumeroja
jäsenen yhteystiedot!

Rover-ystävien INFO-taulut löytyvät:
Karaasilta,
juvan teollisuuskatu 21 B, Espoosta ja
Off Road Centeristä,
Läkkisepäntie 22, Helsingistä.
INFO-tauluilta löytyy tietoa tapahtumista,
joista ei ehditä muuten ilmoittaa.
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Ilmoituksia
Ostetaan

P4:n ehjä ohjauspyörä

Kari Tossavainen, puh. 019-5 75 4153

Vaihdetaan
Range Rover -72, 3.5 1V8 -78,
Maalattu ja verhoiltu sisältä uudelleen (harmaa/
musta), ulkopuolelta maalattu uudellen (tumman vih-
reä). Kahdet renkaat vanteineen. Vaihdetaan tilavaan
perheautoon (ei japanilaiseen eikä ranskalaiseen)

Virpi Arppe, puh. 09-2977905 tai 0400438430

Kerhosopissa
Hihamerkit: 20 mk (II-laatu)
Kenkäpussit: 20 mk
Tarroja löytyy myöskin.

Myydään
Rover P5 3 litre MK II -65 AUC-82,
inanuaali+ylivailide, museorekisteröity -97, katsas—
tettu 5/99, kesä— ja talvirenkaat löytyy, ollut Suomes-
sa uudesta ja on edelleen samoilla mustilla kilvillä.

Auto on musta, sisusta punainen. Maalipinta on huo-
no ja kromeissa laittamista.

Auto on myynnissä VAIN Rover -ystävälle.

Voin vaihtaakin ulkosäilytystä kestävään Roveriin
esim. Land -sellaiseen?

Asiallisia tarjouksia kuunnellaan numerossa:
0400-864622
sähköpostia voi lähettää: ollimatti.havankaQchaaii

Olen myös kiinnostunut edullisesta talvisäilytyspai'
kasta Tampereelta tai ympäristökunnista, mikäli
kukaan ei Roveriani halua omakseen.

Rover P4 75 -51, cyklooppi-malli,
Varaosiksi tai kunnostettavaksi.

Paavo, puh. 018—31881 tai 040—5464881

Rover 3500 Vanden Plas -84,
Ajettu 230000 km, tekniikka tuoreempaa (tehty pal-
jon kuntoa ylläpitävää huoltoa)

Range Rover 5-door man -83,
ajettu 217000 km, hyväkuntoinen runko ja kori, si-
sältä siisti, tekniikka toimii

Markku, puh. 0400-011700

Rover P6 2000 SC -67,
Väri ruskea, nahkapenkit, mustat kilvet, katsastettu,
alkuperäiskuntoinen. Hp. 15 000 mk.

Timo Niinioja, puh. 0500-540 123




