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Hyvä Fiat 130 -harrastaja

Kevätkokous pidettiin helmikuun alussa jo tutuksi tulleessa Hämeenlinnan Piparkakku-
talossa. Yhdeksän aktiivista jäsentä oli paikalla, ja kevättalvinen lauantaipäivä kului mu-
kavasti hyvästä seurasta ja lounaasta nautiskellen harrastukseen liittyvää keskustelua 
unohtamatta.

kaj Hedvall, Henrik nederström, Pentti Heinonen ja unto tervo Piparkakkutalon kabinetissa.

Kesäkokoontuminen pidetään lauantaina elokuun 11. päivänä. Tällä kertaa tapahtuma 
on todennäköisesti Helsingissä tai Helsingin ympäristössä.

Ohjelmaksi on alustavasti kaavailtu muun muassa automuseovierailua, ja itsestään-
selvästi tapahtumaan kuuluu kerhon perinteiden mukainen lounas. Mitään tarkempaa 
ohjelman tai aikataulun osalta ei vielä ole päätetty, hyviä ehdotuksia otetaan mielellään 
vastaan.



Fiat 130 Coupén valmistusmääristä on saatu tietoa. Mallia valmistettiin vuodesta 1971 vuo-
teen 1976 yhteensä 4474 kappaletta, kappalemäärien jakautuessa vuosittain seuraavasti:

 1971 —  411
 1972 — 1955
 1973 — 1167
 1974 —  547
 1975 —  149
 1976 —  245

Jos jollakulla on tietoa Berlinan vastaavista
luvuista, otan tiedon mielelläni vastaan ja julkaisen sen tulevissa jäsenkirjeissä.

Saimme kerhon ulkopuoliselta taholta ystävällismielisen vinkin. Mikkeliläisellä auto-
hajottamolla on jo pitempään majaillut yksi Fiat 130, joka kuulemma vuoden alussa on 
nostettu linja-auton katolle hyvin näkyvälle paikalle. Purkamo sijaitsee Pieksämäentien 
varressa, ja sen internetsivujen osoite on www.savon-auto-ala.com ja puhelinnumero 
015-165 060 tai 0400 655 707.

Tuo yksilö kannattaisi varmasti hakea talteen, sillä siitä luultavasti saisi paljon käyttökel-
poisia osia.

Halutaan ostaa Fiat 130. Myynnissä olevasta yksilöstä voi lähettää lisätietoja sähköpos-
titse. Hassan Balushi, Bahrain, rossoneri6@hotmail.com.

Minulla on vielä jäljellä pari kappaletta tehtaan paketissa olevia kaasuttimen tiiviste-
sarjoja, joista luovun 10 euron kappalehintaan. Lisäksi myynnissä on noin 10.000 kilo-
metriä ajettu vihreä sytytysjohtosarja, hinta 30 euroa. Johdot ovat italialaista laatutyötä, 
muistaakseni merkkiä M.T.A., ja ovat toimineet moitteettomasti. Vaihtoehtoisesti voin 
myydä myös uudet punaiset alkuperäiset Cavis-sytytysjohdot, mutta ne ovat kalliit.

Hyvää kevättä ja antoisaa ajokautta kaikille Centotrentan ystäville!

Henrik Nederström
tiedottaja
Suomen Fiat 130 -kerho
puh. 050 341 5138
henrik@mad.fi
http://www.gruppofiatfinlandia.fi/fiat130/index.html
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