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Hyvä Fiat 130:n ystävä

Kesäkokoontuminen pidetään Helsingissä lauantaina elokuun 11. päivänä. Tapahtu-
man ohjelma on pääpiirteissään seuraava:

11.00 Kokoontuminen Pentti Heinosen luona

 Kokoonnumme osoitteeseen Karstulantie 2 kello 11 alkaen. Paikka lienee kaikille tuttu,  
 mutta ajo-ohjeita saa tarvittaessa Penalta (09-711 324 / 040 816 3953).

 Penalla on runsaasti uusia varaosia myynnissä, kannattaa tulla ajoissa paikalle tekemään  
 löytöjä.

12.30 Autojen kuvaus Vallilan puistossa

 Penan naapurissa sijaitseva puisto takaa edustavat puitteet autojen kuvaamiselle.

13.00 Helsingin Automuseo

 Siirrymme letkassa ajaen Helsingin Automuseoon, jonka osoite on Munkkisaarenkatu 12.

  Yksityisen Aimo Astalan säätiön ylläpitämän museon autokokoelma käsittää noin   
 50 ajoneuvoa, ja erityisen merkillepantavaa on museon poikkeuksellisen kattava pienois- 
 mallikokoelma. Museossa on esillä Euroopan laajin Mercedes-Benz-pienoismallinäyttely  
 sekä täydellinen Matchbox Yesteryear -kokoelma 1950-luvulta lähtien. Yhteensä pienois- 
 malleja on yli 3000.

14.30 Lounas ravintola Basilicassa

 Automuseosta siirrymme nauttimaan lounasta italialaistyyppiseen ravintola Basilicaan  
 osoitteeseen Kellosaarenranta 2.

 Lounaan jälkeen pidämme Fiat 130 -aiheisen tietokilpailun. Voittajalle luvassa yllätys- 
 palkinto.

Muistathan taas juhlistaa Museoajoneuvopäivää 9. kesäkuuta! Tuo suurella vaivalla 
vaalimasi aarteet kansan ihmeteltäväksi. Valtakunnallinen päätapahtuma on Kangas-
alan Mobilia-museossa, minkä lisäksi on runsaasti alueellisia tapahtumia. Helsingissä 
kokoonnutaan Mäntymäen kentällä kello 10–14. Ota vaikka siirtokilvet ja tule paikalle 
keskeneräisellä projektilla – pääasia, että vanhoja ajoneuvoja liikkuu mahdollisimman 
paljon ja tekemämme kulttuurityö saa näkyvyyttä.

Lisätietoja: www.mobilia.fi



Myydään FIAT 130 B 1974 lievä projekti. Väri hopeanharmaa, sininen kangassisustus. 
Ilmastointi, sävylasit, lukkoperä. Auto on seissyt yli 25 vuotta. Juuri tehty kansiremontti, 
jonka yhteydessä moottori maalattu alkuperäisillä sävyillä, samoin konehuone hitsattu 
ja maalattu. Muutkin hitsaukset tehty. Alkuperäinen maalipinta vaatii ylimaalauksen. 
Samaan kauppaan kuuluu myös varaosa-auto FIAT 130 B 1973, sininen, huonokorinen, 
kaikki osat tallella, kone jumissa. Hopeanharmaa auto sijaitsee Pirkkalan lentokentän 
läheisyydessä Tampereen ohitustien varrella ja varaosa-auto Vammalassa. Autot myy-
dään mieluummin yhtenä pakettina tarjousten perusteella. Tiedustelut: Simo Salonen, 
0400-639626, simo.salonen@pp4.inet.fi.
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