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Helsinki 2009–07–23

Arvoisa Fiat 130 -harrastaja

Tämänvuotinen kesäkokoontuminen pidetään lauantaina elokuun kahdeksantena päi-
vänä Tuusulan ja Sipoon seudulla. Tapahtuman ohjelma on pääpiirteissään seuraavan-
lainen:

09.30–10.00 Kokoontuminen Tuusulassa

 Osoite: Jusslan Ruosteenesto, Jusslansuu 7.

 – kahvitarjoilu

 – rompetori (tuo mukanasi tavaraa, josta haluat luopua)

 – valokuvien katselua (tuo omat kuvasi muiden nähtäväksi)

 – huomionosoitukset

12.00 Tutustuminen Raimo Stenvallin automuseoon

13.00 Ravintola Onnela 

 – lounas

14.30 Autojen valokuvaus Tuusulanjärven rannalla

15.00 Vierailu Veijo Pesosen luona

 Veijo on museoajoneuvotarkastaja ja merkittävä vanhojen italialaisten autojen harrastaja.

 – tietokilpailu

16.00 Paippisten Moottorikahvila

 – kotiinlähtökahvit

Lisätietoja tapahtumasta antaa Pertti Halme, pertti.halme@ruosteenesto.eu tai puh. 
041 528  9059.

Tervetuloa mukaan kaikki kerholaiset, joko Fiat 130:llä tai jollain muulla (huonommalla) au-
tolla, toivottavat Deici ja Pertti.

tällainen ulkopuolisen ratin avulla paine
ilmalla ohjailtava leluauto oli myynnissä 
Georgiassa hintaan 170 euroa.



Bellissima-lehden uusi postituskäytäntö ja siitä seurannut omien jäsenkirjeidemme totu-
tun ilmestymisrytmin muuttuminen sai minutkin sekoamaan ja unohtamaan viimevuoti-
sen kesäkokoontumisen raportoinnin edellisessä jäsenkirjeessä. Tulkoot muistelut viime 
kesältä siis tähän kirjeeseen.

Vietimme pilvisestä ja ajoittain sateisesta säästä huolimatta erittäin antoisan päivän 
Turussa. Aluksi kokoonnuimme Fiat 130:n arvolle hyvin sopivaan Turun vanhaan keskus-
taan ja valokuvasimme autot tuomiokirkon edustalla. Autoja oli paikalla neljä kappaletta, 
kaikki berlina-mallisia. Seuraavaksi tutustuimme Turun Sanomien automuseon mielen-
kiintoiseen kokoelmaan, minkä jälkeen teimme ajolenkin hienoissa maisemissa ja pysäh-
dyimme kahville Ruissalon Honkapirttiin. Ruissalosta siirryimme Aurajoen varteen, josta 
käsin teimme laivaristeilyn Naantaliin nauttien samalla ruokapöydän antimista. Suuret 
kiitokset Matille ja Pekalle hienon tapahtuman järjestämisestä! Toivottavasti saamme 
tänä vuonna Tuusulaan paremman ilman ja useampia autoja paikalle. 

Koska Delta-auto on päättänyt lakata tukemasta Bellissiman postituskustannuksia, 
joudumme mekin sisarkerhojemme tavoin nostamaan jäsenmaksua. Meidän tapauk-
sessamme asia hoidetaan pitämällä summa samana mutta muuttamalla laskutus-
kausi puolestatoista vuodesta yhdeksi alkaen tulevalta kaudelta. Jäsenmaksu kaudelle 
01.07.2009–30.06.2010 on siis 20 euroa, ja sen voi maksaa joko Pentti Heinosen tilille 
102450-336569 tai käteisellä kesäkokoontumisessa.

Tarkoituksemme on julkaista kerhon jäsenluettelo autotietoineen, joko syksyllä ilmes-
tyväksi kaavaillun juhlajulkaisun yhteydessä tai siitä erillisenä julkaisuna – lopullinen 
toteutus tapa päätetään myöhemmin, kun juhlajulkaisun formaatti ja sisällön laajuus on 
selvinnyt. Jäsenluetteloa varten tarvitsemme jokaisen kerholaisen autosta/autoista 
seuraavat tiedot: rekisteritunnus, mahdolliset edelliset rekisteritunnukset, valmiste-
numero, ulkoväri, sisustuksen väri ja vähintään yksi valokuva joko digitaali- tai paperi-
muodossa. Pyydän ystävällisesti teitä kaikkia näkemään sen verran vaivaa, että toimitat-
te nämä tiedot minulle joko sähköpostitse tai kirjeitse osoitteeseen Näyttelijäntie 12 A 3, 
00400 Helsinki. Mikäli et halua omia tietojasi julkaistavan, ilmoita siitä minulle syyskuun 
loppuun mennessä.

Toivotan erinomaista kesän jatkoa, ja Tuusulassa tavataan!

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