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Tenderi tulee
Oltuaan kym*enisen vuotta arkistojen
kätköissä odottamassa uutta tulemistaan
tulee Tenderi jälleen. Koko on kustannus-
teknisistä syistä muuttunut B5stä A4ksi.
Irhti tulee myös jatkossa olemaan Turun
Kiskoliikennekerho ryn jäsenlehti, joka
lähetetään jänistön lisäksi vain yhdistyksen
sidosryhmille.
Se, miten lehti kehittW, vai kehittyykö,
riippuu jäsenten aktiivisuudesta.
Irhdessä tullaan kertomaan kerhoiltojen
aikataulut yms yhdistyksen toimintaan
liittyvät asiat. Lisäksi tullaan kertomaan
mahdollisuuksien mukaan kaikesta uudesta
ja erikoisesta, mikä harrastukseemme
tiittyy. Pyrimme olemaan ajan hermolla ja
toivomme, että niin omat jäsenemme kuin
kaikki muut sidosryhmämme pitävät mei-
dät ajan tasalla.
Aineistoa ja jutun aiheita voi lähettää
toimituksen osoitteella tai kertoa kerhoil-
loissa.

Esa Lindros
toimitussihteeri

Tenderi
Turun Kiskoliikennekerho ryn
jäsenlehti

'Ioimitus

Mika Rantala vastaava
Olli Savela
Esa Lindros

Toimituksen osoite
Tenderi
PL 61

2052i TURKU

Märklin Magazine
Irhteä voi taas tilata suoraan Suomesta.
vuosikerta sisältää 6 numeroa ja tilaushin-
ta rrtrodelle L995 on 220,00. Tilaukset ja
lisätiedot Fintir oy PL zz 3333L Tampere

Arkistonhoitajal ta
Kun liikutte maailmalla tai yleensä otatte
jostain talteen kiskoliikenteeseen liittryiä
esitteitä yms materiaalia, niin mikäli mah-
dollista toisitte myös kerhon kokoelmiin
painotuotteita yms. samoin usein kuvatessa
tulee ns ylimääräisiä valo- tai diakuvia.
Yhdistys ottaa lahjoituksia mielellään
vastaan.

Junat
Tenderin toimitus on kuullut junat-lehdestä
kaikenlaisia tarinoita ja kertoo tässä mitä
lehden toimitukselle on kerrottu.
I-ehti ei suinkaan ole kuollut ja kuopattu ja
lehteä kustabtavan yhtiön mukaan tullaan
jatkossakin tekemään viisi nurneroa \ruo-
dessa, joskin joku 1995 numero saattaa
tulla vasta 1996 alkuvuonna. Syinä lehden
viivästymiseen on lehteä tehneen henkilön
siviilityön vaihto ja se, että kirjapaino
yllättäen kesken vuotta nosti painatushinto-
ja melkoisesti.
Mutta Junathan ei koskaan lakkaa kulke-
masta eikä Tenderi ilmestymästä.

Kannen kuyA
P L28 Turun rautatieasemalla lähdössä
Helsinkiin 2.L2.1994 klo 13.43.
(Kuva Matti Soini)



Kuskin pukilta
r puheenj ohtaj an pals ta

Silmåiilette nyt uudistetun Tenderin koenume-

roa. Kyseessä on veturinvalmistuksesta tut-
tuun tapaan niin sarrottu protoversio, josta

saatujen kokemuksien perusteella pätetiiiin
mahdollisesta sarjatuotannosta. Protoversion
on tarkoituksena omalla olemuksellaan herät-

tiiii keskustelua jäsenistössä, tarvitaarrko

ämäntyyppisä mediavälinetä paikallisessa

kiskoliikenneharrastuksessa. Niinikiiiin proto-
version on tarkoituksena innosta jäsenistöä

kirjoittamaan harrastukseemme liittryisä
mielenkiintoisista asioista. Toivon, että oma
lehtemme osaltaan madaltaisi kynnyslä kir-
joittamiseen. Viimeaikainen kirjoittelu alan
julkaisuihin tiiiiltii Tunrn suunnasta on ollut
perin juurin vähåiistii.

Äta siis epäiröi tarttua toimeen, kiiyätpä
sitten kynä, kirjoituskonetta tahi tietokonet-
ta, jos olet tutustunut johonkin mielenkiintoi-
seen asiaan tai ilmiöön kiskoliikenteen paris-
sa. Pienetkin havainnot tai kommentit voivat
olla jonkun toisen mieleslä korvaamattomia
kultapaloja. Juttusi ei tarvitse olla vältlämättä
tieteellinen tutkielma, vaan yhä hyvin kai-
paamme vaikkapa pienä kertomustra viime
kesiin rautatieharrastusmatkasta. Lienee myös

tuttu ilmiö, etä "oikeallakin" lomamatkalla
saattaa törmää rautatieharrastajaa kiinnosta-
viin asioihin. Tenderi voisi olla myös jä-
senistömme yhteinen keskustelufoonrmi.
Irhteen saa läihetäii esimerkiksi oman ehdo-

tuksen tulevasta uudesta kerhoradasta. Myös
kuvamateriaali ajankohtaisista tapahtumista

on tervetullutta.

Todettakoon kuitenkin, etfå emme läihimain-
kaan ole asettumassa valtal«rnnallisten alan

IURUN KISKOLIIKENNEKERHC Ty

instituutioiden, Junat-lehden ja Resiinan,
kilpailijoiksi, vaan mahdollisuuksien mukaan

on tarkoitus kohentaa yhdistyksemme tiedon-
kulkua kohtuullisin taloudellisin ja fyysisin
ponnistuksin. Puhumme muuten uudistetusta
Tenderistä siksi, etä yhdistyksemme alkutai-
paleella 80-luvun allcupuolella julkaistiin
muutamia Tenderi-lehtiä, jotka saivat kaikki
hyvän vastaanoton . I-ehden ilmestymineir
lakkasi sitten aikanaan juttupulan vuoksi ja
katsoimme asiallisemmaksi lähetää jäsenis-

tölle tiivistetympä tietoa sisilävän kerhotie-
dotteen, joka ilmestyy, kuten tunnettua,
edelleen. Tarkoituksena ei ole kuitenloan
haudata tiedotetta kokona,an, koska Tenderi
ilmestyy ainoastaan, jos aihetta eli aineistoa
ilmaantuu. Muuna aikana tiedotus hoidetaan

kuten aiemmin.

Kokeillaan, millä tuntuu ajaa -Tenderi edellä!

PJ MR



Tenderi testaa

Nyt alkavalla Tenderi testaa -palstalla on

jatkossa tarkoitus julkaista lehtemme lukijoi-
den matkakokemuksia erilaisista kiskoliiken-

teeseen liittyvisä kulkuneuvoista. Juttujen

muotoa ei ole mitenkiiiin rajoitettu. Kysee-

seen voi hyvin tulla tarkan tieteellinen artik-

keli vaikkapa jostain veturisarjas[a tai sitten

vapaamuotoisernpi kertomus junamatkasta

jollain kiinnostavalla rataosuudella valin-

nanvaraa kyllä riittiiii!

Drn10 n:o 430 1

\, altionrau[atiet luopui kevyen henkilöliiken-
nel-aluston kiiytösä Dm7 -moottorivaunujen

eli "lättien" rnyöä toukokuun lopulla 1988.

Sen jälkoen ei ns. kiskobussiksi luokiteltavaa

kalustoa ole kåytetty aikataulun mukaisessa

henkilöliikentressä ennen kuin VR:n Pieksä-

nräen konepajan kehitämä Dr,r 10 -tyypin

dieselmoottorivaunu otettiin käyttöön vuonna

1994.

Dnr 10 on tehty muutostyönä entisesfå Eit-

sarj an rnatkustajavaunusla n: o 2301 8. Vau-

nuun on lisätty kumpaankin päähän Volvo-

merkkiset käytet'lt linja-auton moottorit.

Vaunun entiset sivuovet on korvattu niin-

ikään linja-autoissa kåytetyllä ovityypillä.
Akselinkäyttölaitteet on puolestaan saatu

D rn7 -sarj an moottori vaunuj en varaosista.

Vaunulle anLavat hyvin tyyiikkään ulkonäön

kum massakin päässä sijaitsevat virtaviivaiset

ohja^e,mot. Vaunuissa on kulj ettajarahastus eli

sisäänkäynti on aina etuovista. Uloskäynti on

linja-autoista tuttuun tapaan myös [akaovesta.

Kuluneen kes'ån 1995 aikana Dm10 huolehti
ns. Ilja Repin -Express-liikenteesä Savonlin-
nan ja Punkaharjun vilillä ajalla 30.6.-
4.8. 1995 päivitäin. Lisåiksi ajettiin vuorot
Rantasalmelta Savonlinnaan lauanlaisin em.

ajalla. Kiskobussissa kelpasivat vain erityiset
juuri tiihåin liikenteeseen tarkoitetut matka-

liput. Kyseessåi,hän ei ollut VR:n normaali
liikentr€, vaan seudun matkailuelinkeinon eri
tahojen yhteinen hanke. Muun muassa Ran-

tasalmen kunta otti taloudellisen riskin Ran-

tasal men -Savonlinnan vuoroi s[a.

Dm10 -vaunun eli "Junttilan Salaman" kyy-
tiin oltiin matkustaj ien keskuudessa yleisesti

ottaen tyytyvåiisiä ja vastaavan tyyppisiä
vaunuja toivottiin kovasti lisåäkin Suomen

radoille. Matkustajat kyllä ihmetteiivät jonkin
verran kuultuaan, että uudet 16 reoottorivau-
nua hankitaankin Alsthom-konsernilta Espan-
jasta. Moottorivaunun kuljettaja puolestaan

kertoi vaunun toimineen h;vin. Tosin akse-

linkiiyttölaitteiden heikkouden vuoksi kiihdy-
tysnopeutta on jouduttu rajoiifamaan.

Allekirjoittanut matkusti Ville-poikansa
kan.ssa Rantasalmi-Savonlinna -ra[aosalla

olevalta Parkumäen asernalta Savonlinnan
Kauppatorin seisakkeelle heinäkuun puolen-

välin paikkeilla. Aina,kin ämä vuoro tuntui
olevan tupaten äynnä jopa niin, että juna oli
vähän myöhässä, koska kuljet;ajarahastus
ymmärretlävästi vei aikaa ajateltua enemmän.

Villen mielestä moottorivaunu oli tyyhkäs ia
muistutti nopeaa junaa ulllonäölään. Vaunus-

ta oli myös kiva katsella eteen- ja taaksepäin

isoista piätyikkunoista. Allekidoittaneen
mielesä matkanteko tuntui tasaselta ja moot-

torin änikriiin ei häirinnyt. Matkustamosla

sai tilavan vaikutei man, koska väliseinien

oviaukkoja oli avarrettu reilusti ja viliovet
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Dn: 10 Savonlinnassrr 2ti.07.95 (kuva Oli Savela)

.rli kokorläåil potsteitu. Istuimille ei olLu tehty

niitään, mutla [åmä ei tuntunut haittaavan

kedän. Taisipa olta hyvä etä vaunussa oli

joitai n ruttujakin kohtia.

Tämän koeajon perusteella vaun ussa olisi

ollut selvästi aineksia sarj atuotantoonkin.

Täuå kirjoitcttaessa tiedetäån j o kuiten ki n ,

ertä ämä vaunu jtiä urjansa ainoaksi yksi-

loksi. Siksi Dm 10 on tutustumisen arvoinen

kulkuneuvo kiskoliikenneharrastajalle. Piä-
kiiäpä silmånne auki, siltä koeveturit j a

vaunut eivät ole yleensä kovin kauaa olleet

aktii visessa käytossä.

Ill Ir

Sihteerikin kokeili maananLaina 31. heinä-

kuuta D nr I 0-moottorivaLIIlua. Ir'latka alkoi

Savonlinnasta klo 9.40 ja Suttntauii-ti i-r,tsic()n

(ex Punkaharju), jonne jurra saapui '''ajaan

puolen tunn in matkan j äl keen.

Aikomukseni ei ole ässä yhteydes:;ä,ttiien-

kään enkä sirå edes haluakaan - anautua
"Junttilan Salaman " teknisiin yksityisl.rohtiin,

koska niiä lukiessa helposti pitkästyI . Sitä

paitsi niistähån ','oi lukea vaikka Resiinan

nro:sla 3191.

Puhtaasti subjektii','isiin irnpressioiitirr lurv'eu-

tuen voi todeLa, että ulkonäkönsä puolesta

Dm 10:ssä ei ole miään hävetråvää. iv{eta-

morfoosi E,ir 2301 8: sla Drn t 0 130 I : k:ii o,i

mielesäni sangen onnistunut. Eivätkä päälte

maalatut (osin ikkunoita peitävät) Ilja Repin-

Express-tunnukset sekä lv{eri[a-Pankin mai-

nokset pahemmin haittåa ulkonäköä, vaiklia

ne jossain nräärin anLavat vaunusLa värikkiiä-

seen paperiin pakatun suklaapokäleen vaiku-

telman. NIutta miUs pienislä. Pääasiahan on

iiike, kuter er-.is turkulairtert valtiornies oil

i;i l'tOn u [.



r,. a{> . 'iårJrÅ;iiL;/EN KSNT^|9 0 233lua\rym 
JUItALItKEililE 30.0.-4.B.lgg5:

SAV0NLTNNA (SL) - KAUPPAToRT (SLK) -
RETRETTT (REE) - LUSTo (LUS) - pUNKAHARJU (pUN)

- PARTKKALA (PAR) JA TAKATSTN

ma-su ma-su ma-su su ma-la ma-su

1 1.55 13.38 15.1 5 16.32 1 7.00 17.55
12.00 13.41 15.20 16.35 17.03 18.00
12.20 14.02 1 5.46 16.54 17 .22 18.20 r)

12.22 11.03 15.48 16.55 17.23 18.22
12.28 14.10 l§,54, 17 .02 17.30 18.28

14.31 ' :'- 17.22 17.50

ma-su ma-su ma-su

aL .- 15.00
1Z4g i 5. f9 16.00
12.46 ' $.n 16.06'
12.48 15.27 16.08
13.08 15.48 16.28
13.11 15.52 16.31

ilU0t! U Tällä vuorolla ei ehdi Retretin näyttelyihin sillä sisäänpääsy sulkeutuu

Matkustramon puolella ei ole, kuten arvoisat

lukijat varmaan tieävät, tehty mitään isoja

muutoksia teräsrunkoisiin matkustajavaunui-

hin verrattuna.

Moottorin melutaso oli hryin alhainen (kor-
vakuulolta mitattuna) eikä matkustusmuka-

vuudessa ollut minkäänlaista moitteen stjaa.

Juna käy Rantasalmella viitenä lauantaina eli (yhteys edelleen Savonlinnasta Punkaharjulle
1.7.,8.7., 15.7., 227. la 29.7. (ei muina päivinä) !ähtevään junaan)
RANTASALMI 9.OO 14.00 SAVONLINNA 8.15 13.15
SAVONLINNA 8.50 13.50 RANTASALMI 8.50 13.50

Punaisiin vuoroihin (= Repin-Express -kiskobussi)
myydään menolippuia seuraaville väleille:

aikuiset lapset Valkoisissa vuoroissa kelpaavat vain VR:n mat-
Savonlinna - Retretti/ Lusto 20,- 10,- kaliput. Valkoiset vuorot (= VR:n vakiovuorot)
Retretti / Lusto - Punkaharju 10,- 5,- kulussa 28.5.-13.8.1995.
Rantasalmt / Savonlinna 25,- 15,- Punaiset (= Repin-Express -kiskobussi) kulussa
Nämä liput ovat voimassa punaisissa vuoroissa. 30.6.-4.8.1995.

ma-su nra-su

sL 6 20 9.40
sLK 6 23 9.45
REE 6.42 10.04
LUS 6.43 10.07
PUN 6.50 10.13
PAR 7.10

ma-su

PAR 
J

PUN 10.20 :

LUS 10.26 
-

REE 10.30
sLK 10.47
sL 1050

rna-su
F

l0å5..
11.14
rrJz
11.21
11.41

.11.45

MA-SU MA_SU

21.05
19.00 21.24
19.06 21.27
19.08 21 .31

19.28 21.51
19.31 21 .55

klo 18.00.

Vaunu on kaikin
tuinen, tosin tiillä

Yllä: Dm 10 Savonlinnassa
3L.07.95. (kuva Olli Savela)

Vas. Dm 10:n matkalippu

puolin tilava ja avarantun-

kerralla ei matkustajial«arl
ollut tungokseen saakka. Ja sillä, etfä

Dm10:ä ei ole hyuäiksytty Jtt:hen puutteellis-

ten jamrtusominaisuuksiensa vuoksi, ei ollut
minkäänlaista vaikutusta tavallisen matkusta-

vaisen matkanteon kannalta. Se nyt vielä

olisi puuttunut.

Kaiken kaikkiaan miellytävä matkustusvåIi-

tre, mutta tullee jämåliin uniikkikappaleeksi,
koskapa VR on jo tilannut vähåin liikennöi-
dyille rataosille espanjalaisvalmisteisia kisko-
busseja.



Tiedätkö, muistatko?
Testaa tietojasi ja muistiasi. Oikeat vas-
taukset sivulla 11.

L. Turun Kiskoliikennekerho ry on perus-
tettu a) 1980 b) 1982 c) 1984

2. Ensimmäinen Tenderi ilmestyi
a) 1981 b) 1983 c) 1985

3. Ensimmäinen sähkojuna saapui Turkuun
raiteelle 6 a) 28.10.94 b) 14."1,L.94

c) 28.1I.94

4. vuoden 1995 pienoisrautatiepäivät
järjestetään a) Tampereella b) I-ahdessa
c) Helsingissä

5. Mikko Alameren kirja "suomen Rauta-
tiet" on painettu a) Wienissä
b) Roomassa c) Hampurissa

6. valtion Rautatiet aloitti Suomessa säh-
kojunaliikenteen a) 1968 b) L969 c) 1970

7. Milloin raitiovaunuliikenne Turussa
siirtyi Turun liikennelaitoksen hoitoon
a) 19s0 b) 1952 c) 1954

8. Montako kaparaiteista höyryveturia
Suomi toimitti sotakorvauksena Neuvosto-
liitolle a) 644 b) 724 c) 236

9. Minä vuonna Suomen ensimmäiset
nivelraitiovaunut asetettiin liikenteeseen
a) 1911 b) 1959 c) 1973

10. Minä vuonna ensimmäiset CEmt-sarjan
makuuvaunut tulivat liikenteeseen
a) 1965 b) 7970 c) 1975

Kiri Te Kanawan konserttijuna lähdössä 10. Lz.lgg4
Helsingistä Turkuun (kuva Matti soini)



Vuorion kotirAdalla

Tapani ja Juha Vuorio ovat innokkaita turku-
laisia rautatieharrashjia. Isäin ja pojan yhtei-

nen harrastus sai alkunsa vuonna 85 Juhan

joululahjaksi saamasta Miirklinin peruspak-

kauksesta ja laajennusosas[a. Vuosien varrel-

la ämä l\{äirklin-raLa sai lisäosia ja muun

muassa rakennuksia ympåirilleen.

Jo heti alussa Miirklinin M-kiskot kiinnitet-
tiin aluslevyyn, joka oli kooltaan 120 cm x
180 cm. r\äin rataa saattoi säilyttilå perintei-

seen tapaan sängyn alla. Alkuvaiheessa radan
.retokalustorr muodostivat silloisen Deutsche

Bundesbahnin 260, 216 ja 212 -sarjojen

dieselvetrrrit. Vaunuirtä oli saman yhtiön
pikaj unanvaunuja sekä [avaravaunuja. Myö-
henrmässä vaihecssa vetokalustoon lisättiir
DB:n I 1 I ja I4l -sarjojen sähköveturit ja
lrö;vrypuolen ulustajaksi 24-sarjan pienehkö

i*ntleriveturi. Vaunujen määräksi tuli noin 30

lr!',pujen iopuksi. KoI:o liikkuva kalusto tiillä
radaila on Märklin-systeemin asetta micn

rajoitusten vuoksi Märklinin omaa t'almistu't-

ie

Märklinjunia ajaessa alkoi ruokahalu vähitel-
len kasvaa ja iså-Tapania alkoi kiinnostaa

Littoisten asemanseutua kuvaava ra[asuunni-

telma. Tapani alkoi toteuttaa suunnitelmaansa

vuonna 92, jolloin kotona radalle jädestyi

lisä sopivaa tilaa. Jo tiilä ennen olimme
nähneet kerhoradallamme itse tehtyjä, komei-

ta omakotitalojen malleja. Niiden parista oli
luontevaa siirtyä toteuttamaan puufalovaltais-

ta Littoisten seudun mallia.

Uusi rafa on tehty z-ktskoj ärj estelmälle,

mutta silä on helppo laajen[aa Märklinin 3-

kiskoiädestemän, sillä kiskotuksena on

käytetty Måirklinin K-kiskoa. Ra[a on kiinni-
tetty pohjatevy)'tr, joka on n. 50 cm:n kor-

keudella lattiasfa. Tällä hetkellä radasta cn

valmiina Littoisten " itäpuolella" oleva rala-

osuus, joka sisålää linjavaihteen ja pistorai-

teen halkojen lasLausta varten.

Li'T
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Vr:orirln koti:rrtlulla on liikenne vilkasta (kuva ir aiatnai-)



Vilkas likenne upeassa maalaismaisemassa (kuva a alatnar)

Radan rakennusten esikuvat Tapani on löyä-
nyt työmatkoi llaan tilausajobussin krt"iettaja-
na. Tällä hetkellä valmiina olevien rakeniius-
ten joukosta löytyy mm. entinen kauppa

Suomussalmelta ja Metsolahden vaihdekoppi.
Littoisten aseman kohdan rakennustyö on

siinä vaiheessa, että kiskot ovat jo kiinnitet-
ti'nä alustaansa ja rakennusten seinät ovat
valmiiksi leikattuna styreenilevysfä kokoon-
panoa odottamassa. [-opullisessa muodossaan

rata kulkisi soikion muotoista reittiä, jotta
tiikennöinti olisi helpompaa.

Liikkuvana kalustona tiiilä Littoisten radalia
on vetureina Millimallin Huru (Dr 12), Pekka

Jukan mallisarjasta tehty sähkörysy eli Sipe-
rian Susi eli Sr1. Pekka Jukan tuoLantoa on

myös Märklin-virroituksella kulkeva Kana eli
Vr1. VaunuisLa mainit[akoon niinikään Pekka

Jukan tuotantoa olevat pakastevaunut (Ggig),
lärn minvaunu (Ggk), puuLavarankulj etusvau-

nut (Hio), valokaasuvaunu (BGs) sekå venä-

läiset umpitavaravaunut (Vgk). Marko Ranta-

sen tuotannosla ovat puolestaan edustettuina
romunkuljetusvaunut (Hbr) ja avonainen
tavaravaunu (Hdk). Täman ui-rdemman radan
valrnunräärä on noin 15.

Ensimmäinen Mäirklin-rata sai sitten laajen-

nushalujen vuoksi väistyä ja se pureitiin

vuoden 1994 joulun jälkeen. Kevällä 19'r5

sitten alkoi laajempi, uusi Märklin raLa hah-

mottua. Kyseessä on kaksoissoi;iorata piiio-

ratapihoineen. Radan pohjalevy on sarnalla

korkeudella kuin Littoisten radassa.

Kevällä 1995 hankittiin Digital-merkkinen
ajolaitteisto, joka mahdollistaa eri vetureiden
ohjaamisen virtapiireistä tai toisistaan huoli-
matta. Ajolaitteisto odottaa vielä aktiivisinra
käi'ttöåiän, koska rakennustyöt ovat kummas-
sakin radassa vielä kesken. Jäämmc seuraa-
mir.an rakennustöiden jatkumista ja saa[arnme
kuulla radast,a lisiiä myöhemmässä vaiheessa.

akim alatnar



Mistä ostaa?

Tällä palstalla Tenderi tulee jatkossakin
suorittamaan hintavertailuja ja kertomaan
erilaisista tavaranhankintapaikoista.
Seuraavassa numerossa kerromme tukhol-
malaisten antikvariaattien ja kirjakauppo-
jen tarjonnasta.

Mistä Märklinit?
Tenderin toimitus vieraili heinä-elokuussa
kahteen otteeseen Tukholmassa tutkimassa

sikäläisiä markkinoita. Tutustuimme kah-

den sikäläisen liikkeen, Eskaderin ja Ha-

rambee Hobbyn hinnastoihin ja vertailim-
me niitä juuri ennen matkalle lähtöä tul-
leeseen Märklinin uuden maahantuojan

Fintir Oy:n hinnastoon. Tuotteet on poi-

mittu hinnastoista aivan sattumanvaraisesti,
mutta kuten viereisestä taulukosta näkyy

on hintahaitari melkoinen. Pääosa tuotteis-
ta on Tukholmassa huomattavasti edulli-
sempia kuin Suomessa mutta myös päin-

vastaisia esimerkkejä oI1.

Hinnat on muutettu markoiksi käyttäen

kurssia 1 SEK = 0,60 FIM.
Ruotsalaisissa hinnastoissa annetaan yli
sadan kruunun ostoista alennus 20Vo ja ko

alennus on laskettu kaikkiin hintoihin.
Fintir Oy kertoo antavansa alennuksia

suurostajille ja alennuksia voi tiedustella
yrityksestä kirjallisesti. Kaikkia kolmea
tämän jutun teossa .käytettyä hinnastoa on

mahdollista saada rkerhoilloissa toimittajal-
ta. Huolellisesti hinnastoja tutkimalla voi

hankinnoissa säästää melkoisesti.

Hintavertailussa on veturien ja vatrnujen

hinnat ilmoitttu tasamarkkoina.

t0

Mltä maksaa?

Veturit
3000
3032
330 1

3356
37 48

Vaunut
4084
4106
4r07
4126

Kiskot
5 100

5 103

5111
5r28
5137

Sekalaiset
70r2
7023
7032
7595
71,64

I194
7 r5t
725t

Ruotsi

400
7t5

1857
1711
3399

189

395
129
244

13.44
37.44
38.40

254.40
310.08

42.24
8.64

274.08
36.48
15.36
3.84
2.40
8.16

Suomi

545
1000
2192
2664
3328

2r2
594
142
334

16.00
38.00
38.00

337.00
432.00

41.00
7.00

355.00
37.00
15.00
10.00

14.00
7.00
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Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti

Pe

La-
Su

05.09.95
19 09 .9s
03 I0 95

17.10.95
31 10 95

07.t195

10.II 9s

lI I195
12.11 .95

28.1 1.95

12.12.95

klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo t8 00
klo 18.00
klo 18.00

ilrnoitetaan
rnyöhenunin

Räntärnäki
Räntärnäki
Riintämäki
Räntänräki
Räntämäki
Räntämäki

Räntärnäki

Lahti

Räntärnäki
Riintänräki

Kerhoilta
PRT-ilta
Kerhoilta
SYYSKOKOUS
PRT-ilta
Valnristeluj a Lahden
PRT-päiviä varten
Lähtö Lahden
PRT-päiville
PRT-päivät

Kerhoilta
TKLK ry.n
pikkujoulut

Diaesityksia
Ornat junat nrukaan
Dia- ja videoesityksia

Ti
Ti

klo 18.00
klo 18 00

Tietokilpailun oikeat
vastaukset
1. b) Lggz
2. b) 1gg3
3. c) 28.IL.94
4. c) Lahdessa
5. a) Wienissä
6. b) Lg6g
'7. a) 1950
8. a) 644
9. c) 1973
L0. b) 1970

Käsissäsi oleva vuoden 1995 ensinunäinen Tenderi-lehti on lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille,
myös niille, jotka eivät vielaktun ole uraksaneet tän$n vuoden jäserunaksua. Niinpä pyydänkin tässä
yhteydessä hartaasti mattirnyöhäisiä suorittamaan jäsenmaksunsa rnahdollisimman pian.
Kiitokset jo etukäteen!

TKLK ry:n sihteeri



LAI i: T ENDERI
PL 61
20521 TURKU

tr(fITS[ i SITSI(OKOUK§EEN

Tuntn Kiskoliikennekerho ry:n såiäntönfiäräinen syyskokotrs pidetiiän Turussa Räntämäen asentalla,
os. Heikki Huhtarnäen katu 3, tiistaina 17. 10. I 995 alkaen klo l8 00.
Kokouksessa kasitellaan yhdistyksen sääntöjen l l §:n määrääinät asiat.
Tervetuloa! Olkaa ajoissa paikalla!

TKL.K ry:n hallitus

ESITYSLISTA

1 Avataan kokorrs.

2. Kokr.uk sen ia rjestäytyrninen
2 l Valitaarl kokouksen pLlheenjohtaia.
2.2 Valitaan kok ouksen sihteeri
2 3 Valitaan kaksi pöyräkirjan tarkisrajaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen ntenettelytavat.

5 Hyväksytåiå:: koko'.rksen työjärjestys.

fr. Esitetään toirnintasuunritelma wodeksi 1996 ja påiätetäån sen valrvistarnisesta,

7. Määrätåiän yhdisiyksen jäsenmaksun suunrus wodeksi 1996.
Hallituksen esitys: Jäsenrrnksu pidetään ennallaan eli on siis 120.-

8. Esitetään tulo- ja rnenoarvio vuodeksi 1996 ja päätetään sen vahvistamisesta.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaja muut jäsenet vuodeksi 1996.

l0 valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näiden varamiehet vuodeksi I996.

I l. Päåtetäån kokous.


