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Neliveto Massey-Harrris oli kone-
paraatin komeimpia pelejä.  
(Antique Farm Show)

Fordson-kerho Kaliforniassa

Pyhiinvaellus

Suomen Fordson-kerho matkusti huhtikuun 
puolivälissä Fordsonin syntysijoille Yhdysvalto-
jen Kaliforniaan. Reissusta tuotiin kotiin paitsi 
hienoja muistoja myös tarpeellisia varaosia tule-
viin koneprojekteihin. 

   Eero Latostenmaa

Fordson Club Finland on tehnyt 
runsaan kymmenen vuoden aika-
na yhdeksän jäsenmatkaa Euroop-
paan. Nyt haluttiin juhlistaa kym-
menettä reissua matkustamalla 
viikoksi Fordsonille kotiseudulle 
Yhdysvaltoihin, Kalifornian osa-
valtioon. Matkaan lähti 50 inno-
kasta klubilaista.

Kaliforniassa on koneiden en-
tisöinnillä pitkät perinteet. Leik-
kuupuimureitakin on käytetty jo 

150 vuotta. Ilmasto on suotuisa, ja 
jopa ulos jääneet koneet ovat erin-
omaisessa kunnossa. 

Fordson-klubin jäsenet pääsivät 
vierailemaan Woodlandissa sijait-
sevassa Heidrick Agricultural His-
tory Centerissä, jonka yhteydessä 
toimii myös aiemmin tässä leh-
dessä esitelty Hay’s Antique Truck 
Museum. 

Museokeskuksen kalusto on 
suurimmaksi osaksi peräisin ajal-

Kolmoisnatikka käänsi päät ja sai kamerat laulamaan. (Antique 
Farm Show)
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ta ennen toista maailmansotaa. 
Yksityismuseo on toiminut vuo-
desta 1997 lähtien.

Antiikkia, antiikkia Tularessa
Ohjelmaan kuului myös vierailu 
kolmipäiväiseen California Anti-
que Farm Equipment Show -ta-
pahtumaan, joka järjestettiin jo 
18. kerran. Kyseessä on vanhojen 
koneiden näyttely-, huutokauppa- 
ja kirpputoritapahtuma. 

Mukaan tarttui uusia ideoita ja 
kotiin tuotiin tuliaisina varaosia 
tulevia projekteja varten. 

Muutamat matkalaiset suun-
nittelevat jo  uutta reissua. Monen 
kerholaisen sydän jäi Kalifornian 
konekirpputoreille ja kauniisiin 
maalaismaisemiin.

Islannin tulivuorenpurkaus 
hankaloitti paluuta, mutta matka-
laisten mielialaa se ei enää onnis-
tunut lannistamaan.  

John Deere General Purpose on nimensä mukaisesti tarkoitettu yleiskäyttöön. Paikanpäällä oli hyvä 
tunnelma, sillä paikalliset masinistit ovat huumoriväkeä. (Antique Farm Show)

Fordson-kerho entisöi ja kun-
nostaa traktoreita sekä järjes-
tää vuosittain konenäyttelyitä. 
Kerho päätavoite on kulttuuri-
historian vaaliminen ja vanhan 
konetekniikan esittely suurelle 
yleisölle. 

Tärkeässä roolissa tässä on 
vanhojen koneiden esittely koti-
maisissa näyttelyissä.  

Työnäytökset tuovat jatkuvasti 
lisää uusia harrastajia nyt yli 550 
jäsenen harrastajajoukkoon.

  Fordson Club Finland

Harmaa Ferguson ja ener-
ginen kuljettaja. (Antique Farm 
Show)
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Tämä hyvin entisöity natikka on vuo-
delta 1920. Chicagon tehdas valmisti IH 
8-16 mallia vuosina 1917–1922. 
(Antique Farm Equipment Show)

Utahissa rakennettu Power Horse 1937 oli tarkoitettu korvaamaan 
hevonen maatilan töissä. Tätä mallia on valmistettu 200–300 kpl. He-
vosmaista konetta käskytetään ohjaksilla. (Antique Farm Show)

Tämä ei ole Casen Formula-malli, vaan 
konetta käytettiin viinitiloilla puiden lomassa. 
(Antique Farm Show)

Fordson-klubin järjestämä vanhojen ko-
neiden esittelytapahtuma Rauta ja Petroo-
li 2010 pidetään Hyvinkäällä 11.–12.9.2010. 
Koneviesti on tapahtuman yhteistyökump-
pani.

Näyttelyn teemana on Suomen satavuo-
tias traktorihistoria. Näyttelyssä on esillä 
koneita sadan vuoden varrelta sekä jokai-
sen vuosikymmenen suosikkitraktorit. 

Lisätietoja: www.masinistit.com

Rauta ja Petrooli 2010

Kalifornian auringossa on helppo hymyillä. Fordson-kerholaiset 
ryhmäkuvassa Heidrick Agricultural History Centerin edessä.
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Natikan 2-sylinterinen, 14-heppainen ilmajäähdytteinen Auto Wa-
gon vuodelta 1909, malli A. (Antique Farm Show, Tulare)
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