
Tee-se-itse kokeilupäivät  
nuorille ajoneuvoharrastajille
Autohistoriallinen Seura järjestää nuorille ajoneuvoharrastajille ja 
erilaisten metallitöiden omin käsin tekemisestä kiinnostuneille nuorille 
mahdollisuuden kokeilla erilaisia peltirakenteiden valmistusmenetelmiä 
valvotuissa olosuhteissa ja opastettuna. Jokainen osallistuja saa itse 
vuorollaan kokeilla kaikkia luettelossa mainittuja valmistusmenetelmiä 
esimerkkisuorituksen jälkeen. 

Päivät ja kellonajat lauantai 11.01.2020 klo 15:00 (kesto noin 2-3 h) 
 lauantai 18.01.2020 klo 15:00 (kesto noin 2-3 h)
 lauantai 25.01.2020 klo 15:00 (kesto noin 2-3 h)
 Jos tulokkaita on enemmän, kuin näihin päiviin mahtuu (yht. 18 henkeä), 
 voidaan järjestää useampiakin päiviä.  

Ikäryhmä 15-30 v. Jollei tästä ikäryhmästä löydy riittävästi osallistujia,  
 myös vanhempia asiasta kiinnostuneita harrastajia voidaan ottaa mukaan

Vaatetus Sellainen vaatetus, ettei haittaa, jos niihin tulee joku kipinän reikä tms.  
 Mielellään oma työhaalari mukaan, jos sellainen löytyy. Huom!  
 Ei nailonvaatteita! Suojalasit, kuulosuojaimet ja käsineet löytyvät verstaalta.

Osallistuminen Sitova ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen ko. päivää sähköpostilla.  
 Tilaisuudet ovat ilmaisia ja käytettävät materiaalit ovat verstaalla valmiina.  
 Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu enintään 6 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kokeiltavat valmistusmenetelmät 
 • Pellin särmäys 
 • Kulmalistan taivutus kutistus- ja venytysmenetelmillä (shrinking & stretching) 
 • Pellin nakerrus 
 • Pellin sikkaus sikkikoneella (Bead Roller) 
 • Pellin muotoilu englannin pyörällä (English Wheel) 
 • Teräksen hitsaus MIG-, puikko- ja pistehitsausmenetelmillä 
 • Koritinaus pohjustustöineen 
Kokeiluissa syntyneet tee-se-itse -”tuotteet” saa jokainen pitää muistona tilaisuudesta.

Verstaan osoite:  Terijoentie 13 B, 02130 Espoo 
 Jos tulet autolla, sen voi ajaa pihaan talojen oikealla puolella olevalle pihatielle  
 tulojärjestyksessä ihan pihan perältä alkaen.  
 Terijoentien varteen pysäköinnistä sakotetaan herkästi!

Ilmoittautuminen ohjaajalle: 
 Stig Fagerstedt, stig.fagerstedt@gmail.com, puh. 040 543 4018

TERVETULOA STIGUN VETURI- JA VENEVEISTÄMÖLLE! 

P.S. Stig Fagerstedt tarjoaa hienoa opastusta entisöintiin ja 
korjaukseen. Voit oppia uusia niksejä ajoneuvon ylläpitämiseen.  
Kurssi ei ole ainoastaan AHS:n jäsenille vaan myös jäsenten 
lapsille, lapsenlapsille tai vain naapurin juniorille.  Tiedon ja taidon 
välittäminen on se kaikkein tärkein kriteeri.  Emme tiedä, vaikka joku 
saisi kipinän tai löytäisi kadotetun kipinän Stigun ohjauksen ansiosta. 
Sen me tiedämme, että opastus on ammattitaitoista ja varmasti 
antoisa kokemus kenelle tahansa.  Rohkeasti mukaan.


