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Pääkirjoitus

Yleisön ja kerholaisten hartaasti odottama lehti on täällä taas. Lehden 
julkaisusta on tullut toimitukseen paljon kyselyitä, mikä todistaa ihmisten 
kaipaavan entistä enemmän laatujournalismia.  Erityisesti naapurimaan 
päätös ruveta viemään ulkomaille muitakin ajoneuvoja kuin Ladoja 
aiheuttaa monelle kerholaiselle harmaita hiuksia. Laatujournalismin 
tekeminen vaati aikansa ja siksi Äänitorven julkaisu ajankohta on joka kerta
yhtä iso mysteeri kuin Lemminkäisen temppelin sijainti. Toivottavasti tämä 
lehti tyydyttää edes hetkeksi lukijoiden tiedonjanon.

Päätorvi
Jarmo Yli-ohjaus

Toimittajat
Jarmo Yli-ohjaus
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Jouni Isolohko



Rälläkkävertailu

Rälläkkä on jokaisen aidon mekaanikon ja kerholaisen yksi 
tärkeimpiä työkaluja vasaran lisäksi. Siksi oikean rälläkän ostaminen 
on yksi tärkeimpiä ja vaikeimpia tehtäviä, jolla voi olla vaikutusta 
ostajan loppuelämään. Äänitorven paljon odotettu ja toivottu 
puolueettoman puolueellinen rälläkkävertailu tekee paluun 
kymmenen vuoden jälkeen ja tavoitteena on löytää paras rälläkkä.

Vertailussa arvioidaan autokerholla viimeisen viiden vuoden aikana 
käytössä olleita rälläköitä. Testissä on ollut 9 eri rälläkkää, joiden 
ominaisuudet on viety äärirajoille. Kerholla rälläköitä käytetään 
paljon erilaisissa tilanteissa ja käyttötunnit ovat ainakin 
keskimääräiseen harrastajaan verrattuna suuret. Myöskään ikinä ei 
pidä aliarvioida teekkarien mielikuvitusta väärinkäyttää työkaluja, 
joten testin vaativuus rälläköille on varmasti enemmän kuin 
tarpeeksi.

Testissä mukana olleet rälläkät ovat kaikki pieniä noin 800 wattisia 
koneita. Lähtökohtaisesti rälläköitä on ollut yksi per merkki, joten 
otanta on pieni. Alla esitelty testissä olleet koneet.

Kuva 1 AWD hinta noin 
35€

Kuva 2 Hikoki hinta noin 35€



Kuva 3 Skil hinta noin 35€

Kuva 4 Dewalt hinta 
noin 75€

Kuva 5 Gern pro hinta noin 30€

Kuva 6 AEG hinta noin 
65€



Matrix rälläkästä ei ole kuvaa,
mutta hinta oli noin 30€

Arvostelu
Rälläkät toimivat pääsääntöisesti hyvin ja kestivät kerhokäytössä 
useampia vuosia paitsi Matrix. Matrix oli yksinkertaisesti 
paskarälläkkä niitä meni takuuvaihtojen kanssa 4 kappaletta 
vuodessa, jonka jälkeen kukaan ei jaksanut enää käydä 
vaihtamassa koneita. Se oli testin ylivoimaisesti huonoin kone ja 
ainut oikeasti paska. 

Kalliimmat koneet Dewalt ja Milwaukee olivat selvästi parhaat 
koneet. Käyttöaika 5 vuotta ja edelleen ajossa eikö merkkejä 
hajoamisesta. Makita oli pettymys ja hajosi reilun vuoden jälkeen. 
Makitan hyvän maineen vuoksi ja toimituksen kiinnostuksen takia 
kone purettiin hajoamisen syyn selvittämiseksi. Hajoamisen syyksi 
paljastui alumiinia rälläköitäessä koneen sisään joutunut isompi 
palanen, joka oli juuttunut roottorin ja staattorin väliin jumiin. Oliko 
sitten huonoa tuuria vai huonoa suunnittelua, että koneen sisään vai 
päätyä liian isoja paloja se jää lukijan päätettäväksi. Tässä testissä 

Kuva 8 Milwaukee hinta noin 75€

Kuva 7 Makita hinta noin 90€



siitä tulee armotta miinusta. AEG oli hyvä rälläkkä, joskin koneen 
käyttöikä oli lyhyempi kuin Dewalt tai Milwaukee.

Testin lopuista koneista Gern pro käyttöikä jäi varsin lyhyeksi jonka 
lisäksi konetta oli ärsyttävä käyttää hampaissa asti tuntuvan tärinän 
takia. Muut koneet ovat olleet käytössä vasta alle vuoden, joten 
niiden kestävyyttä ei voi vielä täysin arvioida, mutta ainakin 
toistaiseksi ne vaikuttavat toimivan hyvin. Joskin jotkin koneiden 
ominaisuudet saavat miinusta. Hikokin kiinnitysmutteri oli niin paksu, 
että sillä ei pysty käyttämään ohuimpia katkaisulaikkoja. Skil 
koneessa on erilainen käynnistysnappula. Nappula on muuten hyvä, 
mutta sitä ei saanut jäämään päälle, jonka takia koneen käyttö 
ahtaissa paikoissa vaikeissa asennoissa on hankalampaa, koska 
nappulaa joutuu painaman koko ajan.

Ranking ja loppusanat
Niin kuin alussa todettiin kerholla koneet ovat huomattavasti 
kovemmalla käytöllä kuin keskivertoharrastajalla. Testin ainut 
ehdoton älä-hanki-kone on Matrix, muuten koneet palvelivat 
pääsääntöisesti hyvin. Tietenkin jos koneelle tulee enemmän käyttöä
kannattaa hankkia Dewalt tai Milwaukee. Nämä olivat testin parhaat 
koneet, mutta koska tasapeli on tylsä niin valitaan Dewalt voittajaksi 
koneen hieman pienemmän koon takia.

Sijoitukset:

1 Dewalt
2 Milwaukee
3 AEG
4 AWD ja Hikoki
6 Skil
7 Makita 
8 Gern pro
9 Matrix



Tapahtumia ja vierailuja 

Kerholaiset ovat kuluneen vuoden aikana osallistuneet ja käyneet 
vierailulla useissa eri tapahtumissa ja paikoissa. Tässä muutamia 
poimintoja.

Kerho järjesti perinteisesti kahdet ratapäivät. Heinäkuussa 
Ahvenistolla ja lokakuussa Alastarolla.

Kuva 10 Subaru ohittamassa

Kuva 9 Onko tylsää ja kaipaat tekemistä. 
Ratapäivillä on helppo järjestää itsellensä 
tekemistä pitkäksi aikaa



Osa kerholaisista kävi tutustumassa Liettuan isoimpaan 
betonikuutioon. Kuutio oli iso ja harmaa.

Kuva 11 Ignalis

Rammstein ja Euroopan isoimmat liekinheittimet. Liekit polttivat vielä
satojen metrien päästä ja edes kerhon pihalla ei ole nähty niin isoja 
liekkejä. ”Very nice” kuului monen kommentti.



PMV ilta

Tapahtumassa kerholaiset saivat esitellä omia lempi PMV:eitä. Myös
omansa olisi voinut esitellä, mutta valitettavasti kenenkään 
osallistujan rohkeus ei riittänyt tähän.



Energiajuomavertailu

Äänitorvessa 1/2020 todettiin, että dynami:t on paras energiajuoma. 
Toimitus on kuitenkin havahtunut, että dynami:t saa myös muun 
makuisina ja on päättänyt nyt laittaa dynami:t vertailuun. Vertailu on 
äärimmäisen ajankohtainen varsinki nyt, kun OG dynami:t reseptiä 
on menty muuttamaan. Eikä aitoa OG dynami:tea ole enää kohta 
tarjolla.

Testissä oli mukana OG
Dynami:t, Unlimited dynami:t ja
Dynami:t New recipe. Testissä
on mukana myös Dynami:t Cola.
Valitettavasti tämä juoduttiin
arvioimaan ulkomuistista
testikappaleen valitettavan
katoamisen takia.

Tölkkien ulkonäkö on kaunis.
Miinusta tulee unlimited tölkille
salamien puuttumisen takia.
Cola dyniksen pullon ulkonäkö ei
ole yhtä aistikas kuin tölkkien.

Makua arvioitiin raakana ja
laimennettuna. Dynami:te on tunnettu
voimakkaasta mausta ja usein sitä
joudutaan laimentamaan eri vahvuisilla
vesillä.

Maku raakana OG dynami:tessa on
taivaallinen. Täydet 5/5. Toisaalta unlimited
dynami:t on todella makea. Maku on
muutenkin happaman imelä. Dynamiteksi
huono. OG dyniksessä enemmän happoa.
Cola dynimetä oli mukavaa vaihtelua, mutta



ei pärjää OG. New recipen maku on huono, maku on todella 
EDimäinen. New Recipe todettiin huonoksi.

Seuraavaksi arvioitiin makua laimennettuna. OG katkaisee makua 
kaikista parhaiten. Muista juomista veden maku tulee voimakkaasti 
läpi. Unlimited maistuu siltä kuin se olisi ostettu S-marketista. 
Piristävä vaikutus jää myös saamatta, koska siinä ei ole kofeiiniä. 
Cola dyniksestä veden maku tuli läpi. New Recipe oli kohtalainen 
laimennettuna.

OG dynami:t tölkin heitettävyys roskiin on hyvä. Unlimited on huono 
lentämään, ei aero ominaisuuksia.

OG dynami:t on ylivoimaisesti paras energiajuoma. Harmi, että tätä 
herkkua ei saa enää mistään, joten jos löydät sitä jostain osta kaiken
minkä saat.



Kuukauden jenkki

Ford F-250 7.3l V8 Diesel 4x4

Tämän kuukauden jenkkinä on Ford F-250 pick-up auto tai 
kielitaidottomille lava-auto. Fordissa on kaikki ominaisuudet mitä 
autosta voi haluta. Tavaratila on avoin, jolloin sinne on helppo laittaa 
tavaroita. Verrattuna esim. paketti-autoon jossa on ovia ja lukkoja, 
joita joutuu aina availemaan tavaratilaa käytettäessä.

Fordi kuluttaa myös paljon polttoainetta, jolloin pääsee tankkaamaan
usein. Tämä mahdollistaa pääsyn ABC-asemilla parhaaseen 
bonusluokkaan, mikä on monelle pikku-autoilijalle kaukainen haave. 
Ford on myös todella korkea mikä mahdollistaa ajamisen huonoilla ja
auraamattomilla teillä. Tämä tietenkin huonontaa hieman asfaltti ajo-
ominaisuuksia, mutta Suomessa tämä ei yleensä ole ongelma.

Ford on myös hyvä muuttamaan polttoainetta ääneksi ja savuksi. 
Millä on todistetusti positiivinen vaikutus, kun tavoitteena on lähestyä
vastakkaista tai samaa sukupuolta. Autolla on myös todistetusti 
positiivinen vaikutus kuljettajan itsetuntoon.

 



Pulmatehtävät

Autokerho aiheinen sanaristikko. Vaikka Autokerhoa usein 
kutsutaankin lastentarhaksi, tämä ristikko ei ole mitään 
lastentarhatasoa. Ratkaise pystyyn tuleva mahdollisen kerholaisen 
nimi ja voita hieno palkinto.

Kerholainen?
1. Sataa talvisin
2. Kerholaisella liian vähän
3. Poistaa epämääräiset äänet moottorista
4. Jahtasi Puuppolan paholaista, päätyi kivikkoon
5. Piristävä juoma
6. Mersu suomalaisissa vaatteissa
7. Aarteiden kätköpaikka
8. Opiskelijan lepopäivä
9. Puhalluttaa aamuisin



10. Marjainen alkoholijuoma
11. Winter drifter

Pystysanat
Kulkupeli
Melkeen tikkiläinen
Parempi kuin vakio
Vajaa vetoisten painajainen
Virolaista kaasua
Usein takahuoneen lattialla


