
ARV. AUTONOMISTAJA.
\ hallitseva taloudellinen pulakausi

pakoittaa autonomistajia kiinnittä-
mään entistä enemmän huomiota hy-
vään autohuoltoon ja sen yhteydessä
suoritettaviin korjauksiin, sillä uutta
autoa ei nykyään osteta niin useasti
kuin aikaisemmin, vaan korjautetaan
vanha auto perusteellisesti. Pula-
ajasta on myös ollut seurauksena, että
autokorjaamoja ja -pajoja on, varsin-
kin kaupungeissa, ilmestynyt kuin sie-
niä sateella joka taholle. Perustajana
on tavallisesti joku työpaikkansa
menettänyt, epäonnistunut automont-

tööri, joka luulee itsenäisesti pystyvänsä omistamiensa muutamien työkalujen ja -välineiden avulla suorit-
tamaan korjauksia, jotka ehdottomasti vaativat kalliita erikoistyövälineitä ja vieläpä erikois-ammattityö-
väkeäkin sekä tarkoituksenmukaisen työhuoneen, joita kaikkia tällainen korjaaja ei kykene hankkimaan
eikä juuri käsitä niiden tarpeellisuuttakaan. Tuskinpa millään muulla alalla asiakkaiden työt ovatkaan
niin epäpätevissä käsissä kuin autonomistajien autot näiden nurkkapajojen huolimattomien monttöörien
hoidossa. Kun ihminen sairastuu johonkin vakavaan tautiin, ei hän tahdo tyytyä mihin neuvonantajaan
tai puoskariin tahansa, vaan kääntyy erikoislääkärin puoleen ja on vielä peloissaan hänenkin pätevyydestään,
mutta kun auto »sairastuu", viedään se usein ensimmäisen eteen sattuvan «mestarin" kopeloitavaksi ja ollaan
hyvin tyytyväisiä, jos auto vielä käy, kun se haetaan — ja lasku maksetaan.

Autokorjaamot voidaan jakaa kahteen luokkaan: niihin, jotka pystyvät autokorjauksiin ja niihin,
jotka eivät niihin pysty. Molemmat ottavat töitä vastaan ja molemmat lähettävät laskun. Korjauksiin
pystymättömien luokkaan kuuluvien laskut ovat usein näennäisesti pienemmät. Kun arvostellaan töitä
siis vain laskujen perusteella, on töihin pystymättömän korjaamon „työ" halvempaa, mutta montako kertaa
useammin siltä saa laskuja kuin järkiperäisesti työskentelevältä korjaamolta?

Seuraavassa kirjeessämme tulemme selostamaan, mitä kaikkea oikea autohuolto käsittää.

Autokauppa O.Y. Hämeen Voimavaunu O.Y. Tammerkosken Auto O.Y.
Tapionkatu 21. Puhelin 22 52. Pyynikintori 1. Puh. 27 32. Hatanpäänvaltatie 6. Puh. 2606.

Hämeen Auto O.Y. O.Y. Auto-Tarvike A.B. Tampereen Autohalli.
Tehdaskatu 1. Puh. 13 42, 2140. Sorinkatu 1. Puh. 2981—2985. Pirkkalanvaltatie 4. Puh. 384.

Hämeen Sähkö- jaKoneliike. O.Y. Hämeenmaan Auto A.B. Tampereen Autotuonti O.Y.
Korjaamo: Frenckell'in alue. Puh. 2368. Kuninkaankatu 32. Puh. 1137. Kauppakatu 17. Puh. 2767 ja 2474.
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