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Tervehdys kaikille

T ätä luettaessa on takana tavanomai-
sesta poikkeava kevät ja oikea hel-
lekesä – toisin sanoen upeat säät 

museo/harrasteajoneuvokaluston ulkoi-
luttamiseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sel-
vittää parhaillaan kansanedustaja Timo 
Heinosen tekemän aloitteen perusteella 
harrasteajoneuvojen erillisen rekisterin 
perustamista. Tämän lakialoitteen etene-
minen eduskunnan käsittelyyn tapahtuu 
mahdollisesti vielä tämän syksyn aikana, 
näin on liikenneministeri Berner ilmoit-
tanut Heinosen tekemään tiedusteluun. 
Haasteena tässä lakialoitteessa on har-
rasteajoneuvokäsitteen määrittäminen 
tarpeeksi selkeästi ja oikeudenmukai-
sesti. Toteutuessaan tämä laki toisi toi-
vottavasti helpotuksia mm. ajoneuvojen 
verokohteluun ja harvemman katsastus-
välin näihin ns. ”kesäautoihin” verrattu-
na tavallisiin ajoneuvoihin. 

Heinonen on myös aloitteessaan eh-

dottanut riittävän vanhoja ajoneuvoja 
kokonaan verovapaiksi sekä harrastajan 
mahdollisuutta ehkä tulevaisuudessa 
hankkia kiinteähintaiset ns. harraste-
ajoneuvorekisterikilvet. Iltalehden haas-
tattelussa kansanedustaja kertoo, että 
museoautojen kohteluun ei ole suun-
nitteilla muutoksia.  Nämä ovat hyviä 
uutisia meille kaikille ajoneuvoharrasta-
jille. Toivon todella, että lakialoite etenee 
eduskunnan käsittelyyn ilmoitetun ai-
kataulun mukaisesti ja saamme vihdoin 
Suomeen kauan kaivatun harrasteajo-
neuvorekisterin, joka helpottaisi ei-mu-
seorekisteröityjen vanhojen ajoneuvojen 
säilymistä tuleville sukupolville.

Toivotan kaikille AHS:n jäsenille oikein 
hyvää alkusyksyä.

Hans Brummer
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Kannen kuva:  
Stanislav Voronin

K esien kesä vaikkakin sanoivat, ettei ollut eni-
ten hellepäiviä, oli niitä kuitenkin tarpeeksi 
ja vähän liikaakin.  Vaikuttiko se sitten AHS:n 

järjestämiin tapahtumiin niin, että osallistujia oli 
todella runsaasti kaikkialla paitsi Huru-Ukko Pik-
nikillä. Olisiko vanhemmille ajoneuvoille ollut lii-
ankin kuumaa, mikä saattaisi olla yksi selitys. Joka 
tapauksessa voimme olla tyytyväisiä.

Tämä lehti kertoo kesän tapahtumista. Tou-
kokuussa aloitimme Helatorstaiajoilla. Tieten-
kin osallistuimme Lahdessa Classic Motorshow 
-näyttelyyn.  Pienimuotoinen uusi kohde meillä 
oli Lohjalla järjestetty hyväntekeväisyysajo palve-
lukeskuksen asukkaille. Lohjalainen paikallislehti 
Paikalliset haastatteli ajon toimijoita, joista poimin 
Jaakko Åkerlundin sanoman.  ”On kiva juttu, 
kun pääsee virkistämään ja tuomaan iloa vanhoille 
ihmisille”, ikinuori 84-vuotias Jaakko.

Kesä kuitenkin kääntyy vääjäämättä syksyyn.  
Toivottavasti ajokelit vielä jatkuvat suotuisina, 
koska mikä mukavampaa kuin taittaa jouhevasti 
mukavia maalaisteitä ja antaa 
silmien levätä ruskan värittä-
mässä metsässä.

Museoviraston apurahaha-
kemus kannattaa katsoa, josko 
asia olisi jollekulle aiheellinen.
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Teksti: Markku Pellinen
Kuvat: Markku ja Anitta Pellinen, Risto Suominen, Jyrki Mero

Helatorstaiajot 2018
Kymmenes toukokuuta armon vuonna 
2018 oli helatorstai ja AHS:n perinteiset, 
jo melkein kolmannetkymmenennet 
Ajot, eli tämä oli 29. Jo aamusta pitäen 
oli kaunista ja lämmintä kun osanottajat 
saapuivat pikkuhiljaa Vihtijärven 
Nummituvalle aamiaiselle rupattelemaan 
ja odottelemaan omaa lähtövuoroaan. 

Satu Danielsson esikuntineen otti 
osanottajat vastaan ja antoi kullekin 
ajokunnalle tarvittavan materiaalin; 

ajokilven, ruoka- ja kahvilipukkeet sekä si-
säänpääsyliput eri museoihin. Kuten aina 
niin nytkin nämä naiset hoitivat vastaanoton 
hymyssä suin. Siitähän se onnistunut päivä 
lähtee. Tänä vuonna tehtiin pieni poikkeus 
edellisistä vuosista eli tiekirja reittiohjeineen 

Nummituvan pihalla.
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Punaiset paholaiset.

ja kysymyksineen annettiin ajokunnille vasta 
lähdön yhteydessä. Tämä siksi, että kysymyk-
siin vastaaminen olisi kaikille tasapuolisem-
paa eli jokaiselle jäi kysymyksiin tutustumi-
seen suurin piirtein sama aika.

Reittimestarina toi-
mi Hans Brummer, 
joka olikin suun-
nitellut mukavan 
reitin. Vihtijärveltä 
suunnattiin koh-
ti Haavistoa, josta 
Vihtiin. Haaviston ja 
Vihdin välillä jotkut 
kerkesivät poimia 
korvasieniä. Kehui-
vat saaneensa mu-
kavan saaliin. Vihdin 
museolla vierailtiin, 
katseltiin vanhaa ai-

kaa, kovin on muuttunut. Ehkä parempaan, 
vaiko? Silmiini pisti siellä huoneentaulu, 
jossa seisoi ”Laupias ja armollinen on Herra, 
pitkämielinen ja aina hyvä (Ps 103.8).” Ei kii-
vas ja kiukkuinen kuten niin monet ovat sen 

Isottelijat.
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Luhtaanmäentie 21, 01750 Vantaa | myynti@gripsgarage.com | +358 10 292 7420

BRITTIAUTOJEN VARAOSAT
KLASSIKKOMALLIEN VARAOSAT, VOITELUAINEET & TARVIKKEET

Mm. Austin, Austin-Healey, Bentley, Daimler, Jaguar, Land Rover, 
Lotus, Morris, MG, Range Rover, Rover, Rolls-Royce, Triumph 
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AHS 
tapahtumia 2018
Tiistaina 9.10. klo 18.00 
VIERAILU VIHDIN AUTOTALOSSA

Esko, Pekka ja Liisa Palin toivottavat AHS:n 
jäsenet tervetulleiksi tutustumaan Vihdin 
Autotaloon, Ratastie 2, 03100 Nummela. 

Ilmoittautumiset 4.10. mennessä:  
satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi  
tai 050 571 5266 (iltaisin). 

Sunnuntaina 25.11. klo 13.00
PERINTEINEN JOULULOUNAS 
(jäsenille seuralaisineen)

Hotelli Korpilammella, Korpilammentie 5, 
02970 Espoo.

Ilmoittautumiset 8.11. mennessä  
satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi  
tai 050 571 5266 (iltaisin).

Omaosuus 25 euroa/henkilö maksetaan 
8.11. mennessä Autohistoriallisen Seuran 
tilille FI48 1491 3000 1082 49. (Ks. kutsu 
sivulla 53)

. . . .
BENSA-SAHKO  

EXPERTTI
ja säädöt hoitaa 40 vuoden kokemuksella

LASSE MAKELA

• KAASUTTIMET
• SYTYTYSJÄRJESTELMÄT
• AUTOSÄHKÖ
• BENSARUISKUT
• EBERSPÄCHER

• WEBASTO
• MUSEOAUTOT/ 
 ERIKOISAUTOT 
• VENEKAASUTTIMET
• LATURIT, STARTIT

• KAASUTTIMIEN VARAOSAT, HUOLTO, SÄÄDÖT 
• PÄÄSTÖONGELMAT + TODISTUKSET

. . . .

Millers Oil vanhankaluston öljyt
SAE 30, 40, 50, 20/50, mini 20/50,

vaiht.öljyt: mm SAE 90 gl1 ja SAE 140

Resurs-öljyn lisäaineet

Millers Eps tankkiin etanolin  
haittojen ehkäisyyn + lyijyn  
korvike + oktaanin korotus

Myös liikkuva huolto!!!
YRITTÄJÄNTIE 8, 01800 KLAUKKALA

040 554 8372, bensaexpertti@gmail.com

MUSEOVIRASTON 
KUNNOSTUSAVUSTUKSIA 

HAETTAVISSA  
AJONEUVOILLE

◆ Yhdistysten ja yksityisten henkilöiden on 
mahdollista hakea Museoviraston kunnostus-
avustuksia ajoneuvoille. 
Hakuaika on 1.10.2018-2.11.2018.
Lisätietoa ja ohjeita saa Museoviraston 
verkkosivuilta osoitteesta 
www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet.
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