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Puheenjohtajalta
Pääkirjoitus Sisällysluettelo

Ajokausi on avattu Talviajojen merkeissä.  On 
mukava huomata, että se on saavuttanut 
oman asemansa meidän monien muden 

tapahtumiemme joukossa.  Näin voidaan hyvällä 
syyllä sanoa, sillä yli 50 ajokuntaa ei voi olla vääräs-
sä.  Olosuhteetkin olivat melko talviset.

Talviajot täytti 10 vuotta niin kuin myös Naisten 
Automobiiliklubi, joka järjestää juhla-ajon tulevana 
kesänä.  Anitta Pellinen on kirjoittanut pienen 
ennakon Hämeenlinnan ympäristössä ajettavasta 
Naisten Automobiiliajoista.  Leidit joukolla rattiin ja 
puolisot koristeena mukaan.

Claes von Ungern-Sternberg ihmettelee, ai-
heellisesti, mihin ja miksi nuoriso katoaa harras-
tuksestamme.  Anssi Siukosaari muistelee ajo-
valojen päiväkäytön syntyä.  Anssihan on ollut 
voimakkaasti siinä vaikuttamassa.

Pitkän valmistelun jälkeen perinneajoneuvore-
kisteri on vihdoin syntymässä ja ensimmäiset ajo-
neuvot varmasti saadaan rekisteriin jo ensi kesänä.  
Kotisivuiltamme voitte lukea laajemmin mitä se 
tarkoittaa ja mitä se velvoittaa.  

Morjens-lehti alkaa ilmestyä myös sähköisessä 
muodossa tästä numerosta alkaen AHS:n kotisi-
vulla www.autohistoriallinenseura.fi.  Se on pieni, 
mutta toisaalta hyödyllinen lisä, koska kaikki tulevat 
numerot jäävät ”muistiin”.  Seuran jäsenille, jotka 
ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa toi-
mitetaan salasana, jolla lehti siellä avautuu.  

Paperinen lehti toimitetaan kuten 
ennenkin.

Hyvää kevättä ja kesää.

Markku Pellinen
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Tervehdys kaikille

Museotaksiasia on kuumentanut tuntei-
ta viime aikoina. Taustalla on nykyises-
sä taksilaissa oleva museoajoneuvoja 

koskeva helpotus, jonka mukaan taksilupaa ei 
tarvita, kun henkilökuljetuksia suoritetaan mu-
seoajoneuvolla. Tämä on laillisesti mahdollista-
nut hää- ym. henkilökuljetukset museoajoneu-
voilla ajoneuvoharrastajien toimesta kesäisin.

Mutta nyt tilanne on riistäytynyt käsistä, kun 
museoajoneuvoa käytetään taksielinkeinon 
harjoittamiseen vuoden ympäri em. porsaan-
reikää hyväksi käyttäen. Sääntöä Suomen ja 
Trafin kummallisista tulkinnoista ei voi muuta 
kuin ihmetellä. Trafin virkamies vaati jo tak-
siautoksi katsastetusta museoajoneuvosta 
poistettavan taksamittarin ja taksikyltin katolta 
omalla päätöksellään ja että kyytien hinta pi-
tää ilmoittaa tarkkaan etukäteen asiakkaalle, 
vaatimus ei tietysti koske ns. ”tavallisia nyky-
taksiautoja”. 

Taksilain kokonaisuudistus on parhaillaan 
meneillään ministeri Bernerin toimesta. Nyt oli-
si oikea hetki saada uuteen taksilakiin korjaus, 
jossa määritellään, että yli 30 vuoden ikäisellä, 
normaaliliikenteessä olevalla vanhalla ajoneu-

volla voi myös harjoittaa sään-
nöllistä taksiliikennettä elinkei-
nona, rajaten kuitenkin pois 
museorekisterissä olevat ajoneuvot.  Tämä 
muutos olisi omiaan selventämään uudistet-
tavaa taksilakia ja poistamaan nyt tulkinnan 
mahdollisuutta siitä, onko laillista harjoittaa 
säännöllistä elinkeinotoimintaa vanhalla ajo-
neuvolla vai ei.  

Museoajoneuvoharrastajilla tulee jatkos-
sakin olla oikeus suorittaa omilla museoajo-
neuvoillaan pienimuotoista henkilökuljetusta 
ilman taksilupaa. Tämä toiminta ei todellakaan 
kilpaile järjestäytyneen taksitoiminnan kanssa!  
Omasta puolestani toivon todella, että uusi 
ensi vuoden kesällä voimaan tuleva taksilaki 
on tältä osin korjattu e.m. ehdotukseni mu-
kaisesti.   

Toivotan kaikille AHS:n jäsenille oikein hyvää 
alkavaa turvallista ajokautta 2017.

Parhain automobiiliterveisin

Hans Brummer 
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Talviajot 
– jo kymmenes kerta

Kuva Anitta Pellinen

Teksti: Jyrki Mero

 ■ Taas automobiilit valtasivat Rantaravintola 
Lahnajärven pihan lauantaiaamuna maaliskuun 
4. päivänä, kun AHS järjesti tämän vuotuisen 
talvitapahtuman.

Talviajojen paikallinen organisoija, sammatti-
lainen Juha Malmia on jo kymmenen vuoden 
ajan vastannut tästä toiminnasta, suunnitellut 
sekä reitin että hankkinut toiminnalle yhteistyö-
kumppanit.

Talviajo-ajatus tuli kokonaisuudessaan Juhan 
ideana, hän ehdotti AHS:n vuosikokouksessa 
vuonna 2007, että voisimme vuosittain ko-
koontua talvisissa merkeissä. Ajatus sai kanna-
tusta, mutta tapahtuman vetäjä puuttui. Tuol-
loin vapaaehtoisten puuttuessa Juha tarjoutui 
hoitamaan tapahtuman, ja jo samana vuonna 
liki kymmenen ajokuntaa starttasi ensimmäisiin 
Talviajoihin Sammatin Kievarin pihalta. Sinne 
ajo myös päättyi ja nautittiin yhteinen lounas. 

Tuon onnistuneen aloituksen jälkeen on aika 
muistaa, että Juha on laatinut kaikkien Talvi-
ajojen reitit, vastaanottanut ilmoittautumiset, 
tiedottanut tapahtumasta, siis vastannut Tal-
viajojen onnistumisesta kokonaisuudessaan. 
Toki vaimo Arja on ollut myös mukana ajojen 
suunnittelussa ja osallistunut ajoihin Juhan 
kartturina.
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lauantaina 10.6.2017 klo 9-15
VIRKKALA, Vanhan kalkkitehtaan alue

Kievarintie, 08700 Lohja 
(Noin 10 km Lohjalta kantatie 25 Hankoon päin.  

Opasteet Virkkala-Inkoo risteyksestä ja Virkkalan keskustasta).

Rompetorialue

Pohjoisportti

Eteläportti

Tervetuloa Rompetorille Virkkalaan!
Myyntipaikat 20 €. Ei ennakkovarauksia.
Harrastukseen liittyvän tavaran  
myyjät ovat tervetulleita.
Muun tavaran myynnistä on sovittava etukäteen.

AHS:n Rompetori

Sisäänpääsy 2 €/hlö, ilmainen paikoitus.

Tiedustelut:
Kenneth Lemström
050 320 8484
www.autohistoriallinenseura.fi  

Kutsumme sinut ja ystäväsi

Lohjansaaren Martinpihaan su 16.7.2017 klo 11.30-

WANHAT WÄRKIT 
ILTAPÄIVÄÄN

•	 upeita	autoja,	moottoripyöriä	ja	 
 muita wanhoja wärkkejä
•		 elävää	musiikkia (Duo Wanha Swengi)
•		 hyvää	ruokaa
•		 mukavaa	seuraa

Tervetuloa!  
Toivoo Martinpihan väki

Seppäläntie	130,	Lohjansaari,	 
08800	Lohja,	puh.	010	322	0070,	

info@martinpiha.fi,	www.martinpiha.fi	

Tarjolla

Vanhaan autoon
Vanhanajan öljynvaihtolaput
Koko 57 X 84 mm. Mukana kiinnityslanka.
Hintaan 5 €/5 kpl pussi (postitus 2 €)

Myynti:  
Satu Danielsson,
satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi, 
050 571 5266S (iltaisin) 
AHS:n osastolla Classic Motorshow’ssa 
AHS:n tapahtumissa 
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Autohistoriallisen Seuran
28. HELATORSTAIAJOT

Suomi 100 v hengessä  
25.5.2017 Keski-Uudellamaalla

LÄHTÖ JA MAALI 
Hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

klo  9-10.30  Aamiaista tarjolla ravintolasalissa  
klo 10.30 alk. Ajoneuvot lähetetään reitille 1 min välein.
 Huom. vaihtoehtoinen lyhempi reitti vanhimmille ajoneuvoille. 
klo 13.00 alk. Ajoneuvot saapuvat maaliin

klo 13.30-16 Pitopöytälounas, tulokset ja palkintojenjako

AJOLUOKAT  
A) vm 1929 ja sitä vanhemmat autot
B) vm 1930-1959 autot
C) vm 1960-1986 autot 
D) museoikäiset moottoripyörät ja mopot.

Parhaat asu-ajoneuvoyhdistelmät palkitaan.

ILMOITTAUTUMINEN 11.5. mennessä sähköisellä lomakkeella kotisivulta 
www.autohistoriallinenseura.fi tai satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi  
tai 050 571 5266 (iltaisin). Ilmoita osallistujan nimi, osoite, sähköposti,  
puhelin, ajoneuvon tiedot, vuosimalli ja henkilömäärä.

OSALLISTUMISMAKSU 50 €/hlö (B, C ja D), 30 €/hlö (A, vm 1929 ja  
sitä vanhemmat ajoneuvot), 25 €/7-12 v maksetaan 11.5. mennessä  
Autohistoriallisen Seuran tilille FI48 1491 3000 1082 49. Viestiosaan samat tiedot  
kuin ilmoittautumisessa. Osallistumismaksu sisältää aamiaisen, pitopöytälounaan,  
tiekirjan ja ajokilven. Jälki-ilmoittautumisesta 5 euron lisämaksu/henkilö.

LISÄTIETOJA reittimestari Markku Pellinen, markku@pelliset.fi, 0500 408 448,  
www.autohistoriallinenseura.fi. Lähetämme ilmoittautuneille noin viikkoa ennen  
osanottajaluettelon lähtönumeroineen ym. tarkempaa informaatiota.

Tervetuloa koko päivän kiireettömään ajotapahtumaan.

motonet

Pääyhteistyökumppanit
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Mobilistin puhelinpalvelussa hoidat asiasi arkisin klo 9:00-16:00.

Virka-ajan ulkopuolella voit lähettää tekstiviestin numeroon 040 147 4466!

Klo 9:00
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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 

. . . .
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


