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Tervehdys kaikille

T akana on kuiva, jos-
kaan ei niin kuuma 
kesä kuin vuonna 2018. 

Menneenä kesänä mobilisti-
piireissä on juhlittu toimin-
nan tasavuosia muun mu-
assa Espoon Automuseossa. 
Monien harrastekerhojen 
toiminta on jatkunut jo vuo-
sikymmeniä yhtäjaksoises-
ti lukuisten vapaaehtoisten 
osaavien ja motivoitujen ih-
misten käsissä. Harrastuksen 
eteen monet ovat uhranneet 
suuren osan vapaa-ajastaan 
museo/yhdistystoiminnan 
ylläpitämisen hyväksi, mis-
tä näille kyseisille ihmisille 
nöyrä henkilökohtainen kii-
tokseni. Mutta miten tästä 
eteenpäin, me kaikki ikään-
nymme ja pitäisi saada nuo-
rempaa ikäpolvea mukaan 
toimintaan. 

Onko niin, että museoau-
tojen harrastus ja kulttuurin 
säilyttäminen ei kiinnosta 
nuorempia enää (työuraan ja 
kiireiseen perhe-elämään on 
vaikea sovittaa aikaa vievää 
harrastustoimintaa) vai kat-
sovatko he, että joillakin ’van-
hemmilla mobilisteilla’ on lii-
an tiukka kanta siihen, mitä 
laissa on määritelty museo-
ajoneuvosta. Ongelma on tie-
tääkseni tullut esiin kaikessa 
harrastustoiminnassamme, 
että ei löydy toiminnan vas-
tuunkantajia nuoremmasta 
polvesta millään - ikävä kyllä. 
Näin ei todellakaan saisi käy-
dä! Ratkaisu voisi ehkä olla, 

että jollain tavalla muute-
taan suhtautumista nuorten 
ajoneuvoprojekteihin, jotka 
usein sisältävät ajoneuvon 
rakenteiden ym. muokkaa-
mista hieman erilaiseksi kuin 
alun perin on ollut ja hyväk-
sytään tämä tosiasia. 

Maailma muuttuu koko 
ajan ja museoajoneuvohar-
rastustoiminnan jatkuminen 
maassamme on varmistet-
tava, mutta tämä edellyttää 
meiltä ’nykyisiltä mobilisteil-
ta’ halua pysyä mukana kehi-
tyksessä ja ehkä hieman salli-
vampaa kantaa nuoremman 
polven rakentamiin entisöin-
ti- ym. ajoneuvoprojekteihin.

Järjestämme Hotelli Kor-
pilammella keskustelutilai-
suuden, joka toivottavasti 
johtaa nykyisen ja tulevien 
hallitusten jäsenten työtaa-
kan helpottamiseen ja sa-
malla useamman jäsenen 
vaikuttamismahdollisuuteen 
AHS:n toimintaan.  Kutsu toi-
saalla tämän lehden sivulla 
(s. 42). Tervetuloa.

Toivotan kaikille AHS:n 
jäsenille oikein hyvää alku-
syksyä.

Hans Brummer
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 19 nuorempaa ajoneuvoa.
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35 Klassikkomopojen retkeilyajo
 Ajettiin 17.8. 67 osallistujan voimin.

36 Tiistaikokoontumisia mobiileilla
 Malmilla, Bembölessä ja Nummelassa  
 kokoonnuttiin autoja ihailemaan,  
 Nummelassa osallistujia oli joka  
 kerta lähes 100.

38 XVIII Vanhojen Paloautojen Päivä  
 Tammisaaressa
 Päivää vietettiin Ekenäs FBK:n  
 järjestämänä.

40 Ensimmäiset Etelärannikon ajot
 Päivä sujui aurinkoisessa ja helteisessä  
 ilmassa hyvin, melkein 40 autokuntaa  
 oli saapunut ajoihin.

43 Ensimmäinen Klassikot kokoontuvat
 Porvoo-Malmgård/Liljendal-Loviisa- 
 Strömforsin ruukki/Ruotsinpyhtää.

46 Rallin ilta
 Kolmannen kerran järjestetty Rallin ilta  
 oli tässä muodossaan viimeinen.

Tässä numerossa 
kertaamme kesän 
tapahtumia, sanoin 

ja etenkin kuvin.  Sää 
suosi melkein kaikkia 
tapahtumiamme, ainoastaan 
moottoripyöräajo meni 
totaalisesti mönkään.  Vettä 
tuli enemmän kuin tarpeen olisi ollut, joten 
koko tapahtuma peruuntui.  Sääli, koska ei 
ole tapahtumaa, jonka eteen ei olisi tehty 
valmisteluja, monesti useamman ihmisen 
voimin.  Tapahtumista mainitsemisen 
arvoisia olivat AHS:n 30. Helatorstaiajot, 
joka keräsi 111 ajoneuvoa ja yli 250 henkilöä, 
tiistaikokoontumisista mainittakoon 
Nummela, jossa oli joka kerta 80-100 ajokkia.  

Vanhojen Paloautojen Päivä Tammisaaressa 
kerää ehkä kaikista eniten katsojia.  Panihan 
se aikoinaan joka pojan juoksemaan, jotta 
ehtisi näkemään edes vilauksen ohikiitävästä 
punaisesta.  Pienet Arkiautoklassikot -ajo 
kerää aina vaan enemmän ja enemmän 
osanottajia.  Sture Engströmin idea on 
poikinut mukavasti.  Samoin on käynyt AHS:n 
30. Rompetorille tänä vuonna.  Kauniissa 
säässä viihtyivät sekä myyjät että asiakkaat.  
Monet monet muut tapahtumamme 
hoidettiin jo rutiinilla onnistuneesti.  Kovasti 
on vastuuhenkilöillä ollut työtä järjestelyjen 
vuoksi ja toivommekin hieman lisävoimia, 
jotta taakka kevenisi.

Kaiken kaikkiaan hyvä kesä AHS:lle

Alkavaa hyvää syksyä

Markku Pellinen
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Kuvat: Stanislav Voronin,  
Anitta ja Markku Pellinen

Helatorstaiajot 30 v 30.5.
Autohistoriallisen Seuran 

tämänvuotiset Helators-
taiajot olivat 30-vuotis-

juhla-ajo. Kolmekymmentä 
vuotta on pitkä historia mille 
tahansa tapahtumalle ja siksi 
halusimmekin pidentää hie-
man reittiä.  Lähtöpaikkana 
ja maalina oli Tuusulanjärven 
rannalla sijaitseva hotelli Gus-
tavelund, jonka osaava henki-
lökunta taas kerran toimi aivan 
moitteettomasti.  Tarjoilu ja 
muut järjestelyt toimivat.

Simo Lampinen avasi ta-
pahtuman ja sitten olikin jo 
Hans Brummerin aika siirtyä 

lähettäjäksi. Reitille lähtijöitä 
oli peräti 111 ajokuntaa ja lä-
hes 250 henkilöä.  Matka suun-
tautui aluksi Nikkilään, missä 
vanhan kirkon seudulla oli 
paljon katselijoita, jopa Suo-
men lippua heiluteltiin ikään 
kuin suuremmassakin tapah-
tumassa.  Meren äärellä Gum-
bostrandissa vietimme taukoa, 
katsoimme taidenäyttelyä sekä 
kahvittelimme. Riikka Koski-
nen kumppaneineen oli siel-
lä hieman helisemässä liiken-
nettä ohjatessaan, kun myös 
siviiliautoja pakkasi samalle 
pysäköintipaikalle.  Ajokun-

nat myös viihtyivät oletettua 
kauemmin paikalla ja lähtö-
päästäkin lähdettiin hieman 
tiuhempaan kuin minuutin 
välein.  Sopu sijaa antoi.

Takaisinpäin kurvailtiin 
Spjutsundin ja Anttilan kaut-
ta Nikkilään, jossa oli pieni ja-
loittelutauko ja jatkettiin kohti 
Gustavelundia pitopöytälou-
naalle.  Lopuksi tietysti pal-
kinnot jaettiin heille, keille ne 
kuuluivat.

Markku Pellinen

Nikkilän vanhalla kirkolla.
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Helatorstaiajot 30 v 30.5.

Lähtöpaikalla kuunnellaan 
reittimestarin ohjeita.

Simo Lampinen.

Maico-mies 
Timo Nyberg.

Ennen lähtöä 
runsas aamiainen 
Gustavelundissa.
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Autoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja, mopoja, työkoneita, 
traktoreita, raskasta kalustoa, pienoismalleja, merkkikerhoja, 

kauppiaita, kunnostajia, asiantuntijoita, ohjeisohjelmaa ja paljon muuta!

SUURI SUOMALAINEN 
KLASSIKKOAJONEUVONÄYTTELY
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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 2019

• KAASUTTIMET
• SYTYTYSJÄRJESTELMÄT
• AUTOSÄHKÖ
• BENSARUISKUT
• EBERSPÄCHER
• KAASUTTIMIEN VARAOSAT, HUOLTO, SÄÄDÖT 
• PÄÄSTÖONGELMAT + TODISTUKSET

teholastutukset
tehoa – taloudellisuutta

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

. . . .

Avaimet autoihin,  
myös koodi

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

Sunnuntaina 24.11. klo 13.00
PERINTEINEN JOULULOUNAS 
AHS:n jäsenille seuralaisineen

Hotelli Korpilammella, Korpilammentie 5, 02970 Espoo.
Ilmoittautumiset 17.11. mennessä satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi 

tai 050 571 5266 (iltaisin).
Omaosuus 25 euroa/henkilö maksetaan 17.11. mennessä  

Autohistoriallisen Seuran tilille FI48 1491 3000 1082 49. (Katso kutsu sivulla 49)

Lauantaina 19.10. klo 10.30
KESKUSTELUTILAISUUS talkoohenkisille AHS:n jäsenille 

Hotelli Korpilammella, Korpilammentie 5, 02970 Espoo. 
Tarvitsemme uutta lisävoimaa tapahtumien järjestämiseen ym. tehtäviin.  

Osallistuminen tilaisuuteen ei velvoita mihinkään, mutta mieluusti  
voit siellä ilmoittaa halukkuudestasi osallistua AHS-talkoisiin.  

Keskustelun jälkeen AHS tarjoaa lounaan.
Ilmoittautuminen 13.10. mennessä satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi  

tai 050 571 5266 (iltaisin). (Katso kutsu sivulla 42.)
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ja leikkaan putkosen
Hetkinen

Uudella Adige LT8.10 3D-putkilaserilla pystymme leik-
kaamaan mm. pyöreää, kulmikasta ja ovaalia putkea. 
Viisteleikkaamisen jäljen varmistaa Active Scan -laitteis-
to, jolloin esim. reikien sijainti aihiossa on aina kohdallaan. 
Laserilla leikkaamme halkaisijaltaan jopa 240 mm putkia. 

Paras ominaisuus on se, että tarjoamme Sinulle korkea-
laatuista palvelua entistä kustannustehokkaammin. 

Soita ja kysy lisää 0500 768 631 / Juha Leppänen

Teräsputket   •   Putkilaser   •   Sahauspalvelu ja muut jatkojalostukset

FennoSteel Oy   •   Fennokatu 1, 39700 Parkano   •   P. 03 441 00


