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6 12. Talviajot 2019
 Perinteiset AHS:n Talvi-

ajot ajettiin maaliskuun 
ensimmäisenä lauantai-
na.

12 Amerikka ensin
 Berndt W. (Fiskis) Ekma-

nin suhde Harrikoihin ja 
jenkkiautoihin.

22 Kohti puhtaita 
 ajoja

 Claes von Ungern-
Sternbergin  
puheenvuoro.

24 Kun täydellisyys 
 ei riitä
 Nurmijärveläinen 

Jarmo Kytömäki 
 tunnetaan 
Packard-autoistaan.

Tervehdys kaikille

Meille on äärettömän 
tärkeätä pystyä va-
paasti liikkumaan 

autolla vielä ikäihmisenä ja 
ulkoiluttamaan rakkaita van-
hoja automobiilejamme - että 
saamme pitää ajo-oikeutem-
me mahdollisimman pitkään. 
Olen itse sivusta seurannut, 
miten ikävää on, kun pitkän 
linjan harrastajalta otetaan 
ajokortti pois. Ihmisen elä-
mänhalu ja -laatu romahtavat 
kerralla aivan pohjalukemiin, 
kun tulee riippuvaiseksi toi-
sesta ihmisestä, jolla on auto 
ja ajokortti. Joukkoliikenne 
kuten taksitkaan eivät toimi 
ollenkaan enää niin hyvin 
kuin ”vanhaan aikaan”, jotta 
niiden varaan voisi luottaa 
varsinkin haja-asutusalueella.

Voitaisiinko ajatella rat-
kaisuna senioreille mahdol-

lisuutta siirtyä ns. kevytau-
toihin, joita saa Suomessa 
rekisteröidä 1.11.2019 jäl-
keen liikenteeseen. Nämä 
autot ovat suhteellisen uusia, 
täysikokoisia, turvalaittein 
varustettuja autoja, joissa no-
peus on rajattu enintään 60 
km tunnissa ja joita saa ajaa 
ns. mopokortilla. Koskeeko se 
vain nuoria vaiko myös van-
hempaa polvea, joka saa ajaa 
mopolla ilman mitään tutkin-
taa?  Internetistä en ole vas-
tausta löytänyt.

Tämä uusi ajoneuvoluokka 
on tulossa korvaamaan hyvin 
turvattomat nykyiset mopo-
autot, mutta markkinointi on 
suunnattu tällä hetkellä vain 
15 vuotta täyttäneille nuoril-
le.  Kevytautot toisivat liik-
kumisen vapauden takaisin 
varsinkin maaseudulla asu-

valle varttu-
neemmalle 
henkilölle, 
jonka elä-
mänlaatu paranisi oleellises-
ti, kun pystyisi edelleen hoi-
tamaan omat kauppa- ym. 
asioinnit itsenäisesti ilman 
ulkopuolista apua.

Toivottavasti viranomai-
semme ottaisivat tähän asiaan 
positiivisen kannan.  Asialla 
olisi suuri merkitys seniori-
autoilijoiden elämänlaatua 
ajatellen, mikä myös auttai-
si maaseudun elävänä pitä-
miseen.

Toivotan kaikille AHS:n 
jäsenille oikein hyvää ajo-
kauden alkua ja hyvää kesää.

Parhain automobiiliter-
veisin

Hans Brummer
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Pääkirjoituksen laa-
timinen on kurjaa 
hommaa. Ei tule 

mitään mieleen. Jos tu-
leekin niin sitten tyhjänpäiväisyyksiä.  
Säätäkään ei aina viitsi mainita, vaikka 
toivoisikin sen aina paistavan ja yöllä sa-
tavan.  Näinhän toki oli Kekkosen aikaan, 
mutta ajat muuttuvat.

Ajat muuttuvat myös Claes von Un-
gern-Sternbergin parodiamaisessa kir-
joituksessa ilmastohuutokaupoista ja ajo-
neuvoistamme.  Onko tulevaisuutemme 
toivotonta vai miten päättäjät kiemurte-
levat ulos omatekoisesta sopastaan, joka 
on mahdoton toteuttaa niin kauan kuin 
valtion kassasta puuttuu varoja.

Onko päättäjillä tarjolla jotain sellaista, 
mitä me emme tiedä?

Kahden kädentaitajan Berndt (Fiskis) 
Ekmanin ja Jarmo Kytömäen uskoma-
tonta työn jälkeä motolla: miksi tyytyä 
99,5 pisteeseen kun satakin voi saada.  
Ihmisellä täytyy olla iso palo, jotta enti-
söinnin tulos nousee tuolle tasolle, jolla 
nämä kaksi virtuoosia ovat.

Tietenkin meillä on oman Helatorstai-
ajomme ennakkomainontaa.  30-vuotis-
juhla-ajon teemana on ”1950-luvun uudet 
tuulet”. Joten toivomme tietysti saavam-
me ajoihin entistä enemmän ajoneuvoja 
tuolta vuosikymmeneltä.

Kokkolan Matkatoimiston Monzan 
retki sivulla 47. Toimittakaa tieto Sture 
Engströmille nopeasti, matka myydään 
hyvissä ajoin loppuun.

Ajokausi kuitenkin tänäkin vuonna 
alkaa vääjäämättömästi niin kuin joka 
vuosi. Ennemmin tai myöhemmin, mutta 
iloitkaamme siitä.

Markku Pellinen

30 Kulttuuria ja kivoja kavereita
 Kesäretkelle Turkuun.

36 Ennakoivan ajamisen koulutus
 AHS:n 65+ jäsenille

38 Mobilisti-lehti 40 v
 
40 Mobilian  näyttely
 Leveillä Lahkeilla -näyttely avattiin 14.3.

44 Perinneajoneuvorekisterin kuulumisia

46 AHS-tapahtumia 

50 Muita tapahtumia
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Tervetuloa Helatorstaiajoihin 30.5.

Toukokuun lopulla puiden jo vihertäessä ajamme 30. 
Helatorstaiajot. Hotelli Gustavelundin tasokkaan aamiaisen 
jälkeen lähdemme reitille, joka suuntautuu itään kohti 

Gumbostrandia, jossa nautimme taukokahvit ja taidenäyttelystä.  
Sieltä sitten suuntaamme takaisin Tuusulaan Gustavelundin 
takuuvarman pitopöydän ääreen.  Juttelemme ja odotamme 
tehtävien arviointia.  Parhaat tietenkin palkitaan.

Tänä vuonna haluamme kohdistaa mielenkiintomme 50-luvun 
menopeleille.  Tuon ajanjakson kalustoa liikkuu yllättävän 
vähän.  Tosin harvoilla oli sodan jälkeen varaa ostaa auto, vielä 
harvemmilla länsiauto.  Kuitenkin, jos tarkastelemme 50-lukua, 
auton valmistus uudistui voimakkaasti niin Euroopassa kuin 
Amerikoissa.  Amerikkalaisiin tuli siivet, tuli kromia ja nämä 
olivat tavallisen kansan ulottuvilla.  Euroopassa Citroen DS 
mullisti muotoilun ja osittain tekniikankin.  Tuli Volvo Amazon, 
Peugeot 403 ja hännänhuippuna Mini aivan vuosikymmenen 
lopulla kuten Mercedes-Benzin W111 korimalli jo enteillen 
60-luvun suunnittelua.  Datsun Bluebird rantautui Japanista 
Suomeen, ensimmäiseen eurooppalaiseen vientimaahan.

Koska korostamme 50-lukua, on tälle vuosikymmenelle  
myös oma kilpailuluokka.

 Markku Pellinen
 Reittimestari
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Tervetuloa koko päivän kiireettömään ajotapahtumaan.

Autohistoriallisen Seuran

HELATORSTAIAJOT 30 vuotta 
30.5.2019 Keski-Uudellamaalla
Juhla-ajon teemana on ”1950-luvun uudet tuulet”.

LISÄTIETOJA: reittimestari Markku Pellinen, 0500 408 448,  markku@pelliset.fi,  
www.autohistoriallinenseura.fi 

Noin viikkoa ennen ajoa lähetetään ilmoittautuneille osallistujaluettelo  
lähtönumeroineen ym. tarkempaa informaatiota.

klo   9-10.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen
klo 10.30 alk. Ajoneuvot lähetetään reitille
 Tauko Gumbostrandissa
n.  13.00 alk. Saapuminen Gustavelundiin
klo 13.30-16 Buffetlounas, tulokset  
 ja palkintojenjako 

AJOLUOKAT  
A)  vm 1949 ja sitä vanhemmat autot 
B)  vm 1950 - 1959 autot 
C)  vm 1960 - 1988 autot 
D)  museoikäiset moottoripyörät ja mopot

Parhaat asuajoneuvoyhdistelmät palkitaan.
 

ILMOITTAUTUMINEN 13.5. 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 55 €/hlö (30 €/7-12 v) 
Maksetaan 13.5. mennessä Autohistoriallisen 
Seuran tilille FI48 1491 3000 1082 49. Viestiosaan 
samat tiedot kuin ilmoittautumisessa. 
Jälki-ilmoittautuminen: lisämaksu 5 e/hlö. 
Osallistumismaksu sisältää aamiaisen, pääsy-
maksun tutustumiskohteeseen, buffetlounaan, 
tiekirjan, ajokilven ja juhla-ajomerkin.

LÄHTÖ JA MAALI: Hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310Tuusula
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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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Kutsumme sinut ja ystäväsi

Lohjansaaren Martinpihaan su 14.7.2019 klo 11.30-15
WANHAT WÄRKIT ILTAPÄIVÄÄN

• upeita autoja, moottoripyöriä ja muita wanhoja wärkkejä
• elävää musiikkia (Stompin’ Riot)
• hyvää ruokaa  
• mukavaa seuraa

Tervetuloa! 
Toivoo Martinpihan väki

Seppäläntie 130, Lohjansaari,  
08800 Lohja, puh. 010 322 0070, 
info@martinpiha.fi, www.martinpiha.fi 

Tarjolla

Vahvista osallistuminen 24.5. mennessä AHS:n yhteyshenkilölle 
Sture Engströmille, 040 543 3535, sture.engstom@saunalahti.fi
Lisätietoja: www.kokkolanmatkatoimisto.fi

F1-kisat Kokkolan Matkatoimistosta
Kokkolan Matkatoimisto tekee räätälöityjä F1-kisamatkoja tapah- 
tumapaikoille.  Tarvitaan vain kahdeksan hengen porukka ja teille 
järjestetään lennot, hotellit ja tietenkin liput itse tapahtumaan.  
Lisäksi pikkubussi kuljettajineen sekä oheisohjelma.
  
Esimerkiksi Monza 6-10. syyskuuta: 

Pe 6.9. lento Zürichiin, sieltä minibussilla lounaalle Luzerniin  
ja tutustuminen vanhaan kaupunkiin. Matka jatkuu  
Italian puolelle hotelli Solafiaan Medolagossa.   
Koko matkan ajan majoitutaan samassa hotellissa.

La 7.9. Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen Monzaan  
katsomaan aika-ajoja ja päätteeksi Alfa-Romeo museoon.

Su 8.9. Aamiaisen jälkeen kohti Monzan rataa.   
Koko päivä siellä.

Ma 9.9. Aamiaisen jälkeen suunnataan Maranelloon ja  
Ferrari-museoon.  Museon jälkeen Garda-järvelle,  
josta illaksi hotellille.

Ti 10.9. Aamiaisen jälkeen kohti Sveitsiä.   
Lounastauko Lichtensteinin pääkaupungissa Vaduzissa.
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SUURI SUOMALAINEN 
KLASSIKKOAJONEUVONÄYTTELY

TEEMAOSASTOT
URHEILUAUTOT
SPORTTIPYÖRÄT

AUTOJA, MOOTTORIPYÖRIÄ, MOOTTORIKELKKOJA, MOPOJA, TYÖ-
KONEITA, TRAKTOREITA, RASKASTA KALUSTOA, PIENOISMALLEJA,
MERKKIKERHOJA, KAUPPIAITA, KUNNOSTAJIA, ASIANTUNTIJOITA, 
OHJEISOHJELMAA JA PALJON MUUTA! alle 12 v. veloituksetta aikuisen seurassa

LAHDEN MESSUKESKUS
Liput 
19 €

Avoinna
la 4.5. klo 9-17
su 5.5. klo 10-17

motonet
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Bensa-sähkö Expertti 

Yrittäjäntie 8 Klaukkala 

Järvihaka
15e/hosallistuminen

L a u a n t a i  2 5 . 5 - 1 9

klo 9.00

3rd 3 rd
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Henkilöautosi myllytys
Sopimuksen mukaan  
käyttäen Cartekin  
laadukkaita auton- 
hoitotuotteita.
Hinnat alkaen  
150 € sis. alv.
Työn suorittaa  
Johan Brummer.

HB-Automobile
0400 317 082

• 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

. . . .
BENSA-SAHKO  

EXPERTTI
ja säädöt hoitaa yli 40 vuoden kokemuksella

LASSE MAKELA
. . . .

Avaimet autoihin,  
myös koodi

• WEBASTO
• MUSEOAUTOT/ 
 ERIKOISAUTOT 
• VENEKAASUTTIMET
• LATURIT, STARTIT
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www.fennosteel.com

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


