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Autohistoriallisen Seuran 55. toi-
mintavuosi on lopuillaan. Keväällä 
ja kesällä tapahtumia ja kokoontu-
misia on ollut viikoittain ainakin 
yksi, joskus kaksi ja jopa kolmekin.

AHS järjesti kaikkiaan yhdek-
sän ajotapahtumaa: Maaliskuus-
sa Talviajot Keski-Uudellamaal-
la. Toukokuussa oli Helatorstai-
ajot 30 v. Juhla-ajon teemana oli 
”1950-luvun uudet tuulet”. Lähtö- 
ja maalipaikkana Hotelli Gusta-
velund Tuusulanjärven rannalla. 
Osallistujia oli 111 ajokuntaa ja 
lähes 250 henkilöä. Kesäkuussa 
Klassikkoskootterit kokoontuivat 
AHS:n Rompetorilla Virkkalassa ja 
Pienet arkiautoklassikot kohtasivat 
Hyrylässä. Heinäkuussa Klassikot 
kokoontuvat -ajo lähti Porvoosta ja 
Etelärannikon ajot Fiskarsista. Elo-
kuussa kokoonnuttiin Huru-Ukko 
Piknikille Espoossa sekä järjestet-
tiin Klassikkomopojen retkeilyajo 
Karjaalla ja Youngtimerajot Riihi-
mäellä. 

AHS järjesti lisäksi vapaamuo-
toisia kokoontumisia mobiileilla 
kesäkuukausina kerran viikossa 
eri paikkakunnilla.  Kesäkuussa ko-
koonnuttiin Bembölen kahvituval-
la, heinäkuussa Malmin lentoase-
malla ja elokuussa Nummelassa.

Helatorstaiajoihin ja Youngti-
merajoihin oli osallistumismak-
su, muut olivat ilmaistapahtu-
mia. Kaikki AHS:n ajotapahtumat 
ja kokoontumiset museoajoneu-
voilla ovat olleet avoimia kaikille 
harrastajille.

Heinäkuussa järjestettiin hyvän-
tekeväisyysajelu Vihdissä Palvelu-
talo Hopearinteen asukkaille.

Jäsenille järjestettiin paljon 
muutakin monipuolista ohjelmaa: 
Huhtikuussa oli Liikenneturvan 
EAK65+ eli ennakoivan ajon kou-
lutus 65 vuotta täyttäneille AHS:n 
jäsenille Tuusulassa ja luentoil-
ta Nummelassa aiheesta ’Auton 
myyntiesite – ainutlaatuinen tie-
tolähde’. Toukokuussa jäsenille 
järjestettiin museoajoneuvojen 
vuosikatsastuspäivä Klaukkalan 
Ajoneuvokatsastuksessa. Kesä-
kuussa käytiin mobiileilla Vihdin 
kesäteatterissa. Lokakuussa pidet-
tiin keskustelutilaisuus talkoohen-
kisille jäsenille ja marraskuussa oli 
perinteinen joululounas jäsenille 
seuralaisineen.

AHS:n 30. 
Rompetori jär-
jestettiin kesä-
kuussa Virkka-
lassa.

Museoajo-
neuvotarkastuksia tehtäneen 
AHS:n tarkastajien toimesta rei-
lut 250. AHS:n museoajoneuvotar-
kastajille järjestettiin toukokuus-
sa koulutuspäivä, johon osallistui 
kymmenen tarkastajaa.

Muusta toiminnastamme halu-
an painottaa tärkeää osa-aluetta eli 
tiedottamista. AHS:n jäsenlehti 
Morjens on ilmestynyt neljä kertaa. 
Postilakko saattaa myöhästyttää 
tämän numero 4:n jakelua, mutta 
jäsenet ovat voineet lukea lehden 
sähköisen version kotisivulta oi-
keana julkaisupäivänä, mikä on va-
kiintunut lisäpalvelu. Lehti on toi-
minut kattavana tiedotuskanavana 
jäsenistölle AHS:n toiminnasta, tu-
levista tapahtumista ja museoajo-
neuvoharrastuksesta yleisestikin 
monipuolisin artikkelein. Tiedot-
tamista on hoidettu myös seuran 
kotisivujen kautta ja ilmoittamalla 
tapahtumista muiden harrasteleh-
tien tapahtumapalstoilla ja paikal-
lislehdissä. AHS avaa ensi vuoden 
alkupuolella myös Facebook-sivut 
tiedottamisen tueksi.

AHS osallistui toukokuussa 
jo kahdettatoista kertaa Lahden 
Classic Motorshow’hun. Teema-
na osastollamme oli ”Autoseura 
Oy – luotettavaa autokauppaa jo 
vuodesta 1964”.

Museoajoneuvoalan yhteistyö-
toimikunta (Autohistoriallinen 
Seura, Suomen Ajoneuvohistorial-
linen keskusliitto, Veteraanimoot-
toripyöräklubi, Veteraanikuorma-
autoseura ja Suomen Linja-auto-
historiallinen Seura) on kokoontu-
nut vuoden aikana yhden kerran. 

AHS:n jäsenmäärä on noussut 
viime vuoden 484 jäsenestä tasan 
500:aan.  Lisäksi kymmenen yritys-
tä jatkoi AHS:n kannatusjäseninä. 

Toivotan koko AHS:n hallituk-
sen puolesta Hyvää Joulua ja  Uutta 
Vuotta 2020.

Hans Brummer 
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53  AHS-tapahtumia 2019

Vuosi on taas kerran 
lopuillaan.  Paljon 
on mahtunut 

tapahtumia niin omiamme 
kuin muiden.  On ollut 
varaa valita.  Kaikkeen ei 
kerkeä, mutta jokainenhan 
valitsee ne tapahtumat, jotka 
kiinnostavat eniten tai ovat lähellä.   
Aika moni kerkesi AHS:n tapahtumiin 
kesän mittaan.  Onhan se vain hyvä, että on 
valinnanvaraa, mutta toisaalta, miksi kaikki 
kiinnostava on aina päällekkäin.   
No se on vain kirjoittajan mielipide.

Malmin lentokentälle saapui tänä syksynä 
kolmisenkymmentä autokuntaa, jotka haikein 
mielin katsoivat DC-3:n ehkä viimeisen 
nousun tältä kentältä. Olen monille kertonut, 
että pienenä olen lentänyt DC-3:lla, kunnes 
kymmenkunta vuotta sitten illuusioni 
ammuttiin alas.  Kone oli C-47, eli rahtiversio.  
Asia korjattiin vaimon kanssa pari vuotta 
sitten. Tai niin luulin, mutta tämä kone, jota 
kutsutaan DC-3:ksi onkin todellisuudessa 
C-47, joka on muutettu matkustajakoneeksi.  
Siis en ole koskaan lentänyt oikealla DC-3:lla. 
Aikoinaan DC-3 lensi aina Kanariansaarille 
saakka. On varmaan ollut Kokemus isolla 
koolla.

Antti Antikainen Jeep-harrastaja, jonka 
monivuotinen unelman vihdoin täyttyi, eli 
nyt Unimogin omistaja.  Sture Engströmistä 
olisi voinut kirjoittaa vaikka koko lehden, 
niin paljon on miehen elämään mahtunut.  
Pakko oli kuitenkin supistaa, toisin sanoen 
raapaisuksi jäi.  Power Truck Show Härmässä 
oli unohtumaton kokemus.  Uskomattoman 
hienoja kuorma-autoja.  Tänä vuonna 
Pommac täytti sata vuotta.  Kuljetus Ristimaa 
oli maalannut ainakin kaksi rekkaa Pommac-
aiheiseksi.  Pommac on limonadi, jota olen 
lapsesta pitäen juonut, kyllä se juhlansa on 
ansainnut.

Stig Fagerstedt on lupautunut järjestämään 
nuorille käden taidon kokeilupäiviä.  Siellä 
jokainen saa oppia eri työkalujen saloja  
sekä nähdä oman käden tuloksia.   
Katso edempänä lehdessämme.

Jouluisin terveisin

Markku Pellinen

Pääkirjoitus
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Sture
niin monessa mukana

Teksti: Markku Pellinen
Kuvat: Sture Engströmin arkisto, Anitta ja Markku 

Pellinen, Jyrki Mero, Risto Suominen, Pelle Lillqvist

Sture Engström on kiinnostunut kaikista moottoriajoneuvoista, olkoon 
ne sitten kaksi-, kolme- tai nelipyöräisiä, ja hyvä niin. Sture liittyi 
Autohistorialliseen Seuraan 1996, valittiin hallitukseen 2003 yhdessä 
kirjoittajan kanssa.  Vuosien saatossa miehestä paljastui aivan  
uskomattomia piirteitä – päättäväisyyttä, ideoita, urheilullisuutta,  
huumoria ja kaiken kaikkiaan melko uskomaton elämäntarina,  
jota tässä riipaistaan vain pintapuoleisesti.

Lapsuus ja 
varhaisnuoruus

Sture on syntyjään helsinkiläi-
nen, mutta Espoon Träskby oli 
pienen pojan asuinalue, jossa 

isä oli koulun rehtorina.  Pojan 
ollessa vuoden ikäinen, perhe 
muutti Malmille.  Sillä alueella 
Malmia, jossa he asuivat, naa-
puruston kieli oli enimmäkseen 
ruotsi, olivat he sitten duunari-

en lapsia tai keskiluokkaisista 
kodeista,

Kavereita oli.  Ei siinä kat-
sottu minkälaisesta yhteis-
kuntaluokasta ystävä oli, se 
oli ystävä.  Yhdessä mentiin, 

Sture Engström
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yhdessä harrastettiin tai sit-
ten vaan muuten hengail-
tiin.  Malmilta perhe muut-
ti Helsinkiin, kun Sture oli  
8-9-vuotias, mutta yhteydet 
Malmin ystäviin säilyivät vielä 
pitkään.  Sture oli tällöin vielä 
täysin ruotsinkielinen.

Svenska Lyceum -koulu, 
jossa Sture jatkoi ns. opin-
tojaan, osoittautui aika vai-
keaksi nuorelle miehelle.  ”En 
hyväksynyt sitä opettajien vää-
ryyttä, jota he harjoittivat.  En 
hyväksynyt sitä alistamista ja 
totesin, ettei minun tarvitse 
olla tämänlaisessa koulussa.”  
Neljätoistavuotiaan käsityk-
set opinnoista voivat olla hie-
man äkkijyrkät, mutta silloin 
se oli totta.  Oli päätösten te-
kemisien aika. ”Menin pank-
kiin tsuppariksi.”  Päätökseen 
vaikutti voimakkaasti se, että 
monet koulun opettajista oli-
vat sodan runtelemia miehiä.  

1959 Uudessa Karlebyssä 15-vuotias Sture 
sisarensa kanssa lähdössä sukulaisvierailulle. 
Kampauksen osalta nuori herrasmies oli 
James Dean -fani. Sisar hyvin muotitietoinen 
nuori nainen Marimekossaan. Kummallakin 
Husqvarna-merkkiset ajopelit, keltainen 
polkupyörä ja keltamusta Corona-
skootterimopo.

Vuonna 1974 Sture ajoi tulevan vaimonsa kanssa Volvo Amazonillaan 
viikonloppumatkalle Helsingistä Kuopioon syömään kalakukkoa, 

sieltä Ouluun tapaamaan sisarensa perhettä. Sitten Pietarsaareen 
vanhempien mökille ja sukulaisiin sekä takaisin Helsinkiin. Uuvuttava 

matka, lähes koko ajan tien päällä.

Sture liftasi -72 Pariisista 
Biariziin, jossa oleskeli pidemmän 

aikaa. Sture (istumassa oik.) ja 
ranskalaisia ystäviä.

Keneltä puuttui käsi, tai jalka oli poikki.  
Kuka oli hermoheikko.  ”Tunnit alkoivat 
milloin sattuivat.  Meitä vain kiusattiin 
siellä”, Sture kertoo vakavana.
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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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ja maalattiin, lavaan hankittiin 
uudet laudat ja ne maalattiin 
samoin kuin hytti oikean vä-
riseksi, sävy Unimog Grün 
DB6286. Lampun kehyksissä 
käytettiin kromauksen sijaan 
himmeää kromimaalia, jolla 

saatiin hyvä lopputulos. Pir-
kanmaan V-Palvelusta löytyivät 
sopivat muokattavat Amazonin 
listat oviin, ja niin Unimog oli 
valmis museotarkastukseen.

Vaikka näitä autoja, eri mal-
leja, on tuotu loppujen lopuksi 

monta sataa Suomeen, ei niitä 
nykyään löydy museorekiste-
ristä monta. 

Kiitos Antille, että olet ra-
kentanut tämän yksilön. Tätä 
mallia on valmistettu 6909 kap-
paletta.

HB-Automobile  HB-Automobile  
MobiilihotelliMobiilihotelli
0400 317 0820400 317 082
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Uniikki Unimogin omistajan käsikirja.

Tietokone kiukuttelee, printteri ei toimi, 
netti takkuaa, kone on vihulaisten valtaama. 
Ei hätää Vihti-Data Oy huoltaa ja neuvoo. Soita 0400 480 273. 
Vihti-Data Oy on erilainen tietokonehuolto. Meillä arvion teko ei maksa  
mitään ja mikäli emme saa konetta kuntoon, niin et maksa mitään. 

• Tietokoneiden huollot • Neuvonta/koulutus
• Web-sivustojen teot  • Ohjelmointi
• Koulutus  • Tietojen pelastus, voimme pelastaa tietoja, 
    mikäli tietokone tunnistaa levyn. 

Ratastie 22 H 8, 03100 NUMMELA
p. 0400 480 273, info@vihti-data.fi
kari.rosten@vihti-data.fi  |  www.vihti-data.fi
Avoinna:  ma-pe 9-18, la 12-18,  
 muuna aikana sopimuksen mukaan.

Autot:  Jeep CJ-5 1974, suora kutonen, 232cid, 3.8 l
 Jeep CJ-5 1975, V8, 304cid, 5.0 l
 Jeep CJ-7 1977, V8, 304cid, 5.0 l
 M-B Unimog 411-117 1961, suora nelonen, 
 1.8 l, diesel, OM636, 30 hp

P.S.
Kävimme Antin kanssa pienellä koeajolla. 

Auton sisällä melu oli korvia huumaava. Läh-
tö sujui parhaiten kolmosvaihteella. Hiljainen 
ajo ei ollut mukavaa, mutta kun saavutimme  

kolmenkympin nopeuden, ajo tasaantui. Mat-
kanopeus on kuulemma mukavimmillaan noin 
40 km/h. Tehtaan mukaan huippunopeus on 
53 km/h.
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SUURI SUOMALAINEN 
KLASSIKKOAJONEUVONÄYTTELY

AUTOJA, MOOTTORIPYÖRIÄ, MOOTTORIKELKKOJA, MOPOJA, TYÖKONEITA, TRAKTOREITA, RASKASTA KALUSTOA, PIENOIS-
MALLEJA, MERKKIKERHOJA, KAUPPIAITA, KUNNOSTAJIA, ASIANTUNTIJOITA, OHJEISOHJELMAA JA PALJON MUUTA!

alle 12 v. veloituksetta aikuisen seurassa

LAHDEN MESSUKESKUS
Liput 
20 €

Avoinna
la 2.5. klo 9-17
su 3.5. klo 10-17
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AHS-tapahtumia 2020

• 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

TOUKOKUU
La-su 2.-3.5. 
CLASSIC MOTORSHOW, Lahden Messukeskus
AHS:llä on 13. kerran oma osasto.

Helatorstaina 21.5.
31. HELATORSTAIAJOT Länsi-Uudellamaalla
Lähtö- ja maalipaikka: Scandic Siuntio, Lepopirtintie 80, Siuntio.
Tiedustelut: reittimestari Kenneth Lemström, 050 320 8484 ja
satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi tai 050 571 5266 (iltaisin)

KESÄKUU
Lauantaina 9.6. klo 9-15
31. ROMPETORI  
Virkkalassa
Lohjan Kalkkitehtaalla,  
Kievarintie, 08700 Lohja.
Rompetorivastaava:  
Kenneth Lemström,  
050 320 8484

22.-27.6.2020 1. DISCOVER PORTUGAL
Ajotapahtuma klassikko- ja nyky GT-autoille.
Järj. Club de Portugal ACP 
Lisätietoja: portugalsummerroads.com

Tervetuloa tapahtumiin!
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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
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