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Puheenjohtajalta
Tervehdys kaikille

T

ätä kirjoitettaessa lumi on vielä maassa ja
mobiilit ovat tallissa odottamassa tulevaa
ajokautta. Harraste/museoajoneuvon kuntoa tarkastettaessa keväällä ennen ”baanalle
lähtöä” kannattaa uhrata vähän aikaa myös
maalipinnan kunnon arvioimiseksi, tarvitaanko
vain kunnon pesu talvisäilytyksen jälkeen vai
myös muita toimenpiteitä. Itse todella hämmästyin, kuinka suuri vaikutus oli, kun museoikäinen Opel Corsani läpikävi maalipinnan
ehostuksen tulevaa museokatsastusta varten.
Haasteen Corsan valkoisen maalipinnan ehostukseksi vastaanotti poikani Johan, joka on
harjoitellut vähän aikaa autojen maalipinnan
myllytystä lähinnä perheen omien käyttöautojen maalipintoihin. Viime kesänä hänelle
hankittiin kunnon myllytyskone ja aineet. Opelin hieman nuhruinen valkoinen maalipinta
muuttui kunnon liuotinpesun, myllytyksen ja
lopulta käsivahauksen myötä aivan erilaiseksi
ja melkein uutta vastaavaksi. En olisi millään

uskonut, että auton ulkonäkö muuttuu niin paljon. Nyt
Opel on paremman näköinen kuin se koskaan ennen
on ollut minun omistuksessani ja auton arvo on varmasti noussut. Maalipinnan myllytys käsivahauksineen on toimenpide joka kannattaa ehdottomasti tehdä
auton maalipinnan suojelemiseksi. Kustannus,
jonka em. toimenpide maksaa ammattilaisen
ns. ”autofixarin” tekemänä ei todellakaan ole
hukkaan heitettyä rahaa!
Toivotan kaikille AHS:n jäsenille oikein hyvää
ajokauden 2018 alkua. Hyvät jäsenet osallistutaan yhdessä sankoin joukoin AHS:n tuleviin
kesätapahtumiin!
Parhain automobiiliterveisin
Hans Brummer
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Pääkirjoitus

iitta Kalliolle on tullut kysymyksiä AHS:n jäsenkortista. Kyselijät ovat sanoneet ei saaneensa ko.
korttia. Aivan oikein: AHS:lla ei ole jäsenkorttia.
Tämän epätietoisuuden on aiheuttanut Automobiililehdessä (1/2018) ollut ilmoitus jäsenkorttiin vaihdettavasta vuositarrasta.
Meidän kerhomme on Autohistoriallinen Seura ry
(AHS) ja Automobiili-lehteä julkaisee Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto ry (SAHK). Meidän julkaisumme on tämä kotoinen Morjens. AHS on tilannut
jäsenilleen myös Automobiili-lehden, josta saamme laajemmalti informaatiota yhteisestä harrastuksestamme.
Näillä kahdella eri järjestöllä ei ole yhteistä organisaatiota ja näin ollen emme nauti SAHK:n tarjoamista eduista
niin kuin he eivät nauti AHS:n eduista.
Tässä numerossa kerrotaan Vänrikin Sitruunasta,
joka oli Anssi Siukosaaren isän ensimmäinen auto
20-luvun lopulla. Voi vain ihmetellä niitä matkoja tuohon aikaan ja niillä teillä, jollaisia Suomessa tuolloin
on ollut. Risto Suominen käväisi Motalan moottorimuseossa; siitä pieni kuvareportaasi. Jari Häkli kertoo
mitä museoajoneuvolta vaaditaan. Monet museoajoneuvotarkastajat ovat kertoneet, että tarkastukseen
tuodaan mitä ”ihmeellisimpiä viritelmiä”, jonka jälkeen
ihmetellään, että mikä tässä nyt maksaa, kun hieno ja
lähes täydellinen museokapine ei
saa hyväksyntää. Vaikka kirjoitus
tuntuu ”kireältä” on meidän syytä
muistaa, että maalaisjärjen käyttö
on myös tarkastajalle sallittua.
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Johan Brummer työn touhussa.
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11. Talviajot 2018
Teksti: Markku Pellinen
Kuvat: Markku ja Anitta Pellinen
■■ Lauantai, kolmas maaliskuuta valkeni kotona Klaukkalassa kirkkaassa auringon paisteessa. Vuokkiniemellä aikoinaan haastettiin,
että Joutokei on ensimmäinen kevätpraas4

niekka. Ei ollut tämä Joutokei, vaan pakkasta kotimittarista löytyi aamulla -18 astetta.
Todellinen kevätkeli eli talvi on. Niin pitääkin
Taviajoissa, joskin päivän mittaan lämpeni jo
oikeisiin kevättalven lukemiin – muutamaan
miinusasteeseen.
➞ Sivu 10

Lähtöpaikalla kuunneltiin reittimestarin ohjeita.
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Satu Räihä
Yrittäjä, kiinteistönvälittäjä LKV, KiAT
050 360 7514
Heikkiläntie 1 B, 00210 Helsinki
satu.raiha@remax.fi | www.saturaiha.fi

BRITTIAUTOJEN VARAOSAT
KLASSIKKOMALLIEN VARAOSAT, VOITELUAINEET & TARVIKKEET

Mm. Austin, Austin-Healey, Bentley, Daimler, Jaguar, Land Rover,
Lotus, Morris, MG, Range Rover, Rover, Rolls-Royce, Triumph

Markkinoin asuntoasi tehokkaasti sosiaalisen
median kanavissa, joten laajimman näkyvyyden ansiosta
saat enemmän kiinnostuneita asiakkaita asunnollesi
ja parhaan mahdollisen hinnan kodistasi.
Morjensin lukijoille räätälöity hinta koko vuoden 2018!

Luhtaanmäentie 21, 01750 Vantaa | myynti@gripsgarage.com | +358 10 292 7420
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Käy katsomassa asiakkaiden suositukset www.saturaiha.fi
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BENSA-SAHKO
EXPERTTI

AHS-kerhotuotteita
Myynti: Riitta Kallio,
riitta.kallio@autohistoriallinenseura.fi tai
sähköinen tilauslomake kotisivulla www.
autohistoriallinenseura.fi tai
AHS:n messuosastolla Lahdessa

ja säädöt hoitaa 40 vuoden kokemuksella

.. ..
LASSE MAKELA

• KAASUTTIMET
• WEBASTO
• SYTYTYSJÄRJESTELMÄT • MUSEOAUTOT/
ERIKOISAUTOT
• AUTOSÄHKÖ
• VENEKAASUTTIMET
• BENSARUISKUT
• LATURIT, STARTIT
• EBERSPÄCHER
• KAASUTTIMIEN VARAOSAT, HUOLTO, SÄÄDÖT
• PÄÄSTÖONGELMAT + TODISTUKSET

Kutsumme sinut ja ystäväsi

WANHAT WÄRKIT
ILTAPÄIVÄÄN

Lohjansaaren Martinpihaan su 15.7.2018 klo 11.30Tarjolla • upeita autoja, moottoripyöriä
ja muita wanhoja wärkkejä
• elävää musiikkia
(JP Hudson & his Hornets)

• hyvää ruokaa
• mukavaa seuraa

Tervetuloa!
Toivoo Martinpihan väki
Seppäläntie 130, Lohjansaari,
08800 Lohja, puh. 010 322 0070,
info@martinpiha.fi, www.martinpiha.fi
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Millers Oil vanhankaluston öljyt
SAE 30, 40, 50, 20/50, mini 20/50,
vaiht.öljyt: mm SAE 90 gl1 ja SAE 140

AHS-keulamerkki
jäsenten ajoneuvoihin
metallinen, kullanväriset kirjaimet
halkaisija 7,5 cm
AHS-jäsentarra
ajoneuvon
ikkunaan
halkaisija 7,5 cm

20 €

3€

km ________
pm

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

ÖLJYT

km ________
__
pm
km ______
ttoripm
mookm
________
öljy pm
__
__
km ____
teistopm
vaih
km
öljy ________
__
pm
km ______
pm
peräjy ________
ölkm
__
pm
km ______
pm
ilmanin
suodat
__
__
__
km __
pm
öljynin
suodat

Vanhaan autoon
Vanhanajan öljynvaihtolaput

Koko 57 x 84 mm. Mukana kiinnityslanka.
Hintaan 5 €/5 kpl pussi (postitus 2 €)
Myynti: Satu Danielsson,
050 571 5266 (iltaisin)
satu.danielsson@autohistoriallinenseura.fi
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Autohistoriallisen Seuran

29. HELATORSTAIAJOT
10.5.2018 Keski-Uudellamaalla
LÄHTÖ JA MAALI
Vihtijärven Nummitupa, Lopentie 1616, 03790 Vihtijärvi
klo 10-11.00

Kokoontuminen ja
aamiainen Nummituvalla
klo 11.00 alk. Ajoneuvot lähetetään
1 min välein 100 km reitille
n. 13.30 alk. Saapuminen maaliin
Nummituvalle
klo 14-16.00 Pitopöytälounas,
tulokset ja palkintojenjako
ILMOITTAUTUMINEN 1.5. 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.
Jälki-ilmoittautuminen: 5 euron
lisämaksu/henkilö.

AJOLUOKAT
A) vm 1929 ja sitä vanhemmat autot
B) vm 1930-1959 autot
C) vm 1960-1987 autot
D) museoikäiset moottoripyörät ja mopot
Parhaat asuajoneuvoyhdistelmät palkitaan.
OSALLISTUMISMAKSU 55 €/hlö
(30 €/lapsi, alle 12 v) maksetaan 1.5. mennessä
Autohistoriallisen Seuran tilille
FI48 1491 3000 1082 49. Viestiosaan samat tiedot
kuin ilmoittautumisessa. Osallistumismaksu
sisältää aamiaisen, pääsymaksun tutustumiskohteeseen, pitopöytälounaan, tiekirjan ja
ajokilven.

LISÄTIETOJA reittimestari Hans Brummer, hans.brummer@autohistoriallinenseura.fi,
0400 317 082, www.autohistoriallinenseura.fi.
Noin viikkoa ennen ajoa lähetetään ilmoittautuneille osallistujaluettelo
lähtönumeroineen ym. tarkempaa informaatiota.

Tervetuloa koko päivän kiireettömään ajotapahtumaan.
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Rompetori
n
:
S
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Alauantaina 9.6.2018 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).
Pohjoisportti
C

Rompetorialue

M

Y

Eteläportti

CM

AVOINNA

la 5.5. klo 9-17
su 6.5. klo 10-17

LIPUT

TEEMANA

Britit

19 €

(alle 12 v. veloituksetta)

MY

CY

CMY

K

Tervetuloa Rompetorille Virkkalaan!

Autoja, moottoripyöriä, mopoja, moottorikelkkoja, pienoismalleja, työkoneita,
traktoreita, asiantuntijoita, merkkikerhoja, kauppiaita, kunnostajia, oheisohjelmaa ja paljon muuta!

Myyntipaikat 20 €. Ei ennakkovarauksia.
Harrastukseen liittyvän tavaran
myyjät ovat tervetulleita.
Muun tavaran myynnistä on sovittava etukäteen.
Sisäänpääsy 2 €/hlö, ilmainen paikoitus.
Tiedustelut:
Kenneth Lemström
050 320 8484
www.autohistoriallinenseura.fi

Autoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja, mopoja,
pienoismalleja, työkoneita, traktoreita, asiantuntijoita, merkkikerhoja, kauppiaita, kunnostajia, oheisohjelmaa ja paljon muuta!
motonet
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FennoSteel Oy, Fennokatu 1, 39700 Parkano
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