Naiset Mobiileilla 23.7,e006

Tekstr la kuvat jallu

Vanhalla Helsingintiellä, Janakkalassa,
heinäkuisena lauantaina tulee vastaan toinen
toistaan hienompia mobiileja Rolls Roycesta
BMW:n kilpa-ar.rtoon, jokaisen ratissa on
NAINENI Hetkinen, mitä on tapahtunut, onko
naiset ottaneet vallan kunnon pussihousuilta
ja nais-asia liikkeen tai .jonkun tasa-arvo
ryhmän kapina alkanut Suomessa. Ei sentään,
vaan vastaan tulla tupsahti Marja-Liisa Järven
lohdolla joukko naismobilisteja, käynnissä
oli 1o kolmannen kerran järjesteny naisten
oma mobiiliajo. Mobilistit ovat kurvanneet
Hämeeseen naisten viikon kunniaksi, eikä
sateesta tietoakaan. Tänä vuonna reitti kulki
Riihimäeltä, Janakkalan ja Hämeenlinnan kautta
littalaan, pieniä paikallisteitä pitkin, aiemmin
tapahtuma on järjestetty Keski-Uudellamaalla.

- ldea tällaiseen tapahtumaan syntyi kolme
vuotta sitten. Alatuksena on tehdä mukava,
kulttuuripainotteinen kesäretki. Päätimme,
että liikumme leppoisasti letkassa ajaen, vailla
kiirettä ja poiketen kiinnostavissa kohteissa
matkamme varrella. Osallistujilla oli vain yksi
pääsyvaatimus, ratin takana täytyy olla nainen.
Miehet oli tyrl<ätty tällä kertaa aputöihin
ja tarvittaessa avustamaan mahdollisten
teknisten murheiden kanssa. Useimmat naiset
ajavat autoa lähes päivittäin, mutta perheissä,
iotka omistavat museoauton on kuljettajana

l

Ajokkien saapuessa Suomen kasarmille
ravintola seiskan pysäköinti alueelle,
on havaittavissa tiettyä glamouria, mitä
miehet pussihousuineen eivät saa aikaan.
Naiset ovat panostaneet pukeutumiseen 1a
ulkoiseen olemukseensa, lähes jokaisesta
autosta nousee naisia jotka ovat kuin mallit
muotilehdistä samalta aikakaudelta kuin heidän
alokkinsakin, Äiti ja tytär nouseva mustasta
-51 vuoden Citroenista mustissa tyylikkälssä
leningeissään ta tyylikkäissä päähineissään. Tätä
ilmestystä katsellessa on pakko tuntea ihailua
ja ihastusta näitä autoja ja kuljettajia kohtaan.

Bolls Royce, Oakland, MG, Mercedes-Benz,
Buick, Dodge, Lincoln, Voivo, VW Skoda, ym,
hienoja autoja kaikki, hienoine kuljettajineen.
Koko tapahtuma on hoidettu juuri niin
tyylikkäästi, kuin naiset ainoastaan osaa. Päivän
aikana palkittiin myös parhaimmat pukeutujat,
pisimmän matkan ajaneet ja nuorin kuljettaja.
- Naisten ja nuorisonkin kiinnostus
museoautoon ja sen vaalimiseen
kulttuurihistoriallisena esineenä tulee ehkä
myönteisten kokemusten kautta, Marja-Liisa
Järvi summaa.

usein mies. Museoautoharrastuksen on todettu
kovasti ukkoistuvan, joten uutta verta tarvitaan,
Marja-Liisa Järvi kertoo.
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