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AutoilUan aikamatka
Sari Juutilainen nauttii retromersun kehrätessä keskellä
kaunista maisemaa. Erityisen hauskaa autoilusta sukeutuu,
kun siihen yhdistää vintagemuodin harrastamisen.
MIRVA SAUKKOLA KUVAT LIISA TAKALA

ljas vuoden 1974, MercedesBenz 28o SEL kiiltää virheet-

tömänä Sari Juutilaisen autoedessä Espoossa. Tästä
kaunottaresta pankkialalla §öskentelevän Juutilaisen autoharrastus lähti

tallin

liikkeelle vuonna 1999.
- Mieheni Anssi Juutilainen on aina
arwostanut Mercedes-Benzin ajattomuutt4
tyyliäja laatua. Kun hän asui lapsena Saksassa, perhe toi Suomeen palatessaan mukanaan Mersun. Jo niiden muistojen lT roksi
tämä auto oli pakko hankkia.
Aviomiehen mersukuume tarttui Sari
Juutilaiseen, joka oli aina iloinnut ajamisesta. Suomen Mercedes-Benz Klubin kautta löytyi nurmijärveläisten naismobilistien
rinki. Se järjesti naisille ajotapahtumia, joihin miehet h1väksyttiin mukaan apukuskin
paikalle.
NAISTE N PÄIVÄNÄ r,uonna 2ool perustettiin Naisten Automobiiliklubi, joka kerää

autoilusta innostuneet leidit yhteen, n1t kolmatta motta klubin puheenjohtajana toimiva Sari Juutilainen kertoo.

- Hyväntekeväisyystoiminnan ohella
meillä on monia tapahtumia. Tärkeimpiä
on kesäinen ajotapahtuma, j ossa viimeksi
ajoimme pääkaupunkiseudulta Mänryharjulle jaVoikoskelle. Kävimme myös Täidekeskus Salmelassa. Ajoihin kuuluvat aina

toisella puolella on Abba- ja toisella Boney
M -painatus. Myös helsinkiläisestä vintageliikkeestä bongattu kukkahaalari punottui
ne hapsuvöineen huokuu l'uosilsrynmenen
vapauden kaipuuta.

Hopeanharmaa vuoden 1974 Mercedes-Benz

kiiltää virheettömänä.

RAAVANA PROJ E KT I NA pariskunnalla
on 196o-lwrrn Mercedes-Benzin kunnostaminen. Sari Juutilainen odottaa sitä innoissaan, sillä lrrosi§,rnmenen kotelomekkojen
elegantti selkeys vetoaa hdnen esteettiseen
silmädnsä.
Unelmissa siintää myös 195o-lululla
valmistetun Mercedes-Benz 19oSL -mallin
SEU

metsästys.

- Ystävien kautta haltuuni on pätynlt muun muassa eräästä kuolinpesästä
195O-lul,un lopun ja lg6oJuvun alun leninkejä, jotka istuivat minulle ilman mitään

korjauksia. Niitä ihanuuksia varten tulisi
vielä hankkia auto.
Myös l9g0-luurn luomukset Sari Juutilaisen kannattaa säi\ttää kaapissaan.
- Kesäautomme on vuoden 1996 avomersu E2oo. Vielä se ei ole lähellä museoauton ikää, mutta hellästi hoidettuna
se on yhtä kaunis - ja harvinaisuudessaan
myös mainio sijoituskohde lrrosilsrynmen-

tenkin kuluttua.

Sari Juutilainen kaasuttelee taas Mersullaan
Naisten Automobiiliklubin kesäajoissa Hämeen-

linnassa sunnuntaina 23.7.
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NAISMOBILISTIN V!NKIT

kulttuurikohteet.
Ajotapahtumissa vintage-auton rattiin
tarttuvat daamit ovat sonnustautuneet
menopelinsä r,uosimallin mukaisesti kiireestä kantapäähän.

- Minulle

se

merkitsee l97o-lurun bo-

heemia muotia. Joskus pukeuduimme mie-

heni kanssa molemmat lapsuuteni idolien
Abban tryliin, Sari Juutilainen nauraa.
Hänen muotikokoelmastaan lö)tyy muun
muassa jonkun innokkaan fanin loihtima,
kirpputorilta löytynyt hapsulaukku, jonka

*

Älä säiky teknisyyttä. Joitakin se kiehtoo, kun taas toiset - kuten minä nauttivat enemmän ajamisesta ja autojen

estetiikasta.
Verkostoidu. Naisten Automobiiliklubin,
www.naistenautomobiiliklubi.fi , lisäksi on
esimerkiksi eri automerkkien kerhoja.
+ Autoharrastajissa on monen ikäisiä ja
taustaltaan erilaisia ihmisiä. Kerhot ovat

e,

mainio paikka saada uusia ystäviä!

Lapsuuden idoleista muistuttava Abba-laukku

löytyi kirpputorilta. Myös auton punaiset
nahkapenkit he'ljastavat 1 970 -luvu n estetiikkaa.
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