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Iöött?iitiiöille ia ryrklnpuitslioltle ei Naistefl Ajtomobiltlaiolssa ole siiaa. Naisten muodostarnan letkan säntlllisiå tun dvålelå rtkkovat
alnoastaanionon kEkellelååneet perusautoiliiat.

Naiset hallitsivat liikennettä
Harrastus: AutomobiiIit vyöryivät sunnuntaina Lahdesta Katkkisiin.
ehdoksi, kun twhautuneiden

LAHT
MinniSovFrila

Låhden satåmån \'rånhan ase

marakennuks€n edusta kuhi
see nåisia. Håmeenhelnåi kahisewt ja ejohånskoF kisko
taån paikoilleen.
Alkamessa on yhdekstinnet
Näisien Artomobiiliajot, jotkå
åjettiin tilnå r,.uonna päiiåthä
miiliiisissä maisemisså. Kierros

starttåsi eilisaamunå

tl}lden

satåmasta kohti \ääksyn en'

simmåisti etappiå.
Nalsten Automobiilildubi
jårjeslåå aiot ioks vuosi nåis

tenviikon sunnuntåina. Ensi
vuonnå 10. vuotias klubi pa
tauttåå automobiiliajot låhtö
ruutuun Espoon Bodomjårven

]mp:idstöön.
Atun F€rin kerho perustettiin
miesten autoklubien vaihto

nåisten miehel olivat karan
neet äutohåråstuksen padin.
Nykyiiän åutoilu on imenyt
mukmnsa myös nåis€i jå har
rastukseslå on tullut pårisku4tien yhteinen.
- Me enrme ole poissullie
vå kerho, myös niehet saålåt
oså]listuå nåisten ajoihin, k_un
hån istuvåt pelkäåjånpaikalia,
kertoo kerhon puheenjohtajå
Btrgitta Peri.
Automobiiliklubir jäsenet
kol ostavat puieissåån nåis

Meemmeote
poissulkeva
kerho, miehet
saavat osallistua
petkäåjänpaikatta.
Bi€tta Per

asia ååletu. muttå teknisisM
tiedoisså joudutaan silti usein

tunåutumåan mukana mat
kustå\,åån miesväkeen.

Aiois5a on l§se muuståkin
kuin autoista. Nåiset hårrås
tåval klubin \åroillå hyvåntek€våi»5/ttä, iå iso oså tapåItu-

suunnittelu. Reitin
påätteeksi pålkitåan porukkå.
joka or pukeutunui pårhaiten
m-åå on sen

aulonså\'uosikymnenen tee

- Vaniåt åutot ja mekot he
råttävät si!,uståkåt§ojissakin
paljon muistoja. Monet tulevåt hlpistelemäatn jå k€rtomaån. että luollainen mekko
minullå oli nuorena.
Påra§a pukeulujaa ååneste

tåän loogisesti rekisterikilven

numerollå.
Kivi la Vuorinen såi\åt pål

kinnon mukaansa vuonnå
2007.
Tainå

\'uonna tultiin uusi

maan titteli, Vuorinen uhoaa,

Huutavanpunaisenl9so lu
vun MeNun kuski §]tiliiisi
neen on ottanut pukeutumis
haasteen \åståån antaumuk
se11a.

lanåkl<alålainen kuljettaja

Rltrt Kivi

ja etupenkin ruus

tinna Leilå \horinen o\'!t håå

lineet \aatteet jå asusteet påikållisen kesåteåtterinsa pu\us
tostå sekä kirpDutoreiltå.

Satunnaisla vllkuttelllolta

nå]§y pitkir matkaå.
Vååksln kanaEn kokoon
tumispåikalla katselljoita orr
paljon.
Aioihin osåIistunut l,ea
ti muistelee iloisesti e{åänä
l1lonna tienvarr€ssa pållys
Urnyttä poikåa, jokå piteli kå-

kh

sissåån b,ltriä: "TööTTÅÅ|'

e>t L3tr,Plk

d,,&-.,
Tööttåilijöitle ia nyrkinpuitsioiLle ei Naisten Automobiiliajoissa ole siiaa. Naisten muodostaman letkan såntillisiå turuavåteiå rikkovat
ainoastaanionon ke5kelle iääneet perusautoilljat.

AUTOILUHARRASTUS

Näillä biileillä ei kaahata
Naisten Automobiitiajoitta kruisaittiin eiten
Påijät-Hämeessä. Pukeutuminen ja autojen
esittely ovat yhtå tärkeitä kuin itse ajetu. uuus* r+
I

