Naisten Automobiiliajot Päijät-Hämeessä
Naistenviikon sunnuntaina 18.7.2021
Toivotamme Naisten
Automobiiliklubin jäsenet sekä
vierailevat naismobilistit
ajokuntineen lämpimästi
tervetulleiksi koko päivän
kiireettömään ajotapahtumaan.
Ajotapahtumaan voi osallistua omin eväin ja
ruokailla ulkona tai omassa autossa mitä on
toivottu nykytilanteessa. Vaihtoehtona on
myös ostaa osallistuminen piknik-paketilla.
Jälkimmäinen sisältää aamupalan ja
ruokailun. Ajotapahtumaan otetaan mukaan
enintään 50 ajoneuvokuntaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kannattaa ilmoittautua
mahdollisimman pian!
Lähtöpaikkana toimii Kahvila-ravintola
Rantamesta Iitin Vuolenkoskella
osoitteessa Vuolenkoskentie 1476,
Huutotöyry (facebook.com/
rantamestavuolenkoski). Kymĳoen
lahdenpoukaman rantapenkereelle saadaan
osallistuvat ajoneuvot näyttävästi jonoon.
Piknik-paketin lunastaneille on tarjolla
Rantamestan aamiainen klo 9.30 lähtien.
Klo 10.30 Vuolenkosken naiset kertovat
aktiivisen talkookylänsä tarinan ja sen
kuulumiset. Kyläläisten aikaansaavalla
asenteella on saatu kylälle niin kevyen
liikenteen väylä kuin liikuntahallikin.
Rantamestaa vastapäätä sĳaitsee heidän
viimeisin talkookohteensa – upouusi
kyläkeskus, jossa on kyläkauppa ja tilat
parille yrittäjälle sekä kylätoiminnalle
(www.vuolenkoski.com). Yleisö on
tervetullutta Vuolenkoskelle katsomaan
ajon lähtöä.
Klo 11.00 matka jatkuu Vierumäen kautta
Asikkalan Vesivehmaalle. Kohteena on
Antin Automuseo ja Viivin Vintage
osoitteessa Vesivehmaantie 308
(viivinvintage.fi, antinautomuseo.fi).
Pienimuotoisen, harvoin avoinna olevan
kotimuseon vinttikerroksen on kesän ajaksi
vallannut perheen nuoren yrittäjän

vintagevaatemyymälä. Pääsemme tutustumaan
myös Automuseon käsityöpuodin valikoimaan.
Jotta ajon osallistujien vierailu sujuu joustavasti,
toivomuksena on, ettei mahdollinen yleisö
pysäköi yhtäaikaa pihalle eikä tule
samanaikaisesti museorakennukseen.
Klo 12.30 Vesivehmaalta suunnataan Vääksyn
kanavalle, missä pysäköimme Mobilisti-illasta
tutulle puistoalueelle jättäen parkkialueet
vapaaksi. Yleisö on tervetullutta Kanavalle.
Päĳännetalon Lähituotemyymälässä
kannattaa poiketa – lähtöpaikalla jaetulla
lipukkeella saa Asikkalan kunnan lahjoittaman
tuotekassin. Täällä toimii myös Kanavan
Panimon myymälä sekä matkailuneuvonta.
(www.asikkala.fi/matkailu-ja-kulttuuri/
paĳannetalo, www.kanavanpanimo.fi)
Puiston keskellä sĳaitsevassa viehättävässä
valkoisessa talossa toimii Kahvila & myymälä

visitlahti.fi
iitti.fi/visitiitti/
asikkala.fi/matkailu-ja-kulttuuri

Wine Cafe Jokiranta (facebook.com/
winecafejokiranta.fi). Piknik-paketin
lunastaneille on katettu buffet-ruokailu
punaiseen piharakennukseen, Nahkurin
Verstaalle. Ruokailu tapahtuu terassilla tai
eväsretkihenkeen puistossa. Toivotaan
poutasäätä, sateen sattuessa ruokaileminen
käy autoissa.
Klo 15.00 ajetaan vielä viiden kilometrin
siirtymä Vintage Rusty Cafe’seen, osoitteeseen
Vehkoontie 1, Vääksy (www.vintagecafe.fi).
Persoonallinen kahvila ja vanhan tavaran
myymälä on tunnettu herkuistaan, kiinnostavista
myyntituotteistaan sekä torstai-iltojen
harrasteajoneuvokokoontumisista.
Osallistumismaksuun kuuluvien
täytekakkukahvien jälkeen on ohjelmassa
muistamiset ja palkintojenjako. Laajaan
pihapiiriin mahtuu myös yleisön autoja.
Halutessaan voi vielä palata Viivin Vintagelle/
Antin Automuseolle (5 km Lahden suuntaan).
Museolle ovat nyt tervetulleita myös muut kuin
ajon osallistujat.
Paikkakunnalla on paljon näkemisen arvoisia
kohteita. Suosittelemme lämpimästi viettämään
viikonloppua Iitin ja Asikkalan seudulla
tapahtuman yhteydessä!
Tervetuloa mukaan!
NAISTEN AUTOMOBIILIKLUBI RY

ILMOITTAUTUMINEN
Sunnuntaihin 4.7. mennessä kotisivulta www.naistenautomobiiliklubi.fi tai jasenasiat@naistenautomobiiliklubi.fi
tai Päivi Lemmola, puh. 040 091 3711. Ilmoita kuljettajan nimi, yhteystiedot, henkilömäärä, piknik -pakettien määrä ja ajoneuvon tiedot.
OSALLISTUMINEN
Museoajoneuvoikäisellä ajoneuvolla, jota kuljettaa nainen. Miehet ovat tervetulleita mukaan matkustajina. Pukeutuminen mielellään
ajoneuvon aikakauden tyyliin. Parhaat asu-ajoneuvo-kokonaisuudet ja pisimmältä tullut autokunta palkitaan.
Osallistumismaksu on NAK:n jäsenen ajokunnalta 15 €/hlö, muilta 25 €/hlö.
Piknik-paketti (aamiainen + ruokailu) 20€/hlö.
Osallistumismaksu ja valinnainen piknik-paketti maksetaan viimeistään 4.7. mennessä
Naisten Automobiiliklubin tilille FI04 1026 3000 4140 96. Viestikenttään: kuljettajan nimi, henkilömäärä ja piknik-pakettien määrä.
TIEDUSTELUT
Lea Lahti, puh. 040 745 3255, leantti@phnet.fi

