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Suomen ajoneuvohistoriallinen
keskusliitto – SAHK ry
• Perustettu 1959.
• 29 jäsenyhdistystä, joissa noin 7 500 jäsentä, joilla
yhteensä noin 16 000 ajoneuvoa.
• SAHK:n yhdistyksillä on 6 toimivaa automuseota:
Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Imatralla,
Joensuussa, Parkanossa ja kaksi museoauton
näyttelyä Turussa ja Korialla.
• SAHK:n jäsenten yksityisesti hoitamia ajoneuvomuseoita on 12 kappaletta. Osa niistä kuuluu
Mobilia-SAHK:n Automuseoiden neuvottelukuntaan.
• Jäsenlehti Automobiili, 5 numeroa vuodessa,
painos 8 600.
• Yhteistoimintayhdistykset Suomessa: Veteraanimoottoripyöräklubi ry (VMPK), Suomen linjaautohistoriallinen seura ry (SLHS) ja Autohistoriallinen Seura ry (AHS), joissa yhteensä noin 9 500
jäsentä.

SAHK kuuluu jäsenenä kansainväliseen museoajoneuvoalan keskusjärjestöön (Fédération Internationale
Véhicules Anciens), johon kuuluu noin 1,8 miljoonaa
jäsentä 63 maasta.

Aineistot
Aineisto Automobiili nro 2/2018 varten on lähetettävä
toimitukselle 12.3.2018 mennessä, mieluiten
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.
SEURAAVAN NUMERON AIKATAULU:
Nro 2/2018
aineistopäivä
12.3.2018
ilmestymispäivä
vk 17
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Vanhoja Jawoja
löytyy myös Turkista
Mika Peippo ja Jyrki
Heinonen aurinkoisessa
Alanyassa
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Kansikuvan inhimillisen ja sympaattisen näköinen paku ei ikävä kyllä ole syvällisemmin
esittelyssä tässä numerossa, sillä se on esitelty jo Automobiili-lehden numerossa 4/2013
sivuilla 26–27 otsikon ”Esimerkillisiä entisöintejä” alla.
Kyseessähän on Donau Schnellaster F800 vm. 1955, joka on omistajansa keminmaalaisen
Kari Arposen hienosti entisöimä ja mm. SAHK:n entisöinnin laatukilpailussa vuonna 2010
Tampereella ensimmäisen luokan saavuttanut sekä Tekniikan Maailman palkinnon voittaja
tuolta vuodelta. Kuva Pekka Kastemaa.
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Paku-erikoisnumero, jäsenkorttipäivitys
sekä yhteistyö Museoviraston kanssa

T

ämänkertainen Automobiili on pakettiautojen
erikoisnumero. Mutu-tuntuman perusteella
vaikuttaa siltä, että pakettiautoja on säilynyt
Suomessa yllättävän vähän esim. museoajoneuvoiksi. Olisiko syynä se, että ne ovat olleet kovin
haluttuja ja tarvittuja esim. pienyrittäjille ammattikäyttöön. Kilometrejä on kertynyt paljon, joten
useimmat on ilmeisesti ajettu niin sanotusti loppuun. Onneksi kuitenkin tällekin osa-alueelle löytyy
omat harrastajansa, jotka säilövät ja jonain päivänä
myös entisöivät näitä harvinaisuuksia. Tässä lehdessä on esitelty 21 eri merkin 25 eri yksilöä, osa lyhyesti
kuvalla ja maininnalla, osa vähän pidemmällä tarinalla varustettuna.
Huomaathan, että lehden keskiaukeaman liitteessä on mukana tarra, jolla pidennetään jäsenkorttisi
voimassaoloaikaa. Muistutan, että jo aikaisemmin
toimitettu muovinen jäsenkortti ja sen suomat etuudet koskevat ainoastaan SAHK:n jäsenjärjestöjen
jäseniä. Vuoden aikana liittyville, uusille jäsenille toimitetaan kortit parin kuukauden välein.
Muista irrottaa tarra ja liimata se jäsenkorttiisi oikeaan alakulmaan päivityksen merkiksi! Liitteessä on
myös selostus tämänhetkisistä jäseneduista.
Jäseneduista jotakin on poistunut, jotakin on tullut tilalle: Emme voi tällä hetkellä tarjota yhteistyötä
minkään katsastusfirman kanssa. Katsastusala on
muutoksen kourissa uuden lainsäädännön myötä,
joka vähentää katsastustarvetta kaikilta autoilijoita.
Tämä lisää alan kilpailua, jonka myötä näyttää siltä,
että museoajoneuvoille ei tule kädenojennusta katsastusyhtiöiltä. Myöhemmin lainsäädäntöön tullenevat voimaan myös lievennökset museoajoneuvoille.
Lisää olemme saaneet matkustusetuja. Olemme
iloisia, että Eckeröline tarjoaa sahkilaisille matkustavaisille uudet, omat etunsa. Tutustukaa myös niihin
keskiaukeaman liitteestä. Myös meidän jäsenorganisaatiot voivat hyödyntää Eckeröline’n tarjoamia erikoisetuja. Niistä on tiedotettu jäsenyhdistyksiämme
erikseen, jotta ne voivat palvella ja palkita jäsenistöään paremmin.
SAHK aloittaa uutta vuotta reippaasti. Sivulla 23
kerrotaan hallituksen nykyisestä kokoonpanosta,
kunkin hallituksen jäsenen erityisistä vastuualueista
sekä eri valiokuntiin valituista henkilöistä. Jos haluat
tuoda mielipiteesi esille jonkun aihepiirin asioihin,
ota yhteyttä siitä ”vastaavaan” hallituksen jäseneen
tai valiokunnan edustajaan.
Keskiliitteestä, joka on painettu tavallista paksummalle paperille, löytyy myös tulevan kesän Retkeilyajon, Toisvesiajon esittely sekä ilmoittautumislomake. Muistakaa ilmoittautua ajoissa!

”HARRASTAJAT ANTAVAT OSAAMISENSA
MUSEOVIRASTON KÄYTTÖÖN”
”Museovirasto on asettanut asiantuntijalautakunnan, joka arvioi maassamme säilyneiden maantieliikenteen kulkuvälineiden kulttuurihistoriallista
merkitystä ja kulkuvälineitä koskevia valtionavustushakemuksia. Tarvittaessa lautakunta suorittaa
muitakin Museoviraston kanssa sovittavia asiantuntijatehtäviä.”
Näillä juhlallisillakin lauseilla harrastekentälle on
tiedotteella kerrottu heidän salonkikelpoisuudestaan
eli tässä tapauksessa tunnustetusta asiantuntevuudestaan suomalaisen, säilyneen ajoneuvohistorian
arviointityössä. Lisäksi kerrotaan, että asiantuntijalautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, joilla on erikoisosaamista maantieliikenteen kulkuvälineiden rakentamisessa, restauroinnissa ja konservoinnissa, käytössä ja huollossa sekä maantieliikenteen historian
tutkimuksessa, tallentamisessa ja dokumentoinnissa. Kolmivuotiselle toimikaudelle on nimitetty edustajat valtakunnallisen auto- ja tieliikenteen museo
Mobilian esityksestä sekä yksityisiä henkilöitä että
järjestöjen edustajia AHS:stä, AKK:sta, Automuseoiden neuvottelukunnasta, Espoon Automuseosta, FHRA:sta, Mobiliasta, Suomen Maanrakennuskoneiden
liitosta, SAHK:sta, Vehoniemen automuseosta sekä
Vanhat Velot -yhdistyksestä. Tarkemmin asiasta kertovat Simo Pyykkönen Kuulolla-osiossa sivulla 11 ja
Esko Huttunen Puheenjohtajan palstalla sivulla 60.
On kai sanomattakin selvää, että vaikka museoalan asiantuntijat pystyvät asiakirjoja tutkimalla
osoittamaan, mitä ja minkätyyppistä ajokalustoa
eri vuosikymmeninä on Suomessa ollut, löytyy se
tarkempi tieto siitä, mitä kalustoa ON SÄILYNYT, nimenomaan harrastajilta ja heidän edustamiltaan
järjestöiltä.
Odotan mielenkiinnolla yhteistyön tuloksia. M
Riitta Kastemaa
päätoimittaja

SAHK:N KEVÄTVUOSIKOKOUS
ELI NS. TALOUSKOKOUS 2018
SAHK:n jäsenkerhojen valitsemille edustajille Sokos Hotel Vaakunassa, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli lauantaina 21.4. alk. klo 12.00. Tapaaminen
alkaa kokousedustajien lounaalla. Varsinainen
kokous alkaa klo 13.
Juna-asemalta matkaa kokouspaikalle on
noin 250 m. SAHK ry toivottaa jäsenjärjestöjensä
edustajat tervetulleiksi kokoukseen! M

AUTOMOBIILI 1/2018

3 M

