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Kesä parhaimmillaan.
Ajeltaisko avoautolla?
Riitta Kastemaa, päätoimittaja

K

uten ehkä muistatte, tämän lehden teema on
avoautot. Kauniiseen kesäämme juuri sopivasti!
Ja todella paljon, mutta ehkä yllätyksellisiä
avoautojuttuja, onkin meille kertynyt Automobiili-lehteen.
Ensimmäinen ajatus avoautosta on useimmille varmaankin joku amerikkalainen siipijenkki tai lulla, mutta
kuinka ollakaan, tässä lehdessä on niitä aika vähän, niitä
kuitenkaan mitenkään väheksymättä.
Sattumoisin meidän saalis koostuu tällä kertaa aika
paljon eurooppalaisista avoautoista, jopa itäpuolen autoista. Mutta eikös me anneta kaikkien kukkien kukkia,
sillä avoauto on meidän ilmastossa kuitenkin se rakas
sivujuonne, joka vain on saatava, vaikka sen sitten itse
tekisi!
Seuraavaan numeroon yritämme haalia Mazda-tarinoita. Japanilaiset autot yleensäkin ovat olleet melko vähän
meillä edustettuina, vaikka japsiharrastajia on itse asiassa aika paljon. Kirjoita sinäkin, jos Madza tai joku muukin
japanilainen merkki lämmittää sydäntäsi. Julkaisemme
tarinasi mielellään.
Sitten vähän virallisempiin asioihin: kuten varmaan
olette huomanneet, tietosuoja-asiasta on pitkin kevättä
rummutettu eri tiedotusvälineissä. Itse asiassa EU:n laatima tietosuoja-asetus, GDPR eli General Data Protection
Regulation (yleinen tietosuoja-asetus) on tullut voimaan
jo pari vuotta sitten (25.5.2016), mutta niinpä se tuntuu
jääneen lähtöhetkellään huomaamatta monelta niin
isolta kuin pieneltäkin toimijalta. Jatkoajalla olemme eläneen tässä pari vuotta ja toukokuun lopulla piti kaikilla
yrityksillä, organisaatiolla ja yhteisöillä olla tietosuoja-asiat ja -lausumat kunnossa.
Jokaisen meistäkin ”rivikansalaisista” olisi syytä selvittää itselleen, mitä asioita tuolla asetuksella säädellään ja minkälaisia asioita ja tietoja meistä jatkossa saa
rekistereihin kerätä. Kannattaa käydä vaikka lukemassa
tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta
tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat meitä kaikkia näissä tietosuoja-asioissa. Laitan tähän tuon nettiosoitteen,
josta tietoa löytyy: https://tietosuoja.ﬁ/gdpr.
Ihmettelette varmaan, miksi näin kovasti
tartun tähän tietosuoja-asiaan! Sen takia,
että myös SAHK:ia ja sen jäsenkerhoja koskevat nämä samat tietosuojasäädökset kuin
muitakin rekisterin pitäjiä. Mehän siis ylläpidämme tietoja teistä, hyvät jäsenemme,
mm. osoitetietoja ja ajokalustonne tietoja.
Se on kyllä ihan luvallista toimintaa, mutta
niin meidän kuin muidenkin täytyy ilmoittaa, MITÄ VARTEN ”keräämme ja ylläpidämme” näitä tietoja ja millä tavalla pidämme
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tietonne suojattuna. Nyt kun luette tätä lehteä, meidän
nettisivuiltamme www.sahk.ﬁ löydätte selostuksen näistä asioista SAHK ry:n osalta.
Toinen syy, joka liittyy tietosuoja-asiaan, on se, että
SAHK:n henkilö- ja kalustorekisteri on uudistettu. Uudistus alkaa siitä, että kun aikaisemmin rekisterin jäsen- ja
kalustotietoja pääsi lukemaan yleisillä tunnuksilla, jotka
olivat kaikille jäsenille samat, niin jatkossa JOKAISELLA
MEISTÄ on OMA TUNNUS JA SALASANA. Näillä tunnuksilla
liikkuminen netin rekisterissä on turvattua ja myös niin,
että jokainen siellä liikkuja tunnistetaan. Tarkempi selostus uudesta rekisteristä löytyy tämän lehden sivulta 70.
Uudet, henkilökohtaiset tunnukset toimitetaan teille
jäsenjärjestöjemme kautta. Jäsensihteerit ja jäsenrekisterinhoitajat saavat tarkemmat ohjeet ja voivat tarvittaessa auttaa kyselyissä. Myös Automobiili-lehdessä voidaan antaa lisäohjeistusta myöhemmin, jos tarve vaatii.
Kenenkään ei tarvitse kuitenkaan pelästyä tätä uudistusta (joka on siis myös pakollinen EU-asetusten myötä),
eikä tunnuslukujen ja salasanojen käyttöä. Kysymys ei
ole oikeastaan sen kummemmasta kuin pankkitunnustenkaan käyttö, johon varmasti olemme jo kaikki tottuneet.
Mutta kesällä ei oikeastaan kannata istua tietokoneen
ääressä! Kesä on oikeita tapahtumia ja oikeita ihmisiä
varten. Ei mitään ”virtuaalimaailmaa”, eikä rupattelua
sähköisten laitteiden välityksellä. Kesä on nauttimista
varten, kaikilla aisteilla. Lähtekäämme siis retkille lähelle
ja vähän kauemmaksi tapaamaan oikeita harrastajia, reaaliajassa ja kasvotusten. Siihen tämä meidän harrastuksemme sopii oikein mainiosti ja sitä se harrastaminen
on parhaimmillaan, toisten samanhenkisten kanssa mukavaa ajanviettoa.
Toivotan kaikille oikein kauniita ja aurinkoisia ajokelejä!
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