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SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN 
KESKUSLIITTO – SAHK RY

•  Perustettu 1959.
•  30 jäsenyhdistystä, joissa on yli 7 800 jäsentä, joilla on yhteensä 

noin 19 000 ajoneuvoa.
• SAHK:n yhdistyksillä on automuseotoimintaa Oulussa, Vaasassa, 

Kuopiossa, Imatralla ja Joensuussa. Useilla jäsenyhdistyksillä on 
myös yhteissäilytystiloja museoajaoneuvoille.

• SAHK:n jäsenten yksityisesti hoitamia ajoneuvomuseoita on 12 
kappaletta. Osa niistä kuuluu Mobilia-SAHK:n Automuseoiden 
neuvottelukuntaan.

• Jäsenlehti Automobiili, 5 numeroa vuodessa, painos n. 8 500.
• Yhteistoimintayhdistykset Suomessa: Veterani-

moottoripyöräklubi ry (VMPK), Suomen linja-autohisto riallinen 
seura ry (SLHS) ja Autohistoriallinen Seura ry (AHS), joissa yhteensä 
noin 9 500 jäsentä.

SAHK kuuluu jäsenenä kansainväliseen museoajoneuvoalan keskusjär-
jestöön (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), johon kuuluu 
noin 2 miljoonaa jäsentä 70 maasta.
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KESÄHÄN SIELTÄ TULI!

Monessakin mielessä. Näyttää siltä, että 
koronapirulainen on joiltakin osin saa-
tu kellistettyä… Ei vielä toki kokonaan, 

mutta aika hyvällä mallilla ovat viimeaikaiset 
tartuttavuusluvut olleet ja sitä myöten on höllen-
netty myös erilaisia rajoituksia, jolloin elämisestä 
on tullut vapaampaa ja mukavampaa.

Rokottaminenkin edistyy pikkuhiljaa; osa on 
saanut jo toisenkin rokoteannoksen.

Niin ja varma kesän merkki, lämpö, on palan-
nut. Se on ehdoton edellytys monellekin kesäisel-
le asialle. Ainakin on hauskempi matkata tapah-
tumiin päivänpaisteessa kuin sateessa! Toisaalta 
on lähiaikoina luvattu aivan huippulämpimiäkin 
kelejä, jotka eivät monellekaan ole sitten enää 
miellyttäviä, ei edes näille meidän ajoneuvoille. 
Saattavat vanhimmat herkästi kiehahtaa liian 
lämpimällä kelillä, eikä aina ole siitä jäähdytyk-
sestäkään tietoa. 

Yht’äkkiä matkaamme taas tapahtumiin, joita 
on pullahtanut aivan valtava määrä. Katsokaa 
vaikka meidän tapahtumakalenteria! Joku tapah-
tumajärjestäjä on vieläkin päätynyt perumaan 
oman tapahtumansa, mutta aika monilla on 
luottoa sille, että tapahtumia voidaan järjestää. Se 
jää toki nähtäväksi, sillä kuten on tämän taudin 
myötä opittu, tilanteet saattavat äkkiseltäänkin 
muuttua ja silloin täytyy tietenkin toimia vastuul-
lisesti. Eipä silti, kukaan ei varmasti halua toimia 
”viruslinkona” ja kaikkia todennäköisyyksiä uh-
maten vaan järjestää joukkotapahtumia. Ulkoil-
matilaisuudet ovat varmasti tässäkin turvallisem-
pia kuin sisällä järjestettävät. Älkääkä unohtako 
käydä ilmoittautumassa Fenno Retkeilyajoon. 
Sehän ajetaan elokuussa 21.8. ja edellisenä päivä-
nä on Entisöinnin laatukilpailu. Lomakkeet löyty-
vät tästä lehdestä ja netistä.

Viime lehdessä olin huolissani siitä, että leh-
temme juttuanti uhkaa jäädä laihaksi, koska 
juurikaan niitä tapahtumia, joista meilläkin on 
ollut tapana olla kartoitusta, ei ole voitu järjestää. 
Mutta turhaan olin huolissani! Meidän mahtava 
jäsen- ja ystäväkuntamme riensi apuun ja nyt on 
laariin satanut toinen toistaan mielenkiintoisim-
pia juttuja, jopa siinä määrin, että kaikki eivät 

ole tähän lehteen mahtuneet. Mutta ei huolta! 
Ehkäpä ensimmäistä kertaa päätoimittajana voin 
joltisenkin luottavaisin mielin ajatella kesäloman 
viettoa, sillä elokuun loppupuolella tehtävään, 
seuraavaan lehteen on kerrankin jo nyt hyviä 
juttuja tiedossa. Se helpottaa kovasti! Kiitos siitä 
kirjoittajillemme ja kuvien lähettäjille!

Ja mitä juttuja saimmekaan jo tähän lehteen! 
Aivan ensimmäisenä haluan mainita Hannu 
Asunnan muistelon 1950-luvun lopulta todelli-
sesta mobiilireissusta, kun nuoret kaverit ajoivat 
vanhalla ajokilla Pariisiin ja takaisin! Siinäpä 
seikkailu! Kiitos Hannu, että halusit jakaa sen 
meidän kanssamme!

Suurkiitos myös Warre-yhteisölle, joka on mo-
nen henkilön toimesta intoutunut kertomaan 
Wartburg- ja vähän muustakin itäautoharras-
tamisesta. Jos minkä, niin ainakin sen asian 
voi tästä harrasteporukasta päätellä, että siellä 
ei kuvia kumarreta, eikä harrasteta muutakaan 
mököttämistä. Tapahtumat ovat täynnä hurttia 
huumoria ja leikkimielisyyttä. Sitäpä toivoisin 
enemmän meille muillekin!

Sitten tuli paikattua aukko sivistyksestä, kun 
meidän perhe kävi tutustumassa Lahden Moot-
toripyörämuseoon. Sinne on vasta saatu aikaan 
laajennus, joten jo se oli aika meidänkin siellä 
käydä! Ja hienolta näytti. Vain pienen siivun 
voimme lehdessämme kertoa ja näyttää museon 
toiminnasta, joten kannattaa mennä itse kunkin 
paikan päälle tutustumaan etenkin, kun pitkin 
kesää Moottoripyörämuseolla on kaikenlaisia 
happeningejä ja myös monet autokerhot sinne 
kokoontuvat. Ja vielä moottoripyöräaiheessa py-
syäksemme, lukekaapa juttu Simo Niemisestä, 
hänkin pitkän linjan moottoripyörämies, jonka 
entistämistä ja säilömistä laitteista (vain pienestä 
osasta) on tehty näyttely Vehoniemen automu-
seoon.

Vaikuttaa siltä, että paikat aukenevat ja koetta-
vat vähän vapaammat ajat kesäksi, joten toivotan 
kaikille oikein antoisaa kesää! ■

Riitta Kastemaa
päätoimittaja




