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Suomen ajoneuvohistoriallinen 
keskusliitt o – SAHK ry
•  Perustettu 1959.
•  29 jäsenyhdistystä, joissa on noin 7 100 jäsentä, 

joilla on yhteensä noin 16 000 ajoneuvoa.
• SAHK:n yhdistyksillä on automuseotoimintaa

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

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

• Jäsenlehti Automobiili, 5 numeroa vuodessa, 
painos yli 8 500.

• Yhteistoimintayhdistykset Suomessa: Veteraa-
nimoottoripyöräklubi ry (VMPK), Suomen linja-
autohisto riallinen seura ry (SLHS) ja Autohistorial-
linen Seura ry (AHS), joissa yhteensä noin 9 500 
jäsentä.

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

Aineistot
Aineisto Automobiili nro 2/2019 varten on lähetettävä 
toimitukselle 12.3.2019 mennessä, mieluiten 
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse 
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.

SEURAAVAN NUMERON AIKATAULU:
Nro 2/2019 aineistopäivä 12.3.2019
 ilmestymispäivä vk 17

Tässä numerossa mm.

Ministeri Antt i Häkkänen
vieraili Mikkelin Mobilistien
syystapahtumassa.

SIVUT 91–92

Indian-moott oripyörä
Englantilainen klassikko
esitt äyty y.

SIVUT 68–70

Lincoln 1979
Timo Laitinen kertoo jenkkiauto-
jen viimeisestä linnakkeesta.

SIVUT 63–66
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Talvista autoilua 
talveen suunnitelluilla autoilla
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ahtavaa huomata, ett ä Keski-Suomen ker-
hon ylläpitämät Talwiajot jatkavat porsku-
tustaan!

Ja hienoa on sekin, ett ä ainakin tänä 
vuonna, kaikista lämpenemisuhista huolimatt a, 
ajoille oli aivan sopiva kelitilaus: ei aivan älytt ömän 
kylmä, mutt a kuitenkin kunnon, tuntuva talvi! Vaa-
san Vetaraaniautoseura ry:n jäsen Filip Stén kertoo 
Talwiajoista sivuilla 6–9 sanoin ja kuvin ja ajoissa 
tapahtuneesta merkitt ävästä muutoksesta. Vaasa-
laiset mobilistit ovat todella ott aneet keskisuoma-
laisten mobilistien tekemät ajot sydämen asiakseen 
ja osallistuvat ajoihin vuodesta toiseen isolla ryh-
mällä. Parasta mahdollista kannatustoimintaa saa-
da ajot säilymään!

Tämän lehden teema-aihe on, luvatun mukaises-
ti, Volvo! Ja Volvoista on riitt änyt jutt ua peräti 48 
sivun verran. Tiedetään, tämä ärsytt ää nyt jotakuta 
hirveästi! Mutt a minua, kumma kyllä, ei! Olen kui-
tenkin lukenut joka ikisen jutun vähintään kahteen 
kertaan läpi, mutt a aina jutuista löyty y jotain uutt a 
ihmeteltävää! Erity isen ilahtunut olin Tapio Kuokka-
sen kirjoitt amasta jutusta ”Volvoja 50 vuoden takaa” 
sivuilla 18–22. Siinä Kuokkanen kertoo Volvo-autojen 
valmistuksesta ”på löpande band”, liukuhihnalla. 
Kun en ole koskaan käynyt autotehtaalla – Tiede-
tään! Aukko sivisty ksessä! – minusta oli tosi mie-
lenkiintoista lukea, miten se liukuhihnaty öskente-
ly oikein sujuu. Arvatenkin, kiirett ä pitäen, mutt a 
hienosti pääsin jopa siihen tunnelmaan Kuokkasen 
jutun myötä.

Ja minkälaisia autoja sieltä liukuhihnalta sitt en 
oikein putkahti? Mitkäs ne Volvon tavaramerkit ja 
sloganit ovat kautt a aikojen olleet? Sportt inen? No, 
ei tule ensimmäisenä mieleen! Eivätköhän ne olleet 
nämä Luotett ava, Turvallinen, Tilava ja niin, Perheau-
to! Kun muistaa tuon ruotsalaisten turvallisuusha-
kuisuuden, niin eipä ihme, ett ä turvavarusteissa he 
ovat olleet usein edelläkävijöitä. Ja kun omassakin 
taloudessa on Volvo aikoinaan ollut (240), niin kyllä 
nuo väitt eet täyty y allekirjoitt aa.

Haikein mielin Volvostamme aikoinaan luovuimme, 
mutt a pidimme sitä silloin täysin käytt öautona, ei 
harrasteautona, joten lopullinen suhtautuminen oli 
kuitenkin: Kun Volvo on tehnyt tehtävänsä, Volvo saa 
mennä. Kaikkia et kuitenkaan voi alkaa säilöä ja en-
tistää. Joku teki sen sitt en puolestamme, joten hyvin 
kävi Volvollemme!

Sekin argumentt i toimii varmasti Volvon puolesta-
puhujana, kun Volvoa on tehty  tuossa lähinaapuris-
sa, melkein kuin täällä kotona, ja hyvin usein vielä 
suomalaisin käsin (suomalaisten maahanmuutt ajien 
toimesta) ja eritt äin usein suomalaisten alihankkijoi-
den toimitt amilla osilla, niin ei ihme, ett ä se on tun-
tunut niin kotoisalta. 

Numero kakkosen teemaksi on suunniteltu Tau-
nusta. Etukäteen emme koskaan tiedä, kuinka hyvin 
ihmiset aiheeseen tartt uvat, mutt a toivott avasti 
saamme siihenkin mukavasti aineistoa. Varalle olem-
me laitt aneet odott amaan vähän muita Ford-jutt uja, 
joten jostakin se lehti taas parin kuukauden sisällä 
tehdään. Muistakaa aineistopäivä: 12.3. eli lähett ä-
kää aineisto tuohon päivään mennessä mieluiten 
sähköpostilla automobiili@sahk.fi .

Vielä muistutan, ett ä kakkosnumeron mukana toi-
mitamme omalle jäsenistöllemme jäsenkortit. Emme 
valitett avasti voi toimitt aa niitä muiden järjestöjen 
jäsenille, emmekä myöskään pelkän lehden tilaajil-
le. Jäsenetu on jäsenetu, johon vain jäsenmaksunsa 
suoritt aneet ovat oikeutett uja.

Nett isivuille päivitämme tietoa muista uusista jä-
seneduista, jotka toteutuvat jäsenkortin esitt ämällä.

Pidäthän siis huolen siitä, ett ä olet edelleen oikeu-
tett u jäsenetuihisi maksamalla jäsenmaksusi ajoissa 
omalle jäsenyhdisty ksellesi ja myös SAHK:n osuu-
den, jos katsot ty ömme, jota SAHK:ssa on tehty  jo 60 
vuoden ajan vanhojen ajoneuvojen harrastamisen 
puolesta, sen arvoiseksi.

Kaikille lukijoillemme toivotan aurinkoisia kevät-
päiviä! Kyllä ne ajokelitkin sieltä vielä koett avat!
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