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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 6 toimivaa automuseota: 

Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Imatralla, 
Joensuussa, Parkanossa ja kaksi museoauton
näyttelyä Turussa ja Korialla.

• 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 8 000.

• Yhteistoimintayhdistykset Suomessa: Veteraa-
nimoottoripyöräklubi ry (VMPK), Suomen linja-
autohisto riallinen seura ry (SLHS) ja Autohisto-
riallinen 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 3/2018 varten on lähetettävä 
toimitukselle 21.5.2018 mennessä, mieluiten 
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse 
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.
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Kevät 
–uuden alkua, monessakin asiassa

Riitt a Kastemaa, päätoimitt aja

Automobiili-lehdessä on, ainakin toistaiseksi, siirrytty   teemanumeroajatt eluun. Edellinen 
numero oli paku-numero. Tämänkertainen keskitty  y avolava-autoihin tai pick-upeihin. Ja 
tässä numerossa niitä on esitelty  RUNSAASTI, kaikenlaisia, ihmeellisiäkin versioita, kuten 
esim. pääministerimme Juha Sipilän aikoinaan rakentama häkäpöntt översio El Caminosta, 

uudemmalta, humoristiselta nimeltään El Kamina. Oudohkolta Mersuksi näytt ää myös pidennety l-
lä lavalla varustett u Mersu-pick-up, mutt a paikkansa sekin varmaan täytt ää. 

Ensimmäiseksi avolavasta tulee minulla mieleen Amerikan meininki, etenkin kun aivan äsken lii-
kennevaloissa tuli rinnalle tuliterä Dodge Ram -pick-up. Vaikkei omakaan ajokkini ollut niitä maa-
ta viistävämpiä, niin kyllä se Dodge Pässi vain toi mieleen hirmuisen ty öjuhdan ja karjatilan pus-
kutraktorin. Suomessakin pick-upien käytt ö lienee ollut pitkälti ty öperäistä, mutt a usein varustee-
na on ollut suojakangas takaosalle, käytännön syistä, sanoisi varmaan ”Räntä-Nyysteenkin”.

Sydänkesällä on ajateltu tehtävän, mikäs sen sopivampaa, avoautonumero! Jos joskus, niin ju-
hannuksen jälkeen on se hetki, jolloin Suomessakin on kohtuullista nautiskella avoautoajelusta. 
Tämän sanott uani, auta armias, jos keskikesällä satt uisikin olemaan kylmää…Eikun baanalle, ne, 
joilta avoauto löyty y, vaikka tukka kuurassa! 

Jos omistat avomallin tai tiedät kaverin, jolla sellainen on, niin kirjoita mielellään meillekin sen 
tarina. Miten tulitkaan sen hankkineeksi? Kuvia ja jutt ua otamme mielellään vastaan sähköpostiin 
automobiili@sahk.fi .

MUSEOVIRASTON JA HARRASTAJAYHTEISÖJEN YHTEISTYÖ ALKOI VALTIONAVUSTUSTEN 
HAKUJEN ARVIOIMISESSA
Museoviraston asett ama asiantuntijalautakunta on tehnyt ensimmäisen esity ksensä Museovi-

rastolle maantieliikenteen kulkuvälineiden valtionavustushakemuksista. Ensimmäiset määrärahat 
on siis myönnetty   12.4. Rahojen jaosta maantieliikenteen osalta kertoo lehdessämme sivuilla 22–
23 Museoviraston erikoistutkija Hannu Matikka. Tietosuojalain takia tekstissä ei kerrota ajoneuvo-
jen omistajien nimiä, mutt a ajoneuvokohtaiset tiedot kyllä lautakunnan perusteluin varustett una.

Lautakunnan jäsen Simo Pyykkönen kertoo oman näkemyksensä Kuulolla-osiossa sivulla 11, 
minkälaiset hakijaehdokkaat saatt avat jäädä ns. jalkoihin, kun nykyiset hakukriteerit eivät esim. 
salli ott aa huomioon kohteeseen tehty ä oman ty ön osuutt a. Onko mahdollista, ett ä hakukritee-
reitä voitaisiin vielä tulevaisuudessa muutt aa niin, ett ä myöskin harrastety önä tehty  ajoneuvon 
parannus- ja korjausty ö otett aisiin jollakin mitt apuulla huomioon? Näinhän tapahtuu jo esim. 
EU-rahoitt eisissa Leader-projekteissa, joihin meidänkin kerhot ovat saaneet osarahoitusta esim. 
halli- ja kerhotilojen parannukseen. Niissähän ns. talkooty ön eli oman ty ön osuus voi olla kohtuul-
lisenkin suurta. 

Lopuksi muistutus: Toisvesiajo, tulevan kesän Retkeilyajo lähesty y! Muistakaa ilmoitt autua 
ajoissa! �




