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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 2 miljoonaa 
jäsentä 70 maasta.

Aineistot
Aineisto Automobiili nro 3/2019 varten on lähetettävä 
toimitukselle 21.5.2019 mennessä, mieluiten 
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse 
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.
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Rakkaudesta vanhoihin ajoneuvoihin 
jo vuodesta 1959!

Kevään kiireissä on jäänyt huonolle huomiolle niinkin tär-
keä asia kuin  SAHK ry:n perustaminen 60 vuott a sitt en! 
Tott a se on! 1950-luvun lopussa autokärpäsen purai-
semat nuoret miehet olivat huolestuneena seuranneet 

tuon hetken ”maan tapaa” romutt aa edellisten vuosikymmen-
ten hienojakin ajokkeja Amerikan malliin niin sanotuissa ro-
muautoralleissa. Uutt a sen olla piti ja kaikki vanha sai mennä! 
Tiety sti asiaan vaikutt i sekin, ett ä autokanta oli päässyt kurjis-
tumaan sotavuosina. Paljon mitään ei jäänyt jäljelle ja loputkin 
oli ajett u loppuun. Lisäksi autokaupan pikku hiljaa tapahtunut 
vapautuminen toi markkinoille uutt a kalustoa. Mutt a onnek-
si meillä oli pienehkö joukko nuoria miehiä, jotka ymmärsivät, 
ett ä silmitt ömässä hävity svimmassa katoaa lopullisesti arvo-
kasta, historiallista kalustoa ja Suomi-historiaa, joka vaati pe-
lastamista ”nyt tai ei koskaan”! 

Vuoden 1958 puolella pidety ssä alustavassa kokouksessa 
valmisteltiin yhdisty ksen perustamista ja keskusteltiin tule-
vista säännöistä. Kokouksessa olivat läsnä Kai Lauri Bremer, 
Martin W Ekman, Georg von Pfaler, Dick Antin, Reni Hildeen ja 
Art Wirmola. Asia eteni pian viralliseksi ja perustamiskokous 
pidett iin noin 20 henkilön voimin 16. tammikuuta 1959. Oikeus-
ministeriön hyväksymänä Suomen Automobiili-Historiallinen 
Klubi – Finlands Automobil-Historiska Klubb merkitt iin yhdis-
ty srekisteriin 3.2.1959 ja kotipaikaksi Helsinki. Ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valitt iin Kai Lauri Bremer, varapuheenjohta-
jaksi Dick Antin ja sihteeriksi Georg von Pfaler. Muut ensimmäi-
sen johtokunnan jäsenet olivat Börje Dilén, Mauno Ruutiainen, 
Martin Ekman ja Reni Hildeen. 

Alkuvuosien toiminta keskitty  i aivan konkreett isiin asioihin: 
autojen pelastamisiin ja niiden saamiseen suojaan luonnon ar-
moilta. Välissä muistett iin myös nautiskella eli tehdä sitä, mitä 
varten autoja oli pelastett u: alett iin kokoontua yhteisiin ajo-
tapahtumiin eli ”ralleihin”. Ensimmäiset ns. retkeilyajot ajett iin 
vuonna 1960, jolloin reitt i suuntautui kohti Porvoota. 

Tarvitt iin yhteydenpitoa harrastajien kesken myös ajokauden 
ulkopuolella. Alett iin julkaista Automobiili-lehteä. Tämä tapah-
tui vuonna 1963. Tuon jälkeen järjestölehtenä on vuorotellut 
muitakin julkaisuja, mutt a 2000-luvulla olemme palanneet 
takaisin käytt ämään historiallista ja hyväksi todett ua Auto-
mobiili-nimeä.

Klubi alkaa laajeta ja kehitty  y uuteen suuntaan: aletaan pe-
rustaa aluekerhoja. Ensimmäinen niistä perustett iin Tampereel-
le vuonna 1964. 

1970-luvulla aletaan Klubissa siirty ä konkreett isesta harras-
tamisesta myös harrastuksen edellyty sten varmistamiseen: 
Liikenneministeriön myötävaikutuksella saadaan aikaan mu-
seoajoneuvoasetus vuonna 1978. SA-HK on vahvasti mukana 
asetuksen aikaansaamisessa. Pian tämän jälkeen Klubi aloit-
taa oman museoajoneuvojen tarkastustoiminnan ja myös tar-
kastajien koulutuksen tehtäväänsä. 

1980-luvulla on aika kääntää katseet kohti muuta harras-
tajamaailmaa. Liity tään kansainväliseen vanhojen ajoneuvo-
jen harrastajajärjestöön FIVA:an (Fédération Internationale des 

Véhicules Anciens). Nykyisin FIVA:ssa on jäseniä n. 2 miljoonaa, 
70 eri maassa ja 87 eri järjestössä. FIVA on meidän silmämme ja 
korvamme, mm. EU-lainsäädäntöä silmällä pitämässä.

Vuonna 1990 SA-HK muutt aa sääntöjään siten, ett ä henki-
löjäsenyydet lakkaavat ja siirrytään jäsenyhdisty sten kautt a 
kulkevaan jäsenyyteen. 

Vuonna 2003 museoajoneuvomäärity s siirty y lakiin. Museo-
ajoneuvon ikärajaksi tulee 30 vuott a.

Vuonna 2009 Klubi täytt ää jo 50 vuott a. Ilmesty y toinen his-
toriikkiteos SA-HK:n historiasta ja myös yleisestä autoilun kehi-
ty ksestä Suomessa.

SA-HK ry muutt aa nimeään. Vuoden 2015 sääntömuutokses-
sa Klubi-nimi jää historiaan ja tilalle tulee keskusliitt o eli Suo-
men ajoneuvohistoriallinen keskusliitt o – SAHK ry. Vanha, tutt u 
kirjainyhdistelmä nimessä säilyy. SAHKinahan meidät on kautt a 
aikain tunnett u! 

Vuoden 2018 lopulla SAHKia kohtaa odott amaton kunnian-
osoitus: Autontuojat ja -teollisuus ry myöntää SAHK ry:lle 
kultt uripalkinnon. SAHK:n hallinto pitää tätä merkkinä siitä, 
ett ä ty ömme jäsenyhdisty ksissä tai järjestönä ei ole mennyt 
hukkaan, vaan ajoneuvohistorian vaaliminen aletaan nähdä 
Suomessakin kultt uurity önä.

Vuoden 2019 alkuun mennessä meitä sahkilaisia on 29 jäsen-
järjestössä ympäri Suomea yhteensä yli 7 600 henkilöjäsentä! 

Tässä olen LYHYESTI ja VALIKOIDEN käynyt läpi SAHK:n 60-vuo-
tistaivalta ihan vain muistutuksena meille kaikille siitä, mitä 
SAHK on vuosien varrella saanut aikaan. Me kaikki voimme täs-
sä kohtaa pitää pienen hengähdystauon, katsoa taaksepäin ja 
katsoa eteenpäin. Työ ei ole vielä tehty . On vain uusia ja erilai-
sia haasteita, joita on ryhdytt ävä ratkomaan. 

Kuitenkin 60 vuott a on jo kunniakas saavutus ja sitä kannat-
ta myös juhlia! Alkukesää juhlistamme ajamalla 60-vuotisret-
keilyajoissa Helsingin Seudun Automobiiliklubin järjestämissä 
retkeilyajoissa Vantaalla 14.–15.6.2019. Varsinaisen SAHK 60 
vuott a -juhlan ajankohdaksi valikoitui loppukesästä elokuun 
puoliväli eli 17.–18.8.2019 Hämeenlinnan seudulla. Tarkempi 
juhlan aikataulu ja ohjeistus löyty y tämän lehden keskiau-
keamalta ja myöhemmin myös nett isivuiltamme www.sahk.fi . 
Juhlaan ovat kaikki, niin jäsenemme kuin vieraamme, sydämel-
lisesti tervetulleita! 

Vielä sananen tulevista Automobiileista. Numeroon 3 ei ole 
valitt u mitään erity istä teemaa, mutt a toiveeni olisi, ett ä niin 
paljon kuin mahdollista olisi hauska lukea tarinoita ja katsella 
esim. vanhoja valokuvia menneiden vuosien tapahtumista, ret-
keilyajoista, onnekkaista tai vähemmän onnekkaista matkoista 
tapahtumiin kotimaassa tai ulkomailla. Syksymmällä palatt a-
koon merkkien teemanumeroihin. Mieleeni tulee muutamakin 
merkki, jotka nekin viett ävät pyöreitä vuosia tänä vuonna. �

Oikein hyvää kevätt ä ja upeaa 60-vuotisjuhlavuott a kaikille!

Riitt a Kastemaa


