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

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 4/2017 varten on lähetettävä 
toimitukselle 21.8.2017 mennessä, mieluiten 
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse 
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.
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Kevään ja kesän autoharrastustapahtumat ovat 
lähteneet vauhdilla käyntiin. Merkille pantavaa 
tänä vuonna on se, ett ä tapahtumia ei yritetä 
vääntää vain oman porukan voimin, vaan mu-

kaan on saatu houkuteltua myös ulkopuolisia tahoja. 
Ja aina ei edes ole tarvinnut paljoa houkutella… Mm. tä-
mänvuotisen Retkeilyajojen tiimoilta kerrotaan, ett ä kun 
Kymen Automobiilikerho alkoi tehdä alustavia tieduste-
luja ja pääsi mukaan ”Kuninkaantie uuteen kukoistuk-
seen”-hankkeeseen, alkoi myös halukkaita yhteisty ö-
kumppaneita ilmaantua melkein itsestään. 

Retkeilyajohan ajett iin suurelta osin vanhaa Kunin-
kaantietä pitkin, sen varrelle osuvien kylien läpi, jolloin 
kylät saatt oivat samalla tuoda esille omaa paikallista 
toimintaansa sekä alueen mahdollisuuksia matkailun 
kannalta. Tällä tavalla kokonaisuudesta saatiin värik-
käämpi ja varmasti kaikkia osapuolia, niin kyliä, ajoihin 
osallistuneita sekä ajojärjestäjää ty ydytt ävämpi. Iloista 
järjestäjien kannalta oli myös se, ett ä tällä tavalla he 
saatt oivat keskitt ää ison tapahtuman järjestelyssä voi-
mavarojaan tarkoituksenmukaisesti ja saatt oivat luott aa 
yhteisty ökumppaneihin, jotka mm. ott ivat vastuun rasti-
tehtävien keksimisessä ja tehtävien valvonnassa. Todella 
oivallinen idea, jota myös muiden kerhojemme kannat-
taa miett iä jatkossa, sillä aktiivisia osallistujia ja tekijöi-
tä tuntuu monessa kerhossa olevan rajallisesti. Tiety sti 
tämä saatt aa merkitä sitä, ett ä kerho vastavuoroisesti 
”joutuu” osallistumaan yhteisty ökumppaninsa tapah-
tumaan avustajana, mutt a niinhän sitä sanotaan, ett ä 
”vuoroin vieraissa”.

Niin Kymen Automobiilikerhon tekemien Retkeilyajojen 
yhteydessä kuin Veteraanikuorma-autoseuran Kesäkei-
kan yhteydessä oli myös kerhojen välistä yhteisty ötä: 
Retkeilyajoissa oli lisänähtävyytenä hyöty ajoneuvonäyt-
tely Merikeskus Vellamon edustalla. Uskoisin, ett ä tästä 
johtuen itse Retkeilyajoonkin osallistui normaalia paljon 
enemmän kuorma-autoja. Se oli hieno, näytt ävä lisä Ret-
keilyajojen reitillä. Vetkun kesäkeikan yhteyteen yhteis-
ty ökuvio synty i Keski-Pohjamaan Automobiilikerhon ja 
Vetkun välille, jolloin Vetkun kuorma-autot muodostivat 
edustavan ja harvinaisen näytt elykokonaisuuden paikal-
lisille katsojille.

Myös rahoituspuolella on nähty  mukavasti virinnytt ä 
yhteisty ötä kerhojemme ja paikallisten Leader-yhdisty s-
ten välillä. Tästä ovat oivallisia esimerkkejä esim. Kymen 
Automobiilikerhon hankkeet Korialla, Päijät-Hämeen 

 Mobilistien Orimatt ilan hallihanke, Satakunnan Mobilis-
tien Noormarkun hallihanke sekä viimeisin Hämeen Mo-
bilistien hallihanke Janakkalan Harvialassa. On hienoa, 
ett ä tämänkaltainen harrastustoiminta on nähty  lähi-
seudulle ja sen ihmisille hyödylliseksi, niin ett ä osa ra-
hoituksesta on voitu turvata hankevaroista. Toivott avas-
ti nämä hienosti toteutuneet esimerkit toimivat hyvinä 
malleina myös muille yhdisty ksillemme, kun ne suunnit-
televat tulevaisuudessa omia hankkeitaan.

Vihdoin saa tuulta siipiensä alle myös Mobilian ja use-
an ajoneuvoharrasteyhteisön yhteisty öhanke, perinnea-
joneuvorekisterin perustaminen, jonka hakuaikaa on nyt 
pidennetty   hieman järkevämpään ajankohtaan eli hake-
musten tulee olla perillä 24.8. mennessä. Hakemukset 
rekisteriin tulee toimitt aa Mobilian kautt a, joten kaik-
ki asiaan liitty  vä tietous löyty y Mobilian sivulta htt p://
www.mobilia.fi /kokoelmat/perinneajoneuvorekisteri .

Toivotan kaikille kauniita kesäkelejä, jott a on haus-
kempi mobiileilla ajella naapurikaupunkien ja kylien ta-
pahtumiin ja museoihin sekä vierailla mobiilinäytt elyissä 
ja -talleissa! �

Yhteisty össä on voimaa
Riitt a Kastemaa, päätoimitt aja


