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Päätoimittajalta
Vuosikokous 19.11.2011 Mobiliassa  
vahvisti sääntöuudistuksen ja uuden nimen  
SA-HK:lle.

Hallituspaikat

SA-HK:n puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin 
jatkoon Kainuun Mobilistien puheenjohtaja Juk-
ka Suutari. Asiasta ei tarvinnut äänestää, valin-
ta oli yksimielinen.

Myöskin hallituksen jäsenten valinta sujui sa-
malla tehokkuudella eli koko edellisvuoden hal-
litus varasijoja myöten sai jatkoluvan ilman ää-
nestystä. Niinpä hallituksen jäseniksi seuraavak-
si kaksivuotiskaudeksi tulivat Antti Poussa, 
Parkanon Seudun Mobilistit ry, Yrjö S. Kaasa-
lainen, Satakunnan Mobilistit ry ja Ronald 
Berg, Helsingin Seudun Automobiiliklubi ry. 
Heidän kanssaan valittuna jatkavat varajäsenet 
Keijo Räisänen, Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneu-
vot ry, Antti Prusi, Tampereen Seudun Mobilis-
tit ry:stä ja Jyrki Taipale Keski-Suomen Mobi-
listit ry:stä. 

Hallituksen varsinaisina jäseninä vielä vuoden 
pestillä ovat Simo Pyykkönen Tampereen Seu-
dun Mobilisteista, Timo Kaunonen Kymen Au-
tomobiilikerhosta ja Esko Huttunen Ylä-Savon 
Mobilistit ja Konepyöräilijät ry:stä. Heidän vara-
jäseniään vielä vuoden ovat Pentti Rissanen 
SA-HK:n Savon kerhosta, Lasse Hietsalo Vetkus-
ta ja Jan Raita Satakunnan Mobilistit ry:stä. 

SA-HK:n tilintarkastajiksi valittiin kokouksen 
päätöksellä kaksi varsinaista tilintarkastajaa: 
HTM Martti Halko, helsinkiläinen ammattiti-
lintarkastaja ja HTM Eija Honkanen, Keski-
Suomesta, hänkin ammattitilintarkastaja. Vara-
tilintarkastajiksi valittiin HTM-tilintarkastaja 
Ilkka Vairimaa, joka on mm. Veronmaksajien 
Keskusliiton valtuuskunnan jäsen sekä pankin-
johtaja Tapio Aho Helsingistä.

sääntöuudistus eteenpäin

Henkilövalintojen ohella vuosikokouksen tär-
keimpiin kutsussa mainittuihin päätettäviin asi-
oihin kuuluivat tietysti toimintasuunnitelmasta 
ja talousarviosta päättäminen, sekä ennen kaik-
kea nimi- ja sääntöuudistuksen vahvistaminen. 
Sääntöuudistusta on valmisteltu jo kaksi vuotta, 
joten on hyvä, että se voidaan saada nyt eteen-
päin yhdistysrekisterin arvioitavaksi. Koska yh-
distysrekisteri voi vielä pyytää muuttamaan sään-
töjen yksittäisiä kohtia, jäämme odottamaan 
virallista päätöstä ennen uusien sääntöjen julkis-
tamista. 

liittomuotoisen toiminnan 
vaHvistamiseksi Hyväksyttiin  
uusi nimi 

Uudeksi nimeksi kokous hyväksyi hallituksen 
ehdotuksen Suomen Ajoneuvohistoriallinen 
Keskusliitto – SAHK ry. Nimenuudistuksessa 
on takana se ajatus, että SA-HK:n aseman har-
rastuksemme kattojärjestönä tulisi olla entistä 
selvempi. Liittomuotoisuus on tosiasia, koostuu-
han SA-HK jo nyt 26 jäsenyhdistyksestä. Uudis-
tetut säännöt avaavat mahdollisuuden hyväksyä 
jäseneksi entistä useammanlaista ajoneuvohis-
toriallista harrastusta, sillä harrastuksemme 
kohdistuu käytännön tasolla laajempaan ai-
healueeseen kuin pelkästään autoihin. Ajoneuvo-
sanaa pidettiin muutenkin soveliaampana kuin 
vanhakantaista ja rajoittavaa automobiilia. Eikä 
valtakunnan tason järjestölle sopine enää klubi-
nimityskään; nykyisin se tuntuu viittaavan 
enemmän yökerhotoimintaan, kuten puheen-
johtaja Jukka Suutari oli ansiokkaasti klubi-sa-
nan eri merkityksiä selvittänyt.

Vaikka nimenuudistus muuttaa virallisesti käy-
tettävän nimen vähän toisen muotoiseksi, silti 
lyhenteen on tarkoitus pysyä vanhana ja tuttuna 
”SAHKina”.

Retkeilyajojen RaHallisesta tuesta 
äänestettiin

Paljon keskustelua ennen talousarvion vahvista-
mista herätti eräiden jäsenyhdistysten pyyntö 
saada talousarvioon lisätyksi 5 000 euron avus-
tussumma vuotuisten retkeilyajojen järjestämis-
tä varten. Tällä summalla uskottiin olevan suur-
ta merkitystä sille, että myös pienemmät yhdis-
tykset uskaltautuisivat lähtemään järjestämään 
retkeilyajotapahtumaa ilman taloudellisen riskin 
uhkaa. Koska asiasta oltiin myös sitä mieltä, että 
ajoja on pystytty aikaisemminkin järjestämään 
tuloksellisesti, olisi väärin lähteä jakamaan ”kor-
vamerkittyä” rahaa ajojärjestelyille. Hallitukses-
sa asiasta on keskusteltu, mutta talousarvioesitys 
lähti siitä, että vaikka jonkinlainen tuki voi olla 
paikallaan, niin silti olisi hyvä jättää hallituksel-
le vapaammat kädet päättää mahdollisesta tues-
ta kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. 
Asiasta äänestettiin, jolloin hallituksen kanta sai 
reilusti enemmän ääniä.

Vielä yksi tärkeä tieto jäsenistölle on, että SA-
HK:n jäsenmaksuosuus säilyy edelleen 24 euro-
na/jäsenyhdistyksen jäsen. Niinpä jäsenyhdis-
tyksille ei tänäkään vuonna aiheudu ainakaan 
tästä syystä jäsenmaksujen korotuspainetta. M

Riitta Kastemaa, päätoimittaja 
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SA-HK:n HALLITUS 2011

Jukka Suutari 
puheenjohtaja
Hän edustaa SA-HK:ia edunvalvon-
taryhmässä. Kuuluu Suomen Har-
rasteajoneuvot Oy:n hallitukseen. 
Kainuun Mobilistit ry:n puheen-
johtaja. Puh. 040 584 1710
Jukka.Suutari@sunit.fi

Timo Kaunonen
varapuheenjohtaja
Timo on hallituksen yhdyshenkilö 
teknisessä valiokunnassa sekä MA-
tarkastaja. Kymen Automobiiliker-
hon jäsen. Puh. 041 431 0217
timo.kaunonen@nic.fi

Yrjö Kaasalainen
sihteeri
Suomen Harrasteajoneuvot 
Oy:n hallituksen jäsen. Vetkun 
hallituksen jäsen. MA-tarkastaja 
Satakunnassa.
Puh. 0400 626 770
yrjo.kaasalainen@luukku.com

Ronald Berg
hallituksen jäsen, jolla on pitkä 
kokemus niin SA-HK:n kuin  
Helsingin Seudun Automobiiliklu-
bi ry:n kantavana voimana.  
Toimii edunvalvontaryhmässä  
SA-HK:n edustajana ja yhteys-
henkilönä museovirastoon.
Puh. 050 462 6572
ronitaberg@hotmail.com

Esko Huttunen
hallituksen jäsen ja erityisesti 
sääntöuudistuksen työmyyrä.  
Ylä-Savon Mobilistit ja Konepyö-
räilijät ry:n sihteeri.
Puh. 0400 545 475
eskohuttunen@suomi24.fi

Antti Poussa
hallituksen jäsen ja Suomen 
Harrasteajoneuvot Oy: n puheen-
johtaja. Toimii myös Parkanon 
Seudun Mobilistit ry:n puheen-
johtajana ja Parkanon Automuse-
on toiminnan organisaattorina. 
Puh. 050 501 0080 
antti.poussa@fennosteel.com

Simo Pyykkönen
hallituksen jäsen, jolla on runsaas-
ti yhteyksiä niin harrastuksemme 
viranhaltijatahoihin kuin järjes-
töihin ja niiden yhteyshenkilöihin 
niin kotimaassa kuin ulkomail-
lakin. Konservointityöryhmän 
jäsen, perinneajoneuvorekisterin 
puolestapuhuja.  
Puh. 0400 859 554 
pyykkoset@kolumbus.fi

Uutisia

ARTEFACTA esittäytyy ja kertoo, että 
myös autoilun historia kuuluu sen ai-
hepiiriin. Suomen Automobiili-Histori-
allisen Klubin jäsenet ovat tervetulleita 
uuteen, kaikille avoimeen verkkopalve-
luun: http://www.artefacta.fi/

Palvelu avattiin 6.10.2011 Helsin-
gissä Artefacta-verkoston avajaiskon-
ferenssissa. Artefacta on tarkoitettu 
yliopisto- ja museotutkijoille, opiskeli-
joille, konservaattoreille, antiikkikaup-
piaille ja keräilijöille – kaikille esineistä 
ja niiden tutkimuksesta kiinnostuneil-
le. Liittymällä jäseneksi saat palvelun 
kaikki ominaisuudet käyttöösi!

veRkkopalvelun täRkeimmät 
ominaisuudet

- Keskustelupalsta, joka mahdollistaa 
asiantuntevan keskustelun esineistä ku-
vien kera.
- Uutispalsta, jolla kerrotaan eri esine-
alojen uusimmat kuulumiset. Palstaa 
ylläpitää nelihenkinen toimitus. Ehdo-
tukset uutisaiheiksi ovat tervetulleita!
- Kalenteri, jossa jäsenet voivat ilmoittaa 
esinetutkimusalojen tapahtumista.
- Tapahtumat-sivu, jossa on tietoa Arte-
facta-verkoston toiminnasta (esimerkik-
si avajaiskonferenssin esitelmien tiivis-
telmät eli abstraktit).
- Jäsenhaku, jolla verkostoon rekisteröi-
tyneet voivat hakea muiden esinealojen 
asiantuntijoita ja harrastajia.
- Myöhemmin avataan Tutkimus-sivu, 
jolle tulee Artefactan oma artikkelijulkai-
su, esinetutkimuksen kirjallisuusluette-
loita sekä linkkejä esinealojen verkkosi-
vuille.

veRkoston vaRsinainen 
jäsenyys

Rekisteröityminen Artefacta-verkoston ja 
verkkopalvelun ”varsinaiseksi” jäseneksi 
on nyt mahdollista. Näpäytä etusivulla 
linkkiä ”Rekisteröidy”, josta avautuvat 
tarkemmat ohjeet.

Jäsenyys on maksuton. Ainoastaan 
verkkopalvelun sääntöjen noudattamista 
edellytetään. Verkkopalveluun on liitty-
nyt jo yli 150 käyttäjää. Rekisteröitymi-
nen kannattaa, sillä jäsenenä voit:
- Osallistua keskusteluun.
- Nähdä viestien liitteenä olevat kuvat.
- Lisätä kalenteriin uusia tapahtumia 
Kalenteri-sivulla.
- Ilmoittautua tapahtumiin Kalenteri-
sivulla.
- Etsiä jäsenhaulla eri alojen asiantunti-
joita ja harrastajia.
- Saada sähköpostitiedotteita verkoston 
tärkeimmistä uutisista.
- Nähdä mahdollisen muun vain jäsenil-
le tarkoitetun sisällön.

Lisätietoja annetaan mielellään. Yllä-
pidon sähköpostiosoite on esinetutki-
mus@gmail.com. M

Artefacta är ett tvåspråkigt nätverk. Gär-
na kontakta oss även på svenska!

 
Verkkopalvelun toimitus
Alex Snellman,  
päätoimittaja, historia
Niklas Huldén, etnologia
Mervi Suhonen, arkeologia
Mari Wilenius, taidehistoria, muotoilu

esinetutkimusverkosto Artefacta avattu  
– myös ajoneuvohistorian harrastajille


