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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 4/2018 varten on lähetettävä 
toimitukselle 20.8.2018 mennessä, mieluiten 
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse 
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.

SEURAAVAN NUMERON AIKATAULU:
Nro 4/2018 aineistopäivä 20.8.2018
 ilmestymispäivä vk 40
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Timo Laitinen
selvitt ää avoautojen
mallimerkintöjä
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rakensi avoauton
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Kesä parhaimmillaan. 
Ajeltaisko avoautolla?

Riitt a Kastemaa, päätoimitt aja

Kuten ehkä muistatt e, tämän lehden teema on 
avoautot. Kauniiseen kesäämme juuri sopivasti!

Ja todella paljon, mutt a ehkä ylläty ksellisiä 
avoautojutt uja, onkin meille kerty nyt Automobii-

li-lehteen. 
Ensimmäinen ajatus avoautosta on useimmille var-

maankin joku amerikkalainen siipijenkki tai lulla, mutt a 
kuinka ollakaan, tässä lehdessä on niitä aika vähän, niitä 
kuitenkaan mitenkään väheksymätt ä. 

Satt umoisin meidän saalis koostuu tällä kertaa aika 
paljon eurooppalaisista avoautoista, jopa itäpuolen au-
toista. Mutt a eikös me anneta kaikkien kukkien kukkia, 
sillä avoauto on meidän ilmastossa kuitenkin se rakas 
sivujuonne, joka vain on saatava, vaikka sen sitt en itse 
tekisi!

Seuraavaan numeroon yritämme haalia Mazda-tarinoi-
ta. Japanilaiset autot yleensäkin ovat olleet melko vähän 
meillä edustett uina, vaikka japsiharrastajia on itse asias-
sa aika paljon. Kirjoita sinäkin, jos Madza tai joku muukin 
japanilainen merkki lämmitt ää sydäntäsi. Julkaisemme 
tarinasi mielellään.

Sitt en vähän virallisempiin asioihin: kuten varmaan 
olett e huomanneet, tietosuoja-asiasta on pitkin kevätt ä 
rummutett u eri tiedotusvälineissä. Itse asiassa EU:n laa-
tima tietosuoja-asetus, GDPR eli General Data Protec tion 
Regulation (yleinen tietosuoja-asetus) on tullut voimaan 
jo pari vuott a sitt en (25.5.2016), mutt a niinpä se tuntuu 
jääneen lähtöhetkellään huomaamatt a monelta niin 
isolta kuin pieneltäkin toimijalta. Jatkoajalla olemme elä-
neen tässä pari vuott a ja toukokuun lopulla piti kaikilla 
yrity ksillä, organisaatiolla ja yhteisöillä olla tietosuo-
ja-asiat ja -lausumat kunnossa. 

Jokaisen meistäkin ”rivikansalaisista” olisi syytä sel-
vitt ää itselleen, mitä asioita tuolla asetuksella säädel-
lään ja minkälaisia asioita ja tietoja meistä jatkossa saa 
rekistereihin kerätä. Kannatt aa käydä vaikka lukemassa 
tietosuojavaltuutetun toimiston nett isivuilta 
tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksia, jot-
ka koskevat meitä kaikkia näissä tietosuo-
ja-asioissa. Laitan tähän tuon nett iosoitt een, 
josta tietoa löyty y: htt ps://tietosuoja.fi /gdpr.

Ihmett elett e varmaan, miksi näin kovasti 
tartun tähän tietosuoja-asiaan! Sen takia, 
ett ä myös SAHK:ia ja sen jäsenkerhoja kos-
kevat nämä samat tietosuojasäädökset kuin 
muitakin rekisterin pitäjiä. Mehän siis yllä-
pidämme tietoja teistä, hyvät jäsenemme, 
mm. osoitetietoja ja ajokalustonne tietoja. 
Se on kyllä ihan luvallista toimintaa, mutt a 
niin meidän kuin muidenkin täyty y ilmoit-
taa, MITÄ VARTEN ”keräämme ja ylläpidäm-
me” näitä tietoja ja millä tavalla pidämme 

tietonne suojatt una. Nyt kun luett e tätä lehteä, meidän 
nett isivuiltamme www.sahk.fi  löydätt e selostuksen näis-
tä asioista SAHK ry:n osalta. 

Toinen syy, joka liitty  y tietosuoja-asiaan, on se, ett ä 
SAHK:n henkilö- ja kalustorekisteri on uudistett u. Uudis-
tus alkaa siitä, ett ä kun aikaisemmin rekisterin jäsen- ja 
kalustotietoja pääsi lukemaan yleisillä tunnuksilla, jotka 
olivat kaikille jäsenille samat, niin jatkossa JOKAISELLA 
MEISTÄ on OMA TUNNUS JA SALASANA. Näillä tunnuksilla 
liikkuminen netin rekisterissä on turvatt ua ja myös niin, 
ett ä jokainen siellä liikkuja tunnistetaan. Tarkempi selos-
tus uudesta rekisteristä löyty y tämän lehden sivulta 70.

Uudet, henkilökohtaiset tunnukset toimitetaan teille 
jäsenjärjestöjemme kautt a. Jäsensihteerit ja jäsenrekis-
terinhoitajat saavat tarkemmat ohjeet ja voivat tarvit-
taessa autt aa kyselyissä. Myös Automobiili-lehdessä voi-
daan antaa lisäohjeistusta myöhemmin, jos tarve vaatii. 

Kenenkään ei tarvitse kuitenkaan pelästy ä tätä uudis-
tusta (joka on siis myös pakollinen EU-asetusten myötä), 
eikä tunnuslukujen ja salasanojen käytt öä. Kysymys ei 
ole oikeastaan sen kummemmasta kuin pankkitunnus-
tenkaan käytt ö, johon varmasti olemme jo kaikki tott u-
neet.

Mutt a kesällä ei oikeastaan kannata istua tietokoneen 
ääressä! Kesä on oikeita tapahtumia ja oikeita ihmisiä 
varten. Ei mitään ”virtuaalimaailmaa”, eikä rupatt elua 
sähköisten laitt eiden välity ksellä. Kesä on nautt imista 
varten, kaikilla aisteilla. Lähtekäämme siis retkille lähelle 
ja vähän kauemmaksi tapaamaan oikeita harrastajia, re-
aaliajassa ja kasvotusten. Siihen tämä meidän harras-
tuksemme sopii oikein mainiosti ja sitä se harrastaminen 
on parhaimmillaan, toisten samanhenkisten kanssa mu-
kavaa ajanviett oa.

Toivotan kaikille oikein kauniita ja aurinkoisia ajo kelejä! 




