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Suomen ajoneuvohistoriallinen 
keskusliitt o – SAHK ry
•  Perustettu 1959.
•  29 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 5/2017 varten on lähetettävä
toimitukselle 26.10.2017 mennessä, mieluiten
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.
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A ivan saa uutt a energiaa, kun huomaa, 
ett ä asiat menevät eteenpäin! Ja joskus
ne jopa menevät eteenpäin aivan itses-
tään, aimo harppauksen.

Näin on käynyt esim. siinä, ett ä SAHK on saa-
nut yhden uuden kerhon! Noin vain! Pargas
Retro Cars rf haki SAHK:n jäsenyytt ä ja se hyväk-
sytt iin ilman muuta SAHK:n 29. jäsenkerhoksi!
Kyseessä on hyvin tuore kerho. Se on perustet-
tu aivan vasta eli 14.7.2017. Hienoa, ett ä vasta 
perustett u kerho on heti halunnut hakeutua
”SAHK:n perheeseen”! Pargas Retro Cars rf toimii 
nimensä mukaisesti kaksikielisesti, ruotsiksi ja 
suomeksi. Tämä tiety sti velvoitt aa SAHKI:ia ot-
tamaan asian huomioon ja toimimaan niin, ett ä
jäsenet saavat palvelua myös omaksi kokemal-
laan kielellä. Vi måste försöka klara av dett a 
servicebehov så att  alla får hjälp eller informa-
tion som de behöver. Nu får jag önska er alla 
hjärtligt välkomna till SAHK eller på svenska Fin-
lands fordonshistoriska centralförbund rf! 

Toinen asia, joka ilolla on pantava merkille, on 
Perinneajoneuvorekisterin ensimmäiset valinnat. 
Hakemusten perusteella ja ”raadin ruotimana” 
rekisteriin on hyväksytty   seuraavat neljä laitet-
ta: Opel Torpedo vuodelta 1911, Ford model T vuo-
delta 1914, Republic-kuorma-auto vuodelta 1920 
ja moott oripyörä Rudge Multi vuodelta 1914. Kak-
si näistä on SAHK:n kerhojen omistamia ja kaksi 
yksity ishenkilöiden omistamia ajoneuvoja. On
hienoa huomata, ett ä esimerkiksi kerhojen teke-
mä säilyty s- ja entisöintity ö tulee tällä tavalla 
arvostetuksi. Mobilian amanuenssi Mikko Pentt i
kertoo sivuilla 30–32 arviointeihin ja päätök-
sentekoon vaikutt aneista seikoista. Muistakaa, 
ett ä perinneajoneuvorekisterivalinnat jatkuvat. 
Seuraavat julkistetaan ensi vuoden kesällä mu-
seoajoneuvopäivänä.

Vielä sellainen merkitt ävä uutinen, ett ä Mu-
seoviraston nett isivujen (www.nba.fi ) kautt a voi 
hakea ”Kulkuvälineiden entistämisavustuksia” 
ensivuodelle. Sivuja lainatakseni: ”Avustusten
tavoitt eena on varmistaa, ett ä Suomessa säilyy 
edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kan-
sallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä 
käytt ökuntoisena.” Etusija annetaan Suomessa 
valmistetuille laitt eille. Lisäksi mainitaan, ett ä
”hakijoista etusijalle avustuspäätöksiä tehtä-
essä asetetaan yleishyödylliset oikeustoimikel-
poiset yhteisöt”. Siis tämä voisi tarkoitt aa esim.

Hyviä uutisia
Riitt a Kastemaa, päätoimitt aja

Perinteinen SAHK:N 
PUHEENJOHTAJIEN PALAVERI
La 7.10. Oulun Automuseolla, Automuseontie 
1, 90410 Oulu. Alussa museokierros alk. klo 
12. Ruokailu klo 13. Kokouksen aloitus viim. 
klo 14. Kokouksen jälkeen halukkaille tutus-
tuminen Oulun kerhon Kempeleen tukikoh-
taan, jossa on kerhon varasto- ja korjaamo-
tilat.

Oulun Seudun Mobilistit ry järjestävät kyy-
dity ksen keskustasta museolle tarvitt aessa! 

Huomautus junaliikenteestä: Kokkola–Oulu
välillä on ratatöiden takia linja-autoyhteys, 
joka hidastutt aa aikatauluja.

SAHK:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS
La 25.11.2017 Kajaanissa. Ruokailu kokou-
sedustajille klo 12. Kokous alkaa klo 13 Sokos 
Hotel Valjuksessa, Kauppakatu 20, 87100 Ka-
jaani, rautatieasemalta n. 300 m. Isäntänä 
Kainuun Mobilistit ry.

Tervetuloa molempiin kokouksiin!

SAHK:n hallitus

JÄSENKERHOILLE 
TIEDOKSI:

meidän kerhojamme. Asiasta kertoo perusteelli-
semmin Kuulolla-osiossa Simo Pyykkönen sivulla 
7. Käykää lukemassa Simon viisaita vinkkejä!

Pirtsakoita syyspäiviä kaikille! / Klara och soliga 
höstdagar åt alla! �


