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Suomen ajoneuvohistoriallinen 
keskusliitt o – SAHK ry
•  Perustettu 1959.
•  29 jäsenyhdistystä, joissa on lähes 8 000 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 noin 9 000 kpl.

• 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 4/2019 varten on lähetettävä 
toimitukselle 19.8.2019 mennessä, mieluiten 
sähköpostilla automobiili@sahk.fi tai postitse 
Automobiili, Vanha talvitie 2 A 14, 00580 Helsinki.
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Tulevia ja menneitä tapahtumia

Kuten viimeksi arvelinkin, tulee tämänkertai-
nen Automobiili täytty  mään tapahtumista. 
Sille ei voi oikein mitään, sillä kevät ja al-
kukesä ovat hyvin tapahtumarikasta aikaa, 

meillä ja muuallakin.
Niinpä pääsemme kertailemaan vielä tunnelmia 

pääsiäiseltä American Car Showsta. Myös Oulussa 
oli oma Am. Car -näytt ely. Lisäksi on tiety sti Lahden 
CMS, SAHKin Retkeilyajo Vantaalla HAKin organisoi-
mana, ulkomaisiakin tapahtumia sivutaan, kuten 
Pariisin Retromobilea kahdestakin eri näkökulmas-
ta.

Jos jotakin haluaisi kommentoida HAKin Kultt uu-
riajoihin liitty  vää, niin mielestäni oli piristy sruiske 
ajoille, ett ä saatiin mukaan kansainvälistä väriä! 
Autot olivat kaikki hienoja, jopa erikoisia eli siis jo-
tain uutt a nähtävää meille suomalaisille. Todett iin 
myös se, ett ä myös entisöinnin taso on korkealla 
myös muualla kuin meillä. Olin myös myönteisesti 
hämmästy nyt siitä laajasta tuesta, eikä ilmeisesti-
kään vähiten ”henkisestä” tuesta, mitä ajot saivat 
osakseen Vantaan kaupungilta. On hienoa, ett ä 
kaupungit alkavat ymmärtää vanhoihin ajoneuvoi-
hin liitty  vän kultt uurin osaksi yhteistä perintöäm-
me ja kultt uurihistoriaamme. Myös ilahtuneiden 
vantaalaisten kasvoilta tämän ymmärryksen saat-
toi lukea pitkin reitt iä, mutt a ehkä eniten siellä, 
missä ihmisiä oli koolla joukoitt ain kuten esim. 
Backaksen lähtöalueella.

Tulevista tapahtumista haluaisin muistutt aa 
SAHK:n tulevista 60-vuotisjuhlista. Tässäkin leh-
dessä on ilmoitus sivuilla 38–39 Aulangon ilta-
juhlasta, johon muut kuin kutsuvieraat joutuvat 
hankkimaan illalliskortin. Juhlapaikasta johtu-

vista syistä varaukset täyty y varmistaa runsaasti 
etuajassa, joten olkaa tarkkoina varaustenne ja 
ilmoitt autumistenne kanssa, ett ä ehditt e tehdä 
ne määräaikaan mennessä, joka on jo 10.7., vaikka 
varsinainen juhlahetki on 17.8. Kaikilla sahkilaisilla 
on kuitenkin kahden päivän ajan eli 17.–18.8. mah-
dollisuus ilmaiseksi tutustua Parolassa olevaan 
Panssarimuseoon ja juoda munkkikahvit synty mä-
päiväsankarin kunniaksi. Muistakaa ott aa jäsen-
kortt i mukaan! Seuralainen tai kaveri on myös ter-
vetullut tutustumaan Panssarimuseoon ja naut-
timaan kaff eista. Samat tiedot juhlasta löyty vät 
myös SAHK:n nett isivujen Etusivulta, www.sahk.fi .

Koko kesän on ympäri Suomea hienoja, pieniä ja 
isompia mobiilitapahtumia. Me julkaisemme niistä 
mielellämme jutt uja, mutt a koska on mahdotonta 
ehtiä joka paikkaan, toivommekin lehden toimituk-
sessa, ett ä te lukijamme toimisitt e silminämme ja 
korvinamme. Ott akaa kuvia ja tehkää mukaan pie-
ni tarina, jossa kerrotaan pääasiat eli mitä tapah-
tui, missä ja milloin. Älkääkä antako toissijaisten 
asioiden nousta tarinan kertomisen esteeksi. Eli ei 
tarvitse kantaa huolta esim. oikeinkirjoituksesta. 
Me huolehdimme siitä puolestanne. Tärkeintä on 
saada ne kertomisen arvoiset tarinat muidenkin 
tietoisuuteen. Ne voivat olla myös omia ajokeitan-
ne koskevia tarinoita. Jokainen ajoneuvo omaa ta-
rinan ja on tarinansa arvoinen.

Juhannus lehden tkohetkellä on tuloillaan. 
On keskikesän paras aika. Nautt ikaamme siitä 
kaikki! �

Riitt a Kastemaa, päätoimitt aja
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