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VELLAMOBIILI

Terveisiä tallista
Näin talviaikaan meidän mobilistien 

harrastus toteutuu pääosin talleissa ka-
lustoa rassaillen. Muutama vuosikymmen 
sitten lähes kaikille oli mahdollista huol-
taa käyttöautoa itse niin halutessaan - ja 
se kyllä olikin monelle suorastaan kunnia-
asia. Ennen auto oli niin tärkeä omistajal-
leen että se pidettiin varmasti  kunnossa 
ja puhtaana. Jopa oman terveyden huolto 
saattoi olla paljon huonompaa. Ohjekir-
jasta löytyi kaikki neuvot auton täydelli-
seen huoltamiseen, eikä kirja esimerkiksi 
60-luvulla ollut kovinkaan paksu. Nyt 
auton ohjekirja alkaa olla kooltaan samaa 
luokkaa kuin puhelinluettelot ennen, mut-
ta juuri mitään ohjeita auton omatoimises-
ta huoltamisesta siitä ei löydy. Nykyautot 
sen sijaan piipittää ja viestittelee 
tekstejä näyttötaulun että mene 
merkkihuoltoon - tai jopa muistut-
taa että poikkea jo kahvitauolle. 

Mobilistien harrastuksessa on 
varmaan paljon perintöä niiltä 
vanhanajan oikeilta automiehiltä 
joille auto oli muutakin kuin keino 
liikkua paikasta toiseen. Äskettäin 
edesmennyt kerhomme jäsen Mau-
ri Tossavainen kuului eittämättä 

heihin. Toisaalla tässä lehdessä löytyy 
Juha Toivosen laatima muistokirjoitus 
Maurista.

Meidän Mobilistinen lajimme pitää 
kuitenkin edelleen tarkasti huolta ajoneu-
voistaan; talven aikana niitä säilytetään 
hyvin ja usein tehdään pientä huoltoa ja 
ennakoivaa remonttiakin. Tätä nykyä se 
oma lääkitys on varmaankin paremmin 
kunnossa, itselläkin menee muutama 
pilleri päivässä. Tosin eipä tähän perus-
sairauteen eli mobilismiin ole vielä paran-
tavaa roppia keksitty, sen kanssa on vaan 
opeteltava elämään.

  Työn iloa talleihin!
  t. Antti
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Kevätkokouksessa, Mobilihallilla Ori-
mattilassa, oli paikalla 39 henkilöä. Ko-
kouksen avauksen suoritti puheenjohtaja 
Antti Vähälä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Eskola ja sihteeriksi Seija Syvänen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaski-
joiksi valittiin Vesa Meriläinen ja Olavi 
Paasonen.

Sääntömääräisen kevätkokouksen tär-
kein asia on tilinpäätöksen esittely ja hy-
väksyminen. Toimintakertomuksen esitte-
li Seija Syvänen ja tilinpäätöksen puoles-
taan rahastonhoitaja Pentti Pihlaja-Kuhna.

Hallitus ja toimihenkilöt saivat kokouk-
selta tili- ja vastuuvapauden.

Kokoukselle ei ollut etukäteen esitetty 
käsiteltäväksi muita asioita.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin kerho-
autojen kunnostuksesta. Kerrattiin tulevia 
tapahtumia, esillä ClassicTour, Classic 
Motorshow, Rompemarkkinat ja VMPK:n 
ensi kesän Himostapahtuma. Kokouksen 
lopuksi vapaata keskustelu aiheesta ja ai-
heen sivusta.

Kokous eteni rivakasti ystävällisessä il-
mapiirissä, kiitos järjestäjille ystävänpäi-
vän pullasta ja kahvituksesta. 

    Pena 

Kevätkokous 14.2.2017
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Pikkujoulu vietettiin nyt jo viidettä ker-
taa omalla hallilla, Orimattilassa. Talkoo-
porukka kokoontui jo viikolla valmistele-
maan tilat juhlakuntoon, kiitos valmisteli-
joille.

Talkooporukassa ja hallituksessa on 
vähän keskusteltu että 2017 pikkujoulun 
viettoon etsitään vaihteeksi joku toinen 
paikka, jää nähtäväksi.

Paikalle saapui noin 90 juhlijaa ja lisäk-
si ohjelman tuottajaa yms. Tänä vuonna 
Seppo Rantanen järjesti yhteiskuljetuksen 
Lahdesta Orimattilaan ja takaisin. Kulje-
tuskalusto saatiin taas Nastolan Matka-
toimistolta ystävälliseen sponsorihintaan, 
kuljettajana toimi Jaakonsaaren Markku, 
kiitos kuljetusjärjestelyistä.  

Jouluruokailun toimitti tällä kertaa Mika 
Kalpion pitopalvelu, tarjottavana oli erin-
omainen perinteinen ja runsas joulupöytä. 
Vakioleipurimme Arja oli taas pyöräyttä-
nyt täytekakut,  kiitos Arjalle.

Uutena musiikin tuottajana esiintyi Eki 
Jantusen yhden miehen orkesteri. Juhlat 
aloitettiin todellisella yllätysohjelmalla, 
puheenjohtajamme Antti Vähälä lurautti 
yksinlauluna Lean ja Antin itsensä sanoit-
taman TÄÄLLÄ ÖLJYPOHJAN ALLA 
–laulun, sävel oli lainattu iskelmälaulusta 
”Täällä pohjantähden alla”. Suosio oli val-
tava, ehkä kuulemme tämän vielä joskus 
uudelleen. 

Mobilistien pikkujoulu 
26.11. 2016
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Hallitus oli myöntänyt kunniajäsenyy-
den Esa Suomelle, kunniakirjan ojennet-
tiin Antti Vähälän toimesta. Esahan on 
toiminut kerhomme puheenjohtajana ja 
museotarkastajana useita vuosia, toiminut 
myös SAHK:n erilaisissa toimikunnissa, 
Kiitos ja Onnea Esalle.

Arpajaiset toteutettiin tavanmukaisesti, 
naiset, Ulla ja Tarja myivät arvat. Arpajai-
siin  saatiin taas runsaasti lahjoja arvotta-
vaksi, kiitos lahjoittajille. Kari Heinosen 
vetämänä Arja ja Niemitalon tytöt hoitivat 
arvonnan pöytiin tarjoillen. Kiitos arpa-
jaisorganisaatiolle.

Pääpalkintona ollut kinkku meni tällä 
kertaa Tiina Tervolle, Tiina vaan menetti 
kinkkunsa pöytäkaverilleen kun oli tullut 
luvattua, että jos mä voitan niin saat sen. 
Melkein pääpalkinnon, lahjakorin voitti 
Ritva Viitanen, Onnittelut voittajille.

Lopuksi pyörähdeltiin tanssit Ekin mu-
siikilla, tietenkin päästiin tanssaamaan 
myös orginaalin Jätkän Humpan tahdissa.

Kiitos järjestelyyn osallistuneille, esiin-
tyjille ja tietenkin juhlakansalle onnistu-
neesta juhlasta.

    Pena 
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Perinneajoneuvojen rekisterin perusta-
mista on jo puuhattu useita vuosia Mobili-
an saaman rahoituksen ja tutkijoiden kaut-
ta.  Koossa on ajoneuvojen tietoja ennen 
v. 1922, jolloin alkoi varsinainen autojen 
rekisteröinti.

SAHK on tarjonnut ajatusta toisin päin: 
tallennetaan ensin tiedot olemassa olevista 
eli säilyneistä autoista, koska niiden tie-
toja voidaan täydentää vielä haastattele-
malla ”maakunnan miehiä”.  Tähän ei ole 
Mobilialla resursseja, ja Päijät-Hämeen 
Mobilistien toimintaa ja tukikohta halut-
tiin esitellä virkamiehille esimerkiksi siitä, 
miten ja millä resursseilla ilman isoa jul-
kista panostusta mobilistit tekevät paikal-
lista tallennusta pyyteettömästi talkoilla.

Museoviraston erikoistutkija Hannu 
Matikka saatiin liikkeelle, koska olemme 
alle 100 km:n päässä toimistolta, emmekä 

MUSEOVIRASTO
ORIMATTILAN HALLILLA 26.1.2017

ole nyt juuri anomassa avustuksia. Hannu 
Matikka toimii Museoviraston harkin-
nanvaraisten avustusten valmistelijana ja 
esittelijänä, ja on ollut perustamassa Pe-
rinnelaivarekisteriä sekä ollut Espoon Au-
tomuseonkin johdossa.  Oma kiinnostus 
suuntautuu ainakin 50-lukuisten Austinien 
suuntaan.

Isäntinä oli Antti, Pentti ja Reino sekä 
SAHK:n nimissä Pentti Kallionpää ja 
Markku Klemola. Kerroimme kukin toi-
minnasta ja ajatuksista parinkin kahvi-
kierroksen verran.  Alakerran autot käytiin 
katsastamassa ja niiden kytkökset paikal-
liseen historiaan selvitettiin. Kerhollam-
me olevat Mallasjuoman autot ovat hyvä 
esimerkki paikallishistorian taltioimisesta, 
Myös Antti esitti kutsun omalle museol-
leen milloin vain sopisi. Vielä pihalla pois 
lähtiessään Matikka päivitteli komeaa hal-

lia todeten vastaavan 
tekemisen olevan aina-
kin Helsingissä erittäin 
haastavaa jo tontinkin 
puolesta.

Halliesittelyssä mu-
kana myös Pentti Vii-
tanen ja Kalervo Eira-
nen, mainiot kahvituk-
set tarjottiin Ritvan ja 
Marjan toimesta, kiitos 
kaikille.

       
Terveisin  Markku
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Entisöintiapuraha
Hyvä jäsen, muistathan että kerhomme ja-

kaa entisöintiapurahaa.
Jaamme entisöintiapurahan kerran vuodes-

sa. Tarkoituksena on jakaa tunnustusta hyvin 
ja omatoimisesti toteutetulle projektille. Enti-
söintiapurahaa voi hakea oman kerhon jäsen 
viimeisen kuluneen vuoden aikana, ajanjak-
solla rompemarkkinasta – rompemarkkinaan,  
museotarkastetulle ajoneuvolleen. Apuraha 
jaetaan rompetoritapahtuman yhteydessä. 
Apurahasäännöt kotisivuillamme, sieltä löy-
tyy myös lista tähän mennessä jaetuista apu-
rahoista.

Pitkäaikainen 
autoharrastaja on
poissa

Loppuvuodesta 2016 kuulimme kaikkia 
SA-HK Päijät-Hämeen kerhon jäseniä ja 
muita autoharrastajia järkyttäneen suru-
viestin. Kerhomme perustajajäsen Mauri 
Tossavainen oli poistunut joukostamme 
pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.

  Mauri Tossavainen oli Päijät-Hämeen 
ensimmäinen museoajoneuvotarkastaja 
yhdessä Jaakko Suomen kanssa vuonna 
1979. Mauri oli taiteellisesti  lahjakas ja 
hän suunnitteli muun muassa kerhomme 

logon ja muita mainoksiamme. Siviili-
työnsä hän suoritti postin palveluksessa. 
Samanaikaisesti hän toimi myös auto-
korjaamoyrittäjänä. Mauri oli usein myös 
tullin asiantuntijana autoihin liittyvissä 
kysymyksissä. 

Maurin omassa autotallissa/työtilassa 
kaikki oli erinomaisessa järjestyksessä. 
Sieltä löytyi mitä erikoisempia tarvikkeita 
ja varaosia eri vuosikymmeniltä. Erikoi-
suutena olivat itsetehdyt ja suunnitellut 
työkalut korjaamokäyttöön. Tallissa ollei-
den työkalujen määrää  Mauri ei pystynyt 
arvioimaan edes tuhannen tarkkuudella. 

Mauri oli teknisesti erittäin lahjakas ja 
varsinainen autoalan kävelevä tietoteos. 
Hän oli luonteeltaan positiivinen sekä 
aina valmis auttamaan kanssaihmisiään. 
Useiden eri automerkkien entisöintiin 
tarvittavan tiedon hän hankki hyödyntäen 
hyvää kielitaitoaan.

Autoharrastuksen lisäksi Mauri kirjoitti 
myös ohjekirjojavanhojen rahojen keräili-
jöille.

    Mauri Tossavaisen muistoa kunnioit-
taen                     Juha Toivonen

In Memoriam
Mauri 
Armas 
Tossavainen
s. 03. 06. 1935
k. 01.12. 2016

Vuoden 2017 alusta järjestyk-
senvalvojakortin uusimista pitää 
hakea kortin voimassaoloaikana. 
Tämä koskee ennen 01.03. 2007 
käytyjä kursseja. 

Mikäli uusit tai suoritat järjes-
tyksenvalvojakortin kursseja niin 
Mobilistit maksavat kurssikulut, 
odotamme että olisit tarvittaessa 
käytettävissä tilaisuuksissamme.

Kysellä voi rahastonhoitajalta, 
Pena 044-7889312 

Järjestyksen-
valvojakortti
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Päijät-Hämeen Mobilistit ry, SAHK:n jäsenkerho
PL 25, 15801 Lahti
phmobil@phnet.fi
http:/www.phnet.fi/public/phmobili

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Päijät-Hämeen Mobilistit

1. Jäsenet
 - jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa
   oli 584 jäsentä.
 - kunniajäseneksi nro 19 nimettiin 
   Esa Suomi.

2. Johtokunta ja toimihenkilöt
 Puheenjohtaja: Antti Vähälä
 Varapuheenjohtaja: Kari Heinonen
 Rahastonhoitaja: Pentti Pihlaja-Kuhna
 Muut jäsenet Nina Peltonen
  Matti Pikkarainen
  Juha Suomi
  Heikki Toivanen
 Sihteeri Seija Syvänen

2.1. Johtokunnan- ja vuosikokoukset 
   4 varsinaista kokousta, yksi sähkö-
   postikokous ja yksi puhelinkokous.
28.1.16 Johtokunta; toimintakertomus ja 
 tilinpäätös vuodelta 2015.
9.2.16 Sääntömääräinen kevätkokous; 
 vuoden 2015 toimintakertomuksen ja 
 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä 
 vastuuvapaudet
31.5.16 Johtokunnan puhelinkokous
27.10.16 Johtokunta; Toimintasuunnitel-
 ma 2016 ja talousarvion käsittely
1.11.16 Sääntömääräinen syyskokous, 
 Henkilövalinnat, toimintasuunnitelma 
 ja talousarvio vuodelle 2016
16.12.16 Johtokunnan sähköpostikokous.

3. Kerhon kuukausikokoukset ja 
 vastaavat tapahtumat
 1.3.16 Orimattilan hallilla ( 45 hlö)
 5.4. 16 Orimattilan hallilla ( 41 hlö)
 3.5.16 Orimattilan hallilla ( 54 hlö)
 7.6.16 Orimattilan hallilla ( 45 hlö)
 6.9.16  Orimattilan hallilla ( 60 hlö)
 4.10.16 Orimattilan hallilla ( 58 hlö)
 Kokouksia oli 6, mukana keskimäärin 
 50 henkilöä
 Retkeilyajojen suunnittelukokouksia 
 pidettiin;
 14.1.16 Neste Karistossa, läsnä 17 hlöä
 24.2.16  Hallilla, läsnä 40 hlöä
 12.4.16  Hallilla, läsnä 23 hlöä
 26.5.16  Hallilla, läsnä 16 hlöä
 1.9.16  Hallilla yhteenveto P-Häme 
  ajoista, läsnä 17 hlöä

4. Kerhon järjestämät tapahtumat 
14.–15.5.16 Rompetori Jokimaan ravira-
dalla, maksaneita katsojia oli 3761. Keli ei 
suosinut rompetoria, myytyjä kaupparuutu-
ja oli 240 kpl. Museo- ja harrasteajoneuvo-
ja oli saapunut paikalle noin 600. 
18.6.16 Päijät-Häme ajo, SAHK:n valta-
kunnallinen 57. retkeilyajo. Noin 160 autoa 
osallistui ajoihin. Ajopäivä oli hyvin satei-
nen, joka vaikutti katsojamäärään.

5. Entisöintiapurahat
Vuonna 2016 ei ollut entisöintiapurahan 
hakijoita.
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6. Kerhon halli
Talvisäilytyksessä on kerhon ja jäsenten 
autoja entisten vuosien malliin.
 
7. Kirjasto
Teemu Niemitalo toi Mobilisteille Riku 
Motorsin siivouksen jäljiltä sekalaisia 
moottoriaiheisia lehtiä; suomen-, ruotsin-, 
englannin-, saksan- ja venäjänkielisiä. Rei-
no Walleniuksella riittää puuhaa kirjaston 
järjestelyssä.

8. Kerhon toimintaa sekä kerhohallilla 
tapahtunutta vuonna 2016
19.1.16 Tapaamisilta kerhohallilla
16.2.16 Tapaamisilta kerhohallilla
19.3.16 Minikerhon kokous kerhohallilla
22.3.16 Tapaamisilta kerhohallilla
26.-27.3.16 Avoimet ovet Antin automu- 
 seolla
3.4.16 Ford Mustang owners`Club of Fin- 
 land, Päijät-Häme
19.4.16 Tapaamisilta kerhohallilla
23.4.16 Nastolan Neste; kevätrieha ja har- 
 rasteautojen ajokauden avajaiset
24.4.16 Tasanopeuskilpailun koulutus-ja  
 infotilaisuus
4.5.16 Rompemarkkinavalmistelut hallilla
7.-8.5.16 Classic Motorshow 
7.5.16 Lahti Classic Tour 2016 matkai- 
 luajo
11.5.16 Rompemarkkinatalkoot Jokimaan 
raviradalla
13.5.16 Rompemarkkinatalkoot Jokimaan  
 raviradalla
14.-15.5.16 Rompemarkkinat Jokimaan  
 ravirata, Lahti
24.5.16 Talkoot hallilla – Rompemarkki- 
 na-kuormien purkaminen
18.6.16 Päijät-Häme ajo, SAHK:n valta- 
 kunnallinen 57. retkeilyajo
5.7.16 Mobilisti-ilta Vääksyn kanavalla
9.7.16 Wanhat vehkeet Kuortissa
11.-16.7.16 Virolaiset vanhojen autojen  
 harrastajat Venäjä-Suomi retkellä

22.7.16 27.Orimattilan kantrikulkue 
2.8.16 Vanhojen autojenkokoontumisajo,  
 Pyhäniemi- Huovilanpuisto, Kärkölä
27.8.16 Heinolan Sadonkorjuumarkkinat,  
 Rantapuisto. Kutsuttu mobilisteja
3.9.16 AL Autonpäivä Nastolassa, kutsuttu  
 mobilisteja
3.9.16 AL Autonpäivä tapahtuma Lahdessa,  
 kutsuttu mobilisteja
17.9.16 Ford M Club Finland ry syystapaa- 
 minen kerhohallilla
20.9.16 Tapaamisilta kerhohallilla
25.9.16  Kerhon Ford paloauto mukana  
 Viipurin Reipas /Lahden Reipas 125v.  
 juhlakulkueessa etuautona. Kuljettajana  
 oli Esa Suomi.
18.10.16 Tapaamisilta kerhohallilla
5.-6.11.16 Avoimet ovet Antin auto-
 museolla
15.11.16  Tapaamisilta kerhohallilla
26.11.16  Pikkujoulut kerhohallilla
16.12.16  Kuorma-auto Ford Hartwallin  
 mainoskuvauksissa Mega-areenalla.

9. Museoajoneuvotarkastukset
Museoajoneuvojen ikäraja on 30 vuotta.
 Vastaava tarkastaja: Antti Vähälä
 - muut tarkastajat: Janne Laaksonen
  Klaus Lindholm
  Esa Suomi
Tarkastukset on yleensä pidetty A-Katsas-

tus Oy:n Laatukadun toimipisteessä.
Hyväksytyt tarkastukset vuonna 2016: 

henkilöautot   49 kpl  
pakettiautot    1  kpl   

 kuorma-autot    1  kpl   
 m-pyörä   12 kpl  

mopo    4  kpl 
 yhteensä   67 kpl   

10. Kerholehti ”Vellamobiili”
Päätoimittajana oli Pentti Pihlaja-Kuhna, 
taitosta on huolehtinut Hannu Laitinen ja 
painosta Painotalo Plus Digital Oy. Kerho-
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lehti n:o 2 painettiin Rompetoria varten 
A-4 kokoisena ja jaettiin myös kaikille 
myyjille. 

11. Muuta toimintaa ja tapahtumia
- Antin automuseolla avoimet ovet 26.-
27.3.16 ja 5.-6.11.16.

12. Kerhon talous  
Vuoden 2016 tulos     - 1 071,19 €
Taseen loppusumma  116 904,15 €
Hallin laajennuslaina    12 000,00 €

13. Kerhon omat ajoneuvot
Bedford linja-auto 1963 (museorekiste-
rissä)
Chevrolet paloauto 1928 (ajokunnossa)
Chevrolet 1938 miehistöauto (museore-
kisterissä)
DKW Kleinbus 1955 (museorekisterissä)
Ford paloauto 1931 (ajokunnossa)
Ford k-auto 1938 (museorekisterissä)
Ford Anglia 1965 (museorekisterissä)
Scania 50 S k-auto 1967 (museorekiste-
rissä)
Traileri, (kantavuus 1930 kg) lainattavis-
sa Jaakko Riihelältä

Veteraanimoottoripyöräklubin kesän 
päätapahtuma, 42. Veteraaniralli jär-
jestetään tulevana kesänä 4-6.8.2017. 
Järjestäjänä toimii Päijät-Hämeen 
aluekerho ja he ovat valinneet tapahtu-
mapaikaksi Jämsän Himoksen hyvien 
palvelujen vuoksi. Tapahtumateemana 
on ”Ajoneuvot Suomessa sata vuotta”. 
Päijät-Hämeen mobilisteja on pyydet-
ty lauantaipäiväksi 5.8 mukaan esitte-
lemään autokalustoaan, toiveissa olisi 
noin 30 ajoneuvoa eri vuosikymmenil-
tä. Aikataulu olisi seuraava: kokoontu-
minen klo 12 mennessä Himoksella, 
ajelu moottoripyöräilijöiden letkassa 
Jämsän keskustaan jossa torilla näyt-
tely yleisölle. Himokselle paluu klo 

15 ja siellä kalustomme esittelyä kello 
17 saakka. VMPK on luvannut yhden 
noin 10 hengen mökin käyttöömme 
jos halukkaita yöpyjiä löytyy. Ehtona 
on että saamme kattavasti eri-ikäistä 
kalustoa matkaan ja tiedämme hyvis-
sä ajoin sitoutuneiden lähtijät ajoneu-
voineen. Keski-Suomen Mobilisteista 
saamme tarvittaessa apua vanhimpaan 
kalustoon.

http://www.vmpk.fi/vmpkn-42-ve-
teraaniralli-jarjestetaan-2017-paijat-
hameen-aluekerhon-jarjestamana/

Kiinnostuneet voivat ilmoittau-
tua	 Antille	 leantti@phnet.fi	 tai	 040-
5559265. 

Kalustoa kaivataan 
yhteisnäyttelyyn
42. Veteraaniralli Himoksella

Korjaus 4/2016 Vellamobiilin ilmoitukseen
Ennakkotiedoissa tämän tapahtuman päivämäärä oli asetettu 

NESTE-rallin kanssa päällekkäin, oikea ajankohta on 4-6.8.2017
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Adeweld Oy 

Kysy tarjous

adeweld@gmail.com

 Kivimyllärintie 16

 15880  Hollola

www.adeweld.fi

●		Alumiinihitsaus
●		Alumiinityöt ja korjaukset
●		Lasikuulapuhallus
     ( ruosteen ja maalin poistoon)
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Kun tarpeeksi mobilismin puraisema 
porukka ystävien kesken lähtee matkaan 
kauas aurinkoon, saattaa arvata mikä lop-
putulema on; eikun etsimään paikallista 
automuseota.  Tuskin montaa lomamatkaa 
on tullut tehtyä, ettei  mielessä ole paikal-
linen mobilismiharrastus, vanhat autot, 
kalustot ja muu rekvisiitta. Nyt matkassa 
olivat Lahti &Vähälän sekä Kempin paris-
kunnat - Lea jo muuta porukkaa vastassa 
valmiiksi kohdemaassa.

Mukavan tunnelmallinen ja yllätykselli-
nen automuseo löytyi kuin löytyikin tällä 
kertaa kuuden tunnin lentomatkan takaa.  
Lentokoneessa Leenaa viihdytti  mukaan 
otettu Klassikot-lehti niin perusteellisesti, 
että naapuripenkistä asti tiedusteltiin mi-
ten naiset on saatu innostumaan vanhoista 
autoista. 

GRAN CANARIALLA AUTOMUSEOSSA
Matkakokemuksia keräsivät Leena, Esko, Antti ja Lea.

Olimme saaneet vinkin, että Kanarian 
kiinnostava automuseo saattaisi hyvällä 
tuurilla olla auki netistä saadun tiedon pe-
rusteella. Las Palmasin automuseo -Club 
de Automóviles  Antiquos de Las Palmas- 
ei ole kovin tunnettu eikä mainostettu tu-
ristikohde. 

Kuten Suomessakin, automuseotoimin-
ta perustuu Las Palmasin automuseolla 
pitkälti harrastustoimintaan ja aktiivisten 
klubilaisten pyörittämään vapaa-ajan toi-
mintaan. Siitä kertoo sekin, että espan-
jankielinen esittelijä on todennäköisesti 
ainoa paikallaolija esittelyaikoinakaan. 
Näin kävi myös meille, esittelijä saapui 
kuin sattumalta tunti avaamisajan jälkeen. 



Vellamob i i l i 13

Englantia ei kuultu automuseolla, mutta 
onneksi Lea onnistui tulkkaamaan ma-
keimmat jutut ja hurjimmat tarinat mitkä 
esittelijä meille espanjaksi kertoi.  Muse-
olla esillä erikoisuutena oli mm. clubille 
lahjoitettuja komeasti koristeltuja, kullat-
tuja, karnevaalimaisia ja ylellisiä hautaus-
autoja. Ne herättivät erityisen tunnereak-
tion meille hieman hillityimpiä nähneille. 

Nähtävillä olevat museon ajoneuvot 
olivat 1900-luvun alusta aina 80-lukui-
siin asti. Henkilöautojen ohella mukana 
oli myös kuorma-autoja, moottoripyöriä 
ja paljon erilaista vanhaa rekvisiittaa eri 
aikakausien mukaisesti. Automuseolla 
ja klubilla oli entisiin kahvipaahtimoti-
loihin kunnostetut  kokoustilat kahdessa 
kerroksessa  kirjastoineen ja arkistoineen. 
Mieleen jäi helmeilemään klubilaisten 
ajoneuvoista teetetyt kuvat kehystettyjen 
taulujen valtavina rivistöinä.  

Huipennuksena meille aurinkolomalai-
sille tarjottiin klubiravintolassa kahvia ta-
lon tyyliin – oudon sivumaun kera paikal-
liseen veteen keitettynä. Porukkamme jäi 

klubin väelle huumorilla mieleen, koska 
herätimme paikalle sattuneessa herrasmie-
hessä hilpeyttä kesäasuissamme. Tulimme 
hyvin huomatuksi shortseissamme - oli-
han paikallisilla pitkät puntit ja toppata-
kit niinkuin talviaikaan heillä on tapana! 
Osasimme onneksi nauraa itse itsellemme 
sopivasti espanjalaiseen tapaan. 

Lähistöllä oli erillinen paja, jossa myös 
poikkesimme kun ovi oli kutsuvasti auki. 
Sisältä paljastui muutaman harrastajan tar-
peisiin soveltuvat tilat runsaine varaosari-
vistöineen. Turistit otettiin ystävällisesti 
vastaan ja tilat esiteltiin perimmäistä huo-
netta myöten.

Mukaamme kotimaahan kahmimme 
paljon aurinkoa eteen tulleen talven varal-
le ja monta mieleen painunutta elämystä ja 
ideaa tänne Hämeeseenkin pureskeltavik-
si. Reissumme jälkeen voimme  suositella 
kohdetta matkamausteeksi erikoista etsi-
ville ja seikkailuhaluisille. 

Kiitosmielin mukavaa reissua muistaen    
tätä kirjoittivat Kempin Leena Ja Esko
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Mallasjuoma -Fordimme pyydettiin 
mannekiiniksi Hartwallin ”Lahden Eri-
koisolut” lanseeraukseen.

Kuvaukset tehtiin 16.12.2016, kuvaus-
paikaksi saatiin MEGA-myynnin Orimat-
tila Arena. Kuvausolosuhteet loistavassa 
hallissa olivat ihanteelliset, suur’kiitos 
Suomen Megamyyntiareenalle tilojen 
sponsoroinnista.

Kuvauksia suoritti Helsinkiläinen mai-
nostoimisto Banana Split,  myös he olivat 
ylen tyytyväisiä hienoihin kuvausolosuh-
teisiin.

Kuvauspäivän talviliukkaat eivä juuri 
haitanneet kesärengasajelua kun kuljetta-
jana toimi huomattava ajokokemus, nimit-
täin Kalervo Eiranen.

Ford mannekiinina

Tarkkasilmäiset saattoivat nähdä ku-
vaustuloksia Lahden MM-kisojen aikoi-
hin lanseeratun Lahden Erikoisoluen yh-
teydessä.

    Pena

Omat tapahtumat keväällä 2017
Taas tarvitaan talkoolaisia kevään ta-

pahtumiin. Ensimmäinen talkooponnistus 
on 05.05 perjantaina, Classic messuosas-
ton rakentaminen. 6.5 ClassicTour –ajota-
pahtuma, vähintään parkki ja liikenneoh-
jausta.

06-07.05.2017 Classic Motorshow, 
messuosaston päivystys – esittelytehtäviä.

11.05 klo 10:00 Rompemarkkina val-
mistelutalkoot hallilla, markkinamate-
riaalin kunnostus ja lastaus odottamaan 
kuljetusta. 17.05 klo 10:00 Kuljetukset 

ja rompemarkkinakentän rakentaminen 
Jokimaan raviradalla. 19.05 klo 10:00 
Rompemarkkinat telttojen pystytys, opas-
teet yms. Jokimaan raviradalla. 20-21.5 
Rompemarkkinat Jokimaalla. Liikenteen 
ohjaus, teltat jne.

Tarjoudu talkoolaiseksi kokouksissa, 
sähköpostilla, tai soita Antille.

Tervetuloa

20-21.5. 2017
JOKIMAAN RAVIRADALLA
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Päijät-Hämeen Mobilistien jäsentiedot 
ylläpidetään valtakunnallisessa SAHK:n 
jäsenrekisterissä. SAHK:n Automobiili-
lehti postitetaan tämän rekisterin osoite-
tietojen perusteella.  Osoitteen muutokset 
ja uudet jäsentiedot pitää toimittaa Pentti 
Pihlaja-Kuhnalle joko: 
 puhelimitse 044-7889312, 
 sähköpostilla phmobili@phnet.fi  
 kirjallisesti  Kuusamatie 13, 
   16300 Orimattila.

Uudet jäsenet

Jäsenmäärä on nyt 584

Laiho, Timo KÄRKÖLÄ
Degterev, German KALLIOLA
Kakko, Kimmo LAHTI
Lindqvist, Jorma LAHTI
Mikkola, Matti PIETILÄ
Eskola, Timo LAHTI
Lassila, Matti MYLLYOJA
Tomminen, Jouko ORIMATTILA
Neuvonen, Hannu KALLIOLA
Pellinen, Antti VIERUMÄKI
Nihtilä, Matti ORIMATTILA

Vanha ja uusi hallitus kokoontui 
31.1.2017. Kokouksen asialistalla tär-
keimpinä asioina tilinpäätöksen valmiste-
lu ja uuden hallituksen järjestäytyminen.

Käsiteltiin sihteeri Seija Syväsen ja ra-
hastonhoitaja Pentti Pihlaja-Kuhnan val-
mistelemat toimintakertomus ja tilinpää-
tös. Uusi hallitus järjestäytyi.

Hallitus vahvisti ns. keskuudestaan, ra-
haston hoitajaksi Pentti Pihlaja-Kuhnan ja 
sihteerikseen Seija Syväsen.

Kokouksessa päätettiin myös Rompe-
markkinoden hinnat, myyntipaikkojen 
hinnat pidetään ennallaan ja pääsymaksua 
nostetaan 5 euroon. Muuten järjestelyt py-
syvät ennallan. Lisäksi käsiteltiin tämän 
vuoden tapahtumajärjestelyjä.

Kokous saatiin pitää todella nostalgi-
sessa paikassa, Seijan kutsumana, B & 
B Neulomotie majoituspalvelun tiloissa, 
joka sijaitsee nimensä mukaisesti Neulo-
montiellä Orimattilassa. Majotuspaikan 
tilat on säilytetty 70-luvun alkuperäisessä 
asussa ja ovat todella tyylikkäässä kun-
nossa.

Kiitos Seijalle ja Reijolle tiloista ja hie-
nosta tarjoilusta.

Hallitukset 
kokoontuivat

Syyskokouksessa 
valittu hallitus:
Puheenjohtaja Antti 
Vähälä, varapu-
heenjohtaja Kari 
Heinonen. Jäsenet: 
Heikki Toivanen, 
Markku Klemola, 
Nina Peltonen, 
Seppo Rantanen, 
Pentti Pihlaja-
Kuhna.

Muistithan hoitaa
jäsenmaksusi!
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KOKOUKSET:
07.03. 2017 klo 18:30  Maaliskuun kuukausikokous
04.04. 2017 klo 18:30  Huhtikuun kuukausikokous
02.05. 2017 klo 18:30  Toukokuun kuukausikokous
06.06. 2017 klo 18:30 Kesäkuun kuukausikokous
TAPAHTUMAT:

18.3.2017 klo 13:00 MINI CLUB FLYING FINNS Ry:n KEVÄTYLEISKOKOUS Orimattilan hallilla
21.03. 2017 18:00  Tapaamisilta kerhohallilla
15-16.4. 2017 Avoimet ovet Antin Automuseolla
05.05.2017  Classic messuosaston rakentaminen
06.05. 2017  Classic Tour matkailuajo
06-07. 05.2017  Classic Motorshow
06.05. 2017 AL Nastolan osaston ajokauden avajaiset Kievarin Virran pihassa 
11.05.2017 klo 10:00  Rompemarkkina valmistelutalkoot hallilla
17.05.2017 klo 10:00  Rompemarkkinakenttä Jokimaan raviradalla 
19.05.2017 klo 10:00  Rompemarkkina teltat yms. Jokimaan raviradalla
20-21.5. 2017  Rompemarkkinat Jokimaalla
04-06.08.2017  Veteraaniralli VMPK ry Päijät-Hämeen aluekerho, Himos, Jämsä.

Päijät-Hämeen Mobilistit ry
PL 25, 15801 LAHTI

KERHON TOIMIHENKILÖT 2017
Puheenjohtaja Antti Vähälä 040-555 9265   
Sihteeri Seija Syvänen 044-595 9163
Rahaston hoitaja Pentti Pihlaja-Kuhna 044-788 9312
Museotarkastajat Antti Vähälä 040-555 9265
 Klaus Lindholm 040-726 3725
 Esa Suomi             050-540 0756
 Janne Laaksonen 040-726 5202
Peräkärryn vuokraus:  Jaakko Riihelä 0400-455 831

SAHK, (valtakunnallinen keskusjärjestö) Vanha talvitie 2,  00580 HELSINKI
Puheenjohtaja: Esko Huttunen p. 0400-545 475  toimisto: p. 09-7289 5150, 
fax 09-7289 5151.kotisivu: http://www.sahk.fi, sähköposti: toimisto (at)sahk.fi

Maksut 
vuonna 2017
–  liittymismaksu   30 euroa
–  jäsenmaksu      40 euroa

Jäsenetuja 2017
–  jäsenlehti ”Automobiili” 5 numeroa/vuosi
–  oman kerhon lehti ”Vellamobiili” 4 numeroa/vuosi
–  alennetut museoajoneuvon tarkastusmaksut
–  kerhon omien museoajoneuvotarkastajien neuvonta

toimintaa
–  mukavat jäsentapahtumat, 
 ajelut yms. 
–  kuukausikokoukset ja 
 vierailut
–  Rompetori Lahden 
 Jokimaalla toukokuussa

Vellamobiili 2/2017 ilmestyy viikolla 19. Ainesto viimeistään 24.04. mennessä!


