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VELLAMOBIILI

Kotoisen Suomen olosuhteet eivät tee 
harrastustamme helpoksi; väillä sataa 
lunta tai räntää ja toisinaan taas aurin-
ko paistaa liiankin kuumasti. Kaikilla 
harrastajilla on harminsa oli laji sitten 
talvinen tai kesäinen, joka tapauksessa 
säät vaikuttavat olennaisesti tapahtumi-
en onnistumiseen. Ei ole helppoa Sal-
pausselän kisajärjestäjilläkään kun lu-
mitilanteesta ja kelistä ei koskaan tiedä. 

Ulkomailla etelämmässä on aina 
mitä parhain ajokeli mutta eipä siellä 
silti juurikaan museoikäistä kalustoa 
liiku. Kanarian reissulla onnistuttiin 
kuitenkin löytämään yksi automuseo ja 
päästiin vähän näkemään paikallista ka-
lustoa. Kauppakeskuksen käytävillekin 
olivat asetelleet kuusi autoa asiakkaiden 
ihailtavaksi.

Suomen autokaluston kerrotaan 
olevan aina vaan vanhempaa, vaikka 
tienpäällä tuntuu liikkuvan pelkästään 
uuden näköisiä autoja Harrastehenkis-
tä kalustoakin on silti ympärivuotisesti 
liikenteessä. Se tuskin keski-ikää van-
hentaa, mutta ainahan niitä on mukava 
nähdä uusien autojen joukossa. 

On se ajokelejä 
pidellyt.

Uutisista on saanut lukea että säästä 
riippumatta suomalaiset ovat sen ver-
ran sitkeitä, että liikkeelle lähdetään 
talvellakin vaikkapa  moottoripyörällä 
jäämeren maisemia katsomaan tai sitten 
vanhalla traktorilla savottamuistoja ve-
restämään.

Keski-Suomen Talwiajoissa keli voi 
vaihdella lämpöasteista yli 30 asteen 
pakkasiin mutta kaikki osallistujat ovat 
silti hymyssä suin retkellä. Rompepäi-
ville lähdetään kaukaakin myymään ja 
ostamaan vaikka luvattaisiin koko vii-
konlopuksi sadetta - ja se onkin pelas-
tus omankin tapahtumamme järjestämi-
selle. 

Kaikesta huolimatta hartain toive säi-
den haltijalle on kuitenkin, että tuleva-
na kesänä sää on edellistä parempi - ja 
varsinkin tapahtumiemme aikana. Oli-
sihan se hienoa kun Päijät-Häme Ajon 
osallistujat saisivat nauttia hienoista 
maisemistamme mukavan lämpimässä 
poutakelissä.

Pikkujouluissa tulin yllätetyksi kun-
niajäsenyydellä, siitä kiitokset asiaan 
vaikuttaneille! Toivottavasti olen sen 
ansainnut - mielelläni olen näin hyvässä 
harrastuksessa mukana.

Parempia säitä odottaen.
   Antti
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Mobilistien pikkujoulu 
28.11. 2015

Pikkujoulu vietettiin nyt jo neljättä ker-
taa omalla hallilla, Orimattilassa. Talkoo-
porukka kokoontui 24.11 valmistelemaan 
tilat juhlakuntoon, kiitos valmistelijoille.

Juhlijoita ilmestyi paikalle 82 juhlijaa ja 
lisäksi neljä ohjelmaesiintyjää. 

Tänä vuonna Leo Orjamon järjesti, ja 
ajoikin yhteiskuljetuksen Lahdesta Ori-
mattilaan ja takaisin. Kuljetuskaluston 
Leo sai Nastolan Matkatoimistolta ystä-
välliseen sponsorihintaan. 

Jouluruokailu tuli Kehräämön kahvi-
lasta, tarjottavana oli erinomainen perin-
teinen ja runsas joulupöytä. Jälkiruuaksi 
Heikki Toivanen tarjosi 60 vuotensa kun-
niaksi leipuri Arjan loihtimat täytekakut, 

koristelut olivat taas sopivan omaperäiset, 
kiitos Heikille ja Arjalle.

Ulla oli, edellisen vuoden tapaan, sopi-
nut soittoihin Sepi Hilskan kolmen mie-
hen orkesterin. Tarjolla oli kaikille jotain 
sopivaa musiikkia ja vähän ehdittiin kuul-
la  karaokeakin. Uutena ohjelmanumerona 
esiintyi taikuri/koomikko El-Seppo, haus-
kuuttaen yleisöä taikatempuillaan ja huu-
morin pläjäyksillä, kiitos esiintyjille.

Hallitus oli myöntänyt kunniajäsenyy-
den Antti Vähälälle. Kunniakirjan ojen-
nettiin El-Sepon ja Kari Heinosen puheilla 
maustettuna. Kunniajäsenyyshän myön-
netään aktiivisesta ja  ansiokkaasta toi-
minnasta toimintamme hyväksi. Antti jos 

Pikkujouluvalmisteluja tehtiin pienellä talkooporukalla 24.11, Anne Lindgvist ja 
Seija Pikkarainen valmistelutunnelmissa. 
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kukaan on puheenjohtajan roolissaan ja 
toiminnan miehenä ansainnut kunniajäse-
nyyden, Onnea Antille.

Tilaisuudessa kiitettiin ja lahjottiin 
myös pitkäaikaista sihteeriä, Reino Wal-
leniusta, joka on vihdoin saanut seuraajan 
ja päässyt ansaitulle vapaalle. Kiitos vielä 
Reinolle pitkästä ja ansiokkaasta sihteerin 
toimen hoitamisesta.

Antti Vähälä ojentamassa muis-
tolahjoja pitkäaikaiselle sihtee-
rille Reino Walleniukselle.

Arvontaa hoitivat Kari Heinosen johdolla 
Arja Suomi, Anniina ja Elina Niemi-
talo, asiakkaana tässä taustalla Hannu 
Samola.
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Arpajaiset toteutettiin tavanmukaisesti, 
Naiset, Ullan johdolla myivät arvat. Arpa-
jaisiin  saatiin taas runsaasti lahjoja arvot-
tavaksi, kiitos lahjoittajille. Kari Heinosen 
johdolla Arja ja  Niemitalon tytöt hoitivat 
arvonnan pöytiin tarjoillen. Kiitos arpa-
jaisorganisaatiolle.

Pääpalkintona ollut kinkku meni tällä 
kertaa Tuija Penttilälle Askolaan, melkein 
pääpalkinnon, lahjakorin voitti Mika Myl-
lylä Mallusjoelta, Onnittelut voittajille.

Lopuksi vielä pyörähdeltiin Sepi Hils-
kan ja vähän karaokenkin tahdissa aina 
viimeiselle valssille, ilta loppui liiankin 
lyhyeen.  

Vielä kerran, Suuri kiitos järjestelyyn 
osallistuneille, esiintyjille ja tietenkin juh- 
 lakansalle onnistuneesta juhlasta.

    Pena 
 

Arjan pyöräyttämä juhlakakku oli tai-
dokkaasti Jouluaiheeseen koristeltu.

Pääpalkinnon arvonnassa 
voittanut Tuija Penttilä nou-
tamassa Karilta kinkkuvoit-

toaan. 

El-Seppo ja Kari Heinonen 
luovuttivat kunniajäsenkirjan 
puheenjohtaja Antti Vähälälle. 


Herkkukorin voittaja 
Mika Myllylä.
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Talwiajot Keuruulla 
6.2. 2016

Keski-Suomen Mobilistien järjestämät 
Talwiajot ajeltiin tänä vuonna Keuruun 
ympäristössä oikein kivoissa talvisissa 
olosuhteissa noin 190 osallistujan kesken. 
Lunta oli ehkä noin 20 cm ja pakkasta 
jotain -5...-10 astetta. Reissussa olin A-
mallin Fordilla vm. 1930, ja kartturina 
velipokani Asko. Reitti oli pituudeltaan lä-
hes 100km (uudemmat autot ajoivat noin 
135km reitin), jonka ajoimme kesären-
kain. Lämmityslaitettahan ei autossamme 
ole, mutta tuollaisessa pikkupakkasessa 
pärjää ihan helposti. Lähtöpaikkana toimi 
entinen varuskunnan alue. Enimmäkseen 
reitti kierteli kapeampia maaseututeitä 
Keuruun ympäristössä. Ajokeli oli hopan 
kapeahkolle kesärenkaalle pitävä ja reitti 
helpohko. Yhtään ”jännittävämpää tilan-
netta” ei meille sattunut, mutta siitä huo-

limatta päivä oli oikein kiva. Lunta ja kau-
niita maisemia maaseudun rauhassa, kär-
rypolkuja erämaa-tyyppisissä olosuhteissa 
ja alla oikea auto, siinä hermo lepää ja 
mieli nauttii... Talvivarusteina autossa mu-
kana oli lapio, pieni pussillinen hiekkaa, 
ketjut takapyöriin sekä työkaluja. Työka-
luja ei tarvi, mutta tunne on varmempi, 
kun ne on mukana. Reitin alkajaisiksi 
olivat järjestäneet ”vauhdikkaan” sprint-
tipätkän, jossa hopan 3,3 ltr kone murisi 
voimaa uhkuen... Kellotimme hyvän ajan, 
joten ajonautinto oli kovassa vireessä. 
Päivänmittaan oli muutamia rastitehtäviä, 
joista suoriuduimme kohtuudella. Maaliin 
saavuimme iltapäivästä ja tunnelmaa voisi 
kuvata mielialalla ”hyvä ajopäivä ja  ki-
vat rastitehtävät....”. Maalista ajelimme 
iltajuhlapaikkaan Hotelli Keurusselkään, 
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jossa alkajaisiksi painelimme nautiskele-
maan saunan ja kylpylän palveluista. Ilta-
juhlassa nautiskelimme todella herkullisen 
ja monipuolisen juhla-aterian, palkintojen 
jaon, tunnelmallista musiikkia sekä tans-
sin ystäville tanssit. Ilta vierähtikin muka-
vien ihmisten kera puoliin öihin, jolloin 
siirryimme ulos talwiajojen kuuluisaan 

yömakkara-tilaisuuteen. Pikkutunneilla 
lähdimme vielä ajelemaan kotiinpäin hop-
pa pakettiauton lavalla. Reissun päätteeksi 
vielä pesimme ajokin painepesurilla. Lau-
antaiaamuna ennen klo 5 lähdin kotoa ja 
sunnuntaiaamuna ennen klo 5 palasin ko-
tiin. Kovaa, mutta kivaa touhua tämä har-
rastaminen. 

  Terv. Kari Heinonen

Valtakunnallinen Retkeilyajo eli museo-
ikäisten ajoneuvojen kokoontumisajo 
ajetaan joka vuosi eri paikkakunnalla. 
Ajon järjestää vuosittain jokin SAHK:n 
(Suomen Ajoneuvohistoriallinen Kes-
kusliitto) aluekerhoista. Pitkän tauon 
jälkeen Päijät-Hämeen Mobilistit ovat 
ottaneet järjestelyvastuun retkeilyajosta 
ja nimenneet sen Päijät-Häme Ajoksi.
Tulevan kesän ajotapahtumassa mobii-
lit liikkuvat 18.6.2016 Asikkalan, Lah-
den sekä Hollolan maisemissa. Lähtö- 
ja maalipaikkana toimii Vääksyn Ka-
navan puisto, ja ajo kulkee reittiä Pulk-
kilanharju – Kalkkinen – Vesivehmaa 
– Paimela - Lahden Satama - Hollola 
kk – Viitaila - Vääksy. Osa rastipaikois-
ta ilmoitetaan etukäteen, jotta yleisökin 
pääsee seuraamaan ajotapahtumaa.
Päijät-Häme Ajossa on hyväntekeväi-
syysteema; osa jokaisesta osallistu-
mismaksusta lahjoitetaan Lastenklini-
kan sydänosastolle. Lisäksi posetiivari 
Markku Savijärvi kasvattaa pottia soit-
tamalla posetiivia tapahtumassa joten 
yleisölläkin on mahdollisuus osallistua. 
Ilmoittautumisajan päätyttyä touko-
kuun alkupuolella tiedetään osallistuvi-
en ajoneuvojen määrä. Päijät-Hämeen 
keskeinen sijainti saattaa houkutella 
normaalia enemmän osallistujia, joten 

ajoon osallistuvien määrä joudutaan 
mitä luultavimmin rajaamaan 200 ajo-
neuvoon, jotta järjestelyt saadaan suju-
maan ongelmitta.

Tapahtuman tiedotussivuna toimii:
www.facebook.com/paijathameajo

Päijät-Häme Ajo 18.6.2016
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5.9.2015 vietettiin Nastolassa Autonpäi-
vää yhdessä Korin yrittäjien, Liikennetur-
van, Villähteen kyläyhdistyksen ja monen 
muun toimijan kanssa. Aamulla sää oli 
odotuksiin nähden suotuisa ja pihalle ker-
tyi nopeaan tahtiin joukko harrasteautoja, 
toinen toistaan hienompia. Harrasteautoja 
päivän aikana kävi tapahtumassa yhteensä 
yli 50 kpl.

Tapahtumassa oli monipuolinen tarjon-
ta. Pihalla oli näytillä harrasteautot, Lah-
denseudunliikenteen linja-auto,  amerikan 
tyylinen rekanveturi , taidetta ja Villäh-
teen kyläyhdistyksen teltta, josta myös 
sai makkaraa ja lettuja vatsan täytteeksi. 
Sisällä Korin eri yrittäjät esittelivät ja tar-
josivat palveluitaan.  Avajaisia viettivät 
lounaskahvila Luonaskori, kukkakaup-
pa Villiviini ja ei mitenkään pienimpänä 
kirpputori Matruska. Menoa vauhdittivat 
Pelimannet musiikkiesityksillään. Esillä 
oli myös taidetta taulujen muodossa.  En-
tisessä puusepän verstaassa kokoonnuttiin 
kuulemaan asiaa muutaman luennon muo-
dossa, esimerkkinä Sami Ruotsalaisen 
opastuksella ja linja-autojen harrastami-
sesta Juhani Intosalmen kertomana.

Autoliitto Ry , Nastolan osasto
Erkki Wirkola

Autoliiton toimintaa esiteltiin entisen 
valmistuslinjan puolella. Siellä esiteltiin 
myös auton maalausta ja pääsi kokeile-
maan turvavöiden merkitystä äkkipysäh-
dyksessä. Lisäksi oli näytillä moottoripyö-
riä ja Jaguaari.

Sää verotti jonkin verran yleisöä Villäh-
teen VPK:n kolaripaikan raivausnäytök-
sestä, mutta antoi realistisen kuvan, miten 
pelastustoiminta ei katso säätä. Oli hät-
kähdyttävää nähdä paloauton saapuminen 
paikalle hälytykseen pillit soiden ja valot 
vilkkuen, ukkosen salamoidessa.

Nastolan Autoliiton Autonpäivä tapah-
tumassa kävi n. 1500 kävijää.

Autoliiton Autonpäivä 
Nastolassa 5.9.2015

Kuva Tuomo Tapaninen

Autoliitto Nastolan osasto 
on järjestämässä Nastolan 

Nesteen kevätriehan ja 
harrasteautojen ajokau-
den avajaiset 23.4.2016
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Kokous pidettiin Mobilihallilla Orimat-
tilassa, jäseniä oli paikalla 37. Kokouksen 
avauksen suoritti varapuheenjohtaja Kari 
Heinonen.

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kle-
mola ja sihteeriksi valittiin Seija Syvänen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaski-
joiksi valittiin Teemu Niemitalo ja Kaler-
vo Eiranen.

Sääntömääräisessä kokouksessa pääasi-
ana oli tilinpäätöksen esittely ja hyväk-
syminen. Toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen esitteli rahastonhoitaja Pentti 
Pihlaja-Kuhna. Hallitus ja toimihenkilöt 
saivat kokoukselta tili- ja vastuuvapauden.

Kevätkokous 9.2.2016

Muina asioina käsiteltiin hallitukselle 
tulleesta aloitteesta kerhoautojen auto-
isäntätoiminnasta ja yleensä autojen kun-
nostuksesta. 

Keskusteltiin myös yhdistyksen sääntö-
jen uusimisesta, tavoitteeksi on otettu että 
uusitut säännöt olisivat päätöskäsittelyssä 
syyskokouksessa.

Juttua riitti myös ClassicTour-ajosta, 
Classic Motorshowsta ja 18.6.2016 Päijä-
Häme Ajosta,  järjestelyistä tulee kiireinen 
kevät ja paljon talkoolaisia tarvitaan töi-
hin.  

Kokouksen lopuksi vapaata keskustelu 
aiheesta ja aiheen sivusta.

    Pena 

Kuva Tuomo Tapaninen
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1. Jäsenet
- jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 552.
- kunniajäseneksi nimettiin Antti Vähälä

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 12.11.15 alkaen    Seija Syvänen

2.1. Johtokunnan- ja vuosikokoukset 
 5 varsinaista kokousta ja 1 sähköpostikok.
29.1.2015 Johtokunta; toimintakertomus ja 
 tilinpäätös vuodelta 2014.
10.2.2015 Sääntömääräinen kevätkokous; 
 vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilin-
 päätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapaudet
20.10.2015 Johtokunta; Toimintasuunnitelma 
 2015 ja talousarvion käsittely
3.11.2015 Sääntömääräinen syyskokous, 
 Henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja 
 talousarvio vuodelle 2015
12.11.2015 Johtokunta; varapuheenjohtajan ja 
 sihteerin valinta 
 
3. Kerhon kuukausikokoukset ja vastaavat 
 tapahtumat
 3.3. 2015 Orimattilan hallilla ( 37 hlö)
 7.4. 2015 Orimattilan hallilla ( 43 hlö)
 5.5. 2015 Orimattilan hallilla ( 53 hlö)
 2.6. 2015 Lehmonkärki, Rompetorin 
                 jälkilöylyt (51 hlö) 
 1.9. 2015 Orimattilan hallilla ( 44 hlö)
 6.10. 2015 Orimattilan halli (36 hlö)
Kokouksia oli 6, mukana keskimäärin 44 henk.

Retkeilyajojen suunnittelukokouksia pidettiin;
19.4.15  Retkeilyajojen reitillä 15 hlö
10.9.15 Retkeilyajojen järjestäytymiskokous  
 Orimattilan hallilla

Toimintakertomus vuodelta 2015
Päijät-Hämeen Mobilistit

20.10.15 Retkeilyajojen suunnittelukokous   
  Neste Karisto

4. Rompetori 
Jokimaan raviradalla 16.–17.5.15 maksaneita 
katsojia oli 5174. Myytyjä kaupparuutuja oli 
ennätysmäärä samoin lauantaina museo- ja 
harrasteajoneuvoja. 

5. Entisöintiapurahat
 Vuonna 2015 ei ollut entisöintiapurahan ha-
kijoita.

6. Kerhon halli
 Talvisäilytyksessä on kerhon ja jäsenten au-
toja. Hallin pihaa kunnostettiin. 
 
7. Kirjasto
 Reino Wallenius hoitaa kirjastoasiat.

8. Kerhon toimintaa
 11.1. Tasanopeus koulutus- ja infotilai- 
  suus, sekä harjoitusajo Mobilihallilla
 25.4. Kevätrieha Nastolan Nesteellä
 2.-3.5. Classic Motorshow Lahdessa
 6.5. Rompemarkkinatalkoot Mobilisti 
  hallilla
 7.5. Bedford kyydityksessä Orimattilassa
 9.5. Autonäyttely Bilteman pihalla 
  Lahdessa
 13.5. Rompemarkkinatalkoot Jokimaan 
  raviradalla
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 15.5. Rompemarkkinatalkoot Jokimaan 
  raviradalla
 23.5. Toukomarkkinat Orimattilassa. 
  Autonäyttely Värisilmän pihassa
 26.5. Katsastusilta museoautoille, 
  A-Katsastus Laune
 2.6. Rompemarkkinoiden jälkipuinti, 
  ajelun merkeissä Lehmonkärjessä,  
  Asikkalassa
 13.6. Valtakunnalliset Retkeilyajot 
  Vaasassa
 7.7. Mobilisti-ilta Vääksyn kanavalla
 11.7. Mersupäivät Orimattilan Kehrää- 
  möllä
 25.7. Mobiiliajelu WHD Gård/Voikosken  
  automuseolle. 
  Tykkimäen rompetori, Kouvola
 31.7. Elotanssit Petomäessä, Hämeenkos- 
  kella
 2.8. Posetiivarit Messilässä konsertti,  
  mukaan on toivottu veteraaniajo- 
  neuvoja
 4.8. Huovila-ajelu, Pyhäniemen karta- 
  nolta Huovilaan
 29.8. Orimattila Cruising Kehräämön 
  pihalla
 29.-30.8.   Naisten Viron reissu
 5.9. Auton päivä Lahdessa, Rinta-Joupin  
  pihassa
  Auton päivä Nastolassa, Koritehdas,  
  Koritie 2
 2.-4.10.  Miesten Viron matka
 3.-4.10. Jenkkiautonäyttely, Lahden Mes- 
  sukeskus
 12.11. Päijät-Häme ajojen 18.6.-16 suun- 
  nittelua
 28.11.  Pikkujoulut Mobilistihallilla
 3.12. Päijät-Häme ajojen 18.6.-16 suun-
  nittelua
 
9. Museoajoneuvotarkastukset
 Museoajoneuvojen ikäraja on nykyisin 
 30 vuotta.
Vastaava tarkastaja: Antti Vähälä
- muut tarkastajat: Janne Laaksonen
   Klaus Lindholm
   Esa Suomi

Tarkastukset on yleensä pidetty A-Katsastus 
Oy:n Laatukadun toimipisteessä.

Hyväksytyt tarkastukset vuonna 2015 
  
henkilöautot 63
pakettiautot   1
kuorma-autot   1
linja-auto    - 
k-a:n perävaunu   - 
m-pyörä  14
mopo  14
matkailuvaunu   -
traktori yms.   1
-----------------------------------
yhteensä  94 
 
10. Kerholehti ”Vellamobiili”
Päätoimittajana on ollut Pentti Pihlaja-Kuhna, 
taitosta on huolehtinut Hannu Laitinen ja pai-
nosta Padasjoen Kirjapaino. Kerholehti n:o 2 
painettiin Rompetoria varten A-4 kokoisena ja 
jaettiin myös kaikille myyjille. 

11. Muuta toimintaa ja tapahtumia
-4.-5.4.  Antin automuseolla avoimet ovet

12. Kerhon talous  
 Vuoden 2015 tulos        3.731,02 €
 Taseen loppusumma   122.505,89 €
 Hallin laajennuslaina     18.320,50 €

13. Kerhon omat ajoneuvot
Bedford  linja-auto 1963 (museorekisterissä)
2014 aloitettu korjausurakka saatiin päätök-
seen 2015 keväällä. 
Chevrolet  paloauto 1928 (ajokunnossa)
Chevrolet 1938 miehistöauto (museorekiste-
rissä)
DKW Kleinbus 1955 (museorekisterissä)
Ford paloauto 1931 (ajokunnossa)
Ford k-auto 1938 (museorekisterissä)
Ford Anglia 1965 (museorekisterissä)
Scania 50 S k-auto 1967 (museorekisterissä)
Traileri, (kantavuus 1930 kg) 
 lainattavissa Jaakko Riihelältä
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 Kilpailu käsitti kaikkiaan 12 erikois-
koetta joista  6 ajettiin ensimmäisenä ja 
seuraavat 6  toisena päivänä. Ensimmäi-
nen EK oli perinteinen aivan kaupungin 
vieressä sijaitseva katurata jota kierrettiin 
aikaisemmasta poiketen vastapäivään 3 ja 
½ kierrosta.  Tämä vaati kartturilta lasku-
päätä.

Sverre Norrgård - Janne Mäntylä huo-
masivat että johtavat kilpailua ensim-
mäisen EK:n jälkeen minuutilla, kunnes 
selvisi että jäi yksi kierros ajamatta. Petri 
Tiikkalan Opel´sta katosi samalla EK:lla 
pari hammasta lautaspyörästä joten mat-
kan teko jäi siihen. Muut suomalaiset 
jatkoivat, myös Norrgård, kilpailua. Par-
haita EK aikoja suomalaista tahkosi pari 
Kirvesmäki - Jämsén voittaen myös luok-
kansa. 

Toukokuun  24-25 päivinä järjestettiin 
Tšekin Klatovy´ssa EM-Historic rallikisa. 
Kilpailu oli juhlakilpailu sillä ensimmäi-
sestä Vltava- rallista oli kulunut 50-vuot-
ta.. Samassa yhteydessä järjestettiin myös 
nykyautoille tarkoitettu Sumava-ralli sekä 
tasanopeuskilpailu, joka nostaa päätään 
myös Euroopassa. 

Kilpailijoita EM- Historic puolelle 
oli ilmoittautunut 29 kilpailijaparia ja  
Tšekkien omaan mestaruus-sarjaan  27 
autokuntaa.  Paikallisten lisäksi kilpaili-
joita oli mm. Italiasta, Ruotsista, Unka-
rista, Saksasta, Norjasta, Suomesta, Itä-
vallasta sekä naapurimaastamme Virosta.  
Vanhin kilpa-auto oli parin Pekka Antta-
lainen - Pirjo Rosberg käyttämä Škoda 
Felicia Super, Roadster vm 1961. Se he-
rätti suurta huomiota, koska vastaavia au-
toja ei  Tšekissäkään ole paljon liikkeellä. 
Suomalaisia oli mukana 9 kilpailijaparia. 
Jo mainitun Anttalainen - Rosberg lisäk-
si olivat mukana Ari Kirvesmäki - Jukka 
Jämsén,   Toyota Corolla GT, Esa Peltonen 
- Markku Nyman. Toyota Starlet, Hannu 
Eestilä - Janette Styf, Mercedes-Benz, 
190E, 2,3. 16V, Heikki Viljanen - Antti 
Pellinen, Porsche 911,SC, Petri Tiikkala - 
Juha Pelkonen, Opel Ascona B. Ari Salmi-
nen - Mika Virtanen, Porsche 924 Turbo, 
Sverre Norrgård- Janne Mäntylä, BMW 
2002 TI ja Lauri Lajunen -  Jukka Rautiai-
nen Triumph Vitesse.

EM Historic Vltava Rallye

Vanhat Skodat olivat myös esillä.

Lauri Lajunen - Jukka Rautiainen, 
Triumph Vitesse.

Pekka Anttolainen ja Pirjo Rosberg, 
Skoda Felicia Super.



Vellamob i i l i 13

Historic rallikisoissa ei ajeta yleiskil-
pailu sijoituksista, mutta nopeusjärjestys 
selviää kuitenkin EK aikojen perusteella. 
Nopeusjärjestyksessä Kirvesmäki-Jämsén 
oli 4.s. Edellään vain Myrsell ja Jensén 
Porscheilla sekä unkarilainen  Ferenc 
Wirtmann  Escort 2000 RS:llä.  Takana 
puhalsi niskaan Tšekin Jan Kreja, Škoda 
130 LR:llä.  Esa Peltonen- Markku Ny-
man  voittivat myös luokkansa, ollen no-
peusjärjestyksessä maalissa 11:sta. Heikki 
Viljanen- Antti Pellinen olivat luokan D4 
toinen ja Ari Salminen-  Mika Virtanen 
sijoittuivat saman luokan kolmanneksi. 
Luokan E4  voitti Hannu Eestilä - Janet-
te Styf. Luokkavoiton ottivat myös Lauri 
Lajunen - Jukka Rautiainen sekä Pekka 
Anttalainen- Pirjo Rosberg.  Sverre Norr-
gård - Janne Mäntylä olivat luokan B4 
kakkonen. Seuraava EM-Historic kisa on 
Irlannissa johon suomalaisista menee vain 
Norrgård- Mäntylä.

     Kuvat ja Teksti.  Matti J. Tarvainen

MTX Skoda 1.6. Ladan koneella.

Tasanopeus Trabant.

Sydämelliset kiitokset kaikille minua 
muistaneille täyttäessäni 60 vuotta.

           Heikki Toivanen

Talkooporukkaa tarvitaan!

Päijät-Häme Ajo
18.06.2016

Ensi kesän valtakunnallisiin
retkeilyajoihin tarvitaan iso porukka 

talkoolaisia.
Erilaista työtä riittää kaikille

liikenteenohjauksesta
tulospalveluun, valokuvaamiseen - ja 

jäsenistöltähän löytyy varmaan monen-
laista muutakin osaamista. Laittakaa-
han 18.6.2016 muistiin kalenteriin ja 

ilmoittautukaa heti Antille:
040 5559265 tai leantti@phnet.fi

Muista myös 5. Classic Tour 2016
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Ensimmäinen tapaamisilta 
19.1.2016

ka projektiaan, tai hankkisi vaikka jotakin 
alan tuote-esittelyä paikalle, ehdotuksia 
otetaan vastaan kerhon sähköpostiosoit-
teessa. Halutessasi tuoda ohjelmaa ko-
koontumiseen lähetä ehdotuksesi hyvissä 
ajoin ennakkoon niin ehdimme infota asi-
asta kotisivujemme tapahtumissa ja säh-
köpostijakelulistalla.
Kokoontumiselta puuttuu myös hyvä nimi, 
ehdottakaa nasevaa nimeä tapaamiselle.
    Pena

Kokoontumisillat joka kuukauden 
3. viikon tiistaina.

Syyskokouksessa uutena esitetty ja toi-
mintasuunnitelmaan kirjattu  kokeiltavak-
si vapaamuotoinen tapaamisilta pidettiin 
hallilla ensimmäistä kertaa 19.01.2016. 
Paikalle saapui noin 20 innokasta asian 
harrastajaa. Keskusteluissa kerrottiin vii-
mevuoden viimeisimpiä kuulumisia. Pena 
esitteli uusia kotisivuja ja samalla saatiin 
vinkkejä sivujen kehittämiseen. Kerho tar-
josi pullakahvit, ainakin hallilla kokoon-
nuttaessa kahvia on tarjolla jatkossakin.
Paljon keskusteltiin myös tulevasta Päijät-
Häme Ajosta, todettiin järjestelytehtävän 
olevan erittäin suuri haaste kokematto-
malle kerhollemme. Toivottavasti saamme 
tarpeeksi jäsenistöä mukaan tämän kevään 
tapahtumiin, ensin Classic Motor Show 
osastomme, CassicTour-ajo, Rompemark-
kinat ja sitten huipentumana Päijät-Häme 
Ajo ennen juhannusta, on näissä tehtävää. 
Tapaamisillan on tarkoitus olla olla hyvin 
vapaamuotoinen kuulumisien vaihtotilai-
suus, tilaisuudessa ei jaeta puheenvuoroja 
eikä pidetä pöytäkirjaa. 
Kokoonnutaan joka kuukauden 3. viikon 
tiistaina, talvella hallilla ja kesäkautena 
jossakin sovitussa ajelukohteessa.
Kokoontumisessa on, varsinkin hallilla ol-
taessa, toivottavaa että joku esittelisi vaik-

Kerhon kokouksista ja tapahtumista saat viimeisimmät tiedot 
kotisivuilta http://www.paijat-hameenmobilistit.fi/
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Jäsenasiat

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 1/2016
Mäkelä Risto PADASJOKI
Friman Harri HEINOLA
Joki Markku VANTAA
Sundelin Teemu LAHTI
Turunen Olli LAHTI
Neuvonen Pentti LAHTI
Lahtinen Arto NASTOLA
Aarnikoivu Jarkko LAHTI
Rajamäki Juha ORIMATTILA
Pisto Markku HUUTOTÖYRY
Hurme Hannu HIETOINEN
Sihvonen Juha LAHTI

Päijät-Hämeen Mobilis-
tit, ovat ottaneet käyttöön 
uudet kotisivut www.pai-
jat-hameenmobilistit.fi. 
Sivut toteutettiin mahdol-
lisimman yksinkertaisena 
perusversiona. Sivujen 
päävaatimuksena on py-
ritty hoitamaan jäsenistön 
ja muiden kohderyhmien 
tarvitseman informaation / 
tiedottamisen hoitaminen.

Etusivulla on yleistietoa 
yhdistyksestämme, infor-

Mobilisteille uudet kotisivut

Kotisivut on tehnyt Ari Kuisma Netornot 
Oy:stä, www.netornot.fi.            Penamointi tapahtumistamme ja tietenkin yh-

teystietomme. Sivut on tehty toimimaan 
mahdollisimman hyvin mobiililaitteilla 
joten pystymme palvelemaan myös liik-
kuvaa mobiilikansaa.

Taustalla olemme kiinnittäneet erityistä 
huomioita sivujen ylläpidon helppouteen, 
voimme nyt helposti hajauttaa ylläpitoteh-
tävät useammalle henkilölle. Sivuilla on 
myös kuvakalleria jossa on mahdollista 
näyttää vaikkapa jäsenten ajoneuvoja tai 
tapahtumien kuvasarjoja jne. Linkeissä 
ei nykyään kannata juurikaan enää kerä-
tä isoa valikoimaa koska hakupalvelut  
toimivat hyvin ja niiden avulla tarvitsija 
löytänee parhaiten hakemansa sivut. Eri-
tyisesti kuitenkin voisimme olla kiinnos-
tuneita jäsenten omista kotisivuista, jos 
sinulla on sellaiset, anna vinkki linkistä. 

Sivujen kehittämisestä, mahdollisista 
virheistä ja puutteista voi ottaa yhteyttä 
phmobili@phnet.fi sähköpostiin. 

Samalla olemme hakeneet ja ottaneet 
käyttöön oman Domain-nimen, paijat-
hameenmobilistit.fi . Sivut sijaitsevat pil-
vipalveluja tarjoavan www.avaruus.net :n 
palvelimella.

Sähköpostiosoitteemme olemme säilyt-
täneet toistaiseksi ennallaan, eli se on ph-
mobili@phnet.fi 
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KOKOUKSET:
05.04.2016 18:30  Kuukausikokous kerhohallilla Orimattilassa
03.05.2016 18:30  Kuukausikokous kerhohallilla Orimattilassa
07.06.2016 18:30  Kuukausikokous kerhohallilla Orimattilassa
TAPAHTUMAT:
19.03.2016 13:00  Minikerhon kokous kerhohallilla
22.03.2016 18:00  Tapaamisilta kerhohallilla
26-27.03.2016       Avoimet ovet Antin automuseolla
19.04.2016 18:00  Tapaamisilta kerhohallilla
23.04.2016  Nastolan Nesteen kevätriehan ja harrasteautojen ajokauden avajaiset 
04.05.2016 12:30  Rompemarkkinavalmistelut hallilla
07.05.2016 09:00  Lahti Classic Tour 2016 matkailuajo
07-08.05.2016  Classic Motorshow
11.05.2016 10:00  Rompemarkkinatalkoot Jokimaan raviradalla
13.05.2016 10:00  Rompemarkkinatalkoot Jokimaan raviradalla
14.05.2016 10:00  Rompemarkkinat Jokimaan ravirata, Lahti
18.06.2016   Päijät-Häme Ajo, SAHK:n valtakunnallinen retkeilyajo
5.7.2016      Mobilisti-ilta Vääksyn Kanavalla
09.07.2016 Vanhat Vehkeet Kuortissa

Päijät-Hämeen Mobilistit ry
PL 25, 15801 LAHTI

KERHON TOIMIHENKILÖT 2016
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 2016
–  liittymismaksu   30 euroa
–  jäsenmaksu      40 euroa

Jäsenetuja 2016
–  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 2/2016 ilmestyy viikolla 19. Ainesto viimeistään18.4. mennessä!

Port Payé
Finlande
106146
Posti Oy


