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Mirkka Pellinen, Jyrki Salolahti ja Pia Lahtinen esittelevät 20-luvun iloista muotia. Kuva:
Timo Hietala.
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me sisään taloon. Heti silmä kiin-
nittyi vaaterekkeihin, jotka pullis-
telivat vintage-asuista. Mlyntipöy-
tiä oli siioitettu useaan kohtaan
anlaa. Tarjolla oli asuja, laukkuja,
Lratlu\a sekä muutakin autorrrobi-
lisrrriin liittyvä rekvisiittaa. Ernrrre
myöskään voineet ol:rittaa NAK:n
daarneja, jotka nryivdft arpoia }ry-
vaån tarkoitukseen, ensi- ja turva-
kotitoiminnan tukemiseen.

Tunnelmaa viritti rrryös diat ia
videot, joita projisoitiin seinälle,
ail:reeraar. automobiilit aiokunti-
neen sekä Naisten Autorrrobiiliajot

Vintage-asuja myynnissä. Kuva: Jan-Erik
Laine-

aiemmilta vuosilta. Ja lisää tun-
nelmointia kohotti pianon ddressd
Niklas I(orhonen menneen ajan
musiikilla.
Ja sitten: Anssi Juutilainen

selosti muofinäytöksen asut sitä
mukaa kun mannekiinit esiintyi-
vät. Joka asukokonaisuudesta hän
selvitti sen rnateriaaleia ynnä mui-
takin yksityiskohtia, jopa sen, mi-
ten asu oli kantajalleen päätyn1t.
Myös maininnan sai autornobiili,
jolla kyseinen asu on esiintynlt.
Kahdeksan daannia ja sarna rteädrdt
herroja esittelivät yhteensä lähes
viisikymmentä aslla catwalkilla.
Noin 15o-päinen yleisö an.toi rai-
kuvat ja ansaitut aplodit jokaiselle
esiintyjälle ja asulle. Näy'töksen
pdatti kaikkien mannekiinien yh-
teinen esiintymin en lav alla.

Tuona päivånd 'W'eeGee-talon

kävijdrnäärä oli yli 8OO henkilöä,
joista moni pysähtyi talon nä)'tte-
lyihin mennessään kurkistafiraalr
tatå vaate-showta. Tdtnå tyylikäs ia
ennenäkemätön esifys kesti noin
tunnin, ja haltioituneita komment-
teja kuultiin joka suunnalta. Juh-
lan pååtteeksi projisoitiin seinälle
I:I:anrlra J årven suunnittelema Nais-
ten Automobiiliklubin uusi logo.

Markku Pellisen kuvaustiirni
teki myos videon tästä esityksestä
klubille. Naisten Automobiiliklu-
bin kotisivuille tulee myös kuva-
rnateriaalia tastdt rrrannekiininäy-
töksestä.

Nlt jäämmekin jännityksellä
odottanrtaan, että millähän uudella
ternpauksella Naisten Automobiili-
klubi yllättää meidät seuraavaksi.

... ja taas Naisten
Automobiiliklubi yllätti"..

lisiko jälleen käytettävä jo
varsin vakiintuneeksi kulu-
nutta terrniå"naisertergia",

vaikka aihe sir.,uaakin näin mie-
histä alaa kuten automobilismi?
Naistenpäivänä 8.3. Näyttelykes-
kus '§V'eeGeen aulassa Espoon
Tapiolassa saimme huornata, että
herrojen harrastusta tarrakasti
kannattelee rouvasväen tuki. Kun
kokonaisuus auton ikäkauden ja
asujen yksityiskohdista pitää täs-
rnåyttåd, niin eikös se jdåkin daa-
mien päätettäväksi.

Naisten Automotriiliklubin Anit-
ta Pellisen vetämä työryhmä oli
organisoinut vintage-asujen muo-
tinä1töksen, jollaista ei täallapäir,
vielä oltu nähfy. Mutta kävelkääm-

30-luvun muotiasussa Mirkka Pellinen.
Kuva: Jan-Erik Laine-

Jyrki Mero


