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KARSTULA lenkin Haaparannan kautta. Kun ajopelinä on Peugeot 405
o_r:: lr::tut: Keski-Suomen Mobilistit jär- vuodelta 1960, on pellinen yh-

Karsturassa wanhat.,;il;;, i""'i*nt 
ralwiajon jo 38' ker- 
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automuseon piha-alueella näyt- 60luvun hiihtoasuihin.
tää siltä, että museon ajoneuvot Nalnen rarlssa -Ja auton katolla on sukset
ovat päättäneet ottaa vapaapäi- Mobilistiharrastajia ei voi luo- samalta vuosik5,nnmeneltä.
vän lauantain kunniaksi. Nor- kitella vain yhteen ryhmään. Pellinen kertoo kuluvan-
maalisti ajopelit pysyvät kiltisti Yksi on kiinnostunut vanhasta sa Naisten Automobiiliklu-
sisäti.loissa, mutta tänään pihalla tekniikasta, toinen palaa auton biin, jonka yhtenä tavoitteena
pörisee ja savuttaa 130 museoi- myötä nuoruuteensa, kolmatta on innostaa enemmän naisia
käistä ajoneuvoa, joiden tavoit- kiehtoo entisöinti. Yksi piirre vanhojen autojen rattiin. Klu-
teena on päätyä Saarijiirvelle sa- harrastajista kuitenkin paistaa, bi tutkii myös naisautoilun his-
dan kilometrin ajon jälkeen. lähes kaikki ovat miehiä. toriaa.

Eikä tuo sata kilometriä edes Eivät kuitenkaan aivan kaik-
riitä matkaksi, moni on aja- ki. 150 ajoneuvon kuljettajien Nostalgiaa
nut harrasteajoneuvonsa ensin listalla on neljä naista. Apukus- Anitta Pellisen Peugeot tuo mu-
I(arstulaan ja låihtee sitten taipa- keina naisia on useampiakin. kanaan muistoja lapsuudesta,
leelle. Pisimmän matkan Keski- Klaukkalalainen Anitta Pel- samanlaisella autolla kun on
Suomen Mobilistien Talwiajoon linen kertoo pitävänsä vanho- lapsuudessa retkeilty ympä-
teki Rrita Tatti, joka ajoi avo- jen autojen estetiikasta. ri Suomea. Nostalgiankaipuu
mallisella menopelillään Kars- -|a myös tapahtumien sosi- on iso osa myös muiden auto-
tulaan Tukholman eteläpuolel- aalinen puoli on tärkeää, Pelli- jen tarinoita. Monen ensimmäi-
ta. Ja olisihan se ihan nössöjen nen toteaa. nen vanha auto on ollut saman-
touhua ajaa auto laivaan talvi- Estetiikan ja ajan hengen Pel- lainen kuin se aivan ensimmäi-
kelillä,jotenTattijamuutTalwi- linen on tälläkin kertaa huo- nenomaauto.
aiojen ruotsalaisvieraat heittivät mioinut myös pukeutumisessa. Niin myös Seppo Halmisel-

Anitta Pellinen ja vuoden 1960 Peugeot 4O3. "Estetiikka on tärkeämpää kuin tekniikka,
onneksi huolto toimii hyvin", Pellinen nauraa.
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Ia, jonka tallista löytyyTliumph
Herald vuodelta 1964.

Keski-Suomen Mobilisfi en ta-
loudenhoitaja Halminen kertoo
etsineensä Triumphia pitkään.

Kun kaveri löysi auton Etelä-
Suomesta, tehtiin kaupat heti,
vain sähköpostissa tulleen ku-
van perusteella.

- Mutta kyllä kannatti, olen

auton kolmas omistaja ja yh-
teensä sillä on ajettu vain'64
000 kilometriä. Auto on alku-
peräisessä kunnossaan, Halmi-
nen kertoo.


