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LÄNS ,YLÄ
Mekkojaauto

Naisten automobiiliklubissa
panostetaan pukeutumiseen sivu 1 O



kerholaisilla on asu auton
Naisten automobiili-

SIRJA BLIXT

aikakauden mukaan
)Mobllllharrartur

ilmiilasit eivät
ole ajan hengen
mukaiset, har-
mittelee Anitta
Pellinen. Håin on

pukeutunut aitoon 1950-
luvun asuun, johon kuu-
luu luonnollisesti myös
turkispelleriini eli lyhyt
hartiaviitta sekä käsineet
ja saumasukat. Pieni hat-
tu on koristeful srrlilla ja
sekä käsilau}ku että ken-
gät ovat tyyliltäiin koko-
naisuuteen täydellisesti
sopivat.
-Myös puvun alla ole-

va korsetti on S0-luvulta,
Anitta Pellinen tunnus-
taa.

Asu on esimerkki siitä,
kuinka tosissaan naiset
ottavat mobiiliharrastuk-
sensa. Kun alla on 1950-
luvun museoauto, on
asun rimmattava siihen
aidosti.

Samalla puhdasoppisuu-
della kuin museoautot en-
tisöidäåin, hankitaan myös
vaatteet ja muu rekvisiitta
vanhain tavarain kaupois-
ta, muilta harrastajilta ja
ullakoilta. Urheiluautoon
sopivat eri vaatteet kuin
perheautoon, mikä ilman
muutaotetaanhuomioon
matkaan låihdettäessä.

Naisten automobiiliklu-
bi haluaa edistää ajoneu-
voihin liittyvää pukeutu-
miskulttuuria.
-Urheilu- ja avoau-

toissa käytetäiin tuulel-
ta suojaavia asuja ja kun

Iåihdetäåin sunnuntaiaje-
lulle pukeudutaan hyvin.
Kun meidlin perheemme
aikanaan liihti ajelulle,
pukeuduin samoin kuin
iiitini, silloin ei ollut mi-
taan entylsla vapaa-a]an
asuja, Anitta Pellinen
muistelee.

Oli hienoa liihteä maa-
se u dulta liihikaupunkei-
hin.

-Kävimme Airistolla ja
Hiimeenlinnassa ja kat-
somassa nåihtävyyksiä.

Mobilisteilla on useita
tilaisuuksia vuosittain.
Myös naisten klubi jåirjes-
tää ajoja.

-läseniä yhdistykses-
siimme on vasta kolrni-
senkyrnmentä, mutta he
ovat aktiivisia, Anitta Pel-
linen kertoo.

Jäsenet ovat eri puolilta
Suomea, enemmistö tosin
pääikaupunkiseudulta ja
Keski-Uudeltamaalta.
-Tiimä on virkistävää

sosiaalista toimintaa. En

jaksaisi käydä yhtä usein
vieraihtilln tai juhlissa
kuin niiissä tapaamisis-
sa. Tässä on syrnpaattisia
ajoneuvoja sekä iloisia ja
mukaviaihmisiä.

Aioihin kaikki - useim-
mat miehetkin - pukeu-
tuvat oman ajoneuvonsa
tyyliin j a aikakauteen.

-Kannattaisi pukeutua
vintageen, sanoo Anitta
Pellinen. Nykyvaattei-
siin verrattuna vintage-
vaatteet eivät ole kallii-
ta. Vanhojen tavaroiden
kauiioista difi5rtr;[li j opa
aivan kä]ittäfti?fttömiä
vaatteita, muotiliikkeiden
varastoja.

Anitta Pellinen kannus-
taa lqyselemään, ellei itse
tunne §seisen aikakau-
denmuotia.

- Liikkeissä on valtavan
suuri ammattitaito, siel-
tä voi kysyä låihes mitä
vaan,

Naisten piiiviinä jiirjestet-
tävä vintage-muotinäytös

johtuu klubilaisten pää-
töksestä tehdä jotain
hauskaayhdessä aina §-
seisenäpävänä.

- Mieleen tuli, miksi em-
me esittelisi nåiitä omia
sekä yhteistyökumppa-
neiden vaatteita. Vinta-
gehan on ny§äiin paljon
esillä. Mukanaon eri aika-
kausien vaatteita ia mal-
leja l8-vuotiaasta alkaen
- muutama charmantti
herrakin, paljastaa Anitta
Pellinen.

Vuosituhannen alusta
asti mobiilikåirpäsen pu-
raiserrga* ffllisen perhe
omistää iiitiutaman mU-
seoauton, joista punainen
urheiluauto MGA luodel-
ta 1960 onAnittan.

-Autoperheemme ku-
ningatar on §llä vuoden
-51 Sitikka. Mieheni nos-
talgia-auto on vuodelta
-74.

) Su 8.3. Ho 14 vintage-
muotinäytös,
näyttelykeskus Weegee,
Ahertajantie 5, Tapiola

Anitta Pellisen yllä on aito 1950{uvun asukokonaisuus.

Muutakin kuin rRuseoautoi a
Naisten piiiviinä vuonna
2007 perustettu Naisten
automobiiliklubi haluaa
edistää naisten automo-
biiliharrastusta ja luoda
naisautomobiiliharras -
tajien verkoston. I(ubi
hankkii vanhoja ajoneu-
voja ja niihin liittyvää esi-
neistöä ja asusteita sekä
siiilyttää ja vaalii niitä.
Tarkoituksena on myös

naisautoilun historian
tutkimus ja sen edistiimi-
nen.

vuosittain j åi{ estetäåin
Naisten automobiiliajot
museo aj oneuvoikåiisil-
Iä autoilla sekä erilaisia
automobiileihin ja nii-
den aikakauden pukeu-
tumiseen 1mnä muuhun
kulttuurihistoriaan liitty-
viä tapahtumia ja retkiä.

Tiinä vuonna kesäiset
Naisten automobiiliajot
aietaan naisten viikon
sunnuntaina 19.7. Kan-
gasalan maisemissa.

Iäseneksi yhdistykseen
pääsee, vaikkei perhees-
sä olisi museoautoa. Kiin-
nostus naisten automo-
biiliharrastukseen riittää.

Lisätietoja www.naiste-
nautomobiiliklubi.fi.


