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Lahti-Asikkala, zz. z. Naisten Automobiiliklubin vuosittaiset ajot
starttasivat Lahden Matkustajasatamasta, josta vi i meisen
päälle tyylikäs letka suuntasi suuntasi kohti vierailukohteitaan.

Teksti ja kuvat

Jan-Erik Laine
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if.ir sunnuntaina jaettava automo-
biiliajo starttasi tänä vuonna

Lahden Matkustajasatamasta, .lonne
klassikkoautoillaan kokoontui runsas
parikymmentä toinen toistaan tyylik-
käärnpää kuljet t ajaLarta seurueineen.

Aamukahvir.r yhteydessä pidetyssä
ohjaajakokouksessa ajojet.r järjestelyis-
tä tänä vuonna \.astaavat Birgitta Peri
ja Lea Lahti kertasivat reittisuun-

LAHDEN Sibeliustalon edustalle starttiin kokoontuneet runsaat
parinkymmentä klassikkoautoa kiinnostivat kaupunkilaisia.
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nitelman, aikataulun sekä kertoivat
vie ra ilu ko htei sta.

Paikallismediassa etukäteen hyvin
inlormoiLu tapairtuma keräsi niin
lähtöpaikalle, vierailukohteisiin, kuin
reitin varteenkin ihailijoita sekä vil-
kuttelijoita. Vaikka varsinaisia kilpai-
luja ei tapahtumassa käydä, Marttilan
tilalle päättyneissä ajoissa palkittin
muun rlua\sa tyylikkäin asu aioneu-
voyhdistelmä. Ktnssxor

  AJ0TAPAHTUMAN järjestelyistä vasta-
sivat Birgitta Peri sekä suunnannäyttä-
jänä toimiva Lea Lahti.

< "ASK the man who owns one", mainosti
Packard aikoinaan tuotteitaan. Nyt oli
mahdollisuus tarkentaa käsityksiään Arja
Viitaniemeltä jos '40 Business Coupen
jyhkeä ulkomuoto ei vielä vakuuttanut.
"Aivan upea auto, myös ajaa."



< CROSLEY on vaan niin hieno auto
kun vesikään ei katoa minnekään,
toteaa Pia Eskola.

< KESAPAIVAN
leppoisaan
matkantekoon yksi
parhaimmista va-
linnoista on Marjo
Yrjölän ohjastama
'67 GT Mustang,
avona tottakai.

<< MATTI Eskola
poimi irtopisteet
jakelemalla kaikille
matkaan lähteneille
ruusut. Upealla
-61 

Skoda Octavia
Superilla taipaleella
lähdössä Marja-
Liisa Nurmentaus.

< PISIMMÄLTÄ
ajoihin osallistui
Sari luutilainen,
jonka seuruetta
kuljetti -74 280
SEL Mersu.

<< PARHAAKSI
asu-ajoneuvoyh-
distelmäksi osal-
listujat äänestivät
Sanna Patshijewin
tyttäri neen.
Hesaapuivat'73
Dodge Chargeril-
laan Heinolasta.

<< LEENA Kempin
matka taittui
leppoisasti'62 220
Coupe-Mersun
ohjaimissa.

< MARTTILAN
emäntä Sinikka
Marttila kertoi
tilan historiasta
ja nykyisestä
maatilamatkai-
luyrittämisestä
ennen kuin matka-
laiset päästettiin
lounastamaan.
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< VÄÄ«SYlt kanavalta'54 Simcalla
matkaa jatkamaan suuntaa tapahtuman
nuorimpana kuljettajana palkittu Sanna
Heino.
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