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Aika.

Kuluneet viisi vuotta ovat
menneet sutjakasti yhteistä
asiaamme edistäessä. En-
simmäiset kaksi noista vii-
destä kuluivat Veteraani-
kuorma-autojen seura ry:n
hallituksen jäsenenä sekä
SA-HK ry:n hallituksen jäse-
nenä ja sihteerinä. Jälkim-
mäiset kolme ovat vierähtä-
neet, jos mahdollista, vielä-
kin sukkelammin Veteraani-
kuorma-autojen seura ry:n
puheenjohtajana. Ja mikäpä
ettei; mieluisan harrastuksen
ja ystävien parissa. Puheena olevan ajan kuluessa Vete-
raanikuorma-autojen seura ry:n toimintoja on monilta osin
kehitetty. Parannuksia on mielestäni saatu aikaan, mm.
keikkarutiineja on virtaviivaistettu ja sitä myöten sihteerin
työtaakkaa on onnistuttu keventämään. Myös keikkojen
alueellinen tasapuolisuus on entistä paremmin varmistet-
tu.

Aika on niitä harvalukuisia asioita, joita rahallakaan ei
saa. Ja sen tuossa puuhassa sai menemään niinkin
hyvin, että joskus sen riittäminen muuhun tuntui olevan
kortilla, kun Mobilia-säätiön hallituspestikin on vielä kes-
ken. Kun kiihkeimmät kehittämisajatukset on nyt viety
käytäntöön ja työelämässäkin on  luvassa kiireitä, tuumai-
lin ajan olevan kypsä välillä toisenkin henkilön toteuttaa
ajatuksiaan puheenjohtajana. Näin ollen vuoden 2009
Loska-Ajot sekä nettisivuston uudistuksen läpivienti ovat
näillä näkymin viimeiset palvelukseni Teille Veteraani-
kuorma-autojen seura ry:n hallituksen jäsenenä.

Näiltä osin alkaa siis uusi aika, mutta Veteraanikuorma-
autojen seura ry:n jäsenillä ei luonnollisestikaan ole syytä
huoleen. Hallitukseen jäljelle jäävän vankan kokemuksen
lisäksi sinne saatiin tuoreita voimia, vanhempaa ja nuo-
rempaa automiestä. Ja mikä parasta, uudet jäsenet il-
moittivat aikaa hallitustyöskentelyyn kalenterista löytyvän.
Aikaa pitää työhön ollakin, pelkkä hallituksessa oleminen
tai kokouksissa käyminen ei vie asioita eteenpäin par-
haalla mahdollisella tavalla. Eikä sen puoleen, kokouksiin
osallistuminen viekin vain pienen osan luottamustehtä-
väänsä tunnollisesti hoitavan hallituksen jäsenen ajasta.

On kiitosten aika. Haluaisinkin kiittää kaikkia yhteistyö-
kumppaneita miellyttävästä, Veteraanikuorma-autojen
seura ry:n hyväksi käytetystä ajasta. Lisäksi haluaisin on-
nitella uudeksi puheenjohtajaksi valittua Markkua Koskis-
ta ja  toivottaa hänen johtamalleen hallitukselle hyvää yh-
teistyöhenkeä ja runsaasti tuoreita ajatuksia. Olkoon
työnne Veteraanikuorma-autojen seura ry:n parhaaksi!

Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: toivotan Teille kai-
kille
Menestyksekästä Uutta Vuotta!

Jari Ala-Ilomäki
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Entisöinti pilaa kulttuuriarvoja

-Konservointi voisi säilyttää 

Suomalaisessa ajoneuvope-
rinnekulttuurissa – jos sellaista
yleensä voidaan sanoa ole-
vankaan – on vakava arvos-
tusongelma; Vanhan kulttuu-
riesineen säilyttäminen kon-
servoimalla on vain romun pi-
tämistä nurkissaan, mikäli
omistaja on yksityishenkilö.
Kun sama esine siirretään ar-
vovaltaisen museon kokoel-
miin, konservoinnista tuleekin

yllättäen suositeltavin keino saada esineessä säilymään
kaikki sen historiasta kertovat ajanhampaan puraisut ja
käytön jäljet. 

Ajoneuvoista puhuttaessa museoajoneuvolainsäädäntö
mahdollistaa MA-statuksen myöntämisen ainoastaan hy-
vässä alkuperäisessä kunnossa säilyneelle tai sitä vas-
taavaan kuntoon entistetylle esineelle. 

Mobilian vetämänä ja suomalaisten ajoneuvoharraste-
järjestöjen myötävaikutuksella toivottavasti syntyvä Perin-
neajoneuvorekisteri poistanee tämän ongelman. Perinne-
ajoneuvon arvokkaan statuksen voi saada historiallisesti
arvokas tallenne, jota on todistettavasti myös käytetty jos-
kus ja johon käytöstä on jäänyt arvokkaita todisteita. 

FM Hanna Tuokilan, Tampereen Museoiden pääkon-
servaattorin, ansiokas esitelmä aiheesta Mobilian perin-
neajoneuvotyöryhmälle 9.9.2009 valotti kuulijoiden käsi-
tyksiä, mitä tarkoitetaan konservoinnilla. 

vaihtoehto 1: Entisöinti tähtää alkuperäisfunktion kaltai-
seen käyttöön. Esineen saattaminen entisöintitoimenpi-
tein ajokuntoon.

vaihtoehto 2: Konservointi ja restaurointi säilyttävät his-
torialliset kerrostumat, esineen ainutlaatuisuuden ja vah-
vistavat esineen luettavuutta. 

Kun kuljettajan jatsarisaappaan kanta on hangannut
AA-Fordin lautalattian oksanpaikkoja lukuun ottamatta
puhki 18,5 v:n ajorupeaman kuluessa, on kyseessä oleel-
linen näyttö ajoneuvon käyttöhistoriasta. Alkuperäisen lat-
tian korvaaminen uusilla laudoilla ma-tarkastuskriteerien
mukaisesti olisi historiallisten arvojen hukkaamista. 

Luokitellaanko tulevaisuudessa suvisena viikonloppuna
allamme oleva ajopeli sitten käyttö-, harraste-, museo- tai
perinneajoneuvoksi, se selvinnee aikanaan. Uudistuksia
odotellessamme keskittykäämme edelleenkin tallenta-
maan hyötyajoneuvojen historiaa kaikissa niissä muo-
doissa, mitä siitä vielä on jäljellä. Esineiden lisäksi myös
tietoa. Ne itselle tutut valokuvat kenkälaatikossa kertovat
vuosien kuluttua vieraammillekin omaa tarinaansa, mikäli
niiden taakse on kirjoitettu kuvan ottamisvuosi ja -paikka,
auton merkki ja malli, kuvassa esiintyvien henkilöiden
nimet, sekä myös kuvan ottaja, jos se on tiedossa. Tieto-
jen puutuessa kuvien arvo aikanaan katoaa. 

Wexi 

(AP)


