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Toimintakertomus 2016
Hallituksen kokoukset
Hallitus on kokoontunut toiminta-
vuoden aikana viisi kertaa. Koko-
ukset on pidetty Ypäjällä 4.2., 23.3.,
2.6., 9.10. ja Siuntiossa 8.12.

Hallituksen jäsenet eivät ole
saaneet kokouspalkkioita ja ovat
matkanneet kokouksiin omilla
kustannuksillaan.

Vaunukulttuuriviikonloppu
Harjavallassa
Seura järjesti 9.-10.4.2016 yhteis-
työssä Emil Cedercreutz -museon
kanssa vaunukulttuuriviikonlopun.
Päiville oli ilmoittautunut 16
henkilöä. Osallistujien joukossa oli
myös edustajat kahdesta muusta
museosta, Raumalta ja Tampe-
reelta. Luennoitsijoina toimivat
museon konservaattori Sanna

Pitkäniemi-Toroska sekä seuran
jäsenet Axel Cedercreutz, Reijo
Kuhakoski, Maija Räihä ja Jenni
Mäntynen. Luennoitsijoille ei
maksettu palkkioita.

Sääntömääräinen vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Harja-
vallassa 10.4.2016. Puheen-
johtajaksi valittiin Axel Ceder-

creutz ja hallituksen jäseniksi
Margareta Segersven, Jenni
Mäntynen, Maija Räihä, Isabella
Salenius, Heikki Heiskanen, Carin
Knape, Mika Korpivaara sekä Karl-
Henrik Jönsson. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Raija
Rehnberg ja varalle Anne Marie
Aminoff. Kaikki henkilövalinnat
tehtiin yksimielisesti.

Vaunuhistoriallinen
retki Tanskaan
Seuran kevätretki oli 6.-8.5.2016
Tanskaan. Tanskan vaunu-
historiallinen seura oli suunnitellut
suomalaisille vieraille tiiviin
kolmen päivän ohjelman. Matkan
aikana tutustuttiin kuninkaalliseen
hovitalliin ja Tanskan merkittä-
vimpiin vaunukokoelmiin. Matkan
aikana kertyi yli 800 ajokilometriä,
kun siirtymiä tuli vaunukokoel-
masta toiseen. Matka oli osal-
listujille omakustanteinen.



Oitbackan Kartanon perinneajot
Seuran toiset perinneajot pidettiin
Kirkkonummella Oitbackan
Kartanolla 28.8.2016. Ajoihin
osallistui 13 valjakkoa. Tapahtuman
kuuluttajana toimi Håkan
Wahlman ja tuomarina Reijo
Kuhakoski. Tapahtuma oli yleisölle
maksuton ja yleisöä oli ilahdut-
tavasti useita satoja.

Tuomarin antamien pisteiden
perusteella selvisivät voittajiksi
Maija Räihä ja Jaana Lindfors
hevosella Quentin R sekä upealla

rattiin mm. Hevosurheilulehdessä
ja MTV3-sportissa.

Tampereen retki
Seuran retki Tampereelle 10.9.2016
alkoi tutustumiskäynnillä
Tampereen museoiden kokoelma-
keskukseen, jossa on lattiapinta-
alaa n. 14 000 m2.

Kokoelmakeskuksessa on säi-
lössä lähes mitä vaan ja kaikki on
hyvässä järjestyksessä. Meidän
erityisen kiinnostuksen kohteena
olivat tietysti reet, kiesit ja vaunut,

Piano Box Buggy -vaunulla.
Yleisön suosikki -äänestyksen
puolestaan voittivat Laihajärven
isännät, Matti Purho, Markku
Mässeli ja Pekka Pakarinen
suomenhevosella Vejariski, joka
veti luokkivaljastuksella Antti
Mikonpoika Koson 1920-luvulla
valmistamia ”työ- eli pakka-
kärrejä”. Yleisöarvonnan voitto,
50 euron lahjakortti Country
White -myymälään, arvottiin
Oitbackan naapurikylään
Luomaan. Tapahtuma notee-
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joita oli todella paljon. Yllätyksek-
semme museoiden poistolistoilla
oli moni reki, kiesi ja vaunu, joita
tarjottiin meille vierailijoille.

Tampereen museoiden vieraina
tutustuimme lisäksi Museokeskus
Vapriikkiin, jossa keskityimme
ajanpuutteen takia vain Tampere
1918 -näyttelyyn ja sieltä siirryimme
Tallipihan kautta Museopalatsi
Milavidaan, jonka päänäyttely
kertoi von Nottbeck -suvun
vaiheista Tampereella. Sivu-
näyttely esitteli silmälasimuotia
kautta aikojen.

Seuran jäsenilleen lähettämä
referaatti retkestä julkaistiin
Ruotsin Vaunuhistoriallisen seuran
Ekipage-lehdessä.

Eläkeläisajo Tampereella
Seura järjesti eläkeläisille ilmaisen
ajelukierroksen Tampereen
keskustassa 15.9.2016 reittinä
Tallipiha-Näsinpuisto-Finnlaysonin
korttelit. Ajelutuksen suoritti

seuran pitkäaikainen jäsen
vossikka-ajuri Markku Saari
suomenhevosellaan Tytön
Päämies ja hienolla vis-à-vis
-juhlavaunulla, johon mahtuu viisi
matkustajaa kuskin lisäksi.
Eläkeläisten odotellessa
ajelutusvuoroaan, he nauttivat
kahvia ja vastaleivottuja pullia
Tallipihan viihtyisässä kahvilassa.
Kahvit ja pullat he kustansivat
itse. Saadun tiedon mukaan
tapahtuma oli erittäin arvostettu
eläkeläisten keskuudessa ja siitä
on riittänyt tarinoita vielä paljon
jälkeenpäin.

Historiallinen päivä
Historialliseksi päiväksi kutsu-
mamme päivä ajoittui 29.9.2016
osin siksi, että Tampereen museot
luovuttivat silloin heidän
poistolistallaan olevia ajopelejä
jäsenillemme ja siksi, että
tapahtuma televisioitiin YLE:n
toimesta.

Ajopelien vastaanottajat suo-
rittivat Tampereen kaupungille
hallinnollisen käsittelymaksun ja
allekirjoittivat Tampereen
kaupungin kanssa lahjakirjan,
missä mainittiin lahjoituksen
ehdot:

”Tällä lahjakirjalla Lahjoittaja
lahjoittaa ja Lahjansaaja ottaa
vastaan lahjoituksen kohteen
täysin omistusoikeuksin seuraavin
ehdoin:
1. Lahjoituksen kohde
kunnostetaan ensisijaisesti
käyttöön.
2. Lahjoituksen kohdetta
säilytetään sellaisissa olosuhteissa
ja hoidetaan siten, että se säilyy
jälkipolville alkuperäisessä
käyttötarkoituksessaan.
3. Lahjoituksen kohdetta ei myydä
eteenpäin, vaan jos siitä syystä tai
toisesta halutaan luopua, niin se
luovutetaan edelleen vastikkeetta
sellaiseen paikkaan, joka täyttää
edellä olevat ehdot.

Lahjoituksen kohde siirtyy
Lahjansaajalle vastikkeetta tämän
lahjakirjan allekirjoituksin. Lahjan-
saaja ilmoittaa noudattavansa
eettiseen tekijänoikeuteen
kuuluvia periaatteita.”
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Hevosajopelien
kunnostuskoulutus Ypäjän
Hevosopistolla
Seuran kunnostuskoulutus
järjestettiin Svenska Kultur-
fondenin ja Hevosopiston
tukemana 7.-9.10.2016. Koulutus
oli pääosin opastettua käytännön
työskentelyä omien projektien
parissa opiston metalli-, puu- ja
nahkapajoilla. Kustannusten
säästämiseksi oli majoitus
järjestetty tällä kertaa maatila-
majoitukseen ja ruokailut
supistettu yhteen ruokaan/päivä.
Osallistujia kurssilla oli 8 henkilöä.

Seuran kotisivut
www.vaunuhistoria.fi ja
fb-ryhmä
Kotisivuilla on tiedotettu sanoin ja
kuvin seuran keskeisistä tapah-
tumista. Kotisivujen lisäksi seuralla
on facebook-ryhmä nimellä
Suomen vaunuhistoriallinen seura.
Ryhmässä oli vuoden lopulla 116
jäsentä.

Avustukset
Seura haki avustusta Museo-
virastolta sähköisen tietokannan
perustamiseen historiallisesti
arvokkaille hevosvaunuille.
Museovirasto myönsi hank-
keeseen 2000 euron avustuksen
matkakustannuksia varten. Seura
haki avustukselle käyttötarkoi-
tuksen muutosta, sillä ensi-
sijainen tarve oli tietokannan
teettäminen, ei avustuksen käyttö
matkakuluihin. Käyttötarkoi-
tuksen muutos hyväksyttiin,
mutta 2000 euron avustus on
tarkoitukseen liian niukka ja siksi
seura on hakenut hankkeelle
Museovirastolta lisärahoitusta.

Kunnostuskoulutuksen
jatkamista varten seura haki
avustusta Svenska Kulturfon-
denilta. Päätös tästä hakemuk-
sesta tulee keväällä 2017.

Seura haki toimintakauden
aikana myös avustusta Koneen
Säätiöltä perinneajojen järjes-
tämistä varten. Tämä hakemus ei
menestynyt.

Jäsenet
Seuran jäsenrekisterissä on 71
henkilöjäsentä ja kuusi yhteisö-
jäsentä.

Pikkujoululounas
Museopalatsi Milavidassa
Seuran pikkujoululounas pidettiin
Tampereella Museopalatsi
Milavidassa 26.11.2016. Kutsussa
oli maininta hatun tai lakin käy-
töstä tilaisuudessa. Kaikki vieraat
olivat noudattaneet kehotusta.
Ylivoimaisesti vanhimpaan
päähineeseen oli sonnustautunut
Tampereen museoiden museo-
mestari Kim Karvinen. Hän kantoi
keskiaikaisen sotilaan kypärää.
Paras hattu tai lakki yhdistettynä
parhaaseen tarinaan -äänestyksen
voitti Reijo Kuhakoski. Hän esitti
lyhyen ja koskettavan kerto-
muksen siitä miksi hän ei suos-
tunut laittamaan hattua päähänsä,
vaan kantoi sitä vain käsillään.
Hattu oli musta silinterihattu
surunauhalla ja -rusetilla.

Markku Saari palkittiin tilai-
suudessa ajohanskoilla hänen
erinomaisesta suorituksestaan
eläkeläisajon toteuttamisessa.
Pikkujoululounaalla esitettiin
yksinlaulua ja laulettiin myös
yhdessä. Pikkujoululahjaksi
osallistujat saivat kirjailija Hilja
Mörsärin runokirjan ”Menneet
meissä” Bo Carpelanin kään-
nöksellä ”I minnet”. Tilaisuus oli
lämminhenkinen ja viihtyisä.
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