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Toimintakertomus 2017
Hallituksen kokoukset
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana viisi kertaa. Kokoukset on pidetty Ypäjällä 2.2.,
Salossa 18.3., Tampereella 9.5.,
Vihdissä 29.6. ja Kirkkonummella
5.10. Hallituksen jäsenet eivät ole
saaneet kokouspalkkioita ja he
ovat matkanneet kokouksiin
omilla kustannuksillaan.

Sääntömääräinen vuosikokous
Kokous pidettiin Salossa Wiurilan
kartanossa 18.3.2017. Sääntömääräisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Barbro Cedercreutz. Seuran puheenjohtajaksi
valittiin Axel Cedercreutz.
Hallituksen jäseniksi valittiin
Heikki Heiskanen, Margareta
Segersven, Isabella Salenius, Carin

Knape, Jenni Mäntynen, Minna
Moilanen, Mika Korpivaara ja KarlHenrik Jönsson. Toiminnantarkastajaksi valittiin Petri Luoto
ja varatoiminnantarkastajaksi
Anne Marie Aminoff. Kaikki
valinnat tehtiin yksimielisesti.
Kokouksen yhteydessä
pidetyssä tilaisuudessa Anne
Marie Aminoff kertoi kartanon
historiasta. Heikki Heiskanen
esitelmöi aiheesta Suomalainen
ajokulttuuri ja Jenni Mäntynen
aiheesta Vaunujen rakentamisen
historia. Päivän päätteeksi seurasi
opastettu kierros kartanon vaunumuseossa.
Kevätretki Tukholmaan
Seuran kevätretken kohteina
olivat Vasa Museo, Hovitalli ja

Livrustkammaren. Retkelle
osallistui 17 henkilöä. Kevätilma oli
Tukholmassa suosiollinen ja
kohteista toiseen siirryttiin
kävellen sekä Djurgården-lautalla.
Matkan kohteet olivat mielenkiintoisia ja matkan järjestelyt
erinomaiset.
Valjakkoajon PM-kilpailut
Savijärven kartano, Sipoo
Seuralla oli kartanon maneesissa
näytillä kaksi vanhaa vaunua,
hienot Coupé ja Wagonette.
Savijärven tapahtumaan
painatettiin pieni flyer-esite ja
kolme postikorttia Oitbackan
perinneajoista.
Kuvat: Livrustkammaren Tukholma, reki.
Savijärven kartano Sipoo, Wagonette ja
Coupé.

Puuhapäivä
Seura järjesti Vihdissä ns. puuhapäivän. Ideana oli, että paikanpäälle tuodun hevosajopelin kunto
käydään vaunumestari Jenni
Mäntysen opastuksella läpi.
Tilaisuus oli jäsenille maksuton ja
seuran ulkopuolisilta perittiin pieni
maksu. Tapahtuma oli erittäin
onnistunut ja noteerattiin Hevosurheilu-lehdessä.
Finlandia ajot
Hallituksen jäsen Minna Moilanen
ajoi Finlandia-ajossa esittelykierroksen kärjessä vanhalla
Victoria-vaunulla Suomi 100
-teemaa mukaillen. Ajo herätti
huomiota ja moni tuli juttelemaan
ajon jälkeen vanhoista ajopeleistä.

Honkolan kartanon
perinneajot, Urjala
Tällä kertaa seura ei toiminut
vastuullisena järjestäjänä, vaan
yhteistyökumppanina järjestelytoimikunnassa. Seuran hallitus
päätti lahjoittaa 500 euroa ajojen
järjestelytoimikunnalle, joka toimi
pesämunana syntyvien
kustannusten kattamiseen.
Samassa yhteydessä järjestelytoimikunta päätti, että ajojen
tuotto lahjoitetaan Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kautta
vähävaraisille urjalalaisille lapsille
urheiluharrastusten tueksi.
Yhteistyökumppaneita oli
toistakymmentä ja Mannerheimin
Lastensuojeluliitto oli yksi
yhteistyökumppaneista. 500
euron lahjoittajiin liittyi
matkanvarrella muitakin tahoja ja
tuotto, joka saavutettiin ja
lahjoitettiin Mannerheimin
Lastensuojeluliitolle, oli loppujen
lopuksi n. 5000 euroa.
Ajoihin osallistui 14 valjakkoa.
Tuomarien pisteillä ajot voitti
Susanna Malmström, joka esitti
hienon tarinan Honkolan kylän
koulusta, koulupoika Väinö
Linnasta ja kouluun kieseillä
saapuvasta uudesta opettajattaresta. Valjakko palkittiin
myös VHS:n paras tarina
palkinnolla.

Markku Saari tulossa arvostelukentälle
Honkolan kartanon upeaa Lehmuskujaa
pitkin.

Yleisöäänestyksen voitti Maija
Räihä unkarilaisella jahtivaunulla
ja tarinalla onnistuneesta fasaanijahdista Honkolan kartanon mailla.
Jahtikoira Donnerwetter oli myös
kyydissä mukana matkalla picniclounaalle kartanon puistoon.
Tuomareina toimivat Reijo
Kuhakoski ja Markku Nyman ja
kuuluttajana Håkan Wahlman.
Vaikka pisteitä laskettiin ja yleisön
suosikista äänestettiin, niin näissä
ajoissa kaikki ovat voittajia ja kaikki
palkittiin. Lisäksi seuran hallitus
päätti jakaa pienet kunniamainintapokaalit kaikille aikaisemminkin

Kuninkuusravit
Seuralle oli myönnetty myyntikojujen yhteyteen pieni ilmainen
esittelypaikka. Esittelyssä oli hieno
kuomullinen ranskalainen kiesi,
Wagonette-vaunu ja kappi-reki.
Tällä kertaa ilmat eivät suosineet
taivasalla olevia esittelijöitä, eikä
seuran flyereiden jakamista ja
postikorttien myyntiä voinut
ajatellakaan. Seuran urheat
kaatosateessa seisseet esittelijät
saivat yleisöltä osakseen
myötätuntoa ja vanhat ajopelit
ihastusta.
Maija Räihä kiittää yleisöä ja esittelee yleisön suosikki -palkintoaan. Hevosaiheisen
taulun oli palkinnoksi maalannut ja lahjoittanut Christine Furuhjelm.
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Christine Furuhjelm palkintojen jaossa.

perinneajoihin osallistuneille sekä
tapahtuman mahdollistaneille
Christine Furuhjelmille ja Robert
Furuhjelmille.
Yleisömäärä ylitti kaikki
odotukset. Parkkipaikkojen
valvojat laskivat, että jossain
vaiheessa oli 1200 autoa. Paitsi
upeita hevosajopelejä oli
tapahtumassa näytillä myös noin
parikymmentä klassikkoautoa.
Tapahtuma noteerattiin Urjalan
Sanomissa useilla artikkeleilla,
Aamulehdessä, Hippos-lehden
kahdessa numerossa, Hevosurheilu-lehdessä, Hevosmaailmalehdessä ja ruotsalaisessa Ekipagelehdessä kahden numeron
jatkokertomuksella.
Tanskan vaunuhistoriallisen
seuran jäsenten vastavierailu
Suomeen
Tanskalaisia vieraita oli kuusi ja
kolme seuramme jäsentä kiersi
heidän kanssaan Suomen
vaunuhistorialliset nähtävyydet ja

museot kolmen päivän aikana.
Vierailusta ei aiheutunut seuralle
kustannuksia.
Syysretki
Retken kohteena oli Malmgård
Loviisassa ja merimuseo Vellamo
Kotkassa. Tällä kertaa matkattiin

pikkubussilla, jonka lähtö oli
Salosta ja pysähdykset Hyvinkäällä
ja Porvoossa. Yhteinen pikkubussimatka oli vaihteeksi mukava
sosiaalinen tapahtuma ja retkien
kohteet olivat hyvin mielenkiintoiset.

Malmgårdin kartanon vaunumuseo sijaitsee upeassa punatiilestä rakennetussa vanhassa
monikerroksisessa viljamakasiinissa.
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Seuran pikkujoululounas,
Wiurilan kartano, Salo
Lounaalla oli 31 henkilöä. Lounaalle
osallistui myös Valjakkoajon tuki
ry:n hallituksen jäseniä. Sen
jäsenet kuuluvat valtaosaksi
seuraamme ja osaksi tukiyhdistyksen hallitukseen. Aloite yhteisestä
lounaasta tuli tukiyhdistyksestä ja
seuramme hallitus piti ehdotusta
erinomaisena, olimmehan
molemmat seurat olleet

järjestämässä ja sponsoroimassa
Honkolan perinneajoja ja henkilöt
oli tuttuja.
Yllättävän monta oli noudattanut hallituksen kehotusta ottaa
oma pullo mukaan ja kertoa
kyseiseen pulloon liittyvä juttu.
Kuulimme monta erilaista
hauskaa tarinaa ja lopuksi
äänestettiin parhaasta tarinasta.
Niukalla enemmistöllä Anni
Himbergin pullotarina voitti

äänestyksen ja Anni palkittiin
tietysti pullolla. Pikkujoululahjaksi
kukin sai seuran logolla
graveeratun viinilasin.
Petri Luoto piti tilaisuudessa
alustuksen seuran vastavalmistuneesta tietokantaohjelmasta ja
Margareta Segersvenille
ojennettiin kunniajäsen diplomi.
Päivän päätteeksi oli opastettu
kierros kartanon vaunumuseossa.
Yleistä
Seuran tapahtumista tiedotettiin
s-postilla, kirjepostilla ja seuran
kotisivuilla www.vaunuhistoria.fi.
Seuran jäsenrekisterissä oli
toimintavuoden lopussa 75
jäsenmaksunsa vuodelta 2017
maksanutta jäsentä. Seuralle ei ole
myönnetty toimintavuoden aikana
ulkopuolista avustusta. Tulot ovat
muodostuneet vain jäsenmaksuista. Seuran fb-ryhmässä on 182
jäsentä.
Hallitus

Wiurilan kartanon upeassa museossa
on myös paljon muuta mielenkiintoista
historiallista nähtävää ajopelien
lisäksi.
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