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Parkanon Seudun Mobilistit ry
Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry

Ohjelmassa mm.
• Reittiajokilpailu, jonka 

varrella kerätään pisteitä 
leikkimielisistä tehtävistä

• Asu-ajoneuvokilpailu
• Ajoneuvojen entistämisen 

laatukilpailu

Tule 
mukaan!

Parkano
–Ikaalinen
–Hämeenkyrö

Osallistu 20-luvun ensimmäiseen retkeilyajoon!

20.-21.8.2021
Ilmoittautumiset 17.7. mennessä, 

jälki-ilmoittautuminen (+20€) 
31.7.mennessä.

Jo tulleet ilmoittautumiset on 
siirretty automaattisesti uuteen 
ajankohtaan. Jos haluat perua 

ilmoittautumisesi, otathan yhteyttä:
juhanasaarela@gmail.com

tai puh. 050 67 057.

Tapahtuma
siirretty!



OHJELMA
PERJANTAI 20.8.2021
Entisöinnin laatukilpailu
Laatuarviointi toteutetaan Parkanon Lähikatsastus-
konttorilla, Teollisuustie 31, 39700 Parkano.
Tuomaristo sopii arviointiajan osanottajien kanssa. 
Kilpailu on tarkoitettu vain Suomessa rekisteröidyil-
le ajoneuvoille, joilla ei ole aikaisempaa I-palkintoa 
SAHK:n entisöinnin laatukilpailuissa. Ilmoittautu-
minen laatukilpailuun päättyy 31.7.2021.

LAUANTAI 21.8.2021
Ajotapahtuma alkaa kello 9.00 Käenkoskikeskuk-
sesta, Hiihtokeskuksentie 35, 39700 Parkano.
Ajoreitin pituus on noin 140 kilometriä. ABC- ja 
M- luokat ajavat lyhyemmän reitin (noin 70 kilo-
metriä).
Lähtöpaikalle saavuttaessa tarjolla aamupalaa.  
Reitin varrella on kahvitauko ja keittolounas.
Maaliin palataan lähtöpaikalle, jossa on ruokailu 
sekä palkintojenjako (n. klo 19.00).

KILPAILUSÄÄNNÖT
Ajoon voivat osallistua 1990 ja sitä ennen valmiste-
tut ajoneuvot, joiden tulee olla mahdollisimman 
alkuperäiskuntoisia tai entistettyjä ja tieliikentee-
seen hyväksyttyjä. Tapahtuma on avoin kaikille 
kilpailun sääntöjen mukaisille ajoneuvoille. Jokaisel-
la ajoneuvolla on oltava voimassa oleva liikenneva-
kuutus ja kaikki osallistuvat tapahtumaan omalla 
vastuullaan. 
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden poistaa sääntöjen 
vastainen ajoneuvo kilpailusta.

KILPAILULUOKAT
ABC Ennen vuotta 1940 valmistetut henkilöautot
DE 1940–1959 valmistetut henkilöautot
F 1960–1969 valmistetut henkilöautot
G 1970–1979 valmistetut henkilöautot
H 1980–1990 valmistetut henkilöautot
M Moottoripyörät, moottoripyöriksi rekisteröi- 
 dyt, kääpiöautot ja mopot
N Naiskuljettajat (ajoneuvossa vain naisia  
 ja alle 15-vuotiaita lapsia)
U Erikois- ja hyötyajoneuvot

ASU-AJONEUVOKILPAILU
Maksuton kilpailu on avoin kaikille ajoon osallistu-
ville ajoneuvokunnille. Arviointi suoritetaan lähtö-
alueella Käenkoskikeskuksessa.

Asu-ajoneuvokilpailun luokat
A Ennen vuotta 1950 valmistetut ajoneuvot
B 1950–1969 valmistetut ajoneuvot
C 1970–1990 valmistetut ajoneuvot

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisen tulee tapahtua 17.7.2021 mennes-
sä. Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksuun 
lisätään 20 €. HUOM! Ilmoittautumisia EI oteta 
vastaan 31.7.2021 jälkeen.
Ajoneuvon digikuva lähetetään ilmoittautumisen 
yhteydessä osoitteeseen toimisto@sahk.fi. Paperiva-
lokuvia lähetetään ilmoittautumislomakkeen 
liitteenä. Palautamme paperivalokuvat ajomateriaa-
lin mukana. Molemmissa lähetystavoissa kuvan 
saatteeksi tulee liittää seuraavat tiedot: ajoneuvon 
merkki, malli, valmistusvuosi, valmistusmaa, 
rekisterinumero, omistajan nimi ja osoite. Ilmoit-
tautuneille lähetämme toukokuun aikana vahvis-
tuksen ilmoittautumisesta, osallistujaluettelon ja 
tarvittavat ohjeet.
HUOM! Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
Lisätiedot: Facebook/Parkanon Seudun Mobilistit.

LISÄTIETOJA TAPAHTUMASTA
Kilpailun johtaja: Timo Tuomisto,  
puh. 045 7871 4334, timotj@luukku.com.
Toimisto: Juhana Saarela,  
puh. 050 67 057, juhanasaarela@gmail.com.

MAJOITUS
Huonevaraukset suoraan majoitusliikkeestä. Suosit-
telemme mahdollisimman aikaista varausta.
Hotelli Pesti
Parkanontie 45, 39700 Parkano,  
puh. +358 3 440 40, pesti@hotellipesti.fi.
Ikaalinen SPA
Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen,  
puh. 040 534 6299,  
tapio.honkamaa@ikaalinenspa.fi.

Voit myös tiedustella alueen muita majoitus- 
mahdollisuuksia.

TERVETULOA MUKAAN!



FENNO-RETKEILYAJO
PARKANO–IKAALINEN–HÄMEENKYRÖ 20.–21.8.2021 
SAHK RY:N 61. VALTAKUNNALLINEN RETKEILYAJO 
 
Maailmalla vallitsevan tilanteen johdosta ajot ajetaan koronaturvallisesti!

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

OSALLISTUJA  ........................................................................  + kyydissä  ......................henkilöä

Osoite  ......................................................................................... Puhelin ...........................................

Sähköposti  ..................................................................................

Kerho  ..........................................................................................

Alle 35-vuotiaan kuljettajan syntymäaika Turun Malja -kilpailuun ........./........./..............

AJONEUVO ..........................................................................................................................

Valmistusvuosi ........................  Rekisterinumero  ..................... Valmistusmaa ....................................... 

Erikoistietoja  .............................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................

OSALLISTUMISET
Ajoneuvoluokka:  ABC   DE   F   G   H   M   N   U

Asu-ajoneuvokilpailu:  Osallistumme asu-ajoneuvokilpailuun

Osallistumismaksut Maksut

1990 tai sitä ennen valmistettu ajoneuvo ja kuljettaja  ............. à 125,00 € ....................... __________

Matkustaja yli 12 vuotta .............. henkilöä ............................... à 35,00 € ......................... __________

Matkustaja alle 12 vuotta ............ henkilöä .........................................................................  maksuton

Osallistumismaksuun sisältyy: Ajomerkki, ajomateriaali, aamupala, kahvitukset, ruokailut.

Entisöinnin laatukilpailu

 Osallistun laatukilpailuun  ..................................................... 50,00 € ............................ __________

Jälki-ilmoittautuminen

 Ilmoittaudun 18.–31.7. ja suoritan lisämaksun ..................... 20,00 € ............................ __________

HUOM! Jälki-ilmoittautumisia EI oteta vastaan 31.7.2021 jälkeen 

Maksut yhteensä  ............ =========

Valokuvan lähetys  sähköpostilla   paperikuvalla lomakkeen liitteenä.
HUOM! Mikäli osallistut Retkeilyajoihin samalla ajoneuvolla kuin 2015 tai sen jälkeen riittää, kun ilmoitat 
autosi rekisteritunnuksen. Kuva löytyy arkistosta, voit halutessasi toki lähettää uuden kuvan.

Maksu suoritetaan viimeistään 17.7.2021 Parkanon Seudun Mobilistien tilille: FI70 5327 0520 0324 39.
Maksun viestikenttään ”RETKEILYAJO” ja osallistujan nimi. 

Ilmoittautuminen lähetettävä 17.7.2021 mennessä
Sähköisesti: http://www.sahk.fi. HUOM! Digikuva s-postilla: toimisto@sahk.fi
Lomakkeella (tai kopiolla): Parkanon Seudun Mobilistit Ry, Alakatu 3, 39700 Parkano
Sähköpostilla (lomakkeen tiedot): juhanasaarela@gmail.com.


