
Osallistuja  ________________________________________________ + kyydissä  _______ henkilöä

Osoite  _____________________________________________________ Puhelin  ________________________

Sähköposti  _______________________________________ Kerho  ___________________________________

Alle 35-vuotiaan kuljettajan syntymäaika Turun Malja -kilpailuun  ____.____._____

Ajoneuvo  _________________________________________________________

Valm. vuosi  __________  Rek. numero   ___________ Valmistusmaa    ________________________

Erikoistietoja  ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

OSALLISTUMISET
Ajoneuvoluokka:  n ABC  n DE  n F  n G  n H  n M   n N      n U 

Asu-ajoneuvokilpailu ............  n Osallistumme asu-ajoneuvokilpailuun 

Lastenkilpailu (0–12 v) Kilpailuun osallistuvien lasten iät ........... _____ _____   _____   ______

Osallistumismaksut    Maksut

1932 tai aiemmin valmistettu ajoneuvo ja kuljettaja .....................................á 35,00   ________________

1933 ja sen jälkeen valmistettu ajoneuvo ja kuljettaja ...................................á 60,00   ________________

Matkustaja yli 12 vuotta .......... ______ henkilöä  ......................................á 30,00   ________________

Matkustaja 6–12 vuotta ........... ______ henkilöä  .......................................á 20,00   ________________

Alle 6 vuotta ............................ ______ henkilöä  ..................................................  Maksuton 

Entisöinnin laatukilpailu 

n  Osallistumme laatukilpailuun ... ................................................................. 40,00   ________________

Iltajuhla

Ruokailuun osallistuu yli 12-vuotiaita ................... _____ henkilöä  ..............á 39,00  ________________

Ruokailuun osallistuu 6–12-vuotiaita .................... _____ henkilöä  ..............á 15,00  ________________

Ruokailuun osallistuu 2–5-vuotiaita .................... _____ henkilöä  ..............á 10,00  ________________

Pöytävaraus _____________________________________ kerhon/yhdistyksen pöytään

Iltajuhlaan osallistuu, mutta EI ruokaile ............. _____ henkilöä  .........................  Maksuton 

Erityisruokavaliot  _______________________________________________________  

Jälki-ilmoittautuminen 

n  Ilmoittaudun 8.5.–21.5.2019 ja suoritan lisämaksun  ............................ 20,00   ________________

HUOM! Jälki-ilmoittautumisia EI oteta vastaan 21.5.2019 jälkeen. Yhteensä 
 ==============

Valokuvan lähetys     n sähköpostilla  n paperikuva 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 suoritettava viimeistään 7.5.2019 Helsingin Seudun Automobiiliklubi ry:n/HAK ry:n tilille: 

FI23 1018 5000 2190 11. Maksun viestikenttään merkintä ”KULTTUURIAJO” ja osallistujan nimi. 

Osallistumismaksuun sisältyy ajomerkki, ajomateriaali, aamukahvi ja lounas. 

llmoittautuminen lähettävä 7.5.2019 mennessä 

Sähköisesti  ......................................... http://www.hak-ry."  HUOM! Digikuva sähköpostilla: toimisto@sahk." 

Lomakkeella (tai kopiolla)  ................. Helsingin Seudun Automobiiliklubi ry, PL 422, 00101 Helsinki

Sähköpostilla (lomakkeen tiedot)  ...... ajot@hak-ry." 

Vantaa 14.–15.6.2019 
SAHK ry:n 60. valtakunnallinen Retkeilyajo

HAK Kulttuuriajo 2019



OHJELMA 
PERJANTAINA 14.6.2019 

Entisöinnin laatukilpailu. 

Laatukilpailun arviointipaikkana on A-Katsastus, Kehä 

III, Tuupakan teollisuusalue, Juhanilantie 2, Vantaa. 

Tuomaristo sopii arviointiajan osanottajien kanssa. Kil-

pailu on tarkoitettu vain Suomessa rekisteröidyille ajo-

neuvoille, joilla ei ole aikaisempaa I-palkintoa SAHK:n 

entisöinnin laatukilpailuissa. Ilmoittautuminen laatu-

kilpailuun päättyy 31.5.2019. 

LAUANTAINA 15.6.2019 

Ajotapahtuma alkaa kello 9.00 Backaksen Kartanon 

alueelta, Ylästöntie 24, Vantaa. 

Ajoreitin pituus on noin 100 kilometriä, ennen 1940 

valmistetuille ajoneuvoille on mahdollisuus valita lyhy-

empi, noin 70 km reitti. Maaliin palataan aina lähtö-

paikalle. 

Iltajuhla pidetään Backaksen Kartanon Puimalassa. 

Paikkavaraus tulee tehdä ennakkoilmoittautumisen yh-

teydessä, samalla voi varata pöytäpaikan oman yhdis-

tyksen tai merkkikerhon pöydästä. Samoin voi ravinto-

loitsijalle antaa mahdollisen viinitilauksen etukäteen 

(ohjeet vahvistuksessa). 

Iltajuhlaan voi osallistua myös ruokailematta, mutta 

tämä tulee myös mainita ilmoittautumislomakkeessa. 

Järjestämme ilmaisen bussikuljetuksen iltajuhlapaikan 

ja lähihotellien välille.  

KILPAILUSÄÄNNÖT 

Ajoon voivat osallistua 1988 ja sitä ennen valmistetut 

ajoneuvot, joiden tulee olla mahdollisimman alkupe-

räiskuntoisia tai entistettyjä ja tieliikenteeseen hyväk-

syttyjä. Tapahtuma on avoin kaikille kilpailun sääntöjen 

mukaisille ajoneuvoille. Jokaisella ajoneuvolla on oltava 

voimassa oleva liikennevakuutus ja kaikki osallistuvat 

tapahtumaan omalla vastuullaan. Ajoneuvoissa saa olla 

vain järjestäjän sallimia mainoksia. Järjestäjä varaa it-

selleen oikeuden poistaa sääntöjenvastainen 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  1980–1988 valmistetut henkilöautot 

M  Moottoripyörät, moottoripyöriksi rekisteröidyt,   

 kääpiöautot ja mopot 

N  Naiskuljettajat (ajoneuvossa vain naisia ja alle   

 13-vuotiaita lapsia) 

U  Erikois- ja hyötyajoneuvot 

Asu-ajoneuvokilpailu 

Kilpailu on avoin kaikille ajoon osallistuville ajoneuvo-

kunnille. Se tapahtuu ennen varsinaiselle ajoreitille läh-

töä Backaksen Kartanolla. Kilpailuluokkia on kolme: 

1.  Ennen vuotta 1950 valmistetut ajoneuvot 

2.  1950–1969 valmistetut ajoneuvot 

3.  1970–1988 valmistetut ajoneuvot 

Lasten kilpailu 

0–12-vuotiaille lapsille järjestetään oma leikkimielinen 

kilpailu. Sarjat jaetaan ennakkoilmoittautumisten pe-

rusteella. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumisen tulee tapahtua 7.5.2019 mennessä. 

Jälki-ilmoittautuneen osallistumismaksuun lisätään 

20 euroa. Huom! Ilmoittautumisia EI oteta vastaan 

21.5.2019 jälkeen. Ajoneuvon digikuva lähetetään il-

moittautumisen yhteydessä osoitteeseen: toimisto@

sahk." . Paperivalokuva lähetetään ilmoittautumislo-

makkeen liitteenä. Palautamme paperikuvat ajomateri-

aalin mukana. Molemmissa lähetystavoissa kuvan saat-

teeksi tulee liittää seuraavat tiedot: ajoneuvon merkki, 

malli, valmistusvuosi, valmistusmaa, rekisterinumero, 

omistajan nimi ja osoite. Ilmoittautuneille lähetämme 

toukokuun aikana vahvistuksen ilmoittautumisesta, 

osallistujaluettelon ja tarvittavat ohjeet. 

Lisätietoja tapahtumasta: 
Tapani Lahtivirta puh. 040 722 4754 tai 

puheenjohtaja@hak-ry."  

Pekka Äijö, puh. 050 557 3888 tai ajot@hak-ry." 

Hannu Teivaala, puh. 0400 412 555 tai 

hannu.teivaala@gmail.com.

Järjestäjän varaamia majoitusvaihtoehtoja: 
Huonevaraukset tehdään suoraan majoitusliikkeistä 

7.5.2019 mennessä. Suosittelemme mahdollisimman 

aikaista varausta, jolloin ennakkovarauskiintiöitä voi-

daan joustavasti tarkentaa. Ennakkovarauskiintiöt sopi-

mushintoineen on sovittu seuraavien hotellien kanssa:

Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa (n. 1 km 

Backaksesta), puh. +358 20 1234 605. Varaukset suosi-

tellaan tehtävän sähköisesti. Nettivaraus: www.sokos-

hotels." , varauskoodi: BRETKEILYAJOT2019,

puh. varaus: 020 1234 600/yksittäiset huonevaraukset. 

Sähköposti: sokos.hotels@sok." . Mainitse kaikissa ta-

pauksissa varauskoodi.

Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 

Vantaa (n. 1,5 km Backaksesta). Puh. +358 9 6899 

9031, sähköposti: aviacongress@scandichotels.com. 

Suosittelemme seuraavan sähköisen linkin käyttämistä: 

http://scandichotels." /?, varauskoodi: BHEL140619.

Muita lähistön hotelleja:

Hotelli Airport Bonus Inn, Elannontie 9, Vantaa 

(alle 1 km Backaksesta), puh. 09 825 511, 

www.bonusinn." .

Airport Hotel Pilotti, Veromäentie 1, Vantaa. 

(alle 1 km Backaksesta), puh. 09 3294 800, 

www.airporthotelpilotti." .


