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MUSEOAJON EUVOKSI TARKASTAM I N EN

JA MA-LAUSUNTO
SAHK:n ma-tarkastajia on n. 100 ympäri Suomea.

Tarkastaia tarkastaa ajoneuvosi jäsenhinnalla, kun
esität hänelle jäsenkorttisi. Tarkastusmaksu SAHK:n
jäsenille on 90 €, ei iäsenille 160 €.

MUSEOAJO N EUVO LAUSU NTOARK ISTO
SAHK:n toimistolla on arkistoituna noin 34 500

museoajoneuvolausuntoa. Omistaja voi maksua

vastaan saada näköiskopion kadottamansa ma-lau-
sunnon tilalle.

FIVA-TUNNISTEKORTTI

FlVA-tunnistekortti (FM ldentity Card) vastaa mei-

dän kotoista ma-todistustamme. Todistus on henki-
lökohtainen, aj oneuvoille myönnetty FlVA-tunnis-
tekortti. Sitä ei voi siirtää toiselle omistajalle, eikä

sitä voi käyltää kaupalliseen tarkoitukseen. Se on
voimassa 10 vuotta. FIVA:n järiestämiin ajotapahtu-
miin vaaditaan osallistuiilta FlVA-tunnistekortin.

Suomessa FlVA-tunnistekortin voi myöntää ai-

noastaan SAHK, joka edustaa virallisesti Suomea

kansainvälisessä FlVA-iäriestössä eli SAHK on Au-

toriti National FIVA (ANF). FIVA valvoo vanhojen
ajoneuvojen harrastaiien etuja kansainvälisellä ta-
solla.

FlVA-tunnistekortti maksaa SAHK:n iäsenille 140

€ ja ei jäsenille ja yrityksille 200 €. Sen saannin eh-

tona on, että ma-lausunto on nuorempi kuin neliä

(4) vuotta.

.lÄsenlEHTl
Automobiili-lehti tulee jäsenille kotiin 4-5 kertaa

vuodessa. Se kertoo vanhojen ajoneuvoien harras-

tustoiminnasta Suomessa sekä aiassa liikkuvista
harrastustamme koskevista ilmiöistä. Jäsen pääsee

lukemaan vanhoj a Automobiili- i a Hyrysysy-Meno-
lainen -lehden numeroita tunnuksella ia salasanalla

iäsenrekisterin kautta. Tällä hetkellä skannatut
vuosikerrat kattavat lehdet vuodesta 7999 tähän
päivään.

.lÄsen- JA KALUSToLUETTELoI
KALUSTOREKISTERI
on jäsentunnuksilla luettavissa netissä. Sitä päivite-

tään reaaliaikaisesti SAHK:n intranetissä. Rekisteris-

tä voi etsiä tietoa esim. muista saman merkin har-
rastajista. Vuoden 2077 alussa on viimeksi julkaistu

kirjanmuotoinen jäsen- ia kalustoluettelo. Luettelon
voi saada vain sahkilainen iäsen.

Luettelo ja kalustorekisteri ovat mahtava tietoait-
ta koko Suomen kattavasta ajoneuvokiriosta aina

1 900-luvun alkuvuo sikymmenistä 1 9 8 0-luvulle
saakka. Sen avulla esim. neuvoien ia varaosien saan-

ti helpottuu, koska saman merkin ja mallin harras-

tajat löyfiät helposti.

.lÄseN ILLE MYYTÄvÄT TUoTTEET
EDULLISEMMIN
Tällä hetkellä on mahdollista ostaa Automobiili- tai
Hyrysysy-Menolainen-lehden vanhoja numeroita
puoleen hintaan. Lehtiä on saatavana vuodesta

7990 lähtien. Myös 50-vuotis-historiikkia, Anne-
taanpa välikaasua, on saatavana SAHK:n toimistolta
tilaamalla.

SAH K:N .IÄSCNVH DISTYSTEN AUTOMUSEOT

Jäsenkortilla saat myos alennusta SAHK:n jäsenker-

ho j en ylläpitämistä automuseoiden sisäänpääsymak-

suista parhaimmillaan -40 o/o. HUOM! Alennukset
vaihtelevat museoittain.

www.sAHK.Fl
Nettisivuiltamme voitte lukea viikoittain päivitettäviä

nettipalstoj a, joita ovat esim. ai ankohtaiset tiedotteet,

tapahtumakalenteri, voimassa olevat jäsenetuudet ia
sopimuskumppanit.



YHTEISTVöTU M PPAN I M M E:

qglg!lnk.net
AGROLIHK tarjoaa SAHK:n jäsenetuna FIN-pO-
WER-apukäynni stimen EP -82 j äsenetuhintaan 1 2 0
euroa (ovh 195 eur.). Tilaukset: ari.makinen@agro-
link.net. Mainitse samalla SAHK:n jäsenyydestäsi.

ALFAMERTKARISTO OY tarjoaa SAHK:n jäsen-
kortilla jäsenetuna kaikista tuotteista -75 o/o alen-
nusta. Alennus koskee vain Alfamerin myymälästä
(Arabiankatu 8, 00560 Helsinki) ostettuja tuotteita.
HUOM! tarjous ei koske messuilta ostettuja tai net-
tikaupasta tilattuja tuotteita.

ECKERö@uNr
ECKERö LINE myöntää riteilyistä ja reitrimatkois-
ta 24.2. -27 . 6.2027 + 76.8.2027 -28,2.2022 SAHK: n
jäsenille ja jäsenjärjestöille 10-50 o/o alennuksen
päivän henkilö- ja ajoneuvolippujen sekä ajoneuvo-
yhdistelmien risteily- tai reittihinnasta m/s Finlan-
dialla sekä uudella Vuosaari-Muuga -reitillä liiken-
nöivällä m/s Finbo Cargolla seuraavasti:
- 2O o/o alennus 24.2.-27.6.2027 + 16.8.2027-
28.2.2022
- 1.O o/o alennus 28.6.-75.8.2027
Lisäksi seuraavat m/s Finlandian lähdöt koko sopi-
muskauden - 50 o/o alennuksella:
- Helsinki-Tallinna: lauantaisin klo 15.15, sunnun-
taisin klo 9.00, klo 15.75 jaklo 27.40, maanantaisin
klo 9.00.
- Tallinna-Helsinki: perjantaisin klo 6.00, klo 12.00
ja klo 18.30 ja lauantaisin klo 6.00, klo 12.00 ja klo
18.30.
Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän, -ajan ja
varausaj ankohdan mukaan.

Alennuksen edellytyksenä on voimassaoleva SAH-
K:n jäsenkortti/henkilökortti/todiste, joka on varau-
duttava esittämään pyydettäessä lippujen lunastuk-
sen yhteydessä. Alennus koskee myös mukana olevia
muita matkustajia. Alennuksia ei voida myöntää
jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuk-
siin tai tuotepaketteihin (esim. hotellipaketteihin).
Varaukset Eckerö Linen verkkokaupasta www.ec-
keroline.fi. Päivitä hinta tuotekoodilla MOTOZI
varauksen yhteydessä. Eckerö Line pidättää oikeuden
aikataulu- ja hintamuutoksiin.

fennlo
Yhteistyökumppanina vakuutusalalta on
K ESK I NÄI I.I gX VAKUUTUSYHTIö
FENNIA. Katso tarkemmat Fennian tarjoamat
jäsenedut nettisivuiltamme www.sahk.fi.

Irtotel & Camping

KONSE CARAVAN CAMpING E MOTEL Pärnus-
sa, Virossa saattaa olla koronarajoitusten alainen
vuonna 2027, joten asiaa kannattaa tiedustella alla
olevista yhteystiedoista etukäteen. Ilmoita varauksen
yhteydes sä SAHK: n j äsenyydestä. Jäsenyys o soitetaan
paikanpäällä SAHK:n jäsenkortilla. Lisätiedot: Konse
Caravan Camping & Motel, Suur-Jöe 44A,80021
Pärnu, Estonia, +372 5343 5092, info@konse.ee,
www.konse.ee. SAHK:n jäsenille sisäänpääsymaksu 2
henkilöä yhden hinnalla

M O B I L I A N näyltelyihin 76.4.-79 12.2027 j äsen-
korttia esittämällä (pääsylippu norm. 72 €/hIö),
Uudet näyttelyt Koneita ja ihmisiä sekä Tie vie -
museotiet suomalaisuuden peilinä. Lisäksi samal-
la lipulla tutustuttavissa Rallimuseo ja Mobilian
klassikot.

Myos TALLII{K JA SILJA LINE ovat tukemassa
sahkilaisten matkustamista laivamatkoilla. Tarkem-
mat ohjeet ja tarvittavan SAHK:n sopimusetunume-
ron saatte oman paikalliskerhonne iäsenrekisterin-
hoitajalta. SAHK:n jäsenkortti ei tässä tapauksessa
käy vaan varaushetkellä on jäsenedun saamiseksi
oltava Tallik Siljan Club One -kanta-asiakas, joten
olkaa yhteydessä paikalliskerhoonne lisätietojen ja
sopimusnumeron saamiseksi ja siten lisäedun liittä-
miseksi Club One- jäsenyyteen.

$t
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OV WOIKOSKI AB OY tarjoaa alennusta kaasu-
pullojen, pattereiden ja pullo-
korien käyttöoikeustodistuksista ja pullovuokrista
sekä tarvikkeista ja laitteista SAHK:n jäsenkorttia
vastaan (esitettävä tilattaessa) seuraavasti:
- 30 o/o:n alennus teollisuuskaasuista ja vuokrasopi-
muksista. Alennus on saatavissa Woikosken jälleenmyyn-

tipisteistä.

- 25 o/o:n alennus tarvikkeista ja laitteista tilattaessa
puhelimitse 040 766 2023 tai sähköpostilla tilauk-
set@woikoski.fi
(ei koske kampanjatuotteita).

Käyttäkäämme saamiamme etuja, niin ne pysy-
vät myös iatkossa meidän käytössämme!
Mukavaa kevättä!

SAHK RY


