Tervetuloa Päijät-Häme Ajoon,
SAHK:n 57. Valtakunnalliseen Retkeilyajoon
Lähtö ja maali sijaitsevat Vääksyn Kanavalla. Kanava on opastettu hyvin 24-tieltä, opasteita
seuraamalla löytää perille. Saavuthan paikalle viimeistään tuntia ennen lähtöaikaasi!
Kilpailumateriaalin voi halutessaan noutaa jo perjantaina klo 18-21, lauantaina materiaalia
jaetaan klo 7.30 alkaen Vääksyn kanavapuiston Päijät-Häme Ajon Info-pisteestä Toivo Kärki –
teatterilaivan edestä (kartassa merkitty INFO –tekstillä).
Päijät-Häme Ajon INFO-pisteeltä saa kassin, josta löytyy ajojulkaisu, ajokyltti,
takaikkunatarra, muu materiaali sekä kahvi- ja ruokaliput. Aamupala ja iltapäiväkahvi ovat
tarjolla 4H-yhdistyksen kahvilateltassa Infopistettä vastapäätä, ruokailu tapahtuu
Sibeliustalossa Lahden Satamassa.
Lauantaiaamuna lähtöpaikalle saapuessa ajetaan Kanavan P-alueelle, josta liikenteenohjaajat
opastavat eteenpäin. Ajoneuvot pysäköidään Kanavapuistoon vuosilukujen mukaan, paitsi
asu-ajoneuvokilpailuun osallistuvat joille on varattu oma alue Vapaa-ajan Kalastusmuseo
Päijännetaloa vastapäätä. Kartasta voi tutkia etukäteen oman auton pysäköintipaikkaa.
Jos tuot ajoneuvosi trailerilla tai muulla kuljetuskalustolla, löytyy purku- ja lastaus- ja
pysäköintipaikka Päijännetalon takana olevalta varikkoalueelta (kts kartta). Alueella ei ole
yövartiointia; mikäli tarvitset kuljetuskalustolle muun säilytyspaikan yöksi ota hyvissä ajoin
yhteyttä Antti Vähälään 040-5559265.
Ajoneuvojen pesumahdollisuus löytyy traileriparkin vierestä.
Entisöinti-laatukilpailun arviointi tapahtuu perjantaina. Antti Vähälä soittaa osallistuville ja
kertoo asiasta tarkemmin.
Iltajuhla ja palkintojenjako tapahtuu Lehmonkärjen Villa Vellamossa 14 kilometrin päässä
maalipaikalta osoitteessa Lehmonkärjentie 180, 17320 Asikkala. Lehmonkärjen kookkaat
opasteet nähdään jo kertaalleen päivän ajoreitin alkupäässä.
Iltajuhlan ruokailuun ei voi ilmoittautua enää viime tingassa; jos haluaa ruokailla eikä ole
vielä ilmoittautunut, on otettava välittömästi yhteyttä phmobili@phnet.fi tai Pentti PihlajaKuhna 044-7889312
Iltajuhlaan ilmoittautuneet voivat tehdä ennakkoon pöytävarauksia omalle seurueelle. Myös
juomia voi tilata pöytiin valmiiksi lehmonkarki@lehmonkarki.fi 050 55017760
Jos tarvitset kuljetusta Vääksystä iltajuhlaan, ilmoittaudu Antti Vähälälle 040-5559265.
Bussikuljetus klo 18.15 Vääksyn Kanavan P-paikalta.
Osallistumismaksun eräpäivä on ollut 9.5. ja jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksun
eräpäivä 31.5. Mikäli et ole vielä maksanut maksua, suoritathan sen viipymättä Päijät-Hämeen
Mobilistien tilille FI85 5308 0720 0160 60. Maksuun laitetaan viestiksi P-H Ajo + kuljettajan
nimi.
Päijät-Hämeen Mobilistien kotisivuilta löytyy ajantasaista tietoa Päijät-Häme Ajosta. Myös
ajojulkaisu pyritään julkaisemaan sähköisenä osallistujien sekä yleisön luettavaksi
http://www.paijat-hameenmobilistit.fi/ajankohtaista2.php?id=3
Päijät-Häme Ajolle löytyy myös FB-sivu https://www.facebook.com/paijathameajo/ sekä FBtapahtumasivu https://www.facebook.com/events/1629985490588011/

Päijät-Häme Ajossa on hyväntekeväisyysteema; pieni osa jokaisesta osallistumismaksusta
lahjoitetaan Lastenklinikan sydänosastolle, jossa hoidetaan koko maan sydänsairaita lapsia ja
nuoria. Posetiivari Markku Savijärvi soittaa posetiivia reitin varrella ja jokainen osallistuja voi
kasvattaa pottia suuremmaksi haluamallaan summalla. Tehdään hyvää yhdessä!

Sydämellisesti tervetuloa!
terveisin Päijät-Häme Ajon järjestelytiimi

Vääksyn Kanavalle kannattaa saapua ajoissa, sillä lähtö- ja maalialueella riittää
nähtävää:
Vapaa-ajan Kalastusmuseo Päijännetalo www.asikkala.fi/matkailu-jakulttuuri/paijannetalo
Käsityöverstas Tikki www.facebook.com/kasityoverstastikki
Keramiikkapaja Koiruuksia www.koiruuksia.fi
Kesä Käsillä –käsityöpuoti & vintagevintti www.facebook.com/KesaKasilla Puodin
yhteyteen Jokirannan huvilan kupeelle tuodaan kuplavolkkari joka verhoillaan kesän aikana
kauttaaltaan virkatuilla tilkuilla. Taideteoksen tekemiseen saavat osallistua kaikki halukkaat;
Volkkariin voi käydä kiinnittämässä kotona virkkaamiaan tai neulomiaan palasia, mutta myös
paikanpäällä Jokirannassa on Kesä Käsillä –puodin aukioloaikojen puitteissa tarjolla lankaa ja
virkkuukoukkuja, jotta kuka tahansa voi halutessaan osallistua taideteoksen tekoon.

Suosittelemme:
Jos mahdollista, kannattaa saapua jo perjantaina hyvissä ajoin, eikä lauantaina yöksi jäävien
kannata sunnuntaina pitää kiirettä kotiin, sillä Päijät-Hämeessä riittää paljon mielenkiintoisia
kohteita. Ajoreitillä ei ehkä ehdi tai malta poiketa kaikissa kohteissa – eikä reittiä saatu
ulottumaan seudun joka kolkkaan. Olemme keränneet muutamia jäsenistömme hyväksi
havaitsemia ja mielenkiintoisia kohteita; suosittelemme lämpimästi seuraavia:
Lahti:
Lahden urheilukeskus sekä Lahden museot: http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/etusivu
Suomen Moottoripyörämuseo Veistämönkatu 1, Lahti www.moottoripyoramuseo.fi
Heinola:
Lähiruokatori Heila, Heinola, E75-tien Heinolan pohjoinen liittymä nro 24 www.heilan.fi
Vohvelikahvila Heinolan Harjupaviljonki www.facebook.com/HeinolanHarjupaviljonki
Vierumäen matkakeidas, Tervalammentie 1, Vierumäki www.matkakeidas.fi/vierumaki

Hollola:
Hollolan kotiseutumuseo/ Kapatuosian linnavuori näköalatorneineen
http://www.hollolankotiseutuyhdistys.fi/museoalue
Sisustus & Kirppis Cierrätys, Terveystie 18, Hollola www.facebook.com/cirppis
Asikkala:
Viini& Puutarhatila Pihamaan puoti ja kahvio, Kalkkinen www.viini-pihamaa.fi
Ilmailumuseo, Lentotie 89, Vesivehmaa www.lahdenilmasilta.fi/museo.html
Urajärven Kartano, Kartanontie, Urajärvi www.kansallismuseo.fi/fi/urajarvi
Kesäkahvila vanhassa kievarissa, Kurhilantie 270, Kurhila www.vanhakevar.fi
Antin Automuseo (Vesivehmaantie 308, Vesivehmaa) on avoinna ainoastaan sopimuksesta.
www.antinautomuseo.fi Perjantaina ja lauantaina museon väki talkoilee ajotapahtumassa,
mutta sunnuntaina 19.6. museolla on avoimet ovet ajoon osallistuvia varten klo 10-18.
Majakkapaviljonki kanavan kärjessä Ämmäläntien päässä (vierasvenesatama, runsas
lounaspöytä joka päivä) www.majakkapaviljonki.fi
Vääksyn myllyn puoti www.vaaksynmylly.fi
Viipurilainen kotileipomo Cafe & Deli www.facebook.com/viipurilainencafe
Puhtikaura, vuoden elintarvike www.puhtikaura.fi
Mikäli tanssijalka vipattaa etkä ole tulossa iltajuhlaan, lähin tanssilava löytyy Vesivehmaalta
alle 10 km päästä Vääksyn Kanavalta www.jenkkapirtti.fi
Ajojulkaisun ilmoituksista löytyy lisää mielenkiintoisia paikallisia yrityksiä!
Jos tällä kertaa ei ole ylimääräistä aikaa, kannattaa auton keula suunnata tänä kesänä
toisenkin kerran Päijät-Hämeen suuntaan. Vääksyn Kanavan seutu täyttyy menneiden
vuosikymmenten menopeleistä uudelleen tiistaina 5.7. klo 14 alkaen, kun Mobilisti-ilta tuo
kanavapuistoon satoja harrasteajoneuvoja. Museoikäisellä menopelillä, sillä pääsee puistoon
asti, uudemman kiesin joutuu pysäköimään etäämmälle. www.facebook.com/mobilisti.ilta

