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VELLAMOBIILI

Elokuun terveiset 
puheenjohtajalta!

Kesän hiljaiselo loppui Mommilan 
kylätapahtumaan 23.6. Päivä oli hieno 
ja houkutteli paikalle satoja ihmisiä. 
Tapahtumaan lähdettiinkin hiljaiselon 
jälkeen todella suurella porukalla.

21.7 olimme vierailulla Hälläpyörä-
hallilla Janakkalassa Hämeenlinnan 
Mobilistien kutsumina. Parikymmentä 
autokuntaa lähti vierailulle. Aamuinen 
ukkosmyräkkä oli vaihtunut aurinkoon. 
Paikalla oli paljon jäsenistöä, tunnelma 
oli mutkatonta ja tarjoamiset hyviä. Kii-
tos heille! 

4.8 olikin jo tuttu Huovila-ajo.Ilma 
suosi tätäkin tapahtumaa, kaunis ympä-
ristö vanhoille ajoneuvoille.Tosi paljon 
osallistuja täälläkin. Pihalla pelimannit 
viihdyttivät vierailijoita, hevosajelu-
akin olisi ollut tarjolla. Ehkä omat he-
vosvoimat olivat tutummat...

Tänä vuonna uusia jäseniä on liit-
tynyt seuraamme hyvin. Autotoimin-
ta kiinnostaa, ja meillä on hyvät tilat. 
Toivon,että uudetkin jäsenet tulisivat 
rohkeasti mukaan kokouksiimme. Päi-

jät-Hämeen Mobilistien sivuilta löydät 
päivämäärät tapahtumille. Ja myös leh-
destämme.

Toivon,että saamme syksyn käyntiin 
virkeämmin, pidetään huoli turvallisuu-
destamme, omasta ja muidenkin!                                                                                                                             

Terv.Matti
matti.k.pikkarainen@gmail.com
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15.7.2020 keskiviikkoaamuna Lahden 
keskustassa ja satamassa Hartwallin toi-
mituksia ravintoloihin hoidettiin Mallas-
juoman vanhalla Scanialla, vuosimallia 
1968. Radio Voiman juontaja Kristoffer 
Ignatius hyppäsi myös auton kyytiin ja 
Voiman taajuuksilla tehtiin suoraa lähe-
tystä auton kyydistä. 
Jakeluautona Päijät-Hämeen Mobilistien 
Scania. Kuljettajana Matti Pikkarainen ja 
auton apumiehenä Hartwallilta Evert Tai-
pale. Keikka-auto vieraili ainakin Triossa 
ja satamassa. 
Matkan aikana Radio Voima järjesti myös 
kilpailun auton löytämisen merkeissä, 
nopeasti ilmoittautunut voittaja sai korin 
Hartwallin virvoitusjuomia. 
Kuten varmaan moni muistaa niin Hart-
wall luovutti Scanian ja Fordin kuorma-
autot kerhollemme varmistaakseen että 

Mallasjuoman vanha jakeluauto 
keräsi katseita Lahdessa 

15.07.2020

historiaa tulee säilytettyä asianmukaisesti. 
Samassa luovutuksessa saatiin myös kaksi 
paloautoa, toinen niistä toimi aikanaan 

Mallasjuoman torvisoittokun-
nan ”esiintymislavana”. 
Lisää tietoa, kuvia ja videoita 
autosta löydät  Radio Voiman 
Facebookista.  
Aamuista tunnelmaa voi kuun-
nella Radiovoiman podcastista  
https://www.radiovoima.fi/arkisto/
mallasjuoman-vanha-jakeluauto-
kerasi-katseita-lahdessa-keskiviik-
koaamuna

Evert Taipaleen ajoasu löytyi 
Hartwallin historiavaraston
kätköistä, kuljettajana ollut
Matti Pikkarainenkin oikein 
työmiehen näköisenä.
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Jälleen kerran saimme nauttia erio-
maisessa säässä hyvin järjestetystä 
Huovila ajelu tapahtumasta. Reitti  
lähti Hollolan kirkon parkkialueel-
ta päättyi Huovilan Puistoon. Ras-
titehtäviä tehtiin viidessä paikassa. 
Huovilassa ei tehty tarkkaa lasken-
taa paikalle saapuneista autoista, 
mutta karkea arvio on yli 300, joista 
noin sata oli erilaisia harrasteajo-
neuvoja.

Huovila-ajeluun osallistuneista 
26 jätti vastauskupongin, kuponkeja 
jaettiin lähtöpaikalla 29. 

Huovila ajelu 4.8.2020

Huvilan puistossa oli kaikenlaisia ajoneuvoja, tässä 1 -hevosvoimainen 
joka oli ainakin lasten suosikki.

Huovilan pelloilla arvioitiin käyneen 
noin 300 ajoneuvoa.
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A Traktoreita
B Lentokoneita
C Polkupyöriä, mootto-

ripyöriä, ompeluko-
neita, pippurimyllyjä

D Lentokonemoottoreita
E Moottoripyörän sivu-

vaunuja
F Morris-merkkisten 

autojen korjaamo

Mistä nämä on tuttuja. Taiteilija tai teoksen nimi?

Nimeä kuvan henkilöt?

Vasemmalla 
   Ferguson (TE20)
    Huom! 
    Massey-Ferguson vain 1 piste

Oikealla 
   Ford (F9)

Minkä merkkiset traktorit kuvissa on?
HUOM! Ne eivät ole samanmerkkiset, ei tarvitse tietää kumpi on kumpi.

Vasemmalta
 Jarno Saarinen
 Leo Kinnunen
 Timo Mäkinen
 Curt Lincoln

Ylärivi vas.
Akseli Callen-Kallela
Automainos Bil Aktiebolag
Hergé, Tintti sarjakuva
Pertti Jarla, Fingerpori
Heimo Vesan auto ”Stalin 1200”

Alarivi vas.
Walt Disney Aku Ankan auto
Rip Kirby (Alex Raymond)
Disneyn elokuva Cars, Autot
Salama McQueen

Huovila ajelun rastien kysymykset 2020  Vastaukset:

Mitä nämä autonvalmistajat teki ennen autoja?
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Palkintojen 
jaossa voit-
taja Jarkko 
Lehtonen 
ja J Saari, 
huomaa 
covid19 
etäisyyksien 
noudattami-
nen.

Kiitos Korvenrannan 
järjetelyporukalle. 

Tulokset 10 parasta:
24p Jarkko Lehtonen Austin Cooper
24p J. Saari M-B W124
23p Risto Nieminen Jaguar XJ 40
22p Pertti Lotsari Peugeot 305 SR
22p Kari Mattila Opel Kadett City
21p Olli Turunen Buick Skylark
20p Pentti Pihlaja-Kuhna NSU RO 80
19,5p Hannu Kainulainen
          Nissan Sunny Coupe
19p Eero Aaltonen Citroen DS
19p Juha Laakso Ford Skyliner

Tervetuloa Huovilaan taas ensi 
kesänä elokuun ensimmäisenä 
tiistaina. 

   Kari Korvenranta

Ensimmäinen rastitehtävä tehtiin ennen 
starttia Hollolan kirkon parkkipaikalla.
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Bedfordiin varamoottori

Bedfordin moottori on ollut ison latokui-
vurin puhallinta pyörittämässä Asikkalas-
sa. Raunion Matti viljeli heinää myyntiin 
ja paalasi heinät isoihin pyöröpaaleihin, 
ne kuivattiin lopuksi latokuivaamossa jos 
säät ei suosineet. Heinänkuivaus loppui 
muutama vuosi sitten ja kuivaamo on nyt 
Matin yrityksen, Asikkalan telttapalvelun 
varastona.  Matti kyseli olisiko mootto-
rille käyttöä kun tiesi kerhoautostamme, 
Rantasen Seppo ja Pikkaraisen Matti kä-
vivät asiantuntijana katsomassa mootto-
ria.  Kaupat syntyivät edulliseen hintaan 

ja Petterimme sai varamoottorin. Kiitos 
Matille, tarpeeseen tuli.

Mallasjuoman Scania nähtiin Asikkalan 
suunnalla, taisi olla moottorin haku reis-
sulla.

Seppo ja Matti ovat jo koekäyttäneet 
moottoria muutaman tunnin, ja hyväk-
si todenneet. Suunnitteilla on moottorin 
vaihto, ehkä ensi talvena.

Olemma samalla korjailemassa ja huol-
tamassa Bedforin perää ja ohjausta.  

    Antti
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Talkoot hallilla

Heikki ja Teemu metsurin hom-
missa, tontin takarajalle
saatiin runsaasti lisää parkkitilaa.

Ulkoalueen siivoustalkoot hallilla 
7.7.20. Koronatilanteesta johtuen talkoo-
porukkaa kutsuttiin rajoitetusti ja löysän 
vapaaehtoisesti kasaan.

Hallin ison nosto-oven tiivisteet ovat 
odotelleet vaihtajaa jo pidemmän aikaa, 
olivat nyt työlistalla. Piha-alueen nur-
mikot ja rajan puut vaativat myös vähän 
kuritusta. Porukka taisi olla paikalla noin 
15 henkilöä. Naiset siivoilivat sisällä ja 
tietenkin keittivät talkookahvit.

Teemu toi Motopalvelulta kaikki tar-
vittavat koneet, henkilönostin, monenlai-
sia leikkureita ja oksasilppurin. Toivasen 
Heikillä oli mukanaan metsurin varusteet. 
Hyvää jälkeä syntyi, kiitos kaikille, ja eri-
tyskiitos koneiden lainaajille.

Miehet ehtivät siinä samalla jo vähän 
korjata Ford kuorma-autoakin.

          Pena

Rauhalan 
Jukka sai 

hoidella 
nurmikon 

leikkuita 
oikein päältä

ajettavalla.
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Teemu, Jukka 
ja Hannu 
tekevät oksista 
selvää jälkeä, 
oli muuten 
tehokas silp-
puri Motopal-
velulta, 
paikalle jäi 
vain pari 
pientä
karikekasaa.

Tässä katko-
taan konttien 

alle varatut
painekyllästetyt 
paalut sopivan 

mittaisiksi.

Pentti ja Teemu 
virittelemässä hen-
kilönostinta oven
tiivisteen vaihtoon.

Hallin kontteihin 
murtauduttiin
Orimattilan hallin pihassa oleviin kontteihin 
murtauduttiin 3-5.7. -20 välisenä aikana. 
Kahden kontin lukkorauta oli antautunut 
voimapihtien käsittelyssä. Konteissa ole-
vasta turhasta romusta ei suinkaan päästy 
eroon, vain kaasupullot olivat kelvanneet, 
ja ehkä niiden kuljettamiseen oli tarvittu 
maitokärryt jotka olivat hävinneet.
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Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys 
pyysi Fordiamme keikka-autoksi Anttilan-
mäen Kyläjuhlaan 9.8.2020, Kyläjuhla oli 
järjestyksessään IV.

Etelärinteen Pojat, Swing Society esitti 
jazz- ja swingmusiikkia museokuorma-
autonmme lavalta Anttilanmäen miniky-
läjuhlan aikaan. Juhla järjestettiin vähän 
mininä koronasuositusten takia. 

Karavaani kulkiessa iloinen jazz-mu-
siikki soi polveillen Anttilanmäen teitä ja 
kujia pitkin. Soittoporukka kulki Polkuka-
tu, Kittelänkatu, Vihdinkujan ja Umpiku-
jan risteys, Anttilankadun ja Vilhonkadun 
risteys.

Musisointia pystyi seuraamaan korona-
suositusten mukaisesti myös Facebook-
livenä Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdis-
tyksen sivulta.Kyläjuhla toteutettiin täysin 
talkoovoimin. Järjestäjä on Anttilanmäki-
Kittelän asukasyhdistys.

Fordiamme kyläjuhlaan olivat viemässä 
Juha Suomi ja Matti Pikkarainen. Ker-
homme sai keikasta vähän bensarahaa.

Kerhon Ford keikalla Anttilanmäellä

Kiitos Matille ja Juhalle, tilaaja, soittajat 
ja yleisö olivat kokemaansa erittäin tyyty-
väisiä.    Pena

Soittomiehet vaihtamassa paikkaa, Matti 
kertoi. että ohjaustehostin olisi ollut tar-
peen Anttilanmäen kapeilla kujilla. 

Nyt olisi vihdoin aika löytää uusi 
toimittaja Vellamobiiliin (jäsenkirjee-
seen).

Melkein 700 jäsenen joukosta var-
maan löytyy nuorempaakin näkemystä 
kehittämään lehteä oikeaksi tiedotus-
lehdeksi. Onhan noin suuressa joukos-
sa oikeitakin kynähenkilöitä.

Kerätessäni tietoa Vellamobiilin al-
kutaipaleelta ja huomasin että sama 
kääkkä on kyhännyt lehteä 2001 alka-

en, ylläpitänyt kerhon kotisivua sitäkin 
kauemmin.

Ilmoittautukaa, ilmiantakaa ehdo-
tuksia hallitukselle.

Pena

Haetaan Toimittajaa
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VANHOJEN 
AJONEUVOJEN 
ILTA MOMMILAN 
KYLÄKAUPALLA 23.6. 20

Mommilan Kyläpuodin pihapiirissä ta-
pahtuman suhteen on tehty paljon toimen-
piteitä jotta viranomaisten koronaohjeis-
tukset pystyttiin toteuttamaan. Väkimäärä 
pidettiin valvotusti alle suositusrajan eli 
alle 500:ssa. En tiedä onnistuttiinko, mut-
ta ainakaan minä en 16:30 enää päässyt 
alueelle, vaan ohjattiin takaisin tulotien 
varteen, kävellen kyllä pääsi.

Illan musiikkia tyrkkäs nuori rautalan-
kayhtye Eva & The Tones, Ilma oli suo-

tuisa ja kaikki viihtyi. Kuvassa Orimat-
tilalaista edustusta kahdella pitkähköllä 
Buick’illa.      PENA

C FORCE 450 EFI
1. ISKUNKESTÄVÄT KÄSISUOJAT

4. JYKEVÄT 25” MAASTORENKAAT

2. VINSSI 2500 LBS

3. 250MM MAAVARA

5. ALUMIINIVANTEET

Messinkitie 5, 16300 Orimattila
Ajoneuvomyynti: 044 553 9800, 0400 492 910
Varaosat/keskus: 03 777 2255
Huolto: 040 500 4935
Avoinna ark. 8.00−17.00

HINTA

5.390€
3 VUODEN TAKUU
NELIVETO [4WD]

ELEKTRONINEN TASAUS-
PYÖRÄSTÖN LUKKO

EFI POLTTOAINERUISKUTUS-
JÄRJESTELMÄ

ERILLISJOUSITUS [TAKANA]

TIETOA

+ toimituskulut 300€

SKANDINAVIAN OSTETUIN MÖNKIJÄMERKKI
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1998 vuoden kesällä, silloinen Padasjo-
en Sanomien päätoimittaja, Leo Eiranen ja 
Päijät-Hämeen Mobilistien puheenjohtaja 
Kalervo Eiranen tekivät ehdotuksen al-
kaa julkaista kerholle omaa lehteä. Lehti 
päätettiin aloittaa ja tekijäksi lupautui alan 
mies, Leo Eiranen, paino aloitettiin myös 
Padasjoen sanomien painotalossa.

1998 ei tiedottamisessa vielä oltu kovin 
yleisesti somen tai kotisivujen tiedotus-
kanavien käytössä joten lehti tarvittiin tie-
dottamiseen ja se korvasi sitä ennen käy-
tössä olevan jäsenkirjekäytännön.

Ensimmäinen lehti ilmestyi ”Vielä ni-
metön” nimellä ja siinä pyydettiin ehdo-
tuksia lehden nimeksi. Seuraavaan lehteen 
saatiinkin jo sopiva nimiehdotus, VEL-
LAMOBIILI. Muistelen että ehdotuksen 
olisi tehnyt Reino Wallenius, korjatkaa jos 
muistan väärin.

Leo Eiranen taittoi lehteä 2/2002 saakka 
ja hänen yrityksensä, sittemmin Padasjo-

en Sanomat, painoi lehteä melkein näihin 
päiviin saakka.

Leo Eiranen oli monitoimimies, päähar-
rastus taisi olla moottoripyörät. Hän osal-
listui myös aktiivisesti moottoripyöräker-
hojen järjestötoimintaan.

Leo Eiranen ja Vellamobiili -lehden 
alkutaival

Leon BLIXT -moottoripyöräprojekti
Leo oli saanut pyörän 1962 sedältään 

ollessaan 14 vuotias. Ensin sillä ajettiin 
”peltopyöränä” ja sittemmin Leo entisöi 
pyöränsä museoajoneuvoksi.
Moottoripyörä: Nyman Blixt, vm. 1952 
Valmistaja: Nymanbolagen Ab, 
      Upsala Ruotsi 
Moottori: Sachs SM51, 2-tahtinen, 
   147 cm3, 6 hv/4500 r/min. 

Leo oli syntynyt 1947 Raumalla ja kuoli 
vaikean sairauden murtamana lopputal-
vesta 2020 Orimattilassa.

    Pena  
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 Naisten automobiiliklubin jokavuoti-
set naistenajot järjestettiin 19.7.2020 taas 
kerran lämpimässä, suorastaan helteisessä 
kesäsäässä. Ajot starttasivat Vehoniemen 
automuseolta ja matkaa taitettiin Kanga-
salan maisemissa vierailukohteina mm. 
Haralanharjun näkötorni, Kangasala-talo 
ja Kimmo Pyykkö-taidemuseo, vaateteh-
das Tam-Silk Oy ja Mobilia.

Liekö korona-ajan tapahtumien vähyys 
saanut naismobilistit sankoin joukoin 
liikenteeseen, kun osallistujia oli 49 au-
tokuntaa. Tapahtuma sujui kuitenkin hy-
vin, vaikka oltiinkin koko ajan hieman 
aikataulusta jäljessä. Lounaan yhteydessä 
nähtiin myös Pin-up Petrols ry:n hieno 
vintege-muotinäytös. Ja on sanomattakin 
selvää, että tyylikkäitä leidejä oli myös 
rateissa! Kiitos Vehoniemen Leila Suuta-
riselle joukkoineen järjestelyistä!

          T: Mari

Naisten ajot Kangasalalla

Autot siistissä rivissä Mobiliassa.

Tauko Haralanharjulla
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Hämeen mobilistit kutsuivat kerhomme 
vierailulle heidän hallilleen Harvialaan. 
Vierailu toteutettiin 21.7.20. Kokoon-
nuimme ensin Hämeenkosken Koskikar-
tanolla Tampereentien varrella. Paikalle 
ilmestyi lähes 30 autokuntaa. Puoli kuu-
den maissa lähdimme letkassa mutkaista 
reittiä, tie 292 Kataloisen kautta, kohti 
Harvialaan.

Hämeen Mobilistit tarjosivat iltapalana 
grillimakkaraan ja pullakahvin, kiitos hie-
nosta tarjoiluista.

Hämeen Mobilistit Ry on perustettu 
1991, jäseniä tällä hetkellä 320. Heillä on 
uudehko halli Hämeenlinnan Harvialan 
kaupunginosassa. Hallilla oli yhdistyksen 
omia ajoneuvoja, Reo vm. 1934 linja-
auto, Federal vm. 1937 paloauto ja Sisun 
maastokuorma-auto, vm. 1986. Hallilla oli 
myös ajanmukaiset kokoustilat.

Vierailuajelu 
Hämeen Mobilistien 
hallille Harvialaan

Hämeen Mobilistien päätaphtuma, Häl-
läpyörämarkkinat ovat koronan takia jää-
neet pitämättä tänä vuonna. Pystyvät pi-
tämään tulevan Elosawutus -tapahtuman 
22.8.2020 Parolan Panssarimuseolla. 

Tutustu lisää heidän toimintaansa hyvin 
toteutetuilta kotisivuilta. https://www.ha-
meenmobilistit.fi/

    
Pena 

Antti Vähälä 
ja Matti Pik-
karainen 
luovuttamassa 
tuliaislahjaa 
varapuheen-
johtaja Juha 
Niskaselle.

Hämeen Mobi-
litien hallilla. 
Autot, Reo vm. 
1934 linja-auto, 
Federal vm. 
1937 paloauto.







Vellamob i i l i 15

Jäsenasiat
Jäsenmäärä on nyt 675.
Jäsenmaksuja on maksamatta 4, näistä 
maksamattomista jäsenmaksuista tulemme 
vielä lähettämään muistutuksen ja eräpäivän 
jälkeen poistamme rekisteristä.
Ottaen huomioon jäsenmäärän, maksamiset 
ovat sujuneet erinomaisesti.
Kaikille jäsenille on nykyisessä SAHK:n 
rekisterissä omat käyttäjätunnukset ja sa-
lasanat. Ilmoitelkaa sähköpostiosoitteita 
jos haluatte jäsenrekisterin tunnukset ja 
salasanan.
Nettisivuillamme on liity jäseneksi -lomake, 
helppo liittyä ja maksaa 40 euroa.
Automobiili- ja Vellamobiili lehti posti-
tetaan SAHK:n rekisterin osoitetietojen 

perusteella. Jäsentiedotteet lähetetään s-pos-
tijakelulistalla jäsenrekisteristä. Kannattaa 
siis ilmoitella s-postiosoitteensa jäsenrekis-
teriin niin varmistaa itselleen ajankohtaisen 
tiedonsaannin.
Osoitteen muutokset ja uudet jäsentiedot 
pitää toimittaa kerhon omille jäsenasiain 
hoitajille. 

Jäsenasiain hoitajat: Seija Pikkarainen 
040-7167607 ja Sirpa Tykkyläinen. s-posti: 
phmobili.jasenasiat@phnet.fi.

Toistaiseksi myös Pentti Pihlaja-Kuhna: 
puhelimitse: 044-7889312 sähköpostilla: 
phmobili@phnet.fi kirjallisesti: Päijät-Hä-
meen Mobilistit Ry Autokallentie 5 16300 
Orimattila

Syyskokous
03.11.2020 18:30 Sääntömääräinen syyskokous hallilla Orimattilassa.  Asialistalla sääntöjen 

määräämät asiat, mm. Toimintasuunnitelma ja henkilövalinnat vuodelle 2021.
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Vellamobiili 4/2020 ilmestyy viikolla 51. Ainesto viimeistään 30.11. mennessä!

Päijät-Hämeen Mobilistit ry
Autokallentie 5, 16300 Orimattila

KERHON TOIMIHENKILÖT 2020
Puheenjohtaja Matti Pikkarainen 040-728 2375
Sihteeri Seija Syvänen 044-595 9163
Rahaston hoitaja Pentti Pihlaja-Kuhna 044-788 9312
Museotarkastajat Antti Vähälä 040-555 9265
 Klaus Lindholm 040-726 3725
 Esa Suomi             050-540 0756
 Janne Laaksonen 040-726 5202
Trailerin vuokraus: Esa Suomi 050-540 0756

SAHK, (valtakunnallinen keskusjärjestö) Vanha talvitie 2,  00580 HELSINKI
Puheenjohtaja: Esko Huttunen p. 0400-545 475  toimisto: p. 09-7289 5150, 
fax 09-7289 5151.kotisivu: http://www.sahk.fi, sähköposti: toimisto (at)sahk.fi

Maksut vuonna 2020
–  liittymismaksu   0 euroa
–  jäsenmaksu      40 euroa

Jäsenetuja 2020
–  jäsenlehti ”Automobiili” 5 numeroa/vuosi
–  oman kerhon lehti ”Vellamobiili” 4 numeroa/vuosi
–  alennetut museoajoneuvon tarkastusmaksut
–  kerhon omien museoajoneuvotarkastajien neuvonta

toimintaa
–  mukavat jäsentapahtumat, 
 ajelut yms. 
–  kuukausikokoukset ja 
 vierailut
–  Rompetori Lahden 
 Jokimaalla toukokuussa

Kerhotapahtumat
Tulevia tapahtumia on kirjattu kalenteriin, mutta seuraamme valtiovallan asettamia rajoituksia ja 
toimimme niiden mukaisesti. Suunnitelmissa on tarkoitus pitää normaalit kokoukset hallilla. 
Ajankohtaista tietoa tapahtumista saa nettisivuillamme ja tiedotuksilla sähköpostilla.
Olemme hallituksessa käyneet myös keskusteluja pikkujoulun järjestämisestä 28.11, 
paikka jossain riittävän väljissä tiloissa, jää nähtäväksi antaako yleinen koronatilanne siihen 
mahdollisuuksia.
Kokoukset ja tapahtumat
12.09.2020 10:00  Mobilistihulinat Camping Sysmä 

Vanhojen autojen kokoontumisajot, kirppis ja iltajuhlat Kirppis 10 - 14 sen 
jälkeen vaikka joku mobilisti visailu.

15.09.2020 18:00  Syyskuun tapaamisilta hallilla Orimattilassa
06.10.2020 18:30  Lokakuun kuukausikokous Hallilla Orimattilassa
20.10.2020 18:00  Lokakuun tapaamisilta hallilla Orimattilassa
03.11.2020 18:30  Syyskokous hallilla Orimattilassa
28.11.2020 18:00  Pikkujoulu suunnitteilla 

Paikka hakusessa, huomioidaan myös koronarajoitukset

Tarkista viimetiedot http://www.paijat-hameenmobilistit.fi/


