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Kaartama     Toimintakertomus 2015 
      2016-01-21 
 
Wanhat Masiinat, toimintakertomus vuodelta 2015 
 
1. Hallinto ja kokoukset 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Kari Kaartama (pj), Mika Lönnrot (vpj), Kari Huotari, Arto 
Jussila, Tapani Kuparinen (talous), Lasse Mäkelä ja Jarmo Salminen (siht). Toiminnantarkastajana oli Kalevi 
Differt ja varalla Seppo Pohjonen. 
Vuosikokous pidettiin Klaukkalassa 2015-02-12. Hallitus on kokoontunut 6 kertaa. 
 
2.Tapahtumat 
 
Kevään aikana tehtiin retket Turkuun maaliskuussa Talvi- Heikki markkinoille, huhtikuussa käytiin tutustumassa  
Karkkilassa Nahkion Maatalouskonemuseossa ja toukokuun alussa oli vuorossa retkeily Woikosken 
automuseoon Mäntyharjulla sekä Verlan teollisuusmuseoon Jaalassa. 
 
Huhtikuussa osallistuttiin myös Sveitsinportin Auton järjestämään kevätkarnevaaliin. Mukana oli kymmenkunta 
autoa. 
 
Touko- syyskuussa kokoonnuttiin joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena  torstaina kunnan alueella eri 
paikoissa lukuun ottamatta  syyskuun tapaamista, joka oli Pentti Kostamon tilalla Rengossa. 
 
Rompetori ja Masiina Meeting pidettiin sunnuntaina toukokuun 31. Rajamäellä, Työtehoseuran 
Koulutuskeskuksen pihalla. Järjestelyistä vastasi Mika Lönnrot. Tilaisuuden osallistujamäärä oli edellisten 
vuosien tasolla ja tuotto samaa suuruusluokkaa. Rompetoritalkoihin osallistuneille pidettiin rompetorisauna ja 
palautetilaisuus torstaina 11. kesäkuuta  Vihtilammilla Maataloustuottajien majalla. 
 
Nurmijärviajo ajettiin Tapani Kuparisen laatiman reitin mukaan elokuun alussa. Sää suosi ja matkaan lähti vajaat 
100 ajoneuvoa. Tällä kertaa lähtö oli Klaukkalan jäähallilta ja ajo päättyi Klaukkalan torille. 
 
Mopoajelu ajettiin lauantaina, syyskuun 12. päivä. Lähtö- ja maalipaikkana oli Klaukkalan tori ja mukana oli 27 
mopoilijaa.  Ilmakin suosi ajelua. 
 
Syyskuun 19.päivä osallistuttiin Lepsämä- päivään. Ajoneuvoja oli puolisen tusinaa.  
 
Lokakuussa tehtiin retki Tampereelle rompetorille ja sieltä jatkettiin Sastamalaan. Täällä tutustuttiin ensin 
Vammalan traktorimuseoon ja sen jälkeen käytiin ostoksilla  Rompetori Vettenrannan halleissa.  
 
Pikkujoulu pidettiin marraskuussa Palojoen Nuorisoseuran talolla. 
 
Jäsenet osallistuivat myös lukuisiin muihin tilaisuuksiin kalustollaan. 
 
3.Tiedotus 
 
Jäsenkirjeitä  postitettiin 4 kappaletta ja kotisivuilla, www.wanhatmasiinat.fi, oli informaatioita yhdistyksen 
toiminnasta. Paikallislehdissä oli myös artikkeleita Rompetorista ja Nurmijärviajoista. 
Tiedotuksen tehostamista varten kerättiin edelleen jäsenien sähköpostiosoitteita. 
 
Yhdistyksen 15- vuotisen taipaleen kunniaksi koottiin ja julkaistiin alkuvuosien toiminnasta kuvallinen katsaus, 
jota jaettiin sidosryhmille. 
 
5.Jäsenistö 
Vuoden lopussa oli 193 jäsentä.  
Yhdistys teetti myös pöytästandaarin ja ensimmäiset jaettiin Ilpo Airilalle ja Markus Järvelle. 

http://www.wanhatmasiinat.fi/
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6.Talous 
Jäsenmaksutulot olivat 2760,00 euroa  ja tilinpäätös osoittaa 5202,02 euron  ylijäämää. 
 
Yhdistyksessä suunniteltiin myös Alkon 1950- luvulla rakennettujen  Altian vanhalla tehdasalueella Rajamäellä  
olevien autotallien ostoa yhdistyksen kerhotiloiksi, mutta Altian kanssa ei päästy sopimukseen riittävän 
alhaisesta kauppahinnasta. 


