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Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt fem
gånger under året. Möten har
hållits i Ypäjä 4.2., 23.3., 2.6., 9.10.
och Sjundeå 8.12.
Styrelseledamöterna har inte
lyft mötesarvoden, och inte heller
resekostnadsarvoden.
Vagnskulturveckoslut
i Harjavalta
Sällskapet arrangerade 9-10.4 2016
i samarbete med Emil Cedercreutz
-muséet ett vagnskulturveckoslut.
16 personer var anmälda till seminariet. Bland deltagarna fanns det
också representanter från muséer
i Rauma och Tammerfors.
Föreläsarna bestod av muséets
konservator Sanna PitkäniemiToroska och sällskapets

medlemmar Axel Cedercreutz,
Reijo Kuhakoski, Maija Räihä och
Jenni Mäntynen. Föreläsarna fick
ingen ersättning för sina
uppträdanden.
Stadgeenligt årsmöte
Årsmötet hölls i Harjavalta den
10.4 2016. Till ordförande valdes
Axel Cedercreutz och till

styrelsemedlemmar Margareta
Segersven, Jenni Mäntynen, Maija
Räihä, Isabella Salenius, Heikki
Heiskanen, Carin Knape, Mika
Korpivaara och Karl-Henrik
Jönsson. Till verksamhetsgranskare valdes Raija Rehnberg
och till suppleant Anne Marie
Aminoff. Alla personval gjordes
enhälligt.
Vagnshistorisk utflykt
till Danmark
Sällskapets vårutflykt gjordes
6-8.5 2016 till Danmark. Danska
Vagnshistoriska sällskapet hade
planerat ett tätt tre dagars
program åt de finska gästerna.
Programmet innehöll bla.
Hovstallet och Danmarks mest
betydande vagnssamlingar. Under
resan kördes över 800 kilometer,
när man förflyttade sig mellan
vagnsmuséerna. Resan gjordes till
självkostnadspris.

Oitbacka Gårds traditionsåk
Sällskapets andra traditionsåk
hölls i Kyrkslätt på Oitbacka Gård
den 28.8 2016. I evenemanget
deltog 13 ekipage. Som speaker
fungerade Håkan Wahlman och
som domare Reijo Kuhakoski.
Evenemanget var gratis för
publiken som bestod av flere
hundra glädjande personer i olika
åldrar.
Till vinnare valdes på basis av
domarens poäng kom Maija Räihä
och Jaana Lindfors med Quentin R

och den fina Piano Box Buggy
-vagnen. Röstningen av publikens
favorit vanns av Laihajärvi
husbönderna, Matti Purho,
Markku Mässeli och Pekka
Pakarinen med finnhästen
Vejariski, som drog med loksäle
Antti Mikonpoika Kosos på 1920talet gjorda ”arbets- och
packvagn”. Publiklottningens
vinst, ett 50 euros presentkort,
till Country White -butiken
utlottades till Oitbackas grannby
Bobäck. Traditionsåket noterades
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i Hevosurheilu-tidskriften och
MTV3-sport.
Tammerfors exkursionen
Sällskapets exkursion den 10.9
2016 började vid Tammerfors
muséernas samlingscentral,
golvyta ca 14 000 m2.
I samlingscentralen förvaras
nästan allt som kan tänkas och
föremålen var i en mycket god
ordning. Vårt särintresse var
givetvis hästdragna slädar, giggar
och vagnar av vilket det fanns

mycket. Till vår stora förvåning
hade Tammerfors muséerna på
sina avskrivningslistor mången
släde, kärra och vagn, som erbjöds
åt oss besökare.
Besökarna i Tammerfors
muséerna fick bekanta sig härnäst
med Musécentralen Vapriikki. På
grund av tidsbrist koncentrerade
vi oss närmast på Tammerfors 1918
-utställningen. Från Musécentralen gick vi genom Tallipiha
(stallgården) till Musépalatset
Milavida vars huvudutställning
berättade om släkten von
Nottbecks skeden i Tammerfors.
Sidoutställningen visade glasögonmodet genom tiderna.
Sällskapets medlemsblad med
referat från exkursionen publicerades i Svenska Vagnhistoriska
Sällskapets tidning Ekipage.
Pensionärsåk i Tammerfors
Sällskapet ordnade en gratis häst
och vagn -skjuts för pensionärer i

Tammerfors centrum den 15.9
2016 med rutten TallipihaNäsiparken-Finnlayson kvarteren.
Skjutsningen utfördes av
sällskapets långvariga medlem
droskkusken Markku Saari och
finnhästen Tytön Päämies med en
fin vis-à-vis -vagn, vilken rymmer
fem passagerare utöver kusken.
Mellan körrundorna njöt
pensionärerna av kaffe och
nybakad bulla på Tallipihas
stämningsfulla café. Kaffet och
bullarna bekostade de själv. Vi har
senare fått höra att evenemanget
var mycket uppskattat av
pensionärerna och att händelsen
hade inspirerat till många
konversationer och minnen.
Historisk dag
Den 29.9 2016 kallade vi för en
historisk dag dels för att
Tammerfors muséerna överlät de
på avskrivningslistan varande
åkdonen åt våra medlemmar och
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dels för att händelsen dokumenterades av YLE-tv.
Åkdonens mottagare ersatte åt
Tammerfors stad en administrativ
avgift och undertecknade med
staden ett gåvobrev var gåvans
villkor var nämnda:
”Med detta gåvobrev donerar
Givaren och Gåvomottagaren tar
emot donationen med full ägorätt
med följande villkor:
1. Donationen renoveras främst för
användning.
2. Donationen skall förvaras i
sådana förhållanden och
behandlas på sådant sätt att den
kommer att finnas kvar för
eftervärlden i sin ursprungliga
funktion.
3. Donationen får inte säljas, men
om Gåvomottagaren av en eller
annan orsak vill avstå från
donationen, skall den överlåtas
gratis till ett sådant ställe som
uppfyller kraven ovan.
Donationen överläts gratis åt
Gåvomottagaren med gåvobrevets
underteckning. Gåvomottagaren
förbinder sig att respektera de
etiska principerna i upphovsrätten.”

Renoveringsskolning
av häståkdon i Ypäjä
Hästinstitutet
Sällskapets renoveringsskolning
ordnades 7-9.10 2016 med stöd av
Svenska Kulturfonden och
Hästinstitutet. Utbildningen
bestod i huvudsak av praktiska
övningar med deltagarnas egna
projekt i institutets trä-, metalloch läderverkstäder. För att minska
kostnaderna hade man den här
gången ordnat boendet på en
gårdsinackordering och reducerat
maten till en matbit per dag.
Kursen hade 8 deltagare.
Sällskapets hemsida
www.vagnshistoriska.fi och
fb-gruppen
På hemsidan har det informerats
med ord och bilder om sällskapets
viktigaste händelser. Förutom
hemsidan har sällskapet en
facebook-grupp med namnet
Suomen vaunuhistoriallinen seura.
Gruppen bestod av 116 medlemmar
i slutet av året.

Bidrag
Sällskapet ansökte bidrag av
Museiverket för att grunda en
elektronisk databas av historiskt
värdefulla vagnar. Museiverket
beviljade 2000 euro för resekostnader till projektet.
Sällskapet ansökte om ändring
av bidragets bruk för det primära
behovet var att låta göra en
internet baserad databas, inte att
använda medlet till resekostnader. Ändringen av medlets
användning godkändes, men
2000 euro är för knappt och därför
har sällskapet ansökt om
Museiverket tilläggsbidrag.
För att fortsätta renoveringsskolningen sökte sällskapet
understöd av Svenska Kulturfonden. Beslutet kommer under
våren 2017.
Sällskapet sökte också
understöd av Kone Stiftelsen till
arrangemangen av traditionsåk.
Den här ansökan hade ingen
framgång.
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Medlemmar
I sällskapet medlemsregister är det
71 personmedlemmar och sex
samfundsmedlemmar.
Lillajulslunch i
Musépalatset Milavida
Sällskapets lillajulslunch hölls i
Tammerfors i Musépalatset
Milavida den 26.11 2016. I inbjudan
nämndes att man önskade att
deltagarna skulle bära hatt eller
mössa. Alla gästerna hade uppfyllt
önskan. Den överlägset äldsta
huvudbonaden bar Tammerfors
muséernas musémästare Kim
Karvinen. Han var klädd i en
medeltida soldats hjälm. Den bästa
hatten eller mössan kombinerad
med den bästa historien röstningen vann Reijo Kuhakoski. Han
farmförde en kort och gripande
berättelse om varför han inte satt
hatten på huvudet utan bar den
bara i händerna. Hatten var en
sylinderhatt med sorgeband och
sorgerosett.
Markku Saari belönades med
körhandskar för hans utmärkta
prestation för att genomföra
pensionärsåket. På lunchen framfördes sång i solo och man sjöng
också tillsammans. Som lillajulspresent fick deltagarna poeten
Hilja Mörsäris diktsamling
”Menneet meissä” med Bo
Carpelans översättning ” I minnet”.
Evenemanget var stämningsfullt
och trivsamt.
Styrelsen

