
Historiaa 

Imatra-Lappeenranta alueelle oli vuonna 1989 perustettu uusi Vete-

raaniajoneuvokerho, Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneuvot ry. E-KVA:n 

jäsenistöllä oli yhteyksiä Mikkelin Mobilistit r.y. henkilöihin. Näiden 

yhteyksien pohjalta sovittiin kesällä 1992 kerhojen saunaillasta elo-

kuussa Suomenniemellä, Kuolimon rannalla toimivalla Martan Tu-

valla (nykyisin Kiesilän Kievarin ). Niinpä eteläsavolaiset ja etelä-

karjalaiset vanhojen ajoneuvojen harrastajat kokoontuivat vaihta-

maan kuulumisia ja tutkailemaan toistensa kalustoa. Juttu luisti ja 

saunominenkin aloitettiin mukavissa merkeissä. Omatoimisuutta 

kuitenkin tarvittiin, sillä ensi alkuun löylyissä oli outo aromi. Ne 

tuoksuivat kuin liimalle. Niinpä järvestä saunalle vettä imeneen put-

ken alkupää käytiin puhdistamassa vanhoista lehdistä ja kuolleista 

sammakoista. Sen jälkeen saunominen alkoi sujua. Illan kuluessa 

todettiin, että kerhojen yhteistoiminnalle oli tilauksensa. Lieneekö 

noiden aromikkaiden alkulöylyjen syytä, mutta joka tapauksessa 

puheissa nousi esille sellainenkin yltiöpäinen ajatus, että järjestet-

täisiin kaksipäiväiset, veteraaniajoneuvoille tarkoitetut ajot, joissa  

kierrettäisiin Saimaa. Sopivaksi ajankohdaksi todettiin juhannuksen 

jälkeinen viikonvaihde.  

Asiaa ideoimaan kokoonnuttiin seuravana talvena Lappeenrantaan 

Esko Paakkarin ( E-KVA:n silloinen varapuheenjohtaja ja MA tar-

kastaja ) kotiin. E-KVA:n puolelta mukana olivat myös kerhon pu-

heenjohtaja Tuomo Vormisto ja sihteeri Juha Varis. Mikkelin Mobi-

listien puolelta mukana olivat kerhon pu-

heenjohtaja Raimo Koljonen, perustaja-

jäseniin kuulunut pitkän linjan mobilistit 

Seppo Siitari sekä Paavo Kokkonen ja 

Juha Ruuth. Lopputuloksena oli päätös, 

että seuraavana kesänä järjestetään 

kaksipäiväinen ajotapahtuma ajoreitillä, jolla olisi mittaa reilut 300 

km. Ensimmäisen Suur-Saimaan Ympäriajojen lähtöpakaksi 



sovittiin Mikkeli. Osanottajien yöpymis- ja iltajuhlapaikaksi valittiin 

hotelli Vuoksenhovi Imatralla. Tehtävärasteja kummallekin ajopäi-

välle olisi viisi ( 5 ) ja kumpikin järjestävä kerho  vastaisi viiden teh-

tävärastin toteuttamisesta. Ennakkoon sovittiin myös, että tappio tai 

ylijäämä jaettaisiin tasan järjestävien kerhojen kesken.  

Ensimmäisiin Suur-Saimaan Ympä-

riajohin osanottajat kutsuttiin SA-

HK:n lehdessä Hyrysysyssä julkais-

tulla ilmoituksella. Aiemmin Mikkelin 

seudulla järjestetyissä Visulahti-

ajoissa mukana olleille viesti uusi-

muotoisista ajoista pyrittiin välittä-

mään myös suusta-suuhun -menetelmällä.  

Ensimmäisiin Suur-Saimaan Ym-

päriajoihin 26 – 27.6.1993 ilmoit-

tautui ennakolta yhteensä 42 ajo-

neuvokuntaa. Lähtöpaikalla jälki-

ilmoittautujina tuli mukaan vielä 

10 ajoneuvokuntaa. Mukana ol-

leet arvostivat kaksipäiväisessä 

ajotapahtumassa kiireettömyyttä sekä sitä, että voi tutustua toisiin 

osanottajiin ja heidän kalustoonsa ihan toisella tavalla kuin mihin oli 

totuttu. Iltajuhlan yhteyteen Imatran Vuoksenhovin pihalle syntyi 

luonnostaan ajoneuvonäyttely. Reitti kiersi lauantaina Mikkelistä – 

Anttolaan – Puumalaan – Ruokolahden kautta illaksi Imatralle. Sun-

nuntaina matka jatkui E-KVA:n automuseolta – Joutsenon – Lap-

peenrannan ja Savitaipaleen kautta maaliin Mikkeliin. Vuoden 1993 

jälkeen Suur-Saimaan Ympäriajoja on järjestetty joka vuosi. Lähtö- 



ja maalipaikkana on parittomina vuosina ollut Mikkeli ja parillisina 

vuosina Lappeenranta.  

Vuoden 1994 Suur-Saimaan Ympäriajoihin otti osaa jo 71 ajoneu-

vokuntaa, näistä oli 36 sellaisia, jotka olivat olleet mukana edellis-

vuotisissakin ajoissa. Kymmenensien Suur-Saimaan Ympäriajojen 

iltajuhlassa vuonna 2002 Mikkelin Nuijamiehessä voitiin luovuttaa 

Ajoneuvoksen kunniakirja yhteensä 11 henkilölle osanotosta kaik-

kiin siihen mennessä järjestettyihin Suur-Saimaan Ympäriajoihin. 

Järjestystalkoissa oli sen vuoden ajoissa kaikkiaan noin 80 talkoo-

laista E-KVA:n ja Mikkelin Mobilistien jäsenistöstä ja heidän perhe- 

ja tuttavapiiristään.  Ajojen suosio on säilynyt vankkana. Vuoden 

2008 Suur-Saimaan Ympäriajojen yhteydessä Ajoneuvoksen kun-

niakirjan sai kaikkiaan kuusi ( 6 ) ajoneuvon kuljettajaa. Yksi uusi-

sista kunniakirjan saajista oli Emilia Juvonen Espoosta. Hän saa-

vutti ensimmäisenä naisena Ajoneuvoksen tittelin. Ajoneuvosten 

määrä nousi kesällä 2008 46:een.  

Suur-Saimaan Ympäriajoihin on liittynyt alusta saakka myös Asu – 

Ajoneuvo -kilpailu. Kilpailussa ajoneuvokunnan asun pitää vastata 

mahdollisemman hyvin ajoneuvon valmistusvuoden asua.  

Asu-Ajoneuvo –kisa uudistui vuonna 

2001, jolloin siirryttiin videoituihin 

”live-esityksiin”. Niissä matkaajat 

esittivät lyhyehkön, 1-2 minuutin mit-

taisen stoorin muodossa, minne ol-

tiin menossa, mistä tulossa tai mitä 

tilaisuutta/tilannetta varten pukeu-

duttu näihin kulkupelin valmistus-

vuotta vastaaviin tamineisiin. Palki-

tuksi tulleiden ajoneuvokuntien esityk-

set katsottiin sitten joukolla iltajuhlan 

yhteydessä. Tämä uusi, Erkki Pettisen 

alun perin ideoima toteutustapa he-

rätti alkuun purnaustakin, mutta osoitti 

seuraavina vuosina 



elinvoimaisuutensa ja on muodostunut jo kiinteäksi osaksi Suur-

Saimaan Ympäriajoja.  

Ajoneuvoksen tittelin ja kunniakirjan saa, kun on ollut 10  kertaa 

kuljettajana Suur-Saimaan Ympäriajoissa. Ajonestorin tittelin ja 

kunniakirjan saa, kun on ollut 20 kertaa kuljettajana Suur-Saimaan 

Ympäriajoissa. Ajomestarin tittelin ja kunniakirjan saa, vastaavasti 

kun on ollut 25 kertaa Suur-Saimaan ympäriajoissa kuljettajana. 

Ajomestarin tittelit jaettiin ensimmäisen kerran 2017 ja Ajomesta-

reita nimettiin yhteensä kolme ( 3 )  eli he olivat olleet mukana kul-

jettajina kaikissa 25:ssä Suur-Saimaan Ympäriajoissa. Ajomestarin 

tittelin saivat: Olli Aho Inkeroisista, Jaakko Riihelä Lahdesta ja 

Olavi Nenonen Pieksämäeltä. 

Ajoihin ilmoittautuneitten määrä on lisääntynyt 

koko ajan. Nyt 2019 järjestettävään 27:n SSYA 

tapahtumaan on ilmoittautunut yli 400 ajoneu-

vokuntaa. Maksimimäärä, jolla ajot voidaan 

kunniakkaasti hoitaa, on 300 ajoneuvokuntaa.  

Nuorin kuljettaja on ollut 15 v ja vanhimmat yli 

80 v. Nuorimmat kartanlukijat ovat olleet alle 6 

kk ikäisiä. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suur-Saimaan Ympäriajot 1993 tulokset   

                               

 Ajoissa on ollut mukana autokuntia Suomalaisten lisäksi: Ruot-

sista, Venäjältä, Saksasta, Luxenburgista ja Englannista. 



Kaukaisin ajoneuvon kuljettaja on ollut Uuden Seelannin kansalai-

nen ( asuu kylläkin Jyväskylässä ). Vuosittain ulkomaalaisten auto-

kuntien määrä on n. kymmenen ( 10 )  

Osanottajien kehitys viiden ( 5 ) vuoden jaksoissa: 

1993  42  ajoneuvokuntaa  

1998 110 

2003 128 

2008 158 

2013 230 

2017 270 25-vuotis juhla-ajo 

2019 300                                       

Vuodet 

1 = 1993 

2 = 1998 

3 = 2003 

4 = 2008 

5 = 2013 

6 = 2017 

7 = 2019 
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Ensimmäisinä 

vuosina oli osan-

ottajina pääasi-

assa henkilöau-

toja, ja ajoneuvo-

jen ikä oli vähin-

tään 26 vuotta. 

Varsin pian tuli 

omat sarjansa  

myös Hyötyajo-

neuvoille ja moot-

toripyörille. MA auto iän noustessa 30 vuoteen vuodesta 2008 al-

kaen osallistuneiden ajoneuvojen ikä kohosi  myös tuohon MA ikä-

luokkaan. 

Vanhin Suur-Saimaan kiertoon 

lähtenyt ajoneuvo on ollut 1909 

valmistettu     T-Ford Touring 

kuva auton omistaja Risto Sih-

vola 

Ajojen suosio on ollut jatkuvasti 

kasvava. Jo 2000-luvun alusta 

alkaen järjestäjät ovat painineet 

sen pulman kanssa, miten kaikki 

halukkaat tulijat saataisiin sopi-

maan mukaan. Omat rajoituk-

sensa asettavat sekä iltajuhlaan riittävät tilat että aikataulun veny-

minen väen lisääntyessä. Vuodesta 2013 (21. ajokerta) alkaen läh-

tijöitten starttiväli muuttui minuutista 45 sekunniksi, jolla keinolla 

kaikki ennakkoilmoittautuneet saatiin mahtumaan mukaan sen vuo-

den ajoihin. Kokeiltu on sekä järjestävien kerhojen ”omalle väelle” 

asetettuja kiintiöitä että ajoneuvojen ikään ja harvinaisuuteen pe-

rustuvia kriteereitä. Eipä tässä yhteydessä ole kokonaan voitu 



välttyä eripuraltakaan, vaikka osanottajien valintakriteerit ovat en-

nalta tiedossa ja yleisesti hyväksyttävissä. 2019 ilmoittautuneita on 

yli 400 ajoneuvokuntaa.   

Vielä Suur-Saimaan Ympäriajojen alkuvuosina vanhemmalle ajo-

neuvokalustolle, erityisesti nk. kanttiautoille järjestettiin oma erilli-

nen tapahtumansa, Hyvinkään – Järvenpään seudulla ajettu Esko 

Vainion Muistoajo ja Suur-Saimaan Ympäriajot oli pitkähkön ajoreit-

tinsäkin vuoksi lähinnä nuoremmalle kalustolle soveltuva tapah-

tuma. ”Kanttiautojen” erillistapahtuman elinvoima hiipui kuitenkin jo 

90-luvun kuluessa ja iäkkäämpääkin kalustoa on tullut mukaan Sai-

maata kiertämään vuodesta toiseen. ”Kanttiautojen” osuus on kui-

tenkin vähentynyt selvästi 2000-luvulla, samalla kun kaikkien ajota-

pahtumaamme osallistuvien ajoneuvojen keski-ikä on noussut ta-

saisesti. 2010 luvulla se on ollut jo yli 50 vuotta. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, että Saimaata kierrettäisiin vuodesta toiseen sa-

malla joukolla, jonka kalusto vain vanhenee. Päinvastoin, osanotta-

jajoukossa on vuodesta toiseen melkoista vaihtumista. Keskimäärin 

Suur-Saimaan ympäriajoihin osallistuvista ajoneuvokunnista n. 60 

on viime vuosina ollut sellaisia, jotka ovat mukana tapahtumassa 

ensimmäistä kertaa.  

RR and PK 14.03.2019 


