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Taipalsaaren Wanhat Masinat    Tiedote 
Eero Juntunen     2.8.2018  
      

Vanhojen traktoreiden historia-ajo Lappeenrannan linnoitukseen lauantaina 11.8.2018 sekä 
osallistuminen Linnoituksen vanhan kaupungin päivien tapahtumaan 

Taipalsaarella, Savitaipaleella, Lemillä ja Lappeenrannan alueella 
toimivat vanhojen traktoreiden harrastajakerhot toteuttavat historia-
ajon Lappeenrannan linnoitukseen 11.8.2018.  

Mukana tapahtumassa ovat Taipalsaaren Wanhat Masinat, Lemin 
Rasvanäpit, Lennuksen Avotraktoriklubi Savitaipaleelta, Wilkjärven 
Winssikerho ja Partalan Siivapyöräkerho  

Tämä on jo toinen kerta, kun kokoontumisajo tapahtuu Linnoitukseen. Viime vuonna kokoontumisajo 
Linnoitukseen tehtiin Suomi 100 vuotta teemalla 26.8.2017. Tapahtumaan osallistui tuolloin kaikkiaan 72 
vanhaa traktoria ja kuljettajaa. 

Vanhojen traktoreiden historia-ajolla halutaan tuoda esille maatalouden koneellistumisen historia ja 
merkitys suomalaisen maatalouden ja elintarviketuotannon keskeisenä tekijänä niin historian valossa kuin 
myös tänä päivänä.  Historia-ajo on myös esimerkki hyvästä yhteistyöstä eri yhdistysten välillä. 

Tänä vuonna vanhojen traktoreiden historia-ajolla halutaan juhlistaa Suomen Kotiseutuliiton 
valtakunnallisia kotiseutupäiviä, jotka pidetään Lappeenrannassa to-su 9.-12.8.2018.  Kuin myös 
Lappeenrannan satamatorilla 10 -11.8.2018 osana valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelmaa pidettäviä 
kotiseutumarkkinoita. Vanhojen traktoreiden historia-ajo linnoitukseen lauantaina 11.8.2018 tuokin 
kotiseutupäivien ohjelmaan mielenkiintoisen lisän ja katsottavaa tapahtumiin osallistuville.  

Tavoitteena on saada 60 -70 vanhaa traktoria mukaan vanhojen traktoreiden historia-ajoon ja sen 
sisääntuloparaatiin Linnoituksessa sekä sen jälkeiseen muuhun oheisohjelmaan Katariinan torilla 
Linnoituksessa. 

Vanhojen traktoreiden historia-ajo Linnoitukseen on myös ” Linnoituksen Vanhan kaupungin 
päivien” yhtenä ohjelmanumerona lauantaina 11.8.2018. Sisääntuloparaati nimittäin avaa ” 
Linnoituksen Vanhan kaupungin päivien ohjelman lauantaina klo 10.00. 

Vanhojen traktoreiden historia-ajon sisääntuloparaati Lappeenrannan linnoitukseen tapahtuu klo 10.00 
Viipurin portin kautta, josta vanhojen traktoreiden paraati 
etenee linnoitukseen Katariinan torille.  
Klo 11.00 tapahtuu vanhojen traktoreiden historia-ajon 
”yhteiskonsertti & äänenavaus”, jonka jälkeen ohjelmassa 
on Linnoituksen uuden isännän tapaaminen ja tervehdys 
sekä myös konekerhojen edustajien tervehdykset.  

Tapahtumassa on mahdollisuus tutustua vanhoihin 
traktoreihin sekä niiden omistajiin koko päivän ajan.  
Tapahtumassa tavataan mahdollisesti myös Linnoituksen 
uuden isännän ohella myös muita lähikuntien vastavalittuja 
kunniakuntalaisia vuosimallia 2018.  

 

Konemiehet joutuvat heräämään lauantaiaamuna aikasin, jotta ennättävät ajoissa Linnoitukseen. 
Kaukaisimmat vanhat traktorit kuskeineen kun lähtevät Savitaipaleelta ja Luumäeltä asti. Vanhat traktorit 
kuskeineen saapuvat aikaisin aamulla 11.8.2018 Lappeenrantaan. Kokoontuminen paraatiin tapahtuu 
Hankkijan etupihalla klo 08.15 alkaen, jossa tehdään alkuvalmistelut ja huoltotoimet. Samalla saadaan 
myös Hankkijan tarjoamana etupihalla aamukahvit ja pientä purtavaa. Hankkijalta vanhojen traktoreiden 
kulkue starttaa klo 09.15 kohti Lappeenrannan linnoitusta. Reitti Linnoitukseen kulkee Partekin kautta 
Simolankadulle ja siitä edelleen kaupungin läpi Taipalsaaren tielle S-Marketin liikenneympyrään. 
Liikenneympyrästä reitti suuntautuu sitten kohti linnoitusta. Linnoitukseen saavutaan sataman kautta 
kiertäen. Satamatorin vanhat traktorit kulkue ohittaa yhtenäisenä kulkueena klo 09.50- 09.55. Ja Katariinan 
torille saavutaan sitten klo 10.00. 
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Lisätietoja vanhojen traktoreiden historia-ajosta 11.8.2018 antavat 

 

Taipalsaaren Wanhat Masinat   Eero Juntunen, puh. 0400 – 372857 
    eero.juntunen@pp1.inet.fi 

Markku Hulkkonen, puh. 400 - 911 598 
    kmkhulkkonen@gmail.com 
  
 
Lemin Rasvanäpit   Markku Pesari, puh. 0400 – 187653 
    markku.pesari@pp.inet.fi 
 
Wilkjärven Winssikerho Jari Karhu, puh. 050 - 4093685  

jari.karhu@mittauskeskus.fi 
  

Lennuksen Avotraktoriklubi  Eero Kaasalainen, puh. 040 020 9297 
    marja.laari@gmail.com 
 
Partalan Siivapyöräkerho   Juha Kuorttinen, puh. 040 – 553 8499 
    juha.kuorttinen@pp.inet.fi 
  
 
Lisätietoja  Elävä linnoitus ry:n / Vanhan kaupungin päivät puolesta lisätietoja antavat 
 
Elävä linnoitus ry / Raili Leino, puh, 0400 – 251 740;  e-mail: raili.leino@pp1.inet.fi 
   

 
 

Kuvia viime vuoden vanhojen traktoreiden historia-ajosta linnoitukseen 26.8.2017 

 

Kuva 1. Vanhat traktorit  Hankkijan pihalla valmiina lähtöön paraatiin Linnoitukseen 26.8.2017 

Kuva 2.  Taipalsaaren Wanhat Masinat saapuu linnoitukseen 26.8.2017 

Kuva 3. Maaseutu ja kaupunki kohtasivat vanhojen traktorien historia-ajossa Linnoituksessa 26.8.2017 
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