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Puheenjohtajan palsta
Yhdestoista vuosi on menossa Ajk Turun kilta ry:n puheenjohtajana. Aika on mennyt nopeasti. Vielä olisi ollut mahdollisuus kahden
vuoden jaksoon, mutta muuttuneet olosuhteet saivat minut luopumaan puheenjohtajuudesta. Oikeastaan olisi pitänyt jäädä pois
jo kaksi vuotta aiemmin. Puheejohtajuuteni
alkoi äkkinäisesti, kun edellinen puheenjohtaja sairastui. Kuitenkin hän, Jorma Viljanen,
oli lyhyen toimikautensa aikana laatinut erittäin hyvät toimintakriteerit. Minun oli helppo
niitä toteuttaa ja sain kiitokset, jotka kuuluivat Jormalle. Tässä ne nyt menevät hänelle.
Valtaosaltaan toteuttaminen kuitenkin meni
erinomaisten toiminnanjohtajan ja sihteerin
kautta.
Toiminnanjohtajan sairastuminen muutti valtavasti toiminnan painopistettä puheenjohtajan suuntaan ja sihteerin äkillinen poismeno lisäsi sitä entisestään. Toiminnanjohtajan pestiä en pystynyt järjestämään entiselle erinomaiselle tasolleen – sillä on nyt oma
vaatimaton tasonsa. Toivottavasti se siitä kohenee nimensä mukaiseksi, toiminnanjohtajaksi.
Puheenjohtajuuteni alkumetreillä 2.Er.Autokomppania lakkautettiin ja automiehet siirrettiin Säkylään ja Niinisaloon. Moni sanoi,
että tämä on Autokillan loppu, mutta olin eri
mieltä ja pyysin tapaamista Porin prikaatin
komentajalta Säkylästä ja Tykistö prikaatin
komentajalta Niinisalosta. Molemmille varuskunnille olen hyvin kiitollinen, sillä meidät,
Ajk Turun kilta, hyväksyttiin mielestäni ilo-

mielin yhteistyökumppaniksi. Näin olemme
lähellä automiehiä edelleen.
Autokomppanian lakkautuksen myötä virisi keskustelu historiakirjoituksen tekemisestä
2.Er.Auto-komppanian vaiheista. Pienen jahkailun jälkeen kirjoittajaksi lupautui kiltalehden pitkäaikainen päätoimittaja ja kiltalehden, Vetoakselin, uudistaja, Esko Kujanpää.
2.Er.Autokomppanian historiakirjasta, Häkäpytystä turboon, tuli hieno ja kiitetty teos. Esko Kujanpäälle olen hyvin kiitollinen hänen
suuresta ja pyyteettömästä työpanoksestaan
killan hyväksi.
Liikennevalistustyö on Ajk Turun killan yksi merkittävimmistä toimista varuskunnissa kotiuttamistilaisuuksien palkitsemisten
kanssa. Liikennevalistustilaisuuksia alettiin
pitämään meidän taholtamme varuskunnissa 2003 alkaen. Yli 20 000 alokasta on saanut
meidän taholtamme tietoa mihin liikenteessä
pitää kiinittää huomiota, jotta liikenne on turvallista. Mottomme on: ”Ettei kukaan varusmies joudu koskaan liikennevahinkoon”.
Kiltatyössä viihteelläkin on oma merkityksensä, siksi teatterimatkat, veneristeilyt, joulujuhlat ja organisoimani, Muistojen illat ovat
olleet hyvin suosittuja Tässä lyhyet jäähyväiset puheenjohtajan penkiltä. Toivottavasti tapaamme vielä lukuisissa yhteisissä tilaisuuksissa. Toivotan uudelle puheenjohtajalle, Keijo Häkkiselle, antoisia ja menestyksellisiä hetkiä Ajk Turun kilta ry:n ohjauspyörässä.
Hannu Mäkilä
050 5566 552
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Joulurauhan julistus
Käppäselässä 1941
Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 60:n III pataljoona, jota komentajansa jääkärimajuri Kunto Mikko Karmon mukaan kutsuttiin Osasto
Karmoksi, oli perustettu Mynämäessä juhannuksen alla 1941. Isäni Aulis Heino palveli
Karmon pataljoonan 9. komppaniassa yhtenä
komppanian neljästä taistelulähetistä.
Rykmentin raskas hyökkäysvaihe oli päättynyt Karhumäen valtaukseen 6. joulukuuta
tuona samana vuonna. Sen jälkeen JR 60 siirrettiin VII armeijakunnan reserviksi Käppäselkään, jonkun matkaa Karhumäestä etelään.
Sulan maan aikana miehillä oli ollut mahdollisuus taistelujen välissä peseytyä, mutta Karhumäen kukkuloilla oli hyökätty ja puolustettu likaisina, partaisina ja nälkäisinä.
Käppäselässä aloitettiin heti saunojen rakentaminen. Miehet majoittuivat telttoihin,
joiden sanottiin olleen niin reikäisiä, että selällään maatessa saattoi nähdä tähtitaivaan.
Alueelle syntyi vähitellen korsuja ja hevosille
talleja. Myös lottakanttiini ilmestyi Käppäselkään, kahvinkorvike teki kauppansa, kylässä
järjestettiin viihdytystilaisuuksia ja pataljoonien pastorit pitivät telttakunnittain hartaustilaisuuksia. Jouluun mennessä lähes kaikissa
yksiköissä oli valmiina ainakin yksi korsu ja
useita saunoja.
Rykmentillä ei ollut jouluaattona yhteistä
juhlaa, vaan pataljoonat ottivat joulun vastaan
omilla majoitusalueillaan. III pataljoonan joulu alkoi majoitusalueen keskellä olleella aukiolla aattona kello 12, jolloin majuri Karmo
julisti ikivanhan turkulaisen perinteen mukaan joulurauhan. Varsinaiset juhlat alkoivat
kello 18. Komentajat kiittivät miehiään kesän
ja syksyn taisteluissa osoitetusta sitkeydestä,
pastorit puhuivat ja lopuksi laulettiin tuttu
jouluvirsi ”Enkeli taivaan …”. Aattoiltaa juhlistivat suuret tervasnuotiot. Jouluateria, mikä
oli pääasiassa keittoa tai velliä, nautittiin teltoissa tai muissa jo valmiiksi saaduissa majoitustiloissa. ”Öljypartio” oli onnistunut hankkimaan valopetroolia niin, että saatiin vähän
valoa. Pieni joulukuusi ripustettiin teltan kat4

toon. Kylän asukkaillekin kerrottiin joulun
merkityksestä. Se oli heille jo outoa, kun joulun viettäminen oli ollut kiellettyä.
JR 60 julkaisi jopa oman joululehden, joka
jaettiin miehille. Se lienee ollut jonkinlainen
moniste. Rykmentin komentaja, talvisodan
Raatteen taisteluissa kunnostautunut everstiluutnantti Kaarle Kustaa Kari ylisti tervehdyksessään sotilaitaan, sotilaspastori V. Lehto kirjoitti elämän suuresta tarkoituksesta ja
ihanasta päämäärästä ja moni rivimies kertoili kokemuksistaan.
Miehet olivat kovasti odottaneet paketteja
kotoa ja hevosmiesten tietotoimisto niitä jo lupailikin, mutta kuljetusvaikeuksien takia posti ei jouluksi ehtinyt. Karskien soturien mielet kuitenkin herkistyivät niin, että monesta
teltasta kuultiin ennen havuille kellistymistä
laulu ”Kodin kynttilät siellä kun syttyy, unelmissain mä siell olla saan”.
Uutta vuotta 1942 Osasto Karmo otti vastaan ”kellojen soitolla” eli lyömällä keskiyöllä
24 iskua ratakiskon pätkään. Naapuriin majoittunut JR 56 sai aikaan kovempaa meteliä.
Siellä ammuskeltiin ja huudettiin hurraata.
III pataljoonan lepovaihe loppui 7. tammikuuta, kun se siirrettiin Äänisjärven rantavarmistukseen Perälahden lohkolle. Pataljoonan
vastuulle tulleen lohkon leveys oli peräti 30
kilometriä.
				
Jarkko Heino
Asiatiedot:
Kaino Tuokko: Jalkaväkirykmentti 60 1941-1944.

Vetoakselin lukijat ovat saaneet nauttia
Jarkko Heinon mielenkiintoisista kirjoituksista jo useita vuosia. Tässä numerossa ilmestyvä kirjoitus jää tämän sarjan viimeiseksi. Lukijat ja päätoimittaja kiittävät
Jarkko Heinoa hänen panoksestaan yhteisen lehtemme hyväksi.

Pyykki kuivaksi jopa tunnissa
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle.
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden ilmasta vedeksi ja
palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen kuivaushuoneeseen verrattuna
energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää
ilmankuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri
hoitaa loput. Energiaa säästyy, kun kone ei käy turhaan.

www.esteri.com
Alue-edustajat:
Suur-Helsinki: Kim Karling, 040-501 1235 / Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi: Arto Tulkki, 0400-513 190 • Lounais-Suomi: Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa: Jan Lehtonen, 03-233 3236 • Keski-Suomi: Risto Korhola, 0400-435 521
Pohjanmaa: Harry Byholm, 0400-166 366 • Itä-Suomi: Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi: Pekka Kurttila, 040-527 5871

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa

Painoväri
Web-väri (RGB)
(09) 8494 222
sininen: Puhelin
sininen:
C = 100 esteri@esteri.com
R =1
• www.esteri.com
M = 93
G = 31
Y = 40
B = 74
K =0

• Bonusta S-Etukortilla ilman reseptiä myytävistä tuotteista
• Helppo tulla, ei kynnyksiä eikä portaita, sopii myös liikuntaesteiselle
• Nopea palvelu, ammattitaitoiset farmaseutit käytössäsi
• Monipuolinen lääkkeiden yhteensopivuuden testaava ohjelma.
Kanta-asiakkaana voit tarkastuttaa lääkkeittesi yhteensopivuuden
apteekissamme ilmaiseksi.
• Kanta-asiakkuus kannattaa

TULE KÄYMÄÄN, NIIN KERROMME LISÄÄ ASIAKASEDUISTAMME!
Avoinna kuten SOKOS WIKLUND

WIKLUNDIN APTEEKKI

Kauppiaskatu 7-9, 20100 Turku
Puh. (02) 284 4455, Fax (02) 284 4450
www.auraapteekki.fi
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Päivystys24 h
Puh . 0208‐820 665
www.TT‐Group.fi
myynti@TT‐group.fi
Lämpöpumppujen asennukset
‐Ilma –Ilma
‐Ilma‐vesi
‐Maalämpö
Putkityöt, öljypoltintyöt. Takuulla

Ota yhteyttä!
Ilmainen käynti kohteessa ja tarvekartoitus

Matkatoimisto Matka‐Viitala ja Kuljetus Viitala palvelee
Koti‐ ja ulkomaan matkat, bussit ryhmille ja yksittäisille risteilyt, lennot
Juhlapäivät tulossa ? Muista myös LAHJAKORTTIMME!
Ota yhteyttä ja pyydä tarjoukset asiakas‐ työpaikkaryhmillesi!
VARAA NYT KYLPYLÄMATKAT VIROON 12‐19.9 HAAPSALUUN JA 22‐28.12 SAARENMAALLE!
12‐19.9 Haapsalu Laine kylpylä, h. 433 €/hlö H2 täysihoito, bussi perille. Reitti Loimaa‐Kyrö‐Salo‐Hki.
22‐28.12 Saarenmaa Meri kylpylä, h. 439 €/hlö H2 puolihoito, bussi perille. Reitti Loimaa‐Forssa‐Hki.

8‐15.4.2012 tulossa suosittu HOLLANNIN TULPPAANIMATKA, ennakkotilaa esite.
Lue lisää: www.matkaviitala.fi , tilaa esitteet matkoistamme info@matkaviitala.fi
Heimolinnankatu 8, 32200 Loimaa, puh: 02 – 766 9294, GSM: 044 040 5140
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ME VÄLITÄMME!
KAUPPA KÄY!
NYT TARVITAAN MYYTÄVÄÄ!
Aatos Huhtala
Gsm 0400 226 898
Puh 02 284 5320
aatos.huhtala@listing.fi

Jari Huhtala
Gsm 040 578 5502
jari.huhtala@listing.fi
Yksityistä kiinteistönvälitystä jo vuodesta 1979.

www.listing.fi

www.sfkatsastusraisio.fi

Tervetuloa tutustumaan aidosti
suomalaiseen yrittäjävetoiseen
katsastusasemaan!
Toimimme uudistetuissa ja
hienoissa katsastusta varten
suunnitelluissa tiloissa
Raisiossa Vehon vieressä
Meille on helppo tulla.
Nähdään!

SF Katsastus Oy
8

Tuotekatu 4, Raisio,
puh. 0207 995 620
Avoinna ma-pe 8-18.
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Väärinkäsityksiä
liikenteestä
Toisinaan voi olla vaikea ymmärtää, miksi nopeusrajoitus on asetettu niin alhaiseksi. Nopeusrajoituksilla on aina turvallisuuden kannalta pätevät perusteet. Tie voi toisinaan antaa
väärän kuvan turvallisuudesta. Mainittakoon
esimerkiksi tavallinen leveä kaksikaistainen
tie, jolla on leveät pientareet, mutta jolla ei ole
keskikaidetta ja jonka reunalla, viiden metrin
päässä, saattaa kasvaa puita. Tie on leveä ja
melko suora ja risteyksiä on vähän. Se vaikuttaa varmasti hyvältä tieltä, jolla voi ajaa lujaa.
Onnettomuustilastot osoittavat kuitenkin,
että riski joutua vakavaan onnettomuuteen
tällaisella tiellä on yli kaksinkertainen siihen
verrattuna, että tiellä olisi keskikaide, ja kuolemaan johtavan onnettomuuden riski on yli
viisinkertainen.
Seuraavaan tekstiin olen poiminut käymistäni puhelinkeskusteluista autoilijoiden kanssa tavallisimpia väittämiä ylinopeudesta ja
autoilun ympäristövaikutuksista.
Väärinkäsityksiä ylinopeudesta
Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että menetän
ajokorttini.
Väärin. Ajokortin menettäminen on vähäistä
siihen verrattuna, että itse tai joku toinen menehtyy. Ylinopeus lisää sekä liikenneonnettomuuksien riskiä että pahentaa niiden seurauksia.
Autoni on turvallinen ja olen hyvä kuski, joten
voin ajaa lujaa.
Väärin. Ei edes maailman turvallisin auto selviä ehjänä suurella nopeudella tapahtuneesta
törmäyksestä. Ei edes maailman turvallisin
auto selviä ehjänä sivutörmäyksestä nopeuden ollessa yli 50 km/h ja nokkakolarista nopeuden ollessa 80 km/h. Jos ajat suojattoman
tienkäyttäjän päälle, hänellä on vain pieni
mahdollisuus selvitä hengissä, jos nopeutesi
on törmäyshetkellä yli 30 km/h. Koska liikenne on yhteispeliä, ei riitä, että sinä olet taitava.
Jos ajat lujaa, et ehdi reagoida, kun joku vä10

hemmän taitava kuski ajautuu väärälle kaistalle tai kun hirvi tai lapsi juoksee tielle. Et ole
liikenteessä yksin.
Ajan ylinopeutta säästääkseni aikaa – minulla on
kiire.
Väärin. Kiire on yksi tavallisimmista syistä,
joiden vuoksi ajetaan ylinopeutta. Tämä koskee sekä ammattiautoilijoita että stressaantuneita yksityishenkilöitä. Totuus on, että ajansäästö on hyvin vähäistä. On vaikea ylläpitää
samaa nopeutta, koska ennen ohituksia joutuu usein jarruttamaan.
Ylinopeuden ajaminen ei ole yhtä vaarallista kuin
humalassa ajaminen, eli se on ihan ok.
Väärin. Ei ole ok tehdä jotakin vaarallista,
typerää ja laitonta sillä perusteella, että on
olemassa vielä vaarallisempia, typerämpiä ja
laittomampia asioita. Kuten rattijuoppouskin,
ylinopeuden ajaminen vaikuttaa siten, että
kuljettajalla on huomattavan paljon vähemmän aikaa reagoida yllättäviin tilanteisiin,
mikä lisää sekä onnettomuusriskiä että huonontaa kuljettajan (tai uhrin) henkiinjäämismahdollisuuksia.
Minun on seurattava liikenteen rytmiä, vaikka
kaikki muut ajavatkin ylinopeutta.
Väärin. Olet aina vastuussa omasta toiminnastasi etkä voi vedota siihen, mitä kaikki
muut tekevät. Liikenneturvallisuus perustuu
tietysti osittain siihen, että mukautuu liikenteen rytmiin – edellyttäen, että kyse on normaalista liikenteen rytmistä. On siis tärkeää
näyttää hyvää esimerkkiä, kun kaikki muut
ajavat liian lujaa. Silloin tilanne on kaikkien
kannalta turvallisempi
Minähän ajan niin lujaa kuin haluan.
Väärin. Ajokortti on sinun ja yhteiskunnan
välinen sopimus. Sinun autonkuljettajan oikeuksien vastapainona ovat velvollisuudet,
joihin kuuluu nopeusrajoituksien noudattaminen teillä, joilla ajat. Rajoitukset on asetet-
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tu sinun ja muiden turvallisuuden takaamiseksi.
Ympäristövaikutuksiin liittyviä väärinkäsityksiä
On pakko ajaa vähän lujempaa, jotta palaminen
olisi optimaalista. Liian hitaasti ajaminen on vähintään yhtä haitallista ympäristölle.
Väärin. Mitä lujempaa ajat, sitä enemmän
polttoainetta moottorin on poltettava. Mitä
enemmän polttoainetta palaa, sitä enemmän
hiilidioksidia syntyy, ja hiilidioksidi edistää
kasvihuoneilmiötä.
Pakokaasut vähenevät sitä mukaa kun markkinoille tulee uusia, vielä parempia autoja.
Väärin. Tosiasia on, että hiilidioksidipäästöt
kasvavat kasvamistaan: tällä hetkellä niitä
on 15 % enemmän kuin vuonna 1990. Vaikka
suurin osa nykyisistä uusista autoista säästää
huomattavan paljon enemmän energiaa kuin
vanhemmat mallit, ympäristötavoitteiden
saavuttamisessa menee vielä pitkään.

Kokonaisuuden kannalta minä ja autoni olemme
kuin pisara meressä, joten sillä ei ole väliä.
Väärin. Jokainen suomalainen henkilöauto
päästää keskimäärin kolme tonnia hiilidioksidia vuodessa (15 000 kilometrillä), eikä sinun
autosi ole poikkeus.
Pakokaasujen määrä ei kasva, kun ajaa nopeammin
– päinvastoin, saastuttaminen kestää lyhyemmän
aikaa.
Väärin. Tosiasia on, että jos kaikki suomalaiset
noudattaisivat nopeusrajoituksia, hiilidioksidipäästöt vähenisivät vuosittain 350 000 tonnia. Määrä vastaa runsaan 100 000 auton päästöjä normaaliajossa samalla aikavälillä.
Jaakko Klang
Liikenneturvallisuusinsinööri
Varsinais-Suomen ELY-keskus




Verstaskatu 1 20360 TURKU

Puh. 020 746 3770

Palininkatu 2, PL 46, 32201 Loimaa
Puh 0207 909 261, Fax 0207 909 260
kivi@loimaankivi.fi, www.loimaankivi.fi
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Maailma muuttuu.
Vai muuttuuko?
Lue, niin tiedät.

Tilaa oma lehti.
Soita 0800 122 422
ma-ke, pe 8.15–17.00
to 8.15-18.00

tai ts.fi /henkiloasiakkaat
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LAUKKU-CENTER
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AURINKOSÄHKÖT
MÖKILLE JA
VENEESEEN
kaikki alan tarvikkeet
Tule ja hyödy
TARJOUKSISTA!

aurinkosähkö•tuulienergia
Haikank. 1
21200 Raisio

www.eurosolar.fi

p. 439 8611
f. 439 8711
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HYVÄÄ RUOKAA SOPPATYKEISTÄ
JA PANNUISTA!

•
•
•
•

Chef rotisseur
Matti Niemelä

Pientalon lämmitysratkaisut
LVI-suunnittelu
Kylpyhuonesuunnittelu
Kylpyhuoneremontit
Ja kaikki alan tuotteet
Nopeasti - edullisesti

Tule LVI-alan erikoisliikkeeseen
palveltavaksi
Yritykset, yhteisöt, perhejuhlat ym.
Ruukinkatu 18 a 20540 Turku
Puh./Fax: 02-237 4215
GSM 0400-400857
www.ah-matti.fi
ah-mattipalvelu@co.inet.fi

Pansiontie 3, Turku
puh (02) 253 5311
fax (02) 253 5123
www.turunlvipiste.com
ark
la

8-17
9-13

TOIMITILOJA
VUOKRATTAVANA
• Teollisuus- ja varastotilaa
• Liike- ja toimistotilaa

KIINTEISTÖ OY
FÖRBOM OY
Y. FÖRBOM
Ota yhteyttä

Olavi Förbom
Fax (02) 239 7366
GSM 0400 590 950
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Laadukasta
rakentamista

Tällä kupongilla

10

€

10 € ALENNUS
HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTON
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUKSESTA
Etua ei voi käyttää netin kautta maksettaessa.
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
1 kuponki/katsastus. Ei koske laskutusasiakkaita.
Kampanjakoodi: 296

Tarjous on voimassa Raision, Turun,
Naantalin, Kaarinan, Salon, Porin,
Rauman, Laitilan, Forssan, Huittisten
ja Loimaan K1-katsastusasemilla
31.1.2012 saakka.

www.k1katsastajat.fi
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Turun alueen laajin

VIHERLASSILA
• Gardencenter
• Viherrakennus
• Suunnittelu/konsultointi
• Hoitopalvelu

www.viherlassila.fi

TURVALLISEEN HITSAUKSEEN

EUROMASKI®
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puh. 2546 651
fax 2546 561
Alakyläntie 2-4, TURKU
www.viherlassila.fi

EUROMASKI®

Metallitie 6, 26100 RAUMA
+358-2-826 2456, fax +358-2-826 2457
www.euromaski.fi

TILAUSBUSSIT
12–57 PAIKKAA

p. 4776800
e-mail: grandli@grandell.com
www.grandell.com

A

GRANDELLIN LIIKENNE OY

UTO
NTTILA

www.autoanttila.fi

OSTAMME JA MYYMME
HYVÄKUNTOISIA AUTOJA

Tuotekatu 12, 21200 Raisio
(Myllyä vastapäätä)

Ari Anttila
Arto Anttila
0500 532305 0440 532305
(02)430 8000

Newprint
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Kiltaveljen kirja-arvio
Sain pari viikkoa sitten ihan kotiin kannettuna kiltaveli Jussi Karviselta kaksi hyvää kirjaa arvioitavaksi. Jussi oli saanut ne poikansa
kautta suoraan kirjoittajalta kauniin lähetekirjeen kera.
Molemmat kirjat ovat vuonna 1919 syntyneen Ville Tikkasen kirjoittamia. Ville Tikkanen oli jatkosodassa 38. autokomppanian
autosotamies, joka Hävittäjä-Fordeineen osallistui kuljetustehtäviin koko itärajan alueella.
Pääteoksen nimi onkin Itärajan kahta puolta.
Petsamosta Rajajoelle 1939–1944. Kirjan on kustantanut Myllylahti Oy Suomussalmella. Se
sisältää 280 sivua ja tilannekuvia Ville Tikkasen kokoelmista.
Toisena kirjana Jussi oli saanut jälleenrakentamisen, elintarvikesäännöstelyn, valvontakomission ja sotakorvausten vuosia 1945–
1949 käsittelevän kirjan Rajakylän savotta samalta kirjoittajalta.
Ville Tikkanen oli kutsunnoissa 5.9.1939, astui palvelukseen 20.1.1940 ja vannoi sotilasvalan Kemin kirkossa 4.2.1940 eli Talvisodan kiivaimpina hetkinä.
Heti valan jälkeen 8.2.1940 Villen sissipataljoona siirrettiin Kajaaniin, joka oli edellisenä päivänä tuhottu pommituksin. Savuavat
rauniot näyttivät nuorille sotilaille todelliset
sodan kasvot, mutta peruskoulutus oli vielä kesken ja sulkeisharjoitukset yms. nuorten
miesten mielestä turha äkseeraus jatkui Purolan koulun telttakylän kentällä.
Sotilaat halusivat rintamalle, olihan Suomi
suuressa hädässä. 12.3. sissipataljoona pääsikin Kuhmon rintamalle, mutta seuraavana
päivänä solmittu raskasehtoinen rauha keskeytti poikien sodankäynnin alkuunsa. Heidän onnekseen!
Ville Tikkanen on tehnyt tarkkoja muistiinpanoja viiden vuoden pituiseksi venyneestä
sotaretkestään. Lisäksi hän on seurannut aikaansa valppaasti ja kerännyt kirjaansa varten paljon täsmentävää lähdeaineistoa, jonka
perusteella 1930-luvun lopun tapahtumat Euroopassa ja Suomen osa tässä myllerryksessä
tulee selväksi ja loogisesti ymmärrettäväksi.
Talvisodan rauhassa Petsamo jäi vielä on20

neksi Suomelle ja sen myötä henkireiäksi
muuhun maailmaan Liinahamarin satama, joka oli avoin ympäri vuoden. Ympärillä oli lumiset ja jäiset vuoret, mutta meressä sula vesi.
Kiitos Golfvirta!
Ville Tikkanen komennettiinkin Rovaniemellä tukikohtaansa pitävän 38. autokomppanian autosotamiehenä Hävittäjä-Fordeineen 539 kilometrin pituiselle Rovaniemi–
Petsamo rahtilinjalle. Kuvaukset Lapin erämaiden halki raivatun rahtilinjan tapahtumista ovat mielenkiintoisia ja kertovat miten ajokortin omistavista autosotamiehistä kouliutui ankarissa olosuhteissa kepulilla kalustolla pärjääviä autonkuljettajia. Kaiken harmin
lisäksi reitillä ajeli ruotsalaisia Volvo-rekkoja,
joita ajoivat vasemmanpuoleiseen liikenteeseen tottuneet kuljettajat.
Erämaaolosuhteissa hankittu kokemus ja
taidot olivatkin tarpeen jatkosodan automiehille. Pitkä itäraja, joka pääosin on linjattu halki suurten salomaiden kiinnosti hyökkääjää,
jolle pohjoisen tiettömät erämaat aiheutti vähintään yhtä paljon harmia kuin saksalaisten
aseveljien tukemille isänmaataan puolustaville suomalaissotilaillekin.
Suomussalmen, Sallan ja Kuhmon erämaataistelut ratkesivatkin olosuhteisiin sopeutuneiden suomalaisten korpisoturien sitkeydellä ja neuvokkuudella eikä motorisoidun kaluston määrällä.
Olen enemmistön tavoin kuvitellut autosotamiehen osan jääkärin osaa helpommaksi. Olenhan ajanut autoa vain siviilioloissa ja
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enimmäkseen henkilöautoa sekä melkein huvikseni. Sodassa autosotamies on kuitenkin
paljon vartijana, kun arvokkaan ajoneuvon
lisäksi hänen vastuullaan on kallis lasti joko
kuollutta tai elävää materiaalia. Vaikka enimmäkseen painavat lastit olivatkin tavaraa, joiden perille saaminen ajallaan oikeaan paikkaan lähes tiettömillä taipaleilla oli vaikeaa,
niin vaikeinta kuitenkin oli elävän materiaalin kuljetukset lastauksineen ja purkuineen.
Järkyttävintä oli haavoittuneiden ja kaatuneiden aseveljien kuljetukset.

Toivomme Jussi Karvisen kanssa, että mahdollisimman moni kiltaveli lukisi ainakin
pääteoksen Itärajan kahta puolta (ISBN 9525269-39-6)
Jos korpielämä 1945–1949 kiinnostaa, niin
Rajakylän savotta (ISBN 952-91-3402-9) on
myös hankkimisen ja lukemisen arvoinen!
Terveisin
Jussi Karvinen & Jorma Viljanen
041 503 7050 0400 120206

www.muistoksi.fi
Muistokivinäyttely, Suunnittelupalvelu
lisänimikaiverrukset ja entisöinnit
Keikyän KIVI

Lauttatie 3, Sastamala
Puh. (03) 5131 208

Porin KIVI

Eteläpuisto 19, Pori
Puh. 050 359 5545

Työkalut

”Tule hyville ja
reiluille kaupoille.
Fixus-liikkeessä sinua
palvelevat ammattilaiset”!

www.fixus.fi

Turun KIVI

Uudenmaantie 58, Turku
Puh. (02) 2424 044

Täyden palvelun
hautaustoimisto
ja hautakivien erikoisliike

Turun Hautauspalvelu
Uudenmaantie 58, Turku
Puh. (02) 2424 044

Iskunvaimentimet

Jarrulevyt

Jarrupalasarjat

Jarrusatulat

Kytkinpaketit

Laturit ja startit

Pakoputket

Vetolaitteet

FIXUS TURKU

Tuotekatu 12
RAISIO
Puh. 075 325 6111
Fax. 02 433 6840

Mylly

Avoinna:
Ark. 8 - 17
La 10 - 14
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LEO EKSTRÖM
2.8.1916–14.9.2011

IN MEMORIAM

Sotilasmestari Leo Ekström on poissa.
Hän oli 2.Er.Autokomppanian pidetty ja arvostettu vääpeli.
Hänen ryhdikäs olemuksensa loi
kunnioitusta. Hän oli vaativa, oikeudenmukainen ja varsinainen automieshengen luoja. Hän oli liikkeellepaneva voima, kun autojoukkojen Turun kiltaa perustettiin.
Hän kävi maakuntaa läpi ja kertoi killan perustamisesta. Hän sai entiset autokomppanijassa palvelleet automiehet kokoon ja näin
syntyi Ajk Turun kilta ry marraskuussa 1963.
Ekström oli Ajk Turun kilta ry:n kunniajäsen
ja kunniavieraana hän oli monissa automiesten tilaisuuksissa.
Ekströmin tapa kohdata toinen ihminen oli
rehti ja avoin. Hän puhui kuin ihminen ihmiselle. Hän osasi elämän sävelet – ja hän soitti elämän viulua taitavasti ja rakentavasti – hän oli automiehille hyvä kasvattaja. Muistotilaisuudessa
muistelin häntä seuraavin lainatuin tekstein:
Viel kuulen soinnut nuo,
kaipuun ne mieleen tuo,
sävel ei sielustain sammua voi.
Vaikkakin pois jo on soittaja verraton,
taivaisin äänin viulu nyt soi,
siel ei se koskaan loppua voi.
22

■ Killan puheenjohtaja Hannu Mäkilä ja
entinen Autokomppanijan päällikkö Esko
Pitkänen laskemassa jäähyväiskukat
Leo Ekströmin arkulle jäähyväissanoin:
”Aurinko laskee, jo pitenee varjot, aika
on eron ja jäähyväisten. Poissa on ystävä
kallehin.”

Hän eli hyvän elämän ja oli siitä myös
kiitollinen Luojalleen. Hänen muistinsa oli lähes pettämätön, sillä lukuisissa tilaisuuksissa hän muisti jopa yli 50 vuotta sitten
palvelleiden automiesten nimet, heidät tavatessaan.
Hänen viime vuosien sanontansa oli: ”Olen
kiitollinen kun sain nähdä vielä tämänkin
päivän.”
Leo Ekströmin poismenoa jäi ikävöimään
tytär perheineen, tyttären lapset perheineen
ja heidän lapset sekä laaja ystäväpiiri ja tuhatlukuinen kiltalaisten ja automiesten joukko.
Leo Ekströmin siunaustilaisuus pidettiin
8.10.2011 Pyhän Ristin pienessä kappelissa ja muistotilaisuus Turun Upseerikerholla
omaisten ja ystävien kanssa.
Hannu Mäkilä

dieseltekniikan
edelläkävijä
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AUTOMAA TURKU
Satakunnantie 164 puh.
010 765 6800 Huolto
ja automyynti: arkisin

REVID Oy
Turun Autokeskus Oy

7–18 la 10–16

RA-Bus
RA-Trucks

Linja-autot, pienoisbussit ja kuorma-autot
Keski-Euroopasta

www.turunautokeskus.fi

www.ratrucks.fi

Eerikinkatu 38 C 11
Puh.02-2337500 Fax.02-2335800
Gsm 050-5979999 E-mail:jwa@netti.fi
24

www.revid.fi

Auto- ja koneliike AKR Oy
Lamminkatu 36, 32200 Loimaa
Puh. 020 7995600

ma 08.30–18.00
ti-pe 08.30–17.00
la
10.00–14.00
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■ Hannu Mäkilä suorittamassa teoriakoulutusta
Säkylän heinäkuun alokkaille – törmäysvoimat
yllättää

26

■ Ajk Turun killalla oli hyvä ja edustava messuosasto
Turun Messuilla elokuussa. Killan Orient auto oli edustettuna ja päivystysvuorossa kiltaveljet Antti Ahola ja
Mauno Lindgren.
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Raasin perheleiri
19.–21.8.2011
Killan perinteinen 37. perheleiri pidettiin Killan järjestämänä Raasin Johtolassa. Kesän sää
oli ollut juhannuksesta alkaen erittäin lämmin
suorastaan kuuma, mutta oli muuttumassa
syksyisempään suuntaan. Leirimme muodosti tällä kertaa kahdeksan asuntovaunua/autoa, Johtolan ja saunatuvan sisätilat sekä
Nokkalan. Leirin sähköistys, asuntovaunujen
ja –autojen paikoitus tehtiin reippaasti yhteisvoimin sekä sisätiloihin majoittuvat tekivät
parhaaksi katsomallaan tavalla sopivat makuupaikat.
Leirin avaus suoritettiin juhlallisella lipun
nostolla. Lipun nostajina toimivat Killan varapuheenjohtaja Keijo Häkkinen ja Kauko
Saarinen. Lipunnoston jälkeen Johtolan salissa oli yhteinen kahvitilaisuus ja lapsille mehua. Tilaisuuden avauspuheen piti leirin isäntä Kauko Saarinen. Tilaisuudessa oli läsnä 30
henkilöä.
Minna ja Petri Lintula olivat aloittaneet
saunojen lämmityksen jo aikaisemmin ja ei
sitten muuta kuin saunomaan, naiset isoon
edustussaunaan ja miehet pieneen vanhanajan maalaissaunaan. Raasijärven vesi oli tällä
kertaa melko lämmintä, mutta ei kovin rusketusta aiheuttavaa.
Johtolan pöydät ja penkit sivulle ja aloitettiin illan tanssit, solisteina olivat kitaristi Jorma Lintunen ja hanuristi Raimo Törmä, laulusolistina osan aikaa oli Jouni Lintunen.
Tanssit jatkuivat puoliin öihin asti. Makkarat grillattiin tanssitauolla ulkona kalliolla
olevassa grillissä. Yöllä Raasijärven pinta oli
aivan peili ja taivaalla oli elokuinen laskeva
kuutamo eli ”kelit” olivat tosi mahtavat.
Lauantaiaamu alkoi verkkaisesti Kaukon ja
Heli Lintusen suorittaessa lipun noston. Päivän toiminta aloitettiin Kaukon, Keijon ja Timo Hörkön rakentaessa ”ampumarata” ilmakivääriammuntaa varten ja ammunnan valvojana toimi Kauko ja Timo. Arja Saarinen
järjesti lapsille pallon -ja ketjun heittokilpailut ja taidettiinpa kissalle sovittaa häntääkin.
Sotilaspoliisit toivat Säkylästä armeijan kent-

tälounaan, jonka nautimme Johtolan terassilla
ja sisätiloissa.
Lounaan jälkeen jatkoimme päivän kilpailutoimintaa, mukana oli kiltalaisia vaarista
lapsiin. Kaukon tekemä perhekohtainen kilpailu suoritettiin ratkomalla sanontoja. Pienen odottelun jälkeen seurasi päivän kohokohta: tulosten julkistaminen. Kaikissa lajeissa jaettiin palkinnot parhaiten menestyneille
sekä perhekilpailussa jumbo-palkinto. Kaikki
mukana olleet lapset palkittiin.
Perhekilpailu: 1. Lintunen 2. Lintula 3. Häkkinen,
Jumbo Heinonen.
Ammunta: Naiset 1. Minna Lintula 2. Marketta
Törmä 3. Anna-Liisa Salmola
Ammunta: Miehet 1. Jouni Lintunen 2. Petri Lintula 3. Kauko Saarinen

Palkintojen jaon jälkeen lenkkeiltiin sotilaskotiin, jossa juotiin tietenkin munkkikahvit ja
nuoremmat söivät jätskit.
Saunat lämpimiksi ja saunomaan sekä uimaan kilpailupölyt pois. Kun oli saatu saunottua ja kuivattua itsemme siirryimme aloittamaan ”lättykarnevaalit” ne paistettiin pannuilla avotulella grillissä Johtolan kalliolla.
Tuli siinä varmaankin syötyä jos toinenkin
lätty, kiitos Helille. Tämän jälkeen grillattiin
vielä makkarat. Illan tassit parketilla ja nukkumaan mentiin hyvissä ajoin.
Sunnuntaiaamuna aloitettiin leirin purkaminen ja paikkojen siivous sekä lopuksi halaukset yhdessä vietetystä viikonvaihteesta
Raasin korvessa. Leiri saatiin luovutuskuntoon, niin voitiin aloittaa kotimatka. Leirillä
kävi osanottajia yhteensä 31, mukana vaarista lapsiin. Kiitos teille kaikille mukana olleille
ja voin todeta, että yhteistyöllä se onnistui jälleen kerran. Erityiset kiitokset ansaitsevat tietysti solistit hyvästä tanssimusiikista.
Suuret kiitokset Porin Prikaatille, joka mahdollisti leirimme vieton Raasissa.
Kauko S .

27
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Tutustuminen Viron olutkulttuuriin
Autojoukkojen Turun Killan tutustumismatka Viron kahteen suurimpaan olutpanimoon
ja niiden tuotantoon. Joukkoa oli vahvistettu
Turun Oluen Ystäväin Seuran jäsenillä, joten
matkalla oli tosi asiantuntevaa porukka.
Matkalle lähdettiin Turusta 23.8.2011 klo
7:00 Helsingin länsiterminaaliin josta laiva
lähti kohti Tallinnaa klo 10:30, joka muuten on
Turun ohella toinen Euroopan kulttuuripääkaupunki, joten tosikulttuuri matkalla oltiin.
Laiva saapui Tallinnan satamaan klo 12:30 ja
maihinnousun jälkeen matka jatkui suoraan
SAKUN PANIMOLLE, jossa meidät vastaanotti iloinen heleä-ääninen opas, joka tutustutti oluenvalmistuksen ihmeellisiin syövereihin
keittohuoneesta, jossa mahtavat kuparikattilat luovat vielä vanhaa tunnelmaa ja sieltä kellarin kautta täyttöhalliin sekä tuote-esittelytilaan kertoen eri laatujen maltaista, humalasta
sekä alkoholi määristä. Ehkä odotetuin tutustumiskohde oli panimon pubi, jossa pääsimme tositoimiin eli tuotemaistiaisiin, siellä ehkä olisi viihtynyt pitempäänkin, mutta matkan oli jatkuttava, joten kiittelimme sekä hyvästelimme iloisen oppaamme ja lähdimme
tien päälle kohti toista kohdetta Tarton kaupunkia, joka taas on Turun ystävyyskaupunki
ja kuuluisa yliopistostaan.
SAKUN PANIMO oli muuten ensimmäinen
panimo Baltiassa, joka tuli Suomalaisen Hartwallin ja Ruotsalaisen Prippsin osaomistukseen ja sen muutos nykyaikaiseen teknologiaan lähti silloin toiminnassa olleesta Kaarinan
Panimosta. Nykyään Saku kuuluu Carlsbergkonserniin kuten Suomalainen Sinebrychoff.
Tarton matka kului rattoisasti Sakun maistiaisten jälkeen, joten matkalla pieni välitankkaus niin Tarto alkoi lähestyä ja siellä kuin kotonaan kulkeva kuljettaja vei meidät uudehkoon hotelli DORBAT:iin, jonne kirjoittauduimme asumaan. Yhteinen ruokailupaikka
oli alkuperäisestä muuttunut hotellista kaupungille pienen kävymatkan päähän ruokaravintolaan, joka oli myös viihtyisä ja ruoka maittavaa sekä tietysti hyvää olutta. Päivä oli ollut pitkä, joten porukka taisi hotelli
vettää rauhoittumaan. Seuraava aamu valke28

ni jälleen kauniina ja aamiaisen jälkeen tehtiin paikallisen oppaan johdolla bussikierros
kaupungin eri osiin ja klo 12:00 oli toisen pääkohteen vuoro eli Suomalaisen OLVIN omistama A. LE COQ:in panimoon siellä saimme
oppaaksemme parhaan mahdollisen eli yli
50 vuotta taloa palvelleen Ilmarin, joka tiesi
myös uusitun panimon historian kuin omat
taskunsa. Panimolla on myös vanhasta mallastamosta tehty museo, josta saimme kuulla
mielenkiintoisia tarinoita. Museontiloissa oli
myös tuotemaistiaiaset kielen kantoja kirvoittamaan. Panimon jälkeen oli vuorossa Antoniuksen killan työpajat, mutta lomalla oli vielä
useampi työpiste, joten pääsimme siirtymään
kuuluisaan vallin sisälle rakennettuun ravintola RUUTIKELLARIIN nauttimaan hyvästä
ruuasta ja taas tietysti myös oluesta. Kaunis
ilta vietettiin hotellin terrassilla virvokkeita
nautiskellen. Aamulla koittikin sitten laukkujen pakkaus ja jäähyväisten aika, joten hyvän
aamiaisen jälkeen hotelli ”TORPAT” ja TARTO oli aika jättää ja kotimatka alkoi.matkalla
tehtiin tankkauksia mm.Iloisen naisen pubissa sekä poikettiin ruusutarhassa. Tallinnaan
jäi vielä sopivasti aikaa tehdä ostoksia ym. ja
niinhän auto ajoi suoraan SUPER ALKON pihalle jonne vähän kaikilla tuntui olevan asiaa.
Laiva (Tall Superstar) lähti Tallinnasta klo
17:30 ja Helsinkiin saavuttiin klo 19:30.
Turkuun saavuttiin n. klo 22:00 matkasta
ehkä pikkuisen väsyneenä, mutta kun sanotaan, että matkailu avartaa, niin toivottavasti
tästäkin jotain jäi. Kiitos.
Antti Ahola

■ Sakun panimon upeat kuparikattilat.
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Jääkäri Juha Mäentauksen puhe
sotilasvalalla 26.8.2011
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa valayleisö, palvelustoverit, Porilaiset.
Olin aiemmin tänään laskemassa seppelettä kotikyläni Virttaan sankarihaudalle, missä lepää niin talvi- kuin jatkosodassakin kaatuneita suomalaisia sotilaista. He uhrasivat
isänmaamme puolesta kaikkein kalleimpansa, oman henkensä – monet meidän ikäisinä.
Saapumiseräni puolesta haluan esittää kunnioittavat kiitokset veteraanisukupolven edustajille tekemistänne uhrauksista. Sotilasvalamme myötä liitymme nyt siihen ketjuun,
jossa jokainen ikäryhmä vuorollaan on lupautunut taistelemaan teidän lahjoittamanne itsenäisyyden puolesta.
Heinäkuun saapumiserän aseveljet, olemme edenneet ensimmäisten päivien hämmästyksistä tähän valapäivään, kun olemme nyt
jääkäreitä, pioneereja ja viestimiehiä. Tässä
ajassa olemme sopeutuneet sotilaalliseen kuriin ja järjestykseen, jotka ovat sotilaskoulu-

tuksen perusta. Koulutuksessa olemme siirtyneet oppitunneilta maastoon ja fyysisesti rankempiin suorituksiin. Hiki on virrannut ja töitä on tehty kovasti, joten suoritusten jälkeen
jokainen on varmasti ollut väsynyt. Ylitsepääsemätöntä koulutuksen ei pitäisi olla kenellekään, kaikki on loppujen lopuksi kiinni vain
ja ainoastaan oikeasta asenteesta. Kiitos siitä,
että olemme nyt tässä, kuuluu myös omaisillemme, jotka ovat tukeneet meitä monin eri
tavoin.
Lopuksi kunnianosoituksena sotiemme
veteraaneille, jotka mahdollistivat sen, että
voimme nyt vannoa sotilasvalamme suomalaisina itsenäiselle Suomelle, haluan lausua
edesmenneen jalkaväenkenraalin Adolf Ehrnroothin sanat: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen
arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.” Tämä olkoon ohjenuorana
myös meille tulevina sotilaina.
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Kaivolan koulun pyöräilypäivä
Kaivolan koululla Salossa järjestettiin pyöräilypäivä 5.9.2011. Pyöräilypäivään osallistuivat kaikki koulun luokat. Ensimmäisen ja
toisen luokan oppilaat saivat päivän aikana
liikenteessä liikkumiseen liittyvää tietoa ja
ylemmät luokat pääsivät mittelemään taidoistaan pyöräily-kilpailussa. Kilpailu koostui
kolmesta osas-ta, jotka olivat pyörien katsastus, kirjallinen koe ja ajokoe.
Katsastuspisteellä jokaisen polkupyörästä
tarkastettiin tärkeimmät liikenneturvalli-suuteen vaikuttavat tekijät, joiden mukaan kukin
sai suorituskorttiinsa pisteitä. Kirjallisessa kokeessa testattiin liikenne-sääntöjen tuntemusta melko haastavienkin kysymysten muodossa.
Oppilaiden mielestä hauskimmassa osiossa, eli ajokokeessa, päästiin ottamaan mittaa
toisista ajotaitoja testaavissa tehtävissä.
Kilpailussa jaettiin parhaille pyörä-taitureille myös palkintoja. Viidennen luokan parhaat

pyöräilijät pääsivät edustamaan Kaivolan
koulua Littoisissa järjestettyihin laajemman
mittakaavan kilpailuihin, joissa mukana oli
koolla kouluja Turun alueelta. Kaivolan koulua Littoisissa edustivat Annastiina Mattila,
Eppu Määttänen, Akseli Niemi ja Minerva
Leino.
Muilta luokilta parhaat yhteispisteet eri
osa-alueilla keränneet oppilaat palkittiin mukavilla tavarapalkinnoilla. Kaivolan koulussa
palkinnot jaettiin seuraavasti:
Kolmannelta luokalta palkinnon sai Joonas
Seppä, neljänneltä luokalta Jefina Koivuniemi ja kuudennelta luokalta parhaat yhteispisteet keräsi Aleksis Rautiainen.
Tapahtumasta koululla vastasi autojoukkojen Turun kilta. Toivottavasti tästä tulee perinne. Päivä oli opettavainen ja onnistunut.
Kiitos järjestäjille.

Ajk Turun kilta ry:n syysvuosikokouksen info
Killan syysvuosikokous pidettiin Heikkilän
Sotilaskodissa 17.09.2011 klo 12 alkaen munkkikahvilla. Kokousesitelmänä kuulimme Aiju
von Schönemanin esittämänä vanhaa turkulaista rankaistusmenettelyä. Oli mielenkiintoista, mutta ei tuntunut oikeudenmukaiselta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu
Mäkilä ja sihteerin tehtäviä hoiti Raimo Koskinen. Pöytäkirjan tarkastajina Peltolan veljekset Turkka ja Timo.
Vuoden 2012 toimintasuunnitelma oli varsin laaja, se hyväksyttiin ja annettiin hallitukselle valtuus tehdä täydennyksiä toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on luettavissa tämän lehden sivulla. Jäsenmaksu
päätettiin pitää entisellään eli 20 euroa/jäsen.
Naisten jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa.
Killan talousarvion oli laatinut Mauno Lindgren ja hän oli ennakoinut erittäin hyvin tulevaa ottaen huomioon killan 50-vuotis historiakirjan kustannuksiin varautumisen. Talousarvio hyväksyttiin kiitoksella.
Ajk Turun kilta ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kiltaveli Keijo Häkkinen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Kauko Kaski30

nen, Voitto Suvila, Samuli Harttio ja Heikki
Mäki valittiin jatkamaan. Erovuoroisen Harri Holmin tilalle valittiin Yrjö S. Kaasalainen
ja puheenjohtajaksi siirtyneen Keijo Häkkisen
tilalle kiltaveli Antti Ahola.
Varsinais-Suomen kiltapiirin kokousedustajaksi valittiin varsinaiseksi Hannu Mäkilä ja
varalta Kauko Kaskinen. Autojoukkokiltojen
liiton puheenjohtajana on Hannu Mäkilä, sihteerinä Arto Wallenius ja taloudenhoitajana
Liisa Häkkinen. Ajk Liiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Seppo Toivonen ja
varalle Voitto Suvila. Liiton varsinaisiksi vuosikokous-edustajiksi valittiin Seppo Toivonen, Voitto Suvila ja Keijo Häkkinen ja varalle
Samuli Harttio, Antti Ahola ja Arto Wallenius.
Killan toiminnantarkastajina jatkavat Lasse Jaatinen ja Arto Roinila ja varalla Heikki Mämmi ja Kauko Metsä-Tokila. Kokous
päättyi 14.15 jonka jälkeen kokousväki nautti
maittavan lounaan.
HM
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Villa Royal, Mouhijärvi 7.5

Kokous Heikkilä 9.5 klo 18

KESÄKUU

2.ErAutok,kurssi 97, Säkylä

Kokous Heikkilä 8.2 klo 18.

MAALISKUU
Liikennevalistustilaisuus
Niinisalossa 28-29.2 klo 12-17

Kevätvuosikokous 10.3 klo 12
Osastojen kevätkokoukset:
Pori 5.3
Salo-Loimaa 6.3
Muistojen ilta lauan. 30.3,

kokous Heikkilä 14.3 klo 18.

Kokous Heikkilä 10.10 klo 18.

Killan toimisto suljettu
(pl. 1. Keskiviikko)

SYYSKUU
Killan info-tilaisuus
automiehille

Liikennevalistustilaisuudet
varusmiehille Niinisalossa

Killan toimisto avoinna
keskiviikkoisin elokuun puolivälistä
alkaen
Muurmansk, SampoAhto13-20.8
Raasin perheleiri 17-19.8

ELOKUU
Liikennevalistus Säkylässä
31.7-1-2.8 iltasin klo 18.00
Kiltalehti 3/2011, 20pv

Liikennevalistus, Säkylässä
25-28.8 iltasin klo 17.00

Osastojen syyskokoukset:
Pori 10.9
Salo-Loimaa 11.9

Joulujuhla 21.12

Kokous Heikkilä 12.12 klo 18.

Killan info automiehille N-salo

Itsenäisyyspäivän paraati 6.12.

Kunniavartiot 6. Ja 24.12.

JOULUKUU

Kiltalehti 4/2011, 20pv

Kokous Heikkilä 14.11 klo 18.

Liukkaan kelin harjoittelu

Pimeän ajon harjoittelu

MARRASKUU

MS-Yhdistyksen teatteri

Kotiuttamisjuhlat joukko-osastoissa

Kotiuttamisjuhlat joukko-osastoissa

Reinon päivän risteily 16.7.

LOKAKUU

HEINÄKUU

Porin osaston kevätretki, kuunari Ihana
Luvialla 4 tunnin risteily 30.6
Liikenneturvallisuus
Niinisalossa 4-5.9 klo 12-17
Kokous Heikkilä 12.9 klo 18.
Killan toimisto suljettu
(pl. 2. Keskiviikko)
Syysvuosikokous 15.9 klo 12
Killan info automiehille N-salo
Pansiossa liikennevalistus

Lippujuhlapäivän tilaisuudet 4.6.

SM Fillarikisa Turussa30.1-1. 2.5

Kiltalehti 1/2011, 20pv

Teatteri,?
Tampere, Poliisimuseo ja
Mobilia
Killan info-tilaisuus automiehille

Kiltalehti 2/2011, 20pv

TOUKOKUU

HUHTIKUU
Pansiossa liikennevalistus
Kotiuttamisjuhlat joukko-osastoissa
Makedonia 18-24.4
Kokous Heikkilä11.4 klo 18
Laitilan Oluttehdas ja Kaukolan
kartano
Automiesten maastokoulutus
Niinisalossa
Kalanti/Uusikaupunki

Liikennevalistus Säkylässä
iltasin31.1- 1-2.2 klo 18.00

HELMIKUU

V-S:n Kiltapiirin järjestämä matka
Maanpuolustussemi-naariin, Hki
Liikennevalistus Säkylässä
iltasin 24-26.1 klo 18.00

TAMMIKUU
Kotiuttamisjuhlat joukkoosastoissa
Lauluilta Kaarinan Autokoulussa
20.1 klo 18
Kokous Heikkilä 11.1 klo 18.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012
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Matka Sastamalaan 3.10.2011
Matkan ensimmäinen kohteemme oli Teknikum Vammalan tehdas. Väärinkäsityksen takia kiltaveljet Huittisista ja Alastarolta olivat
Kiikan tehtaalla, mutta pian he liittyivät seuraamme. Me muut olimme jo kerinneet aloittelemaan kahvittelun hallintopäällikkö Jukka Tuomisen opastettua meidät yläkertaan
neuvottelutilaan. Pian oli joukkomme koossa ja kahvittelun lomassa seurasimme “kalvosulkeisesitystä”. Suomen Gummitehdas
Oy 1958-1959, Suomen Kumitehdas Oy 19591966, Oy Nokia Ab Kumituotteet 1966-1988 ja
Tenikum Yhtiöt 1988-, tässä muutama virstanpylväs konsernin historiasta. Teknikum
on johtava polymeeriteknologian konserni
pohjoismaissa. Yhtön ratkaisut auttavat asiakkaita ympäri maailman. Teknikum konserniin
Suomessa kuuluvat Teknikum Oy Vammalan
tehdas, Teknikum Oy Kiikan tehdas ja Teknikum Oy Sekoitukset Keravalla. Konsernin
henkiläkuntaa on noin 420 henkilöä, konsernin liikevaihto on 43 miljoonaa euroa. Vammalan tehtaalla suunnitellut asiakaskohtaiset tuotteet kumista tai teknisestä muovista,
teollisuusletkut ja letkuasennelmat ovat yksi
tärkeä tuoteryhmä. Lisäksi tuotevalikoimaan
kuuluvat mm teollisuusletkut, muottituotteet
kumista ja muovista, kumipinnoitteet ja .päällysteet, polyuretaani- ja nestesilikonituotteet sekä kumisekoitukset, -levyt ja -matot.
Teknikumin osaamisalueet ovat kulutuksen
ja korroosion suojaukseen liittyvät tuote- ja
palveluratkaisut, nesteiden ja muiden materiaalien siirtoon suunnitellut teollisuusletkut
ja letkuasennelmat sekä asiakaskohtaisesti
suunnitellut ja valmistetut polymeerituotteet.
Oma muottisuunnittelu, sekoituskehitys sekä
tuote- ja menetelmäsuunnittelu varmistavat
asiakkaiden vaatimukset täyttävät tuoteratkaisut tänään samoin kuin jatkokehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa. Jukka Tuominen
laittoi kiertämään monia pieniä muovi- ja kumituotteita, joita hypistelimme sormissamme.
Raakakumiakin oli, on muuten yllättävän painavaa ja sitten oli sellaisia suorakaiteenmuotoisia ( mitat noin 150mm X 200mm,
paksuus noin 10mm ) “kumilevyjä” . Emme
osanneet tehdä valistuneita arvauksia mikä
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tuote oli kyseessä. Jukka Tuominen valisti
meitä kertomalla niiden olevan tärinän eristimiä ja ne tulevat rautatiekiskon ja betonisen
ratapölkyn väliin. Tehdasrakennus oli tyypillinen 1950-luvunloppupuolen aikakaudelle punatiilimuurauksineen, matalat kerroskorkeudet aiheuttavat sen että joskus koneita uusittaessa on jouduttu purkamaan kattoa
tai lattiaa. Senpävuoksi yläkerroksissa onkin
pienempien muovituotteiden valmistuslinjoja. Kysymyksiä sateli Jukka Tuomiselle vastattavaksi ja sekin selvisi, että muotokumiletkun sisältäkin se “keerna” saadaan konstilla
pois. Kiltamme pj Hannu Mäkilä kiitti isäntäämme varsin seikkaperäisestä esityksestä ja
ojensi hänelle kiltamme lasivaasin. Tehdaskierros aloitettiin varastosta, jossa oli jos jonkinlaista tuotetta odottamassa toimittamista
asiakkaille. Tuotantopuolelta jäi erikoisesti
mieleen ison kumiletkun (putken, halk noin
250mm ) valmistus. Mustaa litteää kuminauhaa kierretään vastaavan halkaisijaisen tuurnan päälle (tuurnan pituus oli 40metriä! ) sen
jälkeen vahvikekudosta ja päälle taas kumia,
sitten koko paketti vulkanoidaan. Jäähdyttyään tuurna irroitetaan vetämällä se letkun sisältä pois . Noin puolenkilometrin mittaisen
tehdaskierroksen jälkeen siirryimme bussilla keskustaan, bussi parkkiin ja menimme
saavutettuja linjojamme ylläpitämään Vammalan Seurahuoneelle. Keskustassa näimme juuri avatun Pukstaavi-kirjamuseon. ulkopuolelta. Seuraava kohteemme oli Suojeluskunta- ja lottamuseo Kinnalan kylän Koukulla Sastamalan Kiikassa. Täällä maanpuolustusperinteitä vaalivat isäntäpari Marja ja
Kaarlo Koukku ottivat meidät vastaan vanhan päärakennuksen pirtissä. Marja Koukku
kertoi vilkkaasti ja vuolaasti, karjalaisperäinen kun oli, tilan historiaa ja kuinka tähän on
tultu. Museossa on ollut kävijöitä vuosittain
arviolta 500-800 henkeä. Esineistö on lisääntynyt kaiken aikaa mm lahjoituksin. Maatilamatkailu ja yöpymiset aamiaisineen sekä erilaiset perhejuhlien järjestämiset ovat heille jo
rutiinia. Kaarlo Koukku pääsi ääneen ja hän
kertoi Kiikan suojeluskunnan perustamisvaiheista, sen toiminnasta ja sen merkitykses-
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tä sodissamme. Hän oli asettanut näytteille
useita kivääreitä ja niistä hän piti asiantuntevan esityksen. Suomalainen sotilaskivääri
perustuu venäläiseen kivääriin m1891,jonka
kaliiperi on 3 linjaa eli 7,62mm, mutta koska
ase on pitkä ja pituus kasvaa pistimen kiinnittämiseen jälkeen huomattavasti, joten se
sellaisenaan ei ollut oikein sovelias suomalaiseen metsämaastoon. Niinpä esikuvaa lyhennettiin ja tukin mallia muutettiin hieman.
Pistimen kiinnityskohta säilytettiin entisellään.Vuoden 1939 kiväärin jyvä sai sivuilleen
korvakkeet suojamaan jyvää ja helpottamaan
tähtäystä. Tästä nimitys Pystykorva tai UkkoPekka presidentti Pehr Evind Svinhufvud
mukaan, hänhän oli innokas ampuja. Piippu kiinnitetään tukkiin etuhelalla, joka on ollut kiinteä, saranoitu ja se on painanut suoraan piippua, jolloin piippu lämmetessään
on saattanut vääntyä aiheuttaen osumatarkkuuteen harmia. Kun tämä oli oivallettu niin
kiväärin tukin puista yläosaa jatkettiin niin
pitkälle, että että piipu jäi puuosien väliin eikä vääntymisiä enää tapahtunut. Jossain vai-

heessa jyvän suojuskorviin tehtiin reiät jyvän
säätöjen helpottamiseksi. Kaikki nämä pienet yksityiskohdat kertovat aseharrastajalle
aseen valmistusvuoden.   Tämän asiantuntevan Pystykorvan hisorian jälkeen siirryimme
sivurakennukseen,jossa jo kymmenen vuoden ajan isäntäpari on ylläpitänyt yksityistä
suojeluskunta- ja lottamuseota. Museon yhteen huoneeseen on lavastettu Kiikan Suojeluskunnan esikunta, joka esitellään täydessä
toimessa henkilöitä myöten. Toisen näyttelyhuoneen teema on Maanpuolustusta sodan ja
rauhan aikana sekä Suomen Marsalkka Mannerheim vuosina 1917-1944. Kaarlo Koukku
kertoi, että hän on kerännyt Marski-aiheisia
postikortteja mutta kun niitä oli kertynyt yli
tuhannen erilaisen kortin määrä niin hän lopetti. Paljon oli mielenkiintoista nähtävää ja
ei voi kun ihmetellä mitä kaikkia hienoja tututstumiskohteita Suomesta löytyy. Isäntämme kiitettiin ja meillä oli edessämme kilometrien taittaminen Turkuun.

010 19 -numerot
- edullisempaa asiakkaalle!

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu

paranee entisestään

Aikaisemmat 020-alkuiset asiakaspalvelunumeromme
korvataan uusilla 010 19 -alkuisilla palvelunumeroilla.
Asiakkaanamme hyödyt muutoksesta, sillä soittaminen Lähivakuutukseen tulee edullisemmaksi ja tavoitat meidät entistä paremmin.
korvauspalvelumme

vakuutuspalvelumme

010 19 2606

010 19 2605

(ma-pe 9-16)

(ma-pe 10-16)

Lähivakuutus, Turku
Yliopistonkatu 21, 20100 Turku
Puh. 020 522 7050

www.lahivakuutus.fi

Kokonaisuus luodaan aina sinua kuunnellen,
halusitpa sitten hauskan perheloman, huiman
saaristoseikkailun, yksilöllisen juhlatilaisuuden tai
vaikka ikimuistoisen kokouspäivän.
Saaristomeren vieraanvaraisin isäntä kutsuu sinut
viihtymään!
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Teatterimatka Helsinkiin
Sateisena ja tuulisena lauantaina 8. lokakuuta
naakkojen ympäröimän Tuomikirkon eteen
oli taas kokoontunut suuri määrä ihmisiä. Autojoukkojen Turun killan ja L-S MS-yhdistyksen jäseniä oli lähdössä perinteiseen, 90-luvun
alusta asti, yhteiseenTeatterimatkaan. Olimme saaneet Jalo-Bussin 64-hengen bussin matkaamme varten. Autonkuljettajana oli tuttuun
tapaan Kauko Kaskinen. Matkanjohtajana oli
Killan puheenjohtaja Hannu Mäkilä ja hänellä oli apunaan autoemäntänä oma Marita Untovuoremme. Kilta-veljet auttoivat meitä huonosti liikkuvia pääsemään autoon. Tasan kello
14 auto suuntasi keulansa tällä kertaa Helsingin suuntaan. Suuri seikkailu alkoi. Matkalla
täydensimme vielä joukkoamme Kaarinassa
ja Piikkiössä. Auto oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. Sää matkan aikana oli vaihtelevaa,
välillä satoi välillä paistoi. Matkan aikana
Hannu kertoi yksityiskohtia moottoritiestä,
sen tunneleista silloista ja meluaidoista. Iloinen puheensorina täytti bussin. Matkan aikana pysähdyimme kerran ABC Piihovissa
“pissatauolle muttei kahville.” Noin puoli
viiden aikaan bussimme kaarsi ravintola Helkan keittiön eteen. Meille oli varattu maittava
päivällinen seisovasta pöydästä. Söimme pitkän matkan jälkeen maittavan aterian alkupaloineen suurella ruokahaluIla. Kun olimme
saaneet vatsamme täytettyä silakkalaatikolla
tai lihamurekkeella ja juotuamme vielä kah-
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vit, matkamme oli tarkoitus jatkua Helsingin
kaupunginteatteriin. Kauko starttasi moottorin. Kierrokset kasvoivat, mutta auto ei lähtenytkään liikkeelle. Tärkeät paineet eivät
nousseet. Monen käynnistysyrityksen jälkeen
oli todettava: auto oli hajonnut. Onneksi kuljettajamme oli koko ajan yhteydessä auttaviin
voimiin ja niin saimme nopeasti vara-auton
paikalle. Koko iso joukkomme ahtautui ystävällisten Kilta-auttajiemme avustuksella tällä
kertaa pienempään bussiin Kaukon jäädessä
odottelemaan korjausmiehiä. Näin saavuimme teatteriin kuitenkin ajoissa.
Teatterissa oli menossa Mikko Kivisen ohjaama J. B. Priestleyn näytelmä “Vastanaineet”. “Iloisessa farssissa kolme pariskuntaa
kokoontuu juhlaillallisille juhlimaan 25- vuotishääpäiväänsä. Valokuvaajakin on kutsuttu ikuistamaan tämä merkkipäivä. Valokuvaaja saapuu, mutta humalassa. Kutsuille tulee myös eräs nainen, jolla on ollut säpinää
eräiden juhlivien aviomiesten kanssa. Illan
aikana saadaan muitakin uutisia, jotka aiheuttavat aikamoista hämmennystä ja sekasortoa. Ovatko avioliitot olleet pelkkää valhetta?
■ Autokillan puheenjohtaja Hannu Mäkilä ja LounaisSuomen MS-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maritta
Untovuoren aviomies Lars Untovuori nostavat MarjaLeena Helstelää linja-autoon ravintola Helkan edessä.
Marja-Leena Helstelä on ideoinut monia erlaisia
apulaitteita helpottamaan siirtämistään linja-autoon
ja takaisin pyörätuoliin. Hän on varmaan osallistunut
lähes kaikkiin yhdistystemme
yhteisille teatterimatkoille, joilla
olen kuljettajana toiminut. Hänen
iloinen ja positiivinen asenteensa on luonut hyvän fiiliksen ja
tunteen, että teemme arvokasta
työtä MS-yhdistyksen jäsenten
virkistykseksi. Ja sydämelliset ovat
olleet myös kuljettajalle osoitetut
kiitokset, ihan niistä on saanut hyvän mielen kun on voinut omalta
osaltaan Autokillan nimissä olla
palvelemassa heitä. Linja-autoon
tulleen teknisen vian vuoksi minä
en päässyt seuraamaan teatteriesitystä, vaan minä päivystin autolla
kun hälytettn VOLVOLTA apuja.
Auto saatiin ajokuntoon ja sillä
tultiin kunnialla Turkuun. Kuljettaja-Kauko haluaa kiittää kaikkia
nostoapuja antaneita, minä pääsin
tässä kohtaa helpolla mitä nyt parit pyörätuolit autoon ja takaisin
muutamaan kertaan.
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Kuka rakastaa ketä ja miksi?” Rooleissa mm.
Risto Kaskilahti, Leena Uotila, Tiia Louste,
ja Antti Litja. Esitys oli ratkiriemullinen . Esityksen jälkeen moni taisi tarkastaa avioliittosopimuksensa.
Näytelmän loputtua siirtyessämme ala-aulaan hissi ei pitänytkään pyörätulistamme,
vaan kulki edestakaisin muutaman kerran
1. ja 3. kerroksen väliä. Onneksi siirrettyämme tuolia ahtaassa hississä se suostui lopulta päästämään meidät ulos. Jouduimme vielä
hetken odottamaan koleassa Itäsuomalaisen
kaupungin yössä teatterin edessä bussimme
tuloa. Lopulta Kauko, jolta teatteriesitys oli
siis jäänyt näkemättä, kaarsi bussin eteemme
ja niin matka Turkuun saattoi alkaa. Bussista
oli haljennut paineventtiili ja se oli saatu alustavasti korjattua. Matkanteon epävarmuuden vuoksi meitä seurasi koko matkan ajan
vara-auto. Kotimatkan aikana Autojoukkojen
Turun Kiilalle sen puheenjohtajalle, matkan-

johtajallemme Hannu Mäkilälle MS-yhdistys
luovutti kaksi MS-liiton nimellä varustettua
Arabia-mukia killan toimistoon. Hannu hauskutti meitä vielä muutamilla vitseillä. Marita
ja hänen miehensä alkoivat myydä omakustannushintaan tosi herkullisia sämpylöitä ja
juotavaa. Vielä kerran pysähdyimme samalle ABC-huoltikselle “pissalle muttei kahville”. Santsattuamme vielä syötävää ja juotavaa, vatsat yöpalasta täpötäysinä saavuimme
puoli yhden aikaan Tuomiokirkon eteen. Erkanimme kukin omiin suuntiin ja minulle vielä lankesi tämän matkakertomuksen teko.
Haluan MS-yhdistyksen ja omasta puolestani kiittää Kilta-veljiä teatterimatkasta. Autojoukkojen Turun Kilta maksoi ja järjesti kuljetuksen. Matkamme oli antoisa ja onnistunut ja
osanottomäärä oli hyvä. Toivottavasti näemme taas samoissa merkeissä ensi vuonna! Jää
nähtäväksi, missä? Vielä kerran: Suuret KIITOKSET!
Matti Helen

Tutustuminen Turun VPK:n
taloon 17.10 2011
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjesti tutustumisen 17.10. 2011 Turun VPK:n taloon, jolla
on ollut suuri merkitys myös Turun kulttuurielämässä. Vuonna 1892 valmistunut VPK:n
talo on tarjonnut komeat puitteet erilaisille
musiikki- ja juhlatilaisuuksille. Talo on toiminut myös yhtenä Turun suositimmista tanssipaikoista, joka tunnetaan kansan suussa “
brankkuna “.Suurin osa mukana olleista oli
jossain elämänsä vaiheessa käynyt VPK:n talolla tanssimassa
tai juhlimassa, mutta tuskin he
niin perusteellisesti pääsivät silloin taloon tutustumaan kuin
nyt vahtimestari/ nuorempana
sammutusmiehenä
toimivan
Tuomas Isomäen opastuskierroksen aikana. Aluksi ihmeteltiin
turkkilaista/ salaista huonetta ja
arvailtiin sen käyttötarkoitusta. Aikanaan ko huoneen oven
lukkoon oli vain harvalla avain.
Museohuoneessa katsottiin henkilö- ja kalustokuvia seinillä, pal-

kintoja vitriineissään, kaseltiin parvelta alas
komeaa juhlasalia kristallikruunuineen, siirryttiin alas saliin kokeilemaan parketin liukkautta. Sai siellä muutenkin varoen liikkua,
koska seuraavan tapahtuman valmistelutyöt
olivat käynnissä ja piti varoa ettei kompastunut lattialla lojuvaan tavaraan.Menimme portaita alas, sisäänkäyntiä on muutettu esteettömyysnäkökohdat huomioden, mutta narikka
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on vanhalla tutulla paikalla valmiina vastaanottamaan 1054 juhlavieraan päällysvaatteet.
“Tarkastimme” nuorisojaoksen pukutilat
ja koulutustilat. Tuomas Isomäki toimii oto
myös kouluttajana, nuoria on kolmisenkymmentä. joista lähes puolet on tyttöjä. Enää ei
voida puhua poikaosastosta! Taukotilassa kokeiltiin palomiehen varustusten painoa, olivat
yllättävän painavia, joten kavereiden täytyy
fyysisesti olla hyvässä kunnossa jaksaakseen
suorittaa pelastustehtävää täysissä varusteissaan. Kunnon ylläpitoa varten sieltä löytyi
pieni kuntosali laitteineen.Yritimme Killan
pj:n Hannu Mäkilän kanssa luovuttaa Tuomas Isomäelle lasivaasin kiitokseksi käynnis-

tämme, mutta allekirjoittanut ei tarkastanut,
että lasivaasista puuttui logomme. Sain laiskanläksyksi hoitaa asian mahdollisimman
pian kuntoon. Alakerta oli kovin sokkeloinen
ja portaita sekä ovia oli paljon mutta hyvän
opastuksen ansiosta selvisimme ulos hämärtyvään syysiltaan. Kurkistimme vielä autotallissa olevia paloautoja, jotka olivat valmiina
lähtemään hälytystehtäviinsä. Brankkuun tutustumassa oli mukana 17 kiltalaista!
Kauko
Ps Suoritin laiskanläksyni 23.10, jolloin vein
Tuomas Isomäelle lasivaasin. Nyt siinä oli
Kiltamme logo!

Hallitus kokoontui...
Vuosikokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksen Viking Linen Maariahaminaristeilyllä.
Vuoden 2012–13, vuosikokouksen valitsemana killan puheenjohtajana toimii Keijo
Häkkinen Naantalista ja 1. varapuheenjohtajana 2012 Voitto Suvila Loimaalta sekä 2. varapuheenjohtajana Arto Wallenius Raisiosta.
Toiminnanjohtajaksi valittiin Björn Ahti, Turusta, sihteeriksi Ari Laaksonen, Loimaalta
ja taloudenhoitajaksi Mauno Lindgren, Kaarinasta.
Kirjanpidon hoitaa Paattisten Tilitoimisto ja
pankkina on Paattisten Osuuspankki.
Killan lipunkantajiksi valittiin Arto Walleni-
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us ja Keijo Häkkinen varalle Lauri Hintukainen Ruskolta ja Aarne Hämelä Kaarinasta.
Lehtitoimikuntaan valittiin päätoimittajaksi
Kari Nummila Loimaalta sekä jäseniksi Leena Aaltonen, Björn Ahti, Antti Joutsela, Kauko Kaskinen, Seppo Toivonen Turusta sekä
Ari Laaksonen ja Jorma Rinne Loimaalta,
Mauno Lindgren Kaarinasta ja Arto Wallenius Raisiosta.
Liikenne-ja koulutustoimikunnan vetäjäksi
Yrjö S. Kaasalainen Harjavalta varalle Heikki Mämmi Turusta. Jäseniksi Timo Lehtonen
Rauma, Teuvo Hakakosti Pori, Voitto Suvila
Loimaa, Heikki Antola Säkylä ja Heikki Mäki Loimaa.

VETOAKSELI 4 / 2011
■ Loimaan uusi A-katsastusasema. Vasemmalta katsastuskonttorin pääll. Nieminen,
Mäki, toimistovirkailija Vaano, Suvila, Ahola, Kallionpää.
Kaikenkaikkiaan ihan vilkas
päivä, ruuhkaa vain puoliltapäivin. Kuva Kalevi Suvila.

ja järjestäytyi
Perinnetoimikunnan valittiin Esko Kujanpää Maskusta, jäseniksi Kauko Saarinen Pori,
Kauko Kaskinen, Jussi Karvinen Turku, Risto Kylä-Utsuri Loimaa, Jari Krouvila Masku,
Aarne Hämelä Kaarina ja Tapani Kaukovalta Yläne.
Matkailutoimikuntaan vetäjäksi Arto Wallenius ja jäseniksi Seppo Toivonen Turku, Samuli Harttio, Salo Voitto Suvila, Björn Ahti,
Kauko Kaskinen, Leena Aaltonen, Antti Ahola sekä Ann-Maj Peltola turku.
Kiltamestariksi valittiin Åke Saarikko, Seppo Toivonen, Antti Ahola sekä Kauko Kaskinen kaikki Turusta. Naisosaston vetäjänä jatkaa Leena Aaltonen.

Killan 50 – vuotisjuhlatoimikuntaan valittiin
Esko Pitkänen, vetäjänä ja Esko Kujanpää,
Arto Wallenius, Keijo Häkkinen, Voitto Suvila, Kauko Saarinen, Antti Ahola, Mauno Lindgren, Ann-Maj Peltola ja Leena Aaltonen.
Killan nettisivut uudistuvat ensi vuoden
alkupuolella. Killalla on myytävänä kirjoja
ja muuta materiaalia. 2.Er.Autokomppanian
historiakirja on yksi merkittävimmistä vaikka lahjaksi hyvälle ystävälle. Jatkossa killan
nettisivuilla julkaistaan myytävien tuotteiden
kirjo.
Hallituksen kokouksessa valittiin uusiksi jäseniksi kaikkiaan 11 jäsenanomuksen täyttänyttä.
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Tutustuminen Porin prikaatin
automiesten koulutukseen
Ryhmä Sirkkalan kasarmilta v.1961 kotiutetut ehdottivat vuosi sitten, kokoonnutaan
Säkylään Huovinrinteelle tutustumaan Porin
Prikaatiin puolustusvoimiemme nykyajan
koulutukseen ja käytössä olevaan ajoneuvokalustoon. Autojoukkojen Turun Killan
puheenjohtaja Hannu Mäkilän avustuksella laadimme Prikaatiin anomuksen päästä
tutustumisreissulle. Osastoupseeri majuri
Mikko Jokisen avustuksella saimme sovittua
retkipäiväksi 19.10 ja klo:10:00 Prikaatin pääportille. Asia sovittiin elokuussa kun armeijan
lomakausi oli ohi. 6.10 meille luvan hakijoille tulikin Prikaatista komentaja eversti Juha
Pyykkösen hyväksymä käskykirje, majuri
Mikko Jokisen aikaisemmin sopimallemme
päivälle laaditulle selkeällä sekä tarkalla tuntiohjelmalla kirjattuna. Vahvistettuna Porin
Prikaatin leimalla esikuntapäällikkö eversti Pekka Saariahon ja majuri Mikko Jokisen
sähköisellä allekirjoituksella.
Nyt tuli meille 1961 autojoukoista vapautuneille kiire lähettää kirjeet 61:lle tiedossamme
olevalle kirjekutsu tilaisuuteen. Osmo Ajosenpää kävi Killan toimistolla monistuttamassa kutsun ja siihen liitetyn tiekartan ajoohjeeksi. Kokoonnuimme Heikki ja Soili Anderssonien asunnolle Puutarhankadulle. Siellä saimme emäntämme Soilin, Eevan, Hertan
ja vielä Heikin kirjoittamaan Killalta saatuihin kirjekuoriin osoitteita yli kuusikymmentä,
johon Osmo ja allekirjoittanut piirteli allekirjoituksia. Kiitos vielä emmännillemme. Soilille viinipikarista ja päiväkahveista. Kirjeet
postiin.
Ilmoittautumiset viikon päästä 14.10 mennessä. Ilmoitautumissoittoja tuli 18 aina tapaamisen edelliseen iltaan asti. Puolisoja ja
matkaseuralaisia oli 12, ilmoittautuneita yhteensä 30. Prikaatin muonituskeskukseen piti ruokailijat ilmoittaa 17.10 aikana. Sitten tuli
yllätys. Majuri Jokinen lupasi soittaa allekirjoittaneelle tuona päivänä tulijoiden määrän.
Kun ei puhelua kuulunut soitin illalla majurille. Vastaus tuli tekstiviestinä ”Olen 39 as38

teen kuumeessa, soita aamulla.” Aamulla tietysti soitin. Majuri kertoi olevansa edelleen
kovassa kuumeessa ja vuoteen oma. Hän kuitenkin antoi minulle kapteeni Timo Kuuselan nimen, hän huolehtii vierailunne. Kapteeni Kuusela soittikin puolenpäivän aikoihin
ja oli jo saanut tiedon ohjelmasta. Hän ilmoitti myös olevansa parkkipaikalla vastassa puolustusvoimien linja-autolla.
Tämä oli mieluisa tieto tälläisille yli 70:sille.
Niinpä keskiviikkona Prikaatin parkkipaikka
täyttyi saapuvien autoista ja kättelyä sekä juttua riitti. Kuusela ohjasi linja-auton ihan viereemme ja yllätys kyydistä ihastuneet kiipesivät kiitellen kyytiin. Autossa suoritettiin nimenhuuto, ketkä ovat saapuneet. Yksi seuralaisista oli jäänyt kotiin ja yksi epävarma kyyditsijä oli ollut estynyt. Kokonaisvahvuudeksi saimme 29 kun killan pj. vielä liittyi joukkoon. ”Olipa kohteliasta, kun meitä arvostettiin näin” kuuli monen tulijan sanovan autoon noustessamme. Kapteeni Timo Kuusela,
kuljetusosaston päällikkö, ( kuten Sirkkalassa
Sirkkilä) toivotti tervetulleeksi, selosti alkuun
aluetta ja miten liikutaan hänen ohjaamallaan
autolla. Prikaatissa työssä käyvät asuvat eripuolilla Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Siksipä varuskunta-alueen asuntoja on siviilienkin asuttamina. Todella vaikuttavaa oli saada
kiertää Säkylän nummella, jota on lähes 4000
ha. Kuulimme myös Suomen rauhanturvaajienkin koulutuksen keskittyvän kokonaisuudessa tänne Porin Prikaatin alueelle, rakennustyöt laajennuksessa ovat meneillään.
Ritarisalin audio tiloissa saimme Kapteeni Kuuselan selvityksen ja nähdä tarkemmin
Porin Prikaatin kehityksestä nykypäiviin. Talouden kiristyminen tuntuu puolustusvoimissakin, muttei mitään lakkautusuhkaa sentään
taida Prikaatilla olla pohti kapteeni Kuusela. (Oma ajatukseni: ei kai tänne varustettaisi rauhanturvakoulutusta, jos lakkauttumista
valmisteltaisiin, on maan hallitus mikä on)?
Varusmiesten kuljettajakoulutuksen johtaja
yliluutnantti Juha Jalonen (Sirkkalassa Kap-
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teeni Korhonen) selosti selkeästi miten perusteellista koulutus nykyään on kun pitää varautua puolustusvoimiinja reserviinkin riittävä määrä tarvittavia kuljettajia, myös mahdolliset poikkeus-olot huomioiden. 50 vuotta sitten muistan autosotamiesten kehuneen
”vihreälaattaisille”. ”Paremp 11 hytis kun 9
laval” Nyt täyden rekkakortin saaminen tarvitsee 12 kuukautta. Pitkä kouluttautuminen
ja taistelijaksi oppiminen kustantaa, teoreettisesti laskien 14000 euroa /oppilas. Saatu koulutus on hyvin monipuolinen puolustuslaitoksen näkökulmalta joka täyttää myös siviili-liikenteeseen soveltumisen. Kyllä luulisi
olevan jopa tunkua puolustuslaitokseen ja sen
kuljettaja koulutukseen? sanoisin, näin täydellisen ammatikoulutuksen kun saa. Kouluttamisessa hyödyn-netään myös siviilikouluttajia. Killan pj. Hannu Mäkilä on antanut liikennetietoa n. 2000.lle jos oikein kuulin? Vuosittain ammattikortin saan n. 450. Reputtajia
on n.4 -5% kokeen voi kyllä myöhemmin uusia. Naisten kiinnostus asevelvollisuuteen on
kuulema taas kasvussa, ammat-tikorttia raskaanajoneuvon kuljettamiseen kuitenkin vieroksutaan sen fyysisyyden vuoksi. Voimantarve on monelle naiselle liikaa. Alokkaita
Prikaatiin otetaan sisään kaksi kertaa vuodessa, 1500- 2000. Aikoinaan sisään tuli 3 alokaserää. Päivärahaa saa nykyisin 4.40 -10.20 euroon palvelun pituudesta riippuen. 50v. sitten, 0.80. 1.30 markkaa, melkoiset erot! Kehitys on ollut aikamoista päiviteltiin kun siirryimme Prikaatin ruokalaan lounaalle. Ruoka oli maistuvaa ja ystävällinen henkilökunta opasti, jos tuli ongelmia kahviautomaatilla,
siitäkin vielä kiitos? Lounaan jälkeen pääsimme tutustumaan varsinaisiin ajoneuvoihin.

Näytillä oli Afrikassa käytettyjä ajoneuvoja
sekä Afganistanissa olleita panssarivahvisteisia ajoneuvoja henkilöautoista kumipyörillä
kulkevaan panssari-vaunuun. Ovia koeteltiin,
kuinka raskaasti kääntyvät, sisään, ajajan paikalle ei kukaan kuitenkaan rattiin rohjennut
kiivetä , vaikka ovet olivat sepposen selällään
kaikissa ajoneuvoissa.
Kysymyksiä sateli esittelevälle Kersantille kuin Kapteeni Kuuselallekin renkaista ajoneuvovakuutuksiin. Seuraavaksi siirryimme
Porilaismuseoon, siellä saimme kuvan, sotilaan, varusteista aseis-tuksesta ja oloista ym.
sotien aikana.
Päivän päätteeksi kävimme sotilaskodissa päätöskahveilla. Pidettiin hiljainen hetki
14.09. 2011 kuolleen komppaniamme vääpelin Egströmin muistolle, hänet me Sirkkalassa koulutetut jokainen muistamme. Jaettiin
Autojoukkojen Turun Killan esitteitä, itse korostin , Killan apu ryhmämme viimevuotiselle ja tämänpäiväisellekin tapaamiselle sekä
kiltaveljien tuki on kiitoksen arvoista. Erityisesti Hannu Mäkilälle Killan puheenjohtajalle, vielä lämmin kiitos, uhrautuvasta avusta.
Kaiken kokeman jälkeen osallistuneiden useat
kiitokset ja vielä mahdolliset jatkotapaamisetkin lämmitti tietysti järjestelyistä vastaavia.
kv. Albert Käiväräinen.
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Tulevaa toimintaa

Joulujuhla la 10.12. 2011 klo 18.00
Kiltalainen, lähde nyt viettämään hauskaa
joulujuhlaa nostalgiseen laivaan s/s Boreen
Aurajoen rannalla. Tällä laivalla monet kiltalaiset ovat tehneet muistorikkaita Ruotsin
matkoja. Maija Laineen herkulliset jouluruuat
ja hyvä ohjelma luovat juhlatunnelmaa.
Hinta 50€ hengeltä maksetaan killan tilille:
fi42 5316 0820 0188 83. Ilmoittautumiset viim.
30.11 kiltamestareille tai killan toimistoon
Puh. 02 2377945 tai 045 2334745. Ota myös ystäväsi mukaan .
Tutustuminen täysin uuteen
tekniikkaan 10.1.2012
Meillä on mahdollisuus päästä tutustumaan
täysin uuteen tekniikkaan. Tarkempi selvitys
KOY FOCU yrityksen tiloissa, osoitteessa Biolinja 12, Turku. Tilaisuus alkaa klo 14.00. Ilmoittaudu 5.1.2012 menessä killan toimistolle
puh.02 237 7945 ja tule kuuntelemaan miten
tulevaisuudessa tehdään vaativia asioita meidän parhaaksi

Kilta-illat Heikkilässä
Joka kuukauden toinen keskiviikko klo 18.00
on kilta-ilta Heikkilän Sotilaskodissa. Joulukuussa on filmi-ilta. Tammikuussa lehtori Kullervo Hantula kertoo Vienan Karjalan
matkasta. Helmikuussa kuulemme asiaa
moottoriöljyistä ja polttoaineista.
Lauluilta Kaarinan autokoulussa 20.01
Lähde iloiseen joukkoon laulamaan Kaarinan Autokouluun 20.1. klo 18.00. Pekka Rantanen on lupautunut tulemaan haitarinsa
kanssa tahdittamaan laulamista, vaikka hän
on todennut ettei aina kuule omaa soittoaan
kun laulu raikuu niin mahtavana kiltalaisten
suusta. Ilmoita tulostasi ja ota ystäväsi mukaan. puh.02 237 7945
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää tutustumisen torstaina 16.2.2012 klo 17.00 VOLVO
TRUCK CENTERIIN Avantintie 20 LIETO. (
ohikulkutien varrella ) Ilmoittautuminen Killan toimistolle puh 02-237 7945 viim. 15.2.2012

www.lansiauto.fi

Uusi Opel Astra Sports Tourer.
Uusi Opel Astra ST -mallisto
kokonaishinta alkaen

21.048 €*

Yhdistetty polttoaineen kulutus 4,5–7,4 l/100
km, CO2-päästöt 119–174 g/km. Uusi Opel Astra ST
-mallisto kokonaishinta alkaen 21.048 € (autoveroton
hinta alk. 16.240 €, arvioitu autovero 4.208 € +
toimituskulut 600 € ). Kuvan autossa
lisävarusteita.

Opelit Turussa myy LänsiAuto!

Länsiauto Oy, Turku | Raisiontie 93 | 21280 Raisio
Avoinna ma 9-20, ti-pe 9-18, la 10-15 | Puh. 046 714 6500
40

Huolto

VETOAKSELI 4 / 2011

HUOM! HUOM! ENNAKKOILMOITUS
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää
7.5.2012 matkan SASTAMALAAN; jossa kohteena VILLA ROYAL ja täällä 1.2. 2012 avattava EGYPTIN AARTEET-näyttely. Varaa jo nyt
ko pvm kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan
matkalle Killan toimistoon puh 02-237 7945.
Tarkempi matkaohjelma seuraavassa Vetoakseli-lehdessä.
Makedonia 18.–24.4.2012 ( 6 yötä)
Kevään 2012 matka tehdään Hki- BudapestBelgrad. Lähtö Helsinki-Vantaa klo 8.30. Belgradissa 14.25. Matkan arvioitu hinta on 1489
Euroa/ hlö (H2 ) H1 lisämaksu +130 euroa.
Toimistomaksu 5 euroa/lasku. Sitovat ilmoitukset viimeistään 30.12.2011.
Tutustumiskohteita on Zastavan autotehdas, viinitila, luostari, bunkkerit, laivaristeily,
illalliset, aasiratsastus, kansantanssia ja laulua, monet kaupungit, matka kanjoni ja upeat
maisemat kiertoajeluineen. Hintaan sisältyy
bussikuljetus, suomea puhuva matkanjohtaja/tulkki, 6 yöpymistä H2, hyvät hotellit, aamiaiset, oppaat, 5 lounasta, viinimaistiaiset, 5
illallista, 1 Makedonialainen ilta, 2 kahvitarjoilua, venematka, sisäänpääsymaksut. Paikkoja rajotetusti. Täytetään ilmoittautumisjärjrstyksessä.
Ennakkomaksu matkasta 250 euroa/hlö
10.1.2012, loppu suoritus 15.2.2012.
Ilmoitukset ja tiedostelut Killan toimistoon
02 237 7945, Seppo Toivonen 0400 780 889 tai
Voitto Suvila 050 328 786. Vastuullinen järjestäjä Matka-Viitala, Loimaa 02 766 9294.

koskee kaikkia Ajk Turun kilta ry:n jäseniä
seuralaisineen. Matkat varataan suoraan Tallink Siljalta tai matkatoimiston kautta. Varaus-, maksu-,peruutus-, sekä muut ehdot ovat
Tallink Siljan voimassa olevan myyntiesitteen mukaiset. Varaukseen sovelletaan
välittäjämatkatoimiston vastaavia ehtoja, mikäli ne ovat Tallink Siljan ehtoja tiukemmat.
Sopimuksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan vähintään kaksi kuukautta ennen
muutoksen voimaan astumista.
3. Tallink Silja raportoi matkustajamäärät Yhdistykselle kalenterivuosittain.
4.Yhdistyssopimus on voimassa 31.12.2012
saakka
Kaikki jotka nyt varaavat matkansa Tallink
Siljalta muistakaa mainita asiakasnumero
5038 matkavarauksen yhteydessä.
MUKAVIA LAIVAMATKOJA TALLINK SILJALLA !!!

MERKITTÄVÄ YHDISTYSSOPIMUS
AJK TURUN KILLAN JA TALLINK
SILJA OY:N VÄLILLÄ
1. Yhdistykselle myönnetään hyvitystä edellisen kalenterivuoden laivamatkaostojen perusteella. Hyvitys kirjautuu Yhdistyksen asiakastilille, jonka varoja Yhdistys voi käyttää
kaikkiin Tallinkin ja Silja Linen laivamatkoihin. Hyvitys on 1,5 euroa matkustajaa ja yhdensuuntaista laivamatkaa kohden. Risteilystä annettava hyvitys on täten 3 euroa henkilöä
kohden. Hyvitystä ei myönnetä ilmaisista laivamatkoista.
2. Matkan varaaja ilmoitaa asiakasnumeronsa
5038 matkavarauksensa yhteydessä. Sopimus
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Merkkipäivät
		80 vuotta
Koivunen, Leevi		
18.12.
Harjula, Leo		
3.1.
Karvinen, Jussi		
3.2.

Aaltonen, Heikki 		
Salmola, Janne 		
Koski, Eero 		
Ahlqvist, Seppo 		
Kulmala, Pekka 		
Rantanen, Einari		

		75 vuotta
Mäkelä, Timo 		
Salkimo, Aarre		
Auramo, Aulis 		
Renfors, Matti		
Jokinen, Martti 		
Huhta, Paavo 		

		

2.12.
19.12.
28.12.
6.1.
8.2.
18.2.

		 60 vuotta
Virtanen, Timo 		
Holm, Harri 		
Vuorinen, Tuure 		
Virta, Lasse		
Posio, Seppo 		

70 vuotta

Sallasmaa, Pekka 		
Salmi, Simo 		
Prami, Erkki 		
Häkkinen, Keijo 		
Rautiainen, Veikko

17.1.
25.1.
30.1.
18.2.
23.2.
25.2.

13.12.
17.12.
4.1.
12.1.
15.1.

14.12.
7.1.
16.1.
17.1.
24.1.

		 50 vuotta
Tuominen, Jukka 		
Vainio, Matti 		

8.12.
24.1.

Kiltalehti julkaisee merkkipäiväpalstallaan jäsenien merkkipäivät jäsenluettelon perusteella. Jos syystä tai toisesta
haluat kieltää merkkipäiväsi julkistamisen, ilmoita asiasta suoraan sihteeri Ari Laaksoselle, puh. 0400 698 650.

Kiitokset
Reima Heino kiittää kiltaa huomaavaisuudesta.
Aulis Vanha-Perttula kiittää muistamisesta merkkipäivänään.
Sydämelliset kiitokset ystävällisestä huomaavaiseuudesta
Heikki Kanervamäki
Kiitos.

Alpo Moisio

Kiitokset, että kilta muisti merkkipäivänäni.
Heikki Riihimäki 75 v.
Suuret kiitokset kaikille syntymäpäiväni muistamisesta.
Jori Lammi
Kiitos muistamisesta merkkipäivänäni.
Pekka Aarnio
Lämpimät kiitokset syntymäpäiväni muistamisesta.
Heikki Peltonen
Nalle kiittää syntymäpäiväni muistamisesta AJK
Turku Kiltaa, Salo-Loimaa sekä Porin osastoja.
Björn Ahti
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VOLKSWAGEN • AUDI
SEAT • SKODA
AMMATTITAIDOLLA JA TAKUUTYÖNÄ
Öljynvaihdot • Määräaikais- ja vuosihuollot
Jarrukorjaukset • Jakopään vaihdot
Lohkolämmitin- ja vetokoukkuasennukset
Katsastuspalvelut • Vikakoodien nollaukset
Huoltovälinäyttöjen nollaukset
Ilmastointilaitteiden huollot • Sijaisautopalvelu

Ajanvaraukset ma-pe klo 7.30-16.30

0207 181 680

info@vauhtipiste.fi • Fax 0207 181 689

www.vauhtipiste.fi
Orikedolla Kuormakatu 17, 20380 Turku
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Päivystysvuorot 7.12.–29.2. 2011 killan toimistolla
klo 18–20
7.12.
14.12
21.12
28.12
4.01
11.01

Toivonen - Wallenius
Mäkilä - Joutsela, Heikkilässä filmi (tsto
kiinni)
Ahti - Häkkinen
Holm - Lindgren
Kaskinen - Viitanen
Mäkilä - Joutsela, Heikkilässä, Lehtori
Hantula, Vienan Karjala

18.01
25.01
1.02
8.02
15.02
22.02
29.03

Hämelä - Koskinen
Peltola Ann-Maj - Aaltonen Leena
Mäkinen - Saarikko
Mäkilä - Joutsela, Heikkilässä, Moottoriöljyt ja polttoaineet
Toivonen - Koskinen
Ahti - Lindgren
Häkkinen - Holm

TILAUSMATKAT YKKÖSLUOKASSA
PUH. 238 2800

www.linjaliikennemuurinen.fi

Matkailuautojen
vuokraus
ja
tilausajopalvelu

Korjasmäenkatu 3
20360 TURKU
Puh. ( 02 ) 23 83 400
www.tilausajopalvelu.net
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Palautusosoite:
Ylännekatu 16 I
20540 TURKU

.EF53
Huom! Käyttämällä
KM-Renkaan palveluja tuet samalla
Killan toimintaa.

o RENKAAT
o VANTEET
o RENKAIDEN KORJAUKSET
o RENGASHOTELLI
o TAVARAPOKSI PERÄVAUNUT huhtikuusta
alkaen
o TUULILASIT huhtikuusta alkaen

Automestarinkatu 5 (ent. Latva/Markantalo)
Kaarina
ark 7.30–17 ja la 9–14

02-2437 550
www.kmrengas.fi

Matkalippu paratiisiin
LUXURY COLLECTION – KUN VAIN PARAS ON KYLLIN HYVÄÄ
Kaleva Travelin Luxury Collection on tarkoitettu Sinulle,
joka haluat lomaasi aitoa ylellisyyttä.
Maailman upeimmissa hotelleissa. Ainutlaatuisissa maisemissa.
Kaupungeissa tai paratiisirannoilla.
Hemmottelevien palvelujen keskipisteenä.
Esim. Koh Samui 7 vrk alk. 3 372  tai Estoril 3 vrk alk. 713 
SINUN MATKASI: PUH. 0205 615 518 | LUXURY@KALEVATRAVEL.FI | WWW.KALEVATRAVEL.FI
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