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Puheenjohtajalta

Kiitän Kiltalaisia luottamuksesta aloittaessani 
Autojoukkojen Turun Killan puheenjohtaja-
na. Kerron aluksi tietoja itsestäni. Perheeseeni 
kuulu vaimo Liisa ja 3 lasta ja 5 lastenlasta. 
Olen syntynyt vuonna 1942, joten täytin juuri 
70 vuotta tammikuun 12 
päivänä. Suuret kiitokset 
Kiltalaisille muistamisesta 
merkkipäivänäni!!

Armeija-aikana palvelin 
2. Erillisessä Autokomp-
paniassa Sirkkalassa. Tä-
nä aikana toimin mm. 
kenraali Ehrnroothin au-
tonkuljettajana. Palvelu-
aika tuntui mielekkääl-
tä, koska tehtävät siellä 
luontuivat siviiliammat-
tiini autokorjaamo alalla. 
Komppanian kouluttajilta 
sain paljon hyvää opastus-
ta tulevan elämän varalle. 
Asuin siihen aikaan Har-
javallassa ja minun maa-
laispojan oli mukava tu-
tustua ”suurkaupunkiin”. 
Ja tulihan siinä Turku ja Lounais-Suomi tu-
tuksi. Myöhemmin monien vaiheiden jälkeen 
muutinkin Turun seudulle asumaan ja olen 
täällä viihtynyt.

Asuessani Raumalla liityin Killan jäseneksi 
numerolla 126. Välillä jäsenyys katkesi joksi-
kin aikaa, mutta muuttaessani Turkuun liityin 

uudelleen. Myös kiltatyö alkoi kiinnostaa. 
Kiltaharrastus on ollut hyvä vastapaino yrit-
täjätoiminnan haasteelle.

Annan kunnioitukseni edeltäjälleni Killan 
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Hannu Mä-

kilälle. Hän on tehnyt 
suuren urakan hoitaes-
saan myös toiminnan-
johtajan tehtävät. Hä-
nen aikanaan Killan toi-
minta on laajentunut 
monipuolisemmaksi.

Killan antama liiken-
neturvallisuuskoulutus 
on noussut merkittä-
vään asemaan Säkylän, 
Niinisalon ja Pansion 
varuskunnissa. Tähän 
koulutustyöhön tarvit-
taisiin lisää väkeä. Jou-
kolla mukaan hyvät 
Kiltalaiset.

Ottaessani nyt Killan 
”ohjauspyörän” Han-
nulta vastaan, jatkan 
perinteitä kunnioitta-

vaa monipuolista toimintaa automieshenges-
sä yhdessä Kiltalaisten kanssa. Näillä tervei-
sillä pitoa liukkaille talvikeleille.

Keijo Häkkinen



4



VETOAKSELI 1 / 2012

5

Tässä sitä ollaan, kun Voitto Su-
vila akiteerasi aikansa ja suostuin 
sitten yrittämään ainakin yhdek-
si vuodeksi Vetoakselin vetäjäksi  
ja ehkä pidempäänkin,  jos terve-
yttä piisaa ja työn jälki tyydyyt-
tää kumpaakin osapuolta.

Nimeni on Kari Nummila, 
66. Olen syntynyt maanviljeliä-
perheeseen Loimaan kuntaan v. 
1976 liitetyssä Metsämaan Kor-
vekylässä, joka on maailman 
paras paikka! Nyt asun edelleen 
Loimaalla eli Loimaan kaupungissa.

Sanon, että onneksi, sillä Suur-Loi-
maan eli nykyisen Loimaan kaupungin 
(Loimaat+Alastaro+Mellilä) synnyttäminen vii-
västyi kymmeniä perusteettoman jarruttamisen 
takia. Suur-Loimaasta puuttu valitettavasti vielä 
Ypäjän suurimmat kylät, Ypäjänkylä ja Mannis-
tenkylä, jotka kuuluivat Loimaan maalaiskun-
taan vuoteen 1912 saakka. Ehkä uusi kuntakart-
ta piirretään lähivuosina vanhaan raamiin.

Olen koulupohjaltani ylioppilasmerkonomi. 
Olen viljellyt myös kasvinviljelytilaa (viljan ja 
öljykasvien tuotanto), mutta nyt pellot ovat 
vuokraviljelijän hoidossa. Multakulttuurihan 
se on hienoin kulttuuri. Kulttuuri -sanahan 
tulee maanmuokkaamisesta. Vuodesta 1968 
vuoden 2011 kesäkuuhun saakka työskentelin 
toimittajana Forssan Lehdessä, Turun Sano-
missa, Aamulehdessä ja Loimaan Lehdessä.

Harrastuksiini kuuluvat m.m. isänmaan his-
toria, metsästys, raviurheilu, klassinen mu-
siikki, petolintujen ruokinta talviaikana, ke-
sällä metsämarjojen ja sienien poiminta. Meil-
lä Metsämaan Metsästyseuran alueella lienee 
maailman tihein valkohäntäpeurakanta. Viime 
vuonna kaadoimme 505 peuraa ja tänä vuonna 
pitäisi yltää tätäkin suurempaan lukuun.

Asevelvollisuuteni suoritin 1965–1966 Porin 
Prikaatissa ja Kaartin Pataljoonan henkivar-
tiokomppaniassa. Alokkaana aloitin Turun 
kasarmilla ja aliupseerikoulun kävin Säky-
län Huovinrinteellä. Helsinkiin lähdin «kuri-
komppaniaan» vapaaehtoisesti, sillä maalais-
poika pääsi sitä kautta seuraamaan pääkau-
pungin teatteria, oopperaa ja musiikkitarjon-
taa. Komppania majaili silloin Katajanokan 
merikasarmissa, jossa nyt asustaa ulkominis-
teriö. Palvelu oli tiukkaa eli sulkeisia melkein 

Uusi mies
joka päivä, sillä kunniakomppania 
ei saanut töpeksiä. Metsään ei juu-
ri ehditty, vaan marssiittiin vaikka 
Kaivopuistoon hiihtämään.

Kotini oli isänmaallinen. Soti-
lasarvoni reservissä oli vääpeli. 
Maanpuolustus oli syntymäko-
dissani arvossaan, samoin lotat ja 
suojeluskuntalaiset, jotka olivat 
tehneet hyvää työtä. Sitähän ei so-
tien jälkeen yleisesti saanut juuri 
tunnustaa julkisesti eikä se tunnu 
sopivan vieläkään kaikille.

Toimin myös Porin Rykmentin-Porin Pri-
kaatin killan hallituksessa. Sielläkin teen vä-
hän mediahommia killan nettisivuilla ja Pori-
lainen -lehdessä ja nyt Jääkäripataljoonan 27:n 
perinneyhdistyksen Parole -lehdessä. Jääkäri-
en arvostus ei ole vieläkään kohdaalla johtuen 
suomettumisen ajoista. Sama tilanne vallitsee 
vapaussoturien suhteen. Jossain määrin olen 
osallistunut myös vapaussoturien ja sotilas-
poikien toimintaan.

Painettu lehti lienee vielä pitkään tarpeelli-
nen useimmissa killoissa, sillä jäsenten keski-
ikä on killoissa yleensä aika korkea eikä kai-
killa ole käytössä nettiyhteyttä, jonka merki-
tys sinänsä varmaankin kasvaa. Vanhana toi-
mittajana sitä vaan arvostaa painettua lehteä. 
Toki sähköinenkin lehti on kätevä. Sen olen 
todennut ulkomaisten ravilehtien kohdalla, 
vaikka Ruotsin ravilehti ehtii tänne Loimaal-
lekin jopa ilmestymispäivänä.

Vetoakselia tuskin on tarpeen isosti muuttaa. 
Kannattaa kuitenkin ehkä tutkia, saisiko lehden 
painettua yhtä edullisesti A4-formaatissa kuin 
tässä perinteisessä B5-formaatissa. Nykyistä 
suurempi sivukoko kohentaisi lehden ilmettä, 
kun voitaisiin osin käyttää nykyistä suurempia 
kuvakokoja silloin, kun siihen on perusteita. 

Nimet ja naamat ovat tärkeitä lehdessä eli 
pienistäkin asioista ihmisten kera kannattaa 
kertoa. Jatkossa ehkä joka numeroon voisi 
nostaa esiin jonkun persoonan, jolla on jotain 
mielenkiintoista kerrottavaa. Näitä henkilöitä 
varmaankin löytyy killan laajalta toimialueel-
ta eri alueosastoista.

Tässä lehdenteossakin yhteistyössä on voi-
maa, kuten lehden tähänastinenkin historia 
osoittaa. Jatketaan sitä samaan malliin!

Kari Nummila
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Suomalaiset tyytyväisiä 
matkoihin ja eri kulkumuotoihin 
Liikenneviraston ja HSL:n teettämän valta-
kunnallisen kyselytutkimuksen mukaan suo-
malaiset ovat yleisesti ottaen hyvinkin tyyty-
väisiä liikenneolosuhteisiin. Noin kolme nel-
jäsosaa vastaajista oli tyytyväisiä matkojensa 
toimivuuteen ja turvallisuuteen. Kulkumuo-
doista huonoimman arvosanan sai pyöräily 
ja parhaimman pitkämatkainen henkilöauto-
liikenne.

Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen vaihtelee 
alueellisesti 
Paikallisjoukkoliikenteen arvosanat vaihteli-
vat alueellisesti. Pitkämatkaisessa joukkolii-
kenteessä tyytymättömyyttä aiheuttivat lip-
pujen hinnat sekä paikallisjoukkoliikenneyh-
teydet asemalle.

Vastaajat olivat keskimäärin melko tyyty-
väisiä paikallisjoukkoliikenteen palveluihin 
omalla asuinseudullaan. Tyytyväisyydes-
sä oli suuria alueellisia eroja, sillä joukkolii-
kenteen tarjonta vaihtelee huomattavasti eri 
asuinseuduilla. Tyytyväisimpiä paikallisjouk-
koliikenteeseen oltiin pääkaupunkiseudulla 
(3,8) ja Tampereen, Turun ja Oulun kaupun-
kiseuduilla (3,4). Kaikkien tyytymättömimpiä 
oltiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle jää-
vissä kehyskunnissa (2,9).  

Eniten tyytymättömyyttä paikallisjoukko-
liikenteessä aiheuttivat lippujen hinnat. Myös 
esimerkiksi joukkoliikenteen reittien ja vuo-
rojen sopivuus aiheutti tyytymättömyyttä. 
Bussiliikenteessä tyytymättömyyttä aiheut-
ti matka-aika, kun taas erityisesti lähijunalii-
kenteessä aikatauluissa pysyminen.

Pitkämatkaisessa joukkoliikenteessä ollaan 
tyytyväisiä turvallisuuteen 
Tyytyväisyyttä pitkämatkaiseen joukkoliiken-
teeseen arvioitiin erikseen juna-, linja-auto- ja 
lentoliikenteen osalta. Juna- ja linja-autolii-
kenne saivat kumpikin yleisarvosanan 3,4 ja 
lentoliikenne 3,6. Yhteisiä tyytymättömyyden 
aiheuttajia kaikissa näissä kulkumuodoissa 
olivat lippujen hinnat sekä paikallisjoukkolii-

kenneyhteydet asemalle.
Pitkämatkaisessa linja-autoliikenteessä tyy-

tyväisimpiä oltiin turvallisuuteen, joukkolii-
kenneyhteyden olemassaoloon ja aikataulus-
sa pysymiseen. Tyytymättömämpiä oltiin lip-
pujen hintoihin, paikallisjoukkoliikenneyh-
teyksiin asemalle ja matka-aikaan. Pitkämat-
kaisessa junaliikenteessä oltiin myös tyyty-
väisiä turvallisuuteen ja yhteyksien olemassa-
oloon. Tyytymättömyyttä aiheuttivat lippujen 
hintojen lisäksi aikataulussa pysyminen sekä 
häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottaminen. 
Lentoliikenteessä turvallisuuden lisäksi tyy-
tyväisiä oltiin matka-aikaan ja aikataulussa 
pysymiseen.

Jalankulkijat pyöräilijöitä tyytyväisempiä 
Jalankulun olosuhteille annettiin yleisarvosa-
naksi 3,6 ja pyöräilyn olosuhteille 3,3. Vastaa-
jat olivat tyytymättömämpiä pyöräilyn kuin 
jalankulun olosuhteisiin. Vähiten tyytyväisiä 
oltiin kummankin kulkumuodon osalta tal-
vikunnossapitoon. Tyytyväisiä oltiin muun 
muassa reittien jatkuvuuteen ja yhdistävyy-
teen.

Henkilöautoilijat tyytyväisiä sujuvuuteen - 
talvikunnossapito harmittaa
Henkilöautoilun olosuhteille omalla asuin-
seudulla annettiin yleisarvosana 3,5 ja pitkä-
matkaiselle henkilöautoliikenteelle yleisarvo-
sana 3,7. Henkilöautoa säännöllisesti käyttä-
vät olivat tyytyväisempiä kuin harvemmin 
autolla matkustavat. Erityisen tyytyväisiä 
oltiin liikenteen sujuvuuteen ja matka-aikaan. 
Tyytymättömimpiä oltiin katujen ja teiden 
kunnossapitoon talvella, häiriö- ja poikkeus-
tilanteista tiedottamiseen, katujen ja teiden 
kuntoon yleisesti sekä pysäköintijärjestelyi-
hin joukkoliikenneasemilla.

 Jaakko Klang
liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen ELY-keskus
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WIKLUNDIN APTEEKKI
Kauppiaskatu 7-9, 20100 Turku

Puh. (02) 284 4455, Fax (02) 284 4450
www.auraapteekki.fi

• 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

Painoväri
sininen:
C  = 100
M = 93
Y  = 40
K  = 0

Web-väri (RGB)
sininen:
R  = 1
G  = 31
B  = 74

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

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
Puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com • 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
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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

Palin Granit Oy, Yliopistonkatu 26 B, PL 55, 20101 TURKU
Puh: 0207 909 300, Fax: 0207 909 310, granit@palingranit.fi, www.palingranit.com

ROCKS AROUND THE WORLD.

PALVELEVA�MONIPUOLINEN

LINNAN�-�KANGAS

RAISIO

Marke�Kurila

puh:4322880

Tasalanaukio�5

AVOINNA

MA-PE�10�-18

LA�������10�-14

kari.kurila@linnan-pala.fi

www.linnan-pala.fi

WWW.raisiokeskus.fi

TERVETULOA
ISOT�PAIKOITUSTILAT�(�HUOM!�KIEKKO�)

Osto

NOKKA�KOHTI�LINNAN-KANGASTA�MAALISSA�ODOTTAA�YLLÄTYS

NORMAALI

HINTAISET

TUOTTEET
EI�KOSKE�KAAVOJA

EIKÄ�OMPELUTÖITÄ

-20 %

LEIKKAA�ILMOITUS

TAI�OTA

LEHTI

MUKAAN
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SF Katsastus Oy Tuotekatu 4, Raisio, 
puh. 0207 995 620
Avoinna ma-pe 8-18. 

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!

Lämpöpumppujen asennukset
‐Ilma –Ilma
‐Ilma‐vesi
‐Maalämpö
Putkityöt, öljypoltintyöt. Takuulla

Päivystys24 h
Puh . 0208‐820 665

www.TT‐Group.fi
myynti@TT‐group.fi

 Ota yhteyttä!
Ilmainen käynti kohteessa ja tarvekartoitus

             Matkatoimisto Matka‐Viitala palvelee 
                    Koti‐ ja ulkomaan matkat, bussit  ryhmille ja   yksittäisille risteilyt, lennot  
                           Juhlapäivät tulossa ? Muista myös LAHJAKORTTIMME! 
                    
8‐15.4 HOLLANNIN TULPPAANIMATKA, 937€/hlö. Ilm. pian. Sis. bussimatkat, ph‐ruokailut, 
laiva Tku –Tukholma, hotelliyöt, Keukenhoff, Amsterdam,risteily, paluu Travemunde‐Hki.             
20‐24.6 NORDKAPP yötön yö, 1 yö Muonio, 1 yö Honningsvåg, 2 yötä Saariselkä, VAIN 599 
€/hlö. Sis. bussireitti: Turku‐Loimaa‐Tampere‐Seinäjoki‐, ph‐ruuat, hot. yöt, Nordkapp keskiyöllä. 
Lisää matkojamme : 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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Rehtori, filosofian tohtori 
Kalevi Hautala on poissa. 
Hän menehtyi vaikeaan 
sairauteen 25. marraskuu-
ta Loimaalla. Hän oli syn-
tynyt Alajärvellä 10. syys-
kuuta 1934.

Hänelle kertyi pitkän 
ura Loimaan yhteiskoulun 
biologian ja maantiedon 
opettajana ensin vuodesta 
1960 vuoteen 1976 saakka, 
jolloin hänet nimitettiin 
Loimaan lukion rehtorik-
si. Hän jäi eläkkeelle tästä 
virasta v. 1996.

Hautala teki työnsä 
ohessa väitöskirjaa Loi-
maan savisesta maaperästä. Väitöskirja tar-
kastettiin vuonna 1971. Hän osallistui myös 
yhteiskunnalliseen toimintaan mm.  Loimaan 
kaupunginvaltuuston jäsenenä.

Rotarina Hautala oli omaksunut järjestön 
ihanteen ”palvelumieli itsekkyyden edelle” 

Kalevi Hautala
10.9.1934–25.11.2011

In memoriam
noudattaen tätä periaatetta 
uskollisesti. Tämä ilmeni 
mm. siinä, että hän raken-
si MLL:n Loimaan osas-
ton puistotoimintaan leik-
kimökin taidokkaine puu-
koristeineen kaikkineen 
käyttäen oivia kädentaito-
jaan.

Opettajana hän jak-
soi kiinnostua oppilais-
taan ja kannustaa heitä 
eteenpäin paljon ponnek-
kaammin, kuin opettajil-
la yleensä on tapana. Har-
rastuksiin kuului myös 
tähtitiede ja tekniikka 
yleensä, myös autot. Niin-

pä Hautala oli innolla mukana siinä liiken-
nekasvatyössä, jota Ajk:n Turun kilta ja hä-
nen loimaalaiset kiltaveljensä harjoittivat Po-
rin Prikaatissa ja vähän tätä kauempanakin 
toisinaan. 

Kari Nummila

■ Kv Antti Ahola on juuri ottanut jääkärikomppanian 
alokasryhmän komentoonsa törmäyskelkkarastilla Sä-
kylän Huovinrinteellä, jossa Autokilta järjesti 24.1–2.2 
välisenä aikana viitenä iltana liikennevalistustilaisuu-
det. Rastilla Antin apulaisena toimi kv Kauko Kaski-
nen, joka tämän kuvankin näppäsi.

■ Keskiviikona 25.1. alokkaita kouluttamassa olivat 
kv:t vasemmalta Heikki Mäki, Voitto Suvila, Antti 
Ahola, Kauko Kaskinen, Raimo Koskinen takana, Ris-
to Hakala ja Hannu Mäkilä. Kuva: Lauri Mukka.
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Verstaskatu 1 20360 TURKU  

Puh. 020 746 3770

■ Salo-Loimaan osasto, Samuli Harttion johdolla jär-
jesti mielenkiintoisen luennon Salon kauppaopistolla 
18.10.2011, jossa luennoitsijana oli sydän- ja verisuo-
nikirurgian erikoislääkäri Timo Savunen. Tärkeää 
asiaa oli paikalle saapunut kuuntelemaan yhteensä 50 
henkeä.

■ Killan 2. varapuheenjohtaja Arto Wallenius ja 1. va-
rapuheenjohtaja Voitto Suvila onnittelemassa Turun 
killan puheenjohtaja Keijo Häkkistä ja vaimoaan Liisa 
Häkkistä, Keijon 70v. päivän vastaanotolla 12.01.2012
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            Turvallista ja ammattimaista menoa 
www.jalobus.fi     02-2518 880/0400 525 008 

_________________________________________________________

VW
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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15

www.eurosolar.fi

aurinkosähkö•tuulienergia

AURINKOSÄHKÖT
MÖKILLE JA
VENEESEEN

AURINKOSÄHKÖT
MÖKILLE JA
VENEESEEN

Haikank. 1
21200 Raisio

p. 439 8611
f. 439 8711

Tule ja hyödy
TARJOUKSISTA!

kaikki alan tarvikkeetkaikki alan tarvikkeet

Tule ja hyödy
TARJOUKSISTA!
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• Pientalon lämmitysratkaisut 
• LVI-suunnittelu 
• Kylpyhuonesuunnittelu 
• Kylpyhuoneremontit 

 
Ja kaikki alan tuotteet  
Nopeasti - edullisesti 

 
Tule LVI-alan erikoisliikkeeseen  

palveltavaksi 
 
 

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

 
ark  8-17 
la  9-13 
 

TOIMITILOJA
VUOKRATTAVANA

• Teollisuus- ja varastotilaa
• Liike- ja toimistotilaa

Ota yhteyttä

Y. FÖRBOM OY
Olavi Förbom
Fax (02) 239 7366
GSM 0400 590 950

KIINTEISTÖ OY  
FÖRBOM
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www.k1katsastajat.fi 

Etua ei voi käyttää netin kautta maksettaessa. 
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
1 kuponki/katsastus. Ei koske laskutusasiakkaita.

Kampanjakoodi: 296

10€
Tällä kupongilla

10 € ALENNUS 
HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTON 
MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUKSESTA

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

Linjaliikenne Muurinen Oy
Autokatu 11, 20380 Turku
Puh. 02 238 2800
Fax. 02 238 5519

www.muurinen.fi
3
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Metallitie 6, 26100 RAUMA
+358-2-826 2456, fax +358-2-826 2457
www.euromaski.fi

EUROMASKI®

EUROMASKI®
TURVALLISEEN HITSAUKSEEN

TILAUSBUSSIT 
12–57 PAIKKAA
 

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

GRANDELLIN LIIKENNE OY

Alakyläntie 2-4, TURKU   
www.viherlassila.fi 

puh. 2546 651
fax  2546 561

www.viherlassila.fi 

VIHERLASSILA
• Gardencenter
• Viherrakennus
• Suunnittelu/konsultointi
• Hoitopalvelu

Turun alueen laajin
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 dieseltekniikan 
edelläkävijä
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Vihollisina vangitut, Mikko Määttälä, Atena 
Kustannus OY 2011

 
Oman äidinkielen ja isänmaan historian 
riittävä tunteminen ovat jokaiselle tärkeitä 
tienviittoja, joiden puutteet voivat horjuttaa 
pahastikin ihmisen hyvinvointia. Tässä suh-
teessa elämisen hallinta ei ole kaikilla aina 
”hanskassa”. Suomettumisen aikana ei histo-
rian faktoista ollut sopivaa useinkaan puhua 
ainakaan julkisuudessa.

Viime sotien ajoista ja itsenäisyytemme aa-
muhämärästä ja alkuvuosikymmenistä ilmes-
tyy kuitenkin ”loputtomasti” - siltä ainakin 
tuntuu - uusia tutkimuksia sekä tietokirjoja 
että romaaneja, joissa tosiasiat voidaan sot-
kea tai valaista niin pientä siivua, että kirja 
johtaa harhapoluille. Suomen Akatemialla on 
menossa hanke kirjoittaa erittäin kattava uusi 
Suomen historia lähivuosina.

Tärkeätä onkin erottaa tosiasioihin eli doku-
mentoituun tietoon perustuvat tietoteokset ja 
romaanit. Tästä on yksi esimerkki vaikka Väi-
nö Linnan Pohjantähti -trilogia, joka on romaa-
ni eli kaunokirjallinen tuote eikä suinkaan pu-
nakapinaa perinjuurin selvittävä historiankir-
ja. Siksi onkin kummallista, että Linnasta teh-
tiin tieteen akateemikko eikä suinkaan taiteen 
akateemikkoa, joksi hän kyllä olisi sopinut.

Ypäjäläissyntyinen punakaartilaisen poi-
ka ja Tampereen yliopiston Suomen historian 
professori (emeritus) Viljo Rasila sanoo aina 
urjalalaisille:  muistakaa, että Pohjantähti ei 
ole historiankirja vaan romaani! Samaa koros-
taa Urjalassa kesäasunnon omistava Suomen 
historian professori (emeritus) Seikko Eskola.

 Eläkkeellä oleva Yleisradion toimittaja Mik-
ko Määttälä on kirjoittanut poikkeuksellisen 
kiinnostavan ja asiantunteva kirjan, joka ker-
too N-liiton mahtikäskyllä Suomessa vuosina 
1944–1947 internoitavaksi määrättyjen Saksan 
ja Unkarin kansalaisten kohtaloista piikkilan-
ka-aitojen takana internointileireillä, joita var-
tioivat aseistetut sotilaat. Leiriaitojen sisälle 

joutui lähes 500 siviiliä.
Kyseessä oli siis muun muassa jopa sellai-

siakin siviilejä, joiden esi-isiä oli kutsuttu mm. 
töihin Suomeen jo varhain Venäjän vallan ai-
kana - Suomihan oli irrotettu Ruotsi-Suomes-
ta v. 1809 ja liitetty Venäjän suuriruhtinaskun-
naksi Suomen sodan (1808–1809) jälkeen. Lei-
reille joutuivat pienet lapsetkin. Ennen itse-
näistymistä Suomessa asui saksalaisia suuris-
sa kaupungeissa Helsingin ohella mm. Viipu-
rissa, joka olikin Suomen kansainvälisin kau-
punki. Jo 1850-luvulla oli perustettu Helsin-
kiin saksalainen seurakunta ja myöhemmin 
vielä Viipuriin ja Turkuun.

Internointi oli tietysti ihmisoikeusmieles-
sä raaka teko, mutta se on linjassa siihen to-
teamukseen, että ”Moskova ei ole käräjäoike-
us”. Vaaran vuosina (1944–1948) myös koti-
kommunistiemme sormet olivat pelissä mo-
nin tavoin - eikä suinkaan isänmaan hyväksi! 
Siinä puuhassa ei ollut tietoakaan oikeudesta 
saati kohtuudesta.

Internoitujen joukossa ei liene juuri ollut 
natsimielisiä ihmisiä, sillä he olivat paenneet 
nopeasti Saksaan välirauhanehtojen tultua 
tiedoksi.

N-liitto kävi myös saksalaisten omaisuu-
teen käsiksi. Yksi huomattava kiinteistö oli 
mm. Vanajanlinna, jonka Wilhelm Rosen-
lew oli rakennuttanut v.v. 1919–1924 ”met-
sästyslinnakseen” - pinta-alaa 3000 neliötä ja 
80 huonetta, melkoinen barokki- ja rokokoo-
tyylien tiilimonumentti, jonka saksalainen 
Willy Daug osti myöhemmin. N-liitto myi 
sen 1950-luvulla Sirola -säätiölle kommunis-
tien opinahjoksi.   Vasemmistoliitto on SKP ja 
sen peitejärjestön SKDL:n perillinen ja jatku-
mo, joka ei enää kyennyt pitämään hallussaan 
punapääomaa eli bisnekset kokivat haaksiri-
kon ja Vanajanlinnakin myytiin. Nyt tilat ovat 
hotelli- ja ravintolakäytössä Hämeenlinnassa 
Katumajärven rannalla.

Moskovan arkistoista tutkijat ovat löytäneet 
suunnitelmia siitä, että Suomen suojeluskun-

”Vihollisina vangitut” -kirja 
avaa Suomen historiaa 
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talaiset olisi myös internoitu ja viety teloitet-
taviksi Talvisodan jälkeen Katyniin, jossa N-
liitto teloitti 20 000 puolalaista upseeria ja lu-
keneistoa. Stalinhan oli yllättynyt siitä, että 
Talvisota ei ollutkaan läpihuutojuttu. Sen yh-
tenä estäjänä olivat tietysti suojeluskuntalai-
setkin, joilla oli omasta takaa kunnon varus-
teet jopa aseita myöden sekä vapaaehtoinen, 
jatkuva harjoittelu. 

Mielenkiintoista on havaita, että Ruotsi pe-
rusti Suomen malliin mukaan Talvisodan pe-
lottamana v. 1940 Hemvärne-
tin, aseistetun kodinturvajou-
kon, jossa nyt on 66 pataljoo-
naa ja 30 000 miestä ja nais-
ta niin, että joukoilla on jo-
pa aseet joukkueenjohtajan 
”avaimen takana” sekä varus-
teet joukkueajoneuvoja myö-
den kotikonnuilla. Sitoutu-
neet harjoittelevat vuodessa 4 
–12 päivää tehtävästä riippu-
en. Hemvärnetin voi lähettää 
vaikka sähkölinjoja raivaa-
maan! Niin Ruotsissa, Norjas-
sa kuin Tanskassakin toimivat 
hemvärnetin lisäksi Suomen 
mallin mukaiset lottajärjestöt!

Välirauhansopimuksen koh-
tuuttomuuksiin kuului vaade 
ajaa entiset ase- vaan ei aate-
veljet, siis saksalaiset pois Suomen kamaralta 
2,5 kuukaudessa. Siinä ei onnistuttu, sillä ns. 
Lapin sota kesti huhtikuulle 1945. Jotkut vaa-
tivat, että Saksalle pitäisi lähettää lasku Lapin/
Rovaniemen polttamisesta. Kyllä sen oikea 
osoite olisi Moskova, sillä Saksan yli 200 000 
miehen Vuoristoarmeijan siirrolle ei annettu 
järkevää poistumisaikataulua! 

Jos totta puhutaan, niin mehän olimme Sak-
salle velkaa jo siitä, että he kouluttivat meidän 
lähes 2000 jääkäriämme vuosina 1915–1918. 
Tällä taattiin itsenäisyyttämme ja voittoamme 
Vapaussodassa: jos vallankumousyritys olisi 
onnistunut, olisimme ehkä yhäti osa Venäjää. 
Kun N-liitto hyökkäsi Suomeen 30.11.1939, 
me jäimme yksin ja jouduimme haudan par-
taalle. Meillä oli kyllä hyökkäämättömyysso-
pimus N-liiton kanssa (solmittu 1932), mutta 
se olikin pelkkää wessapaperia. Jatkosota oli 
Talvisodan jatkumo ja siinä emme olisi mil-

lään pärjänneet ilman Saksan apua: aseet, len-
tokoneet, miehet, viljalaivat, öljylaivat ym. 
Puolueettomaksi julistautuminen ei oli hiven-
täkään auttanut. Saksa oli ainoa mahdollisuus 
siinä tilanteessa.

N-liitto teki perusteellista työtä rosvotes-
saan Suomessa saksalaisten ja myös kaksois-
kansalaisuuden (esim. Suomessa syntynyt 
nainen) omaavien koteja tyhjäksi kattiloita ja 
purnukoita myöden. Osalle rosvouksen koh-
teeksi joutuneille Suomen valtio maksoi jotain 

korvausta. Internointileire-
jä oli kaikkiaan 9 kpl, jois-
ta kaksi Varsinais-Suomes-
sa, Paimiossa Luonnonmaan 
kylpylä ja Loimaalla Loi-
maan maamieskoulu, jossa 
oli toiminut myös N-liittoon 
palautettavaksi määrättyjen 
inkeriläisten kokoamisleiri.

 Määttälä vetää kaikes-
sa viiltävyydessään sangen 
sattuvaa ja osuvaa analyy-
sia kirjan loppusanoissaan: 
”Uusi, neuvostomielinen 
ajattelutapa, jota erityises-
ti äärivasemmisto hehkutti, 
alkoi reivata historiankirjoi-
tusta uusille urille. Kommu-
nistien ja muiden äärivasem-
mistolaisten rikokset painet-

tiin määrätietoisesti unholaan ja heidän pääl-
leen laskettiin  armollisesti uhrin viitta. Tä-
män uhriviitan alla heidän tekojaan pidetään 
hyvin pitkälle tänäkin päivänä. Vuoden 1918 
vapaussodasta tarjotaan radio- ja televisio-
ohjelmissa, kirjallisuudessa ja lehtikirjoituk-
sissa edelleenkin kuvaa, jossa punakapinallis-
ten järjetön vallankaappaus jätetään huomioi-
matta, ja vain punaisten kärsimykset sodassa 
ja sen jälkeen huomioidaan. Tässä uhrimalli 
toteutuu täydellisesti ja historia vääristyy”, 
Määttälä tilittää.

Kirja on tärkeä joka osiltaan, mutta parilla 
viimeisellä sivulla esitetään rehellinen näke-
mys suomettumisesta ja N-liiton painostuk-
sesta. Yksi esimerkki siitä on vakoilusta N-lii-
ton hyväksi vankilatuomion kärsinyt henkilö, 
joka palkitaan sitten sotien jälkeen korkealla 
ritarikuntien kunniamerkillä!

Kari Nummila
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- Kyllä kannatti käydä. Ihan ehdottomasti. Po-
sitiivinen kokemushan se oli. Ei minulla ole 
siitä pahaa sanottavaa, vastaa empimättä ja 
reippaasti reserviin kersanttina tammikuun 
alussa siirtynyt turkulainen Miika Bergroth, 
joka palveli Porin Prikaatin Huoltokomp-
paniassa Säkylän Huovinrinteellä. Reservi-
alupseerikoulun jälkeen hän palveli apukou-
luttajana moottorialiupseeripuolella.

 Miikan mielestä se 362 päivää kasvatti 
ainakin häntä paljon myös ihmisenä ja tietysti 
sotilaana myös kuljetuspuolen taidoissa.

– Ei yhtään harmita ”ylimääräinen” puolen 
vuoden palvelus. Parhaiten tässä oppi ja sai 
kokemusta vasta reservialiupseerikoulun jäl-
keen. Leirit olivat ehkä sellaisia kohokohtia 
koko aikana.

– Siellä oppii, jos ei sitä ennen muualla, toi-
mimaan luontevasti isossakin ryhmässä. Siinä 
pitää unohtaa se aina joitakin vaivaava ”mää 
itte vaan aina ensin” -kompleksikin. Kyllä si-
viilielämässäkin pärjää parhaiten, jos osaa ot-
taa huomioon muutkin ihmiset. Samalla sivii-
lissä hankittu kuorma-autokortti parani yh-

den pykälän eli sekin oli suorastaan rahanar-
voinen asia.

 – Kyllä moni poika jo tajuaa, että 
armeija-aikana voi suorittaa jopa 
täysperävaunun kuljettamiseen oikeuttavan 
kortin asepalveluksen ”sivuotteena”. 
Siviilissä tuollainen kortti maksaa tuhansia 
euroja. Aiemmin ei tähän koulutukseen 
ollut niinkään tunkua, mutta kyllä nykyisin 
hakeutujia riittää ihan mukavasti.

– Puolen vuoden jälkeen siirryin apukoulut-
tajaksi ja siinä hommassa sai ihan mukavasti 
vastuuta. Sillä tavalla yritin toimia esimiehe-
nä, että alaisten uskoisin tervehtivän minua 
iloisin ilmein vielä ”Intin” jälkeenkin, kun ka-
dulla sattuvat tulemaan vastaan. Omien esi-
miesteni kanssa tulin mielestäni ihan muka-
vasti toimeen. Ei esimies saa kunnioitusta ja 
uskottavuutta ”pelkillä napeilla” vaan omal-
la toiminnallaan, jota nykynuoret osaavat ar-
vioida kriittisesti. Asiat pitää hoitaa kunnol-
la unohtamatta kuitenkaan välillä huumo-
ria. Apukouluttaja-aikana oppilaana oli kaksi 
naista, jotka olivat harvinaisuuksia tällä puo-
lella, mutta hyvin he pärjäsivät.

 Ennen armeijan harmaita Miika ajeli turun 
Sanomien jakeluautoa ja nyt hän roudaa 
Itellan/Postin jakeluautoa Paraisten suuntaan.

 – Täytyy tässä nyt katsella rauhassa ja 
haeskella hiljalleen opiskelupaikkaa. ei 
nuorella miehellä nyt semmoista kauheata 
kiirettä ole.

Kari Nummila

Vuosi 
armeijassa 
oli 
hyödyllinen 
kokemus
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HYVÄÄ RUOKAA SOPPATYKEISTÄ 
JA PANNUISTA!  

Chef rotisseur 
Matti Niemelä

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
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REVID Oy 

Eerikinkatu 38 C 11
Puh.02-2337500 Fax.02-2335800 

Gsm 050-5979999 E-mail:jwa@netti.fi

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

RA-Bus 
RA-Trucks

Turun Autokeskus Oy

www.turunautokeskus.fi www.ratrucks.fi www.revid.fi

Pakoputket

Iskunvaimentimet JarrupalasarjatJarrulevyt

Kytkinpaketit Laturit ja startit

Jarrusatulat

Vetolaitteet

Työkalut

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

Avoinna:
Ark. 8 - 17
La   10 - 14

Mylly

”Tule hyville ja 
reiluille kaupoille. 

Fixus-liikkeessä sinua 
palvelevat ammattilaiset”!

www.fixus.fi
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Newprint 



26

JUKKA KOSKI / 0400 820 936 / info@kattosaneeraus.fi 
Ratakatu 9 / 21260 Raisio / 02 437 1808 / www.kattosaneeraus.fi 

Kattosaneerauksia suoritamme Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS!

TERVETULOA

WP-Katsastus Oy
Tuulissuontie 34, LIETO,
puh. (02) 436 4300  www.wp-katsastus.fi

Av. ma-pe
klo 8-17

  YRITTÄJÄVETOISELLE
 KATSASTUSASEMALLE

Jouk
o

 Pursia
inen Ville 

Wigren

Henkilö-ja pakettiautot 45,-
Kuorma-auto alk. 60,-

Peräv. alk. 40,- 
PAKOKAASUMITTAUKSET:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUKSET:

bensa 15,-  
OBD 10,-  

diesel 25,-

www.turunhautauspalvelu.�    -    www.muistoksi.�    -    www.lahjakivi.�

Keikyän Kivi
Lauttatie 3, Sastamala

p. (03) 5131 208

Turun Kivi
Uudenmaantie 58, Turku

p. (02) 2424 044

Täyden palvelun
hautaustoimisto
ja hautakivien erikoisliike

Turun Hautauspalvelu
Uudenmaantie 58, Turku

p. (02) 2424 044

- Muistokivinäyttely
- Suunnittelupalvelu
- Kaikki hautakivityöt

- Merkkipäivälahjat
- Liikelahjat
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AJK Turun killan joulujuhla 
BORE-laivassa 10.12.2011

Vuonna 1960 rakennettu perinteikäs ja tun-
nelmallinen s/s BORE laiva loi hyvät  puitteet  
onnistuneelle joulujuhlalle, johon osallistui-
kin 40 kiltalaista. Nostalginen laiva vanhoi-
ne muistoineen loi hyvän tunnelman jota täy-
densi Maija Laineen tarjoilema maittava ja 
monipuolinen jouluruoka.

Tämä tilaisuus oli myös Hannu Mäkilän 
tällä erää viimeinen esiintyminen killan pu-
heenjohtajana. Väistyvä puheenjohtaja evästi 
puheessaan uutta puheenjohtaja Keijo Häk-
kistä alkavalle toimikaudelle ja korosti killan 
aktiivisesti toimivien jäsenten merkityksestä. 
Puheen jälkeen uusi puheenjohtaja luovutti 
Hannu Mäkilälle killan pienoislipun. 

Toinen merkittävä hetki oli, kun kiltaveli 
Kauko Kaskiselle kiinnitettiin takin rintapie-
leen TIMANTTIMERKKI no. 6 pitkäaikaises-

ta , uutterasta ja monipuolisesta työstä Turun 
killan hyväksi.

Yllätyksenä saatiin ylimääräinen ohjelma-
numero, kun laivan toisessa päässä juhliaan 
pitävä H.O.G. Turku Chapter (HARLEY-DA-
VIDSON klubi ) esitti pirteän ABBA –musiik-
kiin perustuvan ohjelmanumeronsa myös 
meidän iloksemme. Tietenkin ohjelmaan kuu-
lui myös vanhan tavan mukaan arpajaiset, 
joissa oli runsaasti palkintoja. Hyvästä tanssi-
musiikista huolehti Hannu Verta , jonka tah-
dissa kiltalaiset innokkaana pyörähtelivät.

   
aw

■ Keijo Häkkinen (oik.) luovuttaa killan viirin 
Hannu Mäkilälle 
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Tulevaa toimintaa 
Retki Poliisimuseoon ja Mobilia-
museoon
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää 
20.3.2012 tutustumisen Poliisimuseoon 
(Tampere) ja Mobilia-museoon (Kanga-
sala), jossa myös ruokaillaan. Mahdol-
lisesti päästään kurkistamaan museon 
entisöintitiloihinkin! Ilmoittautumiset 
Killan toimistolle viim. 14.3.12 mennes-
sä puh 2377945. Matkasta peritään kulje-
tusmaksu, lähtö Killan toimistolta klo 8.00. 

Kaukolan kartano ja Laitilan 
panimo
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää 
16.4.2012 tutustumisen Kaukolan Karta-
noon ja Laitilan Panimoon Laitilassa. Välillä 
ruokaillaan Ammattikurssikeskus Innovan 
ruokala Vilhelmiina ja Valtterissa. Ilmoittau-
tumiset Killan toimistolle viim 11.4.12 men-
nessä puh 237 7945. Matkasta peritään kulje-
tusmaksu, lähtö Killan toimistolta klo 8.30. 

Retki Sastamalaan
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää 
7.5.2012 tutustumisen Sastamalan Mouhijär-
vellä Villa Royaliin ja siellä 1.2.12 avattuun 
EGYPTIN AARTEET-suurnäyttelyyn. Vam-
malan Seurahuoneella ruokaillaan (on myös 
Egypti-teemalla ) Paluumatkalla poikkeam-
me Keikyällä nahkapaja ELIISAMARJAA-
NAAN, jossa mahdollisuus suorittaa ostok-
sia. Ilmoittautumiset Killan toimistolle viim. 
2.5.12 mennessä puh 237 7945. Matkasta pe-
ritään kuljetusmaksu, lähtö Killan toimistol-
ta klo 7.45.  HUOM! Ota S-etukortti mukaan, 
sillä saa etuuksia Villa Royalissa (pääsymak-
su, pyramidileivoskahvi). Egyptin aarteet-
näyttelyn sisäänpääsymaksu on 25 euroa/
henkilö ja pyramidileivoskahvit 6,90 euroa/ 
henkilö.

Seniori-ajokoulutus
Kaarinan autokoulu järjestää kiltalaisille 
SENIORI-ajokoulutus kurssin Kaarinassa 
16.03.2012 klo. 17.00   max. 40 henkeä. Ilmoit-
tautumiset killan toimistoon viim. 07.03.2012 
mennessä. Autokoulu tarjoilee kurssin mak-
sutta. 

Tervetuloa eduskuntamatkalle 
23.3.2012
Kiltaveli, kansanedustaja Pertti Hemmilä kut-
suu kiltalaisia ystävineen eduskuntamatkalle 
perjantaina maaliskuun 23. päivänä 2012.
Matkaan lähdemme VERITAS-stadionin pai-
koitusalueelta (Hippoksentien puolelta si-
sään) aamulla klo 10.00 ja lounastamme edus-
kuntatalossa klo 13. jälkeen. Iltapäivän tutus-
tumiskohde (muu kuin eduskuntatalo) on 
tätä  kirjoittaessa vielä avoin, mutta selvinnee 
kunhan eduskuntatyö on taas alkanut. Mat-
kan hinta-arvio on 30 euroa. Ilmoittautumiset 
Killan toimistoon (puh.02 237 7945) viimeis-
tään ke 14.3.
Kauko ja Ulla

Kiltaillat  Heikkilässä
Maaliskuun 14pv  klo 18.00  KM- Rengas / 
Kari Muhos tulee kertomaan kesärenkaista.

 
Porin osaston 45-vuotisjuhlaretki 
Luvialle 30.6.2012
Porin osaston perinteinen kevätretki suun-
tautuu tänä vuonna Luvialle. Kokoonnum-
me Luvian Laitakarin laiturille lauantaina 
klo 9.45, jossa nousemme kaljaasi Ihanalle ja 
juomme tervetuliaismaljan. Lähdemme klo 
10.00 purjehdukselle perinteisellä tervantuok-
suisella purjelaivalla, kaljaasi Ihanalla. Raikas 
merituuli ja Selkämeren kansallispuiston kau-
nis saaristo sekä luonnonrauha virkistävät. 
Saariston rauhassa kiireinen arki unohtuu. 
Purjehduksen aikana on mahdollisuus osal-
listua purjeiden nostoon ja laskuun miehistön 
opastuksella. Purjehduksen puolessavälissä 
syömme maittavan kalakeittolounaan sisältä-
en leivän, voin ja veden. Laitakarin laituriin 
palaamme klo 14.00.

   Purjehduksen hinta on 50,- hengeltä sisäl-
täen lounaan ja alkumaljan. Varaa lämmintä 
vaatetta yllesi olemme merellä avoimella kan-
nella. Sateen yllättäessä saamme sadevarus-
teet kaljaasi Ihanalta.

   Sitova ilmoittautuminen Kauko Saarisel-
le puh. 639 4935 tai 0400-595 589 ja ilmoitat-
han myös erikoisruokavaliosi. Matka makse-
taan osaston tilille FI87 5700 7850 0010 22 vii-
meistään 21.5.2012. Mukaan mahtuu 45 en-
simmäistä.
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Tykistöprikaatin kotiuttamistilaisuudessa 
5.1.2012 palkitut varusmiehet
Killan stipendi ja 2.Er.AutoK historiikki
Korpraali Tuomas Jalonen

Killan kunniakirja, kalvosinnapit ja 2.Er.
AutoK historiikki
Alikersantti Jalmari Tamminen

Killan kunniakirja, solmiopidike ja 2.Er.Au-
toK historiikki
Korpraali Iikka Runsala
Korpraali Jaakko Virta

Veho Hyötyajoneuvot kunniakirja, historii-
kit Johtotähti Suomen Teillä ja 2.Er.AutoK 
Korpraali Jari-Matti Alanen

Kiltamme palkitsi kalvosinanpeilla Saaristo-
meren meripuolustusalueen kotiuttamisjuh-
lassa alikersantti Jari Lindellin.

Kevätvuosikokous

Autojoukkojen Turun Kilta ry:n kevätkokous
pidetään Heikkilän kasarmilla lauantaina 
10.3.2012. Aloitamme kokouskahvitarjoilulla
Sotilaskodissa klo 12.00.

* * *

Kokousesitelmän kuulemme 12.30 alkaen.
Everstiluutnantti, MPK:n Piiripäällikkö Mauri 
Ikosen esitelmän ”Vapaehtoinen maanpuo-
lustus”.

* * *

Esillä ovat sääntöjen kevätkokoukselle mää-
räämät asiat.

* * *

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksul-
liseen ruokailuun, hyvä ja monipuolinen lou-
nas, hintaan 10 euroa. Ilmoittautumiset 7.3. 
mennessä Killan toimistoon keskiviikkoisin 
klo 18.00–20.00 välisen aikana, puh 237 7945.

HALLITUS

Salo/Loimaa osaston
kevätvuosikokous

Salo-Loimaa osaston kevätvuosikokous on 
6.3.2012 klo 18.00 Salon kaupungintalolla, ko-
koustila Haapa, Tehdaskatu 2, Salo.
 
Tervetuloa kauempaakin näette Salon hienon 
kaupungintalon samalla.

 
terveisin Samuli Harttio

Porin osaston
kevätvuosikokous

Pidetään maanantaina 5.3.2012 alkaen klo 
18.00. Lihajaloste Korpela Oy toimitiloissa 
Huittisissa Takkulantie 11.

Esillä sääntöjen määräämät kevätvuosiko-
kousasiat ym. esille tulevia asioita.

Porin osaston toiminta alueena on Porin ja 
Huittisten talousalueet lähialueineen. Tutus-
tutaan lihajalosteita valmistavan Korpelan 
toimitiloihin. Myymälä on auki klo 18.00 asti

Kahvitarjoilu!

HALLITUS
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 Merkkipäivät

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

80 vuotta

Selin Paul  Turku  23.3.
Kojo Leo  Turku  31.3.
Oravisto Reijo  Raisio  20.4.
Lehto Eero Johannes Salo  2.5.
Leppänen Jaakko Juhani Turku  5.5.
Näkki Raimo Esko  Pori  7.5.
Koski Veikko Asseri Turku  7.5.
Havia Mauno  Halikko  19.5.

75 vuotta

Suominen Risto Tapio Saastamala 10.3.
Tuomola Raimo Kalevi Huittinen  24.3.
Willisi Raimo  Kemiö  13.4.
Valde Ilkka Hannu Olavi Ilmarinen  19.4.
Sillanpää Veijo Olavi Turku  9.5.
Härmälä Heikki Juhani Perniö  16.5.
Nieminen Touko Uolevi Salo  24.5.
Kulmala Timo  Preitilä  31.5.

70 vuotta

Sokajärvi Matti Johannes Turku  2.3.
Jokinen Juhani Kalervo Turku  11.3.
Packalen Jukka Matti Pori  11.3.

Jalonen Simo  Littoinen  31.3.
Uusi-Seppälä Pekka Turku  2.5.
Setälä Pekka Juhani Vaasa  12.5.
Tamminen Pertti Oskari Turku  18.5.
Viitanen Matti  Turku  30.5.

60 vuotta

Hämäläinen Kauko A. Kyrökoski 9.3.
Merola Jouko Kalervo Yliskulma 11.3.
Forsström Per-Ole Eino Helsinki  3.4.
Järvinen Markku Tapani Loimaa  5.4.
Reino Ilkka Johannes Sastamala  8.4.
Nurmi Tapio Urho  Ylönkylä  8.4.
Nikander Pekka Juhani Salo  15.4.
Syrjälä Risto Allan  Raisio  30.5.

50 vuotta

Vänttinen Pasi Tapani Paimio  3.3.
Vuorinen Jukka Viliam Loimaa  4.3.
Isomäki Martti Väinö Koski TL  27.4.
Lehto Kimmo Erkki Kaarina  29.4.
Hakanpää Esko  Kokemäki 5.5.

Lämpimät kiitokset muistamisesta merkkipäi-
vänäni.

Pekka Sallasmaa

Kv Kauko Kaskinen kiittää Autojoukkojen Turun 
Kiltaa joulujuhlassa ss Borella saamastaan huomi-
onosoituksesta!

Kiitos muistamisesta merkkipäivänäni.
 Jussi Karvinen

Kiitokset muistamisesta syntymäpäivänäni AJK 
Turun killalle ja sen Salon-Loimaan alueosastolle.

Jaakko Kallionpää

Kiitän lämpimästi 70-vuotispäivänäni osakseni tul-
leesta huomaavaisuudesta, jota sain kokea niin kil-
lan, kiltaveljien kuin muidenkin henkilöiden sekä 
yhteisöjen ja yritysten taholta.

 Keijo Häkkinen

Lämmin kiitokseni merkkipäiväni muistamisesta!  
Heikki Salmola

Kiitän  AJK Turun kiltaa merkkipäiväni muistami-
sesta.

Veikko Rautiainen
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Päivystysvuorot 7.3.–30.5.2012 kil-
lan toimistolla klo 18-20

Matkailuautojen 
vuokraus 

ja 
tilausajopalvelu

Korjasmäenkatu 3
20360 TURKU
Puh. ( 02 ) 23 83 400
www.tilausajopalvelu.net

Maaliskuu
7.3. S. Toivonen - A. Wallenius
14.3. Joutsela - Mäkilä Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini)
21.3. K. Kaskinen - M. Viitanen
28.3. K. Häkkinen - M. Lindgren

Huhtikuu
4.4. A.Hämelä - R. Koskinen
11.4. Joutsela - Mäkilä Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini)
18.4. Å. Saarikko - M. Viitanen
25.4. S. Toivonen - A. Wallenius

Toukokuu
2.5. B.Ahti - K. Häkkinen
9.5. Joutsela - Mäkilä Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini)
16.5. A.Hämelä - R. Koskinen
23.5. B.Ahti -M.Lidgren
30.5. S. Toivonen - A. Wallenius

Autojoukkojen Turun Kilta
Hinnasto 1.1.2012

Adressi 13.00€
AJK tarra 1.00 €
Automiesbaretti + kokardi 20.00 €
Kiltapinssi 5.00 €
Orient kuva ja historiikki 5.00 €
Orient kuva ja historiikki + kehys 15.00 €
Takkimerkki klubitakkiin + kiin.levy 5.00€
Solmio uusi 20.00 €
Solmioneula hopeaa 10.00 €
Solmioneula kullattu 20.00 €
Kalvosinnapit kulta 55.00 €
Vaunumerkki 35.00 €
Kuulakärkikynä 2.50 €
DVD Auto Kilta - Oikealla kaistalla 
25 vuotta 15.00 €
Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac 40.00 €
Puolustusvoimien Moottoriajoneuvot 
1919-1959 30.00 €
Suomi Kylmässä Sodassa 25.00 €
Häkäpöntöstä turboon 25.00 €
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Palautusosoite: 
Ylännekatu 16 I 
20540 TURKU

.EF53

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

02-2437 550
www.kmrengas.fi

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

Huom! Käyttämällä 
KM-Renkaan palve-

luja tuet samalla 
Killan toimintaa.


