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Päätoimittajalta
Suoraa puhetta

Venäjän armeijakenraali ja varapuolustusmi-
nisteri Nikolai Makarov loihti tänne Suomeen 
äskett äin aidontuntuisen tuulahduksen ikään 
kuin suoraan valvontakomission ajoilta; kyy-
ti oli kylmää silloin Neuvostoliiton toimiessa 
hallitsevasti komission puheenjohtajana ja 
myös aina itsekkään Englannin myötäillessä.

Venäjä jatkaa sitä tyyliä, johon totutt iin N-
liiton aikana. Tästä on saatu N-liiton kaatu-
misen jälkeenkin todistuksia. Yksi sellainen 
oli Putinin taannoinen käynti Suomessa pää-
ministerinä. Silloin oli puhe Suomen kannan-
otosta Itämeren kaasuputkeen. Itse asiassa 
Putin ikään kuin kysyi mutt a vastasi käytän-
nössä suoraan siihen malliin, ett ä Suomen on 
syytä pitää suunsa kiinni tässä(kin) asiassa eli 
me vedämme putken ihan sinne, minne me 
haluamme!

On hyvä, ett ä Makarov sanoi selkeästi, mi-
tä hän ajatt elee. Hänen sanoilleen antaa vielä 
aivan erityistä painoarvoa se, ett ä hän ei ole 
pelkkä sotilas vaan myös Venäjän hallituksen 
jäsen. Makarov oudoksui sitä, ett ä Suomi pi-
tää sotaharjoituksia Itä-Suomessa ja hän piti 
uhkana Suomen toimia.

Puolustusvoimien komentaja , kenraali Ari 
Puheloinen on sikälikin poikkeuksellinen 
sotilas, ett ä hän hallitsee venäjänkielen ja on 
opiskellut Venäjällä.

Puheloinen antoi julkisuuteen taannoin 
ilahdutt avan suorasanaisen vastauksen, kun 
häneltä pyydett iin Rovajärven leirillä kom-
mentt ia Makarovin väitt eisiin.

Makarovin huoleen Itä-Suomen harjoituk-
sista Puheloinen vastasi, ett ä harjoitt elemme 
tietysti siellä, missä se on tarkoituksenmukai-
sinta! Todellakin, eipä sitä ytimekkäämmin 
olisikaan voinut kommentoida. Puheloisen 
sanat todistavat selkeästi, ett ä Venäjää pide-
tään yhä uhkana eikä suinkaan aiheett a.

Makarovin uhkakommentt iin Puheloinen 

taas vastasi, ett ä 
Suomi ei suinkaan 
harjoitt ele hyökkä-
ys- vaan puolustussotaa varten Itä-Suomessa.

Vanha perinne on ollut, ett ä puolustusasi-
oista puhuvat peitellysti niin kenraalit kuin 
poliitikotkin. Pääesikunnan operaatiopäällik-
kö Mika Peltonen totesi taannoin, ett ä puo-
lustusasioista pitäisi puhua asiantuntevasti! 
Vaatimus on kohtuullinen, jos se ei sisällä sen-
suuriajatuksia.

Venäjän uhasta puhumista ei pidä toppuu-
tella, sillä moni asia kertoo niin Venäjän kuin 
Suomenkin toimissa, ett ä uhka on ollut, on 
yhä ja tulee aina olemaankin.

Uhkaan varautumisesta kertoo sekin, et-
tä vaikka sodan ajan (SA) joukkojen vah-
vuus pudotett aneenk in pian 350 000 soturista 
230 000 taistelijaan, SA-joukkomme ovat sil-
ti Euroopan suurimpia; tämäkin – jos mikä! 
– kertoo todesta otett avasta Venäjän uhasta. 
Esimerkiksi Saksa tyytyy 185 000 ja Englanti 
160 000 sotilaaseen. Niillä ei ole enää yleistä 
asevelvollisuutt a, kun Suomessa aseellisena 
palvelee vielä reilut 70 % ikäluokasta.

Suomen doktriini eli virallinen sotilasoppi 
vannoo ”itsenäiseen, uskott avaan ja sotilaalli-
sesti liitt outumatt omaan” –systeemin nimeen. 
Paljon puhuu sen puolesta, ett ä tämä ei riitä. 
EU:n jäsenenä emme ole puolueett omia. Soti-
laallinen liitt outuminen lähestyy lyhyin aske-
lin. Olemme onneksi hyvin monissa asioissa 
NATO-yhteensopivia. EU:lle ei tule yhteistä 
armeijaa, ellei liitt ovaltiokehitys kiihdy. EU:n 
kansalaisista kuitenkin jo yli 95 % asuu NA-
TO-maissa. Tämän varjon alle Suomikin kuu-
luisi.

KARI NUMMILA
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[...] Tulitus oli sen verran voimakasta, ett ä 
Simojoen Tykkimiehet ”pötkivät pakoon”, 
sehän oli sodan ensimmäinen suurhyökkäys 
ja yllätt i täydellisesti suuruudellaan. Simojo-
ki soitt i välitt ömästi krh-joukkueen johtajalle 
ja pyysi apua tykilleen. Matt i ryömi paikalle 
ja sai pikakoulutuksen tykillä tähtäämiseen. 
Hän ”hyppäsi satulaan” ott i sihdin noin 100 
m:n päässä kohti kolistelevaa hyökkäysvau-
nua ja sanoi valmis, jolloin Simojoki veti hih-
nasta ja latasi uudelleen.

Ensimmäisestä vaunusta irtosi osumalla 
torni ja kaksi seuraavaa vaunua jäivät toimin-
takyvytt öminä tulpaksi kapealle tieuralle, jol-
loin perässä tuleva kuormasto pysähtyi. Ope-
raatio kesti vajaan minuutin ja yllätt i sekä vi-
hollisen ett ä puolustajat.

Kunniaveteraanimme Matti Oskar 
Lehtisen muistolle, loppuosa

Vetoakseli 2/ 2012 olleessa Matt i Oskar Leh-
tisen muistokirjoituksessa, jonka kiltaveli Jor-
ma Viljanen oli laatinut, oli ns. ”ladonta vir-
he”. Kirjoituksesta oli jäänyt osa tekstiä pois, 

Korjaus
joten julkaisemme nyt kirjoituksen loppuosan 
uudelleen.

Toimitus pahoitt elee tapahtunutt a.

Kaikki suomalaiset tietävät Raatt en tien 
taistelusta jotakin. Ainakin sen tuott aman yl-
lätyksen ja valtavat sotasaaliskaluston. Hyök-
käävä divisioona pilkott iin ja tuhott iin. Matin 
tuhoamat vaunut ovat edelleen RAATTEEN 
PORTTI-museon edessä sellaisenaan muis-
tutt amassa tuosta tapahtumasta, joka oli sit-
tenkin mahdollinen ja antoi uutt a toivoa Suo-
men puolustajille.

KIITOS MATTI SIITÄ, MITÄ TEIT HY-
VÄKSEMME ! Olit todellinen ISÄNMAAAN 
RAKASTAJA alusta loppuun eli yhteensä 35 
498 päivää.

Ystävyydellä 
Jorma Viljanen

0400-120206 
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Tällä kertaa laiva oli lähtösatamassa valmiina, 
joten matkustajat voivat astua sisään saapu-
misjärjestyksessä. Rannalla ei siis nähty sitä 
tavanomaista jälleennäkemistä, jossa olisi voi-
tu vaihtaa sairaudet ja muut polvileikkaukset.

300 metrin päästä pystyi tunnistamaan kil-
taveli Raimo Koskisen ott amassa naispuoli-
sia kiltalaisia hellään huomaansa. Häneltä se 
käy. Lievähkö sade oli saanut osan naisista 
pukeutumaan huppuihin, joten kaikkien föö-
näyksiä ei nähty.

Laivan nimi oli M/S Janina ja siinä oli 80 is-
tumapaikkaa/seisomapaikkaa. Meitä oli 60, 
joten reserviä oli. Se M tarkoitt aa metallia, jo-
ten laiva ei ollut puuta kuin ositt ain. Se S tar-
koitt aa suomalaista, minulle selitett iin.

Lähdett iin merelle päin ja nähtiin uusia 
julkkisten huviloita, ei mitään kovin persoo-
nallista. Jäi sanomatt a, ett ä matka alkoi haita-
rin soitolla kappaleella Aamu Airistolla. Pert-
ti Tamminen oli saanut Taina –nimisen soit-
tajan Pekka Rantasen sijaiseksi. Pertt i itse oli 
pääsolistina. Harmi vaan, ett ä Seinäjoen tan-
gomarkknat ehtivät mennä.

Saavutt iin Brinkhallin kartanon vanhaan 
Kakskerran (tupla) kuntaan. Sinne piti kiive-

Reinon päivänä risteiltiin

tä aikamoinen ylämäki ja paluumatka alamä-
keen. Kartanon oli rakennutt anut joku Bons-
dorff  1700-luvun lopulla ja anoppinsa rahoil-
la. Aika vekkuli rahoitusjärjestely. Navett a oli 
ollut vielä komeampi ja paremmalla paikalla. 
Sinne olisi mahtunut koko saaren karja. Pieta-
ri Brahe oli siitä Bonsdorffi  a nälvinyt.

Paraisten Kalkin toimitusjohtaja Sarlinin 
aikana tila kukoisti ja siellä oli iso omenatar-
ha. Kartano joutui 1960-luvun lopulla Turun 
kaupungin haltuun ja oli pitkät ajat kylmil-
lään. Sen sisäirtaimisto myytiin huutokaupal-
la. Nytt emmin kartano on säätiöity ja valtion 
pohjatt oman kukkaron varassa.

Jäi sanomatt a, ett ä tämä oli se ensimmäi-
nen ja alkuperäinen Brinkkala, jota päin mo-
nen ihmisen toiveet ovat menneet. Jatkoim-
me merimatkaa siten, ett ä maata oli koko ajan 
näkyvissä. Opas kertoi, ett ä edessä on jyrkkä 
kallioniemi, mistä noidat heitett iin mereen. Se 
päätett iin kiertää.

Saavutt iin Tammiluodon viinitilalle. Noin 
puolet matkalaisista oli uhrautunut viinin-
maistajaisoperaatioon. Itse en voinut, koska 
en kuitenkaan olisi ehtinyt maistaa kaikkia.

Muu joukko meni sillä aikaa juhlatilaan, jos-
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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

sa tuota pikaa oli puheensorinaa kuin karja-
laiserkkujen kokoontumisajoissa. Kun mais-
tajat saapuivat juhlatilaan, ei pulina lisäänty-
nyt. Olivat maistelleet oikeaoppisesti eli pitä-
neet vain suussaan eivätkä päästäneet sisään.

Seurasi ohjelmanumero, jossa kiltalaiset oli-
vat parhaimmillaan. Kiltalehdessä luki jo etu-
käteen, ett ä ateria on maitt ava. Salaatt eja oli 
kolme sortt ia. Saaristoleivän päälle tosin oli 
kaksi vaihtoehtoa. Ne olivat voi tai sitt en pal-
jaaltaan. Perunat olivat juuri nostett uja. Sit-
ten oli sianlihanviipaleita ja kastikett a. Vielä 
oli lohikalaa ilman piikkejä. Siinä oli sopivan 
paljon voita ja kermaa. En helposti kehu kala-
ruokia, mutt a nyt on pakko.

Olimme alkumatkasta jo hyvään tott uneet. 
Laivalla saimme kahvin keralla sämpylän. Se 
oli nyt killan ohjeiden mukaan rakennett u. 
Se mahtui avokämmenott eeseen. Kun pääs-
tä haukkasi, pysyivät täytt eet koossa eivätkä 
levinneet kuin laskiaispullan kermavaahto. 
Kääremuovi tosin piti ott aa pois ja kaikki tai-
sivat niin tehdäkin.

Arvonta sai taas aikaan säpinää. Myyji-
nä kunnostautuivat Sirpa Koskinen ja Asta 

Wallenius. Kaikille riitt i. Hinta oli nousujoh-
teisesti porrastett u. Mitä useamman arvan os-
ti, sitä enemmän killan tili kartt ui.

Päävoitt ona oli miehille Reino- ja naisille 
Aino –tossut. Reinot täytt ävät 80 vuott a, mut-
ta arpavoitt olahjakortilla saa uudet. Voitt ajien 
nimet ja kuvat julkaistaan kiltalehdessä sitt en, 
kun tossut ovat jalassa.

Taina soitt i haitaria innostavasti ja yleisö 
lauloi, Aiheet olivat maa-, meri- ja ilmavoi-
mista ja kaikissa puhutt iin rakkaudesta. Siinä 
oli myös dementikoille kohdennett uja kuten 
”En voi sua unhoitt aa”.

Jott a minut erott aisi maalaisjuntista, antoi 
killan johto minulle eräällä retkellä Hankkija 
–lippalakin. Se tuli täytenä yllätyksenä ja tu-
len säilytt ämään sen kunniapaikalla kodissa-
ni (paitsi silloin, kun se on päässäni)

Kilta antoi minulle vielä tilaisuuden tehdä 
risteilystä muistokirjoituksen. Tehtävää hel-
posti se, ett ä olin matkalla mukana.

Kilta myös edellytt ää, ett ä kirjoitus on kult-
tuuripainott einen. Onkohan tämä?

MARKKU LAURINEN
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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 

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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Lämpöpumppujen asennukset
-Ilma –Ilma
-Ilma-vesi
-Maalämpö

Päivystys24 h
Puh . 0208-820 665

 

TILAUSAJOT KOTI JA ULKOMAILLE
Matkamme: www.matkaviitala.fi
Heimolinnankatu 8, Loimaa
TERVETULOA MUKAAN!
SOITA 02 766 9294
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Autojoukkojen Turun kiltaa voidaan kutsua 
hyvällä syyllä ja vankoilla perusteilla nuorten 
aikuisten jopa jätt iläismäiseksi liikennevalis-
tustyön tuott ajaksi ja ehkä uranuurtajaksikin 
Puolustusvoimien parissa. Järjestäähän kil-
tamme valistustilaisuuksia ja rautaisannok-
sen tietoutt a ja ajatt elemisen aihett a vuositt ain 
kaikille saapumiserille niin Porin Prikaatissa 
Säkylän Huovinrinteellä kuin Satakunnan 
Tykistöprikaatissa Kankaanpään Niinisalossa 
ja Saaristomeren meripuolustusalueella Tu-
run Pansiossa.

Puolustusvoimat rekrytöi väkeä itselleen 
usein ilmoituksella ”tule tekemään työtä, jol-
la on tarkoitus”. Samoja sanoja voisi aivan pe-
rustellusti kutsua killan liikennevalistustyös-
tä, jolla on aivan loputon tarve; kuluvan ke-
sänkin aikana on nuorille aikuisille satt unut 
muun muassa surullisen monta nokkakolaria 
äärimmäisen vakavin seurauksin.

Menossa on nyt tämän liikennevalitustyön 
kymmenes vuosi, kiltamme ex-puheenjohta-
ja Hannu Mäkilä totesi äskett äin Huovinrin-
teellä, kun killan liikennevalistuksen iskuryh-
mä koulutt i Porin Prikaatin heinäkuun saapu-
miserän alokkaita.

Mäkilä laskeskelee, ett ä vuosien varrella 
liikennevalistusta on jaett u jo ilmeisesti noin 
30 000 varusmiehelle, kun joinakin vuosina 
koulutett avia on ollut jopa 3 500 nuorta.

Mäkilän mukaan on tietysti aika vaikea ar-
vioida, kuinka paljon tuloksia tällä valtavalla 

Kilta tekee valtavasti 
liikennevalistustyötä

valistustyöllä on saatu aikaan. Se on kuitenkin 
varmaa, ett ä hukkaanheitett yä aikaa ei ole ol-
lut pureutuminen tähän vapaaehtoistyöhön.

Joissakin kyselyissä on tullut ilmi, ett ä tä-
mä meidän liikennevalistustyömme on jäänyt 
osalle joukkoja jopa parhaiten mieleen jää-
neeksi sotaväkiajan tapahtumaksi.

-OHO! Olipa kokemus, jonka ”tömäyk-
seen” en olisi uskonut ennen liikkeellelähtöä, 
tuumaili alokas Mohamed Räsänen laskett u-
aan killan turvavyökelkalla ”seinään” nope-
udella 7 km/h. Yllätt ävän kovana piti iskua 
melkein jokainen koett uaan turvavyökelkka-
kohteen. Jopa muutamien kymmenien kilo-
metrien tuntinopeus voi olla tappava tai aina-
kin vakavan loukkaantumisen aiheutt aja, jos 
sikseen satt uu

Viinan vaikutuksiin tutustutt iin ikään kuin 
oikeasti niin sanott ujen kännilasien avulla. 
Testissä joutui koetukselle tasapaino- ja käve-
lytaito sekä käden tarkkuus, kun olisi pitänyt 
saada pallo osumaan astiaan. Tässäkin koh-
teessa jokaisen oli pakko tunnustaa, ett ä al-
koholin vaikutuksen alaisena ei pidä missään 
nimessä istua kuljett ajan paikalle. Siinä ovat 
silloin vaarassa muiden ja itsenkin terveys, jo-
pa henki!

Loimaalainen Heikki Mäki totesi kuulu-
valla äänellään, ett ä toivomme teidän kuunte-
levan tarkasti, mitä me puhumme. Meillä on 
vakaa tarkoitus saada teidät ajatt elemaan näi-
tä liikenneasioita.

■ Loimaalainen Matt i Sillanpää kiinnitt ää 
Mohamed Räsäsen turvavyökelkkaan, joka 
törmää ”seinään” nopeudella 7 km/h.
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Hän korosti yleispuheenvuorossaan, ett ä 
turvavyön kiinnitt äminen on elintärkeätä kai-
kissa tilanteissa. Hän korosti myös muiden 
autossa olevien turvavyönkäytt öä; jos tulee 
yhteenajo tai törmäys, niin esimerkiksi takana 
istuva, turvavyötön ryntää edessäolevan nis-
kaan jopa useiden tuhansien kilojen painol-
la ja jatkaa jopa tuulilasin läpi. Hatt uhyllyn 
irralliset pienetkin – esimerkiksi kännykkä 
- esineet saavat myös helposti tuhoa aikaan, 
vaikka ei heti luulisi.

”Törmäysvaaka” viimeistään kertoi, ett ä fy-
siikan lakeja ei voi kumota! Sen vaikutuksia 
voi jopa puolitt aa turvavyöllä, joka murtuu 
vasta 8 500 kilon painossa. Se siis ehkäisee jo-
pa ratkaisevan tehokkaasti turman vaikutuk-

sia, joita pienentävät sitt en osaltaan myös tur-
vatyynyt.

Vaaka kertoi 100-kiloiselle miehelle, ett ä 
jos törmäät esteeseen vauhdilla 50 km/h, niin 
kuljett ajaan vaikutt aa 4 140 kilon massavoi-
ma. Jos vauhti kaksinkertaistuu, massavoi-
ma nelinkertaistuu eli massavoima on peräti 
16 560 kg. Tälläkin esimerkillä on helppo kä-
sitt ää, miksi on säädett y turvavyöpakko!

Jokaisen ikäluokan liikennevalistusillat 
ovat killalle valtava urakka, johon toivotaan 
edelleen riitt ävän vapaaehtoisia, asiaan innos-
tuneita henkilöitä.

Kari Nummila 

Levorannan Autoliike Oy:n uusi suurmyy-
mälä on avatt u Sastamalaan. Paikka on tutt u, 
Vammalan liitt ymässä, lähellä entistä liiket-
tä. Suurmyymälästä löytyvät uudet Fordit 
ja Subarut. Lisäksi tarjolla on jatkuvasti yli 
400 vaihtoauton valikoima kaikissa koko- ja 
hintaluokissa. Moderneihin tiloihin sopii nyt 
laaja valikoima niin uusia kuin käytett yjäkin 
autoja. 

Suurmyymälän avajaisia vietett iin touko-
kuun toisella viikolla. Viikon aikana avajai-
sissa kävi yhteensä 5000 henkeä tutustumas-
sa uusiin tiloihin ja tekemässä hyvät auto-
kaupat. Ohjelmaa oli tarjolla kaikenikäisille 
ja joka makuun. Koko viikon nautitt iin mait-
tavista tarjoiluista. Keskiviikkona ja torstai-
na avajaisvieraat saivat kokeilla ajokuntoaan 

Levorannan uusi suurmyymälä on avattu 
Sastamalassa

Autojoukkojen Turun killan ajokuntotesteis-
sä. Humalalasit ja törmäysvaaka kiinnostivat 
ihmisiä tasaiseen tahtiin. Torstaina Levoran-
ta rokkasi Veeti Kallio duon tahdissa. Viikko 
huipentui lauantaina, kun perheen pikkuvä-
keä viihdytt i Pikku Kakkosesta tutt u taikuri 
Jokeri Pokeri Box. Dream Elvis Show by Aron 
kajautt i ilmoille Elviksen tunnetuimmat säve-
let. Suut hymyssä syötiin 1500 palaa kakkua. 
Avajaisviikon jälkeen Levorannassa on palat-
tu arkeen ja keskitytt y tärkeimpään eli kau-
pantekoon ja asiakkaiden palveluun. Yli 80 
vuoden kokemuksella Levoranta haluaa uu-
sissa, moderneissakin tiloissa pitää kiinni pe-
rinteestä eli tarjota asiakkailleen hyvää palve-
lua ja reilut autokaupat.
www.levorannanauto.fi 
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            Turvallista ja ammattimaista menoa 
www.jalobus.fi     02-2518 880/0400 525 008 

_________________________________________________________

VW

0207 181 680

www.vauhtipiste.fi
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LAUKKU-CENTER
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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
Turun alueen laajin
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 dieseltekniikan 
edelläkävijä

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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Ylläoleva otsikko on yhä ajankohtaisempi ai-
nakin Suomen SSA historiassa, vaikka kirjai-
lijapiireissä tätä kysymystä ei edelleenkään 
haluta pohtia! Oma lukunsa on poliitt inen 
asenteellisuus, joka vääristää asioita.

Professori Martt i Lauerma pohti asiaa Väi-
nö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian 
(ilmestyi vuosina 1959,1960, 1961) ja siitä teh-
dyn elokuvan (v. 1968) pohjalta vuoden 1969 
Parolen (nykyisen Jääkäripataljoona 27:n pe-
rinneyhdistyksen neljästi vuodessa ilmesty-
vän lehden ,koko A4) numerossa 1. Realistina 
Lauerma päätyy siihen, ett ä vaikea on käytän-
nössä oikaista väärää tietoa, jos sitä on levitet-
ty romaanin sivuilla.

“Jääkärit olivat opinnoissaan huonosti me-
nestyneitä, vähän rentt umaisia herraspoikia. 
He lähtivät Saksaan seikkailunhalun ajamina 
ja palasivat sieltä ammutt aakseen viatt omia 
ihmisiä”

Näin Lauerma arvioi suunnilleen lukiopo-
jan tai valtaosan suomalaisesta lukija- ja kat-
sojakunnasta vastaavan, jos siltä kysytään 
jääkäreistä. Häntä surett aakin, ett ä kouluissa 
opetetaan aivan liian vähän isänmaan histo-
riaa.

- JP27:ään kuului 1887 suomalaista, joista oli 
322 ylioppilaita ja niinsanotusti työmiestaus-
taisia 331 ja nelisenkymmentä torpparin poi-
kaa.

Pohjantähdessä on yksi jääkäri, kirkkoher-
ran poika, jonka perusteella ei Lauerman mie-
lestä voi tehdä oikeita johtopäätöksiä jääkä-
reistä.

Lauerma lainaa akateemikko Eino Jutikka-
lan toteamusta “jääkäriliikkeen eetillistä kor-
keutt a pystyy madaltamaan vain se, joka ei si-
tä tunne tai ei piitt aa tosiasioista“.

Silti hän puolustaa kirjailijan oikeutt a kir-
joitt aa vapaassa maassa, niin kuin kirjoitt aa.

Linnan historiantuntemukseen suhtautuu 
kriitt isesti myös Suomen historian professori, 
emeritus Seikko Eskola kirjassaan “Historian 
kuolema ja kultt uurien taistelu”. Linna sai tie-
teellisistä ansioista akateemikon arvon, kun 
se Eskolan mielestä olisi pitänyt antaa nimen-
omaan taiteellisista ansioista.

Voiko romaanikirjailija voittaa 
historiantutkijan?

Vapaussota -sana on liki hävitett y julkisuu-
desta ja asia on käännett y päälaelleen; eivät-
hän jääkärit olleet Saksassa mitään sisällisso-
taa vaan isänmaan vapautt amista varten op-
pimassa.

N-liitt o yritt i pitkään viime sotien jälkeen 
tehdä Suomesta konnaa ja itsestään uhria, 
vaikka N-liitt ohan se tänne hyökkäsi 30.11. 
1939.

 Vähän samoin on käynyt kapina-asiassa-
kin. Eskola kirjoitt i parisen vuott a sitt en Ka-
navassa, ett ä Sdp:n nostama kapina ja valtio-
kaappaus olivat 1900-luvulla Suomen suurin 
poliitt inen virhearvio ja munaus, joka johti 
verenvuodatukseen ja suuriin kärsimyksiin.

Kapinan uhreja tuli enemmän kuin kaatu-
neita Talvisodassa. Tuoni korjasi satoa valta-
vasti m.m. Espanjantaudin (silloinen raju si-
kafl unssa) ja nälän takia. Kevään 1917 maata-
louslakot estivät isäntiäkin kylvämästä. Suo-
mesta oli tehty maito- ja voimaa, joka osti vil-
janVenäjältä. On selvää, ett ä siinä tuli nälkä 
vähän joka taloon, kun raja meni kiinni. 

Eskola sanoo, ett ä työväenliikkeen ajamat 
tavoitt eet olisi saavutett u ilman punakapinaa-
kin laillista hallitusta vastaan: kunnallislait oli 
vahvistett u, 8:n tunnin työaika hyväksytt y ja 
annett u eduskunnalle senaatin esitys torppa-
rivapautuksesta!

Suomen historian professori, emeritus Vil-
jo Rasila (torpparin ja punakaartilaisen poi-
ka Ypäjältä) on usein painott anut Linnan syn-
nyinpitäjässä Urjalassa, ett ä Linnan kirjat ei-
vät ole suinkaan historiankirjoja vaan romaa-
neja. Rasila uskoo myös, ett ä hiljalleen yhä 
laajemmin ymmärretään, ett ä Vapaussota on 
ainoa oikea nimi lopputuloksenkin kannalta.

Kenraaliluutnantt i evp. Erkki Laatikainen 
korosti JP27:n perinneyhdistyksen vuosiko-
kouksessa v. 2001 (Parole 1/2001), ett ä jäsen-
kunnan pitää aktivoitua.

- Lukekaa, tutkikaa ja oikaiskaa, kun on tar-
vett a, oli hänen reseptinsä.

Kokouksen pj. Jussi Rinta piti tärkeänä kes-
kustelun lisäksi sitä, ett ä jäsenkunta tartt uu 
asiaan, kun jokin lehtiartikkeli tai kirja vääris-
telee tai kertoo riitt ämätt ömästi asioista.
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Verstaskatu 1 20360 TURKU 

Puh. 020 746 3770

Tampereen työväenmuseon Werstaan johta-
ja paasasi taannoin tv-uutisissa, ett ä historian-
kirjoja ei tarvita enää. Ne korvaa muka Poh-
jantähti -trilogia.

Kirjailija Leena Lander kirjoitt i Turun Sa-
nomissa, ett ä tutkija perustaa faktoihin eli to-
siasioihin, mutt a kirjailija selvitt ää historiaa 
mielikuvituksen avulla. Onpahan melkoinen 
kannanott o!

Viimeisen jääkärin Väinö Valveen kerro-
taan kuulleen ennen kuolemaansa Suomen 
liitt yvän EU:iin ja tokaisseen “hyvä, nyt Suo-
mi ei ole enää yksin”.

EU:lla ei ole ja tuskin se tuleekaan saaman 
omia sotavoimia, kun EU:n kansalaisista on 
yli 95 % NATO:n sateenvarjon alla. NATO oli 
Ruotsin turvana ikään kuin “nurkan takana” 
kylmän sodan aikanakin, vaikka Ruotsi ei sitä 
ulospäin avoimesti tunnustanut. Olipa ja on-
pa Ruotsin “takuumiehenä” Suomikin, jonka 
selän takana on hyvä tehdä omia ratkaisuja.

Onko laitaa puhua NATO -optiosta. Sitä ei 
ole käytännössä. Jos talo palaa, ei enää saa va-
kuutusta. Ei pidä unohtaa historiaa eikä geo-

poliitt ista asemaamme, ei tuuditt autua “Ruu-
susen uneen”.

Perinneyhdistyksen aiempi pj. Asko Kilpi-
nen on todennut, ett ä jääkäriliike on histori-
aa, mutt a perinneyhdistyksellä on edessään 
loputon työsarka. Informaatioyhteiskunnassa 
tarvitaan jatkuvaa viestintää ja Suomen puo-
lustamista arvelutt avia ajan ilmiöitä vastaan.

Mitä tämä tarkoitt aa?
Kyse on siitä jääkärien jätt ämästä henkises-

tä perinnöstä, jonka vaalijoiksi meidät on ase-
tett u. Sen peruselementt ejä ovat 1) luott amus 
Suomen tulevaisuuteen vapaana valtiona, 2) 
horjumaton usko tämän asian oikeutukseen 
ja sen voitt oon silloinkin, kun kaikki näytt ää 
toivott omalta, 3) tahdon ja uskalluksen tais-
tella, kaikissa tilanteissa näiden päämäärien 
puolesta!

Siinäpä on henkinen perusta, jota ei ole va-
raa unohtaa näinä aikoinakaan.

On pidett ävä visusti mielessä J.K. Paasiki-
ven sanat “ tosiasioiden tunnustaminen on 
viisauden alku”. Katse ei saa hämärtyä!

KARI NUMMILA
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Juuri valmistuneen valtakunnallisen henki-
löliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset 
tekevät entistä pidempiä matkoja. Yli sata ki-
lometriä pitkät kotimaanmatkat ovat kuudes-
sa vuodessa lisääntyneet noin 15 prosentt ia ja 
ulkomaanmatkat viidenneksellä. Pyöräily ja 
kävely sen sijaan ovat vähentyneet. 

Suomalaiset liikkuvat yhä kauemmas ja 
käytt ävät aiempaa vähemmän aikaa liikku-
miseen. Siksi valitaan nopeampia kulkutapo-
ja. Pitkillä matkoilla suositaankin junaa ja len-
tokonett a henkilöauton sijaan.

Liikkumisen määrä vaihtelee huomatt a-
vasti erityyppisillä asuinalueilla. Liikkumi-
sen tarve on suurin harvaan asutuilla alu-
eilla ja toisaalta myös suuriksi kasvanei-
den kaupunkiseutujen lieve-alueilla. Liik-
kumissuorite on alimmillaan keskisuuris-
sa, 50 000 – 100 000 asukkaan kaupungeissa.
 
Miten suomalaiset liikkuvat?
Suomalaiset liikkuvat jalan ja pyörällä nyt en-
tistä vähemmän.  Vähennystä on tapahtunut 
kaikissa ikäryhmissä, mutt a merkitt ävintä se 
on ollut nuorten ja ikääntyneiden kohdalla. 
Nuorten jalankulkua ja pyöräilyä ovat kor-
vanneet ajo mopoilla ja mopo-autoilla. Ikäih-
miset taas autoilevat enemmän kuin aiemmin.

Vaikka henkilöautojen määrä on kasva-
nut huomatt avasti, ei niitä käytetä matkoihin 
enempää kuin aiemmin. Tämä merkitsee, ett ä 
yhtä autoa kohti ajetaan selvästi vähemmän 
kuin ennen. Kakkosautot ovat yleistyneet en-
tisestään ja naisten autoilu on lisääntynyt. 
Henkilöauton käytt ö lyhyillä matkoilla on li-
sääntynyt ja pitkillä matkoilla vähentynyt. 
Automatkoista kaikkein yleisimpiä ovat lyhy-
et, 1-3 kilometrin pituiset matkat.

Joukkoliikennematkojen määrä on vä-
hentynyt maaseudulla sekä pienissä ja 
keskisuurissa kaupungeissa. Sen sijaan pää-
kaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa 
joukkoliikenteellä matkustetaan hieman ai-
empaa useammin.

Suomalaiset liikkuvat 
entistä pidempiä matkoja

Millaisia matkoja suomalaiset tekevät?  
Suomalaisten työmatkat ja varsinkin työasia-
matkat ovat tutkimuksen mukaan aiempaa 
pidempiä. Pääkaupunkiseudulla työmatkat 
ovat harvoin yli 100 kilometriä, mutt a pitkiä 
työasiointimatkoja tehdään runsaasti. Muissa 
suurissa kaupungeissa ollaan valmiita teke-
mään pitkiä työmatkoja. Harvaan asutuilla 
alueilla korostuvat työmatkojen sijaan pitkät 
ostos- ja asiointimatkat.

Selkeä muutos suomalaisten liikkumisessa 
on ostos- ja asiointimatkojen lisääntyminen. 
Nämä matkat eivät ole aiempaa pidempiä, 
mutt a niiden määrä on kasvanut. Ilmiön taus-
talla saatt aa olla väestön ikääntyminen, kaup-
pojen aukioloaikojen vapautuminen tai ylei-
nen vapaa-ajan vieton luonteen muutt uminen 
ostospainott eiseksi.

Varsinaisten vapaa-ajanmatkojen, kuten 
harrastus- ja mökkimatkojen, määrä ja ki-
lometrit ovat hieman vähentyneet. Silti yhä 
edelleen puolet suomalaisten matkasuorit-
teesta ja vajaa 40 prosentt ia matkojen luku-
määrästä kertyy vapaa-ajan matkoista. Pää-
kaupunkiseutulaiset erott aa muusta väes-
töstä erityisesti pitkien mökkimatkojen run-
sas määrä. Kaikkein eniten kuitenkin pitkiä 
vapaa-ajan matkoja tekevät muissa suurissa 
kaupungeissa asuvat.

Pitkistä ulkomaan matkoista 18 % liitt yi 
työhön ja 59 % matkailuun. Puolet ulkomail-
le suuntautuneista matkoista tehtiin lentoko-
neilla ja 16 % lautalla tai laivalla.  Ulkomaille 
suuntautuvista matkoista eniten ovat lisään-
tyneet Länsi-Eurooppaan ja Aasiaan suuntau-
tuvat matkat. Vaikka ulkomaanmatkoja teh-
dään lukumääräisesti vähän, niillä on suuri 
merkitys liikkumisen hiilijalanjälkeen: vajaa 
30 prosentt ia kaikista suomalaisten liikkumis-
ta kilometreistä kertyy ulkomaan-matkoista.

Riitt ävä palvelutaso, kestävää liikkumista
Tutkimustuloksista saadaan tietoa eri kulku-
tavoista ja liikkumiseen vaikutt avista syistä. 
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Näitä tietoja tarvitaan liikennesuunnitt elussa. 
On tärkeää turvata jatkossakin suomalaisille 
matkustajille riitt ävä palvelutaso. 

Kävelyn ja pyöräilyn väheneminen sekä ly-
hyiden henkilöautomatkojen kasvu ovat haas-
teita sekä ympäristö- ett ä terveysnäkökulmas-
ta katsott una.  Lisääntyneessä mopoilussa ja 
mopoautoilussa voidaan nähdä liikennetur-
vallisuusriski, sillä onnett omuuksien määrät 
ovat olleet kasvussa.  

Liikennevirasto ja ELY-keskukset ovat osal-
taan mukana kaupunkiseutujen yhdyskunta-

rakenteen eheytt ämiseen ja joukkoliikenteen 
kehitt ämiseen tähtäävässä liikennejärjestel-
mätyössä.  Lisäksi koordinoidaan kävelyn ja 
pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuun-
nitelman toteutumista. Kulkumuotovalintoi-
hin pyritään vaikutt amaan liikkumisen ohja-
uksella, eli kannustamalla ihmisiä kestävien 
liikennemuotojen käytt öön.

Jaakko Klang
liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen ELY-keskus

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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Keväiseen Makedonian matkaan ilmoitt autui 
12 kiltalaista ja täydennystä ryhmään saatiin 
MATKA-VIITALAN neljästä asiakkaasta jois-
ta ainakin kaksi liitt yi matkan aikana killan 
jäseneksi. 

Matka toteutui linja-autolla ja lentäen H:ki 
–Frankfurt–Sofi a, ja matkan aikana kävimme 
Makedonian lisäksi myös Bulgariassa ja Alba-
niassa. Matkaoppaana Suomesta mukana oli 
Karolina Arola ja maaoppaana paikanpäällä 
Aleksandar Kuzmanoski . 

Bulgarian pääkaupunkiin Sofi aan (1,2milj. 
as.) tutustuimme mennen, tullen ja näimme 
siellä mm. sellaiset kohteet kuin Seitsemän 
martt yyrin kirkko, Alexander Nevskin kated-
raalin ja paikallisen ”Stockan kellon” Alek-
santeri II ratsastajapatsaan. 

Matkalla Makedonian Skopjeen (0,7milj.
as.), poikkesimme tutustumaan naulatehtaa-
seen ja matkan jatkuessa, aikoinaan maanjä-
ristyksessä v. 1963 tuhoutuneeseen pääkau-
punkiin, saimme nähdä miten hienoksi ja 
suureelliseksi kaupunkia nyt rakennetaan. 
Sinne on kohonnut mm. 30m korkea ja 30 ton-

Kiltalaiset Makedoniassa 
18.–24.4.2012

nia painava Aleksanteri Suuren ratsastajapat-
sas tietokoneohjelmilla ohjatuin värivaloin ja 
suihkulähtein varustett una. Sieltä on myös 
lähtöisin Äiti Teresa ja hänelle on myös ra-
kennett u hieno muistomerkki. Vanhan kau-
pungin puolella on kuitenkin säilynyt vanhaa 
basaarialuett a ja vanha Kalen linnoitus. 

Pääsimme myös tutustumaan aikoinaan 
suureen noin 3000 henkeä työllistäneeseen 
Sanos linja-autotehtaaseen, jossa nykyisin 
huonon tilauskannan takia työskentelee ai-
noastaan 50–100 henkeä. Matkallamme pää-
kohteeseen Ohridiin, pysähdyimme tutustu-
maan antiikin ajan kaupunkiin Stobiin (per. 
600 eaa.), jossa tuhoutunneen kaupungin rau-
nioita on kaivett u esille.

Yksi matkan kohokohdista oli tutustumi-
nen uuteen Popova Kulan viinitilaan, jossa 
saimme nautt ia tilan kaikkia viinejä ja syödä 
maitt avan lounaan. Tukikohtamme Ohridissa 
oli Hotel Millenium Palace , hieno paikka jär-
ven rannalla ja ruokakin hyvää, sieltä teimme 
päiväretken Ohrid-järven ympäri. Matkalla 
ensin käytiin Pyhän Naumin luostarissa ihai-
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lemassa komeita riikinkukkoja ja sen jälkeen 
siirrytt iin Albanian puolelle ihmett elemään 
siellä olevaa suurta määrää bunkkereita, joi-
hin oli määrä mahtua koko kansa vihollisel-
ta suojaan. Pogradesin kaupungissa tutustut-
tiin mm. kuuluisuuksien katuun , josta löy-
tyi myös Martt i Ahtisaaren kivilaatt a katuun 
upotett una. Ohrid on nykyään liitett y UNES-
CON maailmanperintöluett eloon ja sillä on 
ollut merkitt ävä asema historiansa aikana ja 
suuri vaikutus Bysantin taiteeseen. Siellä on 
myös keksitt y kyrilliset aakkoset ja perustett u 
Euroopan ensimmäinen yliopisto. 

Matkan järjestäjä oli paikallisoppaidensa 
avustamana löytänyt meille hienot ruokailu-
paikat, joista on mainitt ava Ohridin rikkaim-
man miehen omistama ja vasta avatt u hieno 
ravintola Biljanini Izvori. Siellä oli hyvä ruo-
ka ja hieno orkesteri soitt amassa paikallista ja 
kreikkalaista musiikkia eli tunnelma kohdal-
laan, minkä lisäksi me suomalaiset tietenkin 
esitimme suomalaista paritanssia ja vielä kun 
Keijo haki paikan isäntää kreikkalaiseen tans-
siin niin johan alkoi talon puolesta kuohu-
juomatarjoilu. Meistä suomalaisista tuli heil-
le niin tärkeät vieraat ett ä illan päätt eeksi pois 
lähtiessämme isäntä komensi orkesterin vielä 
pihallekin soitt amaan ja tanssi jatkui vielä ul-
konakin. Seuraavana päivänä kaupunkikier-
roksen aikana näimme hienoja kirkkoja 1000 
ja 1200 luvulta mm. Ohridin symbolin Pyhän 
Kaneon Johanneksen kirkon ja paljon muuta. 

Tämän jälkeen esimerkkinä hyvästä muoni-
tushuollosta, ajoimme Pieneen Elshanin ky-
lään ja siellä paikallisten Anitan ja Riston ko-
tiin, jossa upeiden maisemien edessä saimme 
nautt ia maitt avasta ruuasta ja juomasta ja jo-
pa vähän humaltua tästä hienosta maalaisky-
lä ympäristöstä aaseineen ja vuohineen. 

Viimeinen illallinen Ohridissa nautitt iin 
makedonialaista kansanmusiikkia ja tans-
sia seuraten ja senjälkeen taas vatsan viereen 
nukkumaan. Paluumatkalla poikkesimme 
vielä Skopjessa Matka-kanjoniin joka on suo-
sitt u retkeilykohde ja erityisesti vuorikiipei-
lyä harrastavien suosiossa. Viimeisen yhtei-
sen illallisen ja yön vietimme taas hotelli Best 
Westernissä ja amulla ennen kotimatkalle läh-
töä maaopas Alexandar jakoi meille matka-
muistot ja matkalla kuvaamansa 600 kuvan 
CD- levyn.

Kotimatka sujui mainiosti vaikka vähän 
myöhään yöllä olimmekin kotona. Suuri kii-
tos vielä matkatoimisto MATKA-VIITALAL-
LE hyvin järjestetystä matkasta ja erityinen 
kiitos matkaoppaillemme ja autonkuljett ajal-
le määränpäässä, kiitos myös kaikille matka-
kumppaneille, jotka teitt e matkasta onnistu-
neen. 

Lisää kuvia Killan kotisivujen kuvagalleri-
assa.

Arto Wallenius 
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■ Jaakko Väisänen päivysti killan osastolla.

Heinäkuun alussa pidett iin Oripäässä Okra –
messut, jotka ovat itse asiassa maatalousnäyt-
tely, vaikka järjestäjänä toimiikin paikallinen 
leijonaklubi. Okra urakoidaan joka toinen 
vuosi. Käytännön järjestelyissä on mukana 
paljon erilaisia kansalaisjärjestöjä, joille mak-
setaan talkootyöstä ihan mukavia summia. 
Esimerkiksi eräät reserviläisjärjestöt killatkin 
osallistuvat alueen vartiointitehtäviin ja te-
kevät siitä merkitt ävän ”tilin” itselleen. Tänä  
vuonna Okran kävijämäärä nousi uusiin en-
nätyslukuihin, reilusti yli 70 000 hengen, joten 
vartiointi- ja järjestysmiestehtäviin tarvitaan 
aikamoinen ”armeija”.

Kiltaa tunnetuksi Okra –
messuilla

– Kyllä kiinnostuneita kävijöitä riitt i osas-
tollamme, vaikka sijaintipaikkamme olikin 
hieman ”sivussa” metsikön laidassa yhteistel-
tan laitimmaisessa nurkassa. Samassa teltassa 
esitt äytyivät myös Porin Prikaatin kilta, MPK 
sekä reserviläisjärjestöt. Rohkenen toivoa, ett ä 
kiltamme seuraavalla kerralla panisi pystyyn 
ihan oma teltan, jott a oltaisiin mahdollisim-
man hyvin esillä ja näkösällä. Uskon, ett ä täl-
lainen sinänsä ihan kohtuullinen satsaus tuot-
taisi kyllä tulosta, ja olisi vaivan arvoistakin, 
yhtenä päivänä killan osastolla päivystänyt 
loimaalainen Jaakko Väisänen totesi.

Tällä kerralla oli poikkeuksellista myös se, 
ett ä sen paremmin Puolustusvoimat kuin 
sotilaskotikaan eivät olleet lainkaan mu-
kana näytt elyssä. Nehän yleensä ovat hy-
viä vetonauloja, joiden ”siivellä” maan-
puolustusjärjestötkin saavat ylimääräis-
tä vetovoimaa. Kävijöitä kiinnosti toimin-
tamme. Voin kertoa, ett ä esimerkiksi ret-
kiä ja matkoja järjestetään vuositt ain todel-
la paljon ja sitt en mukaan voi päästä myös 
muun muassa varusmiehille annett avaan 
liikennekoulutukseen. Huomasi, ett ä mo-
ni kauan sitt en ”sotaväessä” ollut heräsi 
muistelemaan armeija-aikojaan.

Kari Nummila

 
Newprint 
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Autojoukkojen Turun killan edustajat palkit-
sivat Porin Prikaatissa Säkylän Huovinrin-
teellä pidetyssä kotiutt amisjuhlassa seuraavat 
varusmiehet:

Autojoukkojen Turun killan palkinto (Killan 
kunniakirja +  kalvosinnapit, varusmiesjohtaja): 
kersantt i Miikka Johannes Pohjola.
Autojoukkojen Turun killan palkinto (Killan 
kunniakirja + solmionpidike, varusmies): korp-
raali Henri Johannes Vesa.
Autojoukkojen Turun killan palkinto (menesty-
nyt ammatt ipätevyyskoulutuksessa): 
kersantt i Lars Jonathan Strömberg.
Autojoukkojen Tun killan palkinto (stipendi): 
korpraali Joonas Juhani Larjava.
Vehon kunniakirja (kuljett ajakoulutett u varus-
mies): 
korpraali Jarno Niko Johannes Koivisto.

Tilaisuudessa puhunut Porin Prikaatin ko-
mentaja, eversti Juha Pyykönen totesi tyyty-
väisenä, kuinka koulutett avien yhteishenki 

Kilta palkitsi
on parantunut vuosien saatossa. Tilannett a 
on kartoitett u kyselytutkimuksella, jolla on 
selvitett y muun muassa palvelusviihtymystä 
ja sopeutumista palvelukseen.

– Niin koulutt ajat, Puolustusvoimat kuin 
veronmaksajatkin voivat olla tyytyväisiä täl-
laisiin tuloksiin, Pyykönen sanoi.

Killan stipendi ja 2.Er.AutoK historiikki
Korpraali Antt i Syrjälä
Killan kunniakirja, kalvosinnapit ja 2.Er.Au-
toK historiikki
Alikersantt i Eero-Matias Suojanen

Killan kunniakirja, solmiopidike ja 2.Er.Au-
toK historiikki
Korpraali Kristian Salo-Tuisku
Korpraali Tomi Haavisto
Veho Hyötyajoneuvot kunniakirja, historiikit 
Johtotähti Suomen Teillä ja 2.Er.AutoK 
Korpraali Aku Aaltonen

Tykistöprikaatin kotiuttamistilaisuudessa 
5.7.2012 palkitut varusmiehet
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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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AJK Turunkilta oli hyvin edustett una Oulussa 
28.4.2012 pidetyssä liitt okokouksessa, matkal-
le osallistui 11 kiltalaista. Autojoukkokiltojen 
liitt o sai lahjoituksena vastaanott aa kiertopal-
kinnoksi tarkoitetun ”BENSIINI HUSAARIN 
MIEKAN”. Miekan lahjoitt i pitkän linjan kil-
talainen Risto Ojanen AJK Tampereen killas-
ta. Ensimmäinen kiinnitys tähän hienoon up-
seerin miekkaan myönnett iin liiton eroavalle 
puheenjohtajalle Hannu Mäkilälle Turusta. 

 Hannu Mäkilä on hoitanut puheenjohta-
juutt a AJK Liitossa viisi vuott a ansiokkaasti 
ja toiminnallaan nostanut automiesten arvos-
tusta ja profi ilia merkitt ävästi toimikaudel-

laan. BENSIINI HUSAARIN MIEKKA luovu-
tett iin Mäkilälle Tampereella 27.4.2012

Kiltalaisten matkatessa linja-autolla Turus-
ta, Tampereen ja Jyväskylän kautt a Ouluun 
Liitt okokoukseen 28.4.2012. Hannu Mäkilän 
luopuessa puheenjohtajuudesta, hän jalkau-
tuu kentt ätyöhön kiltatyön ja liikenneturval-
lisuuden edistämiseen varusmiesten hyväksi. 

AJK Liiton vetovastuun siityessä Kymen-
laakson killalle, vapautuvat myöskin Liisa 
Häkkinen varainhoitajan ja Arto Wallenius 
liiton sihteerin tehtävistä.

Arto W

Turun kiltalaiset kymmenhenkisesti muka-
na, edellisestä joka oli kymmenen vuott a sit-
ten myös Oulussa, mukana oli vain kolme 
miestä. Nyt mukana oli myös vaimot. Silloin 
pientä hämminkiä. Oli varatt u yksi kahden 
hengen huone lisävuoteella. Nukkumaan 
mentäessä kookkain miehistä valitsi tämän 
lisävuoteen ja samalla kun hän laskeutui 
sänkyyn, vuoteen jalat pett i ja peti romahti 
latt ialle. Ei muuta kun vastaanott oon valitt a-
maan, ett ä näin kävi.

Miehet saivat uuden vastaavanlaisen huo-
neen. Kun sitt en aamu koitt i ja piti lähteä aa-
mupalalle, ei huoneen ovi auennut. He soit-
tivat taas vastaanott oon pyytäen apua. Het-
ken päästä siivooja tuli, avasi oven ihmetel-
len, mikä tässä vikana? Miehet oli yritt äneet 

Matkoilla sattuu ja tapahtuu
ulos jostakin komeron ovesta joka oli lukitt u.

Kokous loppui ja alkoi kotimatka. Noin 
kahdensaran ajomatkan jälkeen yksi miehis-
tä havaitsi unohtaneensa puhelimen hotellin 
tiskille tai huoneeseen. Soitt o vastaanott oon ja 
tarkistamaan paikat. Mitään ei löytynyt. To-
teamus, se putosi lähtiessä pihalle. Soitt o ko-
tiin pojalle, ett ä sulkee ko. kännykän ett ei ku-
kaan pääse sitä väärin käytt ämään. Ajett iin 
satakunta kilometriä, poikett iin kahville ja 
kas kummaa, kännykkä oli penkillä ko hen-
kilön takapuolen alla niin, ett ei ääni kuulunut 
vaikka toiset siihen soitt ivat. 

Tämän vuoden kokousmatkalla vaimot mu-
kana eikä vastaavanlaisia kommelluksia.

Terveisin 
Voitt o
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TERVETULOA

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

Av. ma-pe
klo 8-17

  YRITTÄJÄVETOISELLE
 KATSASTUSASEMALLE

Jou
ko

 P
urs

iai
nen Ville

 

Wigr
en

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

Peräv. alk. 40,- 
PAKOKAASUMITTAUKSET:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUKSET:

bensa 15,-  
OBD 10,-  

diesel 25,-

www.turunhautauspalvelu.fi    -    www.muistoksi.fi    -    www.lahjakivi.fi

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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Porin osaston perustava kokous pidett iin 
8.5.1967 Porissa Hotelli Satakunnan Gallen-
Kallela salissa ja tällä 45-vuotisjuhlaretkellä 
oli mukana kolme perustaja jäsentä. Päätimme 
juhlistaa osaston toimintaa purjehduselämyk-
sellä perinteisellä tervantuoksuisella purjelai-
valla, kaljaasi Ihanalla.

Perinnelaivayhdistys Ihana ry on perustett u 
vuonna 2005 ja kaljaasin rakentaminen aloitet-
tiin Laitakarissa vuonna 2006 laskemalla kö-
li ja pystytt ämällä kaaret. Vuonna 2010 teh-
tiin mastot, viimeisteltiin sisustus, asennett iin 
laitt eet ja Ihana laskett iin vesille. Vesille laskua 
oli todistamassa noin 7000 henkilöä ja mukana 
muun muassa Tasavallan presidentt i Tarja Ha-
lonen. Neitsytpurjehdus tehtiin keväällä 2011. 

Kokoonnuimme lauantaina kesäkuun 30. 
päivänä Luvian Laitakariin, joka on perin-
teikäs maakunnallinen purjelaivojen satama-
paikka. Olimme tehneet varauksen tälle pur-
jehdukselle jo vuoden 2011 syyskuussa, jolloin 
oli enää vapaana muutama lauantaipurjehdus 
vuodelle 2012. Sääennuste purjehduspäivälle 
oli sadett a ja kovaa tuulta, ei mitenkään hou-
kutt eleva avopurjehdukselle.

Osaston puheenjohtaja Kauko Saarinen toi-
vott i osanott ajat tervetulleiksi 45-vuotisjuh-
laretkelle ja kohotett iin yhteinen malja osas-
tolle. Osastoa onnitt elivat Turun Kilta ja Salo-
Loimaa osasto. Ihanan kapteeni Tapio Santa-
la miehistöineen (kuusi kansimiestä) toivott i 
kaikille mukavaa purjehdusmatkaa ja kertoi 
turvallisuusasiat jotka on otett ava huomioon 
purjehduksen aikana. Matkaan lähdett iin nos-
tamalla ylös etu- ja keskipurjeet, osa osanott a-

Porin osaston 45-vuotisjuhlaretki Luvialla
jista oli mukana purjeiden nosto-operaatiossa. 
Merellä oli maatuuli noin 14 m/s eli suoraan ta-
kaa, välillä tuli muutama sadepisara ja laitoim-
me kaljaasilla olevat sadevarusteet päälle. Pi-
tää todeta, ett ä kaljaasi Ihana lipui melko mu-
kavasti aallokossa eli rakentajat ovat olleet am-
matt insa osaavat.

Matkan aikana ihailimme Luvian saaristoa 
ja edessämme alkoi avautua aava selkämeri 
kun lähestyimme Säpin majakkasaarta. Kään-
nyimme takaisin kohti Laitakaria ja tässä vai-
heessa joitakin kanssamatkustajia taisi vähän 
pelott aakin kun kaljaasi kallistui käännösope-
raation aikana. Keskipurje laskett iin alas kun 
alett iin mennä vastatuuleen moott orivoimalla 
ja pärskeet löivät ositt ain yli keulan. Säpin alu-
eelta näkyi Tahkoluodon voimalaitoksen savu-
piippu ja Mäntyluodon öljynporauslaivatela-
kan nosturisilta.

Takaisintulomatkalle lähdett äessä nautitt iin 
lounaaksi maukasta lohikeitt oa kaljaasin sisä-
tiloissa jonne mahtui samanaikaisesti syömään 
yli puolet osanott ajista. Laitakariin saavutt iin 
neljän tunnin purjehduksen jälkeen ja kukaan 
ei tullut merisairaaksi. Kapteeni teki laiturille 
lähestymisen eritt äin hyvin vaikka oli kova si-
vutuuli. Sääennusteen mukainen kova sade al-
koi kun olimme kiinnitt ymässä laituriin. 

Poikkesimme vielä Laitakariin Puut Pubiin 
virvokkeille. Retkellemme osallistui 44 osan-
ott ajaa eri puolilta killan toiminta-aluett a. Kir-
joitt aja ei ole merenkävijä joten olen saatt anut 
käytt ää paremmin maakravulle sopivia sanon-
toja. Kiitos kaikille osanott ajille mukavasta yh-
dessäolosta merellä.

Kauko S
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Kuutisenkymmentä kiltalaista, veteraaniau-
toilijaa ja Autoteknillisenyhdistyksen jäsen-
tä  kokoontui Teijo-Talot Oy:n pihamaalle 12. 
heinäkuuta. Paikalla tutustutt iin talontekoon 
sisällä hallissa katon alla. Kyse oli kiltamme 
Salon-Loimaan osaston järjestämästä tapah-
tumasta.

Aloitimme kontt orissa tulokahvilla ja sa-
malla luovutimme toimitusjohtaja Lasse Oja-
selle solmiopidikkeen ja kiltamme maljakon 
muistoksi käynnistämme  kontt oritilaan. Yri-
tyksen historiaan ja nykypäivään perehdyim-
me Mari Ojasen esitt ämän diasarjan avulla. 
Oli ilo seurata asiantuntevaa rakentamisen 
selontekoa, jossa myös Lasse Ojanen vastaili 
kysymyksiin.

Sitt en jatkoimme tehdaskierrokselle kolme-
na ryhmänä. Talotehtaan radalla seurasimme 

Retkeiltiin Perniössä
ensin tulevan talon sokkelinvalua. Siitä edet-
tiin sitt en seinä- ja katt ovaiheisiin. Lopussa 
odott i lavett i, jolla kokonainen valmistalo sit-
ten toimitetaan perille saakka tilaajalle. Sys-
teemi toimii periaatt eessa kuin autotehtaan 
kokoonpano.

Tehtaalta jatkoimme Matildaan, vanhan 
ruukin miljööseen syömään Krouviin. Ruoka 
oli maistuvaa ja sitä oli riitt ävästi!

Näytelmä kertoi siitä, miten elämä sujui 
1800-luvulla, olipa sitt en kyse työläisistä tai 
ruukin patruunoista Matildassa ja Teijossa. 
Väliajalla joimme kahvit erikoisessa ympäris-
tössä - entisessä pajassa. Kotiin lähdimme il-
tayhdeksältä ja kaikki vaikutt ivat olevan tyy-
tyväisiä retkipäivään. 

S.H.

Sovitusti tasan kello 10.00 7.5.2012 ajoi kil-
talaisia kuljett anut linja-auto Sastamalassa 
Kortejärven kylän lähes 110-vuotiaan entisen 
kansakoulun piharakennuksen CAFE SHOP 
NEFERTITIN viereen. Kahviossa nautimme 
herkulliset pyramidileivokset kahvin/teen 
kera jasuoritimme matkamuisto-ostokset. 
Kahviossa isäntämme , sisustustaiteilija ja 
entisöijä MARKKU ELLALA toivott i mei-
dät tervetulleiksi tutustumaan EGYPTIN 
AARTEET - arkeologisten rekonstruktioiden 
näytt elyyn . Itse näytt ely sijaitsee viereisessä, 
entisessä kansakoulussa, jonka MARKKU ja 
SIRPA ELLALA ostivat 2003 ja kunnostivat. 
Tila avautui yleisölle äitienpäivänä 2006. VIL-
LA ROYALINA. Näytt elyssä silmien eteen 
avautuu uskomaton kokoelma ja aarteiden 
loisto farao TUTANKHAMONIN haudan 
esineistöstä, jonka historia sijoitt uu 18. dy-
nastian eli uuden valtakunnan aikaan. Isäntä 
itse on pukeutunut ajan hengen mukaisesti ja 
häneltä kuulemme mukaansatempaavat jutut 
ja tarinat. Lisää kullankimalteisia esineitä, li-
sää tarinoita, aivan mykistävä kokonaisuus. 

Kilta kävi Sastamalassa 
7.5.2012

Näimme farao TUTANKHAMONIN kulla-
tun valtaistuimen, maailman kauneimmaksi 
esineeksikin sanotun, istuimen edessä kul-
latt u jalkarahi norsunluu-upotuksin, faraon 
kullatt u kuolinnaamio ( kuoli vasta 19 vuoti-
aana ), pinnaltaan 11 ja 23,5 karaatin kultaa 
ja lapislazulia. Kanooppikaapin kasauksessa 
oli ongelmia, mutt a ne selvisivät nykytek-
niikan avulla ja kaappi saatiin kasatt ua juuri 
ennen näytt elyn avajaisia.Oli Anubis-jumalan 
shakaalihahmo arkun päällä, faraon kullatt u 
sarkofagi, jonka kullan kimallusta voimme 
ihailla kun isäntämme nosti ikkunan rullaver-
hon ylös.Esineitä on paljon mm kuningatar 
Nefertitin kasvokuvaveistos. Kaikkea ei voi 
tässä kuvata ja kertoa joten kehotan itseku-
takin käymään näyttelyssä nautt imassa sen 
loistosta.  Tutt uun tapaan saavutetut linjat yl-
läpidett iin VAMMALAN SEURAHUONEEN 
maitt avilla noutopöydän antimilla.

Matkaa jatkett iin pikapistäytymällä LE-
VONRANNAN AUTOLIIKKEEN avajaisiin, 
jossa luovutimme AULIS YLÖSELLE kiltam-
me viirin. Ajoimme KEIKYÄLLE nahkapaja 
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I L K A M O I D A
R A I L I R I S
A S L A V A P A
K I T T I N A T

T A K A M U S K A A T O T
A L A S R O S O S I T K A S
S U U T A R I O S O T E A
A N N I K A S T I A P I L A
T A O N T A S M U N I J A T
U T O T S I K O T S O P U
T A T A R A T O N I A T P

T A R I N A P L I O T U S
K O R I O M A I N E N O A
A M E N R A I N A A R V A T
M I T A T A T A I N E E R O
P O S A T S O K E R I
I K E A T L A A J A T I N A

A S T I A T L A K O H
H A I R T I E T O M A S I T
U L L A R A T A S M A I N E
T I L I O T S A T E S I T E
I T Ä N Y T O T O L L I S E T

ELIISAMARJAANAAN, täällä nah-
kamestarit KIRSI ja ILKKA SYRE`N 
panostavat tuott eissaan laatuun, hy-
vään ja aitoon käsityöhön - sellai-
seen, jota voi ylpeänä sanoa omak-
seen. Aluksi suvun vaiheita ja käsi-
työperinteitä esitellään teatt ern kei-
noin, Ilkka Syren on itse kirjoitt anut 
esitt ämänsä monologin. Palautt ees-
sa esityksestä mainitaan mm « mie-
leenpainuva ja erilainen», «sydäntä-
riipaiseva keromus suvun vaiheista», 
«yhtymäkohdat jokaisen suomalai-
sen perheen kokemuksiin nostaa yri-
tyksenne elämyksiä tuott avaan sarjaan, sydä-
mellinen ja ihmisläheinen henki». Näihin ar-
vosteluihin on helppo yhtyä!Vaikutt avan esi-
tyksen jälkeen oli esitt elyvuorossa lompakon 
eri työvaiheet, jossa nahkavuodasta kehkey-
tyy valmis tuote, lukuisine perinteisine käsi-
työvaltaisine työvaiheineen. Oli todella hie-
noa päästä tutustumaan nahkapajan tuott ei-
den syntyä ja alkuperää ainutlaatuisen pa-
jakieroksen avulla. Työvaiheiden seuraami-

koetuiksi.Isäntäparimme Kirsi ja Ilkka Syren 
kiitett iin aivan ainutlaatuisesta «tehdasvie-
railusta»; Kiltamme lasimaljakko jäi heidän-
kin pajaansa muistoksi käynnistämme. Tyy-
tyväisenä ja suorastaan elämysrikkaana mu-
kana ollut kiltalaisjoukko palasi Turkuun.

Kauko

Edellisessä Vetoakselissa julkaistun ristikon ratkaisu

nen oli  äärimmäisen mielenkiintois-
ta, kappaleiden «leikkaus» vuodasta, 
nahan ohennus hiomalla taitt amista 
varten, liimaus, kulman rypytys kuin 
karjalanpiirakka taltan avulla ja tasa-
us monen aikaisemman sukupolven 
käsissä olleella vasaralla. Erikoisesti 
täytyy mainita aidon «Kokemäenjo-
en krokotiilin»-nahan kuvion puris-
tus.Pajakierroksen jälkeen pääsimme 
löytöretkelle myymälään, jossa Kirsi 
Syren viehkeästi esitt eli mm monitoi-
milaukkua, joka samalla on vyölauk-
ku, olkalaukku ja lompakko tarkoi-
tett u arkeen, juhlaan ja matkalle ollen 
samalla tyylikäs, turvallinen ja käy-
tännöllinen. Monilla myymälän tuot-
teilla on hauska nimi kuten esimer-
kiksi Isosisko&Pikkuprinsessa; ovat 
muuten olkalaukkuja.Lisäksi nyky-
tekniikalla voi valmistaa omalla ku-
vavalinnallaan uniikin kuvalaukun. 
Nahkapaja Eliisamarjaanan liikeidea 
on tehdä tarpeeseen ja käytt öön kau-
nista ja käytännöllistä, hyvä nahka-
tuote on ajaton, se kestää ja elää. Nä-
mä asiat tuliva ltsekunkin kohdallaa 
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AUTOMAA RAISIO
Nikkarinkatu 1
Huolto ja Automyynti
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Ristikon on laatinut Tuuli Rauvola, pitkän linjan ristikon tekijä Turusta. Ratkaisu seuraavassa numerossa. 
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Tulevaa toimintaa 
KERHOILLAT HEIKKILÄSSÄ
Heikkilän sotilaskodissa pidetään loppuvuo-
tena vielä killan kerhoiltoja keskiviikkoisin 
kello 18 alkaen seuraavasti:

12. syyskuuta, 10. lokakuuta, 14. marras-
kuuta ja 12. joulukuuta.

Joulukuun osalta tilanne on vielä vähän 
avoin, sillä kiltamme pikkujoulu saatt aa ajoit-
tua liki samoihin pikkujoulujuhlamme kans-
sa eli pitää vielä miett iä, kannatt aako siis jou-
lukuussa pitää ollenkaan kerhoiltaa. Kerhoil-
loista kerrotaan tarkemmin vielä killan koti-
sivuilla osoitt eessa www.ajkturku.net

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE 
13.10.2012
Lounais-Suomen MS-yhdistys ja Autojouk-
kojen Turun kilta järjestävät teatt erimatkan 
Tampereelle. Menemme katsomaan Tampe-
reen teatt eriin Tuhkaa ja teräviä ,komedian 
säihkyvinä tähtinä nähdään Tuija Piepponen 
ja Marjut Sariola.

Ennen esitystä ruokailemme Holiday Inn 
hotellin ravintolassa Tampereella. Ilmoitt au-
tumisen yhteydessä kerro, haluatko syödä li-
haa, kalaa vai broileria ja onko jotain erityis-
ruokavaliota. Mainitse myös mikäli haluat il-
tapalaa paluumatkalla linja-autossa. Matkalle 
lähdetään lauantaina 13.10.2012 klo 14.00 Tu-
run tuomiokirkon edestä ja teatt eriesitys al-
kaa klo 19.00 Matkan hinta , sisältäen teatt eri-
lipun, ruokailun ennen esitystä ja kuljetuksen 
on yht. 60 €. Autokillalle on varatt u 30 paik-
kaa ja ne varataan ilmoitt autumisjärjestykses-
sä. Ilmoitt autumiset killan toimistoon puh. 02 
2377945 viimeistään 12.09.2012 ja maksut kil-
lan Tilille IBAN FI42 5316 0820 0188 83 , viite-
numero 1261 viim. 28.09. 2012

Autojoukkojen Turun Kilta ry 
järjestää matkan KASNÄSIIN 8.9. 
2012
 Ensimmäinen kohteemme on Söderlångvikin 
kartano, jossa nautitaan pullakahvit, opastet-
tu kartanokierros ja lopuksi tilaisuus ostaa 
syksyn satoa tilapuodista. Matka jatkuu yli 
uuden sillan Kasnäsiin, jossa ruokaillaan Ran-
taravintolassa. Ruokailtuamme tutustumme 
Luontokeskus Sinisimpukkaan oppaan joh-

dolla auditorioesityksineen, ulkona mahdolli-
suus kiertää luontopolku. Lähtö linja-autolla 
Killan toimistolta klo 8.30, matkan hinta 40 
euroa, ilmoitt autumiset viim 5.9.12 killan toi-
mistolle puh 02-2377945

VOLVO:n linja-autotehtaalle Puolaan 
tehdään matka 13.–20.10.2012
Matkalle lähtö Turusta 13.10.12 klo 13.30 linja-
autolla Helsinkiin josta edelleen Finnlinesin 
laivalla Gdyniaan ja autolla edelleenToruniin 
ja seuraavana päivänä

Wroclawiin, jossa tutustutaan kaupunkiin.
Seuraavana päivänä 16.10 tutustutaan VOL-

VON tehtaaseen suomalaisen oppaan tulk-
kaamana ja kierroksen jälkeen tutustutaan 
vanhaan kaupunkiin.

Seuraavana aamuna aamiaisen jälkeen aje-
taan Varsovaan, jossa on opastett u kiertoaje-
lu ja tutustutaan myös kävellen vanhaan kau-
punkiin.

Hyvä tasoisesta hotelli NOVOTEL Cntr 
nautitun aamiaisen jälkeen lähdetään paluu-
matkalle 18.10 kohti Gdanskia ja iltapäivällä 
on vielä aikaa tutustua kaupunkiin ennen yh-
teistä illallista hotelli Scandic:ssa.

19.10 aamiaisen jälkeen ajetaan satamaan ja 
Finnlinesin laivaan jossa vietetään kiireetön 
päivä merellä ja seuraavana aamuna 20.10 klo 
09.00 laiva saapuu Helsinkiin. Turkuun pala-
taan arviolta klo 12.00

Matkan hinta on 835 €. Hintaan sisältyy: 
kuljetukset+ laivamatka B2-luokan hyteissä+ 
hotellimajoitus 2 hengen huoneissa pääosin 
4- tähden hotelleissa aamiaisineen. Puolihoi-
to ateriat sisältyvät matkan hintaan ,ei kuiten-
kaan laivamatkan osalta. Laivan ateriapakett i/
suunta on 40 € ( 3 ateriaa), erikseen tilatt una : 
aamiainen 10 €, lounas 17 € ja päivällinen 22 
€. H1- lisä on 185 €. Hinnat edellytt ävät vä-
hintään 30 hengen ryhmää Vastuullinen mat-
kanjärjestäjä on MATKATORI Yliopistonk. 26 
B Turku

Ilmoitt autumiset matkalle viimeistään 
18.07.2012

Lisätietoja matkasta: Arto Wallenius 044 
2927233, Seppo Toivonen 0400 780889, Mat-
katori/Riitt a Vahtera 02 4120313 
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Porin osaston
syysvuosikokous

pidetään maanantaina 10.9.2012 alkaen klo 
18.00 Porin Autoteknillisen Yhdistyksen toi-
mitiloissa, Eteläkauppatori 2 C 45 Pori.
Porraskäytävän alaovessa summeri PATY.

Esillä sääntöjen määräämät syysvuosikokous-
asiat, ym. esille tulevia asioita.
Tervetuloa jäsenet päätt ämään osaston tule-
vaisuudesta. Kahvitarjoilu

HALLITUS

Salo-Loimaan osaston
syysvuosikokous

11.9.2012 Klo 17.00

Pidetään SPR:n päiväpirtillä osoitt eessa Tu-
runtie 13 LOIMAA. 

Esillä sääntömääräiset asiat. Tule tutustumaan 
SPR:n toimintaan.

Tervetuloa.

HALLITUS

Syysvuosikokous

Autojoukkojen Turun Kilta ry:n syysvuosiko-
kous pidetään Heikkilän kasarmilla lauantai-
na 22.9.2012. Aloitamme kokouskahvitarjoi-
lulla Sotilaskodissa klo 12.00.
                * * *
 Syysvuosikokouksen esitelmän pitää verisuo-
nitautien dosentt i Timo Savunen aiheesta sy-
dän ja verisuonitaudit. Esitelmä kestää tunnin 
ja siinä on myös videokuvia aiheesta. HUOM! 
Myös Naiset joukolla mukaan kuuntelemaan 
esitelmää tärkeästä aiheesta

* * *

Esillä ovat sääntöjen 8§ syyskokoukselle mää-
räämät asiat. 

* * *
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksul-
liseen ruokailuun, hyvä ja monipuolinen lou-
nas, hintaan 10 euroa.
Ilmoitt autumiset 19.9. mennessä Killan toimis-
toon keskiviikkoisin klo 18.00–20.00 välisen ai-
kana, puh 237 7945 tai muuna aikana puh.050 
5566 552.

HALLITUS

TRIANGLE MOTOR CO 18.11.2012
TRIANGLE MOTOR CO esitt elee 8.11.2012 
klo 18:00 hienoa museoauto myyntinäytt ely-
ään uusissa tiloissa Orikedonkatu 12 Turku. 
Esillä on arvokas kokoelma harvinaisia kul-
kuneuvoja jopa vuodelta 1923. Suurin osa au-
toista on hienosti entisöityjä yksilöitä yrityk-
sen nykyaikaisessa entisöintipajassa.

Ilmoitt autumiset killan toimistoon p. 02 
2377945 viimeistään 31.10.2012

Kiltamme nett isivut ovat uudistuneet!
Käyhän katsomassa

www.ajkturku.net
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 Merkkipäivät

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

Kiitokset
KIITOKSET muistamisestani merkkipäivänäni

Jukka Valde

Kiitän autojoukkojen Turun kiltaa muistamisestani 
merkkipäivänäni.

Veikko Koski

Sydämellinen kiitokseni Autojoukkojen killalle 
muistamisestani merkkipäivänäni.

Eero Lehto

Autojoukkojen Kiltaa merkkipäivää muistamisesta 
kiitt ää 

Paul Selin

80 vuotta 
 
Laine Esko Kalevi  11.9. Houtskari
Notko Seppo Erland 17.11. Huittinen
 

75 vuotta 
 
Einola Erkki  11.9. Lappi Tl
Sankari Markku J  16.9. Kaarina
Laitinen Erkki  1.10. Tampere
Kivelä Mauri Kalevi 17.10. Tampere
Simola Raimo  22.10. Turku
Heikkilä Pentti Aatos 26.10. Turku
Telenius Jaakko  2.11. Salo

 
70 vuotta

 
Vuorela Hannu Yrjö Juhani 2.9. Raisio
Haavisto Tauno J  9.9. Huittinen
Tasa Risto  9.9. Turku
Sundberg Kai Ensio 19.9. Turku
Lahdenperä Kari Johannes 27.9. Turku
Saarinen Kauko Kalervo 3.10. Pori
Koivulehto Kauko Olavi 3.10. Huittinen

Laurinen Markku Olavi 3.10. Mellilä
Sarjomaa Onni  4.11. Halikko As
Hörkkö Paavo  11.11. Hevonpää
Teräs Tapio Urho  28.11. Turku
Maikola Jarmo Ilmari 29.11. Ihode

 
60 vuotta 

 
Pajunen Kari Erkki 22.9. Sastamala
Orava Matti Väinö  22.9. Mynämäki
Aalto Kauko  26.9. Perniö As
Savimäki Onni Aleksanteri 6.10. Rusko
Mikkola Harri Olavi 21.10. Oripää
Ylinen Jukka Tapio 25.10. Parkano
Vuottila Kari Juhani 25.11. Turku
 

50 vuotta 
 
Tuominen Esa Juhani 5.9. Perniö
Rauhala Mauri Kullervo 25.9. Koski Tl
Toivonen Juha Olavi 7.10. Salo
Juhola Veli-Matti  31.10. Raisio
Luoma Pauli Kalevi 15.11. Raisio
Salomaa Martti Juhani 21.11. Vartsala

Turun Merkki-Mitali Oy
Erikoistunut mitalien ja merkkien valmistukseen

Sarkamaantie 10 21280 Raisio

Puh. 02-4378300 044-5378300
www.turunmerkkimitali.fi

email:myynti@turunmerkkimitali.fi
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Päivystysvuorot 1.9.–30.11.2012 
killan toimistolla klo 18–20

Matkailuautojen 
vuokraus 

ja 
tilausajopalvelu

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

Autojoukkojen Turun Kilta
Hinnasto 1.1.2012

Adressi 13.00 €
AJK tarra 1.00 €
Automiesbarett i + 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 kullatt u 20.00 €
Kalvosinnapit kulta 55.00 €
Vaunumerkki 35.00 €
Kuulakärkikynä 2.50 €
DVD Auto Kilta - Oikealla kaistalla 
25 vuott a 15.00 €

Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac 40.00 €
Puolustusvoimien Moott oriajoneuvot 
1919-1959 30.00 €
Suomi Kylmässä Sodassa 25.00 €
Häkäpöntöstä turboon 25.00 €

Syyskuu 
5.9. S. Toivonen - A. Wallenius
12.9. A. Joutsela - H. Mäkilä Heikkilän soti-

laskoti (tsto kiini)
19.9. K. Kaskinen - M. Viitanen
26.9. K. Häkkinen - M. Lindgren

Lokakuu
3.10. A.Hämelä - R. Koskinen
10.10. A. Joutsela - H. Mäkilä Heikkilän soti-

laskoti (tsto kiini)
17.10. Å. Saarikko - M. Viitanen
24.10. S. Toivonen - A. Wallenius
31.10. B.Ahti - K. Häkkinen

Marraskuu
7.11. A.Hämelä - R. Koskinen
14.11. A. Joutsela - H. Mäkilä Heikkilän soti-

laskoti (tsto kiini)
21.11. B.Ahti -M.Lidgren
28.11. S. Toivonen - A. Wallenius
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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.


