AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA RY:N TIEDOTUSLEHTI

VET AKSELI
4/2012

Kiltalaiset kävivät Muurmanskissa 16.–17.8. eversti evp. Sampo Ahdon (3. oikealta) johdolla tutustumassa 2. maailmansodan pohjoisimpiin taistelumaastoihin. Juttu aiheesta sisäsivulla. Kuva: Arto Wallenius

1

AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA
Vetoakseli - Killan tiedotuslehti
ISSN 1796-1467
32. vuosikerta
Nro 4 / 2012
Ilmestymispäivä 20.11.2012
Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 20.2.2013. Siihen tarkoitettu materiaali on toimitettava killan toimistoon viimeistään
30.1.2013 mennessä. Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen ari.laaksonen@ppg.inet.fi

TOIMITUS
päätoimittaja
Kari Nummila
Kurittulantie 386, 32200 LOIMAA
Puh: 050 5364820
kari.nummila@gmail.com
TOIMITUSKUNTA
Leena Aaltonen, Björn Ahti, Antti
Joutsela, Kauko Kaskinen, Ari
Laaksonen, Mauno Lindgren,
Jorma Rinne, Seppo Toivonen,
Arto Wallenius
Lehden yhteyshenkilöt osastoissa
Kauko Saarinen, Pori
Voitto Suvila, Salo ja Loimaa
Taitto: Pekka Tolonen
PAINOPAIKKA
NEWPRINT OY
Tuijussuontie 1
21280 RAISIO
KILLAN TOIMISTO
Ylännekatu 16 I
20540 TURKU
Puh./Fax 02 237 7945
Avoinna keskiviikkoisin
klo 18.00 – 20.00
kilta@ajkturku.net
http://www.ajkturku.net
KILLAN TILINUMERO
Iban: FI42 5316 0820 0188 83

2

KILLAN JOHTO
Puheenjohtaja
Keijo Häkkinen
Puh 050 3506415
keijo@hakkinen.fi
1.varapuheenjohtaja
Voitto Suvila
Puh. 050 328 7865
voitto.suvila@saunalahti.fi
2.varapuheenjohtaja
Arto Wallenius
Puh: 044 2927233
miwas@netti.fi
Sihteeri
Ari Laaksonen
Satakunnantie 35 as. 4
32200 Loimaa
Puh. 0400 698 650
ari.laaksonen@ppg.inet.fi
Taloudenhoitaja
Mauno Lindgren
Sädekatu 2 A, 20780 Kaarina
Puh. 0400 720195
mauno.lindgren@pp1.inet.fi
Toiminnajohtaja
Björn Ahti
Lumikonkatu 2 A 20, 20240 Turku
Puh. 040 556 9099
nalle@bratieto.fi

KILLAN YHTEYSHENKILÖT:
SALOSSA Samuli Harttio
Meiramikuja 3, 24130 SALO
Puh. 040 543 3007
PORISSA Kauko Saarinen
Isojoenrannantie 57, 28240 PORI
Puh. 02 639 4935
HUITTISISSA Jukka Rantanen
Rantakatu 19, 32700 HUITTINEN
Puh. 02 566 418, 050 592 4418
LOIMAALLA Risto Kylä-Utsuri
Kytömaantie 120, 32200 LOIMAA
Puh. 02 768 2074
NAISTEN OSASTO Leena Aaltonen
Puh. 040 5941 264
KILTAMESTARIT
Åke Saarikko
Kuninkojantie 89 as. 2
20320 TURKU
Puh. 0500 922 277
Seppo Toivonen
Äestie 3, 20540 TURKU
Puh. 0400 780 889
Kauko Kaskinen
Karrinkatu 10 E 54,
20320 TURKU
Puh. 040 508 2846
kaukoj.kaskinen@gmail.com
Antti Ahola
Poronkatu 1 A 4, 20750 Turku
Puh. 0400 437 455
ahola.antti@gmail.com

Päätoimittajalta

VETOAKSELI 4 / 2012

Kolmas sektori
Moni pelkää, että Suomeen on tulossa ”Kreikan peli” eli, että alamme elää yhä vaarallisemmin niin sanotusti yli omien varojemme.
Kuntapuolella paikoin äyri on nostettu pelottavan korkealle ja velkavaakakin alkaa
näyttää punaista. Takavuosina Suomi oli tunnettu siitä, että se maksoi säntilleen sotakorvaukset, vaikka n e olivat kohtuuttomat ja vähän perusteettomatkin. Samoin Yhdysvalloille maksettiin tinkimättä ne velat, joita oli otettu.
Yksityistaloudessa alkavat pyöriä kylmät
myllyt, jos talous on menossa kuralle. Samaa
voi odottaa julkishallinnosta, onpa kyse valtiosta, kunnasta tai seurakunnasta. Priorisointi, toimintojen tärkeysjärjestykseen pano ja
vallankin esimerkiksi palvelujen karsiminen
tuottaa tuskaa.
On ilman muuta selvää, että säästöjen tielle
entistä tomerammin joudutaan, kun paikoin
veroprosentit nostettu taivaisiin ja velkasaldo
näyttää tosi pahalta.
Me varttuneemmat ainakin tiedämme, että
aina ei tarvitse eikä ainakaan kannattaisi huutaa valtiota tai kuntaa apuun; pitää muistaa
omakin vastuu ja vallankin se, että niin veronkuin velankin maksaja seisoo jonon päässä.
Sehän on se kuuluisa pieni ihminen!
Kolmas sektori tarkoittaa järjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa ja niiden tekemää vapaaehtoistyötä, jolla voidaan korvata julkishallintoa.
Kiltamme voi röyhistää rintaa sillä vapaaehtoistyöllä, joka tavoittaa jo vuositasolla tuhansia lapsia ja nuoria niin Puolustusvoimien kuin kunnallisen koululaitoksen piirissä.

Vuodessa näitä liikennevalituspäiviä
kertyy 16 – 18 ja yhdessä tiimissä on
mukana vähintään
seitsemän henkilöä.
Tarkoitus on havahduttaa nuoria ja
opettaa oikeata liikennekäyttäytymistä, joka on yhä tärkeämpi kansalaistaito. Valistustyön tuloksia on vaikea punnita, mutta
voimme hyvällä syyllä olettaa tämä työ kantaa hedelmää: jos tällä valistuksella voidaan
pelastaa yksi nuori ihminen, niin säästö on
valtiolle 2 milj. euroa. Näin joku on laskenut
nuoren ihmisen ”hinnan”.
Tahto toimia pyyteettömästi toisten ihmisten, lähimmäisten hyväksi antaa tekijälleen
ainakin hyvän mielen. Tämä on myös sitä vastuunkatoa, johon presidentti Sauli Niinistö on
kiinnittänyt erityistä huomiota eli nuorten parissa tehtävää työtä.
Tämä ”yhteiskuntapalvelu” antaa tekijälleen arvokkaita sosiaalisia kontakteja myös
nuoriin ihmisiin. Ihminen on psykosomaattinen olio, jonka henkiselle ja ruumiilliselle hyvinvoinnille on tärkeätä tavata muita ihmisiä.
Toivomme kaikki, että killan parista löytyy
yhä enemmän niitä henkilöitä, jotka lähtevät
mukaan liikennevalistustyöhön. Tässä voisi
käyttää slogania eli iskulausetta kuten Puolustusvoimat rekrytöinnissään: ”tule tekemään työtä, jolla on tarkoitus”!
KARI NUMMILA
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Muurmanskin matka
eversti evp. Sampo Ahdon
opastamana 15.–20.8.
VETOAKSELI 4 / 2012

■ Malmit käsitellään tehtaissa, jotka saastuttavat ympäristönsä niin läheltä kuin kauempaakin. Kuva: Arto Wallenius

Kiltalaisilla oli taas mahdollisuus osallistua
jo perinteeksi käyneelle sotahistorian opintomatkalle. Tällä kertaa matka suuntautui
Sallasta itään Kantalahden ja Muurmanskin
suuntaan ja sieltä edelleen Petsamon kautta Norjan puolelle. Kirkkoniemessä käytiin
kääntymässä ja matka jatkui Sevetti- järven
kautta Ivaloon.
Turun tienoolta matkalle lähtijöitä oli kaikkiaan 10 henkeä ja koko ryhmän koko oli 29
henkeä joista suurin osa on nykyään killan jäseniä, vaikka ovatkin eri puolilta Suomea.
Pääosa Turkulaisista matkusti kahdella
henkilöautolla Rovaniemelle, Tapio Leskisen
”mersu” kulki rantatietä ( 8-tie) ja allekirjoittaneen Volvo-traktori Jyväskylän kautta, josta
otettiin Antero Ekonen kyytiin. Rovaniemeltä
hotelli Rantasipistä olin etukäteen varannut
huoneet yöpymiseen ja perillä sitten saunaan
ja sen jälkeen illalliselle ja nukkumaan, uneksimaan tulevista seikkailuista.
Aamulla 16.8 klo. 8.15 saapui Pohjolan Matkojen linja-auto kiltaveli Markku Mustosen
ohjaamana noutamaan kaikki hotellissa yöpy-

neet matkalaiset, ja tätä ennen auto oli käynyt
rautatieasemalta noutamassa ”junantuomat”
matkalaiset jotka näin liittyvät joukkoomme.
Tämän jälkeen suunnattiin kohti Rovaniemen
lentokenttää, josta matkaoppaamme Sampo
Ahto nousi autoon ja näin olikin koko ryhmä
koossa.
Matka suuntautui aluksi Napapiirille jossa
muutamat joivat aamukahvit ja jotkut kävivät
ostamassa sääskihatut metsätaipaleita varten.
Matka jatkui Kemijärven kautta Sallaan,
mutta matkalla poikettiin kuitenkin Mustosen Markun tietämään paikalliseen leipomoon hankkimaan retkievästä. Ennen Sallasta lähtöä useimmat kävivät vielä ostamassa
jotain naposteltavaa ja palanpainiketta retkeä
varten, jonka jälkeen ajettiin rajanylityspaikalle jossa kaikeksi onneksi kaikki tullimuodollisuudet hoituivat sutjakasti.
Ensimmäinen pysähdyspaikkamme Venäjän puolella oli entisen Nurmen aseman kohdalla, jossa käytiin katsomassa tuhotun ratapihan paikkaa. Eipä sieltä löytynyt kuin muutama lahonnut ratapölkky ja pari kranaatin
5
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■ Tapani Takala ja Markku Sirkkilä tutkivat kartasta, ollaanko nyt varmasti entisen Nurmen aseman ratapiha alueella , josta oli jäljellä muutama
ratapölli. Kuva: Arto Wallenius

hylsyä. Seuraava pysähdys tehtiin Vermajoella, jossa haettiin esiin saksalaisten sodanaikaiset asemapaikat ja löytyihän sieltä maastosta
vielä paljon juoksuhautoja, luhistuneita korsuja ja valtava määrä piikkilankaa. Tämän jälkeen saavuimmekin sitten tienvarressa olleelle aika suurelle venäläisten sodan muistomerkille, jossa oli kuvattuna sodankulkua isojen
karttataulujen avulla. Täällä oli ensimmäinen
”kenttälounas” jonka kuljettajamme Markku
Mustonen oli loihtinut auton uumenista hyvän kahvin ja teen kera nautittavaksi. ”Tankkauksen” jälkeen Sampo Ahto paikalla olleita
karttatauluja hyväksi käyttäen kertoi sodankulusta näissä maastoissa v. 1941 ja 1944. Illalla saavuimme Kantalahteen ja majoituimme hotelli Spolohiin, ja iloksemme saimme
huomata että hotelli oli huoneiden osalta läpikäynyt jonkinmoisen saneerauksen ja olivat kohtuullisessa kunnossa ja hissikin toimi.
Olin kuullut kauhutarinoita hotellin kunnosta kiltalaisilta, jotka edellisen kerran v. 2004
olivat yöpyneet tässä samassa majapaikassa.
Myöskin täällä saamamme ruoka oli niin illallisen kuin aamiaisenkin osalta aivan kohtuullista, joskin ruokajuomissa ei kuulemma ollut
tapahtunut paljon muutoksia.
Perjantaina 17.8 kaikki pirteinä klo 9.00 linja-autoon ja Mustosen Markun autossa suuntasimme Montsegorskin kaupunkiin jossa
hienojen pohjoisten maisemien ohella saimme
myös nähdä pahoja ympäristötuhoja. Matkalla pysähdyimme taas pienelle välipalalle automme omasta keittiöstä, ja saimme huomata
miten on hyvä olla omavarainen. Paikka jossa
pysähdyimme oli hienon joen sillan pielessä,
mutta paikalla olleesta paikallisesta ”ABC”
kuppilasta ei kellekään kelvannut muu kuin
korkeintaan olut-tölkki ja paikallinen beto6

ni- käymälä oli vain reikä lattiassa ja seinät
½ metrin korkeudelta ulosteessa, joten jo suomalaisten sodan aikana käyttämät riukukäymälät olivat 100 kertaa siistimpiä.
Iltapäivällä Muurmanskiin saavuttua,
teimme ensin tutustumiskierroksen kaupungin ympäristössä ja kävimme mm. korkealla
mäellä jossa oli suuret muistomerkit sodanajoista, mm. 34 m korkea sotilaspatsas Muurmanskin puolustajien muistoksi. Lentokoneet ja IT -tykit edelleenkin osoitti miten tärkeänä pidettiin että ”Suuri Isänmaallinen Sota” voitettiin. Tältä mäeltä oli hyvät näkymät
yli 300000 asukkaan kaupunkiin ja tärkeään
Jäämeren satamaan Myöhemmin iltapäivällä majoituimme ehkä Muurmanskin parhaaseen hotelliin joka oli Radisson- ketjuun kuuluva Park Inn hotelli nimeltään Poliarnie zori
Muurmansk. Täällä olivatkin sitten huoneet ja
ruuat ja varsinkin aamiainen oikein viimeisen
päälle hyvät.
Lauantaina 18.8 aamulla lähdettiin tutustumaan suuriin Litsajoen taistelujen maastoon.
Matkalla pysähdyttiin suurelle sankarihautausmaalle, joka osoitti miten suuret miestappiot olivat ja muistomerkit sen mukaiset. Täällä
voidaan pitää vaikka suuri sotilasparaati, tilaa oli riittävästi.
Litsajoen maaston lähituntumaan pysäköidyn auton uumenista jalkautui innokas joukko tarkempiin taistelualueen tutkimuksiin,
mutta joen rantaan käveltyämme, huomasimme että tie joka johti joen toiselle puolelle, olikin ilman siltaa ja vesi niin korkealla että sen olisi ehkä voinut ylittää erittäin suuripyöräisellä maastokuorma-autolla. ”Tunnustelijana” joukkoa vetänyt Pekka Karhumäki
kuitenkin ketteränä miehenä loikki jänöjussin
lailla kiveltä kivelle ja vaikka välillä taisi vettä hörpätä maastokengän varresta sisälle pääsi toiselle rannalle. Sen jälkeen Pekka osoitti
pioneerimäisiä sillanrakennustaitoja ja kiviä
siirtelemällä sai jonkinlaisen kivipolun luotua, jota pitkin muutamat uskallikot ylittivät
joen. Muutamat hurjapäät, Sampo Ahto mukaan lukien ottivat kylmän rauhallisesti kengät ja sukat pois ja kahlasivat joen toiselle
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■ Pohjolan matkojen autonkuljettaja Markku Mustonen loihti hyvät matkaeväät
autonsa alakerrasta päivittäin eri retkikohteissa. Kuva: Seppo Toivonen

puolelle. Lopulta 11 miehen joukko oli joen
toisella puolella matkalla etsimään sodanaikaisia taistelupaikkoja ja mahdollisia jäänteitä
sodasta ja loput ryhmästä palasi autolle kuljettajan avuksi virittelemään ”kenttäkeittiötä”
omaksi ja retkeltä palaavien iloksi.
Joen ylittäneet lähtivät Sampon johdolla
tutkimaan ensin joen vartta, josta löytyikin
paljon poteroita joentörmältä. Sodanaikaista
karttaa seuraten lähdettiin kapuamaan kohti korkeaa mäenharjannetta, toiveissa löytää
jokin linnoitus jossa neuvostosotilaat yrittivät puolustautua saksalaisjoukkoja vastaan
Ylös päästyämme, ihailimme hetken syksyisiä
hienoja maisemia mutta etsimäämme ei tullut vastaan. Tässä kohtaa Tapio Saari ja Bernt
Botell lähtivät omille teilleen etsien kohteita
eri reittejä. Pääjoukko Sampon johdolla tutki
laajaa mäen harjannetta, löytäen ainoastaan
pari kranaatin hylsyä ja yhden kunnollisen tähystyspoteron kallion kolosta. Tunnin kulkemisen jälkeen päätettiin lähteä takaisin autolle vaikka vähän harmissaan kun ei kohdetta
löytynytkään. Paluumatkalla meinasi sadekin
yllättää ja autolle päästyämme meitä odotti
taas valmiiksi katettu pöytä voileipineen kahvin kanssa.
Eikä mennyt kauan kun parivaljakko Botell
ja Saari tulivat kehuen, että olivat löytäneet
linnoituksen edempää toisen kukkulan rinteiltä. Kyllä meitä muita harmitti, kun ei osuttu sinne kohteeseen.
Seuraavana aamuna hyvin nukutun yön jälkeen ja maittavan aamiaisen syötyämme luo-

vutettiin huoneet ja koko ryhmä säntillisesti
linja-autossa lähdettiin klo. 9.00 kohti Norjaa
ja Suomea.
Matkalla ajettiin Petsamon kaupungin liepeillä olvien venäläisten varuskuntien lähellä
olevalle saksalaisten sotilaiden hautausmaalle jossa on haudattuna 12000 sodassa kaatunutta. Tämän jälkeen jatkettiin matkaa Nikkelin kaupunkiin jossa tehtaiden lähistöllä oleva
luonto oli laajoilta alueilta tuhoutunut. Synkät tehdasrakennukset korkeine piippuineen
tupruttivat myrkyllistä savua ympäristöönsä.
Tästä eteenpäin mennessä saavuttiin kaupunkiin, jonka nimen lausumiseen, ZAPOLJARNYJ, ei suomalaisen kieli tahdo taipua. Tämä kaupunki on syntynyt harjanteen toiseen
päähän jossa on laaja nikkeliesiintymä. Tämä
oli syy miksi neuvostoliitto halusi vallata sen
alueen Suomelta ja samalla menetimme myös
tärkeän yhteyden Jäämerelle.
Matkan jatkuessa tulimmekin Paatsjoen rantaan ja ihastelimme hetken aikaa sen
vuolaita koskia, josta useimmat saivat kameroihinsa hyviä kuvia. Joki virtaa edelleen Petsamon lahteen.
Pari tuntia ajettuamme, tulimme Norjan rajalle, jossa ei suurta ruuhkaa ollut, ja pääsimme ripeästi jatkamaan matkaa kohti Kirkkoniemeä. Täällä ajettiin pieni kierros kalasatamassa ja poikettiin sodassa kaatuneitten venäläis- sotilaiden muistomerkillä.
Viimeinen taival ulkomailla taittui Näätämön jokivartta pitkin kohti Suomen rajaa ja
ajoimme tullista läpi niin kuin sitä ei olisi7
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kaan ja edelleen Sevettijärvelle Jossa kävimme nauttimassa Suomeen tulokahvit munkin
kera.
Inarissa poikettiin vielä tarkistamassa Lapin radio ja TV- maston kiinnitykset ja samalta mäeltä oli hulppeat näkymät Inarin järvelle.
Vielä vähän matkaa ja olimme Ivalossa valmiina majoittumaan Hotelli Ivaloon, sitten suihkuun, illalliselle ja sen jälkeen unta palloon.
Maanantai aamuna hotellista lähdettyä,
poikettiin 4-tieltä länteen ns. magneetti mäkeen katsomaan karttoja ja tauluja joissa kerrottiin entisen jäämerentien rakennusvaiheista, tie valmistui v. 1933 ja se museoitiin v.
1992. Tämä tie oli elintärkeä reitti Suomesta
ulkomaailmaan runsaan vuoden ajan v. 194041. Sitä liikennöi n. 2000 kuorma-autoa, välillä Haaparanta, Rovaniemi, Liinhamari Jäämeren rannalla kun yhteydet Itämereltä olivat
poikki.
Jo paljon aikaisemmin, eli 1915-1916 ensimmäisen maailmansodan aikana tätä samaa
reittiä käytettiin puuvillan kuljetukseen, kun
suomalaiset puuvillatehtaat tarvitsivat raakaainetta kankaisiin. Tällöin tuotiin n. 1000 poron ja n. 800 hevosen kuljettamana talvitietä
pitkin 5000 puuvillapaalia jotka painoivat 230
kg / kappale.
”Onks miun pakko”, kyllä oli ihan pakko
käydä Saariselän huippukahvilassa syömässä
Suomen parhaat munkit ja kahvit ja samalla
katsella maisemia tuulisella huipulla.
Täältä virkistäytyneenä jatkettiin kohti etelää. Matkalla poikettiin Laanilassa, ja Koilliskairan luontokeskuksen nurkalla tutkimassa
historiaa, joissa Sampon apuna oli ”paikallisopas” Markku Sirkkilä, joka näillä paikoin
on käynyt nuoresta partiopojasta alkaen ja
tuntee nämä maastot aika tarkkaan.
Matkailu avartaa mutta autonkuljettajamme Markku Mustonen kyllä piti huolen ettei
vatsalaukussa päässyt tulemaan avaran tuntua, sillä taas poikettiin välipalalle, tällä kertaa Porttipahdan tekoaltaan padolle voimalaitoksen viereen. Matka jatkui Sodankylään ja
täällä Karjalan kävijä, ”Lumivaaran kanttori”
Hannu Mäkilä joutui taas esittämään taitojaan 1700 luvun puukirkossa, jota esitystä me
kaikki hartaana puupenkeiltä kuuntelimme.
Napapiirille saavuttuamme, ympyrä sulkeutui ja täältä osa matkalaisista jo kiiruhti
8

joko lentokoneelle tai junaan, joten hyvästelimme heidät lähtökahveilla. Jäljellejäänyt porukka suuntasi kulkunsa vielä Rovaniemellä olevalle saksalaisten hienolle hautakappelille, joka sijaitsee luonnonkauniin Norvajärven rannalla. Tämä oli aika vaikuttava paikka
jossa taas tuli esiin, mitä saadaan aikaan ns.
saksalaisella täsmällisyydellä. Kappeli oli rakennettu Vehmaan punaisesta graniitista, tiesi kivimies Seppo Toivonen. On näkemisen
arvoinen paikka. Näin oli matkamme saatu
päätökseen. ”Junantuomat” vietiin asemalle,
ja me omin kulkuneuvoin saapuneet Turusta ja Jyväskylästä, jäimme vielä yhdeksi yöksi
hotelliin ja seuraavana aamuna aloitimme kotimatkan virkeänä.
Vielä oli yksi ”houkutus” matkalla, nimittäin Ranuan eläinpuistossa oli jokin aika sitten syntynyt jääkarhun pentu joten päätimme
poiketa katsomaan sitä. Tämä karhu, joka 3.9
sai nimekseen RANZO, oli kiva nähdä kaikkien muiden eläinten ohella. Tämän kaksituntisen kävelykierroksen jälkeen oli taas mukava
istahtaa auton kotiin viemäksi.
Jossakin vaiheessa heti Ivalosta lähdettyämme, tuli puheeksi, että vieläkö Sampo Ahto
jaksaisi tämän vanhan porukan kanssa käydä
jossain uudessa paikassa, joka tietenkin pitäisi liittyä sotaan. Pidempään miettimättä Sampo ilmoitti että, kyllä hyvässä seurassa ainakin yhden matkan vielä voisi tehdä. Niinpä
hän ehdotti että lähdettäisiin Italiaan, Mussolinin jalan jäljille ja ajankohdaksi ehdotettiin
ensi vuoden, siis 2013 huhtikuun ensimmäistä viikkoa. Nyt vaan odotellaan innolla sitä
matkaa ja siihen asti muistellaan juuri päättynyttä mielenkiintoista retkeä Muurmanskiin.
KIITOS
SAMPO
ASIANTUNTEVASTA OPASTUKSESTA JA KUJETTAJALLE
MARKKU MUSTOSELLE SUURET KIITOKSET TURVALLISESTA MATKASTA JA SIITÄ
ETTÄ HUOLTO TOIMI MOITTEETTOMASTI. SUURET KIITOKSET SEURASTA KAIKILLE MUKANA OLLEILLE.
Matkan sanoiksi puki
Arto Wallenius
Katso lisää kuvia aiheesta killan kotisivujen
kuvagalleriassa.

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

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

WIKLUNDIN APTEEKKI

Kauppiaskatu 7-9, 20100 Turku
Puh. (02) 284 4455, Fax (02) 284 4450
www.auraapteekki.fi

Hautakivet
Sisustuskivet
Rakennuskivet
Verstaskatu 1 20360 TURKU

Puh. 020 746 3770

Palininkatu 2, PL 46, 32201 Loimaa
Puh 0207 909 261, Fax 0207 909 260
kivi@loimaankivi.fi, www.loimaankivi.fi
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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.
3DOLQ*UDQLW2\<OLRSLVWRQNDWX%3/785.8
3XK)D[JUDQLW#SDOLQJUDQLW¿ZZZSDOLQJUDQLWFRP

LEIKKAA ILMOITUS
TAI OTA
LEHTI
MUKAAN

PALVELEVA MONIPUOLINEN
WWW.raisiokeskus.fi

20 %

NOKKA KOHTI LINNAN-KANGASTA MAALISSA ODOTTAA YLLÄTYS

NORMAALI
HINTAISET
TUOTTEET
LINNAN - KANGAS
Tasalanaukio 5
RAISIO
Marke Kurila
puh:4322880
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EI KOSKE KAAVOJA
EIKÄ OMPELUTÖITÄ

kari.kurila@linnan-pala.fi
www.linnan-pala.fi

-

Osto

AVOINNA
MA-PE 10 -18
ISOT PAIKOITUSTILAT ( HUOM! KIEKKO ) LA 10 -14

TERVETULOA

ZZZVINDWVDVWXVUDLVLRÀ

7HUYHWXORDWXWXVWXPDDQDLGRVWL
VXRPDODLVHHQ\ULWWlMlYHWRLVHHQ
NDWVDVWXVDVHPDDQ
7RLPLPPHXXGLVWHWXLVVDMD
KLHQRLVVDNDWVDVWXVWDYDUWHQ
VXXQQLWHOOXLVVDWLORLVVD
5DLVLRVVD9HKRQYLHUHVVl
0HLOOHRQKHOSSRWXOOD
1lKGllQ

6).DWVDVWXV2\


7XRWHNDWX5DLVLR
SXK
$YRLQQDPDSH





TILAUSAJOTKOTIͲJAULKOMAILLE
Matkamme:www.matkaviitala.fi
Heimolinnankatu8,Loimaa
TERVETULOAMUKAAN!
SOITA027669294
Päivystys24 h
Puh . 0208-820 665
ǁǁǁ͘ddͲ'ƌŽƵƉ͘Į
ŵǇǇŶƟΛddͲŐƌŽƵƉ͘Į
Lämpöpumppujen asennukset
-Ilma –Ilma
-Ilma-vesi
-Maalämpö
WƵƚŬŝƚǇƂƚ͕ƂůũǇƉŽůƟŶƚǇƂƚ͘dĂŬƵƵůůĂ

KƚĂǇŚƚĞǇƩć͊
/ůŵĂŝŶĞŶŬćǇŶƟŬŽŚƚĞĞƐƐĂũĂƚĂƌǀĞŬĂƌƚŽŝƚƵƐ
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Turvallista ja ammattimaista menoa
www.jalobus.fi 02-2518 880/0400 525 008
_________________________________________________________

W
V
6/,+37!'%. s !5$)
3%!4 s 3+/$!
!--!44)4!)$/,,! *! 4!+5549¾.¯
¾LJYNVAIHDOT s -ËËRËAIKAIS JA VUOSIHUOLLOT
*ARRUKORJAUKSET s *AKOPËËN VAIHDOT
,OHKOLËMMITIN JA VETOKOUKKUASENNUKSET
+ATSASTUSPALVELUT s 6IKAKOODIEN NOLLAUKSET
(UOLTOVËLINËYTTÚJEN NOLLAUKSET
)LMASTOINTILAITTEIDEN HUOLLOT s 3IJAISAUTOPALVELU

!JANVARAUKSET MA PE KLO  

0207 181 680
INFO VAUHTIPISTEl s &AX   

www.vauhtipiste.ﬁ
/RIKEDOLLA +UORMAKATU   4URKU
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LAUKKU-CENTER
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AURINKOSÄHKÖT
MÖKILLE JA
VENEESEEN
kaikki alan tarvikkeet
Tule ja hyödy
TARJOUKSISTA!

aurinkosähkö•tuulienergia
Haikank. 1
21200 Raisio

www.eurosolar.fi

p. 439 8611
f. 439 8711
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•
•
•
•

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
la

8-17
9-13

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

KIINTEISTÖ OY
FÖRBOM OY
Y. FÖRBOM
Ota yhteyttä

Olavi Förbom
Fax (02) 239 7366
GSM 0400 590 950
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Tällä kupongilla

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

10

€

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

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

www.k1katsastajat.ﬁ
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Turun alueen laajin

VIHERLASSILA
t(BSEFODFOUFS
t7JIFSSBLFOOVT
t4VVOOJUUFMVLPOTVMUPJOUJ
t)PJUPQBMWFMV

puh. 2546 651
fax 2546 561

www.viherlassila.ﬁ

TURVALLISEEN HITSAUKSEEN

EUROMASKI®

Alakyläntie 2-4, TURKU
www.viherlassila.ﬁ

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

TILAUSBUSSIT
12–57 PAIKKAA

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

GRANDELLIN LIIKENNE OY
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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
Alue-edustajat:
Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
Puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com • www.esteri.com

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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Syksy saa hirvet
liikkeelle
VETOAKSELI 4 / 2012

Peura on ponteva ponnistaja; yhdellä hypyllä ison ojan
yli ja ”teeveehoon” paanalle. Onneksi ei näy autoja.
Kuva Kari Nummila.

Eniten hirvien kanssa kolaroidaan syyskuussa.
Riski törmätä hirvieläimiin kasvaa valaistuksen
vähetessä. Onnettomuusriskiä lisää hirvien kiima-aikainen liikehdintä, syyskuun lopussa alkava metsästys sekä hirvien siirtyminen talvehtimispaikoille. Hirven kohtaa useimmiten metsäisillä paikoilla, peuran ja kauriin lisäksi myös
peltoaukeilla. Eläimet ylittävät tien useimmiten
alavien metsäisten notkelmien, peltojen reunojen sekä riista-aitojen päiden kohdalla. Suuri
merkitys onnettomuuksien ehkäisyssä on tielläliikkujien varovaisuudella, ennakoinnilla sekä
ajonopeuden pitämisellä alle 80 km/h:ssa.
Hirvikolarit keskittyvät isoimpien kaupunkien ympäristössä oleville sisääntuloteille
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on hirvieläimille luonnonoloiltaan erittäin suotuisat
olosuhteet. Hirville tyypillinen vuodenaikoihin sidottu vaeltaminen rannikon ja sisämaan välillä tapahtuu rannikolla sijaitsevien
vilkasliikenteisten valtateiden yli. Valkohäntäpeura- ja metsäkauriskanta on yhä suotuiKaavio 1: Hirvionnettomuuksien kokonaismäärän kehitys
12 kuukauden liukuvana keskiarvona Varsinais-Suomen
ja Satakunnan maanteillä
(Varsinais-Suomen ELYkeskuksen toiminta-alue)
vuosina 2007-2011.
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sempien elinolosuhteiden myötä kasvanut
räjähdysmäisesti ja on paikoin merkittävä
liikenneturvallisuusongelma. Noin joka 10.
hirvikolari ja noin joka 100. peurakolari on
johtanut henkilövahinkoon.
Hirvikolareiden tapahtumapaikkoja tarkasteltaessa nousevat tieosuuksista esille vt
8 (erityisesti Nousiaisten ja Laitilan väli, Rauman pohjoispuoli sekä Porin ja Merikarvian
väli), vt 9 Liedosta Kyröön, st 110 Muurlasta Lahnajärvelle, vt 12 Lapista Euraan, vt 23
Noormarkussa sekä mt 186 Muurlassa ja Kiskossa. Peurakolareita tapahtuu runsaasti koko ELY-keskuksen alueella aivan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Salon ympäristön
tiestö erottuu myös peurakolareiden tihentyminä. Lisäksi Pyhäjärven itäpuolella Köyliön,
Huittisten, Loimaan, Kosken, Pöytyän ja Yläneen rajaamalla alueella peuraonnettomuustiheys on varsin huomattava. Yksittäisinä tieosuuksina erottuvat vt 8 Nousiaisten pohjoispuolella ja Luvian seudulla, vt 12 Lapin kohdalla sekä mt 180 Paraisten pohjoisosassa.

VETOAKSELI 4 / 2012
Kaavio 2: Peura- ja kaurisonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 12 kuukauden
liukuvana keskiarvona Varsinais-Suomen ja Satakunnan
maanteillä (Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen toiminta-alue)
vuosina 2007-2011.

Tarkkaavaisuus ja ajonopeus autoilijoiden
keinoja
Hirvieläinvaara ei rajoitu pelkästään varoitusmerkeillä osoitettuihin tienkohtiin. Onnettomuuskuljettajat kertovat usein jonkin muun
seikan vieneen heidän huomionsa ennen
hirveen törmäämistä. Tielläliikkujan keinoja
törmäysten estämiseksi ovatkin jatkuva tarkkaavaisuus sekä ajonopeuden pitäminen kohtuullisena – mielellään alle 80 km/h:ssa. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää tieosuuksiin, joilla on hirvieläinvaroitus, riista-aitojen
päihin sekä alaviin metsäisiin tienkohtiin, joilla hirvet tapaavat oleskella. Ajoreitin valinnalla ja matkan ajoittamisella päiväsaikaan voi
huomattavasti vähentää riskiä joutua hirvikolariin. Tienpitäjän tärkeimmät keinot eläinonnettomuuksien torjumiseksi ovat edelleen
varoittaminen, riista-aitojen rakentaminen
ja tienvarsien raivaaminen. Uusille pääteille
rakennetaan myös yli- ja alikulkuja eläinten
kulkureittien kohdalla.

Hirvionnettomuuksien määrä on tasaantunut - peuraonnettomuuksien määrä on jälleen
kasvussa
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa hirvionnettomuuksien määrä on pysytellyt useamman vuoden 130–140 onnettomuuden tasolla. Vuonna 2011 hirvionnettomuuksia tapahtui 140 (2010: 145 onnettomuutta). Onnettomuudet eivät vaatineet kuolonuhreja vaikka niistä 11 johti loukkaantumiseen. Peura- ja
kaurisonnettomuuksia rekisteröitiin vuonna 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
maanteillä 1104, mikä kertoo selvästä kasvusta edellisiin vuosiin verrattuna (2009: 965 onnettomuutta, 2010: 971 onnettomuutta). Peura- ja kaurisonnettomuudet keskittyvät etupäässä maan lounaisimpaan osaan. VarsinaisSuomessa ja Satakunnassa tapahtui vuonna
2011 lähes 40 prosenttia koko Suomen peuraja kaurisonnettomuuksista.
Jaakko Klang
liikenneturvallisuusinsinööri
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Illan hämyssä tielle ryntäävää peuraa on vaikea väistää, jos nopeutta on reippaasti. Peurat oppivat väistämään autoa ehkä 1 000 vuoden harjoittelun jälkeen.
Kuva Kari Nummila

21

VETOAKSELI 4 / 2012

Syysretki Kemiönsaarelle
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjesti syysretken Kemiönsaarelle 8.9 2012. Ensimmäinen kohteemme oli Söderlångvikin kartano,
joka sijaitsee kauniilla paikalla Kemiönsaaren eteläisellä puolella Dragsfjärdiä, syvän
Söderlångvikin lahden pohjukassa. Matkalla
sinne näimme aurinkoisia merimaisemia ylittäessämme Lövön uuden ja korkean sillan.
Ensiksi pääsimme nauttimaan MAJ-BRITT
ISAKSSONin emännöimässä kahviossa maittavat pullakahvit, kahvio oli tehty entiseen
tiilinavettaan. Viereisessä tilassa oli paikallisten käsityöläisten valmistamia matkamuistoesineitä myyntiin, olivat kauniita katsella!
Tilapuodista oli mahdollisuus ostaa tilan
tuotteita kuten esimerkiksi omenoita, yrttejä,
tomaatteja tai kukkia kotiinviemisiksi ja näyttiin niitä jonkinverran ostettavankin. Tähän
Suomen suurimpaan omenanviljelykseen on
varattu Söderlångvikissä ja Tolfnäsissä noin
21 hehtaaria. 15000 omenapuusta noin 7000
on Söderlångvikissä. Kävelimme hiekkatietä
pitkin päärakenukselle, jossa sijaitsee museo.
Portin vieressä oikealla puolella on valkoiseksi rapattu autotalli, jonka eteläpäätyseinälle
on kiinnitetty Helsingin Ruotsalaisesta Teatterista korjaustöiden yhteydessä 1930-livulla saadut neljä karyatidia (=pylvään tavoin
palkistoa kannattava naishahmoinenveistos),
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jotka olivat koristaneet teatterirakennuksen
Esplanadinpuoleista julkisivua. Meille jäi
hetki aikaa ennenkuin museo avautui, me
kävimme kartanon merenpuoleisen seinustan
portailla ottamassa ryhäkuvia ja ihailimme
lahdelle avautuvaa merellistä syysmaisemaa.
Oppaamme LINDA KARLSSON kertoili
meille kartanon historiaa. Vuonna 1927 Söderlångvikin kartano siirtyi silloiselta omistajaltaan Taalintehtaan osakeyhtiöltä päätoimittaja ja liikemies AMOS ANDERSSONille
kesäasunnoksi. Tuolloin paikalla oli 1800-luvun jälkipuoliskolla hirsistä rakennettu yksikerroksinen talo, joka oli vuorattu laudoilla
ja se oli maalattu punaiseksi. Taloa laajennettiin pariin otteeseen, ensin rakennettiin toinen
kerros hirsistä ja se rapattiin valkoiseksi. Toisessa vaiheessa talon molemmille sivuille liitettiin tiilestä rakennetut yksikerroksiset siivet, joiden kattoparvekkeita reunustavat matalat pylväskaiteet. Talon pituus on 47 metriä
ja pinta-ala560 neliömetriä. Talossa on 34 hengelle ruokasali, jossa Amos Andersson kestitsi vieraitaan ja ystäviään. Paljon tietoa oppaamme Linda Karlsson kertoi ja myöskin
että Amos Andersson ei avioitunut koskaan,
vaikka ei häneltä kauniita naisia puuttunut.
Kartanossa on myös naisvieraille varattu huone. Ja jos daami ehdotteli kihlojen ostoa niin
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Amos osti daamille kukkia ja minkkiturkin; ja
se suhde oli sillä ohi! Kiertelimme rakennusta
oppaan johdolla ja erikseen sekä ihastelimme
miljöötä taide-esineineen. Huoneiden seinien
noin sadan maalauksen lisäksi esillä on pienoisveistoksia ja grafiikkaa. Amos Anderssonin historiallinen läsnäolo, taiteellinen silmä,
mieltymys kauneuteen ja rakkaus rakennusta
kohtaan näkyvät Söderlångvikin kartanon joka kolkassa. Tämä loi meille unohtumattomia
elämyksiä. Aikamoinen poikamiehen paratiisi, jossa Amos Andersson viihtyi ja vietti paljon vapaa-aikojaan.
Siirryimme bussilla Kasnäs Paviljongiin, jossa nautimme HENRIIKA ENESTAMIN henkilökuntineen kauniisti kattamien pöytien ääressä maittavan lounaan. Metsähallitus ylläpitää tätä ainutlaatuista luontokeskusta, jossa
kattavien näyttelyiden ja filmiesitysten kautta
jokainen voi nähdä miltä saaristoluonto näyttää niin vedenpinnan yläpuolella kuin sen
alapuolellakin. Katsoimme ensin auditoriossa
filmiesityksen, jonka jälkeen oppaamme VILLE LAITINEN kokosi ryhmämme aulan sei-

nustalle suuren kartan äärelle ja esitti sijaintimme sekä kansallispuiston alueen rajat. Samalla tuli selvitetyksi alueet, jossa matkailijat
ja retkeilijät voivat käydä vapaasti opastetuilla reiteillä tai missä liikkuminen on kielletty.
Kiersimme näyttelyä oppaamme johdolla ja
varsinkin merimetsosta ja minkistä esitettiin
tiukkoja kysymyksiä ja mielipiteitä. Mainio
kokonaisuus tiukassa paketissa, paljon asiaa
ja informaatiota sekä ajateltavaa. Paluumatkalla Turkuun teimme vielä kierroksen Taalintahtaan tehdasyhdyskunnan kautta.
Kauko

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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Jenkkien jättiapua
Suomessakin arvostellaan ja mollataan herkästi jenkkien meininkejä. Mutta paljossa
saa Eurooppa - Suomi muiden mukana - olla
kiitollinen Yhdysvalloille, onpa kyse 1. tai 2.
maailmansodasta, saati kylmän sodan ajoista.
Venäjä on omimassa yksin kunnian Saksan
lyömisestä. Tämä korostuu varsinkin keväisin
”Suuren isänmaallisen sodan voitonpäivänä”.
Olisiko voitonpäivää ilman Yhdysvaltain
tähtitieteellistä apua?
Kun ihmisten historiantaju saati historiantuntemus on pelottavan kehno, aloitettakoon
1. maailmansodasta (1914-1918). Kun Saksa
oli upottanut SS Lusitanian, kuoli siinä 128
jenkkiä ja Yhdysvallat suuttui tullen mukaan
sotaan keväällä 1917 ja lähetti Eurooppaan todella suuria määriä joukkoja ja sota ratkesi sillä.
Japanin raju hyökkäys Pearl Harborin v.
1941 toi jenkit taas Euroopan sotanäyttämölle
taistelemaan Saksaa ja Japania vastaan. Suomessa tunnetaan yleensä vain jenkkien iso
osuus Normandian maihinnousussa, jonne se
lähetti 21 divisioonaa miehiä.
Aivan tähtitieellinen on se luku, jolla USA
auttoi N-liittoa, jonka sotakestävyydelle apu
oli ratkaisevaa. Sitä tuotiin niin Muurmanskiin ja Vladivostokiin ja myös maitse Iranin
kautta. Tässä muutamia lukuja: 495 000 ajoneuvoa (mm. kuorma-autoja ja jeeppejä),14
975 lentokonetta, 8 075 traktoria, 7 053 panssarivaunua, 1 900 höyryveturia, , 2,6 miljardia
kiloa polttoaineita, 4 478 116 000 kiloa ruokaa.
Luvut ovat tosi järisyttäviä.
Englanti sai USA:lta vielä enemmän apua
kuin N-liitto. Britit maksoivat tästä velasta
viimeisen erän v. 2006. Venäjällä asia koetaan
niin kiusalliseksi, että harkinnassa on ainakin
vähäisen osan korvaaminen.
Moskovassa on viime vuosina marssinut
pienet osastot jenkkejä ja brittejä 10 000 venäläisositlaan mukana Punaisen torin suuressa
voitonpäivän paraatissa. Tarkakavaiselle se
kertoo ehkä aavistuksen siitä, että eivät venäläiset suinkaan yksin lyöneet Saksaa.
N-liitto joukkomurhautti Itä-Puolassa 22
000 puolalaista sotilasta, upseeria, lääkäriä,
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Kolumni

professoria ym sekä tuhatkunta juutalaista v.
1940. Osa uhreista on haudattu elävänä, sillä joidenkin vainajien keuhkoista löytyi hiekkaa. Stalin oli suunnitellut myös suomalaisten suojeluskuntalaisten joukkotuhontaa juuri Kätynissa sodan jälkeen, jos Suomi olisi pudonnut täysin polvilleen.
Kylmän sodan aikana USA:n läsnäolo Euroopassa oli jopa Suomen turva! Näin väittävät ainakin ruotsalaiset tutkijat, jotka ovat
paljastaneet, että Ruotsilla oli sopimukset
NATO:n kanssa «pahan päivän» varalle, vaikka Ruotsi esiintyikin julkisuudessa mukamas
aivan erityisen puolueettomana.
Yhdysvallat yritti ainakin avittaa Suomea
sodan jälkeen Pariisin rauhanneuvotteluissa
todeten, ettei Suomea saisi rankoa niin kovin,
kuin oli suunniteltu. Tähän englantilaiset totesivat, että eihän tämä teille kuulu, sillä USA
ja Suomi eivät olleet sotatilassa keskenään.
Aina erityisen itsekäs Englanti ei Suomesta
piitannut ja siellä kai ajateltiin myös niin, että samakos tuo eli joutuu se Suomi kuitenkin
käytännössä täysin Neuvostoliiton jyrän alle
ajanoloon muun itäblokin tapaan!
Euroopan Unionin asukkaista yli 95 prosenttia asuu NATO:n jäsenmaissa. On selvää,
että NATO eli Pohjois-Atlantin puolustusliitto
on EU:n puolustusratkaisu. Sen rinnalle olisi
tyhmää rakentaa mitään muuta puolustusta,
kun NATO:n ulkopuolelle jää pieni marginaalinen ryhmä. NATO:n jäsenmaita huolettaa
nyt hiukan se, että jenkit ainakin osin
supistavat toimintojaan Euroopassa. NATOmaita eivät ole siis m.m. Suomi ja Ruotsi, joka
on huolestunut Suomen puolustusvoimiern
alasajosta. Ruotsalaisethan ovat valmiita tunnustamaan nurkn takana, että «he ovat valmiita taistelemaan viimeistä suomalaista sotilasta myöden».
Tämä perinne on vahva ja juontaa RuotsiSuomen valtion ajoille 1600-luvusta lähtien.
Ruotsalainen kirjasilija ja historioitsija Peter
Englund toteaa kirjansa «Suuren sodan vuodet» (käsittelee 30-vuotista sotaa 1618-1648)
esipuheessa, että hänen on vaikea saada ymmärtämään nuoria ruotsalaisia historianopiskelijoita silloin olleen tällainen valtio. Eng-
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lund myöntää, että sotaväenotto oli todella paljon ankarampaa valtakunnan itäisessä
kuin läntisessä osassa. Hän tunnustaa myös
sen, että kaikki, mitä euroopasta ryöstettiin
sekä maine ja kunnia, kaikki ne jäivät Tukholmaan eikä niistä liiennyt ainakaan konkreettisesti mitään itäisen osaan.
Paljon puhutaan, että Ruotsi säästää sotilasmenoissa. Yleinen asevelvollisuuskin heitettiin romukoppaan. Ruotsi käyttää puolustukseen kuitenkin paljon enemmän rahaa kuin
Suomi. Se on panostanut myös runsaasti kalustoon. Ruotsilla on myös sukellusveneitä,
joita Suomenkin puolustus nyt ehdottomasti
tarvitsisi; merenpohjaan laskettu NordStreamin kaasupukten takia Venäjän sukellusveneliikenne kasvaa melkoisesti ja siinä nähdään tiettyjä vaaratekijöitä.
Joidenkin mielestä Suomi oli sotilaallisesti
liittounut vuoteen 1991 saakka, jolloin N-liiton kanssa oli voimassa YYA-sopimus. Nyt
Suomi on ainakin sotilaallisesti liittoutumatton, jonka sotilasdoktriini eli puolustusoppi
on «itsenäinen, uskottava puolustus ilman sotilaallista liittoutumista». Puolueettomia emme enää ole EU-jäsenyyden ansiosta.
Paavo
Lipponen
totesi
taannoin
presidentinvaalien tentissä, että Suomi
on asemoitunut länteen. Ja näinhän se
tietysti onkin ja pitääkin olla. Länsi on
meidän luonteva viitekehyksemme. Iso
osa puolustusvälineistämmekin on NATOyhteensopivia. Presidenttiehdokkaat varoivat
visusti ottamasta myönteistä kantaa NATOjäsenyyteen, jolla on joukossa varmasti
kannatusta.
Miten lie se uskottava puolustus? Asiasta
ollaan ainakin kahta mieltä. Prseidentti Mart-

ti ahtisaari sanoi jo v. 2001 Porin Prikaatin ja
Turun Sanomien seminaarissa kannattavansa NATO-jäsenyyttä. Sittemmin hän on muistuttanut tavan takaa, että ei pidä kysyä, miksi emme menisi NATO:oon, vaan miksi emme
ole jo siellä. Hän arvioi, että uussuomettuminen ja asiantuntemattomuus ovat meillä pahimpina esteinä.
Maantieteellis-poliittinen asemamme on
sellainen, että päättäjät ovat katsoneet, että
meillä pitää olla poikkeuksellisen suuri - Euroopan suurimpia - sotilaallinen reservi, jos
vähänkään aiomme puolustaa koko maata.
Kun Ruotsi karsii varuskuntia, se satsaa yhä
enemmän Hemvärnetiin, meidän suojeluskuntamme malliin mukaiseen syteemiin, joka
luotiin jo v. 1940 Talvisodan aikana. Hemvärnetit toimivat myös NATO-maissa Norjassa ja
Tanskassa kuten myös Suomen mallin mukaiset lottajärjestöt. Eikös olekin mielenkiintoista!!!
Ruostissa Hemvärnetissä on 66 pataljoonaa
ja noin 30 000 henkeä. Sitoutuneet harjoittelevat vuodessa 4–12 vrk. Aseet ovat kotinurkilla
ja asekaapin avainta pitää joukkueenjohtaja.
Hemvärnet saa jalkeille äkkiä asiantuntevan joukon vaikka sähkölinjoja korjaamaan
lähitienoille.
Eipä olisi hassumpi systeemi meilläkään.
Hyviä kokemuksia tällaisten joukkojen hommista on Viron Kaitseliit -joukoissa tai USA:n
kansalliskaatissa m.m. luonnonkatastrofeissa
auttamassa.
Ylläoleva kirjoitus on siis kolumni, jonka
ajatukset menevät allekirjoittajan piikkiin eikä kyse ole mistään killan virallisesta mielipiteestä.
Kari Nummila

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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Raasin perheleiri 17.–19.8.2012
Killan perinteinen 38. perheleiri pidettiin Killan järjestämänä Raasin Johtolassa. Kesän sää
oli ollut erittäin vaihteleva ja paikoin on satanut ennätykselliset vesimäärät. Täksi viikonvaihteeksi oli luvattu lämmintä ja paikallisia
sadekuuroja. Leirimme muodosti tällä kertaa
kahdeksan asuntovaunua/-autoa, Johtolan ja
saunatuvan sisätilat sekä Nokkalan. Leirin
sähköistys, asuntovaunujen ja –autojen paikoitus tehtiin reippaasti yhteisvoimin sekä
sisätiloihin majoittuvat tekivät parhaaksi katsomallaan tavalla sopivat makuupaikat.
Leirin avaus suoritettiin juhlallisella lipun
vaihdolla ja nostolla. Leirin isännyys vaihtui
kun Kauko Saarinen luovutti lipun Jorma Lintuselle. Lipun nostajina toimivat Killan puheenjohtaja Keijo Häkkinen ja Jorma Lintunen.
Minna ja Petri Lintula olivat aloittaneet
saunojen lämmityksen jo aikaisemmin ja ei
sitten muuta kuin saunomaan, naiset isoon
edustussaunaan ja miehet pieneen vanhanajan maalaissaunaan. Raasijärven vesi oli tällä
kertaa melko lämmintä, mutta ei kovin rusketusta aiheuttavaa.
Saunomisen jälkeen Johtolan salissa oli yhteinen kahvitilaisuus ja lapsille mehua. Kahvit tykötarpeineen tarjosi Anna-Liisa ja Heikki Salmola kiitokseksi 70-vuotispäivien muistamisesta, taidettiinpa siinä samalla muistella
muitakin 70-kymppisiä. Tilaisuuden avauspuheen piti leirin isäntä Jorma Lintunen ja
läsnä meitä oli 29 henkilöä.
Johtolan pöydät ja penkit sivulle ja aloitettiin illan tanssit, solisteina olivat kitaristi Jorma Lintunen ja hanuristi Raimo Törmä. Tans-

sit jatkuivat puoliin öihin asti. Makkarat grillattiin tanssitauolla ulkona kalliolla olevassa
grillissä. Yöllä Raasijärven pinta oli aivan peili ja taivaalla oli elokuinen kuutamo eli ”kelit”
olivat tosi mahtavat.
Lauantaiaamu alkoi verkkaisesti Jorman ja
Kaukon suorittaessa lipun noston. Minna Lintula oli aloittanut hernekeiton keiton jo aamuvarhain nykyaikaisella soppatykillä, joka oli
saatu lainaksi Porin Prikaatista. Päivän kilpailutoiminta aloitettiin Jorman ja Timo Hörkön
rakentaessa ”ampumaradan” ilmakivääriammuntaa varten ja ammunnan valvojana toimi
Jorma ja Timo. Heli Lintunen järjesti lapsille
mölkyn heittokilpailun.
Tämä oli ensimmäinen kerta kun leiriläiset
tekivät hernekeittolounaan leirillä, mestareina tässä olivat Lintulan ja Aholan perhe. Hernekeitto oli erittäin maukasta, olihan sitä keitetty monta tuntia, suuret kiitokset keittäjälle.
Lounaan jälkeen jatkoimme päivän kilpailutoimintaa, mukana oli kiltalaisia vaarista
lapsiin. Kaukon tekemä perhekohtainen kilpailu suoritettiin luontopolkuna Johtolasta Sotilaskotiin. Kilpailu perustui eläinten ja
sarjakuvasankarien tunnistamiseen sekä esineiden muistamiseen. Sotilaskodissa juotiin
tietenkin munkkikahvit ja nuoremmat söivät
jätskit. Kilpailutoiminta jatkui vielä tulitikun
heitolla, pitänee todeta tämäpä vasta taitolaji.
Pienen odottelun jälkeen seurasi päivän kohokohta: tulosten julkistaminen. Kaikissa lajeissa jaettiin palkinnot parhaiten menestyneille sekä perhekilpailussa jumbo-palkinto.
Kaikki mukana olleet lapset palkittiin.

Newprint
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Perhekilpailu: 1. Lintula 2. Ahola 3. Hämäläinen/Paasikivi, Jumbo Hörkkö.
Ammunta: Naiset 1. Anne Paasikivi 2. Marika
Ahola 3. Minna Lintula ja Miehet 1. Jouni Lintunen 2. Jorma Lintunen 3. Petri Lintula.
Tulitikun heitto: 1. Jouni Ahola 2. Jouni Lintunen 3. Keijo Viinanen.

Saunat lämpimiksi ja saunomaan sekä uimaan
kilpailupölyt pois. Kun oli saatu saunottua ja

kuivattua itsemme siirryimme aloittamaan
”lättykarnevaalit” ne paistettiin pannuilla avotulella grillissä Johtolan kalliolla. Tuli
siinä varmaankin syötyä jos toinenkin lätty,
kiitos Lintulan ja Aholan perheelle.Tämän jälkeen grillattiin vielä makkarat. Illan tassit parketilla ja nukkumaan mentiin hyvissä ajoin.
Sunnuntaiaamuna aloitettiin leirin purkaminen ja paikkojen siivous sekä lopuksi halaukset yhdessä vietetystä viikonvaihteesta
Raasin korvessa. Leiri saatiin luovutuskuntoon, niin voitiin aloittaa kotimatka. Leirillä
kävi osanottajia yhteensä 36, mukana vaarista lapsiin. Kiitos teille kaikille mukana olleille ja voin todeta että yhteistyöllä se onnistui
jälleen kerran. Erityiset kiitokset ansaitsevat
tietysti Lintulan ja Aholan perhe sekä solistit.
Suuret kiitokset Porin Prikaatille, joka mahdollisti leirimme vieton Raasissa.
Joutselan Antti teki lauantaipäivän toiminnasta videon, käypä katsomassa Killan nettisivuilla.
Kauko S
Kuva: Kauko Kaskinen
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Työkalut

Iskunvaimentimet

Jarrulevyt

Jarrupalasarjat

Jarrusatulat

Kytkinpaketit

Laturit ja startit

Pakoputket

Vetolaitteet

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

FIXUS TURKU

www.fixus.fi

Avoinna:
Ark. 8 - 17
La 10 - 14

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

2%6)$ /Y

RA-Bus
RA-Trucks

Turun Autokeskus Oy

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

www.turunautokeskus.fi

www.ratrucks.fi

Eerikinkatu 38 C 11
Puh.02-2337500 Fax.02-2335800
Gsm 050-5979999 E-mail:jwa@netti.fi
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HUHTIKUU
• Kotiuttamisjuhlat
osastoissa
• Italia (Rooma, Napoli), Mussolinin jalanjäljillä, Sampo Ahton ELOKUU
matka, viikko 14 (huhtikuun • Kiltalehti 3/2013, 20pv
1.–7. päivä)
• Killan toimisto avoinna keski• Kenraalintien marssi 20.4.
viikkoisin elokuun puolivälistä alkaen
TOUKOKUU
• Liikennevalistustilaisuudet
• Kiltalehti 2/2013, 20pv
varusmiehille Säkylässä, Nii• Porin osaston kevätretki, Konisalossa ja Pansiossa
kemäki
• Turun messut
• Parolan Panssarimuseo, Va- • Kuuskajaskarin saari 10.8.
najan autotehdas ja Kirstulan • Raasin perheleiri, Lintunen
kartano
Jorma, 16. – 18.8. tai 23. – 25.8.
• V – S Kiltapiirin kovapanosammunnat Gyltössä
• Puolan/Volvon matka viikko
19

HEINÄKUU
• Kotiuttamisjuhlat
joukkoosastoissa
• Killan toimisto suljettu
• (pl. 1. Keskiviikko)
• Santahamina, omaisten päivä
13. – 14.7. (Loimaa)
• Reinon päivän risteily 16.7.
(Kohde avoin, Wallenius ja
joukkoToivonen)

HELMIKUU
• MPKL ry:n Turvallisuuspolitiikan seminaari, 2.2.
• Päivystys 6.2
• Kiltailta Heikkilän s. koti 13.2.
• Kiltalehti 1/2013, 20pv
• Päivystys 20.2.
• Ypäjän
hevosjalostuslaitos,
21.2.
• Liikennevalistustilaisuudet
varusmiehille Niinisalossa 26.
– 27.2.2013
• Päivystys 27.2.
• Matka Uusikaupunki/Kalanti,
Kaskinen

KESÄKUU
• Viro – Latvia 3.6.
• Lippujuhlapäivän tilaisuudet
4.6.
• Killan toimisto suljettu
• (pl. 2. Keskiviikko)

MAALISKUU
• Päivystys 6.3.
• Killan info-tilaisuus kuljetusalan varusmiehille Säkylässä
• Osastojen kevätkokoukset:
•
Pori 4.3. Huittinen
•
Salo 5.3 Salossa
• Kevätvuosikokous. 9.3.
• Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 13.3.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 13.3.
• Päivystys 20.3.
• Astrum – keskus Salo, 21.3.
• Päivystys 27.3.

TAMMIKUU
• Kotiuttamisjuhlat
joukkoosastoissa
• Päivystys 2.1.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 9.1.
• Lauluilta Kaarinan Autokoulussa 11.1.
• Päivystys 16.1.
• Keskusautohalli, 17.1.
• V - S:n Marsalkka Mannerheimin kuolinpäivän muistotilaisuus 28.1.
• Päivystys 23.1.
• Päivystys 30.1.

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

JOULUKUU
• Kunniavartiot Itsenäisyyskivellä
• 6. ja 24.12.
• Itsenäisyyspäivän
paraati
6.12.

MARRASKUU
• Pimeän ajon harjoittelu
• (Aarne Hämelä)
• Liukkaan kelin harjoittelu
• (Hannu Mäkilä)
• Kiltalehti 4/2013, 20p
• 50 vuotuisjuhlat 23.11.

LOKAKUU
• Laivakokous 8.10. (Nalle)
• Kotiuttamisjuhlat
joukkoosastoissa

SYYSKUU
• Osastojen syyskokoukset:
Pori. 9.9. Porissa
Salo. 10.9. Loimaalla
• Syysvuosikokous. 14.9.
• V – S:n kiltapiiri, ammunnat
• Raasissa
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www.turunhautauspalvelu.fi - www.muistoksi.fi - www.lahjakivi.fi

Täyden palvelun
hautaustoimisto
ja hautakivien erikoisliike

- Muistokivinäyttely
- Suunnittelupalvelu
- Kaikki hautakivityöt

- Merkkipäivälahjat
- Liikelahjat

Turun Hautauspalvelu

Turun Kivi

Keikyän Kivi

Uudenmaantie 58, Turku
p. (02) 2424 044

Uudenmaantie 58, Turku
p. (02) 2424 044

Lauttatie 3, Sastamala
p. (03) 5131 208

TERVETULOA
YRITTÄJÄVETOISELLE
KATSASTUSASEMALLE
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUKSET:

ko
Jou iainen
s
Pur

e
Vill ren
Wig

Henkilö-ja pakettiautot 45,Kuorma-auto alk. 60,Peräv. alk. 40,-

PAKOKAASUMITTAUKSET:
bensa 15,OBD 10,diesel 25,-

WP-Katsastus Oy

Av. ma-pe
klo 8-17

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

Bussi starttaa kello 14 Tuomiokirkon edestä,
bussin täyttää iloiset ja hymyileväiset ihmiset. Ympärilläni käy iloinen puheensorina ja
bussi lähtee ajamaan kohti Tamperetta. Matkan aikana saamme kuulla MS-yhdistyksen ja
Autokillan edustajia, pidämme vessatauon ja
otamme kyytiin Loimaalta lisää teatterimatkalaisia. Tampereelle päästyämme menem-

Äskettäin 70 vuotta täyttänyt ev.ltn. evp/mv Markku
Laurinen kertoo liittyneensä 30 vuotta sitten Autojoukkojen Turun kiltaan, kun siellä tuntui olevan
mukavaa porukkaa. Loimaan Mellilästä kotoisin oleva
ja siellä ikänsä asunut Laurinen on armoitettu tarinankertoja. Hän viljelee niin rakasta isänmaan kamaraa
kuin huumoriakin, jota hän jalostaa persoonallisen
omintakeisesti. Siihen sekoittuu joskus pieni pirullisuus tai ainakin oivaltamisen vaatimus, joka pakottaa
vastapuolen terästämään hoksottimiaan. Kaiken hän
höystää loppujen lopulta kumminkin lempeydellä ja
myötäelämisellä eli empatiakyvyillään. Salon-Loimaan
osaston varapuheenjohtaja Voitto Suvila kiinnitti
Markun rintapieleen killan 30-vuotisesta jäsenyydestä
kertovan merkin Loimaan Töpinässä (sotaveteraanien
toimistossa) pidetyssä juhlahetkessä. Kuva: Kari Nummila.

me ruokailemaan Holiday Inn:in ravintolaan
nauttimaan kulinaristisista herkuista ja sitten
jälkiruuaksi Tuhkaa ja teräviä komedia, voiko
parempaa menyytä enää ollakaan. Sen verran pitää tästä komediasta mainita, että se oli
naurattava ja osittain myös itkettävä eli naulan kantaan meni jälleen teatterikappaleen
valinta. Nyt jää taas Tampere taaksemme kun
suuntaamme takaisin kotia kohti, tässä oli
kyllä Tamperetta taas riittämiin! Kotimatka
taittuu mukavasti, varsinkin kun tarjolla on
Pito Pirjon herkkusämpylöitä ja vilvoittavia
juomia edulliseen hintaan, lisäksi on vielä
mahdollisuus ostaa kotiin viemisiksi niille,
jotka eivät matkalle päässeet mukaan esimerkiksi saunatonttu. Ja kun retkeltä onnellisina
palataan voi sänkyynsä mukavasti kellahtaa.
Hauska päivä takana ja apu yhdistyksellemme valtava. Ensi vuonna reissuun taas iloisina
suunnataan!
Åsa Knuutila
14v./MS- yhdistys

Edellisessä Vetoakselissa julkaistun ristikon ratkaisu
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Killan “pojat” pitivät alakoululaisten liikennevalistus- ja polkupyöräkisatapahtuman syyskuussa muun
muassa Loimaalla Hirvikosken koululla 1–6 luokille,
joista kaksi alinta luokkaa osallistuivat ilman polkupyörää tapahtumaan (eivät saa vielä turvallisuusyistä
tulla pyörällä kouluun). Tuukka Maunula (kuvassa) on
3. luokan oppilas ja hän tykkäsi kovasti tapahtumasta kuten Tuukan opettaja Sinikka Vainio ja koulun
rehtori Kari Mäki-Mantila. Heidän mukaansa tapahtuma tuo tervetullutta ja hyvää vaihtelua lasten liikenneopetukseen. Ainakin Hirvikosken koulun oppilaat
ovat innolla ja motivoituneina mukana tässä tärkeässä
kansalaistaitojen opetus- ja testaustilanteessa. Yhtenä
killan toimitsijana näkyy kuvassa Jaakko Kallionpää.
Kuva: Kari Nummila.
Pitkänlinjan kiltalainen Onni Sarjomaa täytti 70v.
Kiltaveljet Porista, Huittisista, Loimaalta, Salosta ja
Turusta (yhteensä 11 henkeä ) kävivät juhlakalua onnittelemassa 3.11.2012. Kuvassa Onni pitämässä kiitospuhetta onnittelijoille. Kuva: Arto Wallenius.

Kauko Saarisen viettäessä 70 v. syntymäpäiviään Porissa 6 . 10 , hän sai vastaanottaa killan hallituksen myöntämän TIMANTTIMERKIN. Kaukoa oli onnittelemassa 30 kiltalaista. Kuvassa oikealta: puheenjohtaja Keijo
Häkkinen, kunniapuheenjohtaja Toivo Hannunen ja
juhlakalu Kauko Saarinen. Kuva: Arto Wallenius.

LIIKENNEVALISTUS RYHMÄ
pyytää vapaehtoisia avustajia varuskunnissa annettaviin liikennevalistus tapahtumiin.
Tapahtumissa on mukana turvavyökelkka, törmäysvaaka ja kännilasit sekä videoosuus auditoriossa. Tapahtumia on Säkylässä, Pansiossa ja Niinisalossa kaksi kertaa
vuodessa joten tapahtumapäiviä on 16–18 kertaa vuodessa. Yhteen tapahtumaan tarvitaan 7 henkilöä sen sujuvaan läpiviemiseen.
Nyt olen tekemässä yhtenäistä ns. reservilistaa helpottamaan soittokierrosta ryhmän
kokoamiseksi.
Ilmoittaudu kiltaveli Antti Aholalle puh.0400-437455 tai email. ahola.antti@gmail.com
15.01.2013 mennessä. Nimi ja yhteystiedot, myös aikaisemmin mukana olleet.
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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
Porin osaston perinteinen jouluglögi,
-puuro ja kahvitilaisuus PATYtoimistolla
Eteläkauppatori 2 C 45 Pori, maanantaina
26.11.2012 alkaen klo 17.30. Keskustellaan
myös osaston tulevasta toiminnasta, niinpä
sinun hyviä ideoitasi kaivataan.
Keskiviikkona 12.12.2012
Jouluglögi-tilaisuus
Heikkilän vintillä klo 18.00–20.00.Ilmoittutuminen viim. 5.12 toimistoon 02 2377945. Myös
naiset ovat tervetulleita !!!
Perinteinen lauluilta Kaarinan
Autokoulussa
Perjantaina 11.01.2013 klo 18.00 alkaen kokoonnutaan taas yhteiseen lauluiltaan Oskarinaukio 3 C Kaarina. Laulavat kiltalaiset
joukolla kokeilemaan äänihuulien toimintaa.
Ilmoittautumiset killan toimistoon viimeistään 9.1.2013 puh. 02 2377945
Keskusautohalli Oy
Vierailu käynti Keskusautohallin uuteen
henkilöautojen myyntipisteeseen torstaina
17.01.2013 klo.18:00 Rieskalähteentie 75 Turku. Vierailuisäntänä myyntipäällikkö Matti Vira. Ilmoita tulostasi killan toimistoon
viimeistään keskiviikkona 9.1.2013 puh.02
2377945
Tutustumismatka KalantiUusikaupunki suunnalle
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää tutustumismatkan torstaina 7.2.2013. Tutustumme
Kalannissa levylämmönsiirtimiä valmistavaan VAHTERUS OY:hyn ja Veteraanimuseoon. Ruokailemme Uudessakaupungissa
AHOSKASSA. Mahdollinen tutustuminen
viereiseen kalalaitokseen. Lopuksi tutustutaan ja maistellaan VAKKA-SUOMEN PIENPANIMO OY:n tuotteita. Ilmoittautumiset
Killan toimistolle viim. ke 30.1 2013 puh.237
7945. Matkaan lähdetään Killan toimistolta
7.2 2013 klo 7.30 linja-autolla, matkan hinta on
40 euroa, mukaan mahtuu max 25 henkilöä.
Huom! varaathan tasarahan.
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Vierailu Ypäjän hevosopistolle
torstaina 21.02.2013
Ypäjällä klo 11.00 aloitamme hevosurheilumuseoon tutustumisella ja Siittolamäen kierroksella oppaiden mukana. Päivän aikana on
ruokailu oppilasravintola Ratsumestarissa.
Lisäksi kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua ratsastukseen klo 14 – 16. Osallistujia
täytyy olla vähintään 10.
Päivän aikana vierailemme myös hevosopiston yhteydessä olevalla taiteilija Katja
Hannulan Artippos herkkukaupassa. Kaupassa on hänen ideoimiaan tuotteita kuten
maalauksia, painokuvia ja postikortteja. Kustannukset lasketaan osallistujamäärän mukaan.
Ilmoittautumiset killan toimistolle puh.
022377945. Lisätietoja Voitto Suvila puh. 0503287865 ja Heikki Mäki Puh. 0500-473714.
Ennakkotietoa tulevasta retkestä
Italiaan vko 14 / 2013
Eversti evp. Sampo Ahto on lupautunut
opastamaan kiltalaisia n. viikon matkalle
tutustumaan Mussoliinin jalanjälkiin.
Tarkemmin Vetoakselissa 1/ 2013.
TULEVA ETELÄ-VIRON JA POHJOISLATVIAN MATKA 3–7.6.2013 (ma–
pe)
Kohteina monta mielenkiintoista paikkaa
esim. oluttehdas, automuseo, Metsäveljien
tila, maanalaiset bunkkerit... Matkalla päästään ajelemaan myös vanhoilla paloautoilla,
tankeilla ja sähköautoilla.
Majoitukset 1x Tartto, 1x Vöru, 2x Riika.
Lisätietoja seuraavassa lehdessä. Tiedustella voit jo Arto Walleniukselta 044 2927233 tai
Voitto Suvilalta 050 3287865.

Kiltamme nettisivut ovat uudistuneet!
Käyhän katsomassa
www.ajkturku.net
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Turun Killan syyskokoukseen 22.9 Heikkilän sotilaskotiin oli saapunut 60 kiltalaista kuulemaan mielenkiintoista esitelmää ja osallistumaan kokoukseen.
Kuva : Arto Wallenius

Kokouksessa esitelmöi sydän- ja verisuonitautien dosentti Timo Savunen. Kuva: Arto Wallenius

Killan uusin kunniajäsen Hannu Mäkilä vastaanotti
nimityksensä Killan puheenjohtaja Keijo Häkkiseltä
ja varapuheenjohtaja Arto Walleniukselta. Kuva: Leena
Aaltonen.

Harttio jatkaa
Samuli Harttio Salosta jatkaa Autojoukkojen
Turun killan Salon-Loimaan osaston puheenjohtajana ensi vuonna. Loimaalla pidetyssä
syyskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi myös edelleen Voitto Suvila sekä sihteeriksi Jaakko Kallionpää, kumpikin Loimaalta. Osaston hallitukseen valittiin lisäksi Salosta Samuli Telenius sekä Loimaalta Heikki
Mäki ja Risto Kylä-Utsuri. Osasto on tiiviisti

mukana myös killan 50-vuotisjuhlallisuuksien järjestelyissä, kun tehtäviä jaetaan pääkillan "ulkopuolellekin". Harttio toi kokouksen
alussa esille sen tunnetun seikan, että killan
jäsenkunta on aika iäkästä. Nuorta polvea on
kuitenkin ymmärrettävästi vaikea saada mukaan laajoin joukoin, kun työ- ja perhe-elämäkin pitävät kiinni.
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Merkkipäivät
70 vuotta

95 vuotta
Haarnimo, Aarne

23.2.

Turku

85 vuotta
Aavasalo, Ensio Vilho
Suominen, Erkki Einari
Salminen, Eino

16.12.
11.1.
15.2.

Turku
Karkkila
Sauvo

80 vuotta
Halonen, Tauno Juhannus
Peltola,Turkka Juhani
Stenij, Kai
Ahonen, Kauko Johannes

19.12.
8.1.
8.2.
22.2.

Turku
Turku
Raisio
Turku

Saloranta, Seppo
Uttula, Jorma Antero
Lehtinen, Kaarlo
Männistö, Jaakko Aukusti
Saarnio, Kauko
Lauren, Raimo Juhani
Mäkelä, Jaakko
Nenonen, Matti Johannes
Laaksonen, Jaakko Gunnar
Kunnas, Rauno Henrik
Harala, Veikko Pellervo
Erkko, Esko Kalervo
Mäkelä, Tuomo Juhani

75 vuotta
Mäki, Jouko Uuno Johannes
Koivu, Yrjö Johannes
Joutsela, Antti
Jokinen, Pauli
Mattila, Jukka Ilmari
Lindström, Tarmo Leo
Varjonen, Reijo Armas
Saarinen, Asko Valentin
Niiniaho, Tarmo
Kastari, Jussi Ilmari

6.12.
9.12.
12.12.
24.12.
28.12.
29.12.
7.1.
15.1.
17.1.
8.2.

Loimaa
Turku
Paattinen
Alastaro
Vantaa
Lieto
Turku
Hietamäki
Raisio
Huittinen

29.12.
5.12.
26.12.
27.12.
7.2.
10.2.
11.2.
13.2.
14.2.
16.2.
17.2.
24.2.
28.2.

Salo
Rusko
Pori
Sastamala
Laitila
Turku
Kyrö
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto
Lokalahti
Luvia
Loimaa

60 vuotta
Putus, Hannu
Valli, Harri Valdemar
Ojala, Ilpo Tapani

8.12.
24.1.
26.1.

Riihikoski
Lapinneva
Huittinen

50 vuotta
Tuomola, Timo Tuomo
1.1.
Vehviläinen, Kari Leo
2.1.
Roitto, Jukka-Pekka
2.1.
Sydänmaanaho, Jaakko Olavi 2.1.
Rindell, Harri Vilho
8.1.
Luukkala, Sakari
14.1.
Luoto, Hannu Kalevi
25.2.

Littoinen
Merikarvia
Turku
Kaarina
Turku
Terttilä
Laitila

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
Sydämelliset kiitokseni AJK:n Turun Killalle saamastani huomionosoituksesta merkkipäiväni johdosta.
Heikki K. Tuominen
AJK:n Turun Killan perustaja jäseniä.

KIITOS muistamisesta

Kauko kiittää syntymäpäivänäni muistamisista
AJK-Turun kiltaa. Salo-Loimaa ja Porin osastoja
sekä Raasin leiriläisiä.
Kauko Saarinen

Pentti Heikkilä kiittää muistamisesta 75-vuotispäivänään

Suuret kiitokset merkkipäiväni huomioimisesta
AJK Porin osaston , Loimaa - Salo osaston ja Turun
pääkillan edustajille, jotka kävitte minua onnittelemassa 3.11.2012
Onni Sarjomaa
KIITOKSET muistamisesta merkkipäivänäni.
Jaakko Anttila
KIITOS muistamisesta!

Kai Sundberg

KIITÄN muistamisesta!

Olavi Jaakko Lahtinen
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Valto Mäkinen
Kiitokset muistamisesta
Mauno Havia

PALJON KIITOKSIA muistamisesta merkkipäivänäni.
Erkki Einola
KIITÄN Autojoukkojen Turun kiltaa muistamisesta merkkipäivänäni.
Pentti Tamminen
KIITOKSET muistamisesta merkkipävänäni
Matti Viitanen
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Päivystysvuorot 1.12.–28.2.2012
killan toimistolla klo 18–20
Joulukuu
5.12.2012 B. Ahti - A. Wallenius
12.12.2012 A. Ahola Pikkujoulu Heikkilän sotilaskoti (tsto kiinni)
19.12.2012 K. Kaskinen - M. Viitanen
Tammikuu
2.1.2013
A. Ahola - E.Huisko
9.1.2013
A. Joutsela Heikkilän sotilaskoti
(tsto kiinni)
16.1.2013 K. Häkkinen - M. Lindgren
23.1.2013 A.Hämelä - R. Koskinen
30.1.2013 Å. Saarikko - M. Viitanen
Helmikuu
6.2.2013
13.2.2013
20.2.2013
27.2.2013

S. Toivonen - A. Wallenius
A. Joutsela sotilaskoti (tsto kiin ni)
A. Ahola - E.Huisko
A.Hämelä - R. Koskinen

Autojoukkojen Turun Kilta
Hinnasto 1.1.2012
Adressi
AJK tarra
Automiesbaretti + kokardi
Kiltapinssi
Orient kuva ja historiikki
Orient kuva ja historiikki + kehys
Takkimerkki klubitakkiin + kiin.levy
Solmio uusi
Solmioneula hopeaa
Solmioneula kullattu
Kalvosinnapit kulta
Vaunumerkki
Kuulakärkikynä
DVD Auto Kilta - Oikealla kaistalla
25 vuotta
Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac
Puolustusvoimien Moottoriajoneuvot
1919-1959
Suomi Kylmässä Sodassa
Häkäpöntöstä turboon

13.00 €
1.00 €
20.00 €
5.00 €
5.00 €
15.00 €
5.00 €
20.00 €
10.00 €
20.00 €
55.00 €
35.00 €
2.50 €
15.00 €

40.00 €
30.00 €
25.00 €
25.00 €

Matkailuautojen
vuokraus
ja
tilausajopalvelu

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

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

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

Automestarinkatu 5 (ent. Latva/Markantalo)
Kaarina
ark 7.30–17 ja la 9–14
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02-2437 550
www.kmrengas.fi

