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VETOAKSELI 4 / 2012Päätoimittajalta
 Kolmas sektori
Moni pelkää, ett ä Suomeen on tulossa ”Krei-
kan peli” eli, ett ä alamme elää yhä vaaralli-
semmin niin sanotusti yli omien varojemme.

Kuntapuolella paikoin äyri on nostett u pe-
lott avan korkealle ja velkavaakakin alkaa 
näytt ää punaista. Takavuosina Suomi oli tun-
nett u siitä, ett ä se maksoi säntilleen sotakor-
vaukset, vaikka n e olivat kohtuutt omat ja vä-
hän perusteett omatkin. Samoin Yhdysvalloil-
le maksett iin tinkimätt ä ne velat, joita oli otet-
tu.

Yksityistaloudessa alkavat pyöriä kylmät 
myllyt, jos talous on menossa kuralle. Samaa 
voi odott aa julkishallinnosta, onpa kyse val-
tiosta, kunnasta tai seurakunnasta. Priorisoin-
ti, toimintojen tärkeysjärjestykseen pano ja 
vallankin esimerkiksi palvelujen karsiminen 
tuott aa tuskaa.

On ilman muuta selvää, ett ä säästöjen tielle 
entistä tomerammin joudutaan, kun paikoin 
veroprosentit nostett u taivaisiin ja velkasaldo 
näytt ää tosi pahalta.

Me vartt uneemmat ainakin tiedämme, ett ä 
aina ei tarvitse eikä ainakaan kannatt aisi huu-
taa valtiota tai kuntaa apuun; pitää muistaa 
omakin vastuu ja vallankin se, ett ä niin veron- 
kuin velankin maksaja seisoo jonon päässä. 
Sehän on se kuuluisa pieni ihminen!

Kolmas sektori tarkoitt aa järjestöjä ja kansa-
laisyhteiskuntaa ja niiden tekemää vapaaeh-
toistyötä, jolla voidaan korvata julkishallin-
toa.

Kiltamme voi röyhistää rintaa sillä vapaa-
ehtoistyöllä, joka tavoitt aa jo vuositasolla tu-
hansia lapsia ja nuoria niin Puolustusvoimi-
en kuin kunnallisen koululaitoksen piirissä. 

Vuodessa näitä lii-
kennevalituspäiviä 
kertyy 16 – 18 ja yh-
dessä tiimissä on 
mukana vähintään 
seitsemän henkilöä.

Tarkoitus on ha-
vahdutt aa nuoria ja 
opett aa oikeata lii-
kennekäytt äytymis-
tä, joka on yhä tärkeämpi kansalaistaito. Va-
listustyön tuloksia on vaikea punnita, mutt a 
voimme hyvällä syyllä olett aa tämä työ kan-
taa 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 pyyteett ömästi toisten ihmis-
ten, lähimmäisten hyväksi antaa tekijälleen 
ainakin hyvän mielen. Tämä on myös sitä vas-
tuunkatoa, johon presidentt i Sauli Niinistö on 
kiinnitt änyt erityistä huomiota eli nuorten pa-
rissa tehtävää työtä.

Tämä ”yhteiskuntapalvelu” antaa tekijäl-
leen arvokkaita sosiaalisia kontakteja myös 
nuoriin ihmisiin. Ihminen on psykosomaatt i-
nen olio, jonka henkiselle ja ruumiilliselle hy-
vinvoinnille on tärkeätä tavata muita ihmisiä.

Toivomme kaikki, ett ä killan parista löytyy 
yhä enemmän niitä henkilöitä, jotka lähtevät 
mukaan liikennevalistustyöhön. Tässä voisi 
käytt ää slogania eli iskulausett a kuten Puo-
lustusvoimat rekrytöinnissään: ”tule teke-
mään työtä, jolla on tarkoitus”!

KARI NUMMILA
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Kiltalaisilla oli taas mahdollisuus osallistua 
jo perinteeksi käyneelle sotahistorian opin-
tomatkalle. Tällä kertaa matka suuntautui 
Sallasta itään Kantalahden ja Muurmanskin 
suuntaan ja sieltä edelleen Petsamon kaut-
ta Norjan puolelle. Kirkkoniemessä käytiin 
kääntymässä ja matka jatkui Sevett i- järven 
kautt a Ivaloon.

Turun tienoolta matkalle lähtijöitä oli kaik-
kiaan 10 henkeä ja koko ryhmän koko oli 29 
henkeä joista suurin osa on nykyään killan jä-
seniä, vaikka ovatkin eri puolilta Suomea.

 Pääosa Turkulaisista matkusti kahdella 
henkilöautolla Rovaniemelle, Tapio Leskisen 
”mersu” kulki rantatietä ( 8-tie) ja allekirjoit-
taneen Volvo-traktori Jyväskylän kautt a, josta 
otett iin Antero Ekonen kyytiin. Rovaniemeltä 
hotelli Rantasipistä olin etukäteen varannut 
huoneet yöpymiseen ja perillä sitt en saunaan 
ja sen jälkeen illalliselle ja nukkumaan, unek-
simaan tulevista seikkailuista.

Aamulla 16.8 klo. 8.15 saapui Pohjolan Mat-
kojen linja-auto kiltaveli Markku Mustosen 
ohjaamana noutamaan kaikki hotellissa yöpy-

■ Malmit käsitellään tehtaissa, jotka saastutt avat ympäris-
tönsä niin läheltä kuin kauempaakin. Kuva:  Arto Wallenius

Muurmanskin matka 
eversti evp. Sampo Ahdon 
opastamana 15.–20.8.

neet matkalaiset, ja tätä ennen auto oli käynyt 
rautatieasemalta noutamassa ”junantuomat” 
matkalaiset jotka näin liitt yvät joukkoomme. 
Tämän jälkeen suunnatt iin kohti Rovaniemen 
lentokentt ää, 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 kautt a Sallaan, 
mutt a matkalla poikett iin kuitenkin Mus-
tosen Markun tietämään paikalliseen leipo-
moon hankkimaan retkievästä. Ennen Sallas-
ta lähtöä useimmat kävivät vielä ostamassa 
jotain naposteltavaa ja palanpainikett a retkeä 
varten, jonka jälkeen ajett iin rajanylityspaikal-
le jossa kaikeksi onneksi kaikki tullimuodolli-
suudet hoituivat sutjakasti.

Ensimmäinen pysähdyspaikkamme Venä-
jän puolella oli entisen Nurmen aseman koh-
dalla, jossa käytiin katsomassa tuhotun rata-
pihan paikkaa. Eipä sieltä löytynyt kuin muu-
tama lahonnut ratapölkky ja pari kranaatin 
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hylsyä. Seuraava pysähdys tehtiin Vermajoel-
la, jossa haett iin esiin saksalaisten sodanaikai-
set asemapaikat ja löytyihän sieltä maastosta 
vielä paljon juoksuhautoja, luhistuneita kor-
suja ja valtava määrä piikkilankaa. Tämän jäl-
keen saavuimmekin sitt en tienvarressa olleel-
le aika suurelle venäläisten sodan muistomer-
kille, jossa oli kuvatt una sodankulkua isojen 
kartt ataulujen avulla. Täällä oli ensimmäinen 
”kentt älounas” jonka kuljett ajamme Markku 
Mustonen oli loihtinut auton uumenista hy-
vän kahvin ja teen kera nautitt avaksi. ”Tank-
kauksen” jälkeen Sampo Ahto paikalla olleita 
kartt atauluja hyväksi käytt äen kertoi sodan-
kulusta näissä maastoissa v. 1941 ja 1944. Il-
lalla saavuimme Kantalahteen ja majoituim-
me hotelli Spolohiin, ja iloksemme saimme 
huomata ett ä hotelli oli huoneiden osalta lä-
pikäynyt jonkinmoisen saneerauksen ja oli-
vat kohtuullisessa kunnossa ja hissikin toimi. 
Olin kuullut kauhutarinoita hotellin kunnos-
ta kiltalaisilta, jotka edellisen kerran v. 2004 
olivat yöpyneet tässä samassa majapaikassa. 
Myöskin täällä saamamme ruoka oli niin illal-
lisen kuin aamiaisenkin osalta aivan kohtuul-
lista, joskin ruokajuomissa ei kuulemma ollut 
tapahtunut paljon muutoksia.

 Perjantaina 17.8 kaikki pirteinä klo 9.00 lin-
ja-autoon ja Mustosen Markun autossa suun-
tasimme Montsegorskin kaupunkiin jossa 
hienojen pohjoisten maisemien ohella saimme 
myös nähdä pahoja ympäristötuhoja. Matkal-
la pysähdyimme taas pienelle välipalalle au-
tomme omasta keitt iöstä, ja saimme huomata 
miten on hyvä olla omavarainen. Paikka jossa 
pysähdyimme oli hienon joen sillan pielessä, 
mutt a paikalla olleesta paikallisesta ”ABC” 
kuppilasta ei kellekään kelvannut muu kuin 
korkeintaan olut-tölkki ja paikallinen beto-

ni- käymälä oli vain reikä latt iassa ja seinät 
½ metrin korkeudelta ulosteessa, joten jo suo-
malaisten sodan aikana käytt ämät riukukäy-
mälät olivat 100 kertaa siistimpiä.

 Iltapäivällä Muurmanskiin saavutt ua, 
teimme ensin tutustumiskierroksen kaupun-
gin ympäristössä ja kävimme mm. korkealla 
mäellä jossa oli suuret muistomerkit sodan-
ajoista, mm. 34 m korkea sotilaspatsas Muur-
manskin puolustajien muistoksi. Lentoko-
neet ja IT -tykit edelleenkin osoitt i miten tär-
keänä pidett iin ett ä ”Suuri Isänmaallinen So-
ta” voitett iin. Tältä mäeltä oli hyvät näkymät 
yli 300000 asukkaan kaupunkiin ja tärkeään 
Jäämeren satamaan Myöhemmin iltapäiväl-
lä majoituimme ehkä Muurmanskin parhaa-
seen hotelliin joka oli Radisson- ketjuun kuu-
luva Park Inn hotelli nimeltään Poliarnie zori 
Muurmansk. Täällä olivatkin sitt en huoneet ja 
ruuat ja varsinkin aamiainen oikein viimeisen 
päälle hyvät.

 Lauantaina 18.8 aamulla lähdett iin tutustu-
maan suuriin Litsajoen taistelujen maastoon. 
Matkalla pysähdytt iin suurelle sankarihauta-
usmaalle, joka osoitt i miten suuret miestappi-
ot olivat ja muistomerkit sen mukaiset. Täällä 
voidaan pitää vaikka suuri sotilasparaati, ti-
laa oli riitt ävästi.

 Litsajoen maaston lähituntumaan pysäköi-
dyn auton uumenista jalkautui innokas jouk-
ko tarkempiin taistelualueen tutkimuksiin, 
mutt a joen rantaan käveltyämme, huoma-
simme ett ä tie joka johti joen toiselle puolel-
le, olikin ilman siltaa ja vesi niin korkealla et-
tä sen olisi ehkä voinut ylitt ää eritt äin suuri-
pyöräisellä maastokuorma-autolla. ”Tunnus-
telijana” joukkoa vetänyt Pekka Karhumäki 
kuitenkin kett eränä miehenä loikki jänöjussin 
lailla kiveltä kivelle ja vaikka välillä taisi vet-
tä hörpätä maastokengän varresta sisälle pää-
si toiselle rannalle. Sen jälkeen Pekka osoitt i 
pioneerimäisiä sillanrakennustaitoja ja kiviä 
siirtelemällä sai jonkinlaisen kivipolun luo-
tua, jota pitkin muutamat uskallikot ylitt ivät 
joen. Muutamat hurjapäät, Sampo Ahto mu-
kaan lukien ott ivat kylmän rauhallisesti ken-
gät ja sukat pois ja kahlasivat joen toiselle 

■ Tapani Takala ja Markku Sirkkilä tutkivat kar-
tasta, ollaanko nyt varmasti entisen Nurmen ase-
man ratapiha alueella , josta oli jäljellä muutama 
ratapölli. Kuva: Arto Wallenius
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puolelle. Lopulta 11 miehen joukko oli joen 
toisella puolella matkalla etsimään sodanai-
kaisia taistelupaikkoja ja mahdollisia jäänteitä 
sodasta ja loput ryhmästä palasi autolle kul-
jett ajan avuksi viritt elemään ”kentt äkeitt iötä” 
omaksi ja retkeltä palaavien iloksi.

Joen ylitt äneet lähtivät Sampon johdolla 
tutkimaan ensin joen vartt a, josta löytyikin 
paljon poteroita joentörmältä. Sodanaikaista 
kartt aa seuraten lähdett iin kapuamaan koh-
ti korkeaa mäenharjannett a, toiveissa löytää 
jokin linnoitus jossa neuvostosotilaat yritt i-
vät puolustautua saksalaisjoukkoja vastaan 
Ylös päästyämme, ihailimme hetken syksyisiä 
hienoja maisemia mutt a etsimäämme ei tul-
lut vastaan. Tässä kohtaa Tapio Saari ja Bernt 
Botell lähtivät omille teilleen etsien kohteita 
eri reitt ejä. Pääjoukko Sampon johdolla tutki 
laajaa mäen harjannett a, löytäen ainoastaan 
pari kranaatin hylsyä ja yhden kunnollisen tä-
hystyspoteron kallion kolosta. Tunnin kulke-
misen jälkeen päätett iin lähteä takaisin autol-
le vaikka vähän harmissaan kun ei kohdett a 
löytynytkään. Paluumatkalla meinasi sadekin 
yllätt ää ja autolle päästyämme meitä odott i 
taas valmiiksi katett u pöytä voileipineen kah-
vin kanssa.

 Eikä mennyt kauan kun parivaljakko Botell 
ja Saari tulivat kehuen, ett ä olivat löytäneet 
linnoituksen edempää toisen kukkulan rin-
teiltä. Kyllä meitä muita harmitt i, kun ei osut-
tu sinne kohteeseen.

Seuraavana aamuna hyvin nukutun yön jäl-
keen ja maitt avan aamiaisen syötyämme luo-

vutett iin huoneet ja koko ryhmä säntillisesti 
linja-autossa lähdett iin klo. 9.00 kohti Norjaa 
ja Suomea.

 Matkalla ajett iin Petsamon kaupungin lie-
peillä olvien venäläisten varuskuntien lähellä 
olevalle saksalaisten sotilaiden hautausmaal-
le jossa on haudatt una 12000 sodassa kaatu-
nutt a. Tämän jälkeen jatkett iin matkaa Nikke-
lin kaupunkiin jossa tehtaiden lähistöllä oleva 
luonto oli laajoilta alueilta tuhoutunut. Syn-
kät tehdasrakennukset korkeine piippuineen 
tuprutt ivat myrkyllistä savua ympäristöönsä. 
Tästä eteenpäin mennessä saavutt iin kaupun-
kiin, jonka nimen lausumiseen, ZAPOLJAR-
NYJ, ei suomalaisen kieli tahdo taipua. Tä-
mä kaupunki on syntynyt harjanteen toiseen 
päähän jossa on laaja nikkeliesiintymä. Tämä 
oli syy miksi neuvostoliitt o halusi vallata sen 
alueen Suomelta ja samalla menetimme myös 
tärkeän yhteyden Jäämerelle.

Matkan jatkuessa tulimmekin Paatsjo-
en rantaan ja ihastelimme hetken aikaa sen 
vuolaita koskia, josta useimmat saivat kame-
roihinsa hyviä kuvia. Joki virtaa edelleen Pet-
samon lahteen. 

Pari tuntia ajett uamme, tulimme Norjan ra-
jalle, jossa ei suurta ruuhkaa ollut, ja pääsim-
me ripeästi jatkamaan matkaa kohti Kirkko-
niemeä. Täällä ajett iin pieni kierros kalasata-
massa ja poikett iin sodassa kaatuneitt en venä-
läis- sotilaiden muistomerkillä.

Viimeinen taival ulkomailla taitt ui Näätä-
mön jokivartt a pitkin kohti Suomen rajaa ja 
ajoimme tullista läpi niin kuin sitä ei olisi-

■ Pohjolan matkojen autonkuljett aja Markku Mustonen loihti hyvät matkaeväät 
autonsa alakerrasta päivitt äin eri retkikohteissa. Kuva: Seppo Toivonen
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kaan ja edelleen Sevett ijärvelle Jossa kävim-
me nautt imassa Suomeen tulokahvit munkin 
kera.

 Inarissa poikett iin vielä tarkistamassa La-
pin radio ja TV- maston kiinnitykset ja samal-
ta mäeltä oli hulppeat näkymät Inarin järvelle. 
Vielä vähän matkaa ja olimme Ivalossa valmii-
na majoitt umaan Hotelli Ivaloon, sitt en suih-
kuun, illalliselle ja sen jälkeen unta palloon.

 Maanantai aamuna hotellista lähdett yä, 
poikett iin 4-tieltä länteen ns. magneett i mä-
keen katsomaan kartt oja ja tauluja joissa ker-
rott iin entisen jäämerentien rakennusvaiheis-
ta, tie valmistui v. 1933 ja se museoitiin v. 
1992. Tämä tie oli elintärkeä reitt i Suomesta 
ulkomaailmaan runsaan vuoden ajan v. 1940-
41. Sitä liikennöi n. 2000 kuorma-autoa, välil-
lä Haaparanta, Rovaniemi, Liinhamari Jääme-
ren rannalla kun yhteydet Itämereltä olivat 
poikki. 

Jo paljon aikaisemmin, eli 1915-1916 ensim-
mäisen maailmansodan aikana tätä samaa 
reitt iä käytett iin puuvillan kuljetukseen, kun 
suomalaiset puuvillatehtaat tarvitsivat raaka-
ainett a kankaisiin. Tällöin tuotiin n. 1000 po-
ron ja n. 800 hevosen kuljett amana 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 jatkett iin kohti ete-
lää. Matkalla poikett iin Laanilassa, ja Koillis-
kairan luontokeskuksen nurkalla tutkimassa 
historiaa, joissa Sampon apuna oli ”paikallis-
opas” Markku Sirkkilä, joka näillä paikoin 
on käynyt nuoresta partiopojasta alkaen ja 
tuntee nämä maastot aika tarkkaan.

 Matkailu avartaa mutt a autonkuljett ajam-
me Markku Mustonen kyllä piti huolen ett ei 
vatsalaukussa päässyt tulemaan avaran tun-
tua, sillä taas poikett iin välipalalle, tällä ker-
taa Portt ipahdan tekoaltaan padolle voimalai-
toksen viereen. Matka jatkui Sodankylään ja 
täällä Karjalan kävijä, ”Lumivaaran kantt ori” 
Hannu Mäkilä joutui taas esitt ämään taito-
jaan 1700 luvun puukirkossa, jota esitystä me 
kaikki hartaana puupenkeiltä kuuntelimme.

 Napapiirille saavutt uamme, ympyrä sul-
keutui ja täältä osa matkalaisista jo kiiruhti 

joko lentokoneelle tai junaan, joten hyväste-
limme heidät lähtökahveilla. Jäljellejäänyt po-
rukka suuntasi kulkunsa vielä Rovaniemel-
lä olevalle saksalaisten hienolle hautakappe-
lille, joka sijaitsee luonnonkauniin Norvajär-
ven rannalla. Tämä oli aika vaikutt ava paikka 
jossa taas tuli esiin, mitä saadaan aikaan ns. 
saksalaisella täsmällisyydellä. Kappeli oli ra-
kennett u Vehmaan punaisesta graniitista, tie-
si kivimies Seppo Toivonen. On näkemisen 
arvoinen paikka. Näin oli matkamme saatu 
päätökseen. ”Junantuomat” vietiin asemalle, 
ja me omin kulkuneuvoin saapuneet Turus-
ta ja Jyväskylästä, jäimme vielä yhdeksi yöksi 
hotelliin ja seuraavana aamuna aloitimme ko-
timatkan virkeänä.

 Vielä oli yksi ”houkutus” matkalla, nimit-
täin Ranuan eläinpuistossa oli jokin aika sit-
ten syntynyt jääkarhun pentu joten päätimme 
poiketa katsomaan sitä. Tämä karhu, joka 3.9 
sai nimekseen RANZO, oli kiva nähdä kaikki-
en muiden eläinten ohella. Tämän kaksitunti-
sen kävelykierroksen jälkeen oli taas mukava 
istahtaa auton kotiin viemäksi.

Jossakin vaiheessa heti Ivalosta lähdett yäm-
me, tuli puheeksi, ett ä vieläkö Sampo Ahto 
jaksaisi tämän vanhan porukan kanssa käydä 
jossain uudessa paikassa, joka tietenkin pitäi-
si liitt yä sotaan. Pidempään miett imätt ä Sam-
po ilmoitt i ett ä, kyllä hyvässä seurassa aina-
kin yhden matkan vielä voisi tehdä. Niinpä 
hän ehdott i ett ä lähdett äisiin Italiaan, Musso-
linin jalan jäljille ja ajankohdaksi ehdotett iin 
ensi vuoden, siis 2013 huhtikuun ensimmäis-
tä viikkoa. Nyt vaan odotellaan innolla sitä 
matkaa ja siihen asti muistellaan juuri päätt y-
nytt ä mielenkiintoista retkeä Muurmanskiin.

KIITOS SAMPO ASIANTUNTEVAS-
TA OPASTUKSESTA JA KUJETTAJALLE 
MARKKU MUSTOSELLE SUURET KIITOK-
SET TURVALLISESTA MATKASTA JA SIITÄ 
ETTÄ HUOLTO TOIMI MOITTEETTOMAS-
TI. SUURET KIITOKSET SEURASTA KAI-
KILLE MUKANA OLLEILLE.

Matkan sanoiksi puki 
Arto Wallenius 

Katso lisää kuvia aiheesta  killan kotisivujen 
kuvagalleriassa. 
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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
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Verstaskatu 1 20360 TURKU 

Puh. 020 746 3770
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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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            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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Eniten hirvien kanssa kolaroidaan syyskuussa. 
Riski törmätä hirvieläimiin kasvaa valaistuksen 
vähetessä. Onnett omuusriskiä lisää hirvien kii-
ma-aikainen liikehdintä, syyskuun lopussa al-
kava metsästys sekä hirvien siirtyminen talveh-
timispaikoille. Hirven kohtaa useimmiten met-
säisillä paikoilla, peuran ja kauriin lisäksi myös 
peltoaukeilla. Eläimet ylitt ävät tien useimmiten 
alavien metsäisten notkelmien, peltojen reuno-
jen sekä riista-aitojen päiden kohdalla. Suuri 
merkitys onnett omuuksien ehkäisyssä on tiel-
läliikkujien varovaisuudella, ennakoinnilla sekä 
ajonopeuden pitämisellä alle 80 km/h:ssa.

Hirvikolarit keskitt yvät isoimpien kaupun-
kien ympäristössä oleville sisääntuloteille 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on hir-
vieläimille luonnonoloiltaan eritt äin suotuisat 
olosuhteet. Hirville tyypillinen vuodenai-
koihin sidott u vaeltaminen rannikon ja sisä-
maan välillä tapahtuu rannikolla sijaitsevien 
vilkasliikenteisten valtateiden yli. Valkohän-
täpeura- ja metsäkauriskanta on yhä suotui-

sempien elinolosuhteiden myötä kasvanut 
räjähdysmäisesti ja on paikoin merkittävä 
liikenneturvallisuusongelma. Noin joka 10. 
hirvikolari ja noin joka 100. peurakolari on 
johtanut henkilövahinkoon. 

Hirvikolareiden tapahtumapaikkoja tar-
kasteltaessa nousevat tieosuuksista esille vt 
8 (erityisesti Nousiaisten ja Laitilan väli, Rau-
man pohjoispuoli sekä Porin ja Merikarvian 
väli), vt 9 Liedosta Kyröön, st 110 Muurlas-
ta Lahnajärvelle, vt 12 Lapista Euraan, vt 23 
Noormarkussa sekä mt 186 Muurlassa ja Kis-
kossa. Peurakolareita tapahtuu runsaasti ko-
ko ELY-keskuksen alueella aivan pohjoisin-
ta osaa lukuun ott amatt a. Salon ympäristön 
tiestö erott uu myös peurakolareiden tihenty-
minä. Lisäksi Pyhäjärven itäpuolella Köyliön, 
Huitt isten, Loimaan, Kosken, Pöytyän ja Ylä-
neen rajaamalla alueella peuraonnett omuus-
tiheys on varsin huomatt ava. Yksitt äisinä tie-
osuuksina erott uvat vt 8 Nousiaisten pohjois-
puolella ja Luvian seudulla, vt 12 Lapin koh-
dalla sekä mt 180 Paraisten pohjoisosassa.

Syksy saa hirvet 
liikkeelle

Kaavio 1: Hirvionnett omuuk-
sien kokonaismäärän kehitys 
12 kuukauden liukuvana kes-
kiarvona Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan maanteillä 
(Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen toiminta-alue) 
vuosina 2007-2011.

Peura on ponteva ponnistaja; yhdellä hypyllä ison ojan 
yli ja ”teeveehoon” paanalle. Onneksi ei näy autoja. 
Kuva Kari Nummila.
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Tarkkaavaisuus ja ajonopeus autoilijoiden 
keinoja
Hirvieläinvaara ei rajoitu pelkästään varoi-
tusmerkeillä osoitett uihin tienkohtiin. Onnet-
tomuuskuljett ajat kertovat usein jonkin muun 
seikan vieneen heidän huomionsa ennen 
hirveen törmäämistä. Tielläliikkujan keinoja 
törmäysten estämiseksi ovatkin jatkuva tark-
kaavaisuus sekä ajonopeuden pitäminen koh-
tuullisena – mielellään alle 80 km/h:ssa. Eri-
tyistä huomiota on syytä kiinnitt ää tieosuuk-
siin, joilla on hirvieläinvaroitus, riista-aitojen 
päihin sekä alaviin metsäisiin tienkohtiin, joil-
la hirvet tapaavat oleskella. Ajoreitin valinnal-
la ja matkan ajoitt amisella päiväsaikaan voi 
huomatt avasti vähentää riskiä joutua hirvi-
kolariin. Tienpitäjän tärkeimmät keinot eläi-
nonnett omuuksien torjumiseksi ovat edelleen 
varoitt aminen, riista-aitojen rakentaminen 
ja tienvarsien raivaaminen. Uusille pääteille 
rakennetaan myös yli- ja alikulkuja eläinten 
kulkureitt ien kohdalla. 

Hirvionnett omuuksien määrä on tasaantu-
nut - peuraonnett omuuksien määrä on jälleen 
kasvussa

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa hir-
vionnett omuuksien määrä on pysytellyt use-
amman vuoden 130–140 onnett omuuden ta-
solla. Vuonna 2011 hirvionnett omuuksia ta-
pahtui 140 (2010: 145 onnett omuutt a). Onnet-
tomuudet eivät vaatineet kuolonuhreja vaik-
ka niistä 11 johti loukkaantumiseen. Peura- ja 
kaurisonnett omuuksia rekisteröitiin vuon-
na 2011 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
maanteillä 1104, mikä kertoo selvästä kasvus-
ta edellisiin vuosiin verratt una (2009: 965 on-
nett omuutt a, 2010: 971 onnett omuutt a). Peu-
ra- ja kaurisonnett omuudet keskitt yvät etu-
päässä maan lounaisimpaan osaan. Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa tapahtui vuonna 
2011 lähes 40 prosentt ia koko Suomen peura- 
ja kaurisonnett omuuksista.

Jaakko Klang
liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kaavio 2: Peura- ja kaurison-
nett omuuksien kokonaismää-
rän kehitys 12 kuukauden 
liukuvana keskiarvona Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan 
maanteillä (Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen toiminta-alue) 
vuosina 2007-2011.

Illan hämyssä tielle ryntäävää peuraa on vaikea väis-
tää, jos nopeutt a on reippaasti. Peurat oppivat väistä-
mään autoa ehkä 1 000 vuoden harjoitt elun jälkeen. 
Kuva Kari Nummila
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Autojoukkojen Turun Kilta ry järjesti syys-
retken Kemiönsaarelle 8.9 2012. Ensimmäi-
nen kohteemme oli Söderlångvikin kartano, 
joka sijaitsee kauniilla paikalla Kemiönsaa-
ren eteläisellä puolella Dragsfj ärdiä, syvän 
Söderlångvikin lahden pohjukassa. Matkalla 
sinne näimme aurinkoisia merimaisemia ylit-
täessämme Lövön uuden ja korkean sillan. 
Ensiksi pääsimme nautt imaan MAJ-BRITT 
ISAKSSONin emännöimässä kahviossa mait-
tavat pullakahvit, kahvio oli tehty entiseen 
tiilinavett aan. Viereisessä tilassa oli paikal-
listen käsityöläisten valmistamia matkamuis-
toesineitä myyntiin, olivat kauniita katsella! 
Tilapuodista oli mahdollisuus ostaa tilan 
tuott eita kuten esimerkiksi omenoita, yrtt ejä, 
tomaatt eja tai kukkia kotiinviemisiksi ja näyt-
tiin niitä jonkinverran ostett avankin. Tähän 
Suomen suurimpaan omenanviljelykseen on 
varatt u Söderlångvikissä ja Tolfnäsissä noin 
21 hehtaaria. 15000 omenapuusta noin 7000 
on Söderlångvikissä. Kävelimme hiekkatietä 
pitkin päärakenukselle, jossa sijaitsee museo. 
Portin vieressä oikealla puolella on valkoisek-
si rapatt u autotalli, jonka eteläpäätyseinälle 
on kiinnitett y Helsingin Ruotsalaisesta Teat-
terista korjaustöiden yhteydessä 1930-livul-
la saadut neljä karyatidia  (=pylvään tavoin 
palkistoa kannatt ava naishahmoinenveistos), 

jotka olivat koristaneet teatt erirakennuksen 
Esplanadinpuoleista julkisivua.  Meille jäi 
hetki aikaa ennenkuin museo avautui, me 
kävimme kartanon merenpuoleisen seinustan 
portailla ott amassa ryhäkuvia ja ihailimme 
lahdelle avautuvaa merellistä syysmaisemaa.

Oppaamme LINDA KARLSSON kertoili 
meille kartanon historiaa. Vuonna 1927 Sö-
derlångvikin kartano siirtyi silloiselta omis-
tajaltaan Taalintehtaan osakeyhtiöltä päätoi-
mitt aja ja liikemies AMOS ANDERSSONille 
kesäasunnoksi. Tuolloin paikalla oli 1800-lu-
vun jälkipuoliskolla hirsistä rakennett u yksi-
kerroksinen talo, joka oli vuoratt u laudoilla 
ja se oli maalatt u punaiseksi. Taloa laajennet-
tiin pariin ott eeseen, ensin rakennett iin toinen 
kerros hirsistä ja se rapatt iin valkoiseksi. Toi-
sessa vaiheessa talon molemmille sivuille lii-
tett iin tiilestä rakennetut yksikerroksiset sii-
vet, joiden katt oparvekkeita reunustavat ma-
talat pylväskaiteet. Talon pituus on 47 metriä 
ja pinta-ala560 neliömetriä. Talossa on 34 hen-
gelle ruokasali, jossa Amos Andersson kes-
titsi vieraitaan ja ystäviään. Paljon tietoa op-
paamme Linda Karlsson kertoi ja myöskin 
ett ä Amos Andersson ei avioitunut koskaan, 
vaikka ei häneltä kauniita naisia puutt unut. 
Kartanossa on myös naisvieraille varatt u huo-
ne. Ja jos daami ehdott eli kihlojen ostoa niin 

Syysretki Kemiönsaarelle
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HYVÄÄ RUOKAA SOPPATYKEISTÄ 
JA PANNUISTA! 

Chef rotisseur 
Matti Niemelä

Yritykset, yhteisöt, perhejuhlat ym. 
Ruukinkatu 18 a 20540 Turku 

Puh./Fax: 02-237 4215 
GSM 0400-400857 
www.ah-matti.fi  

ah-mattipalvelu@co.inet.fi 

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 pie-
noisveistoksia ja grafi ikkaa. Amos Andersso-
nin historiallinen läsnäolo, taiteellinen silmä, 
mieltymys kauneuteen ja rakkaus rakennusta 
kohtaan näkyvät Söderlångvikin kartanon jo-
ka kolkassa. Tämä loi meille unohtumatt omia 
elämyksiä.  Aikamoinen poikamiehen paratii-
si, jossa Amos Andersson viihtyi ja viett i pal-
jon vapaa-aikojaan.

Siirryimme bussilla Kasnäs Paviljongiin, jos-
sa nautimme  HENRIIKA ENESTAMIN hen-
kilökuntineen kauniisti katt amien pöytien ää-
ressä maitt avan lounaan. Metsähallitus yllä-
pitää tätä ainutlaatuista luontokeskusta, jossa 
katt avien näytt elyiden ja fi lmiesitysten kautt a 
jokainen voi nähdä miltä saaristoluonto näyt-
tää niin vedenpinnan yläpuolella kuin sen 
alapuolellakin. Katsoimme ensin auditoriossa 
fi lmiesityksen, jonka jälkeen oppaamme VIL-
LE LAITINEN kokosi ryhmämme aulan sei-

nustalle suuren kartan äärelle ja esitt i sijain-
timme sekä kansallispuiston alueen rajat. Sa-
malla tuli selvitetyksi alueet, jossa matkailijat 
ja retkeilijät voivat käydä vapaasti opastetuil-
la reiteillä tai missä liikkuminen on kiellett y. 
Kiersimme näytt elyä oppaamme johdolla ja 
varsinkin merimetsosta ja minkistä esitett iin 
tiukkoja kysymyksiä ja mielipiteitä. Mainio 
kokonaisuus tiukassa paketissa, paljon asiaa 
ja informaatiota sekä ajateltavaa. Paluumat-
kalla Turkuun teimme vielä kierroksen Taa-
lintahtaan tehdasyhdyskunnan kautt a.

 Kauko
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Jenkkien  jättiapua
 

Suomessakin arvostellaan ja mollataan her-
kästi jenkkien meininkejä. Mutt a 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 historian-
tuntemus on pelott avan kehno, aloitett akoon 
1. maailmansodasta (1914-1918). Kun Saksa 
oli upott anut SS Lusitanian, kuoli siinä 128 
jenkkiä ja Yhdysvallat suutt ui tullen mukaan 
sotaan keväällä 1917 ja lähett i Eurooppaan to-
della suuria määriä joukkoja ja sota ratkesi sil-
lä.

Japanin raju hyökkäys Pearl Harborin  v. 
1941 toi jenkit taas Euroopan sotanäytt ämölle 
taistelemaan Saksaa ja Japania vastaan. Suo-
messa tunnetaan yleensä vain jenkkien iso 
osuus Normandian maihinnousussa, jonne se 
lähett i 21 divisioonaa miehiä.

Aivan tähtitieellinen on se luku, jolla USA 
autt oi N-liitt oa, jonka sotakestävyydelle apu 
oli ratkaisevaa. Sitä tuotiin niin Muurmans-
kiin ja Vladivostokiin ja myös maitse Iranin 
kautt a. Tässä muutamia lukuja: 495 000 ajo-
neuvoa (mm. kuorma-autoja ja jeeppejä),14 
975 lentokonett a, 8 075 traktoria, 7 053 pans-
sarivaunua, 1 900 höyryveturia, , 2,6 miljardia 
kiloa poltt oaineita, 4 478 116 000 kiloa ruokaa. 
Luvut ovat tosi järisytt äviä.

 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 venä-
läisositlaan mukana Punaisen torin suuressa 
voitonpäivän paraatissa. Tarkakavaiselle se 
kertoo ehkä aavistuksen siitä, ett ä eivät venä-
läiset suinkaan yksin lyöneet Saksaa.

N-liitt o joukkomurhautt i Itä-Puolassa 22 
000 puolalaista sotilasta, upseeria, lääkäriä, 

professoria ym sekä tuhatkunta juutalaista v. 
1940. Osa uhreista on haudatt u elävänä, sil-
lä joidenkin vainajien keuhkoista löytyi hiek-
kaa. Stalin oli suunnitellut myös suomalais-
ten suojeluskuntalaisten joukkotuhontaa juu-
ri Kätynissa sodan jälkeen, jos Suomi olisi pu-
donnut täysin polvilleen.

Kylmän sodan aikana USA:n läsnäolo Eu-
roopassa oli jopa Suomen turva! Näin väit-
tävät ainakin ruotsalaiset tutkijat, jotka ovat 
paljastaneet, ett ä Ruotsilla oli sopimukset 
NATO:n kanssa «pahan päivän» varalle, vaik-
ka Ruotsi esiintyikin julkisuudessa mukamas 
aivan erityisen puolueett omana.

Yhdysvallat yritt i ainakin avitt aa Suomea 
sodan jälkeen Pariisin rauhanneuvott eluissa 
todeten, ett ei Suomea saisi rankoa niin kovin, 
kuin oli suunniteltu. Tähän englantilaiset to-
tesivat, ett ä 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, et-
tä samakos tuo eli joutuu se Suomi kuitenkin 
käytännössä täysin Neuvostoliiton jyrän alle 
ajanoloon muun itäblokin tapaan!

Euroopan Unionin asukkaista yli 95 pro-
sentt ia 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 marginaa-
linen ryhmä. NATO:n jäsenmaita huolettaa 
nyt hiukan se, että jenkit ainakin osin 
supistavat toimintojaan Euroopassa. NATO-
maita eivät ole siis m.m. Suomi ja Ruotsi, joka 
on huolestunut Suomen puolustusvoimiern 
alasajosta. Ruotsalaisethan ovat valmiita tun-
nustamaan nurkn takana, ett ä «he ovat val-
miita taistelemaan viimeistä suomalaista soti-
lasta myöden».

Tämä perinne on vahva ja juontaa Ruotsi-
Suomen valtion ajoille 1600-luvusta lähtien. 
Ruotsalainen kirjasilija ja historioitsija Peter 
Englund toteaa kirjansa «Suuren sodan vuo-
det» (käsitt elee 30-vuotista sotaa 1618-1648) 
esipuheessa, ett ä hänen on vaikea saada ym-
märtämään nuoria ruotsalaisia historianopis-
kelijoita silloin olleen tällainen valtio. Eng-

Kolumni
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lund myöntää, ett ä sotaväenott o oli todel-
la paljon ankarampaa valtakunnan itäisessä 
kuin läntisessä osassa. Hän tunnustaa myös 
sen, ett ä kaikki, mitä euroopasta ryöstett iin 
sekä maine ja kunnia, kaikki ne jäivät Tukhol-
maan eikä niistä liiennyt ainakaan konkreett i-
sesti mitään itäisen osaan.

Paljon puhutaan, ett ä Ruotsi säästää sotilas-
menoissa. Yleinen asevelvollisuuskin heitet-
tiin romukoppaan. Ruotsi käytt ää puolustuk-
seen kuitenkin paljon enemmän rahaa kuin 
Suomi. Se on panostanut myös runsaasti ka-
lustoon. Ruotsilla on myös sukellusveneitä, 
joita Suomenkin puolustus nyt ehdott omasti 
tarvitsisi; merenpohjaan laskett u NordStrea-
min kaasupukten takia Venäjän sukellusve-
neliikenne kasvaa melkoisesti ja siinä näh-
dään tiett yjä vaaratekijöitä.

Joidenkin mielestä Suomi oli sotilaallisesti 
liitt ounut vuoteen 1991 saakka, jolloin N-lii-
ton kanssa oli voimassa YYA-sopimus. Nyt 
Suomi on ainakin sotilaallisesti liitt outumat-
ton, jonka sotilasdoktriini eli puolustusoppi 
on «itsenäinen, uskott ava puolustus ilman so-
tilaallista liitt outumista». Puolueett omia em-
me 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 NATO-
yhteensopivia. Presidenttiehdokkaat varoivat 
visusti ottamasta myönteistä kantaa NATO-
jäsenyyteen, jolla on joukossa varmasti 
kannatusta. 

Miten lie se uskott ava puolustus? Asiasta 
ollaan ainakin kahta mieltä. Prseidentt i Mart-

ti ahtisaari sanoi jo v. 2001 Porin Prikaatin ja 
Turun Sanomien seminaarissa kannatt avan-
sa NATO-jäsenyytt ä. Sitt emmin hän on muis-
tutt anut tavan takaa, ett ä ei pidä kysyä, mik-
si emme menisi NATO:oon, vaan miksi emme 
ole jo siellä. Hän arvioi, ett ä uussuomett umi-
nen ja asiantuntematt omuus ovat meillä pa-
himpina esteinä.

Maantieteellis-poliitt inen asemamme on 
sellainen, ett ä päätt äjät ovat katsoneet, ett ä 
meillä pitää olla poikkeuksellisen suuri - Eu-
roopan suurimpia - sotilaallinen reservi, jos 
vähänkään aiomme puolustaa koko maata. 
Kun Ruotsi karsii varuskuntia, se satsaa yhä 
enemmän Hemvärnetiin, meidän suojelus-
kuntamme malliin mukaiseen syteemiin, joka 
luotiin jo v. 1940 Talvisodan aikana. Hemvär-
netit toimivat myös NATO-maissa Norjassa ja 
Tanskassa kuten myös Suomen mallin mukai-
set lott ajärjestöt. Eikös olekin mielenkiintois-
ta!!!

Ruostissa Hemvärnetissä on 66 pataljoonaa 
ja noin 30 000 henkeä. Sitoutuneet harjoitt ele-
vat vuodessa 4–12 vrk. Aseet ovat kotinurkilla 
ja asekaapin avainta pitää joukkueenjohtaja.

Hemvärnet saa jalkeille äkkiä asiantunte-
van joukon vaikka sähkölinjoja korjaamaan 
lähitienoille.

Eipä olisi hassumpi systeemi meilläkään. 
Hyviä kokemuksia tällaisten joukkojen hom-
mista on Viron Kaitseliit  -joukoissa tai USA:n 
kansalliskaatissa m.m. luonnonkatastrofeissa 
autt amassa.

Ylläoleva kirjoitus on siis kolumni, jonka 
ajatukset menevät allekirjoitt ajan piikkiin ei-
kä kyse ole mistään killan virallisesta mieli-
piteestä.

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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Newprint 

Killan perinteinen 38. perheleiri pidett iin Kil-
lan järjestämänä Raasin Johtolassa. Kesän sää 
oli ollut eritt äin vaihteleva ja paikoin on sata-
nut ennätykselliset vesimäärät. Täksi viikon-
vaihteeksi oli luvatt u lämmintä ja paikallisia 
sadekuuroja. Leirimme muodosti tällä kertaa 
kahdeksan asuntovaunua/-autoa, Johtolan ja 
saunatuvan sisätilat sekä Nokkalan. Leirin 
sähköistys, asuntovaunujen ja –autojen pai-
koitus tehtiin reippaasti yhteisvoimin sekä 
sisätiloihin majoitt uvat tekivät parhaaksi kat-
somallaan tavalla sopivat makuupaikat. 

Leirin avaus suoritett iin juhlallisella lipun 
vaihdolla ja nostolla. Leirin isännyys vaihtui 
kun Kauko Saarinen luovutt i lipun Jorma Lin-
tuselle. Lipun nostajina toimivat Killan puheen-
johtaja Keijo Häkkinen ja Jorma Lintunen. 

Minna ja Petri Lintula olivat aloitt aneet 
saunojen lämmityksen jo aikaisemmin ja ei 
sitt en muuta kuin saunomaan, naiset isoon 
edustussaunaan ja miehet pieneen vanhan-
ajan maalaissaunaan. Raasijärven vesi oli tällä 
kertaa melko lämmintä, mutt a ei kovin ruske-
tusta aiheutt avaa.

Saunomisen jälkeen Johtolan salissa oli yh-
teinen kahvitilaisuus ja lapsille mehua. Kah-
vit tykötarpeineen tarjosi Anna-Liisa ja Heik-
ki Salmola kiitokseksi 70-vuotispäivien muis-
tamisesta, taidett iinpa siinä samalla muistella 
muitakin 70-kymppisiä. Tilaisuuden avaus-
puheen piti leirin isäntä Jorma Lintunen ja 
läsnä meitä oli 29 henkilöä. 

Johtolan pöydät ja penkit sivulle ja aloitet-
tiin illan tanssit, solisteina olivat kitaristi Jor-
ma Lintunen ja hanuristi Raimo Törmä. Tans-

Raasin perheleiri 17.–19.8.2012
sit jatkuivat puoliin öihin asti. Makkarat gril-
latt iin tanssitauolla ulkona kalliolla olevassa 
grillissä. Yöllä Raasijärven pinta oli aivan pei-
li ja taivaalla oli elokuinen kuutamo eli ”kelit” 
olivat tosi mahtavat.

Lauantaiaamu alkoi verkkaisesti Jorman ja 
Kaukon suoritt aessa lipun noston. Minna Lin-
tula oli aloitt anut hernekeiton keiton jo aamu-
varhain nykyaikaisella soppatykillä, joka oli 
saatu lainaksi Porin Prikaatista. Päivän kilpai-
lutoiminta aloitett iin Jorman ja Timo Hörkön 
rakentaessa ”ampumaradan” ilmakivääriam-
muntaa varten ja ammunnan valvojana toimi 
Jorma ja Timo. Heli Lintunen järjesti lapsille 
mölkyn heitt okilpailun. 

 Tämä oli ensimmäinen kerta kun leiriläiset 
tekivät hernekeitt olounaan leirillä, mestarei-
na tässä olivat Lintulan ja Aholan perhe. Her-
nekeitt o oli eritt äin maukasta, olihan sitä kei-
tett y monta tuntia, suuret kiitokset keitt äjälle. 

 Lounaan jälkeen jatkoimme päivän kilpai-
lutoimintaa, mukana oli kiltalaisia vaarista 
lapsiin. Kaukon tekemä perhekohtainen kil-
pailu suoritett iin luontopolkuna Johtolas-
ta Sotilaskotiin. Kilpailu perustui eläinten ja 
sarjakuvasankarien tunnistamiseen sekä esi-
neiden muistamiseen. Sotilaskodissa juotiin 
tietenkin munkkikahvit ja nuoremmat söivät 
jätskit. Kilpailutoiminta jatkui vielä tulitikun 
heitolla, pitänee todeta tämäpä vasta taitolaji. 

Pienen odott elun jälkeen seurasi päivän ko-
hokohta: tulosten julkistaminen. Kaikissa la-
jeissa jaett iin palkinnot parhaiten menesty-
neille sekä perhekilpailussa jumbo-palkinto. 
Kaikki mukana olleet lapset palkitt iin.
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Perhekilpailu: 1. Lintula 2. Ahola 3. Hämäläi-
nen/Paasikivi, Jumbo Hörkkö.
Ammunta: Naiset 1. Anne Paasikivi 2. Marika 
Ahola 3. Minna Lintula ja Miehet 1. Jouni Lintu-
nen 2. Jorma Lintunen 3. Petri Lintula. 
Tulitikun heitt o: 1. Jouni Ahola 2. Jouni Lintu-
nen 3. Keijo Viinanen. 
 

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

kuivatt ua itsemme siirryimme aloitt amaan 
”lätt ykarnevaalit” ne paistett iin pannuil-
la avotulella grillissä Johtolan kalliolla. Tuli 
siinä varmaankin syötyä jos toinenkin lätt y, 
kiitos Lintulan ja Aholan perheelle.Tämän jäl-
keen grillatt iin vielä makkarat. Illan tassit par-
ketilla ja nukkumaan mentiin hyvissä ajoin.

Sunnuntaiaamuna aloitett iin leirin purka-
minen ja paikkojen siivous sekä lopuksi ha-
laukset yhdessä vietetystä viikonvaihteesta 
Raasin korvessa. Leiri saatiin luovutuskun-
toon, niin voitiin aloitt aa kotimatka. Leirillä 
kävi osanott ajia yhteensä 36, mukana vaaris-
ta lapsiin. Kiitos teille kaikille mukana olleil-
le ja voin todeta ett ä yhteistyöllä se onnistui 
jälleen kerran. Erityiset kiitokset ansaitsevat 
tietysti Lintulan ja Aholan perhe sekä solistit. 
Suuret kiitokset Porin Prikaatille, joka mah-
dollisti leirimme vieton Raasissa.

Joutselan Antt i teki lauantaipäivän toimin-
nasta videon, käypä katsomassa Killan nett i-
sivuilla.

Kauko S
Kuva: Kauko Kaskinen 
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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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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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Edellisessä Vetoakselissa julkaistun ristikon ratkaisu

A S U T U S A H N E M I K E
L A M A A L T A L A A D U T
O N P A V E I K E Ä A U T O
K O I T E N K E L I S T O A
A V O T U L I V I N O T N
S A T O A N N A N P O V E T

O O I P A N A
K O L O T U S A
A R O S K A N T
T A T U U L A T

V U N I A S U
H A S S A N K

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

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

Bussi startt aa kello 14 Tuomiokirkon edestä, 
bussin täytt ää iloiset ja hymyileväiset ihmi-
set. Ympärilläni käy iloinen puheensorina ja 
bussi lähtee ajamaan kohti Tamperett a. Mat-
kan aikana saamme kuulla MS-yhdistyksen ja 
Autokillan edustajia, pidämme vessatauon ja 
otamme kyytiin Loimaalta lisää teatt erimat-
kalaisia. Tampereelle päästyämme menem-

Äskett äin 70 vuott a täytt änyt ev.ltn. evp/mv Markku 
Laurinen kertoo liitt yneensä 30 vuott a sitt en Auto-
joukkojen Turun kiltaan, kun siellä tuntui olevan 
mukavaa porukkaa. Loimaan Mellilästä kotoisin oleva 
ja siellä ikänsä asunut Laurinen on armoitett u tarinan-
kertoja. Hän viljelee niin rakasta isänmaan kamaraa 
kuin huumoriakin, jota hän jalostaa persoonallisen 
omintakeisesti. Siihen sekoitt uu joskus pieni pirulli-
suus tai ainakin oivaltamisen vaatimus, joka pakott aa 
vastapuolen terästämään hoksott imiaan. Kaiken hän 
höystää loppujen lopulta kumminkin lempeydellä ja 
myötäelämisellä eli empatiakyvyillään. Salon-Loimaan 
osaston varapuheenjohtaja Voitt o Suvila kiinnitt i 
Markun rintapieleen killan 30-vuotisesta jäsenyydestä 
kertovan merkin Loimaan Töpinässä (sotaveteraanien 
toimistossa) pidetyssä juhlahetkessä. Kuva: Kari Num-
mila.

Teatterimatka
me ruokailemaan Holiday Inn:in ravintolaan 
nautt imaan kulinaristisista herkuista ja sitt en 
jälkiruuaksi Tuhkaa ja teräviä komedia, voiko 
parempaa menyytä enää ollakaan. Sen ver-
ran pitää tästä komediasta mainita, ett ä se oli 
nauratt ava ja ositt ain myös itkett ävä eli nau-
lan kantaan meni jälleen teatt erikappaleen 
valinta. Nyt jää taas Tampere taaksemme kun 
suuntaamme takaisin kotia kohti, tässä oli 
kyllä Tamperett a taas riitt ämiin! Kotimatka 
taitt uu mukavasti, varsinkin kun tarjolla on 
Pito Pirjon herkkusämpylöitä ja vilvoitt avia 
juomia edulliseen hintaan, lisäksi on vielä 
mahdollisuus ostaa kotiin viemisiksi niille, 
jotka eivät matkalle päässeet mukaan esimer-
kiksi saunatontt u. Ja kun retkeltä onnellisina 
palataan voi sänkyynsä mukavasti kellahtaa. 
Hauska päivä takana ja apu yhdistyksellem-
me valtava. Ensi vuonna reissuun taas iloisina 
suunnataan!

Åsa Knuutila 
14v./MS- yhdistys
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Pitkänlinjan kiltalainen Onni Sarjomaa täytt i 70v. 
Kiltaveljet Porista, Huitt isista, Loimaalta, Salosta ja 
Turusta (yhteensä 11 henkeä ) kävivät juhlakalua on-
nitt elemassa 3.11.2012. Kuvassa Onni pitämässä kiitos-
puhett a onnitt elijoille. Kuva: Arto Wallenius.

Kauko Saarisen viett äessä 70 v. syntymäpäiviään Poris-
sa 6 . 10 , hän sai vastaanott aa killan hallituksen myön-
tämän TIMANTTIMERKIN. Kaukoa oli onnitt elemas-
sa 30 kiltalaista. Kuvassa oikealta: puheenjohtaja Keijo 
Häkkinen, kunniapuheenjohtaja Toivo Hannunen ja 
juhlakalu Kauko Saarinen. Kuva: Arto Wallenius.

Killan “pojat” pitivät alakoululaisten liikennevalis-
tus- ja polkupyöräkisatapahtuman syyskuussa muun 
muassa Loimaalla Hirvikosken koululla 1–6 luokille, 
joista kaksi alinta luokkaa osallistuivat ilman polku-
pyörää tapahtumaan (eivät saa vielä turvallisuusyistä 
tulla pyörällä kouluun). Tuukka Maunula (kuvassa) on 
3. luokan oppilas ja hän tykkäsi kovasti tapahtumas-
ta  kuten Tuukan opett aja Sinikka Vainio ja koulun 
rehtori Kari Mäki-Mantila. Heidän mukaansa tapah-
tuma tuo tervetullutt a ja hyvää vaihtelua lasten liiken-
neopetukseen. 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.

LIIKENNEVALISTUS RYHMÄ

pyytää vapaehtoisia avustajia varuskunnissa annett aviin liikennevalistus tapahtumiin.
Tapahtumissa on mukana turvavyökelkka, törmäysvaaka ja kännilasit sekä video-

osuus auditoriossa. Tapahtumia on Säkylässä, Pansiossa ja Niinisalossa kaksi kertaa 
vuodessa joten tapahtumapäiviä on 16–18 kertaa vuodessa. Yhteen tapahtumaan tarvi-
taan 7 henkilöä sen sujuvaan läpiviemiseen.

Nyt olen tekemässä yhtenäistä ns. reservilistaa helpott amaan soitt okierrosta ryhmän 
kokoamiseksi.

Ilmoitt audu kiltaveli Antt i Aholalle puh.0400-437455 tai email. ahola.antt i@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 

Kiltamme nett isivut ovat uudistu-
neet!

Käyhän katsomassa

www.ajkturku.net

Porin osaston perinteinen jouluglögi, 
-puuro ja kahvitilaisuus PATY-
toimistolla 
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.Ilmoitt utu-
minen viim. 5.12 toimistoon 02 2377945. Myös 
naiset ovat tervetulleita !!!

Perinteinen lauluilta Kaarinan 
Autokoulussa
Perjantaina 11.01.2013 klo 18.00 alkaen ko-
koonnutaan taas  yhteiseen lauluiltaan Os-
karinaukio 3 C Kaarina. Laulavat kiltalaiset 
joukolla kokeilemaan äänihuulien toimintaa. 
Ilmoitt autumiset killan toimistoon viimeis-
tään 9.1.2013 puh. 02 2377945

Keskusautohalli Oy
Vierailu käynti Keskusautohallin uuteen 
henkilöautojen myyntipisteeseen torstaina 
17.01.2013 klo.18:00 Rieskalähteentie 75 Tur-
ku. Vierailuisäntänä myyntipäällikkö Mat-
ti Vira. Ilmoita tulostasi killan toimistoon 
viimeistään keskiviikkona 9.1.2013 puh.02 
2377945

Tutustumismatka Kalanti-
Uusikaupunki suunnalle
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää tutus-
tumismatkan torstaina 7.2.2013. Tutustumme 
Kalannissa levylämmönsiirtimiä valmista-
vaan VAHTERUS OY:hyn ja Veteraanimu-
seoon. Ruokailemme Uudessakaupungissa 
AHOSKASSA. Mahdollinen tutustuminen 
viereiseen kalalaitokseen. Lopuksi tutustu-
taan ja maistellaan VAKKA-SUOMEN PIEN-
PANIMO OY:n tuott eita. Ilmoitt autumiset 
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.

Vierailu Ypäjän hevosopistolle 
torstaina 21.02.2013
Ypäjällä klo 11.00 aloitamme hevosurheilu-
museoon tutustumisella ja Siitt olamäen kier-
roksella oppaiden mukana. Päivän aikana on 
ruokailu oppilasravintola Ratsumestarissa. 
Lisäksi kiinnostuneilla on mahdollisuus osal-
listua ratsastukseen klo 14 – 16. Osallistujia 
täytyy olla vähintään 10.

Päivän aikana vierailemme myös hevos-
opiston yhteydessä olevalla taiteilija Katja 
Hannulan Artippos herkkukaupassa. Kau-
passa on hänen ideoimiaan tuott eita kuten 
maalauksia, painokuvia ja postikortt eja. Kus-
tannukset lasketaan osallistujamäärän mu-
kaan.

Ilmoitt autumiset killan toimistolle puh. 
022377945. Lisätietoja Voitt o Suvila puh. 050-
3287865 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 POHJOIS-
LATVIAN  MATKA  3–7.6.2013 (ma–
pe)
Kohteina monta mielenkiintoista paikkaa 
esim. olutt ehdas, automuseo, Metsäveljien 
tila, maanalaiset bunkkerit... Matkalla pääs-
tään ajelemaan myös vanhoilla paloautoilla, 
tankeilla ja sähköautoilla.

Majoitukset 1x Tartt o, 1x Vöru, 2x Riika. 
Lisätietoja seuraavassa lehdessä. Tiedustel-
la voit jo Arto Walleniukselta 044 2927233 tai 
Voitt o Suvilalta 050 3287865.
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Turun Killan syyskokoukseen 22.9 Heikkilän soti-
laskotiin oli saapunut 60 kiltalaista kuulemaan mie-
lenkiintoista esitelmää ja osallistumaan kokoukseen. 
Kuva :  Arto Wallenius

Kokouksessa esitelmöi sydän- ja verisuonitautien do-
sentt i Timo Savunen. Kuva:  Arto Wallenius

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

Samuli Hartt io Salosta  jatkaa Autojoukkojen 
Turun killan Salon-Loimaan osaston puheen-
johtajana ensi vuonna. Loimaalla pidetyssä 
syyskokouksessa valitt iin varapuheenjohta-
jaksi myös edelleen Voitt o Suvila sekä sihtee-
riksi Jaakko Kallionpää, kumpikin Loimaal-
ta. Osaston hallitukseen valitt iin lisäksi  Sa-
losta Samuli Telenius sekä Loimaalta Heikki 
Mäki ja Risto Kylä-Utsuri. Osasto on tiiviisti 

Harttio jatkaa
mukana myös killan 50-vuotisjuhlallisuuksi-
en järjestelyissä, kun tehtäviä jaetaan pääkil-
lan "ulkopuolellekin". Hartt io toi kokouksen 
alussa  esille sen tunnetun seikan, ett ä killan 
jäsenkunta on aika iäkästä. Nuorta polvea on 
kuitenkin ymmärrett ävästi vaikea saada mu-
kaan laajoin joukoin, kun työ- ja perhe-elämä-
kin pitävät kiinni.
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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
Sydämelliset kiitokseni AJK:n Turun Killalle saa-
mastani huomionosoituksesta merkkipäiväni joh-
dosta.

Heikki K. Tuominen
AJK:n Turun Killan perustaja  jäseniä.

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

Kauko Saarinen

Suuret kiitokset merkkipäiväni huomioimisesta 
AJK Porin osaston , Loimaa - Salo osaston ja Turun 
pääkillan edustajille, jotka kävitt e minua onnitt ele-
massa 3.11.2012

Onni Sarjomaa

KIITOKSET muistamisesta merkkipäivänäni.
Jaakko Antt ila

KIITOS muistamisesta!                          Kai Sundberg

KIITÄN muistamisesta!            Olavi Jaakko Lahtinen

KIITOS muistamisesta
Valto Mäkinen

Kiitokset muistamisesta
Mauno Havia

Pentt i Heikkilä kiitt ää muistamisesta 75-vuotispäi-
vänään

PALJON KIITOKSIA muistamisesta merkkipäi-
vänäni.

Erkki Einola

KIITÄN Autojoukkojen Turun kiltaa muistamises-
ta merkkipäivänäni.

Pentt i Tamminen

KIITOKSET muistamisesta merkkipävänäni
Matt i Viitanen

95 vuotta
Haarnimo, Aarne  23.2. Turku

85 vuotta
Aavasalo, Ensio Vilho 16.12. Turku
Suominen, Erkki Einari 11.1. Karkkila
Salminen, Eino  15.2. Sauvo

80 vuotta 
Halonen, Tauno Juhannus 19.12. Turku
Peltola,Turkka Juhani 8.1. Turku
Stenij, Kai  8.2. Raisio
Ahonen, Kauko Johannes 22.2. Turku

75 vuotta 
Mäki, Jouko Uuno Johannes 6.12. Loimaa
Koivu, Yrjö Johannes 9.12. Turku
Joutsela, Antti  12.12. Paattinen
Jokinen, Pauli  24.12. Alastaro
Mattila, Jukka Ilmari 28.12. Vantaa
Lindström, Tarmo Leo 29.12. Lieto
Varjonen, Reijo Armas 7.1. Turku
Saarinen, Asko Valentin 15.1. Hietamäki
Niiniaho, Tarmo  17.1. Raisio
Kastari, Jussi Ilmari 8.2. Huittinen
 

70 vuotta
Saloranta, Seppo  29.12. Salo
Uttula, Jorma Antero 5.12. Rusko
Lehtinen, Kaarlo  26.12. Pori
Männistö, Jaakko Aukusti 27.12. Sastamala
Saarnio, Kauko  7.2. Laitila
Lauren, Raimo Juhani 10.2. Turku
Mäkelä, Jaakko  11.2. Kyrö
Nenonen, Matti Johannes 13.2. Kaarina
Laaksonen, Jaakko Gunnar 14.2. Piikkiö
Kunnas, Rauno Henrik 16.2. Kuusisto
Harala, Veikko Pellervo 17.2. Lokalahti
Erkko, Esko Kalervo 24.2. Luvia
Mäkelä, Tuomo Juhani 28.2. Loimaa

60 vuotta 
Putus, Hannu  8.12. Riihikoski
Valli, Harri Valdemar 24.1. Lapinneva
Ojala, Ilpo Tapani  26.1. Huittinen 

50 vuotta 
Tuomola, Timo Tuomo 1.1. Littoinen
Vehviläinen, Kari Leo 2.1. Merikarvia
Roitto, Jukka-Pekka 2.1. Turku
Sydänmaanaho, Jaakko Olavi 2.1. Kaarina
Rindell, Harri Vilho 8.1. Turku
Luukkala, Sakari  14.1. Terttilä
Luoto, Hannu Kalevi 25.2. Laitila
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Päivystysvuorot 1.12.–28.2.2012 
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 €

Joulukuu 
5.12.2012 B. Ahti - A. Wallenius
12.12.2012 A. Ahola Pikkujoulu Heikkilän soti-

laskoti (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 S. Toivonen - A. Wallenius
13.2.2013 A. Joutsela sotilaskoti (tsto kiin ni)
20.2.2013 A. Ahola - E.Huisko
27.2.2013 A.Hämelä - R. Koskinen  
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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.


