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AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA RY:N TIEDOTUSLEHTI 

  AKSELIVET

Likimain 50 kiltalaista oli innostunut lähtemään tutustumiskäynnille Keskusautohallin Oy:n uuteen Turun 
toimitaloon. Toimitusjohtaja Heikki Hedmanin esitelmän aikana saimme nautt ia maitt avat tulokahvit, jonka jäl-
keen lähdett iin tutustumaan talon nykyaikaisiin tiloihin . Kuvassa asiakaspalvelupäällikkö Timo Vento esitt elee 
kiltalaisille korjaamotiloja, taustalla oikealla myös myyntipäällikkö Matt i Vira. Kuva: Antt i Joutsela
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VETOAKSELI 1 / 2013Päätoimittajalta
Osaava reservi käyttöön!

Julkishallintoa – niin kunnissa kuin valtiolla-
kin – piinaa rahapula eli jatkossa on leikatt a-
va, luovutt ava  ja karsitt ava, kun aina ei voi 
korott aa veroja tai taksoja eikä elämiseen ole 
tervett ä käytt ää lainarahoitusta.

Siviilissä puhutaan niin sanotusta kolman-
nesta sektorista, johon parhaimmillaan voi 
kuulua omakin kiltamme  – niin kuin se itse 
asiassa käytännössä kuuluukin valtaisan lii-
kennevalistustyön ansiosta.

Puolustusvoimat kamppailee pian ankaran 
säästökuurin kynsissä, kun muun muassa va-
ruskuntia lakkautetaan. Siihen on pakollinen-
kin syy eli ikäluokkien pienentyminen.

Ruotsi on lakkautt anut niin varuskuntia 
kuin pakollisen asevelvollisuudenkin. Kun 
koko maata sielläkin puolustetaan, avuksi tu-
lee miehistön osalla yhä vankemmin Hemvär-
net – kodinturva- tai suojeluskuntajoukot, jot-
ka perustett iin Suomen suojeluskuntien mal-
lin mukaan Talvisodan aikaan v. 1940.

Hemvärnetiin sitoutuva on vuodessa 4 – 12 
vuorokautt a kertaamassa taitojaan. Sotureilla 
on varustus aseita ja joukkueajoneuvoja myö-
den kotikonnuilla. Suomen mallin mukaan  
hemvärnet toimii myös Norjassa ja Tanskassa. 
Suomesta Pohjoismaihin saatiin malli myös 
yhä toimivista lott ajärjestöistä.

On valtava  vahinko, ett ä tiett y poliitt inen 
painolasti on estänyt Suomessa perustamasta 
uudelleen erityisen tärkeitä suojeluskunta- ja 
lott ajärjestöjä – millä nimellä niitä sitt en kut-
sutt aisiinkin.

 Suojeluskunnissa toimivat keskenään kaik-
ki reserviläiset sotilasarvoista riippumatt a – 
toisin kuin  nykyisissä yhä valitett avan usein 
tehdään. Liitt ojen yhdistyminenkään ei ole 
näköpiirissä.

Suomessa toimii 
kourallinen maa-
kuntakomppanioi-
ta. Kertausharjoi-
tukset ovat mini-
missä eli osaava ja 
motivoitunut reser-
vi ei juuri pääse ker-
taamaan, eikä sille annett avia toimia ”omin 
päin ” järkevästi harjoitella.

Onneksi tämä toimett omuuden tila purkau-
tuu lähivuosina siitäkin syystä, ett ä sotilasop-
pimme osa ”koko maan puolustamisesta” ei 
toteudu ilman  tehokkaitt a ja todella kustan-
nustehokkaita paikallisjoukkoja!

Väitän, ett ä hirviporukkamme loistavalla 
maastotuntemuksella ja kaikilla muilla tai-
doillaankin ja ruutiaseillaan olisi käytännössä 
kova paikallispuolustaja entisen Metsämaan 
kunnan (Loimaata) 9 200 ha:lla huolimatt a sii-
tä, ett ä keski-ikämme on aika korkea.

Jopa pimeätoimintakin onnistuu, sillä kaa-
doimme äskett äisellä jahtikaudella 505 peu-
raa (!) melkeinpä yksinomaan hämärässä, pi-
meässä tai kuutamolla  laadukkailla kiikari-
tähtäimillä varustetuilla aseillamme. Tämä to-
distaa jotain yli 40-henkisestä porukastamme.

Sidostesukan metsämalainen perustaja 
Lauri Mölsä alkoi ampua 12-vuotiaana suo-
jeluskunnassa. Hän lähti Talvisotaan varus-
teinaan m.m. oma suojeluskuntakivääri, sk:n 
sarkapuku ja sk-reppu jossa oli myös 500 pat-
ruunaa.

Nyt on korkea aika hyödyntää osaavaa re-
serviä, jolle voi ja kannatt aa antaa toiminta-
valtuuksia ja –mahdollisuuksia. Joukko osaa 
ja haluaa  kantaa vastuuta.

Kari Nummila
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Hyvät kiltaveljet ja -sisaret. On kulunut vuosi 
Killan puheenjohtajakaudestani. Aloitt aessa-
ni aprikoin tulevia haasteita, mutt a yhteistyö 
Killassa on sujunut hyvin ja olen saanut kilta-
laisilta vahvaa tukea.

Kiltalaiset nyt on alkanut killan 50-vuo-
tisjuhlavuosi. Toivon runsasta osanott oa 
50-vuotisjuhlaan VPK-talolla 23.11. 2013. Siel-
lä voimme tavata autokomppaniassa palvel-
leita automiehiä ja muita kiltalaisia muistele-
massa niin armeija- kuin kilta-aikoja juhlan 
merkeissä.

 HYVÄÄ JUHLAVUOTTA!

KEIJO HÄKKINEN
Puheenjohtaja 

Puheenjohtajan 
palsta

Rieskalähteentie 75, TURKU puh. 0207 218 100

Turun alueen valtuutettu myynti-, huolto- ja varaosapavelu seuraaville merkeille:

VOLVO, RENAULT, DACIA, HYUNDAI ja ISUZU

TERVETULOA PALVELEVAAN
AUTOTALOON!
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Kolmiosainen jutt usarja liikenneturvallisuu-
desta: turvallisuusongelmista, riskitekijöistä 
ja millainen on ihmisen kestokyvyn mukai-
nen liikenne.

Osa 1: Mikä on 
ongelma?
Tieliikenne on tärkeä osa yhteiskuntaa. Toisin 
kuin laiva- ja lentoliikenteessä, tieliikentee-
seen useimmat ihmiset osallistuvat päivitt äin 
tienkäytt äjinä. Tieliikenteen turvallisuusris-
kejä onkin vaikeampi käsitellä muihin liiken-
nemuotoihin verratt una. Muissa liikenne-
muodoissa turvallisuusriskit on jo pystytt y 
minimoimaan turvallisuutt a edistävien jär-
jestelmällisten toimenpiteiden avulla ja sovel-
tamalla selviä sääntöjä ja määräyksiä, joiden 
rikomista ei sallita. 

Tieliikennejärjestelmän turvallisuuden pa-
rantaminen on tärkeä yhteiskunnallinen ta-
voite. Tieliikenteessä satt uu nykyään paljon 
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan 
johtavia onnett omuuksia. Vakava liikenne-
onnett omuus on tietysti suuri järkytys paitsi 
osallisille itselleen, myös heidän läheisilleen, 

ystävilleen ja tutt avilleen. Sen vaikutukset 
ulott uvat koko yhteiskuntaan terveydenhuol-
lon ja vakuutusyhtiöiden osallisuuden kautt a. 
Liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumi-
set liikenteessä ovat näin ollen suuri ongelma, 
jolta ei voida ummistaa silmiä.

Keskeisenä ongelmana ovat kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen johtavat onnet-
tomuudet tieliikenteessä. Ongelman ratkai-
semiseksi on luotu nollavisio. Tavoitt eena 
on, ett ei kenenkään tarvitse loukkaantua va-
kavasti tai kuolla liikenneonnett omuudesssa. 
Nollavisio on saanut laajaa kannatusta koko 
yhteiskunnassa. Välitavoitt eeksi Suomessa on 
asetett u enintään 218 liikennekuolemaa vuon-
na 2014. Monilla eri tahoilla toteutetut onnis-
tuneet toimet ovat vieneet kehitystä oikeaan 
suuntaan. Koko maata koskevien liikennetur-
vallisuuskysymysten ratkaisemiseen on pa-
nostett ava entistäkin vahvemmin. Tarvitsem-
me entistä laajempaa kannatusta. On myös 
pyritt ävä ymmärtämään paremmin niiden 
asenteiden ja käytt äytymismallien painoar-
voa, jotka johtavat liikenneturvalliseen toi-
mintaan.

Tieliikenne on yleisin syy sekä aikuisten 
ett ä lasten kuolemaan johtaneisssa onnett o-

Liikenneturvallisuus - 
mistä on kysymys?

■ Alle 24-vuotiailla 
suomalaismiehillä 
on erityisen suuri 
riski kuolla liiken-
neonnett omuudes-
sa. Tässä ryhmässä 
liikenneonnett o-
muudet ovatkin 
nykyään yleisin 
kuolinsyy.
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muuksissa. Tieliikenteessä loukkaantumiset 
ovat nykyisin niin yleisiä, ett ä niistä on tul-
lut yksi keskeisistä kansanterveysongelmis-
ta. Liikenneonnett omuuksia tapahtuu päivit-
täin. Useimmat niistä ovat vain peltikolarei-
ta. Ennalta ehkäisevän työn painopisteeksi on 
kuitenkin otett ava juuri vakaviin loukkantu-
misiin tai kuolemaan johtavat liikenneonnet-
tomuudet. On paljon tärkeämpää vähentää 
liikenteen aiheutt amien henkilövahinkojen 
määrää kuin vähentää liikenneonnett omuuk-
sia kaiken kaikkiaan. Alle 24-vuotiailla suo-
malaismiehillä on erityisen suuri riski kuol-
la liikenneonnett omuudessa. Tässä ryhmässä 
liikenneonnett omuudet ovatkin nykyään ylei-
sin kuolinsyy.

Jaakko Klang
Liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Jos kolaroit, 
säilyvätkö bonuksesi?
LähiTapiolan kasko- ja liikennevakuutuksissa on nyt uusi Bonusturva. 

.

Tervetuloa asioimaan kanssamme!
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YRITYSLASKENTA   LAVERNA  OY
AUKTORISOITU   TILITOIMISTO

    *    KAUPPAREKISTERI  ASIAT
    *    YRITYSKIRJANPIDOT

Raisiontori  5, 21200  Raisio
Puh. 02- 4380201, mail. laverna@saunalahti. i

 www.isannointi-saarto.fi 

Isännöimme lukuisia liikekeskuksia ja arvokiinteistöjä 
aivan Turun keskustassa. Isännöinti-Saarto vaalii 
turkulaisia perinteitä ja pitää huolta siitä, että Turun 
arvokiinteistöjen pitkät perinteet jatkuvat vielä kauas 
tulevaisuuteen. 

 Uudenmaankatu 6 a 1, 20500 Turku 
Puh. 02 511 8500 
Fax  02 469 3115 
 

 Isännöinti-Saarto Helsinki Oy 
Käenkuja 8 A 46, 00500 Helsinki 
Puh. 010 5251180

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

_________________________________________________________



9

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

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.

AUTO
NTTILA

OSTAMME JA MYYMME 
HYVÄKUNTOISIA AUTOJA

Tuotekatu 12, 21200 Raisio 
(Myllyä vastapäätä)

Ari Anttila
0500 532305

Arto Anttila
0440 532305

(02)430 8000

Kysy kiltavelietua!
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Lämpöpumppujen asennukset
-Ilma –Ilma
-Ilma-vesi
-Maalämpö

Päivystys24 h
Puh . 0208-820 665

 

TILAUSAJOT KOTI JA ULKOMAILLE
Kts netistä : www.matkaviitala.fi
14 21.4 Hollanti tulppaanimatka
29.4 6.5 Makedonia, Bulgaria, Albania
SOITA 02 766 9294, LOIMAA
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LAUKKU-CENTER
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■ Killan pieni muotoinen “ joulu juhla “ vietetiin 
Heikkilän vintillä 12 joulukuuta johon osallistui 25 
kiltalaista. Kuva: A. Wallenius

Killan teatt erimatka  Tallinnaan Viron Kan-
sallisoopperaan katsomaan Imre Kalmanin 
Mustalaisruhtinatarta päätett iin siinä vai-
heessa, ett ä siitä ei erikseen ehditt y laitt aa 
ilmoitusta Vetoakseliin. Killan nett isivuilla 
matkasta oli kyllä tietoa. Meitä oli mukana 
reissussa neljäkymmentä teatt erinystävää, 
joista suurin osa kuuluu kiltaamme. Matka-
seuraksi saatiin Loimaalta muutamia viron 
kielen opiskelijoita. Heiltä itse asiassa aloite 
tulikin tähän matkaan.

Oopperan varsinainen näytt ämöestradi oli 
maailmankuulu Estonia -teatt eri. Tämä  väri-
käs operett i kesti peräti kolme tuntia. Varsi-
naisena esityskielenä oli viro, mutt a sukulais-

kansan kieltä taitamatt omien apuna oli eng-
lanninkielinen tekstitys. Operett iin saatiin hy-
vä tuntuma jo mennessä laivamatkalla, kun 
Heikki Mäellä oli mukanaan operetin suo-
menkielinen teksti, jonka hän luki meille. Tätä 
operett ia luonnehditaan yleisesti “loistavaksi, 
intohimoiseksi ja herkäksi” teokseksi.

Voitt o Suvila

Mustalaisruhtinatar 
nähtiin Tallinnassa
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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 



16

 
 
 
 

 

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

www.muurinen.fi 
3

www.bioteekki.fi

www.k1katsastajat.fi

ON SE NIINHELPPOA!Luuri käteenja varaamaan.

K1-Katsastajat | www.k1katsastajat.fi

Puheluhinnat:
Kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puh + 3,2 snt/min. 
Matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

Katsasta nyt - 
maksa myöhemmin

Varaa oma katsastusaikasi0306 100 100www.k1katsastajat.fi

kkkk
0000

ww
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Kasvoton mies: Vladimir Putinin nousu Venä-
jän valtiaaksi. Otava 2012, kirjoitt anut Masha 
Gessen, suomentanut Matt i Kinnunen, 320 s.

Meillä kaikilla on luultavasti oma käsityk-
semme Vladimir Putinista ihmisenä. Hänes-
tä on rakennett u kansallissankari; Venäjälle 
vältt ämätön, huipputarmokas monitaituri ja 
järkähtämätt ömän vahva johtaja.

”Vladimir Putin ponkaisi valtaan tunte-
matt omuudesta ja viett i koko aikuisikän-
sä salaisen ja salailevan instituution sisällä. 
Niinpä hän on pystynyt hallitsemaan hänes-
tä levinneitä tietoja paremmin kuin juuri ku-
kaan nykypoliitikko.”

Putin vartt ui Leningradissa, jossa hänet 
nuorena tunnett iin kulmakunnan tappelu-
pukarina ja ”koviksena”. Elämäkertansa kir-
joitt ajalle hän rehenteli vuonna 2000 seuraa-
vasti:

”Miksi teidät otett iin nuoriin pioneereihin 
vasta kuudennella luokalla? Olivatko asiat 
todella niin kehnosti?”

”Tietenkin. En ollut pioneeri, olin huligaa-
ni.”

”Teeskentelett ekö te?”
”Koetatt eko loukata minua? Olin oikea 

roisto”.
Monta vääntöä, paljon juonitt elua sekä Ve-

näjän sekaisen tilanteen hyväksikäytt öä tar-
vitt iin siihen, ett ä KGB-taustainen eversti 
nousi Leningradin pormestarin apumiehestä 
presidentiksi vuonna 2000.

Niin hätkähdytt äviä sivujuonteita tässä 
kirjassa paljastetaan, ett ä minulle tuli mie-
leen MAINILAN LAUKAUKSET, joilla pieni 
Suomi lavastett iin suuren maailman silmissä 
näytt ämään hyökkääjältä ja Talvisodan aloit-
tajalta. 

Kekkonenkin on sanonut , ett ä ”asiat ote-
taan niin, miltä ne näytt ävät” ja jotkut saa-
vat totuuden näytt ämään valheelta ja päin-

Kilta veljen kirja-arvio

”Kasvoton mies” riisuu
Putinin kaavuistaan

vastoinkin tarvitt aessa. Minusta tuntuu, ett ä 
itänaapurilla tätä tarvett a on ollut meitä use-
ammin.

Olin jo ainakin itselleni luvannut, ett en 
enää kirjoita näitä kirja-arvosteluja, mutt a 
kiltaveli Arto Wallenius toi tämän kirjan ja 
antoi runsaan viikon aikaa rustata siitä tari-
naa lehteen. Hän katsoi sen tarpeelliseksi.

Täytyy myöntää, ett ä tämän kirjan lukemi-
nen ott i lujille. Usein oikein puistatt i ja inhot-
ti, mutt a jos haluatt e lukea jotain inhott avaa: 
juonitt elua, viekkautt a ja häikäilemätöntä 
vääryytt ä, niin siitä vaan!

JORMA VILJANEN
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Turkulainen Antt i Ahola, 69, arvostaa kiltatyö-
tä ja killan toimintaa, johon hän ott aa innolla 
osaa muun muassa liikennevalistustyössä. Äs-
kett äin hän osallistui Säkylän Huovinrinteellä 
Porin Prikaatissa tammikuun kokosaapumi-
serän liikennevalistusiltoihin, joissa peräti 944 
alokasta sai arvokasta tietoa liikennekäytt äy-
tymisestä.

On tietysti eritt äin vaikea puhua numeroina 
tämän liikennevalistustyön tuloksista, mut-
ta silti uskomme killassa kyllä vahvasti työm-
me tuloksellisuuteen. Kyllä tämä niin minulle 
kuin muillekin  on ihan sydämen asia,  sillä 
tiedämme hyvin kuinka suuria henkisiä, ruu-
miillisia  ja tietysti aineellisiakin menetyksiä 
ja seuraamuksia liikenneonnett omuuksista ai-
heutuu. Mielellään tässä työssä on yhtenä mu-
kana, kun tietää tämän tuott avan kuitenkin tu-
losta varusmiesten parissa – parhaimmillaan 
joku voi varjeltua pahalta loukkaantumiselta 
tai jopa kuolemalta. Kyllä tästä työstä tulee it-
sellekin ihan hyvä mieli, Antt i korostaa.

Antti innolla mukana
liikennevalistuksessa

– Olemme saaneet kantahenkilökunnalta 
sellaista palautett a, ett ä varusmiehet saatt a-
vat sotilaskodissa kertailla kokemuksiaan ja 
ajatuksiaan saadusta liikenneopetuksesta vie-
lä viikonkin kulutt ua tapahtumasta. Tämähän 
kertoo siitä, ett ä emme tee suinkaan turhaa 
työtä.

 Antin erityinen vastuualue on Saaristome-
ren meripuolustusalueen varusmiehet Turun 
Pansiossa, mutt a hän on usein mukana myös 
Porin Prikaatin valistustilaisuuksissa. Hän 
kuljett aa peräkärryllään törmäyskelkkaa.

Antt i uskoo, ett ä niin törmäyskelkka, vaaka 
kuin kännilasitkin havainnollistavat konkreet-
tisesti sen, kuinka rajusti fysiikan laita törmä-
ystilanteessa oikein vaikutt avat. Antin ollessa 
vuorossa Säkylässä, sinä iltana koulutuksen 
kävi läpi 244 varusmiestä, joista vain seitse-
män onnistui kännilasien kanssa kulkemaan 
esimerkiksi palloradan, niin, ett ä sai pallon 
heitett yä ämpäriin. Tämäkin käytännön testi 
kertoo tekijälleen, kuinka alkoholi heikentää 

■ Matt i Sillanpää (vas) ja Antt i Ahola ovat valmiina 
lähett ämään varusmiehen kokemaan, miltä törmäys 
tuntuu jo nopeudessa 7 km/h.
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rutiineja ja refl eksejä.
– Kyllä siinä kuulijan naaman vetää vaka-

vaksi, kun kertoo, ett ä esimerkiksi 50 km/h  
äkkipysäyksessä satakiloiseen kuljett ajaan 
kohdistuu ainakin 4000 kilon painovaikutus. 
Moni ei ole tullut ajatelleeksi, ett ä takapenkin 
matkustajan turvavyö on tosi tärkeä jutt u. Ko-
larissa  takana istuvat  törmäävät eteenpäin 
hirveällä painolla, jos turvavyötä ei älytä käyt-
tää.

Antt i palveli 2. Erillisessä Autokomppani-
assa, josta hän kotiutui siviiliin vuonna 1965. 
Hän liitt yi hetimmiten autojoukkojen kiltaan-
kin, mutt a hänen osallistumisensa killan toi-
mintaan jäi vähäpätöiseksi. Kun kymmenkun-
ta vuott a oli kulunut, hän jätt i jäsenmaksunkin 
maksamatt a.

– Automiehiä kun ollaan, niin automieshen-
ki oli kuitenkin tallella ja siksi päätin lähteä 
uudelleen mukaan kiltatoimintaan ja se tapah-

tui sitt en vuonna 2007. Siitä lähtien olen ollut 
mukana varusmiesten liikennekoulutuksessa 
ja viime aikoina jonkin verran myös matkailu-
autoihmisten tilaisuuksissa kertomassa näis-
tä samoista asioista. Kyllä tässä yksi rouvakin 
kyseli huolestuneena, ett ä onko semmoinen 
kaksitoistakiloinenkin koira syytä laitt aa val-
jaisiin törmäystilanteen varalta. Hän vakuutt i, 
ett ä valjaat hankitaan.

Antt i arvostaa killan yhteisöllisyytt ä ja hän 
osallistuu myös usein killan matkoille ja tutus-
tumisreissuille, joilla hänen mukaansa pääsee 
moniin semmoisiinkin paikkoihin, jonne ovet 
eivät avaudu vältt ämätt ä yksityishenkilönä.

Antt i teki 42-vuotisen  elämäntyönsä Hart-
wallin aluehuoltajana, jonka tehtäviin kuului 
asentaa ja pitää huoli siitä, ett ä oluthana- ja ja-
kelujärjestelmät toimivat ja ovat kunnossa an-
niskelupaikoissa.

– Tämä haastatt elu tehtiin puhelimella ja 
Antt i vastaisi oululaisesta hotellissa, joka toi-
mi välietappina ja yöpymispaikkana  Lapin 
hangille hiihtoreissulle ajeltaessa.

- Ei tämän hotellin hanaolut tunnu olevan 
ihan oikeassa maussaan.  Vika voi olla niin-
kin pieni, ett ä hanan nokkaa ei ole muistett u 
pestä päivitt äin ja ”likaan” on sitt en pesiyty-
nyt huonoa makua jätt ävää töhnää. Huollon 
laiminlyöminen kostautuu, vaikka ei sitä  tie-
tysti  jokainen kulutt aja osaa aistia suussaan, 
Antt i sanoo.

KARI NUMMILA

■ Heikki Mäki selvitt ää varusmiehelle “känniradan” 
systeemiä eli lasit silmille ja merkitt yä viivaa pitkin 
siirtelemään palloja kohteesta toiseen sekä yritt ämään 
lopulta saada pallo koriin heitt ämällä.
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Matin historiapalsta
 

Loimaalainen kiltalainen Matt i 
Sillanpää on innokas historianhar-
rastaja ja tutkija, joka on tällä ker-
ralla poiminut jäljempänä olevan 
aineiston eri lähteistä.

Vuod elta 1915 on olemassa tilasto 
autonomistajista Loimaalla. Se on 
nimeltään ”mekaanisten kulku-
neuvojen tilasto” vuodelta 1915. 
Tilasto tehtiin aikanaan Venäjän 
armeijan käskystä. Loimaalaisia 
autonomistajia oli tuolloin viisi 
kappalett a:

Anders Nyholm, kauppias, Vilja-
koski, Peltoisi

Frans Yrjö Nahi, kirjakauppias, 
Vesikoski, Wäinölän palsta

Osakeyhtiö Loimaa, Vesikoski, 
Seppälä

K.N. Talonen, entinen talollinen, 
Peltois, Airola palsta

Ott o Vänni, leipuri, Vesikoski, 
Seppälä

Ott o Wänni oli ensimmäinen Pu-
nakaartin päällikkö Loimaalla 
Marraskuussa 1905, Tammikuu-
hun 1906, jolloin Punaisen kaartin 
päälliköksi valitt iin Osuuskau-
panjohtaja Frans Herman Koski-
nen, ollen Loimaan Punakaartin 
Päällikkö sen kieltämiseen saakka 
Syyskuussa 1906.

Outoa, ett ä on kuolleiden luett e-
lossa. 

Wänni  Ott o Adolf Leipuri 
22.6.1872  17.4.1918, Loimaa. Hä-
meenlinnassa  murhatt u. 

■ Starling autoja valmisti Star Motor Company 1906 - 1909. Paljon 
tunnetumpi tehtaan auto merkki on Star. Kuvassa Juho Salonen 
poseeraa auton ohjauspyörän takana. Starligista on toinenkin kuva 
myöhemmältä ajalta. Se on nykyään Museoviraston kuva-arkistos-
sa. Kuvanott ohetkellä auton omisti loimaalainen kauppiaan poika 
Yrjö Nuotio ent. Nyholm. Hän oli ostanut sen käytett ynä 1914.

■ Loimaan viides auto, ostett u käytett ynä 1914. Omistaja Yrjö Nuo-
tio ent. Nyholm kauppiaanpoika.
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 dieseltekniikan 
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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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Maanpuolustus on sellainen asia, ett ä siitä ei-
vät poliitikot suostu juuri koskaan kertomaan 
totuutt a. Asiaan ovat vielä vaikutt amassa niin 
sanotut ”yleiset syyt”. Toisaalta esimerkiksi 
aika harva kansanedustaja edes ymmärtää 
asiasta juuri muuta kuin ”tirin tatt aria”.

Useimmat niistä poliitikoista, jotka ihan oi-
keasti ymmärtävät (niitäkin toki on !!!), pi-
tävät suunsa kiinni opportunistisista syistä. 
Luullaan, ett ä pitää vaieta joko oman henki-
lökohtaisen tai sitt en puolueen kapean edun 
nimissä unohtaen kansakunnan etu eli pelä-
tään – syystä tai syytt ä – seuraavissa vaaleissa 
käyvän huonosti puolueelle tai ainakin itselle.

Opportunismi tarkoitt aa siis kulloisenkin 
tilanteen hyväksikäytt öä luultua, vallitsevaa 
olotilaa myötäillen eli tehdään ”pelin politiik-
kaa” moraalisista näkökohdista piitt aamatt a.

On tott a, ett ä on vaikea todistaa tai kumo-
ta esimerkiksi sitä sotilasdoktriinimme eli 
sotilasoppimme perusteissa olevassa mai-
ninnasta ”uskott avasta puolustuksesta”; 
ihan oikeasti senhän voi testata vain sodassa! 
MUTTA aika moni tunnustaa ”nurkan taka-
na”, ett ä tott a kai näin pienellä valtiolla – ku-
ten yleensäkin – eli Suomea vaivaa turvalli-
suusvaje, joka käy yhä pahemmaksi sotako-
neiston hinnan noustessa.

Tuo vaje voidaan korjata vain yhdellä pää-
töksellä: se on Pohjois-Atlantin puolustusliit-
to NATO, jonka turvassa on jo yli 95 % EU-
kansalaisista.

 Pääesikunnan operaatiopäällikkö, kenraa-
liluutnantt i Mika Peltonen totesi taannoin, et-
tä puolustusvoimakeskustelussa esiintyy pal-
jon virhetietoa, sillä strategisista syistä kan-
salle ei voida kaikkea kertoa.

Olikin erityinen ilo kuulla ihan äsket-
täin Helsingissä Maanpuolustustiedotuksen 
suunnitt elukunnan seminaarissa PV:n tiedus-
telupäällikkö, lippueamiraali Georgij Alafu-
zoffi  n rohkeaa ja kaunistelematonta puhett a.

Hän puhui Venäjän ja Suomen uhista ja to-
tesi lopuksi vienon hymy saatt elemana: Suo-
messa ei voi tuuditt autua siihen, ett eikö idäs-
tä voisi tulla sotilaallinenkin hyökkäys.

 Henkinen vääntöhän sieltä päin voimistuu 
jatkuvasti - tämä näkyy ja kuuluu mediassa.

Turvallisuusvajetta on!
No, rehellisyys maan perii. Suuri venäläi-

nen kirjailija F.M. Dostojevski sanoi , ett ä to-
tuudella on tapana ylösnousta, ennemmin tai 
myöhemmin!

Venäläinen vallankumousjohtaja Lenin oh-
jeisti joukkojaan sloganilla ”toistakaa ja tois-
takaa valheita, niin ne muutt uvat lopulta to-
tuudeksi”. Slogan ei toiminut ikuisesti –on-
neksi!

Alafuzoffi  lla on kantt ia sanoihinsa, sillä hän 
jos kuka tuntee Venäjän sukutaustansa ja kie-
lenhallintasakin puolesta. Hänen erityisestä 
kyvykkyydestään kertoo tosi paljon sekin, et-
tä N-liiton aikana, hänen onnistui päästä ve-
näläisten oikeaan sotakorkeakouluun, josta 
hän selvisi priimuksena – mahtava suoritus!!!

Enpä ole ennen kuullut sotilaan tai polii-
tikon suusta näin rehellistä puhett a tai ehkä 
sentään: PV komentajalta, kenraali Ari Puhe-
loiselta kysytt iin tv-uutisissa Venäjän puolus-
tusvoimien komentajan Makarovin puhee-
seen kommentt ia siitä, miksi Suomi harjoitt e-
lee ja painott aa varuskuntiaan juuri Itä-Suo-
meen. Kenraali vastasi silmänkään rävähtä-
mätt ä: me harjoitt elemme siellä, missä se on 
tarkoituksenmukaisinta ja vain puolustusso-
taa. Siinäpä se on!

Uhasta suorastaan huutaa se, ett ä meil-
lä on Länsi-Euroopan suurin sota-ajan jouk-
ko 350 000, taannoin 500 000 ja lähivuosina 
230 000. Ajatelkaapa tätä.

Kansliapäällikkö Pertt i Torstila pohti semi-
naarissa, miksi emme päässeet YK:n turvalli-
suusneuvoston vaihtuvaan jäsenkuntaan, jol-
la on vain 2 % (!) päätösvallasta – pysyvillä 
98 %.

Lobbaamiseen kului 2 milj. euroa. Huk-
ka meni kai enemmänkin. Samalla uhratt iin 
maamiinat, erityisen hyvä ja halpa pelotease, 
josta Venäjä ei luopunut, ei tietenkään. Taus-
talla lie se pyrkimys, ett ä Tarja Haloselle oli-
si saatu hieno vakanssi. Oli selvä, ett ä NATO-
maat olivat Luxemburgin takana.

Tällaisia ajatuksia tällä kerralla.

KARI NUMMILA 
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Turun Merkki-Mitali Oy
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Loimaalaiselle järjestelmäasiantuntijalle Jari 
Suvilalle, 43, esitett iin kutsunnoissa ensin 
asevelvollisuuden suoritt amista Huovinrin-
teelllä Porin Prikaatissa.

Toisin kuitenkin kävi, kun nuorukainen itse 
arveli, ett ä 2. Erillinen autokomppania Turus-
sa olisi hänelle sitt enkin mieluisampi palve-
luspaikka kuin Säkylä. Kutsuntalautakunta ei 
pannut hantt iin ja niinpä Jari alkoikin vuoden 
1989 kesäkuussa ”astumaan teit’ isäin”.

Jari muistelee, ett ä hänen hakeutumisensa 
autojoukkoihin ei ollut suinkaan mikään isän 
”määräys”, vaan hänen itsensä oma ajatus ja 
ratkaisu.

Tott akai silläkin oli jokin merkitystä, et-
tä isäni oli palvellut 2. Erillisessä autokom-
ppaniassa. Hänellä ja sedälläni oli silloin au-
toliike Loimaalla. Tein yhden kaverin kanssa 
semmoisen tietokoneohjelman, jolla voitiin 
hoidella auto- ja varaosatilaukset suoraan ul-
komaille. Se oli ihan pioneeri- ja pilott ityötä 
Fordien piirimyyjien parissa. Niinpä meihin 
otett iin yhteytt ä ja muun muassa suuri auto-
liike Stockman-Auto halusi kanssamme yh-
teistyöhön. Siinä oli vaan semmoinen pulma, 

Jarikin halusi isänsä 
jäljille automieheksi

ett ä soitt o Helsingistä tuli vain yhtä päivää 
aiemmin, kuin minulla oli palvelukseenastu-
mismääräys autokomppaniaan.

Jari kertoo miett ineensä, miten hänen elä-
mänuransa olisi muotoutunut, jos tuo Stock-
man-Auton yhteydenott o olisi tullut esimer-
kiksi vasta varusmiespalveluksen jälkeen.

Säkylään kaksi eri reissua
Säkylään Jarin tie johti kuitenkin pariinkin ker-
taan ”sotaväkireissun” aikana; ensin oli vuo-
rossa autosotamiehenä taisteluharjoituksiin 
perehtyminen Säkylässä 3. Jääkärikomppani-
assa, kun Turussa ei annett u varsinaista tais-
telukoulutusta. Tämän jälkeen palatt iin Tur-
kuun, kunnes  sitt en koitt i uudelleen lähtö ja 
paluu Säkylään eli reservialiupseerikurssille.

Hiukan huumorilla Jari sanoo varusmies-
palveluksesta olleen ainakin se hyöty, ett ä hä-
nen ei tosiaankaan tarvitse miett iä, voiko hän 
istua isonkin auton ratt iin; miehellä on niin 
sanott u ajoneuvoyhdistelmän kuljett amiseen 
oikeutt ava kortt i ja se on voimassa ainakin 
vuoteen 2039 saakka!

Ryhmänjohtajana Jari toimi Heikkilässä 
muun muassa ajoneuvoyhdistelmän opett aja-
na komppanian autokoulussa.

Hän muistaa, kuinka kutsunnoissa ”kapitu-
lantt i” heitt i hänen autojoukkotoivomuksen-
sa päälle kommentin, ett ä menet siellä sitt en 
vaikka toimistohommiin, jos ajaminen ei suju 
kunnolla.

Vaihtoehtoja ratinvääntöön
– Meillähän oli siellä semmoinen systeemi, 
ett ä jos ajoneuvoyhdistelmän kuljett aminen 
ei kaverilta oikein luonannut, niin seuraava 
vaihtoehto oli sitt en pelkän ”nupin” ajami-
nen. Jos sekään ei ollut autosotamiehen omin-
ta homma, niin sitt en yritett iin henkilöauto-
puolta. Jos siinäkin oli huomautt amista, niin 
sitt en miestä kutsuivat toimistotyöt.

■ Jari Suvila toivoo, ett ä reserviläiset voisivat nykyis-
tä enemmän päästä harjoitt elemaan yhtä tärkeätä 
sotilaan perustaitoa eli ampumista.
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– Yksi mieleenjäänyt armeija-
ajan kuorma-ajoneuvo oli venäläi-
nen Ural, jossa oli 6-pyöräveto. Sen 
kanssa kuljett ajan piti olla tarkkana, 
jott a sen sai käyntiin pakkasaamu-
na. Se vaati omat temppunsa kuskil-
ta kuten kaksoispoljento isompaan 
vaihtaessa tai kaksoiskytkin pie-
nempään pykälään pyrkiessä.

Jari arvelee, ett ä hän kykenisi kyl-
lä edelleenkin kuljett amaan ajoneu-
voyhdistelmää ja heitt ää huumoril-
la, ett ä kyllähän semmoista ”junaa” 
on helppo peruutt aa, kun perävau-
nu kulkee samaan suuntaan, kuin 
kääntää vetoauton pyöriä eikä siis 
nurinperin.

Jarikin on kuullut väitt eitä siitä, 
ett ä automiehet ovat laiskaa sakkia. 
Hän tyrmää kuitenkin tällaiset väit-
teet toteamalla, ett ä ainakin heillä 
oli Heikkilässä vaativat ja hyvinkin 
vastuulliset hommat.

– Paljon joudutt iin suunnitt ele-
maan ja valvomaan jo aamusta alkaen, kun 
pääosa porukoista täytyi kuljett aa aamuisin 
yöpymispaikasta eli Pääskyvuoren kasarmeil-
ta Heikkilän kasarmille, josta ei löytynyt tar-
peeksi majoitustilaa komppanian reilusti yli 
300 varusmiehelle.

Hän toteaa myös sen, ett ä esimerkiksi hen-
kilöauton kuljett aja on ”herra ja hidalgo” sil-
loin, kun hän kuljett aa vaikka kuinka korkea-
arvoista upseeria. Kuski määrää autossa ja sil-
lä selvä.

Hänen palvelusaikanaan ei ollut vielä käy-
tössä alkomitt areita vaan ”luonnonmenetel-
mä”: esimerkiksi lomalta palaessa ”henki ei 
saanut haista”, sillä ajokomentojahan voi tulla 
ihan milloin vain yötä myöden ja miehen täy-
tyi olla täydessä ajokunnossa kaikkina vuor-
kaudenaikoina. Kyllä siellä väkisinkin kehit-
tyi porukan vastuuntunto.

Jarilla oli yhdessä vaiheessa mielessä myös 
siirtyminen Saaristomeren meripuolustus-
alueen hommiin ajo mestariksi Korppooseen 
Gyltön linnakesaarelle. Siinä oli vähän muka-
na nuoren miehen tieto siitä, ett ä tältä paikal-
ta varusmiesalikersantt i lähti pääsääntöisesti 
siviiliin reservin kersantt ina. Sinne hän ei kui-
tenkaan päätynyt palvelemaan.

Jari on ollut jonkin kerran kertaamassa ja 
suoritt anut monta MPK:n kurssia. Vuonna 
1994 hänet ylennett iin kersantiksi ja viime 
vuoden itsenäisyyspäivänä oli vuorossa yksi 
jämä lisää eli hänestä tuli reservin ylikersantt i.

Innovatiivista oppimissysteemiä
Jarilla on erityisen mielenkiintoinen vaativa 
siviilityö Satakunnan ammatt ikorkeakoulun 
Huitt isten toimipisteessä, jossa hän on yhte-
nä vetäjänä ja suunnitt elijana ”sähköisessä” 
tradenomikoulutuksessa, jossa voi opiskella 
joko paikan päällä tai reaaliajassa kotonaan 
tietokoneen avulla ja estyneenä ollessaan kai-
ken voi saavutt aa vielä ”nauhoitett una”.
 –Tämä systeemi kehitt yy ja kasvaa kaiken ai-
kaa. Meidän oppilaitamme on esimerkiksi ka-
uimpana Libyassa ja Turun saaristossa. Maan-
tiede ei ole siis esteenä; puolet oppilaistamme 
on läsnä täällä Huitt isissa ja puolet opiskelee 
”maailmalla”. Tämä on ekologinenkin systee-

■ Jari Suvilan taustalla näkyy muistomerkki, joka tun-
netaan joko Vesikosken tai Paperitehtaan taisteluna 
vuoden 1917 marraskuun suurlakon jälkeisen kahakan 
muistomerkkinä. Kahakassa kuoli kaksi suojeluskun-
talaista ja ainakin yksi punakaartilainen. Kuva: Kari 
Nummila
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Pakoputket
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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

mi. Odotamme, ett ä tämä kasvaa todella isok-
si bisnekseksi, johon olemme saamassa toivon 
mukaan lisää resursseja myös valtiolta, m.m. 
Tekesiltä on anomuksia vetämässä.

Jari kuuluu AJK:n Turun kiltaan, jossa hän 
osallistuu m.m varusmiehille annett av aan lii-
kennekoulutukseen.

Hän odott aa myös osallistumismahdolli-
suuksia kehitt yvään paikallisjoukkojen toi-
mintaan.

– Esimerkiksi reserviläisammunta kiinnos-

taa. Kun päivätyö on aika kaukana asuinpaik-
kakunnalta ja työpäivätkin välillä aika pitkiä. 
Ampuminen vaatii tiivistä keskitt ymistä ja se 
olisi todella hyvää ”katkaisuhoitoa” työelä-
män tuott amaan stressiin. Tott akai siinä on 
tärkeänä pointt ina myös tämä maanpuolus-
tuksellinen pointt i, Jari korostaa.

KARI NUMMILA
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Newprint 

■ Porin prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen vieraili killan toimistolla 4.12.2012, aiheena killan toiminta 
varuskunnissa ja automieskurssilaisten palkitseminen. Kuvassa vasemmalta pj. Keijo Häkkinen, eversti Juha 
Pyykönen, toiminnanjohtaja Björn Ahti ja kunniajäsen, evl. Kari Paarma. Kuva : Arto Wallenius
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Autojoukkojen Turun Kilta on autojoukoissa 
palvelleiden perinnekilta.

Tämä vuosi on Killan 50-vuotisjuhlavuosi 
ja Turun Kilta haluaa palkita automiehiä an-
siokkaasta varusmiespalvelusta, totesi killan 
puheenjohtaja Keijo Häkkinen palkitessaan 
Porin Prikaatissa kotiutuvia varusmiehiä.

Autojoukkokiltojen Liitt o ry on myöntänyt 
Turun Killan esityksestä automiesristin ansiok-
kaasti palvelleelle: 

Kersantt i Aapo Juhani Heikkiselle

Palkittiin porilaisia

■ Killan puheenjohtaja Keijo Häkkinen oli Säkylän 
varuskunnassa varusmiesten kotiutt amistilaisuudessa 
3.1.2013 palkitsemassa palveluksessa ansioituneita 
automiehiä. Kilta oli anonut ensimmäisen kerran 
Automiesristiä Autijoukkokiltojen liitolta, parhaalle 
autokoulutuksen saaneelle varusmiehelle. Ristin sai 

Autojoukkojen Turun killan palkinnot:

Kersantt i Olkkonen Ossi Oskari:   Killan 
kunniakirja ja kalvosinnapit

Korp. Lehtinen Henri Risto Tapani:  Killan 
kunniakirja ja v solmiopidike

Korp. Äijälä Esko Eino Kalevi:  Kirja Puolus-
tusvoimien Autovarikko

Korp. Venho Jere Pett eri:  stipendi

Vehon palkinto:
Korp. Koivisto Teemu Valtt eri:  Kunniakirja 
ja lahja

kersantt i Aapo Juhani Heikkinen. Kuvassa puheenjoh-
taja Häkkinen kiinnitt ää Automiesristiä kotiutett avan 
kersantt i Heikkisen rintapieleen ja toimitusta taustalla 
seuraa Prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen. 
Kuva: Jarkko Tuominen
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Tykistöprikaatin kotiuttamistilaisuudessa 
3.1.2013 palkitut varusmiehet:
Killan stipendi ja 2.Er.AutoK historiikki
Korpraali Juuso Salo

Killan kunniakirja, kalvosinnapit ja 2.Er.Au-
toK historiikki
Kersantt i Teemu Packalén

Killan kunniakirja, solmiopidike ja 2.Er.Au-
toK historiikki
Korpraali Lassi Mäkinen
Korpraali Joonas Rannikko

Veho Hyötyajoneuvot kunniakirja, historiikit 
Johtotähti Suomen Teillä ja 2.Er.AutoK 
Korpraali Kalle Ollila

Saaristomeren meripuolustusalueen 
kotiuttamistilaisuus 3.1.2013
Saaristomeren meripuolustusalueen kotiut-
tamiskahvitilaisuudessa 3.1.2013 palkitt iin 
Matruusi Miska Lummi huolto-  ja kuljetus-
komppaniasta.

Autokillan palkinnon Killan kravatt ipidik-
keen ja Autokomppanian historiikin kävi luo-
vutt amassa killan varapuheenjohtaja  Arto 
Wallenius.
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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.

Palvelemme
joka päivä!

Kerttulantie 4 21200 RAISIO
p. (02) 438 3380

www.raisionykkosapteekki.fi

Avoinna ark 9 – 20
la 9 – 16
su 12 – 16
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Edellisessä Vetoakselissa 
julkaistun ristikon 
ratkaisu

Kyseisenä pakkaspäivänä oli Pst-Panssarin-
torjuntakillan (RAIMO SALO) ja Varsinais-
Suomen Viestikillan (ERKKI RENBERG) 
järjestämä kaikille kiltalaisille tarkoitet-
tu yhteinen joululounas jokilaiva SVARTE 
RUDOLFILLA. Aluksi tarjoillun höyryä-
vän kuuman jouluglögin jälkeen pääsimme 
nautt imaan notkuvan joulupöydän herkul-
lisista antimista, joita käytiin useampaan-

Joululounas 8.12.12
kin kertaan hakemassa. Vatsan ollessa jo 
täysi niin vielä nautitt iin kupillinen kahvia/
teetä joulutortun kera jälkiruuaksi. Muka-
va “yhteiskillallinen” parinkymmenen eri 
kiltalaisen kanssa vietett y ruokailuhetki, 
johon useita autokiltalaisiakin osallistui.
Herkutt elemassa mukana ollut 

Kauko 

A S K I L U V A T A

R I I S T E A R O S

E N S O T O L P P A

A I S T I T M A A T

P I I L I T

T U T I T E S S U T

A N I M A I V A T A

S A L A U T A H T U U T I T

S I L I U S A A R I K O L I

I S I S K A T T I A K R O N

I U L O K E V A S O N T A

K A S T I K L I S E I T

I Ä H A U T A L A A T A T

E T I K A T U P E A L A K U

L A L E O P U S K I L L I

I K Ä I H M I S E T R U O T U

S N A I N L A K I J U

P E R U S O L L I S T O A T

O J I T U S A I N A A U K I

K A I T A L U S K A S K A S

K M A T O M E L A A K N E

A S U A S U A T A I N O A T
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AUTOMAA RAISIO
Nikkarinkatu 1
Huolto ja Automyynti

OSTA

NYT!!
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Ristikon on laatinut Tuuli Rauvola, pitkän linjan ristikon tekijä Turusta. Ratkaisu seuraavassa numerossa. 
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 TA
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  “PITKÄ-
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LIUKAS-
TELEVA

  JOR-
 MAN
SUKUA

 PO-
LETTI

NOR-
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 NEN

SODAN
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H Y-
V I Ä

OPETUS-
  LAPSI

KYLMIÄKUKA?

-PELI

  KULU

JÄTE

HUONOJA
   NAISIA
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     TUN-
   KEUTU-
    MISIA
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  TA-
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  SET

HIK

HIK

TWAIN

VASTA-
VÄITE

TEKNO-
 LOGIA-
 YHTIÖ

KIELI

 SUO-
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KENTTÄ

SUOJAT
 LOU-
NAAT

RENGAS-
 MAISIA

KOEPAIKKA

MAHAT

OVI

ABC

�

�

”

”

OSTA

NYT!!

+T

ARVO-
 SOIT-
TIMIA

  SEU-
 RAA-
  VAT
  MU
KANA

www.ristikkotuuli.fi
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Tulevaa toimintaa 
KILTA-ilta huhtikuussa 10.4.2013 
keskiviikkona klo 18 Heikkilän 
sotilaskodissa. 
Jarmo Vuola Vuola-yhtiöistä kertoo jousituk-
sen ja iskunvaimentimien vaikutuksesta ajo-
turvallisuuteen.

Amadeus Kaarina-Teatterissa 
19.4.2013
Kaarina-Teatt erin 30-vuotisjuhlanäytelmä 
Amadeus perjantaina 19.4. kello 19.00. Hinta 
16,00 euroa sisältää väliaikakahvin ja pullan. 
Ilmoitt autumiset Killan toimistoon puh. 02 
237 7945 ja maksu Killan tilille FI42 5316 0820 
0188 83 viimeistään 13.3. Kaarina-Teatt erin 
osoite on Viipurintie 118, Kaarina. Lyhyen 
matkan vuoksi ei ole yhteiskuljetusta. Lippuja 
on varatt u 50 kpl.

Autojoukkojen Turun Kilta ry 
järjestää tutustumismatkan tiistaina 
7.5.13 Hämeenlinnaan. 
Ensimmäinen kohteemme on Panssari-
museo Parolassa, ruokaillaan Kirstulan 
Kartanossa omalla kustannuksella (23,-/h 
ruokailu+kartanokierros historiikkeineen ) ja 
lopuksi käymme MILITARIA-museossa. Yh-
teiskuljetus linja.autolla, joka lähtee killan toi-
mistolta klo 8.00. Matka maksaa 40,./ henkilö 
sisältäen kuljetuksen, pääsymaksut museoi-
hin ja opastuksen panssarimuseossa. Ilmoit-
tautumiset Killan toimistolle p 02-237 7945 tai 
24.4 jälkeen suoraan Kaukolle p 040-508 2846  
viim. perjantaina 3.5.

Matka VOLVON linja-autotehtaalle 
Wroclawiin Puolaan 4-11.5.2013
Ennakkotieto matkasta ,joka toteutuu mikäli 
osanott ajia ilmoitt autuu väh. 25 henkeä. Mat-
ka tehdään linja-autolla Turusta Helsinkiin, 
josta laivalla Rostokiin ja autolla edelleen 
Wroclawiin, hot. Orbis Wroclaw, 2 yötä. 8-9.5 
Varsova, hot. Novotel Centrum, josta edell. 
9-10.5 Kaunas, hot. Park Inn Neris ja edell. 10-
11.5 Riika, hot. Radisson Blu Latvija.

Kaikki yöt 4-tähden hotelleissa. 11.5 ajo Tal-
linnaan ja laivalla Helsinkkiin ja edell. ajo 
Turkuun. Matkalla puolihoitoruokailut paitsi 
laivalla m/s Transeuropalla lisähintaan. Mat-
kalla on aikaa  nähtävyyksille ja myöskin nai-

sille on varatt u  ohjelmaa . Tehtaalla on suo-
menkielinen opastus.

Matkan hinta n. 865 € /henki laivalla A3 
hyteissä, A2 lisä 45€

Tarkempia lisätietoja matkasta Matkatori/
Riitt a Vahtera 02 4120313 

AJK Turku  Arto Wallenius   044 2927233

Kevätretki Kokemäelle 25.5.2013
Porin osaston järjestämä perinteinen kevätret-
ki suuntautuu Kokemäelle.

Kokoonnumme Sinituote Oy tehdasmyy-
mälään Satakunnantie 119 B klo 10.00. Sini-
tuote valmistaa siivousvälineitä kodin siivo-
ukseen, vaatehuollon tarvikkeita, ulkoharjoja 
ja ruuvitt omia kylpyhuoneen telineitä. Myy-
mälästä saa edullisesti jäännöseriä ja valikoi-
masta poistett uja tuott eita!

Sinituott eelta siirrymme Tulkkilan vanhaan 
Juustolaan Siltakatu 1 B. Juustolan tiloissa toi-
mii Kokemäen Kudonta ja Värjäys Oy sekä 
Juustolan Käsityöläiset ry. Juustolan galleri-
assa on vaihtuva näytt ely ja käsityömyymä-
lästä voi ostaa alueen käsityöläisten tuott eita. 
Myymälästä löytyy myös matt oja, kudonta-
tarvikkeita, neulelankoja ja käsityötarvikkei-
ta. 

Käsityöläisten näytt elystä siirrymme Antt i-
lan tilalle Sonnilantie 111, jossa syömme lohi-
keitt o-lounaan. Lounaan jälkeen on tilan esit-
tely ja kahvit sekä tilalimonadin maistelu. Ti-
lamyymälästä on mahdollista ostaa tilan tuot-
teita.

Esitt ely ja lounas yhteishintaan 15,-/henki-
lö. Retkelle ovat tervetulleita kaikki kiltalaiset 
perheineen ja ystävineen. Sitovat ilmoitt autu-
miset Kauko Saariselle 0400 595 589 tai killan 
toimistoon 18.5.2013 mennessä.

Antt ilan tilalta on mahdollista palata vielä 
takaisin Kokemäen keskustaan Seuratalonrin-
teelle, jossa on vanha sähkömuseo ja sen yhte-
ydessä Muuntamokahvila, sähköyhtiö tarjoaa 
kahvit kesäkauden avajaisten kunniaksi.

MATKA ETELÄ-VIROON JA POHJOIS-
LATVIAAN 3-7.6.2013 (MA-PE)
Matka alkaa linja-autolla reitt iä Loimaa-Nli-
Raisio-Turku-Salo-Hki. Eckerö-laivalla Tallin-
naan, ( matkan aikana aamiainen) josta edelleen 
Järva Jaanille, palokuntamuseo ja lounas. Mat-
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Salon-Loimaan osaston 
kevätkokous

 
Salon-Loimaan osaston sääntömääräinen ke-
vätvuosikokous pidetään Salossa 5.2. 2013 klo 
18 Auto- ja Venetalo Astrumin tiloissa, Joen-
suunkatu 15, SALO. 

Kokouksessa käsitellään kevätvuosikokouk-
seen määrätyt sääntömääräiset asiat.

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Autojoukkojen Turun Kilta ry:n kevätvuosiko-
kous pidetään Heikkilän kasarmilla sunnun-
taina 17. maaliskuuta. Aloitamme kokouskah-
vitarjoilulla klo 12 Heikkilän sotilaskodissa.

* * *
Kokousesitelmän pitää liikenneturvallisuusin-
sinööri Jaakko Klang klo 12.30 alkaen.

* * *
Esillä ovat sääntöjen kevätkokoukselle mää-
räämät asiat

* * *
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksulli-
sen ruokailuun; hyvä ja monipuolinen lounas 
hintaan 10 euroa. Ilmoitt autumiset 10.3. 2013 
mennessä killan toimistoon keskiviikkoisin 
klo 18 – 20, puh 237 7945. 

HALLITUS

Porin osaston
kevätvuosikokous

Pidetään maanantaina 4.3.2013 alkaen klo 
18.00 Veljekset Mäkitalo Oy toimitiloissa Huit-
tisissa Metsälinnankatu 28.

Tutustutaan uuteen korjaamohalliin ja museo-
ajoneuvoihin.

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

Porin osaston toiminta-alueena on Porin ja 
Huitt isten talousalueet lähialueineen.

Kahvitarjoilu!
HALLITUS

ka jatkuu Tartt oon jossa AleCoqin panimoon 
tutustuminen. Yöpyminen hotelli Tartussa ja 
mahd. käydä kasvitieteellisessä puutarhassa. 
Tiistaina matka jatkuu Otepäähän, jossa mm. 
maisemahissi ja Kekkosen sauna. ” Noitaval-
tiossa” kahvitellaan ja ajellaan sähköautoilla 
sekä Metsäveljien tilalla kuulemme tarinaa 
lounaan ohella. Illaksi matka jatkuu Vöruun , 
tasokkaaseen Kubija- hotelliin jossa illallinen.

Keskiviikkona kohti Latviaa ja käynti Val-
mieran olutpanimolla, matkalla Riikaan tu-
tustutaan maanalaisiin bunkeereihin Ligatles-
sa, illalla majoitt uminen hotelli Radisson Blu 
Latvija jossa illallinen.

Torstaina opastett u kierros Riiassa ja käynti 
automuseossa sekäJurmalan huvila-Kaupun-
ginosassa ja vapaa ilta kaupungilla.

Perjantaina aamiaisen jälkeen lähtö Tallin-
naan ja laivamatka Helsinkiin Eckerön laival-
la jossa ruokailu. Paluumatka linja-autolla sa-
maa reitt iä kuin lähtiessä. Matkavirkisteenä 
mukana everstiluutnantt i Markku Laurinen.

Matkan hinta 568 € / hlö (2hh), lisämaksu 
100 € (1hh)Toimistomaksu 5€/lasku. Hintaan 
sisältyvät melkein kaikki ruokailut ja kahvi-
hetket.

Ilmoitt autumiset viim. 22.4 killan toimistoon 
keskiviikkona 18-20 p. 022377945 tai Voitt o Su-
vila 0503287865 tai Arto Wallenius  0442927233. 
Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Viitala 
Heimolinnank. 8, 32200 Loimaa

KILTA 50 V
 

Autojoukkojen Turun Kilta ry
viett ää toimintansa 50-vuotisjuhlaa 23.11. 
2013.

OHJELMA pääpiirteissään:
 
Klo 10  seppeleenlaskut  Sankaristi
Klo 14  Juhlavastaanott o VPK:n talo
Klo 18  Iltajuhla VPK:n talo
 
Toivotaan runsasta osanott oa eri tilai-
suuksiin.

JUHLATOIMIKUNTA
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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
Onni Savimäki kiitt ää muistamisesta. Hän täytt i 
60-vuott a 6.10.2012.

Lämpimästi kiitt äen AJK:n Turun kiltaa sekä Kaari-
nan autokoulua muistamisesta syntymäpäivänäni.

Turkka Peltola

Kiitos muistamisesta
Harri Rindell

Kiitokset killalle muistamisesta merkkipäivänäni
Yrjö Koivu

85 vuotta
Heinonen, Heikki  3.5. Sampu

80 vuotta 
Vainio,Juhani Kalervo 11.3. Salo
Lehtonen, Eero Evert 9.4. Turku
Valtonen, Solmu  13.4. Taivassalo
   

75 vuotta 
Naatula, Sauli Tarmo 6.3. Punkalaidun
Jaatinen, Lasse  13.3. Turku
Vuorenlehto, Pertti 4.4. Merimasku
Salminen, Seppo  18.4. Parainen
Kuusisto, Lauri Vihtori 30.4. Loimaa
Kummala, Kalervo 6.5. Turku
Mäkelä, Esko Olavi 11.5. Huittinen
 

70 vuotta
Brander, Lars-Einar 18.3. Turku
Klemetti, Pertti Aleksanteri 21.3. Helsinki
Viljanen, Jorma Antero 26.3. Mietoinen

Suomi, Mauno Juhani 29.3. Loimaa
Päkkilä, Martti  5.4. Turku
Einola, Esko  10.4. Laitila
Majuri, Heikki  14.4. Yläne
Rauhala, Raimo  15.4. Tarvasjoki
Lampola, Harri  16.4. Turku
Wallenius, Arto Johannes 20.4. Raisio
Yli-Kerttula, Seppo 21.5. Tampere
Lehtovaara, Stig Åke 26.5. Naantali
Petäjä, Heikki  29.5. Turku

60 vuotta 
Alho, Juhani Oskari 15.3. Piikkiö
Kailari, Mikko Juhani 26.3. Turku
Vaari, Matti Veli  11.4. Turku
Hurmerinta, Tenho Kalervo 2.5. Auvainen
Ainikkamäki, Heikki Samuel 27.5. Naantali

50 vuotta 
Haapanen, Olli Heikki 16.5. Jokiniemi

Kiitän AJK: Turun kiltaa saamastani huomionosoi-
tuksesta merkkipäivänäni

Matt i Orava

Kiitän muistamisesta.
Pentt i Heikkilä
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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 €

KILTAMUISTOT EHTIVÄT VIELÄ 
KILLAN HISTORIAN KIRJAAN

Autojoukkojen Turun kilta täytt ää ensi 
marraskuussa 50 vuott a. Juhlavuoden 
johdosta killan hallitus on päätt änyt kil-
lan historian kirjoitt amisesta. Kirjan tekee 
Esko Kujanpää. Teoksen julkistamisen on 
määrä tapahtua Turussa muiden vuosi-
päivän juhlallisuuksien osana.
Sinulla arvoisa kiltaveli tai kiltasisar saat-
taa olla muistissasi tapahtumia tai sat-
tumuksia, joiden paikka olisi tulevassa 
kirjassa. Nyt lähestyvät viimeiset hetket 
niiden julkisuuteen saattamiseksi kil-
lan omassa teoksessa. Pienetkin, etenkin 
hauskat jutut ovat tervetulleita. Ne paran-
taisivat myös kirjan ”lukuarvoa”.
Toivon saavani materiaalia tai yhteyden-
ott oja viimeistään pääsiäiseen mennessä. 
Jutt uja voi lähett ää minulle alla olevilla 
osoitt eilla tai voitaisiin sopia tapaamisesta 
esim. killan toimistossa Turussa tai koto-
nani Maskussa.
Historiaterveisin!

Esko Kujanpää
Koivulantie 20, 21250 Masku
0400 488 564
esko@kujanpaa.info 

Päivystysvuorot 6.3.–29.5.2013 
killan toimistolla klo 18–20.

Maaliskuu
6.3. B. Ahti - A. Wallenius
13.3. Joutsela -Ahola Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini)
20.3. K. Kaskinen - M. Viitanen 
27.3. K. Häkkinen - M. Lindgren

Huhtikuu
3.4. A.Hämelä - R. Koskinen
10.4. Joutsela - Ahola Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini)
17.4. Å. Saarikko - M. Viitanen
24.4. A.Hämelä - R. Koskinen

Toukokuu
8.5. Joutsela - Ahola Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini)
15.5. A.Hämelä - R. Koskinen
22.5. B. Ahti -M. Lindgren
29.5. S. Toivonen - A. Wallenius 
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Tilaa uusi esite 2013!

Ylellinen risteily Tonavalla 
Hurtigruten - Maailman 

kaunein merimatka
Vienanmereltä MoskovaanVolga - Don

Monipuolinen Kiina Elämyksiä Vietnamissa Etelä-Afrikan aarteetKuuban sydän

Musiikki Kirjallisuus MaalauskurssitViini ja ruoka
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