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VETOAKSELI 2 / 2013Päätoimittajalta
Raja liian lähellä

Taas on kuultu kummia itänaapurista; Venä-
jän presidentt i Vladimir Putin lausui äsket-
täin, ett ä Neuvostoliitt o hyökkäsi Suomeen 
siksi, ett ä Tarton rauhassa itäraja jäi liian lä-
helle Pietaria. Putin puhuu 15 – 17 km:stä eli 
hänen arvionsa heitt ää pahan kerran. 

Talvisodassa kaatui 27 000 suomalaista ja 
menetimme ison osan kansallisomaisuudes-
tamme. Neuvostoliiton miestappiot olivat yli 
150 000 soturia.

Putinin mielestä siis Neuvostoliitolla oli 
suoranainen oikeus hyökätä Suomeen ja siir-
tää rajaa oman mielensä mukaan. Kyse olisi 
ollut ikään kuin ”legitiimistä turvallisuusin-
tressistä” eli laillisesta tarpeesta siirtää valti-
oiden välistä rajaa, niin kuin  Neuvostoliitt o 
sen itse tulkitsee.

Tässä Putin tuli paljastaneeksi erityisen tär-
keän seikan venäläisten ajatt elusta ja erityisen 
röyhkeästä toimintamallista, joka kyllä on lii-
ankin tutt u Suomelle viime vuosisadoilta näi-
hin päiviin saakka.

Venäjällä on luotu myös  sellainen käsite, 
jossa he sallivat itselleen tietyn väliintulon 
”omia kansalaisiaan puolustaakseen”  lähi-
naapureissa näitä ollenkaan kuulematt a: ter-
min nimi on lähiulkomaa, joista yksi esimerk-
ki on oma Suomemme.  

Lähiulkomaa -käsite on siis ikään kuin 
ukaasi (ven. ukaz) eli keisarin, hallitsijan eri-
tyinen määräys, tässä tapauksessa Venäjän 
presidentin, joka hypernationalismissaan toi-
mii kuin keisari.

Tästä saa vahvan kuvan, kun katsoo netis-
tä viime vuoden toukokuulta Putinin virkaa-
nasett amisvideon, josta vyöryy valtava ääri-
nationalistisuuden valtavirta Putinin astelles-
sa Kremlin kultaisissa saleissa. Onpa Putin ol-
lut pääministeri tai presidentt i, on hänen val-
tansa kaikissa tapauksissa niin sanotusti ver-
taamaton. (netissä video: Putins presidential 
inauguration ceremony).

Yhdessä videossa Putin kertoo, kuinka äi-
ti oli harras kristitt y ja vei hänet kasteelle sil-
loisessa Leningradissa. Isä  oli umpikommu-
nisti ja häneltä salatt iin kaste. Putin ja nykyi-

nen pääministeri Dmitri Medvedev käyvät 
hartaasti kirkossa (netissä esim. video: Eas-
ter 2012 president Medvedev&prime minis-
ter Putin).

Putinin virkaanasett amiseen liitt yy siunat-
tavana käynti uudelleenrakennetussa ja v. 
2001 Kremlissä avatussa Kristus Vapahtajan 
kirkossa, jonkaedeltäjän  Stalin puratt i. Se on 
ikään kuin vastine Konstantinopolin ekumee-
nisen patriarkaatin ykköskirkolle,  Istanbu-
lissa  (Konstantinopoli vuoteen 1930 saakka) 
sijaitsevalle Hagia Sofi alle, jota muslimit nyt 
hallitsevat. 

Kirkko on Venäjällä nyt valtavassa varres-
sa, kun Neuvostoliiton jumalatt omuuskokei-
lu meni pieleen. Vanhat mammat pitivät huo-
len siitä, ett ä uskon tuli ei  sammunut. On tot-
ta, ett ä kirkolla on nyt tosi  paljon maallistakin 
valtaa. Moskovan ja koko Venäjän patriarkka 
on mahtimies ja valtava persoonallisuus Ki-
rill, joka tuntee hyvin Suomenkin ja suomalai-
set hänet: Kirill toimi m.m. Viipurin arkkipiis-
pana ja Moskovan patriarkaatin suomalaisten 
seurakuntien piispana.

Lopuksi todett akoon taas kerran tässäkin 
kammott ava tosiseikka, ett ä Suomen kaltaisil-
la pienillä valtiolla ja samantapaisen geopo-
liitt isen aseman (maantieteen takia) omaavilla  
kansakunnilla on ilman muuta turvallisuus-
vaje, jota ne eivät voi täytt ää ilman sotilaallis-
ta liitt outumista!

KARI NUMMILA
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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!

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

.

Tervetuloa asioimaan kanssamme!
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VETOAKSELI 2 / 2013Liikenneturvallisuus - 
mistä on kysymys?

Ihmisen kestävyys
Kuinka suurta törmäysenergiaa ihminen kes-
tää? Suurin nopeus, jossa nokkakolarista voi 
vielä selvitä hengissä, on 80 km/h nykyaikai-
sessa autossa, joka on varustett u kokoon pai-
nuvin osin, turvatyynyin ja turvavöin. Sivu-
törmäyksessä henkiinjäämisen mahdollisuus 
on yleensä enintään 60 km/h:n nopeudessa, 
jos kolariauto on nykyaikainen ja varustett u 
kokoon painuvin osin, turvatyynyin ja turva-
vöin. Sivutörmäyksessä ihmisen kestokyky 
on siis heikompi kuin nokkakolarissa. Tämä 
johtuu siitä, ett ä auton sivulla on vähemmän 
kokoon painuvia osia kuin edessä. Jos turva-
laitt eet puutt uvat, hengissä säilymisen raja on 
yleensä 30 km/h. Nämä rajat tarkoitt avat no-
peutt a, jossa aikuinen ja fyysiseltä vahvuudel-
taan normaali henkilö säilyy hengissä. Rajat 
perustuvat lääketieteeseen. Tietyt fyysisesti 
heikommat ryhmät, kuten lapset ja ikäänty-
neet, kestävät törmäysenergiaa huonommin.

Nopeusrajoituksia tarvitaan vähentämään 
liikenneonnett omuuksien ja henkilövahinko-

Neliosainen jutt usarja liikenneturvallisuu-
desta: turvallisuusongelmista, riskitekijöistä 
ja millainen on ihmisen kestokyvyn mukainen 
liikenne.

Osa 2: Riskitekijät?

jen määrää ja parantamaan maanteiden tur-
vallisuutt a. Maaseudulla nopeusrajoitukset 
vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan, onko tie 
varustett u keskikaiteella, miten myötäävät 
reuna-alueet ovat, miten risteykset on muo-
toiltu ja onko tiellä kevytt ä liikennett ä. Taaja-
missa tärkein nopeusrajoituksiin vaikutt ava 
tekijä on se, onko jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden väylät erotett u moott oriajoneuvolii-
kenteen väylistä. Muita tekijöitä ovat risteys-
väli ja reuna-alueiden myötäävyys. Tienkäyt-
täjä saa joissakin tapauksissa virheellisen ku-
van tielle tai kadulle sopivasta nopeudesta. 
Suora ja leveä katu houkutt elee ajamaan no-
peasti, vaikka sitä ei olisi suunniteltu suurta 
nopeutt a varten.

Kuolemaan johtaviin liikenneonnett omuuk-
siin on tien näkökulmasta katsott una kaksi 
merkitt ävää syytä. Ensimmäinen syy on se, 
ett ä vanhempia teitä suunniteltaessa ei usein-
kaan ole otett u huomioon sitä törmäysenergi-
aa, jolle ihmiset altistuvat, kun onnett omuus 
tapahtuu tiekohtaista nopeutt a noudatett a-
essa. Tien tai kadun vierellä on usein pylväi-
tä ja puita niin maaseudulla kuin taajamissa. 
Vakaviin loukkaantumisiin johtavat yksitt äis-
onnett omuudet ovatkin Suomessa yleisin on-
nett omuustyyppi. Etenkin kaupungeissa ke-
vytliikenne joutuu käytt ämään moott oriajo-
neuvoliikenteen kanssa yhteisiä väyliä. Myös 

■ Suurin nopeus, jossa nokkakolarista voi vielä selvitä 
hengissä, on 80 km/h nykyaikaisessa autossa, joka on 
varustett u kokoon painuvin osin, turvatyynyin ja tur-
vavöin.



7

VETOAKSELI 2 / 2013

nelihaaraisissa liitt ymissä satt uu usein vaka-
viin loukkaantumisiin johtavia liikenneonnet-
tomuuksia. Toinen syy on se, ett ä tie tai katu 
ei ole käytt äjää ohjaava. Tämä tarkoitt aa, ett ä 
ajoneuvon kuljett aja saa väärän kuvan tiestä 
tai kadusta eikä hän osaa valita turvallista no-
peutt a kyseisen tien tai kadun muotoilun pe-
rusteella.

Riskin arviointi
Monet ihmiset arvioivat liikennekuoleman 
tai liikenteessä vakavasti loukkaantumisen 
riskin väärin. Jokainen matka on riski, vaik-
ka se saatetaan ennen matkan aloitt amista 
kokea varsin mitätt ömäksi. Riski onkin pieni, 
jos jokaista matkaa tarkastellaan erikseen eikä 
todennäköistä onnett omuusriskiä kaikilla 
matkoilla yhteensä. Toisin sanoen todennä-
köisyys loukkaantua vakavasti liikenneonnet-
tomuudessa kymmenen kilometrin pituisella 
matkalla on pieni, jos matkaa tarkastellaan 
yksitt äisenä tapahtumana. On kuitenkin otet-
tava huomioon useat päivitt äiset matkat per-
heen kanssa päivä päivältä, kuukausi kuu-
kaudelta ja vuosi vuodelta ja tiedostett ava 
vakavan onnett omuuden riski.

Ihmisen törmäysenergian kestokyky on huo-
no. Ihminen ei yksinkertaisesti kestä sitä tör-
■ Sivutörmäyksessä henkiinjäämisen mahdollisuus on 
yleensä enintään 60 km/h:n nopeudessa, jos kolariauto 
on nykyaikainen ja varustett u kokoon painuvin osin, 
turvatyynyin ja turvavöin.

mäysenergiaa, joka liikenneonnett omuuksissa 
usein syntyy nykyisin sallituilla nopeuksilla. 
Ihmiseltä puutt uu korkean paikan pelkoa vas-
taava vaistomainen suurten nopeuksien pel-
ko. Yleensä kun ihminen on korkealla paikal-
la, hän ymmärtää heti vaaran ja samalla myös 
mahdollisen putoamisen seuraukset. Suuresta 
nopeudesta aiheutuva vaara ei sen sijaan ole 
samalla tavalla itsestään selvää, ja ihmisen on 
vaikea arvioida mahdollisen onnett omuuden 
seurauksia. Onnett omuusriski arvioidaan vää-
rin sillä perusteella, ett ä yhden yksitt äisen mat-
kan riski ei ole suuri. Jos kuitenkin lasketaan 
yhteen kaikki koko elinaikana tehtävät matkat, 
riski on varsin huomatt ava.

Tilastoista käy ilmi, ett ä jokaisella ihmisel-
lä on elämänsä aikana neljän prosentin riski 
loukkaantua vakavasti tieliikenteessä, mikä 
tarkoitt aa myös, ett ä liikenneonnett omuudet 
lyhentävät keskimääräistä elinikää kahdella 
ja puolella vuodella. Vaikka edellä mainitt u 
osuus ei ehkä vaikuta prosentt ilukuna mer-
kitt ävältä, se tarkoitt aa kuitenkin konkreett i-
sesti, ett ä yksi oppilas Suomen jokaisesta kou-
luluokasta loukkaantuu elämänsä aikana va-
kavasti liikenneonnett omuudessa.

Jaakko Klang
Liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen ELY-keskus
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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 

_________________________________________________________
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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

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
31.8 6.9 LAPPI/ NORJA + Nordkapp
14 20.9 YLLÄS Patikkateemlla.
SOITA 02 766 9294, LOIMAA
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LAUKKU-CENTER
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Kiltamme varapuheenjohtaja Arto Wallenius 
täytt i äskett äin 70 vuott a. Turun Heidekenil-
lä syntynytt ä ja nykyisin raisiolaista miestä 
ei kuitenkaan ikä paina: Artohan on täytt ä 
menoa ja meininkiä, kuten hänet tuntevat hel-
posti huomaavat.

Mistä kaikki virta ja virkeys sitt en pursu-
avat. Se on tietysti luonnekysymyskin, mut-
ta paljon hänen kohdallaan ratkaisi varmaan 
sekin, ett ä hän oli työntouhussa mukana jo 
9-vuotiaasta asti!

—Kyllä. Meillä perheenpää oli putkimies 
ja minä autt elin siinä sivussa kantamalla esi-
merkiksi niitä erilaisia putkenosia, joita asen-
nustöissä tarvitt iin, Arto kertoo.

Arto kasvoi kiinni putkiasentajan työhön, 
jonka hän oppi aika lailla sananmukaisesti 
kantapään kautt a eli osallistumalla hommiin 
ja katselemalla ammatt ilaisen työntekoa. Arto 
ei halunnut lähteä itsenäiseksi yritt äjäksi, kun 
tuli valintatilanne. Jostakin muusta piti kui-
tenkin alkaa hankkia elantoa, kun perhekin 
tuli perustett ua nuorena.

—Vaimoni oli katsonut jostakin Huhtamä-
ki -yhtymän ilmoituksen, jossa haett iin väkeä 
atk-hommiin. Elett iin 1960-luvun puoltaväliä. 
Tein viitisen vuott a operaatt orin töitä ja siir-
ryin sitt en Onninen Oy:lle ostajan vakanssille. 
Kun tätä tein aikani, perustin oman lvi-alan 
edustusliikkeen 1980-luvun alkupuolella.

Yritt äminen imaisi miehen kokonaan 
eli pahimmillaan auton mitt ariin 
kertyi vuodessa 65 000 km ja 
kun messut olivat tär-
keitä markkinointi-
tapahtumia, matka-
päiviä riitt i. 

Putkimiehestä bisnesmieheksi
Yhdessä vaiheessa vaimokin tuli mukaan yri-
tykseen ja he saatt oivat kiertää Suomea niin, 
ett ä toinen matkasi Suomea ylöspäin lännes-
tä ja toinen idän suunnasta. Yritys on vieläkin 
tallella, mutt a käytännössä sillä on enää aika 
vähän toimintaa.

Arto on säilytt änyt putkimiehen taidotkin 
tallella, sillä hän tehnyt muutamien omakoti-
talojen putkiasennukset ihan omin käsin, vii-
meksi pojan omakotitalossa. Perheellä on ke-
sämökki meren saaressa Taivassalossa. Käsis-
tään kätevä Arto on tietysti harrastanut vuosi-
en varrella myös veneenrakennusta ja valmis-
tanut kolme venett ä.

Reservissä kersantiksi ylennyt Arto palveli 
2. Erillisessä autokomppaniassa. Hän kuuluu 
kiltamme perustajajäseniin, joka ei ehtinyt 
kiihkeimpänä yritt äjäkautenaan juuri osallis-
tua toimintaan. Viime vuosina aikaa on ollut 
harrastuksille ja hän osallistunut eritt äin ak-
tiivisesti killan hallintohommiin ja esimerkik-
si killan matkailu- ja retkitoimintaan, toimi-
en samalla myös varapuheenjohtajana. Auto-
joukkokiltojen liiton sihteerinä Arto on myös 
toiminut 5 vuott a.

—Kyllä kiltatoiminta antaa jos se ott aakin. 
Se on mukavaa yhdessäoloa ja siinä syntyy 
uusia ystävyyssuhteita.
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Kun tätä tein aikani, perustin oman lvi-alan 
edustusliikkeen 1980-luvun alkupuolella.

Yrittäminen imaisi miehen kokonaan 
eli pahimmillaan auton mitt ariin 
kertyi vuodessa 65 000 km ja 
kun messut olivat tär-
keitä markkinointi-
tapahtumia, matka-
päiviä riitt i. 

Kari Nummila
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HYVÄÄ RUOKAA SOPPATYKEISTÄ 
JA PANNUISTA! 

Chef rotisseur 
Matti Niemelä

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

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

ah-mattipalvelu@co.inet.fi 
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• 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



18

VETOAKSELI 2 / 2013

Eri puolilla Suomea toimivia kymmentä au-
tokiltaa yhdistää katt ojärjestö Autojoukkokil-
tojen liitt o ry. Vuonna 1963 Helsingissä pe-
rustett u liitt o täytt i 20 tammikuuta tuon otsi-
kossa mainitun miehen iän, ja juhlaa vietett iin 
09.03. Kouvolassa.

Tapana on ollut ett ä killat vuorollaan 3-5 
vuott a kantavat vetovastuuta liiton toimin-
nasta, ja nyt Autojoukkojen Kymenlaakson 
Killan osalle osui tämä 50 v. juhlan järjestämi-
nen. Juhlat pidett iin Karjalan Prikaatin auto-
koululla ja ennen juhlinnan aloitusta pidett iin 
liiton vuosikokous, johon osallistui edustajat 

Autojoukkokiltojen liitto ry 
50 vuotta

vain viidestä killasta, eli Helsingin, Jyväsky-
län, Tampereen, Turun ja Kymenlaakson kil-
loista. 

Ennen varsinaisen juhlan alkua kitojen 
edustajat lippujen kera kävivät laskemas-
sa seppeleen sankarihaudalle, Valkealan 
hautausmaalle.

Varsinainen juhla alkoi komeasti sotilas-
soitt okunnan esitt ämällä Ratsuväen marssil-
la, jonka jälkeen AJK Liiton puheenjohtaja Kai 
Lampi toivott i juhlaväen tervetulleeksi juh-
laan. 

Autojoukkojen juhlassa kun oltiin, niin tie-
tenkin saimme kuulla kuuden kiltaveljen esit-
tämänä, v.1924 Pallen eli Reino Hirvisepän 
sanoitt aman Bensiinihusaarien marssin soit-
tokunnan säestämänä.

Kiltaveli Heimo Kivistö kertoi AJK Liiton 
syntyvaiheista ja siihen matkan varrella liit-
tyvien uusien autojoukkokiltojen jäsenmää-
ristä ja toiminnasta eri aikoina. Valitett avas-
ti vain on niin ett ä nykyisin olemassa olevien 
kymmenen killan jäsenmäärät ovat laskevia 
ja useissa killoissa toiminta sen myötä on vä-
hentynyt. Onneksi Turun kilta suurimpana, 
on saanut jäsenmääränsä pidett yä reippaasti 
toisella tuhannella ja toiminta on ollut aktii-
vista.

Ylikersantt i Riku Tuppuraisen seikkape-
räinen esitys moott oriajoneuvokoulutukses-
ta puolustusvoimissa antoi hyvän käsityksen 
koulutuksen laajuudesta ja tärkeydestä soti-
las- ja siviilipuolen tavaraliikenteelle.

Soitt okunnan esitt ämän, Kaartin muisto-
ja, jälkeen oli tervehdysten vuoro. Niistä en-
simmäisen eli Karjalan Prikaatin komenta-
jan kenraali Timo Kivisen tervehdyksen toi 
huoltopatalijoonan komentaja ev.luut. Petri 
Rantanen. Tämän jälkeen majuri Petri Lah-
denperä huoltorykmentistä kertoi ajoneuvo-
kaluston ja pätevien kuljett ajien merkityk-
sestä tämän päivän varuskunnissa. Kouvo-
lan kaupungin tervehdyksen juhlivalle AJK 
Liitolle ja samalla kiitokset hyvästä yhteis-
työstä Kymen killalle ja koko varuskunnalle ■ Autojoukkokiltojen liiton puheenjohtaja Kai Lampi
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toi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari 
Larikka.

Paikalla olleet autokillat kukin vuorollaan 
esitt ivät onnitt elunsa 50 vuotiaalle liitolle 
ja Turun kilta samalla esitt i liiton edustajille 
kutsun saapua juhlimaan Turkuun 23.11. 2013 
killan täytt äessä 50 v.

Soitt okunnan soitt aman Muistoja Pohjolas-
ta jälkeen oli vuorossa palkitsemiset. AJK Lii-
ton hallitus oli aiemmin kokouksessaan päät-
tänyt palkita liiton kiertopalkinnoilla seuraa-
via: Tohtorinsarven sai Päijät-Hämeen kilta ja 
Bensiinihusaarin miekan sai Heimo Kivistö 
Kymen killasta, jolle sen luovutt i Hannu Mä-
kilä Turun killasta , joka oli saanut miekkaan 
v. 2012 ensimmäisen kiinnityksen.

Liiton pienoislipun sai pitkän linjan kiltalai-
nen ja Bensiinihusaarin miekan isä Risto Oja-
nen Tampereen killasta.

Liiton standaarin saivat pitkään kiltalii-
ton hyväksi toimineet kiltaveljet Aimo Nur-
minen Keski-Suomen killasta, Hans-Ru-
ne Holmberg Helsingin killasta, sekä Han-
nu Mäkilä ja Arto Wallenius Turun killas-
ta. Edellä mainitut olivat paikan päällä juh-
limassa ja vastaanott amassa heille myönnet-
tyä huomionosoitusta. Vastaavat standaarit 
postitetaan poissaoleville: Aulis Hannula 
Oulusta, Ari Olli Keski-Pohjanmaalta sekä 

Markku Mäenpää ja Väinö Liukkonen Päi-
jät-Hämeestä.

Liiton korkeimman ansiomitalin, AJKL:n 
XX-soljen saivat Tapio Kaakkolammi Tampe-
reelta ja Seppo Oinonen Kymenlaaksosta.

Tässä tilaisuudessa myös Kymenlaakson 
kilta palkitsi omia kiltalaisiaan: Automiesris-
tin sai nykyisin liiton varainhoitajana toimiva 
Teemu Vinnikka ja kahdeksan muuta jäsentä 
pronssi, hopea, ja kultamerkin pitkäaikaisesta 
killan jäsenyydestä.

Varsinaisen ohjelman lopuksi laulett iin yh-
teisesti Maamme-laulu ja Liiton puheenjohta-
ja Kai Lampi kiitt i kaikkia juhlaan osallistujia 
ja kehott i siirtymään ns. soppajonoon eli naut-
timaan tarjolla ollutt a hernekeitt oa jota Kou-
volan ”soppamestari” Seppo Oinonen oli tai-
dolla keitellyt pihalla” soppatykissä” edellis-
päivästä asti.

Vielä oli jäljellä tutustuminen paikalla ol-
leeseen armeijan uudempaan ja vanhempaan 
kuljetuskalustoon jota oli tuotu näytille auto-
koulun pihalle.

Turun killan edustajat yhteensä 10 henkeä 
pääsivät lähtemään kotimatkalle turvallisesti 
pikkubussilla, kiltaveli Kauko Kaskisen tur-
vallisessa ohjauksessa.

Mukana olleena 
Arto Wallenius 

 
■ Kai Lampi jakoi Liiton pienoislipun Risto Ojaselle ja 
kuvassa liiton standaarin Hannu Mäkilälle sekä vuoro-
aan odott avalle Arto Walleniukselle.
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”Lähdett iinpä ruunalla muuten vaan, jutt ua 
tutkimaan Helsingissä, hoitavatko viskaalit 
ollenkaan virkojaan.”

Ruuna oli Viitalan bussi, joka Loimaan ase-
malle saapuessaan oli jo kerännyt joukon 
matkalaisia. Asema oli niin vilkas, ett ä park-
kipaikkojakin oli vain siellä, missä piti varoa 
katolta putoavaa lunta. Se pelaa ei, joka pel-
kuri on. Lisäväkeä poimitt iin ensin Ypäjältä ja 
sitt en Forssasta kahdesta paikasta; Autokei-
taan etu-ja takapuolelta. Sieltä saapui kyytiin 
myös Samuli Hartt io, alan miehenä hän loi 
kriitt isen katseensa kuskiin, se oli Jyrki Vii-
tala. Hänen kyydissään ei Samulin juurikaan 
ole tarvinnut jarrutella. Penkit tulivat täyteen, 
lisää ei otett u vaikka halukkaita kuulemma 
olisi ollut. Hyvä näin.

Saavutt iin nykyiseen pääkaupunkiin (vuo-
desta 1812), saavutt iin Tamminiemeen (Eke-
nös?). Siellä oli 25 hengen viihtyisä kahvila, 
mutt a kun vauhdilla menimme, sinne mahtui 
50. Kaikki valitsivat kahvin kanssa kampavii-
nerin. Ratkaisu osoitt autui oikeaksi. Aikaa jäi 
myös käsien pesuun ja sairaskertomusten päi-
vitt ämiseen. 

Mentiin päärakennukseen. Ystävällinen vir-
kailija antoi muovisuojukset, jott a kenkämme 
ei likaannu. Talo oli ollut Amos Anderssonin 
omistuksessa ja asumatt omana. Tasavallan 
presidentt i Kyösti Kallio oli ehdott anut sen 
lahjoitt amista valtiolle presidentin asunnok-
si. Niin tapahtuikin. Valtio joutui maksamaan 

AJK Salo-Loimaa osaston 
ystävänpäiväretki

aikamoisen lahjaveron. Kallio ei ehtinyt asu-
maa, presidentt i Ryti ja Mannerheim kyllä. 
Paasikivi taas ei. Urho Kekkonen sen sijaan 
asui siellä alusta loppuun saakka ja museoitu 
rakennus on nyt hänen henkilöitymänsä.

Amos Andersson pysyi poikamiehenä. Vai-
mo olisi kuulemma tullut kalliiksi. Erinomai-
nen oppaamme kertoi elävästi miten Suomea 
johdett iin. Myllykirjeitä kirjoitett iin. Välillä 
haukutt iin onnett omaksi tunariksi. Runnat-
tiin hätätilahallitus, vaikka tyött ömiä oli pal-
jon vähemmän kuin nyt. Siellä oli myös pal-
jon nimekkäiden taiteilijoiden töitä. Oli myös 
maalaus ”Pirun kuolema”. Jos se on tott a, niin 
tässä on vielä toivoa. 

Sitt en suunnatt iin eduskuntaan. Sinne ei 
noin vain käveltykään. Puukot ja puntarit ke-
rätt iin pois. Liiat kolikotkin (yli 4€) aiheutt ivat 
piipitystä. Puhalluskoett a ei ollut, kaikki pää-
sivät läpi. Joudutt iin jakautumaan kahtia. Se 
onnistui  pienen kursailun jälkeen. Jako vai-
kutt i onnistuneelta, kukaan ei katunut. Työ-
hönsä omistautuneet oppaamme, Mar-Lee-
na Kolehmainen ja Tuula Rissanen johdatt i 
meitä miellytt ävästi. Talon arkkitehtinä oli Si-
ren. Rakentamisen piti kestää kolme vuott a, 
mutt a menikin viisi. Sitäkin on pidett y lyhye-
nä aikana. Aikanaan herätt i arvostelua runsas 
ulkomainen rakennusmateriaali, mm. Italia-
lainen marmori. Muuten arkkitehtiä on hau-
kutt u yllätt ävän vähän. Täytyy yhtyä erään 
50-luvulla eduskuntatalossa vierailleen Mel-

 
Newprint 
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liläläisen mielipiteeseen: ”Tämä on komeim-
pia parlamentt ejä mitä hän on koskaan näh-
nyt.” Talossa on sellainen hissikin, joka kier-
tää jatkuvasti. Jos unohtuu pidemmäksi aikaa 
kyytiin, täytyy ylhäällä kääntää itsensä, muu-
ten tulee alaspäin päällään seisten. Siellä oli 
niin siistiäkin, ei yhtään villakoiraa näkynyt 
missään. Remontt i kuuleman mukaan alkaa. 
Meidän mielestämme ei se mitään remontt ia 
tarvitse.

Sitt en käskett iin syömään. Oli perunamuu-
sia. Se on joudukasta syödä. Listassa luki lah-
naa. Se oli saatu lihapullien muotoon. Suo-
situslukumäärää ei ollut. Yhdeksännen ka-
lapullan kohdalla laskuri sanoi piip ja aloitt i 
alusta. Maito oli Valion. Siinä on vain yhden 
kirjaimen ero valtioon. Perunan päälle sai lait-
taa jauhelihakastikett a niin paljon kuin mah-
tui. Levitevaihtoehtoja oli neljä ja viidentenä 
paljaaltaan.  Ruokalassa nähtiin mm. Alexan-
der Stubb, Ilkka Kanerva, Seppo Tiitinen ja 
Pekka Ravi. Tunsimme heidät, Kanerva taas 
tunsi meistäkin jonkun. 

Jäi mainitsematt a, ett ä isäntäperheenämme 
oli kiltaveli Pertt i Hemmilä seurassaan vie-
hätt ävä avustaja Malla Rannikko. Pertt i mai-
nitsi, ett ä hänen avustajansa ovat edenneet 
urallaan hyvin, niin myös Malla, joka on läh-
dössä Turkuun Ely-virkaan. 

Mentiin suuren valiokunnan huoneeseen, 
jossa Pertt i Hemmilä tuntui olevan kuin ko-

tonaan. Päästiin asiaan, jonka Samuli Hartt io 
esitt i, miksi rekkojen kokonaispainoja aiotaan 
nostaa 70-tonniin. Hemmilä oikein innostui 
tästä. Ylipainomaksut on määrätt y sitä varten, 
ett ä tiet eivät kestä niin raskaita kuormia, kun 
ne nyt yht-äkkiä alkaisivat kestää, niin ylipi-
nomaksut tulisi palautt aa. Kiltalaisten ylipai-
nosakot palautett aisiin killan retkeilytilille. 

Päästiin seuraamaan eduskunnan kysely-
tuntia. Se oli ihan samanlaista kuin televisios-
sa, erona oli se, ett eivät edustajat haukotelleet 
eivätkä paljoa kaivaneet nenää. Heille oli sa-
nott u, ett ä AJK on parvekkeella. Katselin sa-
malla vastakkaiselle parvekkeelle ja bonga-
sin sieltä tutt uja mm. Suvilan Voiton ja Mäen 
Heikin. Hetken päästä hoksasin, ett ä tulimme 
samalla bussilla. 

Jouduimme lähtemään ennen kuin valtion 
asiat tuli kuntoon. Nyt ei ollut niin perusteel-
lista tarkastusta. Pertt i Hemmilä kyllä var-
misti, ett ä kaikki lähdimme. Paluumatkalla 
jouduimme vielä äänestykseen, poiketaanko 
Karkkilassa kahville (jaa-ei-tyhjää-pois). En-
nen kuin ehdin edes äänestää, oli ehdotus hy-
lätt y. Karkkilan kohdalla lisätt iin vauhtia. 

Kertomuksen alun kysymykseen, hoitavat-
ko viskaalit virkojaan, voi vastata saman lau-
lun sanoin ”kaikki on kohdallaan”.

Markku Laurinen Voitt o Suvila
0400-905483
Kuva: Malla Rannikko

■ Retkijoukko on kuvatt u 
suuren valiokunnan huoneen 
monumentaalisen, Pekka 
Halosen v. 1925 luoman öljy-
värimaalauksen Tukinuitt o 
edessä. Sopiihan se tyyliin, 
sillä Eduskuntaloahan pide-
tään kansallisesti “momu-
mentaalisuuden korkeana 
veisuna”!
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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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Tykistöprikaatin kutsusta olimme taas näky-
västi mukana 26.–27.2.2013 Kankaanpään Nii-
nisalossa varusmiehille järjestetyssä liikenne-
turvallisuus koulutustilaisuudessa. Koulutt a-
jina olivat  Antt i Ahola, Teuvo Hakakoski, Ris-
to Hakala, Yrjö S. Kaasalainen, Heikki Mäki ja 
Voitt o Suvila. Turvavyökelkka, törmäystesti-
vaaka, kännilasit ja multimedia rasteille osal-
listui päivien aikana 582 varusmiestä, joista 9 
oli naisia. Yhdyshenkilönämme toimi ansiok-
kaasti sosiaalikuraatt ori Marja Rikalainen, 
jolle haluamme välitt ää lämpimät kiitokset 
onnistuneista järjestelyistä. Koulutus onnistui 
taas hyvin, josta kiitos mukana olleille kilta-
veljille. Seuraava koulutustilaisuus on Niini-
salossa 27. -28.8.2013. 

Koulutt ajien puolesta, 
Yrjö S. Kaasalainen

AJK Turun Kilta 
ry kouluttamassa 
varusmiehiä 
Niinisalossa

Matkailuautojen 
vuokraus 

ja 
tilausajopalvelu

Korjasmäenkatu 3
20360 TURKU
Puh. ( 02 ) 23 83 400
www.tilausajopalvelu.net
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Turun Merkki-Mitali Oy
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p. (02) 2424 044

- Muistokivinäyttely
- Suunnittelupalvelu
- Kaikki hautakivityöt

- Merkkipäivälahjat
- Liikelahjat



26

VETOAKSELI 2 / 2013

■ Ypäjä Tarja ja museomestari Juha Erola              

Autojoukkojen Turun Killan opintomatka 
Ypäjän Hevosopistolle tehtiin 21. helmikuuta 
kuluvana vuonna. Matka alkoi linja-autolla 
Turusta ja jatkui Loimaan linja-autoasemalta 
klo 10.15. Opistolle saavutt iin ennen klo 11.00. 
Perille saavutt uamme meitä oli vastassa Hip-
poliksen väkeä, jolloin joukkomme noin 50 
henkeä jaett iin kahteen osaan. Puolet meni 
Museomestari Juha Eerolan oppiin Hevos-
museoon.    

Hevosopisto sijaitsee Ypäjän Siitt olanmäellä 
Ypäjän Kartanonkylässä, jossa on kasvatett u he-
vosia jo 1800-luvulla. Puolustuslaitoksen Hev-
oshuoltokoulu aloitt i toimintansa Kartanonkylän 
kartanon mailla vuonna 1934, ja vuonna 1937 
perustett iin sen rinnalle Valtion hevossiitt ola, 
jonka tehtävänä oli Suomen hevosjalostuksen 
edistäminen ja työntekijöiden koulutt aminen. 
Tehtävät olivat siis samat, joita nykyisin jatka-
vat Hevosopisto sekä MTT:n hevostutkimus. 
1930-luvulla rakennetut tallit ovat edelleen 
käytössä.

Vuonna 1955 puolustuslaitoksen yksikkö 
siirtyi Niinisaloon. Hevossiitt olan toimintaa 
muutett iin tarkoituksenmukaisemmaksi ja 
siitt olan nimeksi tuli Valtion hevosjalostuslai-
tos. Laitoksen tärkeimpänä tehtävänä oli he-
vosjalostus ja siihen liitt yvä tutkimustoimin-
ta. Myös hevostalouskoulun opetuksen te-
hokkuutt a parannett iin muun muassa raken-
tamalla kengitys- ja metallityöpaja. Hevosta-
louskoulu toimi vuodesta 1937 vuoteen 1962 
ja maatalousseppäkoulu sen rinnalla 1948–
1962. Sodan aikana vuosina 1942–1945 kurs-
seja ei järjestett y.

Laitoksen nimi muutt ui jälleen vuonna 
1961. Uudeksi nimeksi tuli Ypäjän maatalou-
delliset oppilaitokset. Tämän jälkeen nimi on 
muutt unut vielä Ypäjän maatalousoppilaitok-
seksi ja vuonna 1989 Ypäjän Hevostalousop-
pilaitokseksi. Vuonna 1972 Suomen Ratsas-
tusopisto (SRO) aloitt i toimintansa. Se oli Suo-

men Ratsastajainliiton kannatusyhdistyksen 
omistama yksityinen urheiluopisto. SRO kou-
lutt i ratsastuksenohjaajia ja -opett ajia. SRO ra-
kennutt i Ypäjälle tallin (nykyisin Hevosopis-
ton ratsastuskoulun käytössä) sekä Ypäjä-hal-
lin.

Hevoskasvatus
Puolustuslaitoksen Ratsukoulun yhteyteen 
perustett iin vuonna 1941 Valtion hevossiit-
tolan rinnalle lämminverisiitt ola marsalkka 
Mannerheimin käskystä. Jalostusmateriaali 
koostui tuolloin Neuvostoliitosta peräisin ol-
leista sotasaalishevosista. Ratsuväki jalkau-
tett iin vuonna 1947, mutt a puolustusvoimien 
ratsujalostus jatkui vuoteen 1955 asti, jolloin 
se eduskunnan päätöksellä lopetett iin

Toinen puoli projektikoordinaatt ori An-
ne Laitisen johdatuksella Opisto kierroksel-
le talleille ja muualle Opiston alueelle matkal-
la saimme kuulla mielenkiintoista historiaa ja 
nykypäivää.

Siitt olassa on kasvatett u enimmäkseen suo-
menhevosia. Parhaimmista kasvateista mai-
nitt akoon ravihevoset Uskoton (s.1954), Systi 
(s.1969), Pysteri (s.1984), kaksinkertainen ravi-
kuningas Pett e (s.1984) sekä Taikuri (s.1987) ja 
ratsut Kelmi (s.1979), Opetus (s.1983), Rysyk-

Vierailu  Ypäjällä 
Hevosopistolla
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kä (s.1985), Samuli (s.1986) ja Jaime (s.1995). 
Kaikki edellä mainitut ratsut ovat voitt aneet 
Suomen mestaruuden joko koulu-, este- tai 
kentt äratsastuksessa.

Ypäjän kunnassa hevosten yhteismäärä on 
600. Hevosopisto toimii yli 300 hehtaarin alu-
eella. Opistolla on noin 300 hevosta. Hevosia 
kengitetään noin 3000. Kengitt äjiä Opistolla 
on kolme. Ravihevoset kengitetään 2–4 viikon 
välein. Rautaa menee kengitykseen noin 1800 
kiloa eli 1.8 tonnia.

Suomessa on noin 75 000 hevosta, joista 
maatilayritt äjien omistuksessa oli noin 31 900. 
Hevosmäärästä noin 37 prosentt ia on lämmin-
verisiä ravihevosia, 30 prosentt ia suomenhe-
vosia ja 33 prosentt ia puoliveriratsuja ja pone-
ja. Varsoja syntyy noin 3800 vuositt ain, lisäksi 
maahamme tuodaan hevosia vajaa 2000, jois-
ta puolet ratsuja. Hevosten määrä on kymme-
nessä vuodessa lisääntynyt noin 40 prosentt ia 
ja hevostalouteen perustetaan uusia yrityksiä  
Suomessa 100-200 vuositt ain.

 Maamme hevosten perusrehujen tuotanto 
sitoo arviolta 125 000 hehtaaria peltoa, mikä 
on noin 4–5 prosentt ia peltoalasta. Ratsastuk-

sen harrastajia on Suomessa yli 160 000 hen-
kilöä.

Monenmoista tietoa saatiin kuten uudet tal-
limääräykset.

Tallin korkeus
Kaikissa talleissa sisäkorkeuden on oltava 1,5 
kertaa hevosen säkäkorkeus, mutt a aina kuiten-
kin vähintään 2,2 m. Minimikorkeus 2,2 m riit-
tää vain poneille ja hevosille, joiden säkäkorke-
us on enintään 146 cm.

Karsinan koko
Karsinan vähimmäiskoko määräytyy hevosen 
tai ponin säkäkorkeuden mukaan seuraavasti:
- Säkäkorkeus enintään 108 cm: karsinan pinta-
alan on oltava vähintään 4 m2
- Säkäkorkeus yli 108, mutt a enintään 130 cm: 5 
m2
 Kun säkäkorkeus on 130 cm ylitse kasvaa neliö 
vaatimus aina + 10 cm 1 neliömetrillä.

Tietopakett ien jälkeen oli ruokailu Ratsumes-
tari ravintolassa monipuolisen noutopöydän 
parissa. Kello oli yli 16.00 kun aloitimme koti-
matka ja vierailu oli päätt ynyt.

Matt i Sillanpää

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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Mussolinin ja Hitlerin eli Akselivaltioiden 
puolustustaistelut liitt outuneiden joukkoja 
vastaan Italiassa vuosina 1943-44, Anzio-Net-
tunon sillanpään ja Amalfi n rannikon sekä 
Salernon lahden ett ä Monte Cassinon taistelut 
olivat innoitt aneet 28 henkeä lähtemään opin-
tomatkalle 1.–7. huhtikuuta.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimi Lo-
malinja Oy ja yhteyshenkilöinä olivat kiltave-
li Per-Ole Forsström ja allekirjoitt anut. Asian-
tuntijaoppaana toimi taas eversti evp. Sam-
po Ahto, jonka asiaosaamista ja ilmiömäis-
tä muistia ei voi olla ihailematt a kuulemas-
sa. Paikallisoppaiden Sari Lautalan, Marja 
Gronqvistin (Napoli) ja Riitt a Kaivolaisen 
(Rooma ) avulla, meistä pidett iin todella hy-
vää huolta kaikissa tilanteissa.

Lennett yämme Roomaan alkoi linja-au-
tomatka Anzion kautt a Napoliin. Matkalla 
saimme kartat taistelualueesta ja selvityksen 
taistelun kulusta ja osapuolien voimasuhteis-
ta, jotka tällä kohtaa olivatkin aika tasaväki-
set. Noin neljä kuukautt a kestäneiden taiste-
luiden aikana tällä Anzio-Nett unon maihin 

nousun ja sen jälkeen vallatun sillanpääalu-
een voimasuhteet olivat aluksi liitt outuneiden 
hyväksi n. 16000 miestä, mutt a sodan edetes-
sä pidemmälle osapuolien miesvahvuus kas-
voi kummallakin puolella n. 140 000. Kii-
vaat taistelut aiheutt ivat molemmille puolille 
n. 5000 kaatunutt a ja n. 18000 haavoitt unut-
ta. Sampon hyvän taistelukuvauksen jälkeen 
pidett iin kahvitauko, jonka jälkeen jatkett iin 
matkaa Napoliin ja sieltä varatt uun Renais-
sance- hotelliin. Tiistaina 2.4 aamulla meitä 
tervehti, minulle entuudestaan tutt u, Napolin 
opas Marja Gronqvist, joka oli viisi vuott a ai-
emmin, nyt mukana olleille neljälle henkilöl-
le, ollut oppaana Pompejin rauniokaupungis-
sa. Sinne nytkin oli matka iltapäivällä, mutt a 
sitä ennen oli kävelyä Napolin vanhassa kes-
kustassa ja käynti Santa Chiaran luostarikir-
kossa, jonka sodan aikana oli kärsimät vauri-
ot oli nyt kunnostett u. Tämän jälkeen oli vuo-
rossa hieno luostari, San Lorenzo Maggiore, 
jonka sisäpuutarhan kaakelimaalaukset, pyl-
väikön seinä- ja katt omaalaukset olivat todel-
la hienoja.

Kiltalaiset  sotahistorian  
opissa  Italiassa

■ Athenen temppeli Paestumissa, rakennett u noin 600 
eaa.       
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Iltapäivän capuzinotauon jälkeen lähdim-
me bussilla Pompejin raunioille. Ennen si-
tä syötiin kunnon lounas ja se tosiaan oli 
tarpeen koska poltt oainett a kyllä tarvitt iin 
lämmikkeeksi, sillä ruokailun aikana alka-
nut tuuli toi mukanaan myös sateen ja ilman 
lämpö laski n. +12 asteeseen, joten lämpöiset 
vaatt eet ja sateenvarjo olivat tarpeen. Ennen 
alueelle menoa kaikille jaett iin radiovastaan-
ott imet, jonka korvanapin kautt a kuulimme 
oppaamme Marjan selostukset koko ajan, 
vaikka välillä olisi ollut etäisyytt äkin vähän 
enemmänkin. Tulivuoren purkauksessa v. 79 
tuhoutuneen kaupungin esiin kaivetut rau-
niot osoitt ivat miten valtavista voimista on 
kysymys kun luonto pahalle päälle satt uu ja 
osuu kohdalle.

Ensikertaa täällä käyvälle, ihmetytt ää miten 
hyvin oli kaupungin palvelut jo silloin hoidet-
tu. Vesikaivot kadunkulmissa, kadut ja vie-
märöinti ositt ain samoissa uomissa sekä ka-
dun ylitt ävät ”suojatiet” jott a jalat eivät kastu 
likavesissä, kuului sen ajan varustuksiin. Sil-
loiseen kaupunkielämään kuului kaikki pal-
velut, leipomot, katukeitt iöt, kylpylät ja bor-
dellit. Suurin osa irtoesineistöä joka kaivauk-
sissa löytyi on kuitenkin siirrett y muualle ja 
osa on museoitu nykyihmisten nähtäviksi ar-
keologiseen museoon.

Keskiviikkona 3.4. Marja Gronqvist johdatt i 
bussiretkemme 20 km pohjoiseen Casertaan, 
jossa on valtava barokkipalatsi 1700- luvul-
ta, kymmenien hehtaarien suuruisine puis-
toineen. Iltapäivällä siirryimme seuraavaan 
kohteeseen takaisin Napoliin ja arkeologiseen 
museoon, jonne valtava määrä Pompeijista 
kaivett ua esineistöä on asetett u nähtäville. Tä-
hän päätt yi mainion oppaamme Marjan pal-
velut ryhmällemme ja kiitosten jälkeen hän 
palasi junalla kotiinsa Sorrentoon.

Ennen hotellin illallista, yksi ryhmämme jä-
sen, tamperelainen Ilkka Erkkilä, kielitaitoi-
nen mies muuten, huomasi ett ä meillä oli ni-
mipäiväsankari matkassa, elikä SAMPO Ah-
to, joka oli opastuksesta saanut nimipäivän 
kunniaksi helpotusta. Nopeasti improvisoi-
tiin onnitt elukortt i ja kaikki retkeläiset allekir-
joitt ivat sen. Upseerina ja herrasmiehenä tun-
nett u päivänsankari saikin vastaanott aa killan 
mansetin-napit ja onnitt elukortin allekirjoitt a-
neelta sekä onnitt elulaulun johon kaikki jou-
kolla yhtyivät.

Torstaina 4.4. oli lähtö Sorrenton kautt a 
Amalfi n huimaa rantatietä pitkin Salernon 
lahdelle. Nyt tuli selväksi, miksi ryhmän koko 
oli rajatt u max. 30, sillä tällä tiellä pidempien 
linja- autojen kulku on kiellett y, tien kapeu-
den ja mutkaisuuden johdosta. Kyllä oli hur-
jantuntuista kun paikkapaikoin oli useita sa-
toja metrejä pystysuoraa seinää heti tien reu-
nasta alas, vain pieni betonikaide suojana ett ei 
auto luiskahda tien reunan yli.

Salernon lahden rannikolla 3.9–16.9.1943 
liitt outuneiden joukoilla oli tarkoitus katkais-
ta saksalaisjoukkojen vetäytyminen Italian 
eteläosista pohjoisemmaksi. Sen verran sak-
salaiset pystyivät vastustamaan kymmenker-
taisen ylivoimaista hyökkääjää, ett ä he ehtivät 
vetäytyä pohjoisemmaksi ja muodostaa uusi 
puolustuslinja Cassinon kaupungin tasalle.

Matkalla tähän kohteeseen, Sampo jakoi 
taas kartt apohjat taistelualueesta ja kun jal-
kauduimme hiekkarannalle, Sampo Ahto tut-
tuun tyyliinsä lateli ulkomuistista koko US 
5. armeijakunnan kaikkien divisioonien ko-
mentajat. Sampon asiallinen mutt a kuitenkin 
usein sopivalla huumorilla höystett y kerronta 
taisteluiden kulusta, saa kaikki mukana ole-
vat aina tarkkaavaisena seuraamaan esitystä.

Runsaan tunnin automatkan jälkeen saa-
vuimme Paestumiin. Täällä Unescon maail-
manperintökohteessa on kolme antiikinajan 
(600 eaa) temppeliä vielä pystyssä pylväi-
neen, jotka oli omistett u kreikkalaiskaudella 
Heralle, Apollolle ja Athenelle. Koko senai-
kainen kaupunki on ollut 25 km2 suuruinen 
ja kaikki Amfi teatt erit, uima-altaat ja areenat 
ovat vielä kohdennett avissa. Paikalla olleen 
hienon lasiseinäisen ravintolan suojissa nau-
titun iltapäiväcapuzinon jälkeen olikin noin 
tunnin paluumatka hotellille.

Perjantaina 5.4. oli jätett ävä hyvä hotelli ja 
lähdett iin kohti seuraavaa kohdett a eli Monte 
Cassinon luostaria ja tutustumaan sen alueel-
la käytyihin taisteluihin. Jo matkalla Sampo 
jakoi meille ennakkoon kopioimansa kartat ja 
saimme niihin perustuvan hyvän kuvauksen 
alueen tapahtumista 24.1.– 19.5.1944.

Matka luostarimäelle (516m korkea ) oli ko-
kemus sinänsä, koska tie kiemurteli pitkin 
jyrkkiä rinteitä ja avasi mahtavat näköalat ala-
puolella olevaan Cassinon kaupunkiin. Luos-
tarin esipihalla Sampo Ahto seikkaperäises-
ti selvitt i taistelun kulkua ja sodan täydellis-



30

VETOAKSELI 2 / 2013

tä tuhoa alueella. Siinä tuhoutui maan tasalle 
laakson pohjalla oleva kaupunki (nyt uudel-
leen rakennett u). Benedictus Nursialaisen v. 
529 alun perin perustama luostari tuhott iin 
jo neljännen kerran massiivisella pommituk-
sella 15.2. 1944, liitt outuneiden oletett ua ett ä 
saksalaiset olisivat linnoitt autuneet sen suo-
jiin. Iso osa liitt outuneiden sodanjohtoa oli 
asett unut aitiopaikalle, muutaman kilometrin 
päässä olevalle kukkulalle seuraamaan pom-
mikoneiden aikaansaamaa täydellistä tuhoa. 
Ennen pommitusta luostarin henkilökunnalle 
annett iin kuitenkin aikaa tyhjentää koko paik-
ka arvotavaroista. Tämän jälkeen saksalaiset 
asett uivat asemiin tuhotun luostarin kivikaso-
jen suojiin ja pitivät paikkaa hallussaan vielä 
pitkään.

Liitt outuneiden joukoissa taisteli paljon 
myös puolalaisia joukkoja, joista kaatui tä-
män alueen taisteluissa yhteensä 3780 soti-
lasta, näistä suurin osa on haudatt u luostari-
kukkulan pohjoispuolella olevalle hyvin hoi-
detulle hautausmaalle. Ennen kuin Liitt outu-
neet saivat vallatt ua Rooman, he menett ivät 
taisteluissa viiden kuukauden aikana kaikki-
aan 45000 kaatunutt a ja kokonaistappiot oli-
vat haavoitt uneet ja kadonneet mukaan luki-
en 115000 miestä.

Hienosti uudelleen rakennett uun luosta-
riin tutustumisen jälkeen ajoimme alas kau-
punkiin ja ruokailimme Tratt oria da Marios-
sa. Täällä yksi tarjoilija ihailtavalla ammatt i-
taidolla suoriutui yksinään koko ryhmämme 
tarjoilusta. Tämä oli myös viimeinen yhteinen 
ateriamme oppaamme Sari Lautalan kanssa, 
kiitimme häntä hyvästä huolenpidosta. Tä-
män jälkeen jatkoimme Roomaan jossa Sari 
luovutt i matkalaiset seuraavana aamuna uu-
den oppaan haltuun.

Lauantaina 6.4. Rooman oppaaksemme tu-
li Riitt a Kaivolainen johtamaan joukkoam-
me. Saimme myös samat radiovastaanott i-
met, jotka meillä oli aiemmin Pompeijissa-
kin, niistä oppaan selostukset katumelussa-
kin kuuluivat selvästi. Ensinnä pääsimme 
tutustumaan taskuvarkaiden iskupaikkaan, 
junaan eli maanalaiseen, jolla matkasimme 
kaksi asemanväliä kaupungin historialliseen 
keskustaan. Onnistuimme matkasta ilman 
omaisuuden menetyksiä. Riitan kanssa käve-
limme ohi Colosseumin ja näimme kaivauk-
sissa esiin tulleita osia Forum Romanumis-
ta. Matka jatkui Piazza Venezialle ohi Tra-
januksen marmori pylvään, joka on samal-
la hyvä historian kuvakirja, kuvaten elämää 
ennen ajanlaskumme alkua. Pysähdyimme 

■ Kuvassa vasemmalta Ilkka Erkkilä, Christer Boije, 
Sointu Ekonen, Keijo Häkkinen, opas Riitt a Kaivo-
lainen, Asta Wallenius ja Jouko Lähteenmäki.
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hetkeksi komean marmori-
monumentin, Viktor Ema-
nuel II:n kunniaksi pysty-
tetyn ”Isänmaan altt arin” 
eteen ryhmäkuvaa varten. 
Seuraavana ohitimme yli 
500 v. vanhan Palazzo Ve-
nezian jonka parvekkeelta 
Mussolini on pitänyt mo-
net ”palopuheet”.

Puolen päivän jälkeen lähdimme linja-au-
tolla kohti San Micheleä, vähän yli 100 km 
päässä olevaa kohdett a. Siellä meitä olikin 
autollaan vastassa tutt u mies, kiltaveli Pent-
ti Klemett i, joka ensin ohjasi meidät lounas-
paikkaamme ravintola La Qerciaan. Tämän 
jälkeen siirryimme Arja ja Pentt i Klemetin 
omistamaan linnaan, onnitt elemaan vastikään 
70 v. täytt änytt ä isäntäämme. Talon emännäl-
le Arjalle, Arto Wallenius ojensi ryhmän puo-
lesta orkideakimpun Autokillan maljakossa 
ja isäntä Pentille, killan pj. Keijo Häkkinen 
kiinnitt i takin rintapieleen pronssisen ansio-
merkin, pitkä-aikaisesta killan jäsenyydestä. 
Tervetuliaismaljojen jälkeen oli cocktail tilai-
suus ja samalla isäntäpari kertoi rakennusten 
historiasta joka ulott ui jopa 1600- luvulle ja jo-
ka suureksi ihmeeksi oli säilynyt jopa maanjä-
ristyksestä ilman suurempia vaurioita. Nämä 
järistyksen jäljet olivat lähiympäristössä nä-
kyvillä isoina rotkoina.

Suurenmoisen työn tuloksina nyt oli nähtä-
villämme hienosti restauroituja huoneita pa-
rikymmentä, jotka nykyään ovat heidän käy-
tössään ja lisäksi vielä oli kolmisenkymmentä 
huonett a odott amassa korjauksia. Näitä kaik-
kia hienoja, vahoja, hyvin kunnostett uja tiloja 
ryhmämme pääsi nyt ihmett elemään.

Vierailumme venyi ehkä vähän pidempään 
kuin alun perin oli suunniteltu, mutt a katsel-
tavaa oli paljon ja jutt ukin luisti, niin paluu-
matkalle Roomaan pääsimme lähtemään vas-
ta klo 20 tienoilla.

Sunnuntaina 7.4 pakkasimme matkatava-

rat linja-autoon, lähdimme Riitt a- oppaan joh-
dolla vielä tutustumaan Museo Civitá Roma-
naan. Tämän jälkeen oli vielä kiertoajelu fa-
sistiaikana suunniteltuun E.U.R.:n maailman-
näytt ely alueeseen ja sieltä lounaalle, rappio-
talosta hienosti kunnostett uun, La Carovana 
ravintolaan.

Vatsat täynnä makaronia lähdimme viimei-
seen kohteeseen, Vatikaanin hallitsemaan Py-
hän Paavalin kirkkoon. Tämä valtaisa raken-
nus on rakennett u moneen kertaan tuhoutu-
neen (viimeksi v. 1823) temppelin paikalle 
ja rakentaminen kesti viimeksi melkein 100 
vuott a. Ei ole ihme, sillä niin hienoksi se oli 
koristeltu. Olipa siinä näkemistä. Vielä vii-
meiset capuzinot kiiltävässä ja hienossa kirk-
kokahvilassa, jonka jälkeen kiitt elimme Roo-
man oppaamme Riitt a Kaivolaisen. Tämän 
jälkeen nousimme autoon, joka vei meidät 
lentokentälle kotimatkaa varten.

Suuret kiitokset matkan järjestelyistä vastan-
neille: Lomalinja Oy Marja-Liisa Hutt uselle, 
sotahistorian oppaallemme eversti evp. Sam-
po Ahtolle, paikallisoppaillemme Sari Lau-
talalle, Marja Gronqvistille ja Riitt a Kaivolai-
selle, sekä järjestelyistä vastaavalle kiltaveli 
Per-Ole Forsströmille. Erityiskiitokset Arja ja 
Pentt i Klemille, jotka avasitt e Italian kotinne 
oven meille matkalaisille.

Matkaan osallistuneita kiitt äen
 Arto Wallenius

■ Vasemmalla Pentt i Klemett i ja 
hänen Arja vaimonsa vastaan-
ott amassa killan lasimaljakossa 
ollutt a orkidea kimppua jonka 
Arto Wallenius heille ojentaa, 
oikealla Keijo Häkkinen odott a-
massa vuoroaan, kiinnitt ämään 
pronssimerkkiä Pentin takin 
pieleen.
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Autojoukkojen Turun Kilta ry järjesti tu-
tustumismatkan 7.2.13 länsirannikolle. 
Ensimmäinen kohteemme oli Kalannis-
sa hitsatt uja levylämmönsiirtimiä val-
mistava Vahterus Oy, joka on perheyri-
tys ja perustett u v. 1990. Pääomistajina 
Sinikka ja Mauri Kontu.  Tuotannosta 
menee noin 95 prosentt ia vientiin loppu-
jen jäädessä kotimaahan. Levylämmön-
siirtimiä käytetään mm kaukolämpövoi-
malaitoksissa, jäähalleissa, prosessi-ja 
kemian teollisuudessa. Levylämmönsiir-
tien valtt ina on sen vaatima paljon pie-
nempi tilantarve verratt una perinteisiin 
rakenteisiin. Vahterus on hitsatt ujen le-
vylämmönsiirtimien valmistajana maa-
ilman toiseksi suurin noin 15 prosentin 
markkinaosuudellaan.  Kaiken tämän 
tiedon saimme kuulla Sinikka ja Mauri Kon-
tun kunnostamassa entisen Kalannin Osuus-
meijerin juhlasalissa, jossa myös nautitt iin tar-
jotut pullakahvit videoesityksen kera. Talous-
johtaja Sinikka Kontu (os Tyynelä, juoksijana 
tunnett u) esitt eli meille hyvin isokokoista 
puista juomahaarikkaa, se on Kalannin kousa. 
Aikamoinen hääjuoma-astia! 

Matka Kalanti-
Uuteenkaupunkiin

 Tutustuimme myöskin yläkerrassa sijaitse-
vaan Veteraanimuseoon, jonne oli yllätt ävän 
paljon löytynyt paikkakunnalta monenlaista 
esineistöä. Oppaana museossa toimi Eine Pu-
tus.

Museokierroksen jälkeen saimme oppaak-
semme teknisen johtajan Paavo Pitkäsen , 
jonka opastamana tutustuimme juuri valmis-
tumassa olevassa kokoonpanohallissa eriko-
koisten "pöntt öjen" kasaukseen. Hallin laajen-
nusosa on  lähes 1500 neliömetriä. 

Muutama vuosi sitt en Vahterus Oy oli yksi 
neljästä valtakunnallisen yritt äjäpal-
kinnon saaneista yrityksestä.

Oli ilo vierailla tänä talouskuri-
muksen aikana hyvin menestyvässä 
yrityksessä!

Siirryimme pikkubussilla kohti 
Ukia ja pysähdyimme lounasruoka-
la Aaltoskassa ylläpitämään saavu-
tett uja linjojamme. Se on yhtä juhlaa, 
kun pääsee valmiista pöydästä ott a-
maan herkullisen ruoan.

■ Vahterus Oy:n talousjohtaja Sinikka Kontu esitt eli 
yrityksen lisäksi vanhaa hääjuoma-astiaa, Kalannin 
kousaa.

■ Kiltalaiset seuraamassa yritysesitt elyä.



33

VETOAKSELI 2 / 2013

Ruokailtuamme kylliksi jat-
koimme matkaa päivän toiseen 
tutustumiskohteeseen. Kohteena 
oli Vakka-Suomen Panimo Osa-
keyhtiö, jota jo innolla odotet-
tiin. Sihteeri Outi Soininen (He-
li Laaksosen pikkusisko ) ott i 
meidät vastaan ja johdatt i koko-
ushuoneeseen.Tervetulomaljak-
si maistelimme ahomansikka-ra-
parperisiideriä. Yrityksessä on 
kaikkiaan vain 6 henkilöä ja olu-
en valmistus tapahtuu tuotekehi-
tyksineen osaavan ja taitavan pa-
nimomestari Jani Vilenin johdolla. Usealla 
yrityksen henkilöllä on Laitilan Wirvoitusjuo-
matehtainen tausta. 

Maistelimme useita yrityksen valmistamia 
tuott eita ja katsott iin videoesitys oluen mais-
telusta, joka alkaa kun olut kaadetaan viinila-
siin, seurataan kuinka vaahto muodostuu 
tarkkaillaan vaahdon rakennett a, ja maistel-
laan olutt a suussa purskutellen. Ja mitä opim-
me videolta, no ainakin sen ,ett ä kun pyö-
räytät olutpikaria/-lasia niin pidä lasin pohja 
tiukasti pöydässä kiinni. Niin miksi, no siten 
paitasi pysyy puhtaana.

Siirryimme tuotantotilaan, jossa kuparipan-
nu kiilteli komeasti ja muita tankkeja ja säili-

öitä putkistoineen sijaisivat. Valmiit oluet pul-
lotetaan Saksasta tuotuihin pulloihin lyhyel-
lä pullotuslinjalla. Vierailun lopuksi voimme 
tehdä myymälästä ostoksia mutt a vain mieto-
jen oluiden osalta. Kas kun se alkoholilaki on 
niin kimurantt ia, ett ä vain mietoja oluita saa 
myydä kun taas viinitilat voivat myydä tuot-
teitaan joiden alkoholiprosentt i on jopa yli 10 
prosentt ia. Mukava retkipäivä mahdollistui 
kiltaveljien Pentt i Rautanen ja Antt i Aholan 
avustuksella, josta kiitokset heille kuin myös 
kiitokset niille parillekymmennelle mukana-
olleelle kiltaveljelle.

KAUKO

■ Kiltalaiset panimosalissa kuulemassa 
Outi Soinisen esitystä.



34

VETOAKSELI 2 / 2013

Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n kevätvuosi-
kokouksessa 25.3. 2013 vietett iin miellytt ävä 
hetki, kun hallituksen esitys hyväksytt iin 
yksimielisesti ja kutsutt iin Kiltapiirille kaksi 
uutt a kunniajäsentä. Toinen tuore kunniajä-
sen on kaikkien tuntema ja aina palvelualtis 
kiltaveli Kauko Kaskinen. Kauko "ajoi " Kilta-
piirin hallituksessa 6 vuott a, jääden pois 1.1. 
2012 lukien.

Työ Kiltapiirin hyväksi on ollut paljon laa-
jempi rupeama kuin mainitt u hallituskau-
si. Kauko on ollut aina valmiina kuljett ajak-
si, kun on tehty linja-autoreissuja mm MPKL 
ry:n turvallisuuspollitiikan seminaareihin 
Helsinkiin, rynnäkkökivääriammuntoihin 
niin Gyltöön, Raasiin kuin Huovinrinteelle 
ja moniin eri tutustumiskohteisiin. Kauko on 
kantanut kortensa kekoon myös Kenraalin-
tiemarssin eteen. Marssireitt i on saanut opas-
teensa tienvarsille Kaukon avulla ja samalla 

Kunniaa automiehelle!

"Hotelli Helpotukset" on junailtu Kaukon toi-
mesta paikalleen. Kaukon apuun ja ystävälli-
syyteen on aina voitu luott aa.

Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry tervehtii kiit-
täen uutt a kunniajäsentään!

Puheenjohtaja Mikael Kaskelo
 

■ Kauko Kaskinen

■ Killan puheenjohtaja Keijo Häkkisen johdolla pari-
kymmentä hallituksen jäsentä kävivät katsastamassa 
kiltaveli Arto Walleniuksen kiltakuntoisuutt a hänen 
70 v. päivänään.
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Nyt jo yhdennentoista kerran suoritett iin 
Varsinais-Suomen Kiltapiirin järjestämä 
KENRAALINTIE-MARSSI 20.4 Kakskerran 
saarella Turussa. Tänä vuonna marssi saatiin 
suoritt aa varsin aurinkoisessa ja jonkin verran 
tuulisessa säässä. Reitt ien pituudet olivat 10, 
18 ja 25 km, suurin osa 65 osallistuneesta va-
litsi 10km:n lenkin kuten minäkin. Reitt i kulki 
Harjatt ulan Kartanolta Kakskerran kirkolle 
ja takaisin. Reitin huoltopiste mehuineen ja 
Hotelli Helpotuksineen sijaitsi Kakskerran 
kirkon viereisellä parkkipaikalla. Maalissa 
osallistujat saivat suorituksestaan kunniakir-

jan ja marssimitalin, jonka jälkeen vapaasti 
valiten marssisaunaan tai ruokailuun. Mars-
sille lähett äminen tapahtui marssin suojelijan 
Karin Birgitt e Ehrnroothin tervehdyssanojen 
jälkeen Varsinais-Suomen Kiltapiirin kunnia-
puheenjohtaja Kari Paarman kondyktööriiso-
isänsä pilliin puhaltamalla. Marssin johtajana 
toimi Kiltapiirin hallituksen jäsen Sami Kivi-
lähde. Useiden aikaisempien vuosien tapaan 
tänäkin vuonna marssille osallistui mukava 
joukko autokiltalaisia.

Marssilla mukana ollut Kauko

Ulkoilua Kakskerrassa

Killan kevätvuosikokouksessa voitiin tyyty-
väisyydellä panna merkille, ett ä sen toimin-
ta on jatkunut vilkkaan 49. toimintavuotena. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1312 henkeä, 
josta naisosaston osuus oli 104. 

Viime vuonna varaudutt iin monin tavoin 
ensi marraskuussa pidett ävään killan 50-vuo-
tisjuhlaan, johon toivotaan runsasta osanot-
toa. Silloin tullaan julkistamaan myös killan 

50-vuotishistoriikki, jota Esko Kujanpää kir-
joitt aa.

Kevätvuosikokous pidett iin 17. maaliskuu-
ta Heikkilän sotilaskodissa. Läsnä oli runsaat 
kolmekymmentä killan jäsentä. Kokousesitel-
män piti liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko 
Klang.

Killan jäsenmäärä on kasvu-uralla
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Edellisessä Vetoakselissa 
julkaistun ristikon 
ratkaisu

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.

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

U N A T K U T R U U M E N
A N K A T K A A
B I S S A A M E
E T A N A I N T E L
L E T U T I N

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

Y L A A V U T R H E S U S
I V A U S O T S A K E I A
L Ä T T I I K E A L A B R A
M E O N N I V A A L E A T
A U R A T A S I A T A L A T
V O I T U T T I L E V I T E
A M A T I T O L K A U U T E
T A T E A S T I S I S S I T
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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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www.ristikkotuuli.fi
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Tulevaa toimintaa 
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 gallerias-
sa on vaihtuva näytt ely ja käsityömyymälästä 
voi ostaa alueen käsityöläisten tuott eita. Myy-
mälästä löytyy myös matt oja, kudontatarvik-
keita, neulelankoja ja käsityötarvikkeita. 

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 Timo 
Hörkölle 050 547 2253.

Kesäpäivä Wanhassa Raumassa 
2.7.2013
Kilta tekee päiväretken Raumalle linja-au-
tolla, joka lähtee killan toimistolta Turusta 
klo 8.00 Turun auto vie retkeläiset ensin n. 
klo 9.30 kahville Kontion leipomokahvilaan 
(Leikari 1) jonne esim. Porista ja Huitt isista 
päin tulevat voivat kokoontua ja liitt yä jouk-
koon.

Tämän jälkeen lähdetään Rauman oppaan, 
Markku Sainion johdatt amana tutustumaan 
ensin 500 v. vanhaan kirkkoon, josta edel-
leen Laivanvarustajan taloon ja Kirstin ta-
loon. Kävelykierros kestää n. 1 ½ tuntia ja on 
pituudeltaan n. 1 km. Keskustasta siirrytään 
autolla lounaalle, 1900 luvun alkupuolelta 
olevaan pitsihuvilaan Villa Tallboon. Linja-
auto matkan ja opastuksen hinta yht. 25 € . 
Kahvit ja lounas hinta selviää myöhemmin ja 

kerätään autossa, samoin em. matka + opas-
tus.

Ilmoitt autumiset killan toimistoon keski-
viikkoisin viim. 12.6.2013 p. 02 2377945

Kiltalaiset ampumaan!
M.m. kiltalaisemme Kalevi ja Voitt o Suvila 
sekä Heikki Mäki ovat olleet jo parikymmen-
tä vuott a sitt en perustamassa niin sanott ua 
Loimaan pystykorva-ammuntaa, joka järjeste-
tään taas 6. heinäkuuta Huovinrinteellä Porin 
Prikaatin ampumaradalla. Aluksi ammutt iin 
Loimaalla ja välillä Merivoimien ampumara-
dalla Kustavin keskustassa. Säkylässä ammu-
taan 150 ja 300 metrin matkoilla.150 metrillä 
ammutaan pystystä ja makuulta ja 300 met-
rillä vain makuulta. Kyse on samalla MPK:n 
kurssista, jolle voi ilmoitt autua netissä MPK:n 
sivuilla. Ammunta päätt yy palkintojenjakoon 
ja ruokailuun varuskunnassa.

Santahamina kutsuu 13.7.2013
AJK Helsingin killan kanssa on sovitt u ett ä, 
pääsemme tutustumaan kasarmialueeseen 
omaisten päivänä ja samalla tutustuman kil-
tataloon, jossa on mm. AJK Liiton perinne-
huone. Piha-alueella kalusto näytt ely ym. Pai-
kan päällä on kahvit ja lounas. Matkan hinta 
on 30 € hengeltä. Maksetaan autossa !!

Linja-auton reitt i Turku- Loimaa- Forssa- 
Karkkila- Santahamina. Auto lähtee Turusta 
killan toimistolta klo. 7.30 Matkaa varten tar-
vitaan kaikilta matkalaisilta syntymä aika, jo-
ka ilmoitt autumisen yhteydessä pitää maini-
ta. Ilmoitt autumiset viimeistään 3.7. killan ts-
to. puh. 02 2377945 tai Suvila 0503287865 ja 
Wallenius 0442927233

Perinteinen Reinon -päivän risteily 
lähestyy, joka on tiistaina 16.7.2013 
Risteily on monta vuott a perätysten tapah-
tunut Turun saaristoon. Nyt suuntaamme 
makeille sisävesille. Tällä kertaa retkemme 
tulee tapahtumaan Hämeenlinnaan. Josta Ho-
pealinjan m/s Silver Moon purjehtii Hämeen-
linnan satamasta kohti Visavuorta. Matkalla 
voimme ihailla mm. Hämeen historiallista 
linnaa, Rantasipi Aulankoa kylpylöineen, 
Hatt ulan Pyhän Ristin kirkkoa ja Lepaan sil-
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miä hiveleviä järvimaisemia.
Perillä Visavuoressa tutustumme oppaan 

johdolla Emil Wikströmin upeisiin taideteok-
siin. Samalla kierrellään ateljeemuseon näyt-
tävissä tiloissa ja katsellaan Kari Suomalaisen 
hersyviä piirroksia.

Matka Hämeenlinnaan tehdään kahdella 
linja-autolla. Toinen lähtee Turusta klo 8.30 , 
killan toimistolta ja ajaa Forssan kautt a suo-
raan. Toinen auto lähtee Virtt aalta klo 8.30 ja 
ajaa Loimaan kautt a Forssaan ja perille. Fors-
sassa molemmilla ryhmillä lyhyt kahvitauko.

Matkan hinta, 80 €/eläkeläinen, (muut 87 €) 
ja lapset ( 4-11 v) 55 €. ( min 50 hlöä) 

Hintaan sisältyy, bussimatkat, munkkikah-
vit Forssassa, risteily, lounas laivalla ja Visa-
vuoren käynti opastuksineen. Laiva lähtee 
klo. 11.30 ja on Visavuoressa klo. 14.00, sen 
jälkeen opastett u Visavuori. Huom. laivalla 
on myös anniskeluoikeudet.

Ilmoitt autumiset killan toimistolle kes-
kiviikkoisin puh.02-2377945. Matkasta voi 
tiedustella myös Arto Walleniukselta puh. 
0442927233 ja Voitt o Suvilalta puh. 050-
3287865. Matka tulee maksaa Autokillan tilille 
FI 42 5316 0820 0188 83 , merkinnällä Reinon 
päivä, 14.6. mennessä.

PERHELEIRI RAASISSA 16-18.8.2013
Perinteinen leiri on taas jäsenille ja heidän 
ystävilleen ym. viikonloppuna, alkaen per-
jantaina klo 16.00 ( lipun nosto ja tulokahvit 
klo 18.00 ). Leiriytyminen on osin sisätiloissa, 
teltassa, asuntoautossa tai –vaunussa.

Ohjelmassa mm. saunomista , uintia, eri-
laisia kilpailuja, tanssit kahtena iltana, kent-
tälounas, Raasi special, ammuntaa, iltanuoti-
ot, reippailua ja aamusaunat. Lisäksi alueella 
on sotilaskoti. Leiri päätt yy sunnuntaina 18.8 
klo. 12.00. Opastus Turku – Yläne tieltä kylt-
ti ” Autokilta tai AJK ” Ilmoitt autumiset kes-
kiviikkoisin killan toimistoon viim. 7.8 puh 
022377945 Tai leiri-isäntä Jorma Lintunen 050 
4039848, mail. lintunenjorma@gmail.com

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE 
12.10.2013
AJK Turun kilta ja L-S MS- yhdistys järjestä-
vät teatt erimatkan Tampereelle lauantaina 
12.10.2013 , linja-autolla Turun tuomiokirkol-
ta klo 14.00. Les Misérables – suurmusikaali 
esitetään Tampereen teatt erissa alk. klo 19.00. 

Lipun hinta on 60 € / hlö. Ruokailu teatt erilla 
ennen esitystä 18 € /hlö, sisältää 2 pääruokala-
jin buff et-pöydän tykötarpeineen +kahvin. Il-
moitus erityisruuasta. Tulomatkalla voileipiä 
ja virvokkeita saatavana omakustannushin-
taan. Paikkoja on 25 ja ne on varatt ava viim. 
7.8.2013.

Ilmoitt autumiset keskiviikkoisin killan toi-
mistoon puh. 02 2377945

KILTA 50 V
Autojoukkojen Turun Kilta Ry

viett ää toimintansa 50-vuotisjuhlaa
Turun VPK- talolla

23.11. 2013

O H J E L M A

klo 11.00 Seppeleenlaskut hauta-
usmaalla

klo 13.00 Juhlavastaanott o
 Laivaston soitt okunta
 Killan historiikin julkista-

minen
klo 18.00 Iltajuhla
 Laivaston soitt okunta
 Lausuntaa + kuorolaulua
 Juhlapäivällinen
 Juhlapuhe
 Kiltalaisten palkitsemi-

nen
Klo 21–02  Juhlatanssiaiset

Juhlan juontaja Pertt i Keihäs.

Klo 13 alkavaan tilaisuuteen tervetulleita 
ovat yhteistyökumppanit, yhteisöt yksi-
tyishenkilöt ja killan jäsenet. Ilmoitt autu-
miset killan toimistoon keskiv. 18–20 tai 
www.ajkturku.net

Klo 18 alkavaan tilaisuuteen illalliskortin 
hinta on 80€/hlö, ilmoitt autumiset samoin 
kuin yllä, maksut viim. 31.10. tilille FI42 
5316 0820 0188 83 viiteno. 1300 tai 50 v. 
juhla. Maksun suoritett uasi saat postissa 
illalliskortin.
PS. Mikäli et ole killan jäsen, ilmoita osoi-
te ja puh.no.
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 Merkkipäivät

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

Kiitokset
Kiitokset Killalle 26.3 olleen merkkipäiväni muis-
tamisesta!

Mikko Kailari

Lämpimät kiitokset merkkipäiväni 10.2. huomioi-
misesta!

Kari Paarma

Jaakko Mäkelä kiitt ää 11.2. olleen merkkipäivänsä 
muistamisesta.

Raimo Rauhala kiitt ää kiltaa 15.4. olleen merkki-
päivänsä huomioimisesta.

Arto Wallenius kiitt ää killan hallituksen jäseniä jot-
ka kävivät onnitt elukäynnillä luonani 20.4. ja mui-
takin kiltalaisia onnitt eluista.

Sauli  Naatula  kiitt ää merkkipäivänsä muistami-
sesta.

Kiitokset killalle merkkipäiväni muistamisesta.
Esko Einola

85 vuotta
Viitanen, Kalevi  2.6. Aura
Maijala, Kauko  19.6. Lappi
Laine, Olli  29.7. Kyrö

80 vuotta 
Lehti, Veikko Antton 26.6. Pori
Holmevaara, Kauko 22.7. Uusikaupunki
Autima, Pekka Aulis 29.8. Pori
   

75 vuotta 
Virtanen, Tauno Mikael 3.6. Loimaa
Sula, Rainer Juhani 5.6. Loimaa
Ranta, Pekka  19.6. Huittinen
Kotajärvi, Leo Kalevi 28.6. Turku
Talviniemi, Lasse  25.7. Halikko
Varjokivi, Reijo Ensio 17.8. Turku
Kurkisuo, Tarmo Aulis 21.8. Turku
Halmesmaa, Seppo Juhani 30.8. Turku
 

70 vuotta
Stadius, Aarne Henrik 5.6. Turku
Alasmäki, Pentti Vihtori 20.6. Säkylä

Lilja, Atri Juhani  24.6. Turku
Saarinen, Jarmo Tapio 27.6. Paimio
Nuppula, Lauri Juhani 17.7. Lieto
Jalonen, Reino Olavi 27.7. Loimaa
Yli-Tuomola, Pauli Antero 11.8. Loimaa
Mäkitalo, Jouko Olavi 22.8. Huittinen

60 vuotta 
Niinisalo, Erkki Johannes 3.6. Pori
Kuusisto, Seppo Martti 10.6. Säkylä
Laine, Kari Kaleva  20.6. Kyrö
Harttio, Pekka Sakari 29.6. Perniö
Suvanto, Antti Kalevi 3.7. Turku
Alhainen, Tapio Ossian 27.7. Viiala
Salonen, Teuvo  8.8. Loimaa
Tuovinen, Ari Jouko 8.8. Turku

50 vuotta 
Saarinen, Veli-Matti 6.6. Hietamäki
Honkanen, Jyrki  7.6. Turku
Mäkilä, Aatos Johannes 23.8. Raisio
Lehtinen, Antti Heikki 24.8. Huittinen

Mauno Suomi kiitt ää merkkipäivänsä  muistami-
sesta.

Asko Saarinen kiitt ää merkkipäivänsä muistami-
sesta.

Kiitokset muistamisesta !!
Lasse Jaatinen

Lämpimät kiitokseni merkkipäiväni muistami-
sesta.

Erkki Suominen

Tuli tuossa 80 v. täyteen, josta johtuen AJK:n toi-
mijat muistivat merkkipäivääni onnentoivotuksin.
Kiitän sihteeriä, lehden toimituskuntaa ja Turun 
AJK:n hallitusta muistamisesta.

Kauko Ahonen
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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 €

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

Kesäkuu
5.6. Toimisto suljett u
12.6. K. Kaskinen - M. Viitanen
19.6. Toimisto suljett u
26.6. Toimisto suljett u

Heinäkuu
3.7. B. Ahti - A. Wallenius
10.7. A .Hämelä - R. Koskinen
17.7. Toimisto suljett u
24.7. Toimisto suljett u
31.7. Å. Saarikko -A. Wallenius

Elokuu
7.8. B.Ahti - K. Häkkinen
14.8. K. Kaskinen - M. Viitanen
21.8. B.Ahti -M.Lidgren
28.8. A.Hämelä - R. Koskinen
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Palautusosoite: 
Ylännekatu 16 I 
20540 TURKU

.EF53

Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere ✆ 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät 
Balderin talo, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki ✆ 010 289 8102, lomalinja@lomalinja.fi
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 15 €. 1.4.2013 alkaen 17 €.

  Lomalinjan matkoja 24 h verkkokaupasta lomalinja.fi  

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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