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VETOAKSELI 3 / 2013Päätoimittajalta
Yhteisö ja minuus

Yhteisöllisyys on tavallaan muotisana – sinän-
sä hyvässä tarkoituksessa eli yhteisöllisyys on 
elintärkeä asia ihmiselle, joka on psykosomaat-
tinen otus eli hänen hyvinvointiin vaikutt avat 
niin henki kuin ruumiskin.

Hyvinvointi vaatii liikunnan ja  sopivan ra-
vinnon ohella sosiaalisia kontakteja eli tut-
tavia ja mielellään jotain yhdessä tekemistä. 
Ideaalia on, jos tuo yhdessätekeminen hyö-
dytt ää vielä kolmansiakin osapuolia.

Paljon puhutaan identiteetistä eli esimer-
kiksi siitä, mikä on suomalaisten identiteett i. 
Tämä niin sanotun sivistyssanan voi suomen-
taa vaikkapa minuudeksi, meikäläisyydeksi 
tai vaikkapa kysymyksiksi siitä, kuka minä 
oikein olen ja/tai keihin minä oikeastaan kuu-
lun.

Identiteett i on myös symboleita eli esimer-
kiksi oma äidinkieli tai uskonto, syntymä-
paikka, ammatt i. Henkilön identiteett i voi 
kuulua tiukasti siihen, mikä on hänen koti- tai 
syntymäkuntansa – siihen useimmat samais-
tuvat syvästi – jopa niin, ett ä muun muassa 
pyyteetön kotiseututyö alkaa merkitä hyvin 
paljon.

Osin kaikki kiertyy siihen, missä ovat mi-
nun juureni. Juurett omuus on liian monille 
ongelma maailmalla mutt a osin sitä tunne-
taan Suomessakin.

Kiltamme täytt ää pian 50 vuott a. Yhdistyk-
sellä on siis jo aikamoinen historia, jonka pää-
piirteet nyt tallennetaan myös historiikiksi.

On kuljett u yhdessä aika pitkä tie ja aihees-

takin voi sanoa, ett ä on saatu aika paljon ai-
kaan. Yksi konkreett inen ja valtava asia vuo-
sia jatkunut varusmiesten liikennevalistustyö, 
johon on osallistunut jo likimain 40 000 varus-
miestä. Ei tiedetä, onko valistuksella säästett y 
ihmishenkiä. 

Sillä ,on ollut ilman muuta vaikutusta koh-
deryhmäänsä  mutt a myös tekijöihinsä,  jotka 
ovat varmasti voineet tuntea matkan varrel-
la  tyydytystä pyyteett ömästä lähimmäisten-
sä autt amisesta. Tämä on sitä 3. sektorin työ-
tä, jota jatkossa tarvitaan yhä kipeämmin; val-
tion tai kuntien rahat eivät riitä jatkossa kaik-
keen.

 Siksi tarvitaan vapaaehtoista vastuunkan-
toa, josta löytyy yhteiskunnallisesti jo ihailta-
via esimerkkejä. Kiltalaisten ei tarvitse röyhis-
tellä rintaansa, mutt a terve itsetunto on pai-
kallaan; hyvästä työstähän seuraa hyvä mieli. 

Liioitt elematt a voimme sanoa, ett ä tästä on 
hyvä jatkaa!

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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”Hirvipyssyllä natsoja”!
Suomen sotaväki joutuu tunnetusti säästä-
mään – ei nyt sentään itseään ihan hengiltä, 
mutt a arvelutt avan paljon toimintaa joudu-
taan supistamaan.

On tietysti luonnollistakin säästämistä eli 
supistamista, kun kasarmien petipaikkoja ei 
tarvita entiseen malliin ikäluokkien pienen-
tyessä. Lisäksi kansalaisvelvollisuuden voi 
nykyisin laistaa naurett avan helposti. Riitt ää, 
kun sanoo, ett ei tämä homma tunnu olevan 
minulle tarkoitett u.

Toisaalta heikosti motivoituneiden kanssa 
ei kannatt aisi aikaa ja rahaa tuhlatakaan, kun 
reservikin on pienenemässä 230 000 soturiin 
lukemasta 350 000. Se on silti tingitt ynäkin 
suurin sodan ajan joukko Länsi-Euroopassa, 
sillä Saksa ja Englantikin jäävät jälkeen alle 
200 000 soturilla.

Reservimme iso koko kertoo tietysti siitä, 
ett ä doktriinimme eli sotilasoppimme mu-
kaan koko maata puolustetaan tai ainakin yri-
tetään sitä tehdä. Toisaalta se kertoo ilmisel-
västi siitä, ett ä Venäjä koetaan yhä sotilaalli-
sena uhkana huolimatt a siitä, ett ä esimerkiksi 
poliitikot – osa onnett omista tietämätt ään, osa 
hyvinkin tietäen mutt a siltikin päänsä pen-
saaseen pistäen – puhuvat julkisuudessa ihan 
päinvastoin.

Vähänkään asioista perillä oleva ja rehelli-
nen kansalainen ymmärtää, ett ä reservin ker-
tausharjoitusten laiminlyönti voi olla jopa 
kohtalokasta – ei yksin maanpuolustuskyvyl-
lemme vaan myös maanpuolustustahdolle.

On se mikä homma tahansa, asian kesan-
nolle jätt äminen kostautuu; useinhan joillakin 
ihmisillä on jo totutt elemista vakiotyöhönsä 
kuuden viikon kesäloman jälkeen, vaikka sen 
olisi viett änyt kuinka järkevästi.

Ampumataito on sotilaan perustaito, joka 
pysyy tallella vain harjoitt elemalla. On vaikea 
edes arvioida, kuinka iso tai pieni osa on sivii-
lissä tekemisissä ampumisen kanssa, vaikka 
Suomessa onkin metsästyskortin lunastaneita 
yli 300 000. Urheiluammunta on kyllä melko 
laajaa, mutt a kaikesta huolimatt a nämä eivät 
paikkaa kertausharjoitusvajett a.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on 
– toivott avasti – jonkin sortin esiaste suojelus-

kuntajärjestöä vastaavalle systeemille, joka oli 
erityisen tärkeä vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön kulmakivi: se oli todella kustannuste-
hokas järjestö, joka paikkasi hienosti nuoren 
Suomen vähäistä reserviä. Esim. ampumaan 
pitäisi päästä ainakin kiväärikaliperin sotilas-
aseilla ilman puolustusvoimien henkilöstöä. 
Rservin omalla pyörityksellä kustannukset 
minimoitaisiin, mutt a tulokset moninkertais-
tuisivat.

Ruotsi perusti Suomen mallin pohjalta 
Hemvärnetin (”kodinturva”), jossa on tavoit-
teena nyt 32 000 reserviläistä, joilla on 4 – 12 
kertauspäivää vuodessa tehtävästä riippuen. 
Jokaisella on aseet ja rensselit kotona ja kul-
makunnalla ovat valmiina m.m. joukkueen 
ajoneuvot. Ruotsi on karsinut varuskunta-
paikkakuntia ja Hemvärnet paikkaa vajett a. 
Toisaalta kasarmilla ei mitään puolusteta. Vi-
rolaisilla on Kaitselöiit –järjestelmä ja huom: 
myös Norjalla ja Tanskalla on vahvaa vapaa-
ehtoistyötä mukaan lukien myös lott ajärjestöt 
(myös Ruotsilla) mutt a meillä ei!

Kiva on huomata, ett ä nyt suunnitellaan 
omaehtoista ja vapaaehtoista järjestelmää, 
jossa kertausharjoituksia ja ylennysperusteita 
voisi saada vaikka hirvikiväärillä suoritetusta 
hirvenammuntakokeesta. Hienoa: onhan  sii-
nä kyse ”pitkistä pyssyistä” ja kertauksesta.

Kuulun itse hirvi- ja peuraporukkaan (Loi-
maalla entinen Metsämaan kunta), jonka jä-
senten keski-ikä lienee lähempänä 50 kuin 
40 vuott a. Väitän, ett ä tuo kokenut porukka 
olisi käytt ökelpoinen paikallispuolustuksel-
la omionekion aseineen, joissa on pääsääntöi-
sesti kiikaritähtäinvarustuskin. Kaliiperi on 
kyllä suurenpuoleinen ja käytössä on harjoi-
tuksia lukuun ott amatt a puolivaippaluoti, jo-
ka on kiellett y sotimisessa. Hirviporukoilla on 
latauslaitt eita ja tarvitt aessa kokovaippaluote-
jakin. No, ampuihan se naapuri viime sodissa 
jopa räjähtävillä kiväärinluodeilla, vaikka ne 
olivat kiellett yjä.

Myös netissä on tarkoitus ”käydä reservin-
harjoituksia” ja suoritt aa tehtäviä, joista saa 
kh-päiviä. Cooperin testillä ja lihaskuntoteis-
teillä voidaan koestaa lihaskuntoa ja hapenot-
tokykyä.

Kolumni



7

VETOAKSELI 3 / 2013

Onneksi ”kehitys siis kehitt yy”. Ehkä pian-
kin otetaan isoja askeleita eteenpäin, kun suo-
mett umisen ajan perua olevat esteet vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön kehitt ämisessä 
älytään poistaa. Kyse on tiett yjen tahojen en-
nakkoluuloista ja virhearvioista eli suoranai-
sesta tiedonpuutt eesta.

Toivott avasti ”suo sulaa, ennen kuin kurki 
kuolee” eli motivoitunut reservi ei ehdi kyl-
lästyä odott amiseen. Virallinen apu on kauka-

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 

na, sillä kertausharjoituksia aletaan merkitt ä-
västi järjestää vasta v. 2015 – jos silloinkaan?

KARI NUMMILA
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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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Jääkäriliike on yksi merkitt ävimpiä asioita 
Suomen itsenäistymishistoriassa; kun Suo-
men kannalta aina itsekäs Ruotsi ei suostunut 
koulutt amaan jääkäreitä, tarjoutui sotilasopin 
saamiseen mahdollisuus Saksassa.

Lähes 2000 miestä lähti sotilasoppiin, jota 
saatiin vuosina 1915-1918 niin, ett ä eri hen-
kilöillä saatt oi olla hyvinkin eripituisia oppi-
jaksoja. Muun muassa kalterijääkärit pääsivät 
mukaan vasta v. 1917 Venäjällä satt une en hel-
mikuun vallankumouksen jälkeen.

Vaikka asioita ei voi kontrafaktisesti (”jos 
ja jos” –tyyliin) tarkastella ihan satavarmasti, 
niin Sdp:n vasemmistosiiven vahvasti venä-
läistenkin pakott amana tammikuussa 1918 
aloitt ama vallankumousyritys olisi saatt anut 
onnistua ja silloin Suomen olisi käynyt kal-
paten. Jääkärikoulutus oli yksi tae siitä, et-
tä kumousyritys epäonnistui, samoin tietys-
ti suojeluskuntien perustaminen eri puolilla 
maata. 

Vaikka Suomi oli itsenäistynyt muodollisesti 
6. joulukuuta 1917, itsenäisiä emme olleet käy-
tännössä; majailihan maassa eri arvioiden mu-
kaan vielä 40 000 – 70 000 venäläistä sotilasta 
sekä Venäjän Itämeren laivasto oli talviankku-
rissa Helsingissä. Syksyllä venäläissotureita oli 
maassa jopa 110 000!. On selvää, ett ä halutes-
saankaan Venäjä ei olisi voinutkaan vetää sota-
väkeään kädenkäänteessä maasta pois.

Itsenäisyyden vakiinnutt aminen oli siis yhä 
”pilvenlongalla” vuoden 1918 alussa. Muis-
tett akoon vain, kuinka Lenin alkoi aseistaa 
punakaarteja tuott amalla niille junakuljetuk-
sella aseita Pietarista. Maassa vielä silloin ol-
leiden venäläisjoukkojen merkitystä puna-
kaarteille ei ole vieläkään halutt u/osatt u tut-
kia kunnolla – neuvostoaikana se olisi ollut 
ulkopoliitt isesti liian rohkeata. Vähän tunnet-
tua on sekin, ett ä Venäjän Suomen joukkojen 
komentaja, eversti Svetnikov julisti Suomel-
le sodan helmikuussa 1918. Rauhansopimus-
han solmitt iin sitt en Tartossa v. 1920 Suomen 
ja itänaapurin välillä.

 Emme voi kyllin kiitt ää niitä miehiä, jotka 
visioivat jääkäriliikkeen – sillehän tuli siis ”ti-
laus” 1918. Onneksi löytyi siis näkijöitä ja te-

Kiltaveljen kirja-arvostelu

Jääkäri kenraalin elämäkerta
on kiintoisa lukukokemus

kijöitä, jotka panivat töpinäksi oman henken-
sä kustannuksella – olivathan jääkärioppiin 
hakeutuneet Venäjän näkövinkkelistä käytän-
nössä maanpett ureita,! Jääkäreillä oli siis itse 
asiassa ”voitt o tai kuolema” –asenne. Jos itse-
näisyys ei olisi toteutunut, kotimaahan ei olisi 
voinut palata.

Jo matkustus Saksaan oli kova pala, jossa 
saatt oi ”palaa”. Esim. viimeisenä edesmennyt 
jääkäri eli jääkärikenraali Väinö Valve kertoo, 
kuinka hän hiihti Pohjanlahden yli lopulta 
”hämärän rajamailla”.

Yksi jääkäreistä oli kenraalimajuri Uuno Fa-
gernäs (1891-1980), talonpoikaskenraali Poh-
janmaalta, Teerijärveltä. Hän oli aloitt anut 
lääketieteen opiskelun ennen jääkäriaikaansa.

Jääkärit loivat käytännössä Suomen armei-
jan ja olivat johtavassa asemassa kaikissa va-
paussodissamme, niin Talvi- kuin Jatkosodas-
sakin lukuun ott amatt a tietysti ylipäällikköä.

Fagernäsin elämäkerrassa (Jääkärikenraa-
lin elämä, F.U. Fagernäs, kirjoitt anut Helge 
Smedjebacka/Klassikkokustannus OY) ken-
raali itse harmitt elee sitä, ett ä Kekkonen – va-
paussoturi itsekin ! – ”lauloi” liturgiaa siitä, 
ett ä vapaamielinen Lenin muka antoi Suomel-
le vapauden.
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On yksinkertainen totuus, ett ä kansallinen 
vapautemme on määrätietoisten toimenpitei-
den tulos. Huolimatt a Leninin ja Stalinin juo-
nitt eluista Suomesta tuli vapaa Venäjän seka-
sorron aikana, Fagernäs kertoo kirjassa.

Olihan Stalin jo marraskuussa 1917 ollut 
Sdp:n puoluekokouksessa kiihott amassa ku-
moukseen. Kansanvaltuuskunnan jäsen K.H. 
Wiik toteaa muistelmissaan, ett ä ”me ajau-
dumme vallankumoukseen tahdommepa taik-
ka emme, sillä Pietari pakott aa meidät siihen”.

Fagernäs kertoo, kuinka hän sai ikään kuin 
luonnonmysteerinäkin isänmaallisen herä-
tyksen: ”Sain isänmaallisen kasvatuksen kou-
lupoikana ihailemallani kotiseudulla. Poimin 
siellä ruiskaunokkeja pilviä hipovilla ruisvai-
nioilla ja lakkoja peninkulmien laajuisilla soil-
la”. Taustalla olivat tietysti myösVenäjän toi-
met Suomea vastaan sortoaikana. 

Hän viitt a kansallisen tietoisuuden saaneen 
voimaa Runebergin ja Topeliuksen kirjoituk-
sista, jotka opett ivat rakastamaan isänmaa-
taan. Fagernäs ammensi voimaa vaativiin teh-
täviinsä myös vahvan uskonnollisen vakau-
muksen tuomasta tuesta.

Fagernäs palveli sotilasuransa alkuvaiheeis-
sa myös Turussa Porin Rykmentissä, yhden 
tovin jopa sen v.t. komentajana. Tässä tulee-
kin mieleen ”porilaisten” historiallinen slo-
gan eli iskulause ”Kunnia-velvollisuus-tah-
to”. Fagernäs lienee kuitenkin omaksuneen 
tämän kuulun iskulauseen jo paljon ennen 
porilaiskomentajuutt aan.

Velvollisuudentunto ja suoraluonteisuus 
käyvät ilmi jatkuvasti kirjassa, jossa Fagernäs 
ei kaihda kertoa rehellisesti mielipidett ään 
muistakaan komentajista, joista kaikki eivät 
olleet vältt ämätt ä alallaan ammatt imiehiä tai 
joiden ihmissuhdetaidoissa oli paljonkin toi-
vomisen varaa. Yksi sellainen oli tempera-
mentt inen Paavo Talvela. Kirjoitt aja on löytä-
nyt dokumentt eja, joissa kiitellään Fagernäsin 
ammatt itaitoa, ahkeruutt a, suoraselkäisyytt ä 
ja asiallista suhtautumista alaisiin. Suorasel-
käisyydestä kertoo se, ett ä hän suomii rankas-
ti m.m väritt ynytt ä historiankirjoitusta.

Fagernäs –teosta voikin suositella lämpi-
mästi. Sen parissa vietett y aika ei kulu huk-
kaan.

KARI NUMMILA
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• Pientalon lämmitysratkaisut 
• LVI-suunnittelu 
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Baltian alue ja tietysti aivan erityisesti suku-
laiskansamme, virolaisten edesott amukset 
historiassa ja vallankin neuvostomiehityksen 
väkivaltainen historia sota-ajoista 1990-luvul-
le saakka saavat suomalaiset kuuntelemaan ja 
miett imään herkällä korvalla naapurin kohta-
loa.

Toki virolaiset olivat saaneet tott ua vieraa-
seen ikeeseen jo keskiajalla, kun saksalaiset 
tulivat ja alkoivat perustaa kartanoitaan. Vi-
rosta tulikin ”tuhannen kartanon maa”. Se 
joutui Ruotsin vallankin alle, josta se siirtyi 
Uudenkaupungin rauhan jälkeen v. 1721 Ve-
näjän käsiin. Uudet vallanpitäjät eivät aina 
vältt ämätt ä muutt aneet kartanosysteemeitä 
eli vanha kartanonherra voi jatkaa halitsijan 
muutoksesta huolimatt a.

Kohteena oli m.m. Sangasten kartano, jonka 
saksalainen isäntä kehitt i esim. viljelyvarman 

Killan väkeä tutustui
taas kerran Baltiaan

ruislajikkeen. Sieltä toiseen kartanoon johta-
neen kujanteen vain toista puolta reunusti is-
tutuksia, jott a puolitett iin viljelykasvien var-
jostus – olipa käytännöllistä!

Kiltamme suuntasi 3. kesäkuuta 4-päiväi-
selle reissulle Etelä-Viroon ja Pohjois-Latvi-
aan. Matkalla mukana ollut loimaalainen kil-
taveli Kalevi Suvila on kokenut Viron -kävi-
jä, joka tuntee tavallista perusteellisemmin Vi-
ron ankean kohtalon.

Tämä asia on tullut tutuksi m.m. siksi, et-
tä hän tavannut useita kertoja Suomi –poi-
kiin kuuluneeseen diplomi-insinööri Raul 
Kuutmaan, joka siis taisteli Suomen joukois-
sa Jatkosodan aikana omien sanojensa mu-
kaan Suomen itsenäisyyden ja Viron vapau-
den puolesta.

 Kuutma ei tällä kerralla jaksanut tulla ter-
vehtimään matkalaisia. Hän sanoo aina suo-
malaisille, ett ä te ett e voi ymmärtää, kuinka 
kovilla virolaiset olivat henkisesti ja fyysisesti 
neuvostoaikana. ”Seinätkin kuuntelivat ja se 

■ Tämä komea näkymä kuuluu tarton kasvitieteellisen 
puutarhan ulkoistutuksiin. Kuva: Kalevi Suvila.
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loi ainaista kauhua”, samoin se, ett ä 
ihmisiä ”noudett iin” öisin. Jopa per-
heen kesken saatett iin tehdä ilmian-
toja! Jos joutui KGB:n käsiin, siitä ei 
totisesti hyvää seurannut.

Kuutma säästyi rankasta Siperi-
an reissusta sodan jälkeen vain siksi, 
ett ä neuvosto-Virossa oli niin kova 
pula korkeasti koulutetuista paperi-
teollisuuden insinööreistä! 

Yhtenä kohteena oli tutustuminen 
metsäveljien kohtaloon ja ”elämän-
tapaan maan alla” Metsavannan 
Taluun, jonka isännän isä piileksi 
14 vuott a. Syytä olikin, sillä N-liitt o kyyditsi 
Siperiaan yli 200 000 virolaista. Tämä merkit-
si asianosaisille katastrofi a. Joillekin kävi hy-
vin paon myötä; yksi mies palasi Australias-
ta 50 vuoden jälkeen rahoineen lahjoitt aen ne 
henkilölle , joka osti koko potilla m.m. 600 ha 
peltoa ja paljon, paljon metsää! Jarva-Jaanissa 
oli kohteena palokuntamuseo. Sieltä jatkett iin 
Tartt oon olutpanimolle ja valtavaan kasvitie-
teellisen puutarhan ulko-osiin.

Matka jatkui Otepään urheilukaupunkiin. 
Siellä oli kohteena myös kirkko, jossa laulet-
tiin Suvivirsi Markku Laurisen johdolla. Yh-
tenä kohteena oli lasten liikennekaupunki, 
jossa aikuisillakin riitt i tekemistä. Siirrytt iin 
”Noitavaltioon”, jossa kohdatt iin ”lähes lah-
jomaton” miliisi!

Matka jatkui Vorun kaupungin jälkeen Lat-
viaan Valga-Valgassa, jossa suoma-
laiset vapaaehtoiset taistelivat Viron 
Vapaussodassa v. 1918. Yksi heistä 
oli loimaalainen Uuno Yli-Urpo.

Seuraavana edessä oli taas käynti 
olutpanimossa, nyt Valmierassa. Li-
gaten bunkkeri herätt i kiinnostus-
ta: yhdeksän metrin syvyydessä ja 
viiden metrin paksuisen betonikan-
nen alla sijaitsi 2000 neliömetrin sa-
lainen bunkkeri, joka valmistui v. 
1982. Bunkkerin päällä on kylpylä. 
Latvian Riigassa kierrett iin kultt uu-
rikohteita. Matkalla nähtiin myös 

Jurmalan kuuluisat uimarannat.
Paluumatkalla Latviasta Markku Laurinen 

kertoili sotahistoriaa ja selvitt i m.m. suoma-
laisten jääkärien koulutusta: Saksan joukois-
sa taisteli suomalaisia jääkäreitä juuri Latvi-
an alueella venäläisiä vastaan vuoteen 1918 
saakka. Pääjoukko jääkäreistä palasi 25.2.1918 
Vaasaan. Matkaa kevennett iin kaskuin ja lau-
luin. Parnun lähistöllä poikett iin Torin kirkos-
sa, joka oli pahoin tuhoutunut. Se on kuiten-
kin korjatt u kuntoon. Sisustus on osin puut-
teellinen, m.m. urkuja odotellaan . Sota tuhosi 
kirkkoja, samoin neuvostovalta, joka vaikeutt i 
rajusti seurakuntien toimintaa.

Antoisan matkan ”pisteenä iin päälle”  oli 
sekin, ett ä matkalla kilta sai peräti viisi uut-
ta jäsentä

Kalevi Suvila ja Kari Nummila

■ Tämä kuva on metsäveljien käytt ämä pii-
lopaikasta eli korsusta, jota esitt elee Meelis 
Mött us. Kuva: Kalevi Suvila.

■ Otepään kirkko, jossa Markku Lauri-
sen johdolla laulett iin suvivirsi. Kuva: 
Kalevi Suvila.
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Autojoukkojen Helsingin kilta Ry järjesti Tu-
run killan jäsenille mahdollisuuden tutustua 
SANTAHAMINAN varuskunta-alueeseen ns. 
omaistenpäivänä .

Helsingin killan puheenjohtaja Timo Kouk-
kari ja varaphj. Hans-Rune Holmberg toimi-
vat isäntinämme ja olivat meitä vastassa va-
ruskunnan portilla, jossa esitett iin nimilista 
vierailijoista.

Matkalla mukana oli Kauko Kaskisen oh-
jaamassa linja-autossa yhteensä 13 miestä ja 
2 uskaliasta naista. Joukkoon liitt yi portilla 
Arto ja Asta Wallenius, jotka olivat liikkeel-
lä omalla autolla suoraan Itä-Suomen matkal-
taan.

Ensi alkuun tutustutt iin paikalle tuotuihin 
vanhempiin aseisiin ja muuhunkin sotilas-
varustuksiin , jotka olivat esillä teltoissa ”Pe-

Kiltalaiset Santahaminassa 
13.7.2013

rinnetalon” ulkopuolella. Sinne oli myös saa-
tu näytt eille puolitela kuorma-auto WITE M2 
A1, joita on hankitt u Suomeen liitt outuneiden 
ylijäämävarastosta v. 1948-9. Osalla paikal-
la olleista kiltaveljistä oli kokemuksia omalta 
varusmiesajaltaan myös tästä autosta

Matkassa oli mukana myös muutama, joka 
oli ollut täällä viimeksi omana varusmiesaika-
naan ja noin puolet ryhmästä oli ensikertalai-
sia.

Paikalla oli satamäärin uusien alokkaiden 
omaisia ja tänne varuskunta-alueelle heidät 
toivott i tervetulleeksi rykmentin komentaja 
everstiluut. Pekka Saariaho.

Timo Koukkari kertoi perinnetalon esineis-
töstä, jossa mm. on pieni AJK Liiton näytt ely-
osasto ja täällä säilytetään myös liiton arkis-
toa.

Santahamina seurasta evp. Luutnantt i 
Markku Virtanen oli oppaana pienellä 
kävelykierroksella, jonka aikana saimme 
kuulla mielenkiintoisia asioita saaren ja 
varuskunnan historiasta.

Kierroksen jälkeen oli edullinen lounas 
varuskunnan ruokalassa ja sen jälkeen 
suuntasimme sotilaskotiin, jossa Helsin-
gin Kilta tarjosi matkalaisille perinteiset 
munkkikahvit. Tämän jälkeen kiitimme 
isäntiämme ja toivoimme näkevämme 
heidät Turun killan 50 v. juhlassa mar-
raskuussa.

Arto Wallenius
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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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Killan tämän vuoden Reinon päivän risteily 
suuntautui sisämaahaan Vanaja-veden lai-
neille.

Väkeä oli matkassa mukavasti, Turusta bus-
si ja Loimaalta toinen. Hämeenlinnassa koko 
joukko nousi Hopealinjan Silver Moon aluk-
seen, jolla matkatt iin halki Vanaja-veden Visa-
vuoren laituriin. Sieltä kiivett iin kuvanveistä-
jä Emil Wikströmin ateljeemuseoon. 

Todett iin, ett ä hyvin moni vanha mutt a tut-
tu maamme historiaan lähtemätt ömästi kuu-
luva veistos on syntynyt täällä Visavuoressa.

Keveämpää kultt uuria oli tarjolla samassa 
pihapiirissä eli pilapiirtäjä Kari Suomalaisen 
museossa.

Varsinainen laivaristeily oli matkalaisille 
melkoinen elämys. Tuuli nosti Vanaja-veden 

Reinon päivän risteily 
tarjosi kaunista Suomea ja 

kulttuuria
aallot korkeiksi. Ilmassa oli hieman myrskyn-
kin makua. Hyvin katamaraani-tyyppinen 
aluksemme kuitenkin matkansa taitt oi. Lou-
naspöydän anti ei juuri heilahdellut korkeim-
missakaan aalloissa.

Yksi puute matkassa kuitenkin oli. Vakioris-
teilijä kiltaveli Markku Laurinen ei ollut täl-
lä kertaa mukana, joten hänen hersyvä matka-
kertomustaan ei nyt saatu Vetoakseliin. Ensi 
vuonna tämä seikka varmasti taas korjaantuu. 

Esko Kujanpää

■ Tällaisella vesibussilla retkeläiset teki-
vät matkaa. Kuva: Kalevi Suvila.

■ Tässä ollaan kuvanveistäjä Emill Vikströmin 
erämaa-ateljeessa Valkeakosken Visavuoressa  ja 
nykyisessä museossa, joka on lajissaan Suomen en-
simmäinen. Alunperin oli kyse Sääksmäen kunnasta, 
jossa ateljeen rakentaminen alkoi jo 1890-luvun alus-
sa. Kuva: Kalevi Suvila.
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Käytt äytyminen
Onnett omuuksien syynä ovat usein inhimilli-
set virheet, joita tehdään tietoisesti tai tiedos-
tamatt a. Tienkäytt äjistä 50–60 prosentt ia ei 
noudata nopeusrajoituksia. Tämä johtaa vuo-
sitt ain 100–150 liikennekuolemaan. Päivitt äin 
tehdään noin 8 000 automatkaa alkoholin vai-
kutuksen alaisena. Liikenneonnett omuuksis-
sa menehtyneistä henkilöauton kuljett ajista 
30 prosentt ia ajoi alkoholin vaikutuksen alai-
sena vuonna 2011. Yksitt äisonnett omuuksissa 
vastaava osuus oli 50 prosentt ia. Puolet niis-
tä liikenneonnett omuuksissa menehtyneistä, 
jotka eivät olleet käytt äneet turvavyötä, olisi 
todennäköisesti selvinnyt hengissä turvavyön 
avulla. Eräät tutkijat uskovat, ett ä jopa 20–30 
prosentt ia vakavista liikenneonnett omuuksis-
ta johtuu kuljett ajan nukahtamisesta.

Yhtenä ongelmana on ihmisten liikenne-
käytt äytyminen. Osa virheistä tehdään rikko-
malla sääntöjä tietoisesti. Esimerkkinä tästä 
on nopeusrajoitusten ylitt äminen, ratt ijuopu-
mus ja turvalaitt eiden käytt ämätt ä jätt äminen. 

Tämän lisäksi on myös äärimmäistä ja tietois-
ta virhekäytt äytymistä, kuten jännityksen ha-
keminen ajamalla kilpaa yleisillä teillä. Toi-
sen virhekäytt äytymistyypin taustalla ovat 
inhimilliset heikkoudet, joita ovat esimerkiksi 
heikko näkökyky, monimutkaisten liikenneti-
lanteiden ymmärtämisen vaikeus, heikko re-
aktiokyky, stressi ja väsymys.

Käytt äytymiseen vaikutt avat myös omat 
asenteet. Asenteet ratt ijuopumusta kohtaan 
ovat varsin erilaiset kuin nopeusrajoitusten 
ylitt ämistä kohtaan. Lähes kaikki ovat sitä 
mieltä, ett ä on ajett ava selvin päin. Monet hy-
väksyvät kuitenkin lievää ylinopeutt a ajami-
sen. Liike-elämässä voi esimerkiksi olla tär-
keämpää noudatt aa toimitusaikoja kuin lii-
kennesääntöjä.

Ihmisten asenteisiin ja käytt äytymiseen vai-
kutt avat sosiaaliset normit, joista osa koskee 
koko yhteiskuntaa ja osa omaa lähipiiriä. Jois-
sakin tilanteissa muilla tienkäytt äjillä voi olla 
sellainen vaikutus, ett ä on pakko ajaa ylino-
peutt a, vaikka kuljett aja itse haluaisikin nou-
datt aa nopeusrajoitusta. Joskus voi myös olla 
hyväksytt yä ajaa juhlista kotiin päihtyneenä 
myöhään yöllä. Yleisesti ott aen normina koko 
yhteiskunnassa on kuitenkin, ett ei alkoholin 
vaikutuksen alaisena saa ajaa autoa.

■ Onnett omuuden syitä voi olla satoja, mutt a vain 
kaksi asiaa ratkaisee sen, miten pahoja vammoja syn-
tyy: minkälainen voima ihmiseen kohdistuu ja miten 
hyvin hänet on suojatt u. Voima riippuu ensisijaisesti 
auton nopeudesta onnett omuushetkellä.

Liikenneturvallisuus – 
mistä on kysymys?

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

Osa 3: Riskitekijät?
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Ajoneuvon ominaisuudet
Liikenneonnett omuuksien vakaviin seurauk-
siin on ajoneuvon näkökulmasta kaksi mer-
kitt ävää syytä. Ensiksikin ajoneuvojen turval-
lisuus riippuu varustustasosta. Monista ajo-
neuvoista puutt uu nykyäänkin turvalaitt eita, 
kuten turvatyynyt, ajonvakautusjärjestelmä 
ja niskavammoilta suojaavat laitt eet. Toise-
na syynä on se, ett ä samalla alueella liikkuu 
eripainoisia ajoneuvoja. Eripainoisilla ajoneu-
voilla on yhteentörmäyksessä varsin erilaiset 
ominaisuudet, mikä johtaa siihen, ett ä pie-
nempi ajoneuvo on aina vaarallisempi ja huo-
nommassa asemassa esimerkiksi henkilöauto 
verratt una rekka-autoon.

Ristiriitaiset tavoitt eet
Liikenneturvallisuus ei aina ole ykkössijalla 
tärkeysjärjestyksessä. Koko yhteiskunnassa 
ja monissa yrityksissä ja organisaatioissa teh-
dään priorisointeja, joissa liikenneturvallisuus 
ei ole kärkipäässä monistakin eri syistä. Liik-
kuvuutt a, toimitusten ajoissa suoritt amista ja 
aikatauluja koskevat vaatimukset katsotaan 
toisinaan tietoisesti tai tiedostamatt omasti 
tärkeämmiksi kuin kuljetusten turvallisuus.

Turvallinen liikennejärjestelmä vaatii johta-
mista ja ohjaamista. Eduskunta ja hallitus laa-

tivat tieliikennejärjestelmää koskevia lakeja, 
sääntöjä ja määräyksiä. Myös yritysten, orga-
nisaatioiden ja viranomaisten johdolla on tär-
keä rooli, kun ne laativat toimintaa ohjaavia 
toimintamalleja ja -ohjeita.  Suomessa on saa-
tu onnett omuusluvut vähenemään ja liiken-
neturvallisuuden parantamiseen tähtäävien 
toimien tulokset ovat jo näkyvissä. Paranta-
misen varaa on silti vielä paljon. Liikennetur-
vallisuuspolitiikka on yrityksissä ja organi-
saatioissa valitett avasti vieläkin lapsipuolen 
asemassa verratt una esimerkiksi työturvalli-
suuspolitiikkaan.

Priorisointi ei ole helppoa, kun huomioita-
vaa on paljon. Liikenneturvallisuuden tärke-
ytt ä punnitaan koko ajan suhteessa moniin 
muihin intresseihin. Nopeusrajoituksia ase-
tett aessa ympäristö- ja liikenneturvallisuusta-
voitt eet voivat toisinaan olla ristiriidassa saa-
vutett avuuden ja aluekehityksen tavoitt eiden 
kanssa. Toinen esimerkki on, ett ä toimitus-
tarkkuuden mitt apuuna on usein aika ja ra-
ha, mutt a harvoin onnett omuuksien tai kuo-
lemantapausten määrä. Aloilla, joilla kilpailu 
on kovaa, voi olla houkutt elevaa asett aa toi-
mitusaikojen noudatt aminen etusijalle liiken-
neturvallisuuteen nähden. Nopeusrajoitusten 
ylitt äminen onkin arkipäivää joissakin yrityk-
sissä.

Jaakko Klang
Liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen ELY-keskus

■ Joka viides tieliikenteessä menehtynyt oli nuori 
(15–24 v). Joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut 
oli nuori (15–24 v). Liikenneonnett omuus on nuorten 
yleisin vammautumisen syy ja nuorten miesten yleisin 
kuolinsyy.
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Kiltamme rahaministeri eli taloudenhoitajam-
me (siviilissä viimeinen ammatt inimike oli 
kuljetuspäällikkö) Mauno ”Manu” Lindgren, 
72, tunnetaan asiallisen tiukkana miehenä luot-
tamustehtävässään killan taloudenhoitajana, 
mutt a kyllä hänestä tarvitt aessa löytyy myös 
humoristinen ja leppeäkin luonteenlaatu.

Talous täytyy pitää kunnossa eikä sitä saa 
päästää repsahtamaan. Jos rahaa menee, sitä 
pitää tullakin, jott a yhdistyksellä on tarpeek-
si toimintaa.

Manu liitt yi kiltaan jo v. 1965, mutt a hän ol-
lut aktiivisesti mukana toiminnassa vuodesta 
2000. Taloudenhoitajaksi hän tuli Antt i Jout-
selan jälkeen v. 2008, kun ”ei muitakaan löy-
tynyt hommaan”.

Kun Manu kipparoi kaiken kaikkiaan kah-
deksantoista vuott a Neste-shippingillä Nes-
teellä/Fortumilla yhtiön edustusjahdin pääl-
likkönä, niin jotkut kutsuivat häntä välillä 
myös amiraaliksi!

Manu jos kuka on ollut työ- ja liike-elämäs-
sä todellinen monitoimimies, joka ehti toimia 
useissa fi rmoissa eli työnimikkeillä. Yksi en-
simmäisiä oli oman isän konepaja, jota hän 

Rahaministeri 
Manun

lempinimi on 
kirstunvartija
itsekin veti jonkin aikaa. Autoremontt i su-
jui Manulta. Työuraan kuuluvat myös muun 
muassa Suomen Pultt i, Wärtsilän konepaja, 
Grönroosin konepaja sekä muun muassa Tu-
run Sanomien rotaatiopaino!

Pisimpään eli peräti 33 vuott a hän toimi 
Nesteellä/Fortumilla. Manu rohkenee tun-
nustaa, ett ä hän on elämäänsä tyytyväinen. 
Filosofi sesti hän kiteytt ää sen lauseen, ett ä 
”olen saanut elämältä enemmän kuin olen 
tarvinnut”.

Veneily on ollut Manulle rakas harrastus 
kymmenvuotiaasta pojannaskalista saakka. 
Hänellä on saaristolaivurin tutkinto ja hänellä 
on koneenhoitajankin pätevyys.

Manun veri on siis vetänyt tosissaan vesille. 
Siitä kertoo kiistatt a työelämäajan lomanviet-
totapa useinkin.

— Tosiaankin, kun loma alkoi maanantai-
na ja työt loppuisvat perjantaina klo 16, niin 
perhe oli ”pakatt una” paatt iin jo siinä klo 
16.30. No, kun loma sitt en loppui neljän vii-
kon päästä, niin viimeisenä sunnuntai-iltana 
kotiudutt iin ja työt alkoivat sitt en aamulla, 
Manu muistelee.

— Venereissut eivät suuntautuneet kauhe-
an kauas, sillä eipä juuri pidempään ajeltu 
kuin kolmiossa Tukholma – Helsinki - Por-
voo. Tällä haavaa veneily ja mökkeily on jää-
nyt aika vähiin.

Merimies Manu on erityisen huolissaan Itä-
meren saastumisesta. Hän kertoo nähneen-
sä ajan, jolloin Hangon edustalla erott i poh-
jakivet vielä kahdentoista metrin syvyydestä, 
mutt a nyt näkyvyytt ä taitaa olla enää parisen 
metriä samassa paikassa.

— Pahoin pelkään, ett ä suojelutoiminkaan 
tilanne ei piankaan parane ja tuskin lapsen-
lapsenikaan elinaikanaan voivat saada sil-
miinsä niitä Hangon edustana pohjakiviä.

Nesteshippingillä Manulle lankesivat edus-
tuspaatin kipparihommat ja päälliköiminen, 
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kun esimiehille selvisi, ett ä kyseessä oli myös 
tämänkin alan ammatt imies.

Manun ”kyyditt ävät” eivät useinkaan olleet 
niin sanotusti ”ketä vaan” –ihmisiä. Hän pääl-
liköi veneessä m.m. sellaisia henkilöitä kuin 
YK:n pääsihteeri Kofi  Annan sekä saksalai-
nen Dr. Rickhard von Weizsäcker. Hän toi-
mi vuosina 1984 – 1994 Saksan liitt opresident-
tinä, joka teki vierailun Suomeen isäntänään 
presidentt i Martt i Ahtisaari. ”Pressat” naut-
tivat yhdessä Suomen saaristoluonnosta Ma-
nun pitäessä huolta heidän merimatkastaan.

Veneilyharrastuksen takia Manu pyrki kut-
sunnoissa laivastoon, mutt a kun hänellä oli 
kuorma-autokortt i ja autoremontt itaitoja, 2. 
erillinen autokomppania nappasi miehen.

Siellä Manu päätyi kenraaliluutnantt i Adolf 
Ehrnroothin henkilökohtaiseksi kuljett ajaksi 
- tähän hommaanhan Keijo Häkkinen mää-
rätt iin Manua myöhemmin.

Manulla oli itselläänkin siviilissä ”edustus-
auto” eli iso jenkkirauta Plymouth. ”Aatun” 
kuljett ajaksi hän sopi sikälikin, ett ä Manu 
tunsi hyvin Turun kaupungin. Yksityisajoissa 
kuljett iin kenraalin omalla mersulla.

— Mukavat muistohan jäivät kenraalista 
ja hänen puolisostaan, kreivitt ärestä. Heidän 
kodissaan Kakskerrassa ihailtiin välillä ken-
raalin opastuksella puutarhan kukkaistutuk-
sia. Yksi asia kuljett ajan piti tietää: kenraalille 
kyllä avatt iin ovi, mutt a haavoitt umisestaan 
johtuen hänellä oli vähän vaikeuksia nousta 
autosta, mutt a siinä häntä ei saanut vähää-
kään autt aa.

Manun harrastuksiin ovat kuuluneet m.m. 
tennis, sulkapallo, pyöräily, rullaluistelu, 
maastohiihto,  nyrkkeily ja revolveriammun-
ta. Nyt hän saa liikuntaa koiranulkoilutt ami-
sesta ja luonnon seuraamisesta.

Omat pojat pelasivat jalkapalloa ja jääkiek-
koa, joten Manustahan tuli myös valmenta-
ja. Hän kuuluu RNK –kiekkoseuran perusta-
jiin. Hän ehti toimia 18 vuott a kiekkotuoma-
rinakin. 

 Hänen yksi oppi-isänsä oli kiekkolegenda 
Juuso Wahlsten. 

— Minäkin pidin tiukasti kiinni siitä erin-
omaisen hienosta ”kaikki pelaa” –periaatt ees-
ta, Manu korostaa.

KARI NUMMILA

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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Turun Merkki-Mitali Oy
Erikoistunut mitalien ja merkkien valmistukseen

Sarkamaantie 10 21280 Raisio

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

email:myynti@turunmerkkimitali.fi

TERVETULOA
KOTIMAISELLE YRITTÄJÄVETOISELLE 
KATSASTUSASEMALLE TUULISSUOLLE

WP-Katsastus Oy

PALVELEMME
KAIKKIEN AJONEUVOJEN

KATSASTUS, REKISTERÖINTI 
JA VAKUUTUSASIOISSA

VOIT TULLA MYÖS ILMAN AJANVARAUSTA

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

Keikyän Kivi
Lauttatie 3, Sastamala

p. (03) 5131 208

Turun Kivi
Uudenmaantie 58, Turku

p. (02) 2424 044

Täyden palvelun
hautaustoimisto
ja hautakivien erikoisliike

Turun Hautauspalvelu
Uudenmaantie 58, Turku

p. (02) 2424 044

- Muistokivinäyttely
- Suunnittelupalvelu
- Kaikki hautakivityöt

- Merkkipäivälahjat
- Liikelahjat
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Toimitusjohtaja ja autoteknikko Voit-
to Suvila, 69, kiltamme 2. varapuheen-
johtaja, aloitt i työuransa alastarolaisen 
maalaissepän Kalle Virtasen pajassa ja 
se päätt yi autokauppaan, jossa hän toimi 
yritt äjänä Kalevi-veljensä kanssa. 

— Pajatyö oli opett avaista siinä mie-
lessä, ett ä oppi autt amaan seppää hevo-
senkengityksessä tai rautakangen teroit-
tamisessa tai kovapyöräratt aiden pyörän 
vyött ämisessä raudalla. Jotain opin siellä 
autonkorjaamisestakin.  Tärkeätä oli ko-
kea siinä, ett ä ammatt imies on ammatt i-
mies ja työhön pitää suhtautua tietyllä 
vakavuudella.

Voitt o aloitt i keskikoulun, mutt a kes-
keytt i sen ja pyrki Loimaan ammatt i-
kouluun.  Opett aja neuvoi hakeutumaan 
puupuolelle, mutt a hänet oli laitett u kui-
tenkin auto-oppiin. 

Koulun jälkeen Voitt o meni Salosen 
Voiton puheille ja pääsi nuoremmaksi 
asentajaksi Auto- ja Koneliike Kalle Vi-
hanto OY:lle, jossa sitt en työtä riitt ikin 
22 vuott a eli aina siihen saakka, kun tuo 
liike toimi.

— Välillä juoksin Kalle Vihannon asi-
oita ja kiillott elin hän komeata jenkkiau-
toaan, Ford Fairlanea. Huoltelin myös 
traktoreita, joita joutui laitt elemaan talvisin 
yleensä maatiloilla kylmissä tiloissa. Se alkoi 
tympiä ja hakeuduin autopuolelle. ja etenin 
siellä korjaamopäälliköksi ja lopulta huolto-
neuvojaksi, jonka toimialue käsitt i niin Loi-
maan kuin Forssankin korjaamot. Toimin 
myös Vihannolla autokouluopett ajana  ajoit-
tain iltahommina.

— Kutsunnoissa lautakunta mietiskeli, ett ä 
minnekäs tällainen vähän hontelo poika pan-
naan palvelemaan. Alastaron silloinen poliisi 
totesi kutsuntalautakunnassa, ett ä autokomp-
paniahan jos mikä Voitolle sopii, kun on aina-
kin autoalan kokemusta jo melkoisesti. Sirk-

Suvilan Voiton ura 
urkeni sepänsällistä 
autokauppiaaksi

kalaan sitt en päädyinkin ja sain  kipillisen Va-
najan nimikkoautokseni.

Voitt o katseli kaverien kanssa marraskuus-
sa 1963, ett ä minkähän tähden sotilaskotiin 
lappaa niin paljon siviilimiehiä; tämä jouk-
kohan oli menossa perustamaan kiltaamme, 
johonVoitt okin liitt yi ennen siviiliin lähtöä. 
Hän on toiminut killan hallituksessa kahdek-
san vuott a.

Vuodesta 1982 vuoteen 2003 Voitt o ja Kale-
vi –veli myivät Fordeja Loimaalla, kun Vihan-
non autoliikkeen toiminta oli päätt ynyt ja Su-
vilat jatkoivat sitt en piirimyyjinä.

KARI NUMMILA 
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Tämän vuoden Porin osaston perinteinen ke-
vätretki tehtiin eri kohteisiin Kokemäelle. Ko-
koonnuimme Sinituott een tehdasmyymälään 
toukokuun 25. päivänä sään ollessa lämmin ja 
aurinkoinen.

Sinituote valmistaa siivousvälineitä kodin 
siivoukseen, vaatehuollon tarvikkeita, ulko-
harjoja ja ruuvitt omia kylpyhuoneen telinei-
tä sekä auton siistinä pitämisen tarvikkeita. 
Myymälässä kävi aika kuhina kun etsimme 
siivousta helpott avia tuott eita ja piti saada tie-
tenkin halvalla. Meille tartt ui varrellinen ik-
kunan pesin jossa on toisessa päässä vaihdet-
tava pesin ja toisessa kuivauslasta. Aikaisem-
min kotonamme tarvitt iin siirrett ävä pukki, 
irralliset pesu ja kuivausvälineet.

Siirryimme Sinituott eelta Kokemäen kes-
kustaan vanhaan Juustolaan, jossa Riitt a 
Hyyti kertoi talon historiasta. Rakennus on 
nykyisin yksityisomistuksessa ja siinä toimii 
Kokemäen Kudonta ja Värjäys Oy sekä Juus-
tolan Käsityöläiset ry. Juustolan galleriassa on 
vaihtuva näytt ely ja käsityömyymälä. Juusto-
lan tiloissa kudotaan matt oja ja erilaisia ku-
dontatuott eita. 

Juustolasta siirryimme Antt ilan tilalle, jos-
sa meitä oli vastassa Tommi ja Juho Antt ila. 
Aluksi söimme tilan päärakennuksessa mait-

Killan kevätretki Kokemäelle
tavan lohikeitt o-lounaan. Lounaan yhteydes-
sä Tommi Antt ila kertoi tilan historiasta. Lou-
naan jälkeen siirryimme tilan ulkorakennuk-
sen ylisille tehtyyn ”juhlatilaan”, jossa oli yh-
destä tosi isosta puusta tehty pöytä ja oksat 
toimivat jalkoina. Juho Antt ila kertoi tilan toi-
minnasta ja näytt i kuvia, esityksen lomassa 
saimme maistella tilalla valmistett uja limo-
nadeja. Tilan pääasialliset tuott eet ovat man-
sikka, vadelma ja herne. Näiden poiminnassa 
tarvitaan paljon tekijöitä jotka ovat pääasialli-
sesti Eurooppalaisia ja asuvat tilalla poimin-
nan aikana. Viljelty alue on yhteensä kymme-
niä hehtaareja sijaiten lähistöllä.  

Retkeläiset jaett iin kahteen ryhmään ja läh-
dimme tutustumaan tilan rakennuksiin, toista 
ryhmää veti Tommi ja toista Juho. Kävimme 
limonadi valmistamossa ja tilalta löytyi myös 
savusauna sekä pienimuotoinen museo, jon-
ne on kerätt y maatalouden laitt eita vuosi-
kymmenien ajalta. Kierroksen jälkeen me-
nimme päärakennukseen kahville. 

Kahvin jälkeen tilan myymälästä oli mah-
dollista ostaa erilaisia limonadeja, hilloja ja 
muita marjatilan tuott eita.

Retkellemme osallistui 25 kiltasisarta ja –
veljeä, kiitos kaikille mukana olleille.

  Kauko S
  

■ Osanott ajat ja Tommi Antt ila pääraken-
nuksen edessä. Kuva: Kauko Saarinen.
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Kiltaveli Timo Leh-
tonen sai allekirjoit-
taneen innostumaan 
päivästä Raumalla.

Omalle kohdalle-
ni edellinen käyn-
ti olikin jo yli 15 
vuoden takaa kun 
omalla purjeveneel-
lä kävimme retkei-
lemässä keski kesäl-
lä Wanhassa Rau-
massa.

Kiltalaisia mat-
kalle osallistui kaik-
kiaan 21 henkeä ja 
paikallisoppaaksi 
saimme pitkän lin-
jan Rauman tuntijan 
Markku Sainion.

Kokoonnuimme 
ensin Kontion leipo-
mon kahvioon tulo-
kahveille ja samalla 
kuulimme Markul-
ta vähän pohjatietoa päivän kohteista ja his-
toriasta.

Kävellen lähdimme ensimmäiseen kohtee-
seen Rauman vanhaan kirkkoon, joka on ra-
kennett u 1500 luvun alkupuolella ja alunpe-
rin fransiskaaniluostariksi.

 Omalla kohdallani tämä oli ensimmäinen 
käynti tässä kirkossa vaikka serkkuni Kai Kii-
lunen on toiminut vuodesta 1962 aluksi kap-
palaisena ja vuodesta 1973 kirkkoherrana 
Raumalla aina vuoteen 1986 asti.

Vuonna 1963 kun järjestett iin Varsinais-
Suomen alueella suurimmat sodan jälkeiset 
sotaharjoitukset. Omana varusmiesaikana-
ni hoidimme silloin lähellä satamaa olleella 
Shellin vanhalla varastolla autohuolto ja polt-
toainetäydennys pistett ä. Pihalle oli pystytet-
ty teltt a jossa me kolme alikersantt ia, Sirk-
kilä, Rauhala ja allekirjoitt anut sekä lisäksi 
6 sotamiestä olimme majoitett una harjoitus-

Kiltalaiset tutustumassa 
Raumaan 2.7.2013

ten ajan. Kantahen-
kilökunnasta kaksi 
kersantt ia Jaakkola 
ja Pehkonen olivat 
vuokranneet alueel-
la olleen tyhjän oma-
kotitalon itselleen 
asumukseksi koko 
harjoitusten ajaksi. 
Muutamana iltana 
pääsimme iltalomal-
lekin kaupungille, 
mutt a kun oli ”sota-
tila” niin oli pakko 
pitää kypärä päässä 
kaupungilla liikku-
essamme. Yhtenä il-
tana silloin vierailin 
myös serkkuni luo-
na pappilassa.

 Kirkolta jatkoim-
me matkaa maail-
man perintö koh-
teen kapeita katuja ja 
saimme kuulla Saini-

on Markun mielenkiintoisia jutt uja eri raken-
nuksista. Kävelykierroksen lopuksi päädyim-
me vanhaan laivanvarustaja perheen kotiin, 
kauppakadulla sijaitsevaan Marelaan, jonka 
laivanvarustaja Gabriel Granlund oli sisus-
tanut 1900 luvun varakkaaseen tyyliin. www.
Wakkanet.fi /nimet/rauma 

Täältä siirrytt iin linja-autolla Granlundin 
lesken ja poikien rakennutt amaan merenran-
ta huvilaan Villa Tallbon nykyisin toimivaan 
ruokaravintolaan.

Nykyisin ravintoloitsija Maila Sinervaa-
ran hallinnoimassa paikassa nautimme vähän 
myöhöisen lounaan ja olimmekin vatsat täyn-
nä valmiita aloitt amaan kotimatkan kuljett a-
jamme Kari Revon turvallisessa kyydissä.

Arto Wallenius 
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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.
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Ristikon on laatinut Tuuli Rauvola, pitkän linjan ristikon tekijä Turusta. Ratkaisu seuraavassa numerossa. 
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Sotatieteiden kunniatohtoreiksi promovoi-
daan 6.9.2013 järjestett ävässä Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ensimmäisessä tohtoripro-
mootiossa eversti Sampo Ahto, akateemikko 
Jorma K. Aalto, professori Hannele Niemi, 
teollisuusneuvos Kaarle Henrik Pentt i, mi-
nisteri Elisabeth Rehn ja ministeri Antt i 
Tanskanen. Kunniatohtorin arvo on korkein 
akateeminen kunnianosoitus, jonka Maan-
puolustuskorkeakoulu voi henkilölle osoitt aa.

Eversti Sampo Ahto (s. 1938) valmistui 
yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulusta 
vuonna 1973 ja on työskennellyt sotahistori-
an opett ajana Taistelukoulussa, Sotakorkea-
koulussa, Kadett ikoulussa ja Maanpuolustus-
korkeakoulussa vuosina 1973- 1997.  Ahto on 
Suomessa tunnett u ja laajalti arvostett u sota-
historioitsija ja on kehitt änyt upseeriuransa 
aikana merkitt ävästi sotataidon opetusta ja 
tutkimusta. Ahto on perehtynyt Euroopan ja 
erityisesti Suomen sotahistoriaan, josta hän 
on kirjoitt anut kymmeniä teoksia. Osa koijois-
ta on yhä aiheidensa perusteoksia ja niitä lue-
taan ja käytetään edelleen Maanpuolustukor-
keakoulun opetuksessa. Ahto on saanut mm. 
Hannes Ingnatiuksen kirjallisuuspalkinnon 
vuonna 1990 sekä Suomen Marsalkka Man-
nerheimin sotatieteellisen rahaston kunnia-
palkinnon vuonna 2002.

Eversti Sampo Ahto ja Autojoukkojen Turun 
Kilta Ry.

Yhteistyö everstin ja killan välillä on alkanut 
jo vuonna 1995, kun kiltaveli Per-Ole Fors-
ström, ollessaan Suomen Matkatoimiston 
ryhmämatkaosaston päällikkönä oli tutustu-
nut  Sampo Ahtoon. Per-Ole joka on kiltames-
tarimme Seppo Toivosen vaimon serkku, toi 
Sepon kautt a tietoa Sampo Ahton opastamista 
mielenkiintoisista matkoista entisille taistelu-
kentille. Sepon aktiivinen ote killan matkailu-
toimintaan, sai kiltalaiset innostumaan ensin 
Suomen lähialueille tehtyihin matkoihin ja 

myöhemmin laajemmalti ympäri Euroopan 
tehtyihin matkoihin sotahistoriallisesti mer-
kitt äviin kohteisiin.

Omat kokemukseni näistä mielenkiintoisis-
ta matkoista alkoivat 8 vuott a sitt en ja sen jäl-
keen olenkin osallistunut kaikille matkoille , 
jotka ovat olleet poikkeuksett a hyvin järjestet-
tyjä ja osallistujat matkoihin motivoituneita.

Sampo Ahton tietämystä ja nimimuistia 
olen aina ihmetellyt, sekä osin sopivalla huu-
morillakin  höystett yä kerrontaa olen aina in-
nokkaana lähtenyt kuulemaan kun vaan tilai-
suus on ollut.

Onnitt elut Sampo Ahtolle etukäteen 6.9 tu-
levan akateemisen kunnianosoituksen joh-
dosta.

Arto Wallenius

Maanpuolustuskorkeakoulu 
tiedottaa
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Alo kkaiden liikennekoulutus on kiltamme to-
dellista ”ruisleipää” eli se mahtava leipälaji, 
jonka on käynyt läpi jo peräti noin 40 000 va-
rusmiestä! Tästä voi olla ihan aiheestakin aika 
lailla ylpeä ja onnellinen. Heinäkuun lopulla 
killan vapaaehtoiset jakoivat liikennekoulutus-
ta Säkylän Huovinrinteellä Porin Prikaatissa, 
jossa liikennevalistusta jaett iin yhteensä neljä-
nä iltana nyt 734 alokkaalle, joista 24 oli naisia.

Talkooporukkaan kuuluu vajaat kymmenen 
henkilöä, jotka yhtenä iltana saatt avat koulut-
taa yli kaksisataakin varusmiestä. Kohteita on 
neljä eli törmäyskelkka( antaa konkreett ista 
tuntumaa siitä, kuinka kova kolhaisu syntyy 
jo nopeudella 7 km/h), puntari (kertoo niistä 
voimista, joita tiett y törmäysnopeus tuott aa 
tietynpainoiselle henkilölle), kännilasit (eli la-
seilla saadaan aikaan humalatila ja siinä yri-
tetään osua palloja maaliin) sekä liikennevali-
tusfi lmejä ja kerrontaa esim. jarrutusmatkois-
ta eri nopeuksilla.

Liikennevalistustyö 
jatkuu

Koulutt ajana oli Huovinrinteen projektissa 
mukana nyt kuten yleensäkin yksi nainen – 
loimaalainen Merja Merta, joka tuli mukaan 
vähän niin kuin vahingossa.

Voitt o Suvila soitt i meille ja kysyi killan jä-
senenä jo pitkään olleelta mieheltäni Matilta, 
ett ä josko hän ehtisi Huovinrinteelle mukaan. 
Matt i ei silloin ehtinyt, mutt a hän ehdott i, ett ä 
vaimohan voisi tulla. — Lähdin mukaan uteli-
aisuudesta. Siitä jo vuosia. Olen viihtynyt asi-
an parissa ja nyt olen myös killan jäsenkin.

Merja sanoo, ett ä tämä valistustyö on var-
masti tarpeen ja hän uskoo, ett ä sillä kyllä 
myös saavutetaan tuloksia, vaikka niitä käy-
tännössä on vaikea todentaa.

Ajatellaan, ett ä jos valistustyö puree ja yksi-
kin vakava onnett omuus saadaan tällä työllä 
torjutt ua, niin tämä vapaaehtoistyö ei ole ollut 
turhaa. Itsellekin tämä on mukavaa. Porukat 
tulevat tutuksi ja nuorten varusmiesten paris-
sa on kiva touhuta, vaikka ei siinä tuoksinassa 
aina kovin paljon ehditä kommunikoida. Osa 
kyllä kyselee tarkemminkin, kun saa painola-
pun käsiinsä.

Merjalla työssä myös mukana taustalla 
maanpuolustushenkisyytt ä. Puolustusvoi-
miin hänellä konkreett istakin kosketusta, sillä 
hänen isänsä toimi lennonopett ajana Ilmavoi-
missa.                 

Kari Nummila

■ Voitt o Suvila ja Antt i Ahola järjestävät alokkail-
le mahdollisuuden kokea vähän esimakua niistä 
voimista, jotka törmäyksessä iskevät. Nopeus on 7 
km/h. Kuva: Kari Nummila.

■ Merja Merta ja Kauko Kaskinen va-
listuskohteessa, jossa alokas saa punni-
tustuloksensa ja lukeman, kuinka raju 
voima on törmäyksessä tietyllä nopeu-
della. Kuva: Kari Nummila.
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Suomesta löytyy aina tahoja, jotka ovat mol-
laamassa isänmaata tavalla tai toisella ja vali-
tett avasti useimmiten aivan aiheett a!

Usein väitetään, ett ä Suomi ei kanna vas-
tuutaan esimerkiksi pakolais- ja kehitysapu-
kysymyksissä. Näin väitetään vastoin parem-
paa tietoa ja mikä on pahinta, vääristellään 
tietoa ihan tahallaan.

Suomen pakolaishistoria alkaa mustalaisis-
ta, joita Ruotsin valtio alkoi häätää jo 1600-lu-
vulla valtakunnan itäiseen osaan eli Suo-
meen. Mustalaisiahan saapui Intiasta Euroop-
paan jo 1500-luvulla. Suomi kuului Ruotsin 
alamaisuuteen aina vuoteen 1809 saakka, jol-
loin Suomen sodan (1808-1809) seurauksena 
Suomesta tuli yksi Venäjän suuriruhtinaskun-
ta.  Tähän liitt yen kerrott akoon, ett ä viime ke-
sänä Unkarissa pidetyssä suomalais-ugrilais-
ten  kansojen konferenssissa Venäjän opetus-
ministeri Vladimir Medinski totesi, ett ä Suo-
melle oli eduksi joutuminen Venäjän vallan 
alle, sillä muutoin Suomessa puhutt aisiin nyt 
vain pääosin ruotsia. Siinä hän oli oikeassa, 
mutt a ei siinä, kun hän totesi, ett ei meidän pi-
dä pöyhiä historiaa, vaan olla siitä ylpeitä. Ve-
näjä ei ole valitett avasti käsitellyt historiaan-
sa neuvostoajaltakaan toisin kuin esim. Saksa.

Helposti jää huomaamatt a esimerkiksi se, 
ett ä Suomen lähetysseura on toiminut jo yli 
150 vuott a Etelä-Afrikassa, m.m. Namibias-
sa. Työ on ollut perusteellista ja tuloksellista 
varsinaiseen lähetystyöhön on liitt ynyt kan-
sanopetus ja terveydenhoito. Tässä on lähdet-
ty liikkeelle maan tasalta eikä lähetett y �rahaa 
rekka-autolla� kuten nykyään usein tapahtuu 
valtion toimissa: kehitysapu on liian usein te-
hotonta ja sitä jopa paikan päälläkin joskus 
vastustetaan. Usein satt uu suuria väärinkäy-
töksiä eikä rahaa juuri enää riitäkään sinne, 
minne se on alunperin tarkoitett u.

Veljeskansamme virolaiset saatt oivat sa-
noa vapaudutt uaan N-liiton kauhistutt avasta 
ikeestä, ett ä älkää autt ako meitä avutt omiksi. 
Tämä tarkoitt i sitä, ett ä pelkkä rahan syytämi-
nen ei ole oikea tie. Tärkeintä oli esimerkiksi 
virolaisten koulutt aminen.

Pieni Suomi on suuri 
auttaja!

Pitää muistaa, ett ä Suomi ei ole itsenäisenä 
valtiona ajanut ihmisiä maanpakoon rauhan-
omaisissa oloissa. Toki suomalaisia on joutu-
nut lähtemään maasta, mutt a se on tapahtu-
nut Ruotsin tai Venäjän vallan aikana.  Tästä 
ovat yksi esimerkki itärajan ortodoksit Ruot-
sin vallan aikana. He kokivat uskonvainoa.

Suomalaisia ei ole lähtenyt muualle pako-
laisuuden takia vaan työntekoon kuten Ame-
rikkaan ja viimeksi Ruotsiin sotien jälkeen jo-
pa noin 400 000; he olivat kuitenkin Ruotsille 
niin sanotusti �taivaanlahja� � nuorta tai nuo-
rehkoa, joka tuli samantapaisista olosuhteista 
ja joka meni heti �laivan kylkeen hitsaamaan�.

Yleisesti on heikosti tunnett ua, ett ä bolse-
vikkien vallankumoussotkun jälkeen Suo-
meen pakeni 40 000 venäläistä. Yksi suuri 
ryhmä venäläisiä olivat Kronstadtin kapina, 
jonka peruna tuli sieltä 6 500 pakolaista.

Todett akoon, ett ä vuoteen 1940 mennessä 
Ruotsi oli ott anut vastaan vajaat 3 000 pako-
laista. Suomen pakolaissaldoa nostivat rajusti 
Talvi- ja Jatkosota, kun omassa maassaan pa-
kolaisina evakkoon joutui yli 400 000 karja-
laista. 

Erityinen vastuu pakolaispolitiikassa pi-
täisi olla niillä valtioilla, jotka ovat harrasta-
neet osin jopa äärimmäisen raa�asti kehitys-
maariistoa, josta Englanti on huippuesimerk-
ki; mitä tämä pieni saarivaltio olisi maailman 
kehitysmaariistoa, joka jatkuu edelleen; eipä 
juuri mitään!

Englannin toimista löytyy kammott avia esi-
merkkejä loputt omasti. Yksi esimerkki on se, 
kuinka englantilaiset ”opett ivat” Hongkon-
gissa kiinalaisia huumeriippuvaisiksi ja teki-
vät sitt en kannatt avaa huumebisnestä. 

Britt iläinen kansainyhteisön jäsenmäärä 53 
(!) kertoo riiston laajuudesta. Sieltä löytyy ni-
minä esim. Kanada, Intia, Australia, Uusi-See-
lanti, Etelä-Afrikka, Namibia, Uganda, Nige-
ria…lista on siis pitkä.

Äskett äin on uutisoitu, ett ä Englanti on 
suostunut avaamaan päätä eli eräille kenialai-
sille on maksett u jotain korvauksia niistä kär-
simyksistä, joita siirtomaaherra Englanti on 
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heille aiheutt anut. Nähtäväksi jää, jatkaako 
Englanti korvauslinjaa muuallakin.

Muita isoja siirtomaavallan toimijoita ovat 
Ranska, Hollanti, Belgia,

Sitt en kehitysapu. Siinä ovat keulilla  
OECD:n vuoden 2011 tilaston mukaan Ruotsi 
(1,02 % brutt okansantuott eesta), Norja 1,00%, 
Luxemburg 0,97%, Tanska 0,85%.  

Muita tuloksia: Suomi 0,53%, Japani 0,19%, 
Hollanti 0,75%, Australia 0,34%, Itäval-
ta 27%,, Kanada 0,32%, Ranska 0,46%, Italia 
0,20%, Portugali 0,32%, Sveitsi 0,42%, Englan-
ti 0,56%,, Espanja 0,29%, Kreikka 0,15%, Ja-
pani0,18%. Saksa 0,39%. Suurin autt aja abso-
luutt isesti on Yhdysvallat. Euroopan ykkönen 
on Saksa.

Japani on yllätt ävän pieni autt aja eikä se 
juuri ota pakolaisia. Kreikan luku hämmen-
tää, vaikka siellä kansallisvarallisuus on sel-
västi suurempi kuin suomalaisten. Kreikan 
talousongelmien perisyntejä ovat sinänsä al-
hainen veroaste sekä veronkierto. Espanja vä-
hentää kehitysapua tänä vuonna 50 % ja Ita-
lia 35%.

Kun katsoo raakoja lukuja, niin ei Suomella 
ole todellakaan mitään hävett ävää, päinvas-
toin. Jos verrataan Ruotsia ja Suomea, täytyy 
muistaa Ruotsin hyötyneen todella valtavasti 
II maailmansodasta, kun Suomi taas kärsi so-
dista aivan valtavasti.

Yksi surullisimpia sisäsyntyisiä parjaus-
kampanjoita oli Elisabeth Rehnin yritys pääs-
tä Unicefi n (kansainvälinen lastenjärjestö) 
pääjohtajaksi taannoin. Alkoi sisäinen soima-
us siitä, ett ä Suomi aikoo hieman leikata tuke-
aan Unicefi lle. Missään ei kerrott u, ett ä Suomi 
maksaa maailmassa neljänneksi eniten tukea 
Unicefi lle. Silti oli etukäteen selvää, ett ä Rehn 
ei vakanssia saa: homma on �betonoitu� Yh-
dysvalloille.

Sama tilanne oli ihan äskett äin, kun Suomi 
yritt i lobata miljoonilla euroilla YK:n turval-
lisuusneuvoston paikkaa itselleen. Hölynpö-
lyä koko homma: vaihtuvilla jäsenillä on 2 % 
(!) vallasta, kun suurvallat hallitsevat. Niillä 
on myös veto �oikeus. NATO:n ulkopuolise-
na Suomi oli pois pelistä. Kyse oli kai tuskai-
sesta yrityksestä järjestää Tarja Haloselle hie-
no virka.

Yhä useammin uskalletaan jo tunnustaa, 
kuinka tehotonta kehitysapu useimmiten on, 

kun korruptio kiusaa. Aasian ja Afrikan on-
gelmat eivät ratkea sillä, ett ä sieltä siirretään 
ihmiset Eurooppaan, jossa on jo 28 miljoonaa 
työtöntä ja lisää tulee kiihtyvällä vauhdilla. 
Eurooppa siirtää saasteongelmia Kiinaan vie-
mällä tuotantoaan sinne halvan työvoiman ja 
halvan saastutt amisen takia.

Poliitikot sanovat usein, ett ä tämähän ei ole 
vielä ongelma  kun lopulta on pakko tunnus-
taa, ett ä onhan tämä ongelma, niin sitt en sa-
notaan, ett ei sille voi enää mitään!

KARI NUMMILA

Matkailuautojen 
vuokraus 

ja 
tilausajopalvelu

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

Kiltamme nett isivut 
ovat uudistuneet!

Käyhän katsomassa

www.ajkturku.net

Salo-Loimaan osaston
syysvuosikokous

Syyskokous pidetään Loimaan Kivessä.
Kivicentt eri, Palininkatu 2 

10.9.2013 klo 18.00.

Esillä sääntöjen määräämät  asiat.
Yritt äjä/toimitusjohtaja Mikko Paljakka pitää
esitelmän kivestä, juodaan kahvit ja lopuksi 
teemme tehdaskierroksen sekä tutustumme 
kivimyymälään.

Salolaiset, lähtö entinen Kesoil.
Kokoontuminen klo 16.45.

HALLITUS

Porin osaston
syysvuosikokous

pidetään maanantaina 9.9.2013 alkaen klo 
18.00 Porin Autoteknillisen Yhdistyksen
toimitiloissa, Eteläkauppatori 2 C 45 Pori. 
Porraskäytävän alaovessa summeri PATY ja 
huomioinet, ett ä portt i saatt aa sulkeutua jo klo 
17.50.

Esillä sääntöjen määräämät syysvuosikokous-
asiat, ym. esille tulevia asioita.

Tervetuloa jäsenet päätt ämään osaston tulevai-
suudesta.

Kahvitarjoilu

HALLITUS

Syysvuosikokous

Autojoukkojen Turun Kilta ry:n syysvuosiko-
kous pidetään Heikkilän kasarmilla lauantai-
na 14.9.2013. Aloitamme kokouskahvitarjoi-
lulla Sotilaskodissa klo 12.00.

                * * *
Syysvuosikokouksen esitelmän pitää Everst-
luutnantt i Jukka Nikkari. Esitelmä kestää noin 
tunnin. Ansiomerkin jako.

* * *

Esillä ovat sääntöjen 8§ syyskokoukselle mää-
räämät asiat. 

* * *
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksulli-
seen ruokailuun, hyvä ja monipuolinen
lounas, hintaan 10 euroa.
Ilmoitt autumiset 11.9. mennessä Killan toimis-
toon keskiviikkoisin klo 18.00–20.00 välisen ai-
kana, puh 237 7945 tai muuna aikana puh.050
5566 552.

HALLITUS

Tutustumismatka moottoritehdas 
AGCO:oon Nokialla 3.10.2013
Matka tehdään linja-autolla joka lähtee killan 
toimistolta klo 8.00. 
Ilmoitt autumiset matkalle killan toimistoon 
p. 02 2377945 viim. 25.9.2013. 
Matkasta peritään kuljetusmaksu. Ruokailu 
omalla kustannuksella ABC asemalla.

KAUKOKIITO 24.9.2013
Tutustuminen KAUKOKIIDON nykyaikai-
seen tavaraterminaaliin ja toimintaan tiistaina 
24.9.2013 klo. 18:00 Kopteritie 4. (ajo lentoken-
täntien kautt a)  kokoontuminen vieraspysä-
köinti alue. Ilmoitt autuminen keskiviikkoisin 
Killan toimistoon viimeistään 18.9.2013 puh. 
02 2377945.



41

VETOAKSELI 3 / 2013

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 10.00 Seppeltenlaskut hautausmaalla
klo 12.00 Juhlavastaanott o
 Laivaston soitt okunta
 Killan historiikin julkistaminen
klo 17.30 Iltajuhla
 Laivaston soitt okunta
 Lausuntaa + kuorolaulua
 Juhlapäivällinen
 Juhlapuhe
 Kiltalaisten palkitseminen
Klo 21–02  Tanssia Pertt i Keihään orkesterin 

tahditt amana

Juhlan juontaja Pertt i Keihäs.

Klo 12.00 alkavaan tilaisuuteen tervetulleita 
ovat yhteistyökumppanit, yhteisöt yksityis-
henkilöt ja killan jäsenet. Ilmoitt autumiset kil-
lan toimistoon keskiv. 18–20 tai kilta@ajkturku.
net

Klo 17.30 alkavaan tilaisuuteen illalliskortin 
hinta on 80€/hlö, ilmoitt autumiset samoin kuin 
yllä, maksut viim. 2.10. tilille FI42 5316 0820 
0188 83 viiteno. 1300 tai 50 v. juhla. Maksun 
suoritett uasi saat postissa illalliskortin. 
Tumma puku ja kunniamerkit.
PS. Mikäli et ole killan jäsen, ilmoita osoite 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
Pj. Keijo Häkkinen ja Hannu Mäkilä kävivät 
15.4.2013 onnitt elemassa minua. Lämmin kiitos ja 
”vääntöä työhönne”!   

L-S maanpuolustuspiirin piiripäällikkö 
V-S koulutus- ja tukiyksikön päällikkö

evl (evp) Mauri Ikonen
 
Antt i Suvanto kiitt ää 3.7. johdosta kiltaa muistami-
sesta merkkipäivänäni.

85 Vuotta
17.9. Mäkinen, Valto Volmar Turku

80 Vuotta 
27.9. Lehtimäki, Esko Ensio Oriniemi
24.10. Pelttari, Reino Usko  Sastamala
27.10. Suokas, Teemu Tauno Loimaa
26.11. Vilkkinen, Vieno Kalevi Loimaa

75 Vuotta 
7.9. Virtanen, Veijo Johannes Salo
8.9. Uusiniemi, Hannu Jalmari Turku
2.10. Peltonen, Raimo Eemil Turku
22.10. Luotola, Otto Emil  Luvia
 

70 Vuotta
1.9. Kuusela, Asko  Taivassalo
4.9. Granith, Stig Göran  Turku
7.9. Nuorikkala, Kalevi T. M. Paattinen
10.9. Heinonen, Taisto Juhani Perniö
20.9. Vendelin, Kari Juhani Salo

21.9. Nevari, Martti Tapani Turku
22.9. Vikman, Bengt Göran Lielahti Tl
9.10. Koponen, Jorma  Kaarina
25.10. Raittinen, Markku Juhani Riihikoski
27.10. Posio, Simo Sulo Sakari Lieto
28.10. Uusi-Kerttula, Esa  Ala-Kieri
19.11. Hakala, Risto Antero Loimaa

60 Vuotta 
4.9. Heinonen, Risto Kalevi Turku
21.9. Niemi, Reijo Sakari  Hajala
24.10. Heikkilä, Timo J  Nousiainen
8.11. Keto, Esko Väinö Tapio Koskioinen
24.11. Alho, Kari Tapani  Säkylä

50 Vuotta 
24.9. Mäkilaine, Timo Matias Kurikka
26.9. Liukkonen, Erkka Eino Halikko
12.10. Fisk, Heikki Tapani  Noormarkku
5.11. Niittymäki, Ilpo Tapani Säkylä

Veikko Lehti kiitt ää kiltaa ja kaikkia niitä, jotka kä-
vivät onnitt elemassa minua 26.6.2013 Porissa.

Lämmin kiitos killalle muistamisesta syntymäpäi-
vänäni.    Olli  Haapanen
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Autojoukkojen Turun Kilta
Hinnasto 1.1.2013

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 3.00 €
DVD Auto Kilta - Oikealla kaistalla 
25 vuott a 15.00 €

Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac 40.00 €
Puolustusvoimien Moott oriajoneuvot 
1919-1959 40.00 €
Puolustusvoimien Moott oriajoneuvot 
1960-2000   40.00 €
Puolustusvoimien Autovarikko 
1939-2007  40.00 €
Suomi Kylmässä Sodassa 25.00 €
Häkäpöntöstä turboon 25.00 €

Päivystysvuorot 4.9.–27.11.2013 
killan toimistolla klo 18–20.  
      
Syyskuu
4.9. B. Ahti - A. Wallenius 
11.9. Joutsela - Ahola Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini) 
18.9. K. Kaskinen - M. Viitanen 
25.9. K. Häkkinen - M. Lindgren

Lokakuu
2.10. A.Hämelä - R. Koskinen
9.10. Toimisto kiini
16.10. Joutsela - Ahola Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini) 
23.10. Å. Saarikko - M. Viitanen
30.10. B. Ahti - M. Lidgren

Marraskuu
6.11. S. Toivonen - A. Wallenius
13.11. Joutsela - Ahola Heikkilän sotilaskoti 

(tsto kiini)
20.11. A.Hämelä - R. Koskinen
27.11. K. Kaskinen - M. Viitanen
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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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