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Terveiset Euroopan maantieteellisestä keskipisteestä Liettuasta, Vilnan läheltä. Autojoukkojen Turun killan matkalla 1-5.6. ryhmä kokoontui poseeraamaan keskeisellä
paikalla, missä myös Aulis Ylönen luki porukalle Loimaan lehteä.
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Kauramoottorit pelastivat!
Automiehille hevosvoimat
ovat tärkeä asia, mutta kyllä niitä
osaavat arvostaa hevosmiehetkin, vaikka enää ei onneksi työhevossuunnalla vedätetäänkään
suomenhevosia rikki älyttömissä
kokeissa.
Hevonen on koiran ohella ihmiselle historiallisestikin hyvin
tärkeä eläin, jota ilman ei taitaisi
rakas isänmaammekaan, Suomi
kuulua itsenäisten kansakuntien
joukkoon.
Kotiseutuni Loimaan miehet
taistelivat niin Talvisodan Summassa kuin Jatkosodassa syvällä Itä-Karjalassa ”korpikoukkareina”
aina Poventsaan saakka. Tällä sotatiellä ei olisi
millään pärjätty pelkillä polttomoottoreilla. Kyllä
silloin aina uskollinen ja sitkeä, kylmäverinen suomenhevonen oli kultaakin kalliimpi, kun edettiin
tiettömissä korvissakin ja pehmeillä pohjilla.
Hevosen maastokelpoisuutta voitiin märissä
olosuhteissa kohentaa laittamalla kavioiden alle
laudanklaput! Tiettömillä taipaleilla hevonen eteni
siellä, missä oli hevosen mentävä ”aukko”. Taistelujoukkojen yksi salainen ase olivat purilaat. Niillä
vietiin maastoon niin ruokaa kuin ”amusioonianikin” - jopa haavoittuneita kyydittiin purilailla.
Purilaan aisoina olivat rankapuut, joiden varaan
rakennettiin tarvittava peti.

Talvisodassa menehtyi 7 200
hevosta ja Jatkosodassa 15 000.
Todettakoon, että vuonna 1939
maassa oli vain 53 000 autoa
mutta 400 000 hevosta! Viime
sodissa hevosella oli ratkaiseva
rooli armeijamme liikkuvuudessa.
Nyt hevosia on maassa yli 70 00,
pääosin lämminveriravureita ja
puoliveriratsuja.
Hevosta tarvittiin myös maan
jälleenrakennuksessa ja kansalta
valtavat uhraukset vaatineessa
sotakorvaussavotassa. Jos on itse
nähnyt luonnossa tai kuvissa, kuinka suomenhevonen vetää umpihangessa isoa tukkikuormaa, niin
kyllä siinä kunnioitus kasvaa.
Maatilallamme oli monta hevosta, joista yhdellä
isä antoi meidän pikkupoikina veljeni kanssa ratsastaa: kyse oli ”sotahevosesta” eli Osmosta, tosi
isosta ruunasta.
Itse olen ”ravihullu” ja viihdyn parhaiten isoilla Yhdysvaltain, Ranskan ja Ruotsin raviradoilla.
Suomenhevosella on silti suuri sija sydämessäni.
Erityisen upeat ovat tämänvuotiset ravikuninkaalliset; ravikuningas Jokivarren kunkku näyttänee
vieraille taivaan merkit jo elokuun lopussa Turussa
Pohjoismaiden mestaruuskisassa tai viimeistään
ensi keväänä Tukholman kansainvälisellä areenalla.
KARI NUMMILA

• vesijohto- ja viemärityöt • lämmityslaitteistot • ilmanvaihto
• sprinkler, automaattiset sammutusjärjestelmät
• LVI-suunnittelu ja valvonta • öljypoltin asennus ja huolto

MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO
Soliniuksenkuja 1 • 21200 Raisio
Puh. (02) 414 4600
www.forsblom.fi
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TÄYDEN PALVELUN KEILAHALLI
Tervetuloa tutustumaan!
LOIMAAN KEILAHALLI OY
Kartanomäenkatu 2 B
32200 LOIMAA
(02) 721 8988
posti@loimaankeilahalli.fi

www.loimaankeilahalli.fi
löydät meidät
myös facebookista.
KEILAUS

HOHTOKEILAUS

BAARI

BILJARDI

SCREEN

SAUNA

KOKOUSTILAT

MINIGOLF
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Kesätervehdys kiltaväelle
– ai nytkö kesä?

Julkaistu 23.6.2015

T

äytyy todeta, että kevät on todella kovin ottein koetellut maanviljelijän kylvötöitä.
Meilläkään ei ole saatu ihan oikeasti kylvettyä, mutta siemenet on väkisin ”runtattu” märkään
ja kylmään maahan.
Rohkenen kiinnittää huomiotanne, että kalenterin mukaan on sentään kesä ja tätä TERVEHDYSTÄ Teille kirjoittaessani ihan juhannusaaton
aatto, vaikkei juhannus ruusujen nuput olekaan
tätä varhaistettua keskikesän valojuhlaa vielä mitenkään noteeranneet.
Kerron Teille Kiltamme TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN suunnitelmista ”nuorentaa” meitä kiltalaisia.
Fakta on, että jäsenistön keski-ikä on ajalla
2005 – 2015 eli kymmenessä vuodessa noussut
yli yhdeksän vuotta; ollen nyt 64,9 vuotta. On
lohduttavaa, että me kiltalaiset vanhenemme kymmenessä vuodessa vain vajaat yhdeksän vuotta.

(tarkalleen 8,5 vuotta, sillä 2005 keski-ikämme
oli 56,4 vuotta)
Päätimme katsoa tulevaisuuteen ja tehdä jotain
nuorentaaksemme jäsenkuntaamme. Emme suosittele kaulan tai poskien ihon kiristämistä, vaan
hankimme ja houkuttelemme harkitusti nuorempaa väkeä jäseniksemme. Ei kuitenkaan mitään
poikia tai tyttöjä, vaan noin viisikymppisiä Isänmaatamme rakastavia, autoilevia bonuskuljettajia, jotka viihtyvät kaltaistensa seurassa ja samalla
oppivat sekä myös opettavat nuorempiaan hyville
tavoille liikenteessä. Tulette lähitulevaisuudessa
näkemään paikallislehdissä ETSINTÄKUULUTUKSIA, joissa julkisesti teemme selväksi tavoitteemme. Toivomme jokaisen jäsenen osallistumista tähän kampanjaan ja turvaamaan näin hienon
yhteistyömme jatkuvuuden!
Terveisin
Kiltaveli JORMA VILJANEN
0400-120206
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YRITYSLASKENTA LAVERNA OY
AUKTORISOITU TILITOIMISTO
* KAUPPAREKISTERI ASIAT
* YRITYSKIRJANPIDOT
Raisiontori 5, 21200 Raisio

Painoväri
sininen:
C = 100
M = 93
Y = 40
K =0

Web-väri (RGB)
sininen:
R =1
G = 31
B = 74

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

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

WIKLUNDIN APTEEKKI

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

Tapahtumauutiset
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Matkailu
avartaa
Killan Liettuan matka 1.-5.6.2015
P

itkän valmistelun jälkeen oli saatu minimi
henkilömäärä ilmoittautuneita matkalle että
matkatoimisto Viitalan räätälöimä matka voitiin toteuttaa. Maanantaina 1.6 oli lähtöaika niinkin
aikaisin kuin klo 02.35 Virttaalta Viitalan tallilta
joten Porista oli pitänyt lähteä heti vuorokauden
vaihtumisen jälkeen koska kyytiin piti saada myös
Huittisten mies. Bussin matkareitti kulki Loimaan
kautta Turkuun ja sieltä lähtö oli 04.15 . Kaikki olivat olleet hyvin aamuvirkkuja ja olivat ajoissa lähtö
paikoissa 28 henkeä.
Matkalla pysähdyimme lyhyelle kahvitauolle olisko ollut Kotkanpesä koska monella aamukahvista
alkoi olla jo useampi tunti.
Helsingin sataman Länsiterminaaliin saapui kaksi henkilöä Tyrväältä niin kuin matkan aikana saimme kuulla ja näin oli kaikki 30 henkeä matkassa.
Satamassa tapahtui myös kuljettajan vaihto ja
Jyrki Viitala itse istui bussin puikkoihin samoin Kirsi

Jurmalan hiekkarantaa ja meren selkää
ihastelemassa .
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Linja -autossa ompi tunnelmaa

Viitala otti ohjakset matkaohjelmasta ja jakoi maihinnousukortit matkailijoille sekä ohjeisti porukan
aamupalalle joka tarjoiltiin laivan lähdettyä. 07.30
Tallink M/S Star lähti kohti Tallinnaa, jonne saavuttiin 09.30 D - terminaaliin eikä muuta kuin porukka
bussiin ja menoksi.
Kilometrejä oli paljon edessä niin matka jatkui
kohti Riikaa missä saimme joukkoomme Ellen
Riekstinan oppaaksemme.
Riiassa tehtiin pieni kierros ja siitä nokka kohti Jurmalaa ja siinä alkoi jo nälkäkin tuntua joten
Jurmalan kävelykadulla meilleoli hienosti järjestetty
maittava lounas. Vatsat oli saatu täyteen niin matka jatkui ja autossa oli jostain syystä aika hiljaista,mistähän se johtui mutta muutaman jalottelutauon
myötä alkoi päivän päämäärä lähestyä ja saavuimme
Latvian Liepajan kaupunkiin, siellä majoituttiin
hotelli Europa City Amritaan. Päivän ajo Tallinnasta- Liepajaan n. 550 km.
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TURVALLISEEN HITSAUKSEEN

EUROMASKI®

EUROMASKI®

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

dieseltekniikan
edelläkävijä

Tapahtumauutiset

Hotelli Europa City Amrita Liepajassa

Markku Laurinen tutkii suomalaisten jääkärien hautamuistomerkkiä Latvian
Klapkalnciemisin hautausmaalla. Listassa on yksi pöytyäläinen (Heinonen).
Alkuperäinen muistomerkki tuhottiin neuvostomiehityksen aikana: siitä tehtiin
reunakiviä Leninin patsaaseen! Uusi pystytettiin v. 2004.
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Matka oli sen verran rasittava että paikalliset ravitsemusliikkeet ei meistä paljon hyötyneet, vaan hotellin
sängyt kutsuivat houkuttelevasti. Tiistaiaamun 2.6
valjettua aurinkoisena nautimme maittavan aamiaisen,
sekä sen jälkeen vaan laukut
autoon ja matka jatkuu. Ensiksi kuitenkin tutustuimme
oppaamme johdolla Liepajan kirkkoon jossa jääkärit
vannoivat valan. Matkalla
mukana ollut ev.luut Markku Laurinen kertoi jääkäreistä ja hänen johdollaan
lauloimme virren. Näin saatuamme vähän hengellistäkin voimaa matkamme jatkuu kohti Liettuan rajaa
ja siellä Klaipedan kaupunkia jota emme paljon
ehdi katsella vaan ajamme satamaan sekä suoraan
lautalle joka vie meidät lyhyen merimatkan Kuurin kynnäkselle kapealle hiekka niemimaalle jonka
pituus on 98 kilometriä ja jakaantuu noin puoliksi
pohjoisosa Liettualle ja eteläinen osa Venäjän Kaliningradin alueeseen. Siellä ajamme noin puoleen
väliin ja ihastelemme erikoista hiekkadyyniä käymällä pienellä kävelykierroksella alueella johon on
varta vasten tehty puinen kävelyreitti, onneksi ei
ollut kovaa tuulta jolloin hiekka olisi lentänyt. Päivä oli taas siinä vaiheessa oli lounaan aika ja niin
meille oli järjestetty viihtyisä ravintola mihin oli
etukäteen tilattu meny joka oli ymmärtääkseni niin
kuin Latvialainen perinne ruoka jossa aluksi kyl-

10

VETOAKSELI 3 / 2015

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

Matkailuautojen
vuokraus
ja
tilausajopalvelu

Palvellaanko Sinua
nykyisessä pankissasi?
Entä arvostatko pysyvyyttä ja
läheistä palvelua?
Me teemme niin.
Tule kokemaan tämä itse.
Palvelemme asiakkaitamme myös
kassapalveluissa koko aukioloajan.
Meidät tavoitat henkilökohtaisista
puhelinnumeroista.
Siirrämme asiakkuutesi meille
vaivattomasti valtakirjalla.

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

Lieto, Hyvättyläntie 10, puh. 02-4711 400
Turku, Kauppiaskatu 9, puh. 02-4711 470

www.poppankki.fi

Tapahtumauutiset
mä keitto ja lämpimäksi ruoaksi Zeppeliini perunat
jotka oli peruna muhennoksesta muotoiltu ja sisällä
oli lihaa, nimi oli tullut siis zeppelinin muodosta.
Vatsat täyttyivät ja pienen jaloittelun jälkeen rannassa lähdimme takaisin mantereelle. Jyrki ohjasti
bussin kohti Liettuan pääkaupunkia Vilnaa missä
meitä odotti hotelli Panorama jossa nukuimme kaksi yötä. Päivän ajomatkaa kertyi n.400 km.
Aktiivisimmat ehtivät vielä tutustua lähialueeseen ainakin läheiseen Mac Burgeriin ja sen antimiin vaikka Liettuan kieli ei oikein taipunutkaan ei
suullisesti eikä tekstinä mutta asiat tuli hoidettua ja
ensimmäinen Liettuan sana joka minulle jäi mieleen
oli tietenkin alus eli olut.
3.6 keskiviikon aamu hyvin nukutun yön jälkeen
alkoi aamiaisella johon hotelli antoi aikataulun joka
meille oli klo 7.30 koska hotelli oli täynnä ja ruokailijoita sen mukaisesti. Vilnassa me saatiin myös kaupunkiopas Navinga Kaselyte ja hänen ohjelmassa oli
kuljettaa meitä erilaisissa nähtävyys kohteissa kuten
esim. höyryvoimalaitos museossa jonka yhteydessä
oli myös automuseo jossa nähtiin jopa nelivetoinen
kuplavolkkari. Kävimme myös noin 25 km päässä
keskustasta olevalla Euroopan keskipisteessä josta
sai kunniakirjan todistukseksi ja muistoksi käynnistä.
Oppaan kanssa pääsimme käymään myös kuuluisaksi tulleessa Uzupis- taiteilija- ja satu korttelissa. Päivällä tietysti oli nautittu asiaankuuluvat kahvit ja lounas ja päivän jälkeen palasimme jo tuttuun
Panorama hotelliin. Illalla oli aikaa käydä paikallisissa ostospaikoissa täydentämässä tuliaiskassia.
Kaupungin siisteyden panimme merkille. Oppaamme mukaan keskiansio on noin 600 euroa.
Työttömiäkin on,mutta saadakseen työttömyyskorvauksen heidän pitää tehdä yleishyödyllistä työtä
noin 10 tuntia kuukaudessa. Niinpä näimme ihmisiä
harjan varressa lakaisevan roskia.
4.6 torstaiaamu valkeni ja niin aamiaisen jälkeen alkoi kotimatka eli Jyrki otti suunnaksi pohjoisen mutta ei nyt sentään suorinta tietä vaan
matkan kohokohta oli tutustuminen Rundalen
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palatsiin joka kyllä oli katsomisen arvoinen kohde.
Siellä myös lounastimme maittavan borssikeiton.
Seuraavaksi tutustuimme hyvin pieneen mutta mielenkiintoiseen Auto Retro nimiseen automuseoon
joka oli yksityisen Edgars Gasuns nimisen jo aika
iäkkään miehen kokoelma. Matkamme jatkui kohti
Riikaa jossa jätimme jäähyväiset oppaallemme Ellenille ja siitä edelleen Latvian ja Viron rajaa missä
pidimme reilun kahvitauon.
Illaksi saavuimme Pärnuun ja majotuimme Viiking Spaa kylpylään. Viimeistä iltaa vietimme yhdessä lobby baarissa ja aika kului rattoisasti.
5.6 perjantai ja taas aamiainen, hieno sää houkutti pienille kaupunki kierroksille sekä ostoksille
mutta klo 11.00 pakattiin laukut autoon ja matka
jatkui kohti Tallinnaa. Vähän ennen Tallinnaa kuitenkin vielä oli Peeter Kallin automuseo jonka pää
museo oli pelkästään Venäläisiä tai oikeastaan Neuvostoaikaisia ajoneuvoja jopa löytyi neliveto Mosse
407 ja amfibio Lada.

Osa ryhmästä oli läheisessä ostoskeskuksessa.
Satamaan saavuttuamme ajoimme suoraan mihinkäs muualle kuin Superalkoon josta hankittiin
matkalaukkuihin vähän täytettä. Aikaa oli käydä
pikaisesti vaikka vanhassakaupungissa ja ostoksilla
lähistön liikkeissä. Kello 18.30 jälkeen päästiin laivalle missä etukäteen varanneille odotti M/S Finlandian
buffetpöytä.
Helsingin länsisatamaan
saavuimme klo 21.15 ja siitä
alkoi varsinainen kotimatka
ja pysäkit olivat tietysti päinvastaisessa järjestyksessä
kuin mennessä. Suuret kiitokset vielä Kirsille ja Jyrkille.
ANTTI
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TASOA KOTIIN

Katso jälleenmyyjät nettisivuiltamme.
VIENTIKIVI OY FINLAND
Pähkinäkuja 6, 27430 Panelia I puh. 02 531 6100 I www.vientikivi.com

Tapahtumauutiset
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Killan kevätretki Poriin
Tämän vuoden Porin osaston perinteinen kevätretki tehtiin Poriin tutustumalla paikalliseen metalliteollisuuteen. Kokoonnuimme Sampo-Rosenlew
Oy koulutus- ja juhlatalo Mekani parkkipaikalle
toukokuun 22. päivänä sään ollessa keväinen.
Tilaisuuden aluksi joimme kahvit ja Teollisuusneuvos Timo Prihti kertoi, että Mekani on
Björneborgs Mekaniska Werkstad –konepajan
vuonna 1871 valmistunut tehdasrakennus jossa
on valmistettu mm. junavaunuja ja koottu n. 100
T-mallin Fordia. Rakennus on entisöity ja toimii
nykyisin juhlien, kokousten ja koulutusten tapahtumapaikkana.
Vuonna 1957 on aloitettu Sampo leikkuupuimureiden valmistus ja ensimmäinen 300 kappaleen
sarja oli 6 jalkainen pöytä/pussikone. Sampo-Rosenlew on perustettu vuonna 1991 ja päätuotteena
ovat edelleen leikkuupuimurit ja muina tuotteina
metsäkoneet. Henkilökuntaa on n. 650, tehdasra-

kennuksia n. 100 000 m2 ja maa-alue vajaa 25 ha.
Liikevaihdosta tulee ulkomailta n. 90 %, kokoonpanoa tehdään ympäri maailmaa jonne puimurit
toimitetaan esikoottuna, esimerkiksi Iranissa on
koottu 100 puimuria. Yhteistyössä John Deerin
kanssa tehdään tänä vuonna 150 puimuria. Suurin
Sampo-puimurin pöytä on tänään 10 m ja yleisin
koko 5 – 7 m. Puimureiden osavalmistus tehdään
omassa konsernissa.
Teimme tehdaskierroksen Jani Leväsen toimiessa oppaanamme ja hän kertoi eri osastoilla
tehtaan tuotannosta.
Tehtaalta siirryimme autoilla kaupungin toiselle
puolelle lounaspaikkaan, jossa söimme maittavan
buffetlounaan. Retkellemme osallistui 31 kiltasisarta ja - veljeä, kiitos kaikille mukana olleille.

Osanottajat ja Timo Prihti Mekanissa Länsi-Porin kirkosta siirrettyjen urkujen edessä.

Kuva Kauko Kaskinen

KAUKO S
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palvelua vuodesta 1989

automaalaus autolasitus autofiksaus
KEVÄT TARJOUS!
KÄSINPESU JA KOVAVAHAUS

95,Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

Valurinkatu 1 Turku
Puh: 0207 209100
www.hellmanyhtiot.fi
TEEMME YHTEISTYÖTÄ KAIKKIEN
VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA

Tapahtumauutiset
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Reinonpäivän risteilyllä

R

isteilypäiväksi osui tänä vuonna torstai kuten Reino nimipäivä. Muista ihmisistä hyvon
erottuva joukko oli ajoissa koolla aurajoen
rannassa. Osallistujien pukeutuminen vaihteli
ranta-asuista sienimetsävarustuksiin. Suomalaiset osaavat varautua suveen.
Laivan nimi oli vesibussi Rudolfina. Sen nimistä
laulua ei löytynyt mutta kylläkin Musta Rudolf.
Soittajamme Pekka Rantanen viritteli jo alussa hanurillaan ”Aallokko, aallokko kutsuu…”, mutta kukaan ei ehtinyt kuuntelemaan. Oli niin paljon puhumista. Ajan voittamiseksi kaikki puhuivat yhtä
aikaa. Antti Ahola kuulutti kaikki hiljentymään ja
ehdotti kuohuvaa tervetulomaljaa. Jokaiselle sopi.
Perinteiseen tapaan oli alussa kahvi/tee, jonka
kanssa sai valita sämpylän. Sen välissä oli juustoa,
tomaattia, kurkkua ja voita. Särpimenä oli joidenkin mielestä kalkkunaleikettä ja toisten mielestä
kinkkua. Jäi arvoitukseksi. Sämpylä sopi hyvin
päästä haukattavaksi. Sisukset eivät pursuneet
vierutoverin syliin.

Raimo Koskinen oli tilannutkahviksi Juhla-Mokkaa. Sitä riitti muillekin toisen kupin puolikkaaksi.
Autokillan retkistä käytetään usein sanaa perinteinen. Se on tunnetumpi hiihtoterminä, joten
jatkossa suositellaan ilmaisua tavanomainen.
Laulun aloitimme taas Aamulla Airistolla. Vaikka automiehiä/naisia olimmekin, oli valinta alkupuolella hyvin merimiesvoittoista. Vanha merimies
muisteli monissa lauluissa ”Kai muistat, kannella kun retkahdin” .Yhteistä niille oli, että se kullanmuru jäi aina saavuttamattomaksi haaveeksi.
Sitten siirryttiin metsäradion kappaleisiin ja Metsäkukkia –valssissa päästiin häihin. Sivumennen
sanoen laivan mainio kokki osasi viheltää Metsäkukkien ensimmäisen säkeistön ja Pekka säesti
hillitysti. Taidokas esitys. Harmi vaan, että kaikki
eivät mahtuneet näkemään, mutta kuulivat kyllä.
Yksi laulu soitettiin myös kaikesta syrjäytyneille, joille rantakoivu on ainoa ystävä. Yritettiin
virkistää myös muistisairautta, ettei koskaan voi
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unhoittaa tuomien tuoksua.
Paikalla oli myös Reino Jalonen, jolle laulettiin
onnittelut. Hän liikuttui niin, että suostui pienen
empimisen mikrofoniin antamaan näytteen laajasta valikoimastaan. Kappale ”Kulkuri ja joutsen”
tuli niin vakuuttavasti, että se olisi kirvoittanut
kyyneleen karskeimmankin silmään.
Antti Ahola matkanjohtajana oli suunnitellut
reitin siten, että vältimme kaikki karikot. Ei muistettu kehua. Tultiin NUVON (Nagu) rantaan.
Annettiin 44 minuuttia aikaa rantautua. Maihinnousukortteja ei tarvittu, koska oltiin Schengen
–alueella. Kokeneemmat tiesivät.
Valtaosa kävi rannalla poseeraamassa. Hyvin erotuttiin muusta väestöstä. Jatkettiin myös
edellisiltä matkoilta kesken jäänyttä Leylandin
kannentiivisteen vaihtoa. Tultiin yksimielisyyteen,
että kansi täytyy jokaisella avauskerralla plaanata.
Sinä aikana laivan mainiolle henkilökunnalle oli
valjennut, että kiltalaiset ovat tehokkaita ruokapöydässä. Sitä oli katettu siihen malliin. Oli siinä
niin monta lajia, että kaikkien makuun piti sopia.
Osaatte varmaan kuvitella. Perunatkin olivat tosi

hyviä. Ilmankos ne siinä taisivatkin vähiin käydä.
Kotona sitten lisää.
Jälkiruoaksi oli vanukasta, jonka päälle piti laittaa mansikkahilloa. Jonkun mielestä olisi pitänyt
olla vaihtoehtona kolme muuta hilloa (lakka, mustikka.karviaismarja).
Paluumatkalla laulu jatkui. Pertti Tamminen
antoi äänensä kuulua ja pelasi hyvin yhteen haitarimies Pekan kanssa. Välillä Pertti liikuttui kertomaan nuoruuden tanssireissuistaan. Oli päässyt saatolle itseäänkin pidempää neitoa. Oli sade
yllättänyt ja menivät suojaan tienvarren pajaan.
Alasimen päällä seisten oli Pertti onnistunut sieppaamaan suukon.
Sade taukosi ja matka jatkui. Kuuden kilometrin
jälkeen neito sanoi, että on vielä kuusi kilometriä.
Tämä on kuitenkin hukkareissu sulle. Turhaan sinä
sitä alasinta kannat.
Jotkut olettivat, että kirjoitan tästä matkasta
meriselityksen. Yrittivät kehua minua. Se vaatii
kuitenkin taitoa.
MARKKU LAURINEN

Pyykki kuivaksi jopa tunnissa
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle.
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden ilmasta vedeksi ja
palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen kuivaushuoneeseen verrattuna
energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää
ilmankuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri
hoitaa loput. Energiaa säästyy, kun kone ei käy turhaan.

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

Suur-Helsinki: Kim Karling, 040-501 1235 / Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi: Arto Tulkki, 0400-513 190 • Lounais-Suomi: Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa: Jan Lehtonen, 03-233 3236 • Keski-Suomi: Risto Korhola, 0400-435 521
Pohjanmaa: Harry Byholm, 0400-166 366 • Itä-Suomi: Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi: Pekka Kurttila, 040-527 5871
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Saksan ja Suomen
aseveljeys voimissaan
Yleisesti tunnettua on, että Saksa on pelastanut
Suomen ainakin kaksi kertaa: a) Kun Suomea
vuosisatoja kupannut Ruotsi kieltäytyi antamasta suomalaisille sotilaskoulutusta, Saksa suostui.
Jääkärikoulutus 1915-1918 antoi Suomen lailliselle
hallitukselle mitä ilmeisemmin ratkaisevan tuen,
kun Lenininkin manipuloima punakapina eli vallankumousyritys saatiin torjuttua ja päästiin irti
Venäjästä kohtalonhetkillä.
Vähänkin historiaa tunteva tunnustaa, että
emme olisi saaneet suomalaisille vapauden ja itsenäisyyden turvannutta torjuntavoittoa vuonna
1944. Stalin lopetti Talvisodan – tosin ankarin
rauhanehdoin - 105 päivän jälkeen yllättäen, kun
Suomi oli maaliskuussa jo liki lyöty. Historiantut-

Peräti 70 henkeä osallistui Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen
Varsinais-Suomen osaston järjestämään tilaisuuteen, jossa luennoi ev.ltn.
Mark Arez. Kuva Kari Nummila.

kija Juhani Tala on arvellut Ranskan ja osin Englanninkin vaikuttaneen Stalinin kertomalla, että
he lähettävät apua Suomelle, kuten sitten ehtikin
vähäisessä määrin tulla ennen rauhaa. On kysytty
myös, että lähtikö Berliinistä jokin ”lopettamiskäsky” Moskovaan?
Saksalainen everstiluutnantti Mark Arez selvitti
äskettäin Saksan ja Suomen aseveljeydestä Ii maailmansodan jälkeen. Voi tuntua yllättävältä, että
yhteyksiä on ollut ja on paljon viime sotien jälkeen.
Arez totesi, että Saksa on käyttänyt aikaa ja
voimavaroja aivan valtavasti menneisyytensä
hallintaan tavalla, joka on maailmassa vertaansa
vailla. Ei löydy toista maata, joka olisi tässä mitassa harjoittanut itsekritiikkiä ja pahojen tekojensa
pöyhimistä.
Arez ei tätä sanonut, mutta me suomalaiset tiedämme, että N-liitto/ Venäjä eivät ole vielä oikeastaan aloittaneetkaan vastaavaa prosessia, vaikka
aihetta riittäisi!
Saksan ja Suomen suhteiden elintärkeä avaintekijä ja juuri sotilaspuolella on tietysti jääkäriliike, joka on pitänyt yllä suhteita eri tavoin. Arez
on Saksan ja Suomen kansalainen, sillä hänellä on
suomalainen äiti. Hän on ylennyt reserviläistaustaisena sotilasuralla, joka on vienyt häntä eri maihin sotilasasiamieheksi, myös Suomeen. Varsinaiselta koulutukseltaan hän on arkkitehti. Hänellä
on huvila Varsinais-Suomessa.
Arez toimii Jääkäripataljoona 27:n yhdysmiehenä Saksan sotilasviranomaisiin. Arez korostaa
Suomen ja Saksan sotilaiden mutkatonta kanssakäymistä. Vaikka Suomi ei ole NATO-maa, Arezin
kertoman mukaan saksalaisten kanssakäyminen
on suomalaisten kanssa on nimenomaan poikkeuksellisen toverillista ja mutkatonta. Suomella ja
Saksalla on paljon sotilaallista yhteistyötä.
Arezilla on asiasta laaja ja mielenkiintoinen artikkeli julkaisussa ”Vala ja Velvoite, Näkökulmia
sotilasperinteeseen III”. (Sotilasperinteen seura
2015).
KARI NUMMILA
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HYVÄÄ RUOKAA SOPPATYKEISTÄ!
Chef Rôtisseur Matti Niemelä +358 400 400857
info@ah-matti.fi

PARHAAT
JOULUN AJAN
MATKAT
VARATAAN NYT!

JOULUN AIKAAN
Riika • 26. – 29.11.
Wien ja Bratislava

TEEMA- JA KIERTOMATKAT

....................................................

• 27. – 30.11.
Rooma • 3. – 6.12.

285,-

...............................................................................

.......................................................................

1.095,895,-

..................................................

Pähkinänsärkijä-baletti
Tallinnassa • 5. – 6.12.
Praha • 10. – 13.12.
Peking ja Kiinan muuri

165,696,-

...............................

................................................

Nouda uusi
esitteemme.

• 20. – 27.12.
• 27.12. – 3.1.
Praha • 22. – 26.12.

......................................................................
.....................................................................

• 22. – 27.12. alk.
Budapest • 22. – 26.12.

1.395,1.395,895,-

............................................................................

................................................................................

1.995,895,-

.....................................................

.........................

Vihulan kartano

• 23. – 26.12.

........................................................................

..............................................................................

............................................

Tonavan jouluristeily

Albania, Kosovo ja Makedonia
• 4. – 10.10.
1.195,TV-sarjojen Englanti
• 15. – 18.10.
1.295,Kiinan suuret ihmeet
Xian ja Peking • 16. – 24.10. 1.595,Portugalin helmi Nazaré
• 18. – 23.10.
995,Sound of Music Tartossa
• 23. – 25.10.
230,Peking ja Kiinan muuri
• 7. – 14.11.
1.295,Shanghai-Hangzhou-Suzhou
• 14. – 21.11.
1.395,F1-kisat Abu Dhabin GP
• 25. – 30.11. alk.
1.840,-

...........................................................................

440,-

..........................................................................

Opastetut matkat sis. kuljetukset Helsingistä,
majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut,
retket opastuksineen jne.

• TURKU, Linnankatu 8 E, turku@matka-agentit.fi
• Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800
• VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi
Puh. hinnat 8,28 snt/puh +lankaverkosta 5,95 snt/min. matkapuh.+17,04 snt/min (+alv).

....................................................
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Killan toimistossa on pienin
askelin saatu mutoksia ja lisää
kappitilaa jolloin saadaan
tavarat ja tarvikkeet käytön
mukaiseen järjestykseen. Suurin muutos ja hankinta on ollut
vitriinit pienoislippujen sekä
pöytästandaarien säilytykseen
kiltaveli Eero Huiskon lahjoituksena, siitä isokiitos Eerolle

Liikenneturvakoulutus ryhmän kalustoa on lisätty
toisella linjastolla eli uusi turvavyökelkka,törmäysvaaka ja kännilasit.Turvavyökelkka on valmistettu
Loimaan ammattikoululla.
Sponsorointi tukea olemme saaneet penkin ja

turvavyön osalta HARKKA-YHTIÖLTÄ sekä kalustonkuljetuskärryyn varapyörän vaihtotyökaluineen
lahjoitti AD- TURKU. Heille molemmille suuret
kiitokset vapaehtoisen liikenneturvartyön tukemisesta.
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HUITTISTEN PORTTI

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA
• MEILLE ON HELPPO TULLA
TERVETULOA!
Hyvää palvelua

20 vuotta!

Kotoista ruokaa
joka päivä
Yli 200
asiakaspaikkaa
Hyvät paikoitustilat

Avoinna:
ma-pe 5.30–23
la
6.30–23
su
7.30–23
puh. 02 565 000

LAUKKU-CENTER

Avoinna su-pe 10-18, la 10-16
puh. 0440 565 021
Risto Rytin katu 2, Huittinen
info@harkapakari.fi•www.harkapakari.fi

If Loistokuskin bonus on

VAHINGON JÄLKEENKIN 75 %
VAIN
Ifistä

KATSO OLETKO JO LOISTOKUSKI
loistokuski.fi
010 19 19 19

Väärinkäsityksiä
ajonopeudesta
V

aikka ajonopeuksien kasvun liikenneturvallisuutta huonontava vaikutus on osoitettu
lukuisin tilastollisin tutkimuksin ja sille on
johdonmukaiset, ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin ja fysiikan lakeihin perustuvat perusteet, asiaa on toistuvasti pyritty kiistämään.
Seuraavassa tarkastellaan muutamia ajonopeuskeskustelussa yleisesti esiintyviä virheellisiä väittämiä. Tavoitteena on oikoa tavallisimpia väärinkäsityksiä (Ranta & Kallberg 1996b).
1. Onnettomuusriskin vertailu eri nopeusrajoitusalueilla kertoo nopeusrajoituksen
turvallisuusvaikutuksen
Eri nopeusrajoitusalueiden tiet eroavat toisistaan muutenkin kuin nopeusrajoituksen suhteen,
mikä vaikuttaa riskien eroon. Jos onnettomuusriski 80 km/h nopeusrajoitusalueen teillä on suurempi kuin 100 km/h nopeusrajoitusalueen teillä,
se ei tarkoita, että nopeusrajoituksen nostaminen
vähentäisi onnettomuuksia. Alennettu nopeusrajoitus on yleensä merkki siitä, että ko. tiellä on
onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä, kuten esimer-

Alennettu nopeusrajoitus on yleensä merkki siitä, että ko. tiellä on
onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä, kuten esimerkiksi risteyksiä, mutkia
tai paljon kevyttä liikennettä.
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kiksi risteyksiä, mutkia tai paljon kevyttä liikennettä. Jos onnettomuusriski siitä huolimatta on
korkea, se osoittaa, ettei edes alennettu nopeusrajoitus ole ollut riittävä kompensoimaan muista
syistä korkeaa riskiä.
2. Kokeneet kuljettajat osaavat itse päätellä mikä on turvallinen nopeus kussakin tilanteessa ja osaavat valita nopeutensa sen
mukaisesti
Turvallisella tilannenopeudella tarkoitettaneen
yleensä sitä, että kuljettaja sopeuttaa nopeutensa
vallitsevaan liikennetilanteeseen siten, että liikkuminen on ”turvallista”. Tunnustetaan nopeuden
vaikutus turvallisuuteen, mutta samalla uskotaan,
että kuljettaja kykenee luotettavasti tunnistamaan
ja arvioimaan liikennetilanteen riskit ja omat liikennetaitonsa sekä sopeuttamaan käyttäytymistään niitä vastaavasti. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa, mistä löytyy runsaasti näyttöä. Kuljettajat arvioivat mm. keliin liittyviä riskejä puutteellisesti, pimeässä ajetaan liian suurella nopeudella näkyvissä olevaan tieosaan nähden, toisten
tienkäyttäjien ennakoinnissa tapahtuu virheitä
aivan tavallisissakin tilanteissa, onnettomuuksia
tapahtuu runsaasti ns. tavallisillekin kuljettajille
eikä vain joillekin riskiryhmille jne. Liikenneonnettomuudet sinänsä osoittavat, että kuljettajat eivät osaa luotettavasti arvioida liikennetilanteiden
riskejä ja sopeuttaa ajonopeuttaan tilanteiden vaativuuden mukaan. Tarkoituksellisia kolareitahan
on suhteellisen vähän.
Oikean tai turvallisen tilannenopeuden käsite
on kaiken kaikkiaan epämääräinen. Onnettomuusriski kasvaa jatkuvasti nopeuden kasvaessa, eikä
ole olemassa selvää rajaa turvallisen ja turvattoman nopeuden välillä. Ei myöskään ole olemassa
olosuhteita, joissa nopeuden kasvu ei heikentäisi
turvallisuutta, vaikka heikkenemisen määrä absoluuttisesti mitaten vaihtelee. Kaikki kuljettajat
ovat aina alttiina nopeuden kasvun turvallisuutta
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Škodat myy

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15
Automyynti: 020 777 2430
Varaosat: 020 777 2407
Huolto: 020 777 2406
Piiskakuja 10 Turku

TerveTuloa

koTimaiselle
yriTTäjäveToiselle
SUOMALAISELLE
SUOMALAISELLE
kaTsasTusasemalle Tuulissuolle

SU
KATSASTUSASEMALLE
KATSASTUSASEMALLE KA
palvelemme

kaikkien ajoneuvojen
kaTsasTus-, rekisTeröinTija vakuuTusasioissa
voiT Tulla myös ilman ajanvarausTa

WP-Katsastus Oy
Tuulissuontie 34, Lieto • puh. (02) 436 4300
www.wp-katsastus.fi
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tomuusriskiin. Vastaavalla tavalla alkoholi vaikuttaa
kaikkien, eikä pelkästään jonkun riski- tai ongelmakäyttäjäryhmän liikennekäyttäytymiseen. Lisäksi on
huomattava, että jokaisen kuljettajan ajotavat vaihtelevat tilanteesta riippuen, ja jokainen voi joissakin
olosuhteissa olla riskikuljettaja.

”Autoni on turvallinen ja olen hyvä kuski, joten voin ajaa lujaa.”

huonontaville vaikutuksille, vaikka riskit yksittäisen kuljettajan kohdalla realisoituvat harvoin (Kallberg & Luoma 1996, Kallberg & Rathmayer 1996).
3. Onnettomuudet ovat pienen riskikuljettajajoukon aiheuttamia, eikä ajonopeuksilla
ole vaikutusta tavallisten, vastuuntuntoisten
kuljettajien onnettomuusriskiin
Liikennekäyttäytymistä säätelevät tietyt lainalaisuudet, jotka koskevat kaikkia kuljettajia (Häkkinen
& Luoma 1990). Ajoneuvon liiketilaa säätelevät fysiikan lait ja törmäyksissä vapautuvasta energiasta
riippuvat vammautumismekanismit koskevat kaikkia riippumatta kuljettajien riskinotosta tai vastuuntuntoisuudesta (Kallberg & Rathmayer 1996).
Niin sanotuilla riskikuljettajilla onnettomuusriski
on kautta linjan muita korkeampi. Ajonopeuden
kasvu kuitenkin lisää kaikkien kuljettajien onnettomuus- ja vammautumisriskiä suhteellisesti samalla
tavalla.
Liian suuri ajonopeus on riskikuljettajan tavallisin tuntomerkki. Se on myös keskeinen syy riskikuljettajien suureen onnettomuusriskiin (Rajalin
1989). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
ajonopeus vaikuttaisi kaikkien kuljettajien onnetOn huomattava, että jokaisen kuljettajan ajotavat vaihtelevat
tilanteesta riippuen, ja jokainen voi joissakin olosuhteissa olla
riskikuljettaja.

4. Hyvä ajoneuvon käsittelytaito mahdollistaa muita korkeamman ajonopeuden käytön
turvallisuutta vaarantamatta
Hyvä ajoneuvon käsittelytaito voi auttaa selviytymään vaaratilanteista. On kuitenkin esimerkkejä
siitä, että ajoneuvon käsittelytaitojen parantuminen
lisää riskinottoa. Ajetaan entistä kovempaa, jolloin
vaaratilanteisiin ja onnettomuuksiin joudutaan
aiempaa useammin (esim. Elvik ym. 1997, Keskinen ym. 1992). Nopeuden kasvaessa havaintojen
tekoon, niiden tulkintaan, ratkaisuihin ja ajosuoritukseen käytettävissä oleva aika pienenee. Aina ei
väistöliikkeitä ehditä edes yrittää, eikä ajoneuvon
hallintataidosta silloin ole mitään hyötyä. Muita
selvästi korkeamman nopeuden käyttö lisäksi vaikeuttaa muiden liikkujien tilannearvioita (Häkkinen
& Luoma 1990) ja lisää heidän onnettomuusriskiään
esimerkiksi kohtaamis- ja risteystilanteissa. Vaikka
ajoneuvon hyvän käsittelytaidon ansiosta saattaa
joskus välttyä onnettomuudelta, se ei aina auta,
kaikki onnettomuuksiin joutuneet eivät ole taidoiltaan keskimääräistä huonompia.
5. Autojen ja teiden parantuminen mahdollistaa aiempaa suurempien nopeuksien käytön turvallisuuden huonontumatta
Autojen rakenne ja turvalaitteet ovat kehittyneet siten, että ne törmäyksen tapahtuessa suojaavat matkustajia entistä paremmin. Myös autojen
hallittavuus kriittisissä tilanteissa on parantunut,
mm. ohjauskäyttäytymisen, renkaiden ja jarrujen
osalta. Teitä on parannettu niin, että turvallinen
ajaminen on entistä helpompaa ja ympäristöstä
on karsittu onnettomuuksien seurauksia pahentavia törmäyskohteita. Tällaisen kehityksen ansiosta
onnettomuuksia tapahtuu tietyllä nopeudella ajettaessa aiempaa vähemmän ja ne ovat seurauksiltaan entistä lievempiä. Tietyn suuruisesta nopeuden
kasvusta seuraava turvallisuuden huononeminen on
siis pienentynyt absoluuttisesti. Suhteellisesti turvallisuuden huononeminen ei kuitenkaan ole olennaisesti muuttunut. Jos aiemmin nopeuden kasvu
vaikkapa 10 km/h lisäsi henkilövahinko-onnettomuuksien riskiä miljoonaa ajokilometriä kohden
0,15:stä 0,18:aan, vastaava muutos voisi nykyisin
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Teitä on parannettu niin, että turvallinen ajaminen on entistä helpompaa ja ympäristöstä on karsittu onnettomuuksien seurauksia pahentavia törmäyskohteita.

olla esimerkiksi 0,10:stä 0,12:een. Riskin suhteellinen kasvu on pysynyt 20 %:ssa, vaikka sen absoluuttinen kasvu on pienentynyt 0,03:sta 0,02:een.
Ajoneuvojen ja teiden paraneminen eivät siis merkittävästi vaikuta ajonopeuden ja turvallisuuden väliseen suhteelliseen riippuvuuteen (Kallberg 1996).
6. Ajonopeuden vaikutus riippuu paikallisista tie- ja liikenneolosuhteista. Onnettomuustilastojen perusteella on osoitettavissa teitä,
joilla nopeusrajoituksen nostaminen ei ole
huonontanut turvallisuutta.
Samat kuljettajien käyttäytymistä ja ajoneuvojen
liiketilaa säätelevät lainalaisuudet pätevät tie- ja liikenneolosuhteista riippumatta. Ei ole mitään syytä
uskoa, että ajonopeuden suhteellinen (prosentteina ilmaistava) vaikutus turvallisuuteen merkittävästi riippuisi esimerkiksi tien maantieteellisestä
sijainnista tai liikenteen määrästä tai luonteesta
(Kallberg 1996).
Väärinkäsityksen syntyyn on ilmeisesti vaikuttanut se, että päätelmät perustuvat pieneen onnettomuusaineistoon, eikä ole otettu huomioon
onnettomuuslukuihin luonnostaan liittyvää satunnaisvaihtelua. Siitä aiheutuva haitta on sitä
suurempi mitä pienemmästä aineistosta on kyse.
Paikallisten rajoitusmuutosten vaikutusta ei yleensä ole mahdollista saada onnettomuustilastoista
luotettavasti selville, koska onnettomuuksia on
vähän ja satunnaisvaihtelu peittää alleen rajoitusmuutosten vaikutuksen.
7. Pienet nopeusrajoitusten ylitykset eivät
heikennä turvallisuutta
Jos olosuhteet muuten pysyvät muuttumattomina, ajonopeuden kasvu huonontaa ja sen ale-

neminen parantaa turvallisuutta. Tähän ei ole
poikkeuksia. Onnettomuusriski on yksittäisen kuljettajan näkökulmasta pieni, keskimäärin henkilövahinko-onnettomuuteen joutuu likimain kerran 4
miljoonaa ajettua kilometriä kohden. Yksittäisen
kuljettajan ja yksittäisen matkan kohdalla nopeuden kasvusta muutamalla kilometrillä tunnissa aiheutuvaa 5 tai 10 %:n riskin kasvua ei sen vuoksi
yleensä koeta erityisen konkreettisesti. Tarpeeksi
suurta kuljettajajoukkoa pitemmällä ajanjaksolla
koskevassa tarkastelussa riskin kasvu kuitenkin
tulee esille.
Liikenteen nopeusvalvonnan keskittäminen suuriin, vähintään 15 tai 20 km/h nopeusrajoituksen
ylityksiin on siinä mielessä perusteltua, että suurimmat ylitykset aiheuttavat eniten vaaraa. Valvonnan
puuttumiskynnyksen pitäminen korkealla kuitenkin
johtaa siihen, että jopa 10−15 km/h nopeudenylityksiä aletaan pitää luvallisina ja liikennemerkein
osoitetun nopeusrajoitusjärjestelmän rinnalle muodostuu käytännössä toinen, yleiseen hyväksyttävyyteen perustuva järjestelmä (Rathmayer 1996). Liikenteen keskinopeus nousee ja nopeuksien hajonta
lisääntyy, kun yksi osa kuljettajista seuraa virallista
ja toinen epävirallista normia.
Liikenteessä nopeusrajoitusta 5−15 km/h ylittävien osuus on moninkertainen verrattuna joukkoon, joka ylittää rajoitusta enemmän kuin 15−20
km/h. Vaikka riskin kasvu on ensin mainitulla joukolla pienempi, se kohdistuu niin suureen osaan
ajokilometreistä, että vaikutus onnettomuuksien
kokonaismäärään voi olla suurempi kuin rajoituksia enemmän ylittävän pienemmän joukon
vaikutus.
JAAKKO KLANG
Liikenneturvallisuusinsinööri
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Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

Autot ne kiinnostaa automiehiä aina, joten syksyn tutustumiskäynti tehdään Raisioon LÄNSIAUTON liikkeeseen tiistaina 20.10. 2015 klo
18:00 Raisiontie 93. Autotalon merkkeihin kuuluu mm.OPEL,HONDA ja SEAT. Autotalon johtaja
Kirsimarja Kannisto-Härmälä tovottaa kiltalaiset
tervetulleeksi
********************

SYYSVUOSIKOKOUS
Autojoukkojen Turun Kilta ry:n
syysvuosikokous
pidetään Heikkilän kasarmilla lauantaina
12.9.2015. Aloitamme kokouskahvitarjoilulla
Sotilaskodissa klo 12.00.
***
Syysvuosikokouksen esitelmä.
Kapteeni Lauri Mukka
Rauhanturva tehtävistä
Esitelmä kestää noin tunnin.
***
Esillä ovat sääntöjen 8§ syyskokoukselle
määräämät asiat.
***
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun, hyvä ja monipuolinen
lounas, hintaan 10 euroa.
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä Killan toimistoon keskiviikkoisin klo 18.00–20.00
välisen aikana, puh 02 237 7945
       HALLITUS

Salo-Loimaa yhdistyksen syyskokous 8.9.2015.

klo 18.00. Tuote esittely. Salon Passeli Auto Oy,
Myllyojankatu 11, 24100 Salo. Kaikki mukaan.
********************

PORIN OSASTO SYYSVUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 7.9.2015 alkaen klo 18.00
Porin Autoteknillisen Yhdistyksen toimitiloissa,
Eteläkauppatori 2 C 45 Pori. Porraskäytävän alaovessa summeri PATY ja huomioinet, että portti
saattaa sulkeutua jo klo 17.50.
Esillä sääntöjen määräämät syysvuosikokousasiat,
ym. esille tulevia asioita. Tervetuloa jäsenet päättämään osaston tulevaisuudesta.
Kahvitarjoilu          Hallitus
********************

Kiltalaisten risteily VIKING- laivalla 6-7.10. 2015

Turusta klo 8.00
AJK Turun killan hallituksen kokousmatkalle ovat
tervetulleita kaikki killan jäsenet ystävineen. Matkan hinta 80 € hengeltä sisältää matkan 2H hytissä
,tervetulomaljan, 2 x aamiainen ja 1 x päivällinen.
Maksut killan tilille FI42 5316 0820 0188 83 viim.
1.10. Ilmoittautuminen henkilötietoineen ( nimi +
synt. aika) killan toimistolle viim. keskiviikkona
30.9
Lisätietoja : Björn Ahti 040 5569099
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Palkittuja

Killan palkitsemat Porin Prikaatissa/Säkylä

Kuljettajaristi: kers. Iiro Elias Sakari Salmela
Killan palkinto, kunniakirja, solmiopidike:
kers. Oskari Esamatti Eko
Killan palkinto, stipendi: jääkäri Jarmo Olavi
Kalevi Vähätalo
Killan palkinto, stipendi: korpraali Jarno Olavi
Kivimäki

Pansiossa 17.6.2015 varusmiesten kotiuttamistilaisuudessa Autojoukkojen Turun kilta
palkitsi kersantti Juuso Vähä-Rukan ( 8. Huoltolaivue) Kuljettajaristillä sekä Häkäpöntöstä turboon kirjalla.
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Niinisalon kotiuttamistilaisuudessa
17.6.2015 palkitut varusmiehet:
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Killan kuljettajaristi ja 2.Er.AutoK historiikki Kersantti Januski Isoheiko
Killan stipendi ja 2.Er.AutoK historiikki
Korpraali Niko Osara
Killan kunniakirja, soilmiopidike ja 2.Er.
AutoK historiikki
Alikersantti Jaakko Peltola
Korpraali Jaakko Mäntylä
Veho Hyötyajoneuvot kunniakirja ja 2.Er.
AutoK historiikki
Korpraali Simo Sillvan

Fiskarsinkatu 5, 20750 TURKU, p. 020 141 5760, fax 020 141 5765
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AL-autopalvelukeskus
HARKKA-YHTIÖT
- HUOLTO- ja korjaamopalvelut
- Kaikkien ajoneuvojen KATSASTUKSET *)
- PIKAPESU 24H. Myös isot pakettiautot.
- AUTOLIITON PALVELUT. Kartat ja oppaat
- Kuljetukset, ojastanostot, apukäynnistykset
- ROMUAJONEUVOJEN vastaanottopiste
- Noudamme romuautonne VELOITUKSETTA
Sijaitsemme ohikulkutien ja
Turun Ikean risteyksestä noin
400 metriä Ruskon suuntaan.
Korinpunojankatu 1, 20320 Turku

Hinaukset 24H
PÄIVYSTYSNUMERO

02 239 5110
*) Katsastukset hoitaa Katsastus Turku AD Ky. Puh. 050 370 5584

Kirja-arvostelu

Muurmanskin rata
jäi katkaisematta

Prikaatikenraali evp., sotatieteen dosentti Pentti Airion ASEVELJEYS –teos antaa paljon mielenkiintoista tietoa muustakin kuin operaatioista Itä-Lapissa, jossa ei siis onnistuttu aseveljien voiminkaan
katkaisemaan Muurmanskin rataa Sallasta Kantalahteen suuntautuneella yrityksellä kuin ajoittain ja
tilapäisesti. Airio liikkuu tavallaan ”kotikentälläkin”
omien sukujuuriensakin tähden. Murmansk ja mm.
Vladivostok ja Iran toimivat satamina, joista USA
toi mm. kymmeniätuhansia lentokoneita, k-autoja,
panssarivaunuja, junanvetureita, säilykepurkkeja,
varusteita ym.ym. ym! Niitä ilman N-liitto olisi ollut
isoissa vaikeuksissa.
Pian saatiin katkerasti todeta, että saksalainen
”salamasota” ei toiminut Itä-Lapin erämaissa, kun
sotilaiden koulutus tai tai varustuskaan eivät vastanneet olosuhteita. Muutamassa kuukaudessa tilanne kuitenkin koheni aivan olennaisesti.
Sotien jälkeen alkanut äärivasemmiston puhe
”Lapin polttajista” ei ottanut tulta Itä-Lapin väestön
keskuudessa. Airion mukaan he ymmärsivät kyllä
sen tosiasian, että silloin oli käytännössä vaihtoehtona joko saksalainen tai venäläinen sotaväki,
kun oma voima ei olisi kuitenkaan riittänyt, vaikka
Suomi oli liki kaksinkertaistanut kenttäarmeijansa
Talvi- ja Jatkosodan välisenä aikana.
Airion esille nostaman aseveljeyden merkityksestä paikallisväestön kohtaloon tekee mieli laventaa
näkökulmaa koko Suomeen ja jopa kaikkien kolmeen vapaussotaamme.
Voi väittää, että ilman ulkomaista apua emme
olisi ihan yksin pärjänneet yhdessäkään kolmesta
vapaussodassamme. Eihän voi liikaa korostaa sitä,
että Saksa suostui kouluttamaan jääkärimme. Aina
tiukasti omaa etuaan puolustava Ruotsi varjeli puolueettomuuttaan eikä suostunut yhteistoimintaan.
Sdp:n vasemmisto, myöhemmät kommunistit
sekä Lenin ja Pietarin läheisyys olivat vallankumousyrityksen liikkeellepanevia voimia. Jääkärien
johtajuuden merkitystä punakapinan kukistamisessa ei voi korostaa liikaa. Täytyy muistaa, että jääkärit olivat tulevissakin sodissa myös nuoren valtion
upseeriston perusrunko.
Uusimman tutkimuksen mukaan Ranskan ja
osin Englannin lupaama tuki pelästytti Stalinin,
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Pentti Airio: ASEVELJEYS. Saksalaiset
ja suomalaiset Itä-Lapissa 1941-1944.
(Docendo 2014.250 s.)

joka yllättävästi vetikin ”liinat kiinni” juuri silloin,
kun Suomi oli jo polvillaan, ”viimeistä kuoliniskua”
vailla! Ranska näet pelkäsi Hitlerin pääsevän hallitsemaan Ruotsin malmikenttiä. Petsamon nikkelilläkin oli oma merkityksensä. Ruotsille II maailmansota oli valtava onnenpotku, kun kuulalaakerit ja
rautamalmi tekivät kirkuen kauppansa.
Airio viittaa tietoon, jonka mukaan Ruotsi patisti
Suomea solmimaan Talvisodan rauhansopimuksen,
sillä Pohjois-Ruotsin joukkojen ei uskottu kestävän
mahdollista puna-armeijan hyökkäystä, jos Suomi
murtuu. ”On kerrottu Ruotsin ulkoministerin Christian Guntherin tuhahtaneen tuskastuneesti: ”Eivätkö suomalaiset tajua, että he leikittelevät Ruotsin
turvallisuudella”, Airio kertoo.
Guntherin lausunto kertoo paljastavasti sen,
kuinka tarkkaan ruotsalaiset ovat aina ja ensi sijassa pitäneet tärkeimpänä oman etunsa suomalaisiin
nähden, olipa kyse ”Ruotsin vallan ajasta” vuoteen
1809 saakka, jolloin jouduimme Venäjän alamaiseksi suuriruhtinaskuntana. senkin aikana Ruotsilla
oli monessa ”sormet pelissä” puhumattakaan siitä,
mitä on tapahtunut itsenäisyyden aikana.
Vaikka kontrafaktisesti historiaa katsoen eli jossitellen tyyliin ”jos olisi tehty niin tai näin”, lienee
kuitenkin fakta, että ilman Saksan moninaista apua
ja tukea, emme olisi kestäneet N-liiton rynnistystä
kesällä 1944. Tämän tunnustaminen ei tee meistä
Hitlerin Saksan aateveljiä, vaan kertoo roolistamme
aseveljinä ja ratkaisevan avun saajina!
KARI NUMMILA
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Vetoakseli-ristikko 3/2015

KODINKONE

MEILLE

AIVAN

KAHILUOTO

KANAVA

AUTOSSA

LUIHU
LEIKKI
NAKU

PANKKI

SYVIÄ

TUOMOLLA

SUKUNIMIÄ

JOULUPUKILLA

KAVERIT

KERMA

RIESA

E L Ä Ä?

KOTITYÖ

TUULIKKI

LOUNAS

KAUPASSA

ELI

TUNNE

UURTO

SOITIN
HALLITSI

TILATA

“1.1.”

JALOKAASU

JUHLA

PÄIHIN

UUSITTAVIA

VESILLE

II

PUULLE?
POMOJA

PALLOPELEJÄ

TURUN
TOVERIT

“AALTOJA”

VAARIT

AJOPELI

BALBO

RUNOMITTA

OSAAVIA

POSITIIVINEN

MAINIOITA

ILKKUA

PALVOTTU

POHJOISTA

POIS!

VIPPEJÄ

MEILLÄ
KAIKILLA

UURNAAN

www.ristikkotuuli.fi

RANNIKOLLA

INTIIMIALUE

ANSAITA
MUOTTIIN

HARHAA

GOLFVERBI

Ristikon on laatinut Tuuli Rauvola, pitkän linjan ristikon
tekijä Turusta. Ratkaisu seuraavassa numerossa.

ANKKALINNASSA

LOPPUUN

RATKOJALLA,
LAATIJALLAKIN
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Edellisessä Vetoakselissa julkaistun ristikon
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Päivystysvuorot 2.9.- 25.11.2015
killan toimistolla klo 18-20

.

02.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
18.11.
25.11.

B. Ahti - A. Wallenius
Joutsela -Ahola Heikkilän sotilaskoti
(tsto kiini)
K. Kaskinen - M. Viitanen
K. Häkkinen - M. Lindgren
A.Hämelä - R. Koskinen
Å. Saarikko- M. Viitanen
Joutsela - Ahola Heikkilän
sotilaskoti (tsto kiini)
B. Ahti -A. Wallenius
K. Häkkinen - M. Lindgren
A.Saarikko - B. Ahti
Joutsela - Ahola Heikkilän
sotilaskoti (tsto kiini)
A.Hämelä - R. Koskinen
K. Kaskinen - M. Viitanen

Joustavaa
matkantekoa
Vuolalta!


Vuola Trucks and Trailers Voivalantie 28 20780 Kaarina
www.vuola.fi
Puh: 0400530306
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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

www.sfkatsastusraisio.fi

Tervetuloa tutustumaan aidosti
suomalaiseen yrittäjävetoiseen
katsastusasemaan!
Toimimme uudistetuissa ja
hienoissa katsastusta varten
suunnitelluissa tiloissa
Raisiossa Vehon vieressä
Meille on helppo tulla.
Nähdään!

SF Katsastus Oy

Tuotekatu 4, Raisio,
puh. 0207 995 620
Avoinna ma-pe 8-18.
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TÄYDEN PALVELUN
AUTOTALO
DELTA
HUOLTAA
AMMATTITAIDOLLA

• UUDET AUTOT
• VAIHTOAUTOT
• MONIMERKKIHUOLTO
• VAURIOKORJAAMO
• AUTOPESUPALVELUT
• RENGASKESKUS
• PIKAHUOLTO
• KATSASTUSPALVELUT
TURKU • Rieskalähteentie 71
Automyynti: 0207 408 641, arkisin 9–18, la 10–15
Huolto: 0207 408 644, arkisin 7.30–18, la 10–15
Soittajahinta 0207-alkuisiin numeroihimme on lankapuhelimesta
7,02 snt/min + 8,35 snt/puhelu (alv 24 %) ja matkapuhelimesta
17,17 snt/min + 8,35 snt/puhelu (alv 24 %).
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Vuorokauden risteily,
Amorella

alk.

14 €

C4-hytti

Amorella – aikaa nauttia
Vietä aamu Airistolla ja yö saaristossa – aamulaiva Amorella
vie sinut merelle päiväksi tai vuorokaudeksi. Amorella on monipuolinen viihdelaiva ja kokouslaivana tehokas ja laadukas.
Perinteisen buffetpöytien lisäksi erikoisuuksiin kuuluu esimerkiksi viikonloppuisin ravintola Ella´siin katettava brunssi.
Kokemisen arvoinen on myös ihana Travel Spa ja rentouttavat saunat. Amorellalla nauttiminen on todella helppoa!

Varaa netissä vikingline.fi

tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.)
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Autojen huollot
ja korjaukset.
Erikoisalaamme ovat:
- Jaguar
- Land Rover
- VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley)
- BMW
JLR Service
Orikedonkatu 12
20380 TURKU
Puh. 043-2113685
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Merkkipäivät

90 V.
29.9.
Peltonen Heikki Uolevi
Turku
4.11.
Nikander Into Jalmari
Halikko
			
85 V.
		
01.09.
Tuominen Heikki Kalevi Turku
17.09.
Aaltonen Juhani
Turku
06.10.
Jaakkola Rauli Juhani
Marttila
			
09.10.
Vuori
Pentti
Antti
Parainen
80 V.
14.10.
Havia
Erkki
Kalervo
Salo
11.09.
Haavisto Teuvo A
Salo
14.10.
Tättäläinen
Veikko
Juhani
Lieto
29.09.
Vuorinen Raimo Johannes Nousiainen
19.10.
Kivimäki
Markku
Olavi
Pattinen
02.10.
Salminen Martti Antero Masku
19.10.
Vahala
Turkka
Kaarina
26.10.
Mäkinen Olavi Antero
Raisio
04.11.
Vänttinen
Timo
Ensio
Littoinen
09.11.
Muurinen Antti Anselmi Turku
11.11.
Kaasalainen
Reijo
Sulo
Kaarina
			
21.11.
Javanainen
Olavi
Ilmari
Turku
75 V.
26.11.
Laine Sulo Antero
Paimio
03.09.
Andersson Heikki Erik
Turku
30.11.
Metsämäki
Veikko
Oiva
Turku
17.10.
Pukkinen Alpo
Pietarsaari
			
22.10.
Rantanen Pekka
Turku
60 V.
		
23.11.
Mäkilä Hannu Jouko
Turku
03.09.
Ylitalo Tapio Tauno
Tortinmäki
			
28.09.
Parri
Heikki
Juhani
Huittinen
70 V.
22.10.
Vainio Heikki Antero
Kisko
03.09.
Salonen Juhani Olavi
Eurajoki
04.11.
Pösö
Jorma
Ensio
Pori
07.09.
Hurme Risto Hannu Olavi Raisio
13.11.
Rantasalo Ilpo Päiviö
Raisio
07.09.
Saarinen Kari Kullervo
Palus
			
09.09. Rauman Kalervo Johannes Salo
50 V.
		
14.09.
Siikjärvi Jorma
Pusula
12.09.
Mikkonen Mika Tapio
Masku
22.09.
Kilpi Tapio Olavi
Turku
Kiltalehti julkaisee merkkipäiväpalstallaan jäsenien merkkipäivät jäsenluettelon perusteella. Jos syystä tai toisesta
haluat kieltää merkkipäiväsi julkistamisen, ilmoita asiasta suoraan sihteeri Ari Laaksoselle, puh. 0400 698 650

Autojoukkojen Turun Kilta Hinnasto 2014
Adressi……………………………………………… 13.00 €
AJK tarra……………………………………………… 1.00 €
Automiesbaretti +kokardi…………………… 20.00 €
Automiesbaretin kokardi
hopeinen kulattu……………………………… 45.00 €
Kiltapinssi……………………………………………… 1.00 €
Orient kuva ja historiikki………………………… 1.00 €
Orient kuva ja historiikki + kehys………… 15.00 €
Takkimerkki klubitakkiin + kiin.levy………… 5.00 €
Solmio………………………………………………… 20.00 €
Solmioneula kullattu…………………………… 30.00€
Kalvosinnapit kulta……………………………… 55.00 €
Vaunumerkki……………………………………… 35.00 €
Kuulakärkikynä……………………………………… 2.50 €

DVD Auto Kilta
- Oikealla kaistalla 25 vuotta……………… 15.00 €
DVD Killan 50v juhlat………………………… 15.00 €

Kirjat

Autoilumme 1900-39 ja Cadillac……………
Puolustusvoimien Moottoriajoneuvot
1919-1959…………………………………………
Puolustusvoimien Moottoriajoneuvot
1960-2000………………………………………
Suomalaiset Sotilasajoneuvot………………
Puolustusvoimien Autovarikko
1939-2007………………………………………
Suomi Kylmässä Sodassa………………………
Häkäpöntöstä turboon…………………………
Autokiltojen aatelia………………………………

40.00 €
35.00 €
35.00 €
50.00 €
35.00 €
25.00 €
25.00 €
25.00 €
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Kiitokset
Kiitän Autojoukkojen Turun Kiltaa muistamisestani täyttäessäni 22.6. 2015 80 vuotta.
Hemmo Henriksson
********
Aimo Laaksonen kiittää muistamisesta merkkipäivänä 3.7. 2015.
********
Sydämellinen kiitos merkkipäiväni muistamisesta .
Raimo Koskinen
********
Lämpimät kiitokset kiltalaisille onnittelukäynnistä luonani.
Pekka Aakula
********
Kiitän kiltaa muistamisestani merkkipäivänäni.
Voitto Salonen
********

KIITÄN
Autojoukkojen Turun kiltaa sekä Porin ja Salon-Loimaan alueosastoja muistamisesta ja huomionosoituksesta 70-vuotispäivänäni 18.06. 2015.
Erityinen kiitos killan herra puheenjohtajalle kannustavista sanoista!
Viisas aforismi väittää: pelkät ikävuodet eivät
kerro, onko ihminen vanha. Sitten on kuulemma
vanha, kun muistoilla on suurempi painoarvo kuin
unelmilla! Summa summarum: mieli palaa vielä
toteuttaa monta haavetta!
Vetoakselimme ilmestymispäivän aikoihin on
edelleen mitä mainioin aika lähteä sieni- ja tai
marjametsään. Se on erinomaista huvi- ja hyötyliikuntaa - mikäpä meidän metsämarjamme voittaisi
- eivät ainakaan tuontihedelmät.
Ihminen voi vaikuttaa itse terveyteensä liikunnalla ja ravinnolla - tietysti myös positiivisella
mielentilallaan.
Kari Nummila
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Bonusturva sisältyy nyt LähiTapiolan liikennevakuutuksiin sekä Loistokaskoon, Laajaan kaskoon ja Laajaan
Lähi-Kaskoon. Bonusturva on yksi keskinäisen omistuksen etuja, joka palkitsee huolellisen kuljettajan.
Nyt kannattaa päivittää kaskovakuutus, jos sinulla ei vielä ole kaskossa Bonusturvaa. Lue lisää osoitteessa
www.lahitapiola.ﬁ/bonusturva tai käy toimistollamme Turku, Eerikinkatu 6 b, puh.02-524 1100

Puheluhinnat: www.lahitapiola.ﬁ. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
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Suomalainen perheyritys
– asiantuntijan matkassa
laadukkaasti jo 38 vuotta!

Korkein luottoluokitus
©Bisnode

2014

•
•
•
•
•
•
•

Kaukomatkat
Teemaristeilyt
Kulttuurimatkat
Viini- ja ruokamatkat
Maalaus- ja valokuvauskurssit
Sotahistoriamatkat
Mummun matkassa
maailmalle
• Aktiivimatkat
• Räätälöidyt ryhmämatkat
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24 h verkkokaupasta www.lomalinja.fi
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 19€/varaus, verkkokaupassa ei palvelumaksua.

i

la

KARIBIA
N LUM
OUS
KAUNIIS
Laatoka EEN KARJAL
n ja Ään
AAN
isen riste
ily

ETELÄ-

AFRIKA

N AARTE

ET

- Rovos

MUMM

Rail

UN MA
TKA

maailma SSA
lle

Monipuo

linen KIIN

A

IDYLLIN

EN

Toscana

Tilaa
uusi esite
2015!

