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”Hikeennytään ja hengästytään!”
Olen tainnut kirjoittaa aika usein
pääkirjoituspalstalla meidän jokaisen
omatoimisesta tai porukalla tapahtuvasta liikunnasta enkä ole tehnyt sitä
todellakaan aiheetta.
Meidän kaikkien tiedossahan on,
että kiltamme jäsenkunnan keski-ikä
on melko korkea. Tämä on siis fakta,
josta on syytä vetää oikea johtopäätös muun muassa terveysliikunnan
suhteen.
Kun itse jäin eläkkeelle viitisen
vuotta sitten 66-vuotiaana, haastattelin viimeisinä
työkuukausinani lehtimiehenä loimaalaissyntyistä
voimistelunopettajaa Reijo Koivistoa, joka antoi
minulle mielestäni hyvän elämänohjeen: ”Muista
poika, että hyvinvoinnillesi on elintärkeätä hengästyä ja hikistyä mahdollisimman usein, mieluimmin päivittäin!” Tästä olen yrittänyt pitää kiinni,
vaikka ei ehkä joka päivä olekaan saanut ohjetta
sanamukaisesti noudatettua.
Minun hikeentymiskonstini ovat m.m. metsätyöt (osin pokasahalla ja kirveellä, osin moottorisahalla), lumityöt käsipelillä, metsästys, marjastus (vähintään 100 ltr /syksy metsämarjoja” sekä
kaikenlaista ”nurkkahommaa” niin maatilalla kuin
kaupungin omakotitalossakin.
Vuoden verran olen nyt käynyt 2 – 3 kertaa
viikossa kahdellakin eri kuntosalilla. Siellä tavoit-

Kaikkien automerkkien
• peltikorjaamopalvelut
• maalaamopalvelut
• tuulilasin vaihtopalvelut
• sijaisautopalvelu
InCar Turku

Tee sähköinen
vahinkoilmoitus
osoitteessa
www.incar.fi
Kaikki automerkit kaikki vakuutusyhtiöt

Kuormakatu 17, 20380 Turku, puh. 0300 247 248
Tiemestarinkatu 5, 20360 Turku, puh. 0300 247 249

teenani on erityisesti selkä- ja vatsalihasten vahvistaminen; ihmiskroppa
on suunniteltu niin, että oikeaoppisen
selkärangankin vahvikkeena tarvitaan
v ankat selkä- ja vatsalihakset, joista
vielä on erikseen huolehdittava vinoista ja suorista vatsalihaksista. Näitä
voi täsmätreenata kuntosalilla siihen
suunnitelluilla laitteilla.
Moni voi karttaa kuntosalia ja haluaa pitäytyä vain esim. ulkoliikunnassa. Hyvä näinkin mutta, mutta
kuntoilulaitteilla voi kuitenkin parhaiten kohentaa
jotain ”heikkoa kohtaansa”.
Kiistämätön tosiasia on, että arjessa pärjäämiseen iäkkäänäkin voi parhaiten ihan itse oikealla
ravinnolla, riittävällä liikunnalla ja sosiaalisilla
kontakteilla; onhan ihminen psykosomaattinen
otus, jolla on ruumis ja henki ja nämä kumpikin
vaativat huolenpitoa.
Eräs lääkäri suotitteli äskettäin omaa makuuhuonetta sikäli ”kuntosaliksi”, että harjoiteltaisiin
päivittäin ylösnousua omasta sängystä kummaltakin puolelta eli täsmäharjoiteltaisiin juuri niitä
lihaksia, joiden avulla sitten oikein vanhanakin
noustaan sängystä ylös. Eihän sitä ulkopuolista
kotiapuakaan saa monta kertaa päivässä.
KARI NUMMILA

InCar
Rahoitus
Helppo ja joustava.
Saat aina 30–60 päivää
korotonta ja kulutonta
maksuaikaa.

InCar Oy on vuonna 1991 perustettu kolarivaurioiden
korjaamiseen erikoistunut täyden palvelun autovauriokorjaamo. Toimimme valtakunnallisesti yli 20 toimipisteessä.

www.incar.fi
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Kaarinan Autokoulu
- Ajokortti- ja liikenneturvallisuuskoulutukset
- Ammattipätevyyskoulukset (myös perustaso)
- Lääkärin määräämät ajotaidon arvioinnit

Vastuullista liikenneturvallisuustyötä jo vuodesta 1972!
ISO 9001

SERTIFIOITU
LAATUJÄRJESTELMÄ

040 7401827
Oskarinaukio 3 C
www.kaarinanautokoulu.fi
hemmo.sankari@kaarinanautokoulu.fi
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Jäämerentie ja Petsamon
liikenne 1940 – 1941
Yllättävä tilanne talvisodan jälkeen

Jäämerentien logo,
Vehoniemen automuseon arkisto

T

alvisodan päätyttyä maaliskuussa 1940, Liinahamarin satama Petsamossa nousi korvaamattomaan asemaan koko maamme huollon
kannalta. Valtakunnan vienti oli pysähdyksissä
ja maa tarvitsi pikaisesti viljaa, sokeria, kahvia,
rasvaa sekä koneita ja voiteluaineita. Britannia
oli sulkenut Pohjanmeren ja Saksa Itämeren laivaliikenteen. Suomen kauppalaivastosta suurin
osa oli Itämerellä ja loput aluksista olivat eri valtamerien vesillä. Näille aluksille voitiin ilmoittaa
määräsatamaksi maamme koilisnurkassa sijaitseva Liinahamari. Petsamon liikenne olikin noin
vuoden ajan Suomen ainoa väylä tavarakuljetuksissa länteen. Suomalainen laiva s/s Greta saapui
satamaan 14.huhtikuuta 1940, tuoden mukanaan
1200 tonnia elintarvikkeita ja aseita puolustusvoimille. Lasti purettiin sotilaiden toimesta kolmessa päivässä ja siirrettiin puolustusvoimien
kuorma-autoilla Rovaniemelle. Tästä käynnistyi
suurin Suomessa milloinkaan ajettu kuljetussavotta.

Maantiekuljetusten pikainen organisointi
Suomen hallitus toimeenpani nopeasti poikkeuksellisen hankkeen: Liinahamarin satamayhteyden
tueksi tarvittiin laajamittainen kuljetusoperaatio
pohjoiseen Suomeen. Jäämerentie oli valmistunut
1931 ja sitä tarvittiin nyt kuorma-autoilla ajettaviin
kuljetuksiin. Sorapintaisen tien leveys oli noin 5
metriä ja pituus Rovaniemeltä Liinahamariin 531
km. Puolustusministeri, kenraali Rudolf Waldenin
aloitteesta koottiin maaliskuussa 1940 neuvottelukunta, jolle asetettiin tehtäväksi valmistella
valtioneuvostolle esitys Petsamon maantiekuljetusten järjestämisestä. Neuvottelukunta esitti
huhtikuussa 1940 valmistuneessa mietinnössä,
että kuljetukset annettaisiin valtioenemmistöiselle
osakeyhtiölle, jolla olisi yksinoikeus Rovaniemen
ja Petsamon väliseen tavaraliikenteeseen. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen ja toukokuussa 1940
perustettiin Pohjolan Liikenne Oy. Yhtiön tarkoituksena oli toimia liikenteen organisoijana, jolloin
varsinaiset kuljetukset olisivat tulleet yksityisten

Tämä näkymä kohtasi
Petsamon liikenteen
kuljettajia. SA-kuva
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Magneettimäki on
ylikuumentanut jarrut.
Eino Ahon arkisto

autoilijoiden hoidettavaksi. Vastoin odotuksia näitä ei kuitenkaan tullut reitille odotetulla tavalla,
joten yhtiö osti omaksi kalustokseen puolustusvoimilta 150 perävaunullista Ford kuorma-autoa.
Liikenteen johtoon asetettiin huhtikuussa 1940
kenraali Paavo Talvela, jolle maamme hallitus
lupasi järjestää sotatilalain nojalla tarvittaessa
diktaattorin oikeudet. Liikenne saatiin käyntiin
kesäkuussa 1940.

Kalustoa ja henkilöitä tarvittiin paljon
Jäämerentien kuljetuksia varten varattiin 1600
kuorma-autoa ja palkattiin 3000 kuljettajaa ja
apumiestä sekä 2000 lastaajaa. Tien kunnossapitoon otettiin 1400 pysyvää ja 4000 osa-aikaista
tietyömiestä sekä kaluston huoltoon ja korjauksiin
1000 miestä töihin. Ruotsi kärsi samasta merisaarrosta kuin Suomikin ja Liinahamarin sataman kapasiteetista osa luvattiin Ruotsin käyttöön. Ruotsalaista rahtia kuljettivat 400 ruotsalaista kuorma-autoa ruotsalaiskuljettajineen. Rovaniemeltä
rahti jatkoi matkaansa rautateitse Haaparannan
kautta ja näin saatiin maahan mm. Yhdysvalloista
ostettuja lentokoneita.

Poikkeukselliset olosuhteet
Yksi edestakainen matka Rovaniemeltä Liinahamariin ja takaisin tarkoitti lähes 1100 km:n ajoa
pölyävää sorapintaista ja talvella lumipintaista ja
jäistä Jäämerentietä. Suurimmat vaikeudet tämän
mittavan kuljetustehtävän aikana liittyivät sää- ja
ajokeliolosuhteisiin sekä liikenneturvallisuuteen.
Ennen kuljetusten alkamista tien suoritteeksi oli
arvioitu 400 tonnia tavaraa vuorokaudessa. Pahimmillaan – tai parhaimmillaan – tiellä kuljetettiin vuorokauden aikana yli 5000 tonnia tavaraa!

Tämän seurauksena tie pehmeni ja paikoitellen
sortui autojen alla. Suurien kuormien ja kovan
ajon lisäksi autojen kestävyyttä koetteli kova pakkanen, joka kiristyi jopa alla -40C lukemiin. Silloisten autojen lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
olivat tällaisiin olosuhteisiin täysin riittämättömät.
Käytettävissä ei ollut myöskään kelvollisia jäähdytysveden jäätymisen estoaineita – pakkasnesteitä. Liikenteellisesti haastavimpia tiekohtia oli
Saariselän tunturien pohjoisrinteillä sijaitseva
paikoitellen jyrkkä mäki, joka oli autoille rasittava
kumpaankin suuntaan. Autoilijat ristivät paikan
Magneettimäeksi, joka myöhemmin on nimitetty
museotieksi.

Liikenteen vaaroja, ongelmia ja tarinoita
Jäämerentien kapeuden ja liikenteen vilkkauden
seurauksena reitillä sattui päivittäin yhteen- ja
ojaanajoja. Pohjolan Liikenne Oy hankki kuljettajansa osittain sellaisista henkilöistä, joilla ei ollut
aikaisempaa kokemusta autolla ajamisesta. Oman
lisänsä asiaan toi ruotsalaisten kuljettajien tottumus vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, jolloin
he tiukan paikan tullen saattoivat ohjata autonsa
”väärälle puolelle” tietä. Pahimmillaan tieltä suistumisia sattui muutaman sadan metrin välein.
Keskimäärin vuoden 1940 aikana sattui 2 kuolonkolaria viikossa. Eniten Petsamon liikenteeseen
liittyviä tarinoita on kerrottu ns. jobbareista, jotka
hankkivat tavalla tai toisella kuljetuksista säännöstelyn alaista tavaraa myytäväksi mustassa pörssissä. Halutuin tuote oli kahvi, jonka hankkimiseksi
liikkui niin ammattimaisia välittäjiä, kuin kotitarvehankkijoitakin. Kahvin hinta mustassa pörssissä
oli yli 10 -kertainen säännöstelyhintaan verrattuna.
Moni autonkuljettaja oli jopa liittoutunut jobbarei-
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Ruotsalaiset auttavat
Scania Vabiksellaan
suomalaisen Volvo LV:n
ojasta. Paavo Ruokosen
arkisto

den kanssa, jolloin hän pudotti kahvisäkin ennalta
sovittuun paikkaan, josta se kulkeutui metsäteitä
pitkin etelän markkinoille. Autojen lastia verottivat
myös varkaat, jotka varsinkin ylämäissä nousivat
lavalle ja pudottivat kuorman alas. Autojen pysähdyspaikoissa, kuljettajien ruokaillessa tai levätessä
saattoi lavalla ollut tavara siirtyä nopeasti varkaiden käsiin. Tämän vuoksi kuljetukset järjesteltiin
myöhemmin vartioituina kolonnina, jolloin takana tullut pystyi pitämään silmällä edellä kulkevaa
kuormaa. Jäämerentie jaettiin tarkastuspisteisiin
ja noin 50 km:n pituisiin valvottuihin osuuksiin,
joilla moottoripyöräpoliisit ja hinausryhmät partioivat vuorokauden ympäri. Lisäksi Pohjolan
Liikenne Oy:llä oli 26 vakituista tarkkailijaa valvomassa kuljetusten sujumista. Tehokkaimmaksi
keinoksi anastusten vähentämisessä osoittautui
kuljettajien vastuun lisääminen; jolloin hänen oli
korvattava kaikki kuormasta matkan aikana ka-

Pohjolan Liikenteen vm.-40
hävittäjä-Hoppia
Rovaniemellä
kesällä 1941.
Antti Salmin
arkisto

donnut tavara mustan pörssin hinnoin. Selvittämättömäksi tapaukseksi jäi kokonaisen Chevrolet
kuorma-auton katoaminen kahvilasteineen jäljettömiin Ivalon ja Rovaniemen välillä talvella 1941
siitä huolimatta, että kaikkia risteyksiä ja sivuteitä
vartioitiin. Jäämerentien liikenteessä mukana olleet automiehet ristivät tämän vielä vuosikymmeniä myöhemmin muistamansa tapauksen ”Lentäväksi hollantilaiseksi”.

Miten kuljetukset sujuivat
Lopputuloksena tästä Petsamon liikenteestä on
todettu, että kyseessä oli ainutlaatuinen eri ministeriöiden yhteistyöponnistus, johon liittyi tuhansia yksityisiä toimijoita. Autoja oli liikenteessä enimmillään 1573 kpl jakaantuen seuraavasti:
Suomalaiset; Pohjolan Liikenne Oy 516 autoa ja
yksityiset 656 autoa. Lisäksi puoliperävaunuja
noin 1000kpl. Yleisin auto oli Ford V8, joita oli
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kahta mallia: Ford 098T jossa oli 85 hv:n moottori
ja sitä kutsuttiin ”hävittäjäksi”. Ford 099T oli 95
hv:n moottorilla ja siihen oli liitetty puoliperävaunu eli ”rekka”, jonka vuoksi yhdistelmää alettiin
nimittää ”pommariksi”. Ohjaamoltaan nämä autot
olivat samanlaiset. Ruotsalaisilla oli ajossa 400
autoa, joista monet olivat kolme akselisia tai perävaunulla varustettuja raskaita Scania-Vabis ja
Volvo kuorma-autoja. Laivoja kävi Liinahamarin
satamassa tuona aikana 222 kpl, tuoden ja vieden
yhteensä 530 000 tonnia tavaraa. Auton kantavuus
oli keskimäärin 4 tonnia ja perävaunullisen auton
kantavuus yleisimmin 8 tonnia. Yhdellä autolla
ajettiin kesäaikana kuukaudessa 8 reissua = 16
kuormaa. Kahden kuljettajan ajaessa 12 reissua
= 24 kuormaa. Talvella ja kelirikkoaikana 4 reissua = 8 kuormaa. Oikein huonoissa olosuhteissa
ei päässyt lainkaan ajamaan. Petsamon liikenne
nostikin omalta osaltaan huomattavasti Suomen
puolustuskykyä. Lisäksi se osoitti ensimmäisen
kerran Suomen historiassa, että kuorma-autoilla
oli mahdollista tehdä kansantalouden kannalta
merkittäviä kuljetussuoritteita. Yhteydellä Petsamon kautta ”vapaaseen maailmaan” oli myös
suuri henkinen merkitys. Tämä edellä mainittu
yhteistyö toimi pohjana jatkosodan aikaiselle keskitetylle kuljetusjärjestelmälle. Kokonaisuutena
runsaan vuoden kestänyt Jäämerentien liikenne,
jossa Petsamosta lähti ja Rovaniemelle saapui noin
130 autoa päivittäin, on kuljetussuoritteena vielä
nykyisinkin hämmästyttävä teko, johon osallistui
yli 10 000 henkilöä.

Toivo Niinivirta oli myös mukana
Yksi näistä Petsamon liikenteen kuljettajista
oli Toivo Niinivirta, joka oli syntynyt Ahlaisissa
vuonna 1911 ja ajoi Lammelan autoja tuossa tavaraliikenteen suuressa kuljetussavotassa. Tämän
jälkeen hän kyyditsi henkilöautolla Lapin tiepiirin
mestareita ja pohdiskeli mielessään suunnitelmia
tulevan varalle. Sodan loputtua Toivo tuli etelään
ja ajoi jonkin aikaa Niemen autolla tavaraa Porin ja
Helsingin välillä. Kiukaisten Paneliassa asuessaan
hän osti Kahalan sahan auton itselleen ajaen puutavaraa ja kuljettaen asiakkailleen sementtiä Paraisilta. Erik-poika muisteli lähteneensä isän apumieheksi olleensa 16 vuoden ikäinen. Ajoivat yhdessä
autoilija Nurmen kanssa ensin Rauma-Lahti-Tampere tavaralinjaa ja myöhemmin reitti jatkui Keravalle ja Kotkaan asti. Vuosien myötä poikien; Erikin, Matin, Ilkan, Veikon, Pentin ja Antin varttues-
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Toivo Niinivirta
autoilijan asussaan. Niinivirran
arkistot

sa perheyritys laajeni ja siirtyi Kokemäen Peipohjan kautta Harjavaltaan, jolloin toiminnat edelleen
kasvoivat ja kuljetuskalusto lisääntyi. Perheyritys
laajeni merkittävästi syksyllä 1980, kun Toivo ja
Alli Niinivirran pojat perheineen tulivat joukolla
mukaan T. Niinivirta Oy:n kuljetusliikkeen toimintoihin, jolloin alkoi voimakas kehityksen aika.
Tällöin kansainväliset kuljetukset etelään ja itään
laajenivat voimakkaasti. Liikennöitsijä Niinivirran
Alli puoliso huolehti tunnollisesti vuosien aikana
lisääntyvistä toimistotöistä ja monista muista
kuljetuksiin liittyvistä tukitehtävistä apulaistensa
kanssa. Mainittakoon tässä yhteydessä vielä Niinivirran tyttäret; Eeva-Liisa, Terttu ja Mirja, jotka
ovat perineet vanhempiensa yrittämisen halun ja
toimivat toisaalla mukana liike-elämässä pyörien
päällä. Vuodet vierivät ja sukupolvet vaihtuvat,
mutta tavarat liikkuvat jo kolmen sukupolven
voimin Niinivirran autoilla, joiden kotipaikkana
on Harjavalta ja Kotka.
YRJÖ S. KAASALAINEN

Tietolähteitä:
Olli Blomberg: Kuljetuksesta kulttuuriin, Sallisten tie Kerimäeltä Kivennavan kautta Kangasalle
Markku Mäkipirtti: Puolustusvoimien moottoriajoneuvot
1919 - 1959
Antti, Eerik ja Matti Niinivirran haastattelut ja valokuva-albumit
Pentti Ruuska: Isä, poika ja kuorma-auto, Tarinoita tuulilasin
takaa
Eero Virtanen: Kun käsky kävi, Harjavallan sotaveteraanien
matrikkeli vuosilta 1939-1945
Wikipedia: Liinahamarin reitti
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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

dieseltekniikan
edelläkävijä

Tapahtumauutiset

VETOAKSELI 2 / 2016

11

Yrjö Kaasalainen Säkylässä:

”Tämä on kansalaiskasvatusta
ja tiedonsiirtoa nuorillemme”
Tämä on tärkeätä kansalaiskasvatusta ja tiedonsiirtoa nuorillemme. Arvostamme kovasti tätä työtä kyllä itsekin ja siitä on osoituksena ja todisteena
muun muassa se, että meillä on yli kolmekymmentä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rekisteröimää
ja tehtäväänsä sitouttamaa liikennekouluttajaa, totesi Autojoukkojen Turun killan liikennekoulutusvastaava Yrjö Kaasalainen Säkylän Huovinrinteellä
Porin prikaatissa, kun varusmiesten tammikuun
saapumiserän liikennekoulutustilaisuudessa helmikuussa oli läsnä paikalla myös killan johtoa ja
prikaatin edustajina kapteenit Marko Saarela ja
Sami Koivisto.
Teidän antamanne liikennevalistus varusmiehillemme todella tärkeätä ja meidän prikaatilaisten suuresti arvostamaa työtänne, johon meillä
prikaatin väellä ei ehkä olisi ihan riittävästi tietoa
ja kokemusta eikä oikein riittävästi aikaakaan tässä nopeatahtisessa sotilaskoulutuksessa, Saarela
arvioi.
Prikaatin esikunnassa toimii neljän hengen koulutustiimi eri tarkoituksia varten. Huovinrinteeltä
käsin hoidetaan niin Säkylän kuin rykmentinkin
koulutusasiat.

Kiltaveli Antti Joutsela tekee arokasta työtä dokumentoimalla niin
kameralla kuin videokamerallakin kiltamme toimintaa. Kuva Kari
Nummila.

Kaasalaisen mukaan killan liikennekouluttajilla
on mahdollisuus suorittaa myös Puolustusvoimien
ajokortti ja porukalle voidaan järjestää Raasin leirikeskuksessa esimerkiksi vaikka mönkijäkursseja.
Kun paperit ovat kunnossa, kouluttaja saa ”rensselit” kotiin ja pääsee Raasin portista sisäänsaamillan tunnuksilla.

Tällä joukolla selviteltiin teoriassa ja käytännössä varusmiesten liikennekoulutusta helmikuussa Huovinrinteellä: Samuli Harttio (vas), Yrjö
Kaasalainen (tkana), Kauko Kaskinen, Voitto Suvila,Heikki Mämmi, Antti Ahola, Kalevi Suvila,Ervo Inkeroinen, Björn Ahti, Keijo Häkkinen, Jorma Lehti,
prikaatin kapteenit Marko Saarela ja Sami Koivisto. Kuva Kari Nummila.

Painoväri
sininen:
C = 100
M = 93
Y = 40
K =0
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Web-väri (RGB)
sininen:
R =1
G = 31
B = 74
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• 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

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

Tapahtumauutiset
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Mämmin mimiikka
piti pojat hereillä
Varusmiesten liikennekoulutuksen luento-osan
pitäjä Heikki Mämmi sopii tehtäväänsä kuin ”valettu”: nuoret hereillä ja kuuntelulla pitävän supliikin lisäksi hänellä toimii myös ”ruumiinkieli”, kasvojen mimiikka eli ilmehdintä sekä koko kropan
liikkeellä pitävä koreografia, jossa riitti ”äksöniä”.
Mämmi toimi työikänsä logistiikka-alan opetushommissa, joissa ylipäätään karisma on enemmän
kuin tarpeellinen avu. Sitä ei valitettavasti ole tarpeeksi kaikilla eri alojen ja ikäluokkien opettajilla
ja silloin voi olla vaikeuksia saada ainakaan murro-

Antti Joutsela ottaa välillä digikameran käsiinsä ja etsii kohteita.
Tässä ollaan Säkylässä liikennekoulutuksessa. Tolpan päässä on
muovipallo, jota "kännilasien" (1,5 promille humala!)harhauttamat
varusmiehet yrittävät saada osumaan oikein. Kuva Kari Nummila.
sikäisiä pojankolpereita ja vähän vanhempiakaan
nuorukaisia kiinnostumaan asiasta.

Antin videokuvaus
arvokasta tallennusta

Kpeteenit Sami Koivisto (vas) ja Marko Saarela olivat mukana
helmikuussa, kun tammikuun saapumiserän liikennekoulutusta aloiteltiin Säkylän Huovinrinteellä Porin Prikaatissa Hornin hallin suojissa.

Kuten tunnettua kiltaveljemme Antti Joutsela
harrastaa valo- ja videokuvausta, jossa hän on
saavuttanut melkoisen tieto- ja taitotason. Hän
on videoinut paljon kiltatapahtumia ja aiemmin
hän saattoi ”purkittaa” häitä ja syntymäpäiviä ynnä muita perhejuhlia ja tapahtumia. Yksi killan
ulkopuolinen hieno videofilmi on Aarnen tallin
valtavan eläkeläisliikunnan tallennus!
Antti kertoo eläkkeelle jäätyään innostuneensa
kovasti videokuvauksesta ja työn jälki puhuu puolestaan. ”Elävän kuvan” tallennus on arvokas asia
tulevaisuutta ajatellenkin!

Kuva Kari Nummila.

KARI NUMMILA

YRITYSLASKENTA LAVERNA OY
AUKTORISOITU TILITOIMISTO
* KAUPPAREKISTERI ASIAT
* YRITYSKIRJANPIDOT
Raisiontori 5, 21200 Raisio
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Fiskarsinkatu 5, 20750 TURKU, p. 020 141 5760, fax 020 141 5765

Tapahtumauutiset
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Autokillalla riittämiin
niin halua kuin kykyä
veteraanityöhönkin
Yhä yleisemmin tiedetään, että Autojoukkojen
Turun kilta tekee poikkeuksellisen runsaasti niin
sanottua kolmannen sektorin yhteiskunnallista
avustustyötä. Porin prikaatin (Säkylä+Niinisalo) ja
Saaristomeren meripuolustusalueen varusmiehille
annetaan niin tarpeellista kuin arvokastakin liikennekoulutusta, josta pääsee vuosittainen osalliseksi
noin 3 500 varusmiestä.
Kaikessa kiltatyössä kuuluu yleensä yhdistyksen
toimintaperiaatteisiin isänmaamme itsenäisyyden
takaajien eli sotaveteraanien ja nyt jo onneksi yhä
useampien yhdistysten kohdalla myös lottien avustustyö. Lottajärjestöhän oli per capita eli maan
asukaslukuun suhteutettuna ja kai muutoinkin
lajissaan maailman suurin naisten maanpuolustusjärjestö.

Ilmo Vesterinen poraa kädensijaan reikää, johon kepin varsi sitten
liitetään. Kuva Kari Nummila.
Tästä löytyy aivan erinomaisen hieno esimerkki
Loimaalta, kun Loimaan seudun sotaveteraanien
valtakunnallisestikin merkittävä keppiverstas toimii lähinnä Autojoukkojen Turun killan Salon-Loimaan alueosaston toimin; keppiverstaan talkooporukassa toimii huoltajana yksi nainen ja yksitoista
miestä , joista kaikki vain yhtä lukuun ottamatta
ovat loimaalaisia autokiltalaisia ja tietysti myös
veteraaniyhdistyksen tukijaoston jäseniä. Joukon
vetäjän toimii kiltaveljemme Voitto Suvila.
Tukijaoston jäsenmäärä on noussut jo hilkkua
vaille 600 henkeen! Äskettäin 50-vuotisjuhliaan
pitäneen Loimaan seudun veteraaniyhdistyksen
jäsenmäärä on nyt 80 henkeä, kun se nousi parhaimmillaan 1980-luvulla lähes 600 henkeen sekin. Nyt veteraanien keski-ikä on jo ylittänyt 90
vuotta. Loimaan vanhin veteraaniveli täytti 104
vuotta viime huhtikuussa!

Toimelias yhdistys

Matti Saarelainen viimeistelee kepin kahvaosaa. Kuva Kari Nummila.

Veteraaniyhdistys on toiminut Loimaalla valtakunnallisestikin katsoen poikkeuksellisen tuloksellisesti. Siitä ovat osoituksena Loimaan veteraanipuiston kiinteistöt; veteraanimaja (mahtuu 90
henkeä), yhdistetty rakennus, josta löytyvät tilat
keppiverstaalle, museolle ja saunalle, erillinen
verstas- ja varastorakennus, savusauna, korsu
ja konekivääripesäke. Veteraanipuisto sijaitsee
hieman Loimaan keskustasta Tampereen suun-
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Raision Lukko Oy
Tasalanaukio 10, 21200 Raisio
Puh. 02-4387151
www.raisionlukko.fi
Avoinna ma-pe 8.00-16.30

TURVALLISEEN HITSAUKSEEN

EUROMASKI®

EUROMASKI®

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

Tapahtumauutiset
taan. Keskikaupungilla yhdistyksellä on ”töpinä”
eli toimistotilat, joka on helposti autottomienkin
saavutettavissa.
Keppiverstaan idean esitti loimaalainen Oiva Sinervo, nyt jo edesmennyt yhdistyksen puheenjohtaja, joka innosti porukoita omalla esimerkillään
toimimaan. Hän loi vuonna 1990 keppiverstaan-

Voitto Suvila
vetää sotaveteraanien
keppiverstaan
talkooporukkaa.

VETOAKSELI 2 / 2016
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kin, joka toimi aluksi kaupungin keskusta-alueella
Tampereentiellä vanhassa omakotitalossa silloisen
töpinän yhteydessä, mutta se siirrettiin myöhemmin veteraanipuistoon sille suunniteltuihin tiloihin.

10 000 keppiä
valmistunut!
Keppejä nikkaroitiin aluksi jopa 600 kappaleen
vuosivauhdilla, kun nykyisin tarve on runsaat 200
keppiä. Niitä on valmistunut kuitenkin Loimaalla
jo yli 10 000 kappaletta. Aluksi keppejä markkinoi
Sotaveteraaniliitto, mutta nyt loimaalaiset myyvät
ne itse eteenpäin koko maahan postitse tai kepin
voi noutaa toripäivinä itsekin töpinästä kuuden
kympin hintaan.
Keppejä varten tuodaan indonesiasta punapyökkiä. Osa sahatavarasta työstetään Karkussa
ja myös omassa puuseppäverstaassa. Viimeistely
sujuu puukolla muun muassa kahvan osalla. Kepit
on lakattava useita kertoja, jotta saadaan kestävä
pinta. Veteraanien keppeihin tulee hela, jossa on
veteraanitunnus. Yleensäkin tunnustetaan, että
Loimaan kepit ovat niin käteen kuin silmäänkin
sopivia luomuksia.
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

®

.FI

HYVÄÄ RUOKAA SOPPATYKEISTÄ!
Chef Rôtisseur Matti Niemelä +358 400 400857
info@ah-matti.fi
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If Loistokuskin bonus on

VAHINGON JÄLKEENKIN 75 %
VAIN
Ifistä

KATSO OLETKO JO LOISTOKUSKI
loistokuski.fi
010 19 19 19

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

Tapahtumauutiset

Hunajaa ja parkettia
killan Loimaan retkellä
Kiltalaisia retkeili helmikuussa vilja-Suomen
pääkaupungissa Loimaalla, jossa tutustuttiin niin
hunajankäsittelyyn suureen suomalaiseen hunajanpakkaajaan Hunajayhtymä OY:öön sekä parkettilattioita valmistavaan Timberwice OY:öön, joka
perustettiin vuonna 2000 ja sen omistus on täysin
suomalaisissa käsissä.
Jaa, kyllä ensin alkuun tuntui suorastaan kummalliselta, että siellä savipeltojen keskellä toimii
tällainen puualan huippuluokan yritys. Kyllä Hunajayhtymäkin oli todella positiivinen yllätys, sillä luulin sitä vähän ”nyrkkipajaksi” enkä suurten
volyymien hunajan ja mehiläisvahan käsittelijäksi,
retkellä mukana ollut kaarinalainen Antti Ahola
tuumaili retken jälkeen.
Hunajayhtymä on perustettu vuonna 1969. Se
aloitti Toijalassa ja siirtyi Loimaalle vuonna 1973
entiseen meijeriin. Yhtiö työllistää kahdeksan henkilöä.
Hunajayhtymällä on 125 sopimustuottajaa. Hunajaa pakataan vuodessa 450 000 kiloa. Luonnon

VETOAKSELI 2 / 2016
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kannalta mehiläiset tekevät arvokasta pölytystyötä,
jonka arvoksi lasketaan Suomessakin noin 70 miljoonaa euroa vuodessa, koko maailmassa 153 miljardia euroa! Osassa maailmaa on todettu yleensä
kaikkienkin pölyttäjien vähentyneen uhkaavasti.

Mehiläinen voi
auttaa viljelijääkin
Mehiläinen parantaa sadon laatua ja määrää.
Niinpä rypsinviljelijä voi pyytää mehiläishoitajaa
tuomaan yhdyskuntia peltonsa reunalle. Siirto on
helppoa, kun nykyään käytössä ovat latomapesät,
joita voidaan käsitellä ”laatikko” kerrallaan.
Hunajayhtymän toimitusjohtaja Aapo Savo kertoi mehiläisistä, joiden maailma on aika ihmeellinen. Ajatelkaapa; tiedustelijamehiläinen voi etsiä
pesästään jopa kolmen kilometrin etäisyydeltä
mesikenttää, kukkivia kasveja. Kun se palaa pimeään pesäänsä, se voi kertoa pimeydessä omilla
lentokuvioillaan, mesikentän etäisyyden ja ilman
suunnan! Pimeydessä mehiläinen rakentaa erehtymättä kennoston mehiläisvahasta.

Hunaja on hyvä
haavalääkekin
Hunajalla on paljon terveysvaikutuksia ja hunajavoiteita voidaan käyttää tuloksellisesti muun
muassa hankalasti kiinnimenevien haavojen hoi-

Tässä tutkitaan porukalla mehiläisvahasta valmistettavia pohjukkeita, joiden päälle mehiläiset värkkäävät pesänsä pimeydessä varmasti
kennostoa hunajavarastoja varten. Kuva Kari Nummila.
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toon. Hunajan lääkinnällinen merkitys on tunnettu
ainakin 4000 vuotta.
Timberwise OY on perustettu Loimaalla vuonna
2000. Se valmistaa yksisäleisiä parketteja neljästä
puulajista: tammesta, saarnista, lehtikuusesta ja
männystä. Yritys ei käytä uhanalaisia puulajeja.
Puuaines tuodaan tehtaalle tuoreina lankkuina

EU-alueelta. Raaka-aineista saadaan kuitenkin
kaksi kolmannesta kotimaasta. Valmistuksessa ei
käytetä lainkaan silmiä ja hengitysteitä ärsyttäviä,
formaldehydipitoisia liimoja. Yritys onkin saanut
tuotteilleen Allergia- ja astmaliiton allergiatunnuksen.
KARI NUMMILA

Hunajayhtymän toimitusjohtaja Aapo Savo
ikuistaa tässä itsekin
hunajapakkaustoimintaa. Kuva Kari Nummila.

Käytiin painotalossa
Kiltalehtemme Vetoakseli painetaan tällä haavaa
Satakunnassa, Eurassa sijaitsevassa painotalossa
Eura Print OY:ssä, joka on vuonna 1970 perustettu
perheyritys. Yrityksen koko henkilöstömäärä on
kolmisenkymmentä henkeä.
Painotalossa tehdään töitä kahdessa vuorossa.
Viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli 6,5

Painetut arkit
nivotaan lehdeksi
stiftarissa, jonka
jälkeen ne leikataan
ulkomitoiltaan
oikeaan kokoon kolmikanttileikkurissa.
Kuva Kari Nummila

miljoonaa euroa. Sen päätuotteet printtimediassa
ovat erilaiset lehdet ja mainospainotuotteet sekä
erilaiset myynninedistämistuotteet : kauppojen
tarpeita palvelevat näkyvyystuotteet, suurkuvatulosteet, tarrat ja mobilet.
Yrityksen asiakaskunta muodostuu mainostoimistoista, kustantajista, yhdistyksistä, järjestöistä
ja eri teollisuusalojen toimijoista.
Killan lehtitoimikunnan väkeä vieraili helmikuussa painotalossa, jota esitteli Juhani Seppälä.

Tapahtumauutiset
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Linja-autoretki Uuteenkaupunkiin
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjesti matkan 19.4
2016 Uuteenkaupunkiin, jossa tutustumiskohteina
olivat BONK-Museo ja Vakka-Suomen Panimo Oy.
Matka Uuteenkaupunkiin sujui joutuisasti ja
olimme siellä vähän etuajassa, mutta siellä oli oppaamme ELINA NUUTILA jo meitä odottamassa.
Bonk-Museo sijaitsee Sorvakossa entisessä Uudenkaupungin sähkölaitoksessa lähes rannassa.Bonk
on hullunkurinen fantasiatuote, joka juontaa juurensa kuvataiteilija Alvar Gullichsenin ideasta. Oy
Bonk Ab on kuvitteellinen perheyhtiö ( kotoisin
Helgolandista=Pyhämaasta) , jonka ympärille on
kehittynyt kokonainen historia ja jonka nimissä
on tehty jos jonkinlaisia keksintöjä. Museossa on
esillä mm toimintavapaita koneita, kosmisen terapian sovellutuksia, disininformaatiojärjestelmiä
sekä paikallistettuja mustia aukkoja. Bonk-Museo
on huikea matka mielikuvituksen maailmaan. Museoon on keräilty huolella entisöityjä Bonk-laitteita
ja tuotteita 1800-luvun puolivälistä aina 1950-luvulle. Bonkin perhe tunnetaan mm " piristävästä
anjovispohjaisesta höysteestä" ja " jättiläisanjovisten liikehtiessä syntyneestä dynamoefektistä".
Tällä tavalla Pyhämaa sai ensimmäiset tievalonsa,
joita tultiin muualta ihmettelemään. Tällaisia hassuja tarinoita eri laitteista oppaamme Elina Nuutila kertoi meille vakavalla naamalla, vaikka meillä
taisi olla hymynkare suupielessä eikä se naurukaan
kaukana ollut. Nuoremman polven Pärre Bonk
Amerikan matkallaan kehitti skootermaisen pintaliitäjän, jonka valmistuslisenssin sai myytyä jopa
Harley-Davidsonille. Hauskaa kuultavaa sisältävä

BONK-museossa
riittää katsomista ja
ihmettelemistä.

Kauko Kaskinen
(edessä) ohjailee
sanamukaisesti
retkiporukoita linjurin
ratissa.
opastuskierros päättyi ja kiersimme vielä museossa
jonkin aikaa omin päin jonka jälkeen siirryimme
pikkubussilla linja-autoaseman kentälle Täältä kävelimme puolen korttelin matkan torin ylälaidalla
sijaitsevaan Gasthaus Pookin juhlatilaan, jonne
meille tilattu ruokailu oli katettu .
Ruoka oli hyvää ja maittavaa ja söimme vähintäänkin riittävästi. Taas siirtyminen toiseen tutustumiskohteeseen, merituulessa, länsirannikon
myrskyissä, ikivanhassa Uudessakaupungissa, nykyisin Sannon teollisuusalueella sijaisevaan VAKKA-SUOMEN PANIMO OY:hyn, joka on ensiluokkaisten erikoisolueiden syntysija. Aikaisemmin
Panimo toimi aivan kaupungin kekustassa vain
300neliön tiloissa, joten tilanahtaus oli jatkuva.
Nykyiset parisen vuotta käytössä olleet 1300neliön
tilat laajennusmahdollisuuksineen puolen hehtaa-
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rin tontilla ovat mahdollistaneet tuotannon tuplaamisen. Olutta valmistuu nyt 400 000l ja siideriä
ja limonadeja 100 000l vuodessa. Nykyiset uudet
laitteet mahdollistaisivat jopa yhteismäärältään
600 000l juomien valmistuksen, mutta tankkien
pesut ym huoltotyöt estävät sen. Ja lisäksi ei haluta
kiirehtiä keinotekoisesti oluen valmistusta.
Panimolla myymälätiloissa meidät vastaanotti
myyntipäällikkö TIMO PITKÄNEN sekä toimistovastaava OUTI SOININEN. Lähes kaikki 26 retkeen osallistujaa mahtui pöydän ääreen, ja saimme
kuulla ja nähdä Timo Pitkäsen esityksen oluen valmistuksesta sekä sen oikeaoppisesta nauttimisesta.
Esityksen välillä Outi Soininen maistatti meillä (
pienistä muovisista laseista, mitä koskaan ei saisi
näin tehdä kuten Timo Pitkänen pahoitteli ) useita
eri olutlajeja, mielenkiintoisimpana oli muutamaa
päivää aikaisemmin lanseerattu pekoniolut. Paljon
tietoa olutasiasta paljon kysymyksiä hyviä vastauksia, olutta voisi valmistaa jopa yli 60 prosenttistta!
Oluen teossa hiivalla on aivan ratkaisevassa asemassa aivankuin hapanleivän taikinajuuri, niinpä
oluenpanijat tallettavat vahingon varalta hiivansa
VTT.n hiivapankin laboratorioon. Esityksen jälkeen jaettiin porukkamme kahteen osaan, toiset
tutustumiskierrokselle tehtaalle ja toiset suorittamaan ostoksia, joita suoritettiinkin vähintäänkin
kiitettävästi. Löytyipä olutvalikoimasta AHOLA
SPECIAL olutkin! Mieleen jäi mm hunajaolut, nokkosolut, suviolut, prykmestar savukatajaolut ym
monet muut erikoisoluet.
Vakka-Suomen Panimossa työskentelee 9 henkilöä; tuotantotiloissa näimme useita uutuuttaan
kiilteleviä 2000 l:n terässäiliöitä, joissa mäskäys ja
keitto tapahtuu. Putkistot olivat melkoinen ” sekamelska”. Lattiat pestään useasti viikossa. Näimme
automaattisen pullotuskoneen ja etiketöintilait-

Reissulla päästiin myös
kostuttamaan kielenkantoja
tutustumiskohteessa.
teen toiminnassa. Pullot nosteltiin ihmisvoimin
pahvilaatikoihin; tämä vaihe on listalla automatisoida. V-S Panimon kaikki tuotteet pullotetaan
Saksasta tuotuihin lasipulloihin, jotka hygienian
varmistamiseksi pestään vielä ennen pullotusta.
Panimo ei käytä lainkaan tölkkejä.
Vierailumme lopuksi kiltamestari Antti Ahola
kiitti isäntiämme Kiltamme 50-vuotishistoriikilla. Kotiin ajettiin Laitilan kautta, joten tuli tehtyä
rengasmatka.
KAUKO

Ps. Vakka-Suomen Panimolta on leijunut maltaan
tuoksu vuodesta 2008. Sen juuret ovat syvällä uusikaupunkilaisessa oluenpanoperinteessä, josta
kertoo myös tuotemerkin nimi, panimomestaria
merkitsevä Prykmestar. Hyvää vakiovalikoimaa
täydentävät herkulliset kausioluet. Panimon ominta alaa on tehdä pieniä eriä laadukkaita erikoisoluita. Asiakkaiden oluet voidaan varustaa omalla
etiketillä- ja erityisen hyville asiakkaille oluen
resepti voidaan sovittaa oman maun mukaiseksi.
Oluet valmistetaan aidoista raaka-aineista, ilman
säilöntä- ja lisäaineita.
Prykmestarina Vakka-Suomen Panimolla toimii
JANI VILPAS
SAMA

Tutustumassa
Vakka-Suomen
Panimon tuotantotiloihin.
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Joustavaa
matkantekoa
Vuolalta!

Rehellinen auto.

Alk.

17 599 €
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Rehellinen järkimaasturi rehelliselle kansalle.
Dacia Duster.
Suomalainen tietää, mitä haluaa ja tekee omat valintansa itse. Bisnoden Loyalty
Awards 2015 tutkimuksessa Dacia sijoittui jälleen upeasti ollen vetovoimaisin
automerkki sekä merkkiuskollisuudessakin sijalla 3. Dacian menestys kertoo, että
yhä useampi haluaa auton, joka tekee mitä lupaa ja tarjoaa rehellistä rahanvastinetta.
Dacia Duster on auto suomalaisiin olosuhteisiin. Se tarjoaa etenemiskykyä ja ominaisuuksia hinnalla, jolla sille ei yksinkertaisesti ole kilpailijoita. Samalla se osoittaa,
että järjen käyttäminen ei ole välttämättä tylsää.

Duster 1.6 16V S&S 4x2 Ambiance, alk. hinta 13 023,09 + arvioitu autovero 3 975,91 + tk 600
= 17 599 €. CO2-päästöt 145 g/km, EU-yhd. 6,4 l/100 km. Kuvan auto lisävarustein.

3TAKUU
VUODEN

www.dacia.fi

TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN

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

24

VETOAKSELI 2 / 2016

Matkailuautojen
vuokraus
ja
tilausajopalvelu

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

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

Tapahtumauutiset

VETOAKSELI 2 / 2016

25

Salo-Loimaan osaston
väki kokousti keilaten
Autojoukkojen Turun killan Salon-Loimaan alaosaston kevätkokousväki harjoitti päätöksenteon
ohella jo perinteisesti myös liikuntaa eli, kun Loimaan keilahallissa kokoonnuttiin niin käytettiin
hyväksi myös keilausmahdollisuutta.
Kokouksen suurena pääkysymyksenä oli alaosaston tänä vuonna pidettävät 50-vuotisjuhlat,
johon kokoonnutaan saloon 15. päivä lokakuuta.
Samuli Harttio selvitteli juhlan sisältöä ja julienpitopaikkaa Salossa Perniöntien varrella. Juhlaan
arvioidaan osallistuvan 65 – 70 henkilöä.
50-vuotisjuhlien kustannusarvio on menopuolella noin 3 700 euroa ja tuloja arvellaan kertyvän
3 600 euroa, jossa on osan pääkillan maksama
1500 euron suuruinen avustussumma. illaliskor-

Valtteri Arra kertoili joukolle
Loimaan lentopallokuulumisia.

Killan pj. Keijo Häkkinen oli mukana
Loimaan kokouksessa.

tin hinta on 40 euroa. Kutsuvierasmäärä on seitsemäntoista henkilöä. Killan internetsivuja hoitava
Antti Joutsela tiedusteli, halutaanko 50-vuotisjuhla videoitavan. Näin päätettiin tehdä.
Heikki Mäki esitti, että ollaan mukana valtakunnallisestikin suuressa tapahtumassa eli Oripään
lentokentällä joka toinen vuosi pidettävässä Okra
–näyttelyssä. Tänä vuonna ajankohta on 6. – 9.
heinäkuuta.
Kokous hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jorma
Rinne.
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Teatterimatka Hämeenlinnaan
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjesti teatterimatkan Hämeenlinnaan 9.4 2016 katsomaan komedian nimeltä Miehiä ja ihmisiä.. Ennen esitystä
nautimme herkullisen lounaan ravintola Isohuvilassa, josta siirryimme vatsat kylläisinä päänäyttämölle seuraamaan pian alkavaa esitystä. Kappale
perustuu kirjailija Olli Jalosen kirjoittamaan samannimiseen romaaniin, joka kertoo 17-vuotiaan
nuorenmiehen elämää, johon tulee kesällä 1972
monta uutta ihmistä ja monta eka kertaa.Hän
aloittaa koulun jälkeen työt auttaakseen vanhempiaan ja asuu Parolassa peltihallin takana vanhassa
asuntovaunussa. Siellä meno on välillä nykysanalla
sanottuna haasteellista. Vaikka verstaalla raavaat
putkimiehet ja peltisepät tarjoilevat neuvojaan ja
kertovat varmoja mielipiteitään, itse pojan on kuitenkin opeteltava kaikki. Elämä on uutta, nuoruus
on vuorovetten vaihtelua.
Kappaleen on ohjannut Hannu Matti Tyhtilä,
jonka mietteitä kappaleesta seuraavaksi. Kirjassa
nuorukainen saa vastuulleen lapseksi jääneen nuo-

ren miehen, Rekun, joka sanoo lukevansa kirjaa
"Miehiä ja ihmisiä " ja ihmettelee, miksi isä sanoo,että on hiiri, vaikka on mies.
Näytelmässä pääosaa poika nimeltä O näyttelee
Markus Virtanen, isää näyttelee Illka Heiskanen,
monesta TV- sarjastakin tuttu kasvo.
Lapseksi jäänyttä miestä , Rekkua esittää Mikko Töyssy, jonka repliikki " Heinähommiin! Jos ei
huhki kunnolla ei kasva papu" jäi vahvasti mieleen.
Lavastus oli pelkistetty ja oli käytetty paljon kuvien projisointia, jossa kuvat vaihtuivat juoheasti
kaupunkinäkymästä maaseutumiljööseen.Mennen
tullen matkalla poikettiin Forssan Autokeitaalla,
josta noudettiin porilainen teatterinharrastaja
mukaan ja jonne hänet "palautettiin" teatterikokemusta rikkaampana kotimatkalleen Poriin. Me
muut 38 osallistujaa saimme matkustaa Turkuun
turvallisesti bussikyydillä. Mukava reissu kivassa,
tutussa porukassa ja taas oli yksi kiltamatka saatu
tehtyä.

Tapahtumauutiset
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Kilta tilinpäätöskokouksessa
Autojoukkojen Turun kilta kokoontui sunnuntaina
kolmastoista maaliskuuta tilinpäätöskokoukseensa
Heikkilän kasarmille. Kokousasiat käsiteltiin sutjakkaasti loimaalaiskaksikon Tapani Åhlmanin
(puheenjohtaja) ja Ari Laaksonen (sihteeri) vetämänä.
Kokous hyväksyi yksimielisesti niin edellisen
toimintavuoden toimintakertomuksen kuin edellisen toimintavuoden tilinpäätöksenkin ja myönsi
myös tilivelvollisille vastuuvapauden.
Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2015 menot
olivat yhteensä kaikkineen 46 877 euroa, kun ne
oli arvioitu talousarviossa 48 100 euroksi. Viime
tilikauden ylijäämä oli siten 933 euroa, kun ylijäämäksi oli arvioitu 3 911 euroa.
Tuottoja kertyi viime vuonna 47 810 euroa ,
kun arvio oli 48 100 euroa. Kiltalehti Vetoakselin
ilmoitustulot olivat 14 000 euroa ja ensi vuodelle
tuloksi on arvioitu 15 700 euroa. Lehden painatuskulut olivat 10 152 euroa. Lehden postitus maksoi
3 840 euroa ja lehden muut kulut olivat 1 217 euroa. Kiltalehden kokonaiskulut olivat 15 209 euroa.
Killan suurin yksittäinen tuotto kertyi jäsenmaksuista, summa 21 710 euroa. Matkoista ja kiltatilaisuuksista kertyi yhteensä 7 000 euroa viime

Loimaan pojat Tapani Åhlman ja Ari Laaksonen hoitivat kokourutiinin.
vuonna; vastaava summa löytyy tältä momentilta
myös kulupuolella. Kiltamateriaalia myytiin 600
eurolla ja materiaalitäydennystä hankittiin 2 500
eurolla. Kulukorvauksiin käytettiin 4 000 euroa,
sama summa hupeni myös kokouskuluihin. Liiton
jäsenmaksu oli 900 euroa.
Kokousesitelmän piti komentaja Juha Kotilainen. Otsikkona oli Rannikkolaivueen uudistukset
ja tämän päivän toiminta.

28

VETOAKSELI 2 / 2016
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

LähiTapiolan vakuutuksista saat myös

Bonusta!

JOS KOLAROIT,
SÄILY VÄTKÖ
BONUKSESI?
Tapiolan ja Lähivakuutuksen kasko- ja liikennevakuutuksiin sisältyy uusi Bonusturva. Se
varmistaa, etteivät kolarin sattuessa bonukset laske. Ansaitset Bonusturvan kolarittomalla
ajolla. Tällä entistä paremmalla edulla säästät selvää rahaa.
Tutustu esimerkkeihin osoitteessa
tapiola.fi/bonusturva ja
lahivakuutus.fi/bonusturva
tai poikkea toimistossamme.

Palveluntarjoajat: Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, lähivakuutusyhdistykset ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
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Metsätöissä 2016
Kyllä mäntykin voi olla pitkä. Piti kaataa mänty
ajouralle päin, vaikka sen luontainen kaatumissuunta olisi ollut poispäin. Näin tehden sen olisi
saanut helpommin telattua. Kiipesin oikeaoppisesti tikapuilla mäntyyn ja vein vaijerin silmukan
korkealle puuhun. Kiristin vaijerin silmukan traktorilla olettaen vaijerin pituuden riittävän. Jätin
vaijerin pänniin ja menin sahaamaan. Ei lähtenytkään kaatumaan, palasin varovasti traktorille
ja kiristin lisää. Olin traktorin takana vinssiä käyttämässä, kun yhtäkkiä puu kaatui ja männyn oksa
löi minua kypärään.
Ryömin oksien alta pois. Huomasin, että oli
parasta soittaa apua. Olin harjoitellut miten antaa paikkatiedot onnettomuuden sattuessa. Soitin
myös Kuuselan Kaleville ja pyysin häntä soittamaan Veijalaisen Samille ja Holmin Juhalle. He
osasivat neuvoa palokunnan paikalle. Sitten menin traktorin hyttiin ja päätin odotella lämpimässä.
Kosken palokunta tuli nopeasti paikalle ja hyvin
asiantuntevasti auttoivat minut pois traktorin
hytistä. Seuraavaksi minut siirrettiin Liedon ambulanssiin, jossa suoritettiin asiantuntevat valmistelut. Paikalla oli myös poliisi, joka puhallutti
kuten näissä tapauksissa on tapana. Näytti nollaa
kuten mieskin. Huutelin vielä pojille, että missä se
toinen moottorisaha on. Ambulanssilla menimme
Turkuun ihan kohtuullista kyytiä.
Hyvä onni oli, ettei ensiavussa ollut ruuhkaa.
Minusta otettiin heti röntgen-kuvia ja aika pian
selvisi, että on hiusmurtumia niska- ja selkänikamissa. Kuulin myös, että päähän laitetaan eräänlainen häkki. Pitoaika on kuusi viikkoa. Se laitetaan nivelten jäykistämiseksi. Minut vietiin leikkausosastolle, sielläkään ei ollut onneksi ruuhkaa.
Halovest-tuen asentaminen alkoi. Kuntoutukseni
alkoi heti viiden maissa teho-osastolla. Sielläkään
ei onneksi ollut ruuhkaa. Kyllä ihmisen näkökenttä
kapea on, kun joitain nikamia pistetään kankeaksi.
Jää paljon kaunista näkemättä. Pitäisi olla sellaiset
ulkosilmät, joilla näkee nurkan taakse. Sain olla
teholla vielä seuraavan päivän ja koko aamupäivän
ainoana potilaana. Silloin vasta hyvä kohtelu oli.
Seuraavana oli trauma-osasto, joka oli tarkoitettu
tällaisille potilaille, mutta kyllä tässä traumaa olikin. Asiat menivät myötyristi ja pääsin Loimaalle.

Markku Laurinen joutui kestämään erikoista ”vetolaitetta” viikkokausia onnettomuuden jälkeen.
Yllättäen alkoikin kuume nousta, eikä mennyt
ohi kahdella aspiriinilla. Jouduin heittämään uuden Turun keikan. Täräys oli aiheuttanut nestettä
keuhkoihin eikä kuume meinannut mennä millään
pois. Siinä jossain vaiheessa sain häivähdyksen
millaista siellä Esikartanossa on. Lopulta helppasi. Kyllä keuhkot ovat ihmiselle tärkeä henkireikä.
Joka paikassa olen saanut erinomaista hoitoa. Sote-uudistusta touhutaan, mutta kyllä tälläkin tullaan toimeen. Kyllä mielelläni maksan veroni. Olen
saanut valtavan paljon tervehdyksiä, joita kaikkia
tämä kiitokseni ei ehkä tavoita. En tarvitse kortteja
mutta lähettäkää muuten terveisiä.
Ajattelin vaan kirjoittaa, jos jollakin on metsätöitä
kesken.
Kertoi 10.maaliskuuta Markku Laurinen ja
kirjoittamisessa avusti Lions-veljeä Olli Pitkänen.
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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

Kirja-arvostelu
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Valhetta ja väkivaltaa
viljeltiin N-liitossa

Mikko Porvali on jalostanut
tähän kirjaan Matti Putkisen
muistelmia. Työteliäs Porvali on
oikeustieteen maisteri ja siviiliammatiltaan poliisi. Hän tehnyt
uraa myös Puolustusvoimissa.

Matti Putkinen,Mikko Porvali. ”Vanki,vakooja, sissi”. Atena Kustannus OY 2015. 343 sivua.
Tietokirjailija, oikeustieteen maisteri ja rikoskomisario Mikko Porvalin työteliäisyys ja ehtymätön innostus Suomen historiaan on tuottanut taas
uuden, mielenkiintoisen opuksen nimeltä ”Vanki,
vakooja, sissi”, joka suurelta osin perustuu Inkerinmaan Keltossa kasvaneen ”kansanvihollisen”,
pakkotyövangin, desantin, vakoojan ja kaukopartiomiehen , yhdeltä nimeltään Matti Putkisen laajaan muistelmakirjoitukseen ja Porvalin selontekoon hänen myöhemmistä vaiheistaan Suomessa
ja Ruotsissa, jossa hän kuoli v. 2001..
Kyse on häkellyttävästä selviytymiskertomuksesta, joka vie Putkisen vankisellistä mutkien
kautta lopulta länteen ja vapauteen. Kovia kokenut
Putkinen menetti jo pikkulapsena Keltossa vanhempansa. Mutta elämä jatkui. Päivästä päivään
koulussa lyötiin päähän propagandaa siitä, kuinka
ihmiskunta onnellistuu marxismin ja leninismin
opeilla.
Tässä voi palauttaa lukijan mieliin Leninin toiminnan kaksi tärkeätä toimintatapaa, valehtelemisen ja väkivallan. Leninin sloganejahan olivat
proletariaatin diktatuurin alkuajoilta m.m., a)
”Valehdelkaa, valehdelkaa, niin kyllä valhe lopulta totuudeksi muuttuu”, b) ”Teidän on mentävä
maaseudulle ja hirtettävä kulakkeja tienvarren

puihin ja jätettävä ruumiit riippumaan, jotta
ihmiset näkevät, mitä
me bolshevikit olemme”.
Putkisesta tuli
opettaja. Hänet vangittiin tekaistuin syin
ja häntä syytettiin kansanvihollinen
–termillä, jolla voitiin valheellisesti käydä ihmisten kimppuun. Siperian pakkotyöleirikin tuli hänelle tutuksi.
Putkinen oli siis joutunut pelottavan NKVD:n
käsiin (NKVD: Sisäasiankansankomissariaatti). Se
oli yksi Stalinin terrorin käsikassara, joka suoraan
teloitti ihmisiä, mutta lähetti kansaa miljoonittain
myös GULAG –vankileireille, joissa kurjissa työja elinoloissa puristettiin ihmisistä viimeisetkin
mehut tarkoituksellisesti eli päämääränä oli nimenomaan tappaa ihmisiä! N-liitossa lasketaan
kuolleen väkivallan ja terrorin uhrina 21,5 milj.
ihmistä.
Putkinen komennettiin - ihme kyllä! - Suomeen
vakoojaksi ja hän laskeutui Suomen kamaralle ilmasta. Täällä hän hylkäsi lähettäjänsä ja antautui
sotavangiksi pelastaen henkensä toimimalla Jatkosodan aikana Suomen armeijan sissinä tehden
”matkoja” N-liittoon!
KARI NUMMILA

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat
liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta
www.ajkturku.net
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Vetoakseli-ristikko 2/2016
KIVISIÄ?
USEIN
VÄRIKÄS

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

POLIISI

NAISIA
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SARJA
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LENA

www.ristikkotuuli.fi
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Edellisessä Vetoakselissa julkaistun ristikon
ratkaisu.
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Veneiden, autojen, asuntoautojen– ja vaunujen:

ilma– ja vesilämmittimien asennukset, huollot ja korjaukset.
Luolakalliontie 5
21420 LIETO
Puh. 0207 980 280
Päivystys 0400 947244
turun.thermohuolto@thermohuolto.fi
www.thermohuolto.fi
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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

Kolumni

Ruotsi haluaa toimia yhä
Suomen mollaajana!

Aluksi todettakoon, että kolumni menee aina kirjoittajan omaan piikkiin kuten tämäkin kolumnini
- se ei siis ole lehden mielipide. Itseäni inhottaa se
julkisen sanan tyyli, jolla yritetään kampittaa Suomea ihan ilman aihettakin. Lukija toimikoon ”tuomarina”.
Työskentelin 43 vuotta toimittajana ja viljanviljelijänä ja nämä työt jatkuvat edelleen jossain
määrin. Näistä näkökulmista lisättynä historian ja
päivänpolitiikan seurannan harrastajana teen päätelmiäni.
Pakolaisasia on vaikea mittaluokaltaan jo siksi,
että siihen liittyy laajasti myös elintasoshoppailu ,
vaikka kaikki kriittinen keskustelu tästä yritetään
julkisuudessa tappaa. Asioista pitää tulla pahoja
ongelmia, ennen kuin niitä saa ryhtyä avaamaan.
Tästä löytyy liikaa hyviä ikäviä esimerkkejä meiltäkin; yleensä silloin se on jo myöhäistä.
Jacob Söderman (sd) sanoi sen kerran näin: ”me
poliitikot toteamme jostakin asiasta, ettei tämä nyt
ole vielä paha ongelman. No, sitten kun se on, niin
levitetään käsiä, että ei sille nyt enää mitään voi!”
Poliitikot puhuvat tietoisesti aivan liikaa hölynpölyä.
Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström arvosteli äskettäin Suomea ja sen pakolaispolitiikkaa eli hän
väitti Suomen vastaanottavan liian vähän pakolaisia.
Hän sanoi, että suomalaiset eivät tunne historiaansa;
hän huomautti, että Ruotsi otti Suomesta yli 60 000
”lasta viime sotien aikana. Heistä jäi runsaat 10 000
Ruotsiin pysyvästi.
Suomenruotsalaiset yhä etuoikeutettuna ryhmänä väittävät usein, että Suomi on täysin ruotsalainen
lukuun ottamatta suomalaista enemmistöä. Tällainen tv-sarjakin (Suomi on ruotsalainen) esitettiin
parisen vuotta sitten. Mehän olemme usein julkisuudessa ”juoppolalleja ja sukurutsaista väkeä, jolta ei
voi paljon odottaakaan”. Näinhän varsinkin julkinen
sana on vuosikymmeniä jauhanut Suomessakin –
ei ole mitään suomalaista kulttuuria. Ainoa onni on
muka monikulttuurisuus, siis kun Suomessa ei ole
mitään OMAA KULTTUURIA, NIIN TUODAAN SE
SITTEN MAAILMALTA.
Ruotsissa tutkittiin rotuoppeja ja rotuhygienia
ulottui aina 1970-luvulle saakka. Aikanaan Hitlerkin käytti hyväkseen Ruotsin rotuoppeja. Oikeasti
suomalainen on yhä Ruotsissa 4. luokan ihminen, väittää moni Ruotsissa asuva suomalainen.
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No, esim. oikeusjärjestelmämme perusta on kai sentään roomalaisen oikeuden mukainen eli audiatur et
altera pars eli ”kuultakoon myös vastapuolta”.
1)Ruotsiin tulivat ensimmäiset mustalaiset
1500-luvun alussa( Eurooppaan jo 1300-luvulta alkaen). Ruotsi päätti siirtää kaikki mustalaiset valtakunnan itäiseen osaan eli Suomeen 1600-luvulla
onnistumatta siinä ihan kokonaan.
2)Emämaa Ruotsi soti paljon ja rankaisi aina ankarasti sotaväenotossa juuri valtakunnan itäistä osaa,
Suomea. Esim. 30-vuotiseen sotaan 1618-1648 joutui
25 000 suomalaista, joista eri syistä kuoli reissussa
14 000 soturia. Kaikki maine ja kunnia ja ryöstösaalis
jäivät tietysti Tukholmaan!
3)vuosina 1808-1809 Ruotsi ei niin piitannut siitä,
että Venäjä valloitti Suomen. Venäjän kulttuuriministeri Vladimir Medinski sanoi taannoin, että Suomen
autonominen asema Venäjän yhteydessä (1809-1917)
takasi sen, että Suomesta ei tullut ihan umpiruotsalaista maata äidinkielen suhteen. Tässä venäläinenkin
on kerrankin oikeassa, ruotsinkielisillä on yhä kohtuuton erityisasema esim. Suomen yliopistomaailmassa ja kulttuurissa yleensäkin valtavien säätiöiden
ansioista; ruotsinkielisellä on viisinkertaisesti suurempi mahdollisuus saada apurahaa suomenkielisiin
verrattuna.
4)Suomi on ollut Ruotsin turvavyöhyke 100 vuotta Venäjää vastaan: ruotsalaisupseerit sanovat, osin
kai vitsailevatkin, että ” Ruotsi on valmis taistelemaan
Venäjää vastaan viimeiseen suomalaiseen sotilaaseen
saakka!!!! Ruotsin ulkoministeri (nimi hukassa) sanoi
maaliskuussa 1940 Talvisodan aikana, että Suomen
on hyväksyttävä mitkä tahansa rauhanehdot. Muutoin voi olla vaarana, että Venäjä katkaisee Suomen
ja hyökkää Pohjois-Ruotsiin, jonka puolustus on retuperällä. Ministerin loppukommentti :
”Vai haluaako Suomi leikkiä Ruotsin turvallisuudella!” Tämä kertoo tosi paljon lausujastaan ja Ruotsin suhtaumisesta ikiaikaisesti Suomeen!
5)Ruotsi otti toki sotalapsia hoitoonsa Suomesta,
mutta emme ole Ruotsille siitä senttiäkään velkaa!!!,
jos historiaa vähänkään katsotaan.
6)Toinen maailmansota oli aivan valtava onnenpotku Ruotsille; raudalle ja sen jalosteille oli pohjaton
kysyntä hyvään hintaan. Kaiken huippu oli se, että
Euroopan sotilaallisesti pelastanut USA (m.m. Normandian maihinnousun päävastuu, samoin N-liiton
huolto, katso netistä ” Lend and lease” –ohjelma Wikipediassa, esim. Berliinin kilpajuoksussa N-liitto tarvitsi 18 000 ajoneuvoa, joista 15 000 oli tuotu USA:sta
eikä N-liitto maksanut dollariakaan. Ilman sitä Venäjä
olisi sortunut jo vuoden 1942 alussa).
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No, Amerikka pelasti sodan jälkeen Länsi-Euroopan taloudenkin Marshall –avulla, jota sotaa käymättömät Sveitsi ja Ruotsikin saivat!
Mitenkä sitten Suomi: menetettiin m.m. henkisesti ja taloudellisesti mittaamattoman arvokkaat
Viipurin lääni ja Petsamo, joka olisi nyt ”arktisessa kilpajuoksussa” äärimmäisen tärkeä ja arvokas
sillanpääasema. No, sitten asutettiin yli 400 000
henkeä karjalaisia luovutetuilta alueilta. Lisäksi
maksettiin valtavat sotakorvaukset N-liitolle, joka
oli itse aloittanut sotimisen hyökkäämällä Suomeen
1939. Sotakorvauksena m.m. yli 500 laivaa ilmaiseksi, tuhannet junavaunut täynnä tavaraa ja vielä
valuuttaa sodan aloittajalle!
Kaiken päälle luotiin kuva, että Suomi oli roisto
ja N-liitto uhri, siis hölynpölyn puhuminen tietoisesti, tosi jakomielitautista ja sitten kotikommunistit
panivat monin tavoin ranttaliksi aina 1970-luvun
lopulle saakka.
9) No, Pohjois-Amerikkaan meni aikanaan suomalaisia jos riikinruotsalaisiakin - mutta tosi koviin
hommiin m.m. kaivoksille ja metsiin ilman mitään
sosiaalitukia. Sinne kultamaahan Ruotsiinkin änkesi
paljon suomalaista viime sotien jälkeen. Siinä kyllä
Ruotsi voitti, vaikka taisivat kaikki olla jonkun mielestä ”juoppolalleja finjäveleitä”.
En usko, että maailma pelastuu sillä, että muslimit siirretään suureksi osaksi Eurooppaan, jossa on
ennestään jo yli 30 milj. työtöntä – no, niin, ohan
se solidaarista kurjuuden jakamista, jota akatemiaprofessori Martti Koskenniemi äskettäin vaati aamu-tv:ssä – liekö hänkin näitä entisiä taistolaisia.
Mitä olisi Englantikaan ilman likaista ja raakaa
siirtomaapolitiikkaa, samaa kastia myös m.m. Ranska, Hollanti ja Belgia. Pitääkö N-liiton hirmuisen
terrorin alle vuosikymmeniksi joutuneet Baltian ja
Itäblokin maat velvoittaa samaan pakolaisasiassa
kuin esim. Ruotsi, Englanti tai Ranska? Entä Japani
suurmahti, japanilainen rouva Ogada YK:n pakolaisvaltuutettuuna oli valmis haukkumaan muita maita
kehitysmaa-asioissa, mutta mitä he itse tekevät? Eivät ota esim. pakolaisia.
Puhutaan suvaitsevaisuudesta, jonka miellän olevan kaksipuolinen asia, vastavuoroinen. Euroopassa
voit rakentaa moskeijan näkyvälle paikalle - voiko
vastaavaan päästä vaikka Saudi-Arabian Riadissa???
Todella paljon kristittyjä tapetaan ja vainotaan monin tavoin muslimimaissa, mutta eihän siitä juuri
kuule mediassa.
On viitattu joihonkin Suomen vähäisiin mielenosoitukseen. Käsittääkseni ruotsalaiset ovat rajuissa
toimissaan pakolaisia/toisrotuisia kohtaan paljon
aikaan saavampia kuin me täällä. Ruotsissa on käy-

tetty aika lailla polttopulloja ja käsikranaattejakin
näissä touhuissa, murhattukin maanhantulijoita –
aivan äskettäinkin, ei tietääkseni meillä.
Olemme olleet yli 50 vuotta rauhanturvaamisen
suurvalta; eikö kaiken perusta ole kunkin maan olojen vakiinnuttaminen. Jos se ei onnistu, ei mikään
muukaan. On huono vaihtoehto lähettää ihmiset Eurooppaan. Unicefin (YK:n lastenavun järjestössä)
tilastossa Suomi oli taannoin neljänneksi suurin antaja absoluuttisesti mitaten ja yhä kai aika samoilla
tiloilla, kyse on siis absoluuttisesta summasta eikä
per capita/henkeä kohden. Silti ”svenska talande bättre folkin” edustaja , suomalainen Elisabeth
Rehn yritti haukkua Suomen pataluhaksi, kun hän
pyrki Unicefin pääjohtajaksi eikä tietenkään päässyt, USA on ylivoimainen suurlahjoittaja ja istuu
puheenjohtajana. Suomen sijoittui viimeksi ylipäätään kaikessa kehitysavussa (2013) kansainvälisessä , puolueettomassa vertailussa joko viidenneksi
tai seitsemänneksi maailmanlaajuisessa tilastossa
riippuen näkokulmasta. Ei tämä ole kai ihan ala-arvoinen tulos näin surkealle valtiolle kuin Suomi on
laajan poliitikkojoukon mielestä. Näin käy, kun ei
vaivauduta selvittämään asioita.
10) Pakkoruotsi on surkea juttu ja paha painolasti suomalaisille; eihän ulkomaalaisen edes Ruotsissa tarvitse puhua ruotsia, kun siellä ei tarvitse
opetella turhia kieliä vaan englantia; vai puhuuko
ruotsalainen ruotsia, kun hän menee Saksaan tai
Yhdysvaltoihin. Jos svenski tulee Suomeen , osaako
ruotsalainen Suomessa puhua muuta kuin ruotsia.
Siinäpä se on asenne, joka tulee siirtomaaherralta.
Viime aikoina tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota harmittavaan vinoutumaan, joka johtuu oman
historiamme kirjoittamisesta ennen vuotta 1809
lähinnä vain ruotsalaisesta näkövinkkelistä! On se
vaan niin, että Ruotsista ei ole ollut, ei ole eikä tule olemaankaan Suomen moraalinvartijaksi, sillä
näyttää nyt vain olevan taas kerran suuri houkutus
mollata entistä alusmaataan oikein olan takaa. Se on
niin kuin kansainvälisien politiikan professori Vesa
Vares (Turun yliopisto) taannoin Kanava –lehdessä kirjoitti; on pelottavaa, kuinka huonosti meillä
poliittinen eliitti ja taiteiden nomenklatura tuntee
ylipäätään Suomen historian:
Kyllä yhä pitää ihmetellä, miten ”älymystömme”
hurahti esim. taistolaisuuteen. Nyt pakolaisasiassa
oma väki ja varsinkin julkinen sana hutkii Suomea,
joka ottaa EU:n 28 jäsenmaasta suhteellisesti neljänneksi eniten pakolaisia vastaan.
KARI NUMMILA

Kirja-arvostelu
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Piknik-päiväristeily
Turusta
Amorella & Viking Grace
alk.

14 €

hlö
(ateriat lisämaksusta)

Piknik-päiväristeily Turusta
Meripäivä upeissa saaristomaisemissa. Lähtö aamulla Turusta, laivanvaihto Maarianhaminassa ja paluu illaksi takaisin
Turkuun. Tämä on mainio tapa irrottautua arjesta, syödä
hyvin, tanssia, tehdä edullisia tax-free-ostoksia, kokemisen
arvoinen on myös ihana Spa ja rentouttavat saunat.
Nauttiminen on todella helppoa!

Varaa netissä vikingline.fi

tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.)
Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Palvelee sinua Turussa.
www.volvotruckcenter.fi/turku

Kolumni

”Mitäs menitte sinne?”
Ajat muuttuvat ja onneksi sentään useissa tapauksissa entistä parempaan suuntaan: tuskallisen
kauan aivan aliarvostetut sotaveteraanit saavat jo
lähes poikkeuksetta kaikilta tahoilta arvonantoa ja
kiitosta siitä, että he pelastivat isänmaan kauhistuttavalta tulevaisuudelta eli siltä, että olisimme
joutuneet kammottavan vieraan vallan alle. Pelottavan lähellä tuokin vaihtoehto oli vuonna 1944
ja sen jälkeenkin vielä useiden, niin sanottujen
vaaran vuosien ajan.
Itsemääräämisoikeudessamme riitti toki paljonkin toivomisen varaa aina 1990-luvulle saakka
eikä tuollainen vieraan vallan painolasti ole vieläkään valitettavasti pudonnut kokonaan hartioiltamme. Kun olemme joutuneet elämään satoja
vuosia kahdenkin eri vieraan vallan komennossa
ja alistamana, moni suomalainen poliitikko tai
kansalainen ei osaa, uskalla tai haluakaan oikeudenmukaista liikkumisvapautta ajatuksillemme ja
päätöksillemme.
Äskettäin Loimaan seudun sotaveteraaniyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa puhunut kaupunkineuvos Timo Honkala harmitteli sitä, että veteraaniyhdistyksiä voitiin tai uskallettiin perustaa vasta 20
vuotta Jatkosodan päättymisen jälkeen.
Valvontakomissio , käytännössä N-liitto, oli
tuominnut valtavan määrän suomalaisia järjestöjä
täysin epäoikeudenmukaisesti ja lakkauttanut ne
kylmästi. Näitä olivat esim elokuussa 1940 perustettu Suomen Aseveljien liitto ja lottajärjestö, jotka
tekivät arvokasta maanpuolustus- ja sosiaalityötä m.m. sotien seurauksena puutteenalaisia ase-
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veljiä (”veljeä ei jätetä”) sekä leskiksi ja orvoiksi
sotien seurauksena jääneiden keskuudessa. Jopa
yleisradio tunnusti valtavan, yli 220 000 jäsenen
lottajärjestön suuren merkityksen aivan äskettäin.
Lottajärjestöt toimivat muissa Pohjoismaissa
yhä Suomen mallin mukaan perustetut niin lottakuin suojeluskuntajärjestötkin (miehillä Hemvärnet, jonka jäsenillä kaikki rensselit kotona aseita
myöden, sitoutuneilla vuodessa 4 – 12 yhteisharjoituspäivää ynnä muuta harjoitusta). Virossa miehillä on kaitseliit- ja naisilla kodukaitse -järjestöt.
Fasisti- tai populistileimaa käytetään taas
useimmiten suruttomasti perusteettomana leimakirveenä, jonka käyttäjästä itsestään voisi ainakin
toisinaan ehkä paremminkin käyttää fasisti -sanaa.
Usein syynä poliittinen tarkoitus.
Asiasta on huolestumisensa lausunut äskettäin
m.m. Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares. Hän julkaisi asiasta mielenkiintoisen artikkelin huhtikuun Kanava –lehdessä, joka
on alallaan Suomen mielenkiintoisin foorumi m.m.
historiassa, politiikassa ja maanpuolustuksessa.
1960- ja 1970-lukujen aikana Suomessa ”puhalsi” idästä ja veteraanien päälle melkein syljettiin, ainakin kuvainnollisesti tyyliin ”tarttiks sinne
mennä”. Jopa pääministeri Rafael Paasio tokaisi
radiossa pääministerin haastattelutunnilla veteraaneille ”mitäs menitte sinne”, kun muistaakseni
myöhempi kansanedustaja ja ja Sotaveteraaniliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Gunnar Laatio
kyseli Paasiolta veteraanikuntoutuksesta 1960-luvun lopulla.
Maailman suurimman kirjailijan F.M Dostojevskin sanat ”totuudella on tapana ylösnousta”
onneksi pätevät tässä asiassa.
KARI NUMMILA
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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, ark. 9–18, la 10–15
Huolto: 0207 408 644, ark. 8–17
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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Tulevaa toimintaa

ÖRÖN MATKA
TERVEHDYS KAIKKI KILTALAISET

Edellisessä Vetoakselissa oli ennnakkoilmoitus
paljon puhutusta Örön matkasta joka nyt toteutuu
torstaina 25.8. 2016. Bussinlähtö klo 8.30
Heikkilän kasarmin parkkipaikalta ja Aurakatu 2 kautta suorinta tietä Kasnäsiin.
Matkaan sisältyy:
- Merimatka Kasnäs-Örö-Kasnäs
- Lounas kasarmin ravintolassa. Lounasvaihtoehtoja on kaksi; kotiruoka tai kalakeitto, salaatti, leipä
ja voi. Ruokajuomana vesi, mehu ja kahvi.
- Kahvi ja makea kahvileipä veneessä paluumatkalla
- Opastettu kiertokävely (historia- ja luonto-opastus) sekä Obuhov-tykin esittely sisätiloissa, opastus
kestää noin +2h.
Ilmoittautuminen: Killan toimistoon keskiviikkoisin klo 18:00-20:00 puh.02 237 7945 tai Antti
Aholalle puh. 0400 437455 sähköp.ahola.antti@
gmail.com
Hintaan 55,00€+10,00€ bussimatkan hinta (65,00€) maksetaan 30.7.2016 mennessä
Killan tilille Iban: FI 20 5316 0820 0188

SF Katsastuksen palveleva
henkilökunta aina toimistolla,

joten autojen ja veneiden rekisteröinnit
yhtä helposti myös paikan päällä.
Katsastus- ja rekisteröintipalvelut arkisin 8-18.
Tutustu palveluihimme tarkemmin
SF Katsastus Oy Raisio, Tuotekatu 4, 21200 Raisio
Ajanvaraukset verkosta tai puh. 0207 995 620
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Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

Bussissa 65 paikkaa ja yhteysaluksen kapasiteetti on 80 henkeä niin omilla autoilla tulevat voivat
täyttää aluksen koko kapasiteettin. (Huom.hinta)
Tässä ehdotus päivän ohjelmasta:
klo 10:30 lähtö Kasnäsista
klo 11:15 saavumme Örön linnakkeelle jossa kiertokävely ja opastus
klo 13:00 lounas
klo 14:00 tykkiesittely Obuhov 12” tykin tykkipihalla
klo 14:30 lähtö kohti Kasnäsia, munkkikahvit veneessä paluumatkalla
klo 15:15 perillä Kasnäsissa
Merimatka Öröseen kestää 45min.Tervetuloa Örön
linnakesaareen!

REINON
PÄIVÄN RISTEILY
PERINTEINEN

16 . 7. 2016-05-06

Reinon päivää vietetään Turun saaristossa ns. Pikkurengastiellä ja samalla tutustuen sen varrella
oleviin mielenkiintoisiin kohteisiin.
Lähtö linja-autolla Turusta Heikkilän paikoitusalueelta klo. 8.30
Ajo Paraisille n. 30 min. Jonka jälkeen puolet
matkalaisista tutustuu
Art Bankissa olevaan Salvador Dali – näyttelyyn
ja toinen puoli on sillä aikaa lyhyellä kiertoajelulla,
yhteensä n. 2 tuntia.
Seuraavaksi ajetaan Nauvoon , jossa n. klo 12
on lounas Hotelli Stallbacenissa 1,5 t . Lounaan
jälkeen tutustutaan kirkonkylään, kierretään puoteja ja käydään Nauvon kirkossa ja merenkulkumuseossa.
Klo 15.25 lähdetään m/s Östernillä merelle kohti Rymättylää, tunnin merimatkan aikana nautitaan laivalla kahvit ja ihaillaan merimaisemia
Opastettu käynti Rymättylän kirkossa ja paluumatkalla Turkuun opas kertoo lisää saaristokohteiden historiasta. Turussa ollaan klo 18
Matkan hinta tarjoiluineen ja opastuksineen on
90 € hengeltä, joka maksetaan killan tilille FI20
5316 0820 0188 91 merkillä Reinon päivä viimeistään maanantaina 11.7
Ilmoittautumiset Killan toimistoon viim. Keskiviikkona 6.7 klo 18-20
Puh. 02 2377945
Vastuullinen matkan järjestäjä
SUOMEN MATKA-AGENTIT Oy
Anna Laakso
Linnankatu 8 E Turku
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Merkkipäivät
80 V.				
04.06. Lumento Reijo Uolevi
Naantali
11.06.
Hyvätti Heikki
Sastamala
12.06.
Reunanen Eero Esko
Huittinen
05.07.
Rantanen Veikko Vilhelm Pori
22.07.
Viherkoski Lasse Sakari Vahto
09.08. Koskinen Veijo Valio
Mynämäki
16.08.
Vanha-Perttula Aulis
Loimaa
27.08.
Ristimäki Heikki
Punkalaidun
30.08. Hakanen Aarre Anton
Vahto
75 V.				
10.06.
Ylhä Arno Kaarlo
Piikkiö
29.06.
Haarala Henry
Piikkiö
03.07.
Nordblom Reijo Mikael Turku
13.07.
Kantonen Atte Juhani
Turku
16.07.
Raita Veijo Kalevi
Pori
19.07.
Lindgren Mauno Eino
Kaarina
28.07.
Soininen Aulis Petter A Turku
03.08. Peltonen Ossi Jukka
Säkylä
03.08. Stenberg Martti Aleks
Panelia
04.08. Korhonen Raimo Yrjö
Turku
10.08.
Kanervamäki Heikki M Turku
21.08.
Kuusela Mauri Kalevi
Turku
21.08.
Peräsalo Pekka
Turku
70 V.
06.06.
13.06.

04.07.
05.07.
06.07.
18.07.
23.07.
24.08.

Kettunen Erkki Olavi
Rantala Kosti Mauno
Lehtinen Aimo
Toivonen Jari Mikael
Virtanen Tapio Matias
Hiihtola Hannu J

Loimaa
Uusikartano
Vaskio
Vartsala
Aura
Salo

60 V.				
09.06. Roos Eino Kaleva
Turku
28.06.
Kattelmäki Timo Olavi Turku
29.06.
Vaanola Esa Juhani
Littoinen
12.08.
Ilola Markku Juhani
Turku
23.08.
Grandell Jarkko Antero Sauvo
26.08.
Koskenjoki Esko Sakari Riste
29.08.
Leppänen Jarmo Tapani Piikkiö

50 V.			
05.06.
Fagerström Timo
Helsinki
08.06. Teräs Tino T
Naantali
23.06.
Vapola Pasi Juhani
Mietoinen
			 19.07.
Kivimäki Erkka Juhani Mietoinen
Kojo Martti
Loimaa
03.08. Teräs Pasi Tapani
Lieto As
Nieminen Vesa Olavi
Kaarina
20.08. Jalonen Mika Reima
Raisio

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 2016
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 €

Kiitokset
Parhaimmat kiitokset muistamisesta!
         Pekka Jousi
**********
Parhaimmat kiitokset Autojoukkojen Turun
killalle saamastani kultaisesta ansiomerkistä.
           Untamo Lehtinen
**********
Sydänlämpöiset, mutta kuitenkin erittäin pontevat
KIITOKSET Autojoukkojen Turun kilta ry:lle onnitteluista merkkipäiväni johdosta.
Iloista ja vallatonta kevättä toivottaen
           Kauko Peltonen
**********
Suurkiitokset Autojoukkojen Turun killalle syntymäpäiväonnitteluista.
Kari Heino.

Porin osasto 50 vuotta

Porin osasto tulee toimineeksi 50 vuotta toukokuussa 2017. Olen saanut tehtäväkseni koota
osaston toiminnan ”historiikiksi”. Odotan saavani jäsenistöltä osaston toimintaan matkan varrelta
liittyviä kirjoituksia, haastatteluja ja valokuvia. Lyhyetkin kommentit ovat tervetulleita. Historiikki
tulisi näin monipuolisemmaksi ja samalla mielenkiintoisemmaksi. Odotan yhteydenottoa syyskuuhun mennessä Kauko Saarinen puh 0400 595 589
tai sähköpostitse kaukos1@gmail.com.
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Päivystysvuorot 1.6.- 31.8.2016
killan toimistolla klo 18-20.
01.06.
08.06.
14.06.
22.06.
29.06.
06.07.
13.07.
20.07.
27.07.
03.08.
10.08.
17.08.
24.08.
29.08.

H. Haarala - K. Häkkinen
K. Kaskinen -Å. Saarikko
Toimisto suljettu		
Toimisto suljettu		
B. Ahti - A. Wallenius		
A .Hämelä - R. Koskinen		
Å. Saarikko -A. Wallenius		
Toimisto suljettu			
Toimisto suljettu		
B.Ahti - K. Häkkinen		
K. Kaskinen - Å. Saarikko		
Toimisto suljettu			
A.Hämelä - R. Koskinen		
H. Haarala - K. Häkkinen
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Palautusosoite:
Ylännekatu 16 I
20540 TURKU
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Aina asiantuntijan matkassa – suomalainen perheyritys vuodesta 1977

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaukomatkat
Risteilyt
Kulttuurimatkat
Sotahistorialliset matkat
Viini- ja ruokamatkat
Maalaus- ja valokuvausmatkat
Musiikkimatkat
Aktiivimatkat
Mummun matkassa
Pitkät matkat
Formulamatkat
Räätälöidyt ryhmämatkat
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