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AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA RY:N TIEDOTUSLEHTI

AKSELIVET

Antti Joutsela nimettiin kunniajäseneksi killan vuosikokouksessa eikä varmaankaan aiheetta! Antti ottaa ilon irti ansioistaan saamastaan kunnian-
osoituksesta. Killan puheenjohtaja Keijo Häkkinen luovutti kunniakirjan. KUVA Kari Nummila.
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PALVELUA 

LOIMAALTA! 

Tilaa esite ja kts. netistä matkojamme.

16-23.4 TULPPAANIMATKA HOLLANTI
10-15.5 ESPANJA, CORDOBA,SEVILLA
26.6-2.7  LOFOOTIT, NORJA
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Kaikkien automerkkien
• peltikorjaamopalvelut
• maalaamopalvelut
• tuulilasin vaihtopalvelut
• sijaisautopalvelu

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

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

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

InCar Turku
Kuormakatu 17, 20380 Turku, puh. 0300 247 248
Tiemestarinkatu 5, 20360 Turku, puh. 0300 247 249 www.incar.fi

Viisikymmentävuotiaasta sanotaan, että hän 
on varttunut jo miehen ikään! Miksipä näin 
ei voisi sanoa järjestöstäkin – tässä tapauk-

sessa Autojoukkojen Turun kilta ry:n Salo-Loi-
maan alaosastosta, joka juhli 50-vuotistaivaltaan 
lokakuun puolivälissä.

Tässäkin voi antaa tunnustusta niille, jotka 
aluksi perustivat Salon alaosaston peräti  vain kol-
me vuotta myöhemmin  kuin pääkilta, joka saavutti 
50 vuoden iän vuonna 2013. Siitäkin voi jakaa kii-
tosta asianomaisille toimijoille, että Loimaan seu-
tu tuli omalla nimelläänkin mukaan alaosastoon 
virallisesti 16. syyskuuta 2008, jolloin Loimaalla 
pidettiin Salon osaston syysvuosikokous. Tästä 
päätöksestä voidaan  antaa kiitosta kokousedusta-
jille, sillä Loimaa on tuonut osastoon lisää virkeyttä 
ja toimintoja.

Allekirjoittaneen päätoimittajuus katkeaa ensi 
vuodenvaihteessa. Alun perin Voitto Suvila sai yli-
puhuttua minut vuoden siirtymäajaksi tehtävään. 
Viisi vuotta tässä on kuitenkin vierähtänyt.

Ne ovat olleet antoisia ja avanneet omalla taval-
laan kiltatyötä, jota olen varsinaisesti tehnyt Porin 
prikaatin killassa, sen hallituksessa ja Porilainen 
–lehden yhtenä toimittajana. Kolmas kiltani on 
Kaartin kilta, sillä palvelin aliupseerikoulun jäl-
keen puolisen vuotta Helsingissä Kaartin patal-

Salo-Loimaan  osastokin
varttunut jo miehen ikään

joona 1. komppaniassa, josta itse usein puhuim-
me  ”Kekkosen henkivartiokomppaniana”. Se toimi 
1960-luvulla vielä Katajanokan Merikasarmissa. 
Nyt Kaartin Pataljoona ja Uudenmaan Jääkäripa-
taljoona muodostavat  Kaartin Jääkärirykmentin, 
joka toimii Santahaminassa. 

Kiltojen tärkeä tehtävä on maanpuolustustah-
don ja maanpuolustustietouden levittäminen sen 
ohella, että ne luovat tärkeitä sosiaalisia kontakte-
ja. Onneksi viime aikoina on alettu puhua maan-
puolustusasioista ”niiden oikeilla nimillä”. Liturgia 
ja hölynpöly ovat saaneet väistyä yhä enemmän.

Suomalaisten yleensä ja valitettavan usein myös 
päättäjien historia- ja maanpuolustustietous ovat 
pelottavan heikoilla kantimilla. Suomettuminen-
kin jäytää monia. Puhutaan NATO-optiosta tai 
siitä, että tilanteen kiristyessä haetaan NATO-jä-
senyyttä ja pidetään kansanäänestys.  Täyttä hö-
lynpölyä! Edustuksellisessa demokratiassamme 
päättäjien on päätettävä eikä pakoilla vastuutaan.

Vetoakselin vetovastuu vaihtuu. Toivotan Es-
kolle menestystä. En toivota onnea. Sitä hän ei tar-
vitse, sillä hänellä on kyllä muutoinkin ”homma 
hanskassa”.  Kiltalaisten tuki ja myötäeläminen 
ovat tietysti aina tarpeen.

Omasta puolestani kiitän näistä vuosista.

KARI NUMMILA
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Autojoukkojen Turun kilta ry:n Salon - Loi-
maan alaosasto vietti 50-vuotistaipaleen-
sa kunniaksi hyvässä hengessä viidestoista 

lokakuuta Salossa Halikon nuorisoseuratalon 
suojissa  juhlailtaa. Sen kruunasi upea – jopa 
poikkeuksellisen upea – juhlaillallinen; yhteinen 
ateriahan on aina vahva yhteenkuuluvuuden van-
kistaja.

Ruumiinravinnon lisäksi oli satsattu tietysti 
myös henkiseen puoleen  eli musiikkiin ja stand 
up –tyyppiseen improvisatoriseen ja humoristi-
seen iloitteluun, jossa Salon teatterin näyttelijät 
ottivat yleisönsä välillä kaksisuuntaisellakin vuo-
ropuhelulla. Musikantteina toimivat Reino Jalo-
nen (laulu) ja Ari Mäki-Mattila (haitari). He ottivat 
välillä mukaan myös yleisön lukuisten, tuttujen ja 
koskettavien yhteislaulujen avulla. 

Hyvässä hengessä yhdessä juhla-aterialla:
Salossa haikailtiin lisää
nuoria kiltatoimintaan

Kenellekään ei jäänyt tämänkään juhla jälkeen 
epäselväksi se, että sinänsä hyvinkin toimeliaan 
pääkillan ohella niin Salon – Loimaan kuin Sa-
takunnan alaosastot ovat tarpeellinen kontakti 
etätyövälineenä; onhan tämän Suomen suurim-
man autokillan toimialue todella laaja kahden 
maakunnan sisällä. Juhlivan osaston jäsenmäärä 
on tällä haavaa runsaat 200 kiltalaista. Osaston 
puheenjohtajana toimii Samuli Harttio Salosta ja 
sihteerinä Ari Laaksonen Loimaalta.

Niin meillä kuin niin monella muullakin killalla 
on nykyään ainakin jonkinlaisena ongelmana se, 
että emme tahdo saada toivomiamme määriä nuo-
ria kiltalaisia mukaan toimintaamme. Salon alueel-
la meillä toiminta on hieman hiipunut parhaista 
ajoista, mutta onneksi Loimaan seudulla eletään 
sitäkin virkeämmän  toiminnan aikaa. Esimerkki-

 Arvokkaimmat 
huomion-
osoitukset eli 
Automiesristin 
saivat Markku 
Laurinen, Ahti 
Ruusunen, 
Heikki Mäki ja 
Ari Laaksonen. 
Jakana toimi 
Samuli Harttio.
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nä vain todettakoon muun muassa aktiivinen osal-
listuminen kiltamme tuottamaan laajaan  varus-
miesten liikennekoulutukseen Porin prikaatissa ja 
prikaatiin kuuluvassa Satakunnan tykistörykmen-
tissä Kankaapään Niinisalossa. Myös alakoulujen 
liikennekoulutus on vilkasta Loimaalla, Harttio 
totesi juhla-illan tervehdyssanoissaan.

Etualla oikealla juhlaväkeä Satakunnasta.

Erkki Kallio piti juhlapuheen.

Kilta on vastine 
yhdistys –sanalle

Kilta –sana synonyymi eli samamerkityksinen sna 
kuin esimerkiksi yhdistys. Tunnetuimpia ja aktii-
visimpia kiltyoja Suomessa ovat vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen liittyvät killat. Suomen vanhin 
kilta on yhä edelleen toimiva , jo vuonna 1926 pe-
rustettu Hakkapeliittayhdistys, illan juhlapuhuja, 
everstiluutnantti evp Erkki Kallio selvitti.

Nykymuotoisten kiltojen perustaminen alkoi 
varsinaisesti 1950-luvun loppupuolella. Vanhin 
niistä on Karjalan kaartin kilta (nyt Karjalan pri-
kaatin kilta) vuodelta 1957. Toiseksi vanhin onkin 
meille useimmille niin tuttu Porin rykmentin kilta 
(nyt Porin prikaatin kilta). Killat toimivat Maan-
puolustuskiltojen (MPKL) alaisuudessa. MPKL on 
valtakunnallinen järjestö, joka kokoaa erilaiset va-
paaehtoisen maanpuolustustyön kansalaisjärjestöt  
henkilön siviili- tai sotilasarvoon katsomatta.

MPKL:n tehtävänä  levittää  
mp-tahtoa ja –tietoutta

MPKL:n tehtävänä on ylläpitää ja kasvattaa kan-
salaisten maanpuolustustahtoa, levittää maan-
puolustustietoutta sekä osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen ja sen kehittämiseen.

MPKL perustettiin vuonna 1963. Siihen 80 kiltaa, 
joiden yhteinen jäsenmäärä on noin 15 000 henkeä. 
Kolme kiltaa kuuluu aselajikiltoihin. MPKL:n jäsen-
killoilla on 90 paikallisosastoa eri puolilla Suomea. 
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Killan pj. Keijo 
Häkkinen ja varapj. 
Arto  Wallenius 
luovuttivat pää-
killan pöytälipun 
juhlivalle osastolle, 
jonka pj. Sammuli 
Harttio otti sen sen 
vastaan.

Jukka Rantanen, 
Kauko Saarinen ja Jukka 
Männistö Satakunnan 
alueosastosta onnit-
telivat Salon-Loimaan 
alueosastoa.

Iloista joukkooa:  sa-
lolaiselle lentopallofa-
nille, rouva  Harttiolle 
luovutettiin Loimaan 
Hurrikaanin huivi. Ta-
pahtumaa seuraavat 
Samuli Harttio ja Keijo 
Häkkinen. Luovuttaja 
on Voitto suvila.
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Liitolla on myös yksitoista kiltapiiriä koko maassa. 
Liitto on valtakunnallisesti yksi maan  suurimmista 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestöistä. 

Autojoukkojen killoilla 
kattojärjestö vuonna 1963

Autojoukkojen kiltoja varten perustettiin v. 1963 
Autojoukkokiltojen liitto ry, johon kuuluu kymme-
nen paikallisyhdistystä. Liitto tukee jäsenkiltojaan 
m.m. liikenneturvallisuuteen , kuljettajakoulutuk-
seen, logistiikkaan ja maanpuolustukseen liittyvis-
sä asioissa.  Kallio nosti puheessaan esiin esimerk-
kinä kiltojen toiminnasta rteket, jotka kasvattavat 
joukon yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta.

Kallio korosti kiltojen merkitystä sosiaalisten 
kontaktien luojana. kallio arveli, että killoilla on 
kyllä jatkuvuutta, vaikka nuoria onkin hieman vai-
kea saada mukaan.

Loimaa mukaan 
vuonna 2008

Lassi Suvilan laatimassa historiikissä todetaan 
m.m., että osasto perustettiin 21.9. 1966 eli kolme 
vuotta pääkillan perustamisen jälkeen. Alun perin 
toimialue käsitti 13 kuntaa Someroa myöden. Kun-
taliitosten myötä kuntamäärä laski radikaalisti Sa-
lon suuren liitoksen jälkeen. Loimaa tuli mukaan 
virallisesti 16.9. 2008.

Toimintaan kuuluivat Salossa retkien ohella ih-
misten liikuttaminen kuten esimerkiksi vanhus-
ten ajeluttaminen ja tanssienkin järjestäminen 
Kiskalliolla ja latotanssiperinnettäkin jatkettiin ja 
arpajaisia järjestettiin ja vesilläkin liikuttiin. Kä-

den ja silmän yhtistyötä harjoitettiin vuosien ajan 
ilmapistooliammunnoissa.

Osastolle esittivät onnittelu m.m. pääkillan 
puolesta puheenjohtaja Keijo Häkkinen ja varapu-
heenjohtaja Arto Wallenius. Satakunnan osaston  
onnittelutroikkaa johti Kauko Saarinen, killan yksi 
energisimmistä grand old man -henkilöistä!

KARI NUMMILA

PALKITSEMISET:
AUTOMIESRISTI:
Ari Laaksonen, Markku Laurinen, Heikki 
Mäki ja Ahti Ruusunen.
KILLAN VIIRI:
Esko Hiukka, Antti Isoaho, Ahti 
Ruusunen.
KILLAN KULTAMERKKI:
Jouni Hannonen, Antti Laakso, Antti 
Lindholm, Heikki Rannikko, Jari Suvila, 
Voitto Suvila, Timo Virtanen.
KILLAN HOPEAMERKKI:
Reijo Kannisto, Toni Lintula, Jouko 
Mäki,.
KILLAN PRONSSIMERKKI:
Janne Haapala, Pentti Laaksonen, Vesa 
Launiainen, Arto Leino, Merja Merta, 
Kari Nummila, Timo Ristimäki, Veikko 
Rantanen, Pekka Romu, Matti Sillanpää, 
Seppo Solla, Lassi Suvila, Veikko 
Tähtinen.

Fiskarsinkatu 5, 20750 TURKU,  p. 020 141 5760, fax 020 141 5765
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Antti Joutsela, 79, nimettiin killan kunniajäse-
neksi killan syysvuosikokouksessa Heikkilän 
sotilaskodissa. Antti on toiminut niin killan 

taloudenhoitajana/rahastonhoitajana kuin halli-
tuksen jäsenenäkin 1999-2008). Antti on doku-
mentoinut killan toimintaa niin kameralla kuin vi-
deokamerallakin sekä hoitanut ja kehittänyt killan 
nettisivuja. Antti teki 45 vuotta kestäneen työuran 
niin yksityisyrittäjänä kuin työskennellen useissa-
kin autoalan yrityksissä. 

Meitä oli muutamia kavereita, jotka pidimme 
yhteyttä silloin tällöin armeija-ajan jälkeenkin. 
Kerran joku heistä oli liittynyt autokiltaan ja hän 
sanoi minullekin, että liitypä sinäkin. Niinpä sitten 
tein ja se meni sitä rataa. Ihan perustajajäseniä en 
kuitenkaan ole.

- Meidän automiesten välillä toimii sellainen 
hieno yhteishenki, joka tuottaa kivaa yhteenkuulu-
vuuden henkeä. Kiltatyö on sitä lisännyt. Aikanaan 
toimiminen kilta-aktiivina luottamustehtävissä 
tuotti aika paljon työtä ja sitä kasvoi kiinni tähän 
touhuun vahvasti.

Videoharrastus alkoi minulla varsinaisesti eläke-
päivillä. Siinä on oma viehätyksensä ja kiinnostuk-
sensa. Siinäkin riittää uuden oppimista ja kokeile-
mista. Se pitää mielen virkeänä. Liikuntaharrastusta 

Antti Joutsela nimettiin
killan kunniajäseneksi

Antti Joutsela tutulla "virkapaikallaan" eli videokameroineen valmiina 
ikuistamaan killan arkistoihin kuvadokumenttia. KUVA Kari Nummila.

Loimaan pojat johtivat 
vuosikokousta: Ari 
Laaksonen (pääkillan 
ja Salo-Loimaan osas-
ton sihteeri) toimi 
kokouksen sijteerinä 
ja Tapani Åhlman on 
vakiintunut kokouspu-
heenjohtajaksi. KUVA 
Kari Nummila.
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Raine Narva kertoi Osasto Majevskin yllätyshyökkäyksestä ja 
tuhoamisretkestä Muurm asnkin radalle. Rainen isä Toivo V. Narva 
oli mukana retlkellä. Raine on kertonut retkesä tuhansille kuulijoille 
ympäri maata. KUVA Kari Nummila.

Heikkilän sotilas-
koti on nimensä 
mukaisesti tärkeä 
"tukikohta" jossa 
aluksi nautittiin 
tulokahvit ja ko-
kouksen jälkeen 
ruokailtiin sotilas-
kodissa. Tarjoilun 
sujumista valvoo 
sotilaskotisisar 
Heli Jukala. KUVA 
Kari Nummila.

täytyy pitää yllä. Yhtenä keinona on mukanaolo elä-
keläisten ”liikuttajassa# Aarnen tallissa.

Killan syysvuosikokous pidettiin Heikkilässä 
17.9. 2016

Vuosikokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuun-
nitelman ja talousarvion. Jäsenmaksut pysyvät en-
nallaan: miehet 20 euroa ja naiset 10 euroa. Killan 
hallitukseen valittiin Pekka Aakula erovuorossa ol-
leen Arto Walleniuksen tilalle. Autojoukkojenliiton 
hallitukseen valittiin Keijo Häkkinen. Liiton vuosi-
kokousedustajat ovat Voitto Suvila, Antti Ahola ja 
Björn Ahti. Tilintarkastajiksi valittiin Lasse Jaatinen 
ja Arto Roinila.

Vuosikokouksessa esitelmöi Raine Narva isänsä, 
sodanajan rintamakirjeenvaihtajana eli TK-mie-
henä toimineen Toivo V. Narvan ja muun joukon 
(1600 miestä ja 250 hevosta) rankasta, osasto Ma-
jevskin yllätyshyökkäyksestä Muurmanskin radalle 
14. – 23. tammikuuta vuonna 1942.

Joukko jaksoi kuunnella hievahtamatta Rainen 
yli tunnin kestänyttä esitystä, johon kuului puheen 
lisäksi kuvia ja musiikkia. Raine jatkaa esityksiään, 
joita on kuullut jo yli 2000 henkeä. Lounais-Suo-
men ”kiertueellaan” hän  piti kolme esitystä. Turun 
lisäksi hän puhui Salossa ja Laitilassa. Loimaalais-
syntyinen Raine  asuu Kouvolassa ja hän kiertää 
ympäri maata puhumassa ilma kulukorvauksia sa-
nonen, että hän maksaa näin kunniavelkaansa ve-
teraanipolvelle, jonka valtavin uhrauksin isänmaa 
säilyi itsenäisenä ja vapaana!

KARI NUMMILA
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Kaarinan Autokoulu 
- Ajokortti- ja liikenneturvallisuuskoulutukset

- Ammattipätevyyskoulukset (myös perustaso)

- Lääkärin määräämät ajotaidon arvioinnit

Vastuullista liikenneturvallisuustyötä jo vuodesta 1972!

040 7401827
Oskarinaukio 3 C

www.kaarinanautokoulu.fi
hemmo.sankari@kaarinanautokoulu.fi

ISO 9001

SERTIFIOITU
LAATUJÄRJESTELMÄ
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Ei ole liioittelua puhua Örön valloituksesta. 
Kun yli 70 kiltalaisen vahvistettu joukkue 
vaelsi Örön tsaarinaikaisilla tykkiteillä tai 

nummilla, meidät kyllä huomattiin, vaikka lii-
kuimmekin sivistyneesti ja meluamatta. Oli elo-
kuun 25. päivä ja upea retkisää niin merellä kuin 
maalla.

 Suljettuna sotilasalueena sata vuotta ollut Örön 
linnakesaari avattiin viime vuonna yleisölle. Saa-
ri kuuluu osana Saaristomeren kansallispuistoon 
mutta alun perin Örö oli osa Pietari Suuren Me-
rilinnoitusta, joka rakennettiin vuosina 1915-1917 

pääkaupunki Pietarin suojaksi. Suomi oli silloin 
vielä Venäjän autonominen osa. Maamme itse-
näistyttyä Örö toimi puolustusvoimien rannikko-
linnakkeena vuoden 2014 loppuun. 

 Etenimme Turusta Kauko Kaskisen ohjasta-
malla supersuurella Muurisen bussilla ja loimaa-
laiset Loimaalta vähän pienemmällään. Kasnäsista 
suuntasimme kolmen vartin merimatkalle Daniel 
Wilsonin kipparoimalla m/s Sysselillä, johon nip-
pa nappa mahduimme kaikki.

 Tukikohtanamme saarella oli ns. 12 tuuman ka-
sarmialue, jossa parinsadan varusmiehen kasar-
mi oli muokattu viidenkymmenen hotellivieraan 
tarpeisiin ja tasokkaaksi ravintolaksi. Daniel johti 
meidät jalkapatikassa kierrokselle, johon kuului 
sekä saaren historiaa että luonnontiedettä. Jotkut 
vuokrasivat polkupyörän, joskin aikanaan vanki-
työvoimalla nupukivin katetut tykkitiet Lyhyt ikävä 
ja Pitkä ikävä olivat hieman vaikeita poljettavia. 
1910-luvulta peräisin olevia kivettyjä teitä saarella 
on kaikkiaan 10 kilometriä.

Kun Autokilta Örön valloitti

Melkein kaikki Örön rakennukset ovat Venäjän vallan ajalta, 
niin tämä parinsadan varusmiehen kasarmikin, joka nyt on 
saneerattu hotelliksi 50 vieraalle. 

Oli niin pieni kamera, että vain 30 prosenttia Örön matkalaisista mahtui kuvaan. Jokainen tuntekoon itsensä. Taustalla on retkeilymajaksi muuttunut 
entinen toimisto, joka alun perin oli vuonna 1916 valmistunut upseerien kasinoksi.
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 Tuo kasarmialueen nimi tulee järeästä 12 tuu-
man Obuhov-merikanuunasta, jonka putken hal-
kaisija on siis 305 milliä. Pelkkä putki painaa 50 
tonnia puhumattakaan tykin muista rakenteista, 
jotka on pakattu betonoidun kasematin sisään. Ty-
kin lukkokin painaa 2000 kiloa ja ammus 450 ki-
loa. Se kantaa reilusti 40 kilometrin päähän. Tykin 
käyttämiseen tarvitaan 38 miestä. Järeitä lukuja. 
Pääsimme tutustumaan kasematin sisään ja kii-
peämään myös katolle, josta kymmenen kilometrin 
päässä sijaitseva Bengtskärin majakka näkyi niin 
hyvin, että kunnon teleobjektiivilla siitä olisi saa-
nut valokuvan.

 Pietarissa vuonna 1914 valmistettuja Obu-
hov-tykkejä oli Örössä alun perin neljä, mutta 
1930-luvulla kaksi niistä siirrettiin Kannakselle 
Säkkijärvelle. Heinäkuun 26. päivänä 1941 Örön 
tykit tulittivat Bengtskärin valtausta yrittäneitä 
neuvostojoukkoja. Hanko oli tuolloin Neuvosto-
liiton tukikohtana ja Bengtskäristä pystyttiin seu-
raamaan vihollisen liikennettä. Öröstä ammuttiin 
myös Hankoon. Saaren eteläkärjen kuuden tuu-
man patterialue ja pohjoiskärjen linnoitteet ovat 
edelleen puolustusvoimien hallussa, samoin lukui-
sat ilmatorjunta-asemat.

 Örön järeällä tykillä ammuttiin aikakirjojen 
mukaan viimeisen kerran heinäkuussa 1971, mutta 
se on pidetty käyttökunnossa. Ehkä sillä joskus 
vielä ammutaan ns. saluuttilaukaus eli paukku il-
man kranaattia.

 Retkellämme mukana ollut Erkki Sula palveli 
varusmiehenä Örössä 1961, jolloin Obuhovilla oli 
vielä ammuttu. Hän kertoi, että kasarmialueen 
kaikki ikkunat irrotettiin särkymisvaaran takia. 

Niin luja oli täräys, että kasarmilla kiväärit olivat 
pudonneet telineistään.  

 Vallankumous vei Suomen rannoilta Venäjän 
linnoitusmahdin. ”Eivät siinä linnoitteet auttaneet, 
kun Lenin matkustikin junalla”, veisteli Daniel 
Wilson.

 Nähtiin myös kylmänkukka, jota ainoana Suo-
messa on vain Örössä ja sielläkin vain muutama 
yksilö. Se on ankarasti suojeltu. Kasvit olivat nyt 
varsin vaatimattomia, koska kukinta-aika oli ohi. 
Sen sijaan rantasappi, jota Wilson nimitti rantasi-
napiksi, kukki vielä komeasti violetinpunaisena. 
Suola-arho rannalla suikersi vaatimattomana ja 
matalana. Kukinta-aika oli silläkin ollut jo keski-
kesällä.   

JARKKO HEINO   

Autokillan retkeilijät Obuhov-tykin kasematin ovella. Kohta mennään 
sisään. Vasemmalla oppaamme Daniel Wilson. Eturivissä kuuntelevat 
muiden muassa Tapio ja Nenne Lindberg sekä lippa silmillä Antti 
Joutsela.

12 tuuman Obuhov-tykin vaihtoputki on hankala siirreltävä, sillä se 
painaa 50 tonnia ja on lähes 16 metriä pitkä. - Putki tulisi vaihtaa aina 
150 laukauksen jälkeen, mutta taistelutilanteessa niillä on ammuttu 
jopa useita satoja laukauksia, kertoo mainio oppaamme Daniel Wilson. 
Kuvan vaihtoputki on käyttämätön.

Kaksi iloista Anttia m/s Sysselin yläkannella, vasemmalla Joutsela ja 
oikealla Ahola, retkemme ansiokas järjestäjä. 
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Tuttuja syksyn merkkejä AJK:n ohjelmassa.
Autoliikkeiden tutustumisvuorossa oli paikkakunnan 
tuorein Autotalo Pelttari  Raisiossa.

Aluepäällikkö Risto Savolainen otti meidät sydä-
mellisesti vastaan kahvitarjoilun merkeissä ja kertoi 
autotalonsynnystä Paneliasta tähänpäivään.

 Vuosien aikana on myyty yli kahtakymmentä eri au-
tomerkkiä ja Raision myynnissä on  tällä hetkellä neljä 
automerkkiä sekä myös merkkihuolto.

 Suurkiitos Autotalo Pelttarille ja eritoten Aluepääl-
likkö Risto Savolaiselle  vieraanvaraisesta esittelystä ja 
vastailuista kysymyksiimme.

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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Porin prikaati tunnetaan hyvin nykyaikaisena 
ja uudistusmielisenä varuskuntana, jossa jat-
kuva koulutus ja kehitys on osa jokapäiväistä 

toimintaa. Liikennekasvatuksen koulutuspäivät 
uusimmalle saapumiserälle järjestettiin Porin pri-
kaatin Esikunnan antaman käskyn mukaan Niini-
salossa 23.8 ja Säkylässä 24.8.2016. Tapahtuma 
oli osa varusmiehille annettavaa turvallisuuskou-
lutusta ja samalla luontevaa liikennekasvatusta, 
johon osallistuivat kaikki Porin prikaatin saapu-
miserän 2/16 varusmiehet ja -naiset johtajineen.  
Tapahtuma toteutettiin varuskunnan tiloissa yh-
teistyössä Autojoukkojen Turun Kilta ry:n koulut-
tajien järjestämillä rasteilla. Varusmiehet pääsi-
vät omakohtaisesti kokeilemaan turvavyökelkkaa 
ja sen antamaa äkkipysähdystä 7 km/h nopeudes-
ta. Seuraavalla rastilla turvavyövaaka näytti hen-
kilöön kohdistuvan törmäysvoiman 50km/h no-
peudessa kiinteään esteeseen törmättäessä. Jottei 
asia unohtuisi, jokaiselle annettiin kirjattukuitti 
muistoksi rastilla käynnistään. Kännilasit silmillä 
kulkien pingispallon asettaminen merkkitolpan 
päähän herätti taas hilpeyttä ja ihmetystä vasta-
ten liikkumista 1,5 promillen humalassa. Kun la-
sit poistettiin silmiltä, henkilö oli taas ”selvä” ja 
hymyillen valmis vaikka minkälaisiin tehtäviin. 
Turvavyön merkitys yhtenä tärkeimmis-
tä turvavarusteesta kaikenlaisissa moot-
toriajoneuvoissa myös takapenkillä tuli 
kaikille selväksi.  Liikenneturvallisuusluennot 
multimedia-esityksineen pidettiin auditorioissa 
50 – 130 henkilöiden ryhmissä.  Niinisalos-

Liikennekasvatusta Porin prikaatissa
sa kävi koulutuspäivän aikana 619 varus-
miestä, joista oli naisia 15 henkilöä. Seuraavana 
päivänä Säkylän Huovinrinteellä 574 varus-
miestä (naisia oli 7henkilöä) sai samanlaisen 
koulutuksen. Osa kouluttajista yöpyi varuskun-
nassa ja oli mukana molempina koulutuspäivinä.

Lähestyvän syksyn moninaiset vaarat lii-
kenteessä lisääntyvät! 

Lämpötilat laskevat, pimeys lisääntyy, sumua, 
”mustaa jäätä”, räntää, lunta ja liukkautta sekä 
kaikkia näitä! Hitaasti liikkuvia, leveitä ja suuria 
maatalousajoneuvoja kulkee teillä. Hirvet ja peu-
rat liikkuvat erityisesti aamuin ja illoin. Tarkkaa-
vaisuuden lisääminen ja ajonopeuden vä-
hentäminen auttavat selviytymään syksyn 
ja talven vaativista ajo-olosuhteista.  Lähde 
liikkeelle ajoissa ja varaa aikaa enemmän yllättä-
viin tilanteisiin ja mahdollisiin viivytyksiin. Valo-
jen ja renkaiden kunto, näkyminen ja näkyväisyys 
korostuvat pimeillä ja liukkailla teillä. Kuljetta-
jan ajokunnon ylläpito on yksi tärkeimmis-
tä asioista. Riittävä lepo poistaa väsymyksen ja 
univelat. Oikea-aikainen ravinto ja sopivat tauot 
auttavat jaksamaan ja jatkamaan matkaa.  Muista 
valmistautua ja keskittyä ajamiseen! Oikea 
asenne auttaa ymmärtämään myös muita tiellä 
liikkuvia. Hyvää ja turvallista matkaa kaikille 
lehtemme lukijoille!

 Kouluttajien puolesta tervehtien, Yrjö S. Kaa-
salainen, Autojoukkojen Turun kilta, hallituksen 
jäsen, liikenne- ja koulutustoimikunnan puheen-
johtaja
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Škodat myy

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15

Huolto: 020 777 2406
Varaosat: 020 777 2407

Automyynti: 020 777 2430

Piiskakuja 10 Turku    

dieseltekniikan
edelläkävijä
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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

Raision Lukko Oy
Tasalanaukio 10, 21200 Raisio

Puh. 02-4387151
www.raisionlukko.fi 

Avoinna ma-pe 8.00-16.30
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Leiri oli jälleen ohjelmaltaan erittäin moni-
puolinen. Kyseessä oli 42. kerta vuosittain 
järjestettynä. Leiri pidettiin Hovilan maas-

tossa, jossa leiri on pidetty aikaisempinakin 
vuosina useita kertoja. Alue oli muuttunut huo-
mattavasti aikaisemmista ajoista, koska sieltä 
oli kaadettu huomattava määrä puita pois. Täksi 
viikonvaihteeksi oli luvattu lämmintä poutasäätä. 
Majoituimme asuntovaunuilla/-autoilla ja Hovi-
lan sekä Nokkalan sisätiloihin. Leiri avattiin vi-
rallisesti lipunnostolla ja lipun nostajina toimivat 
Jorma Lintunen ja Kauko Saarinen. Ho-
vilan sisätiloissa oli perinteinen tulokahvitilai-
suus.   Tämän jälkeen oli vuorossa saunominen, 
käytössä oli iso miehistösauna Jalmari ja näi-
nollen yhteinen ns. uikkarisauna. Perjantai-illan 
päätteeksi olivat Marko Lintusen karaokelaitteet 
ahkerassa käytössä Jorma Lintusen toimiessa 
käyttäjänä sekä tauolla tietysti makkaran paistoa. 
Etuteltassa oli omat soitannat hanuristi Vesa 
Berggrenin tahdittamina aina pikkutunneille 
asti

Lauantaiaamu aloitettiin lipun nostolla, herne-
keiton keittämisellä ja noptelkivääri ammunnalla. 
Nyt olikin käsillä leirin kohokohta kun tarjolla oli 

leirillä keitettyä hernekeittoa lisukkeineen, jonka 
olivat tehneet Minna Lintula ja Marika Aho-
la. Kilpailutoiminta jatkui ketjun ja tikan heitolla. 
Olimme Marko Lintusen järjestämällä ajelulla 
maastossa maastokuorma-auton lavalla tiukasti 
turvavöillä kiinni kun auto meni kallioita ylös ja 
alas. Ajelun jälkeen alueelle tuli Sotilaskotiauto 
josta ostettiin tietysti munkkikahvit. Seurasi perhe-
kilpailu jossa kysymyksiä oli liikenteestä, tunnistus 
tehtävä lehtipuiden tunnistaminen sekä pallojen 
heitto ämpäriin. Ennen palkintojen jakoa Uolevi 
Sillanpäälle luovutettiin hänelle myönnetty au-
tomiesristi. Palkintojen jako oli varmaan lapsille 
päivän huipentuma kun kaikki lapset palkittiin ja 
erityisesti kaksi vuotias Oiva sai ruohonleikkurin. 
Palkinnot oli lahjoittanut Hankkija Huittinen, Au-
totalo Pelttari, Huittisten Laatuauto Oy, Huittisten 
Sähköpojat, Kesport Huittinen, Kiviniityn Auto-ja 
Maatalouskonehuolto, Varaosaliike J. Sarin Oy ja 
Veikon Kone Huittinen.  Kilpailupölyt saunottiin 
pois ja tietysti uitiin Raasijärvessä, jonka vesi oli 
jo vähän syysviileätä. Saunomisen jälkeen oli vuo-
rossa Lintulan, Aholan ja Roivaisen perheiden 
järjestämänä ”lättykarnevaalit” taisi siinä mennä 
ämpärillinen taikinaa. Lauantai-illan päätteeksi oli 

Perheleiri Raasissa 19 - 21.8.2016

Perheleirin osanottajia. Kuva Heli Lintunen
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Porin osaston 
syyskokouksen infoa
Osaston syyskokous pidettiin Porissa 12.9.2016 
Porin Autoteknillisen Yhdistyksen toimitiloissa ja 
läsnä oli 13 kiltaveljeä. Osaston puheenjohtajak-
si valittiin edelleen Pekka Aakula ja hallituksessa 
jatkavat Timo Hörkkö, Yrjö Kaasalainen, Jukka 
Männistö, Ilpo Päivömaa, Uolevi Sillanpää ja Kei-
jo Viinanen. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksyttiin. Osasto tulee toimineeksi 
50 vuotta vuoden 2017 keväällä ja juhlat päätettiin 
pitää Porissa 6.5.2017 Juhlatalo Rantakartanossa, 
merkitse kalenteriisi ja tule juhlistamaan osaston 
toimintaa.

myös karaokelaulua ja vähän tanssiakin.
Sunnuntai oli leirin purkupäivä ja halaukset 

yhdessä vietetystä viikonvaihteesta. Tämän ker-
taisella leirillä oli osanottajia yli kolmekymmentä 
ja he edustivat kolmea leirisukupolvea nuorin 2 ja 
vanhin 88 vuotias. Lähes helteinen sää helli lei-
riläisiä koko viikonvaihteen ajan ja mikä onkaan 
hienompaa kuin viettää viikonvaihde hyvässä 
seurassa järven rannalla. Kiltalaiset tulkaa leirille 
edes käymään ja vaikkapa syömään hernekeittoa. 
Samalla voitte todeta kuinka upea paikka meillä 
on käytössä. 

Kiitos teille kaikille mukana olleille, leiri oli 
jälleen onnistunut. Erityiset kiitokset ansaitsevat 
tietysti Lintulan, Aholan ja Roivaisen perheet se-
kä solistit. Suuret kiitokset Porin Prikaatille, joka 
mahdollisti leirimme vieton Raasissa.

KAUKO S

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

LähiTapiolan vakuutuksista saat myös Bonusta!

www.ajkturku.net

VETOAKSELI  4 / 2016 18 Tapahtumauutiset



®
HYVÄÄ RUOKAA SOPPATYKEISTÄ!
Chef Rôtisseur Matti Niemelä +358 400 400857

info@ah-matti.fi

.FI

Varsinais-Suomen Viestikillan puheenjohtaja Erk-
ki Renbergin pyynnöstä olin auttamassa heidän 
Killan 13-14.8 2016 järjestämän perinneradiopäi-
vien näyttelyn tavaroiden kuljetuksessa h-autolla 
peräkärryineen Liedon Museolle Nautelankoskelle 
ja takaisin Turkuun.
 Osallistuin samalla sunnuntaina ohjelmassa 
olleisiin esitelmiin. Leo Pajuvirta kertoi lyhyesti 
perinneradiopäivien historiasta. Antero Tanninen 
esitelmöi Kyynel-radiosta, jollaisella kaukopartio-
miehet pitivät sodissamme kotirintamalle yhteyt-
tä. Paristo-ongelmat olivat järjestelmän heikkous.
Sanomien salauksessa käytetty ALLU-järjestelmä 
toimintaperiaatteineen tuli selvitetyksi. Leo Salo-
nen puhui Viipurin radiomiinoista, niiden rakeen-
teesta ja toimintaperiaatteista. Puolustusvoimien 
radiotiedustelumiehet saivat kuitenkin asian rat-
kaistuksi ja niinpä Säkkijärven polkka soi tauotta 
radiossa noin 1500 kertaa estäen uudet räjähdyk-

Toimintaa yli kiltarajojen

Varsinais-Suomen Viestikilla 
perinneradiopäivät Liedon Museolla 
Nautelankoskella 13-14.8 2016
Sotilasradionäyttely: VPFK; Kyynelradiot M4, M5, 

M11, C-radio, D-radio, Bertta Severi
Luennot
Radiotoimintaa 01 1AX:ään, Jouko Lehto 

(OH1NN), Viestikillan sihteeri
Asema oli lähettävä ja vastaanottava radio ICOM 

718, teho100W
Antenni 80m dipoliantenni, 
antennin narut ammuttiin 
ylös puihin jousella.
Radioaseman perustamis- ja 
purkaustöissä Erkki Renberg, 
Jouko Lehto, Rauno Kekäläi-
nen ja Kauko Kaskinen

ERKKI RENBERG

Varsinais-Suomen Viestikillan pu-
heenjohtaja Erkki Renberg ja sihteeri 
Jouko Lehto katselevat esillepantua 
radiokalustoa 14.8 Liedon Museolla 
Nautelankoskella

set. Eipä tiennyt Lasse Pihlajamaa säveltäessään ko 
kappaleen, että tällä oli merkittävä osuus Suomen 
sotaponnisteluissa. Estelmässä tuli esille, että nuori 
luutnantti Lauri Sutela ( myöh. puol.voim komenta-
ja ) itse henkilökohtaisesti irroitti Kuukaupin sillan 
kannattimien alta löytyneen räjähdyspanoksen sy-
tyttimestä.

Sunnuntain luentoihin osallistui kolmisenkym-
mentä kuulijaa, päivien ajaksi oli pystytetty radio-
asema, johon tuli 25 yhteydenottoa.

KAUKO
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JLR Service
Orikedonkatu 12
20380 TURKU
Puh. 043-2113685

Erikoisalaamme ovat:
- Jaguar
- Land Rover
- VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley)
- BMW

Autojen huollot 
ja korjaukset.
Autojen huollot 
ja korjaukset.
Autojen huollot 
ja korjaukset.

WIKLUNDIN APTEEKKI
Kauppiaskatu 7-9, 20100 Turku

Puh. (02) 284 4455, Fax (02) 284 4450
www.auraapteekki.fi

• Bonusta S-Etukortilla ilman reseptiä myytävistä tuotteista

• Helppo tulla, ei kynnyksiä eikä portaita, sopii myös liikuntaesteiselle

• Nopea palvelu, ammattitaitoiset farmaseutit käytössäsi

• Monipuolinen lääkkeiden yhteensopivuuden testaava ohjelma. 
Kanta-asiakkaana voit tarkastuttaa lääkkeittesi yhteensopivuuden 
apteekissamme ilmaiseksi.

• Kanta-asiakkuus kannattaa

TULE KÄYMÄÄN, NIIN KERROMME LISÄÄ ASIAKASEDUISTAMME!

Avoinna kuten SOKOS WIKLUND

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

Web-väri (RGB)
sininen:
R  = 1
G  = 31
B  = 74VETOAKSELI  4 / 2016 20 



Autojoukkojen Turun killan Salon-Loimaan osas-
ton järjestämissä syksyn fillarikisoissa oli mukana 
taas satamäärin alakoululaisia saamassa valistusta 
niin liikennesäännöistä, oikeasta asenteesta liiken-
teestä ja tietoa muun muassa niin sanotusta kana-
munakypärästä; se on niin suojaava, että kypärän 
pudotessa metrin korkeudella siinä oleva kanan-
muna pysyy vielä ehjänä.

Kypärän merkitys on suuri mahdollisessa on-
nettomuustilanteessa, kun tiedetään, että ihmisen 

Fillarikisassa taas
satoja koululaisia

 kuvassa Kauhanojan koulun 1 luokan oppilaat. Voitto ja Tapani seuraa, lähdössä Mikko Suvila. Kuva: Kalevi Suvila.

kallo pään sivuilla paikoin on suunnilleen yhtä 
ohut kuin kananmunan kuori!

Oppilaat olivat taas kerran hyvin innokkaita ja 
motivoituneita näin kisoissa. Opettajakunta esitti 
myös kiitollisuutensa ja tyytyväisyytensä tällai-
sesta opetuksesta, johon kouluilla itsellään ei ole 
useinkaan oikein omia mahdollisuuksia, Voitto 
Suvila kertoo.

Loimaan kaupungin ala-asteelta mukana oli 
386 oppilasta, Loimaan Hirvikosken koulusta 185 
oppilasta, Perttelistä 120 oppilasta, Kauhanojalta 
125 oppilasta. Lounais-Suomen aluekisoissa Hir-
vikosken koulun joukkue sijoittui kolmanneksi ja 
Pertteli viidenneksi. Hirvikosken koulu pääsee ensi 
keväänä lajin SM-kiosihin Turkuun.
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VUODEN
TAKUU3TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN

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.

Rehellinen auto.

www.dacia.fi 

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 ominai-
suuksia hinnalla, jolla sille ei yksinkertaisesti ole kilpailijoita. Samalla se osoittaa, 
että järjen käyttäminen ei ole välttämättä tylsää.

Alk. 
17 599 €

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

Puh: 0400530306 

J o u s t a v a a 
m a t k a n t e k o a

V u o l a l t a !
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Lohja Tytyrin kaivos 

VETOAKSELI  4 / 2016  23 

Autojoukkojen Turun Kilta järjesti 6.10 lin-
ja-automatkan Uudellemaalle, jossa en-
simmäinen kohteemme oli syvällä maan 

uumenissa sijaitseva Tytyrin kaivosmuseo. Suo-
malaisen kaivosteollisuuden juuret ulottuvat 
Lohjalle, jonne Ojamon alueelle syntyi maamme 
ensimmäinen rautakaivos 1500-luvun puolivä-
lissä. Nykyisen Lohjan keskustan läheisyydessä 
Tytyrin alueella tehtiin ensimmäiset kalkkikivi-
louhinnat v. 1897. Teollinen vuorityö aloitettiin 
v. 1911 avolouhoksella Lohjan järven rannassa, 
maanalaiseen louhintaan siirryttiinv.1956.

Tytyrin kaivosmuseo avattiin toukokuussa 
1988. Museo sijoittuu aitoon ympäristöön, yhä toi-
minnassa olevaan, 110 metrin tasolle maan alle. Pi-
halla seisova kaivostorni on 70 metrin korkuinen.

Saimme toimistolta kypärät päähämme ja 
alas kaivokseen ajettiin pikkubusseilla. Opasau-
to edellä kuljettajanaan JUSSI KAMPPINEN ja 
minä perässä, tosin minulta kysyttiin uskallanko 
ajaa ja uskalsinhan minä.   Jokunen retkeemme 
osallistuneista siirtyi opasauton kyytiin, olihan 
kokemus! Isolla bussilla ei sinne olisikaan mah-
tunut ajamaan.

Kaivosmuseossa voi kokea aitoa tunnelmaa  

hämärillä, viileillä (noin 7-8 asteen lämpötila ) ja 
kosteilla kaivoskäytävillä sekä tutustua entisessä 
kaivospajassa kaivoksen toiminnassa käytettyyn 
kalustoon, poriin, kaivosvaunuihin ja dumpperiin 
( olisi saanut ostaa 1 euron kilohintaan, ja dump-
perissa kun oli niitä kiloja 30 tonnia ja rapiat niin 
meiltä jäivät kaupat tekemättä. Mukana olevat 
yhteisetkään käteisvarat eivät olisi lähimainkaan 
riittäneet! ) Mielenkiintoinen ja asiantunteva opas-
tus  kesti reilut pari tuntia, jona aikana saimme 
nähdä kaivoskoneita dumppereita ja kuiluja, sekä 
kuulla entisaikojen kaivosmiesten raskaasta työstä. 
Kierros huipentui 100 metriä leveän ja 100 metriä 
syvän maanalaisen louhoksen  äärellä esitettyyn 
valoshowhun.

Nykyisin kalkkia louhitaan 350 metrin syvyy-
dessä parinkymmenen miehen voimin. Vielä 1970- 
luvulla kaivoksessa työskenteli n 150 henkilöä. yYli 
60 kilometrin mittainen tunneliverkosto risteilee 
järven ja osittain kaupungin alueiden alla.

Kaivoksessa toimii myös juhlatila TYTYRISALI, 
jota voi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin. Salissa on 
filmattu JOULUTARINA-elokuvan joulupukinpaja 
kohtaukset.

Kaivosluolissa elää lepakoita!

Reissu; jolla Kauko sai kätellä kuningasta
Tapahtumauutiset
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Vierailijoita ei enää lasketa alas kaivosvaunul-
la,todettu liian vaaralliseksi.

Ylös voi halutessaan kiivetä jalan sadat portaat, 
mutta me tyydyimme bussikyytiin.

Tytyrin kaivosalueella toimii myös Kone Oy:n 
hissien testilaboratorio. Täällä testataan 380 met-
rin korkuisessa kuilussa nopeakulkuisia korkeisiin 
rakennuksiin tarkoitettuja hissejä. Pikkubussiaje-
lut alas kaivokseen loppuvat kun Kone Oy saa val-
miiksi  hissikuiluun asennettavat siviilihissit, joista 
yksi on tarkoitettu museon käyttöön

Ja sitten se Kuninkaan kättely. Asiantuntevana 
ja huumoria viljelevänä sekä miellyttävänä oppa-
namme toimi nimittäin JARMO KUNINGAS, joka 
ylhäällä toimistossa kypärien palautuksen jälkeen 
kiiteltiin, annettin Vetoakseli 3/2016- lehti luetta-
vaksi ja KÄTELTIIN hyvästiksi. Ja tietenkin tapaus 
ikuistettiin kameralla! 

Päivä oli kulunut jo yli puolenpäivän ja me siir-
ryimme moottoritien kupeessa olevalle ABC-ase-
malle ruokailemaan. Emme nauttineet pitkää 
lounasta, vaan jatkoimme matkaa Nummelle; 
suoritimme pikaisen katsauksen Sisustustavara-
talo Kasvihuoneen laajaan ja runsaaseen tavara-
paljouteen.

Siirtymäaikaa kolmanteen kohteeseen oli ru-
saasti ja niinpä mutkan kautta suoraan ajoimme 
tasan sovittuna aikana Kovelan traktorimuseoon.
Paikalla olikin isäntämme Erkki Karhu odottele-
massa meitä, olihan siellä muitakin karhuja, mutta 
ne olivat puusta veistetyt mutta näköisiä.

Matkassa mukana ollut naisväki pääsi tutustu-
maan nykyiseen päärakennukseen vuodelta 1924 
ja siellä toimivaan käsityömuseoon. 

Kun tilalla luovuttiin karjanpidosta 1970-luvulla 
niin navetta tyhjeni. Museon kokoelmat alkoivat 
karttua, kun Eero ( nyt jo edesmennyt ) ja Erkki 
Karhu päättivät silloin entistää isänsä 1936-malli-
sen Fordin. Puuttuvia autonosia metsästäessään he 
ostivat vanhan traktorin ja maamoottorin, ja tästä 
alkoi keräily. Ja tavaraa alkoi kerääntyä navetan 
kahteen kerrokseen ja nykyisin juuri valmistunut 
80 metriä pitkä hallikin on täynnänsä maatilan 
töiden helpottamiseksi kehitettyjä laitteita ja ko-
neita.Traktorikokoelmassa löytyy mm paraislaisen 
Nils Erikssonin konepajan valmistama puurunkoi-
nen traktori varustettuna 1928-mallisen T-Fordin 
moottorilla. Tällaisia traktoreita ko pajalla raken-
nettiin nelisenkymmentä kappaletta.Traktorit ja 
puimurit ja monet hevosvetoiset hommat käytiin 
läpi ja monella mukanolevalla oli jopa henkilökoh-
taisia käyttökokemuksia. Aina väliin saatiin Erkki 
Karhun selostuksia mikä peli esim oli mistäkin 
hankittu. Tosi kiinnostava ja paljon aikaavievä tu-
tustumiskohde.Kartanolla on vuosittain ollut elo-
kuun toisena viikonloppuna perinnepäivät , jolloin 
monet vanhat koneet on  herätetty henkiin ja niillä 
on suoritettu niitä töitä, joihin ne ovat vakmiste-
tut. Aika kului kuin siivillä, isäntämme kiitettiin ja 
me ajoimme läheiseen Rantaravintola Lahnajär-
veen, kun alkoi tuo kahvihammaskin itsekullakin 
kolottaa. Paikka oli remontoitu, ihan kiva ja siisti 
sekä erittäin ystävällinen palvelu, jäi kyllä mieleen. 
Loppumatka sujuikin sitten jo ihan rutiinilla. Ki-
va päivä, sääkin suosi, hyvät kohteet ja oppaat, ja 
ennenkaikkea mukava samanhenkinen porukka 
niin tässä ne ainekset ovatkin hyvälle kiltareissulle.

KAUKO

Tapahtumauutiset



Autojoukkojen Turun Kilta ry järjesti tutustumis-
matkan 27. 10 otsikon vihjaamalle paikkakunnalle, 
Laitilaan. Meidän piti päästä  munapakkaamo MU-
NAXiin, mutta ko pvm:llä tj Janne Torikka oli esty-
nyt Virossa olevien munamessujen takia vastaanot-
tamasta meitä vierailulle, ehkä joskus myöhemmin 
onnistuu paremmin. 

Niinpä ensimmäinen kohteemme oli pitkään 
Pilkingtonina tunnettu mm hyötyajoneuvojen lase-
ja valmistava yritys. Nykyisin japanilais omisteisen 
firman nimi on NSG Pilkington Automotive Laiti-
lan Tehdas. Saimme nähdä ja kuulla Heli Niemisen 
paljon asiaa sisältävän diasulkeisen kahvittelum-
me lomassa. Muutamia kysymyksiä ja turvaohjeet 
kerraten menimme tehdaskierrokselle. Kyllä siellä 
valmistui monennäköisiä ja -kokoisia laseja jopa 
yksittäin tai muutaman kappaleen sarjoissa. Ja uu-
nit olivat kuumia, vähän yli 600 astetta. Tehtaalla 
on todella hyvä tilauskanta ja uutta työvoimaa on 
palkattu lisää henkilöstön määrän ollessa noin 280. 
Laatu pidetään korkealla tasolla jatkuvilla tarkas-
tuksilla ja testauksilla. Vientiin menee suurin osa 
tuotannosta. Tehdaskierroksen jälkeen palasimme 
vielä neuvottelutilaan, jossa muutamat tiukat kysy-
mykset. Emäntämme Heli Nieminen kiitettiin Kil-
tamme historiikilla ja edellisellä Vetoakselilehdellä. 
Siirryimme kurssikeskus Innovaan lounasruokala 
Wilhelmiina&Waltteriin ylläpitämään saavutettuja 
linjoja eli ruokaulemaan. Ruoka oli hyvää ja sitä oli 

Matka ”munapitäjään ”
vähintäinkin riittävästi. Täältä ajettiin jätekuljetus-
liike M Helistölän varikkoalueelle.Markku Helistö-
lä toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoili yrityksen 
historiaa, Firma on perustettu 1980 yhden miehen 
ja yhden kuorma-auton voimin. Tällä hetkellä on 12 
yksikön vahvuinen monipuolinen kuljetuskalusto. 
Jätettä siis nykyisin uusioraaka-ainetta kuljetetaan 
ja lajitellaan niin, ettei kaatopaikoille päädy juuri 
mitään. Teimme isännän opastuksella alueella ja 
halleissa kierroksen. Näimme jonkun kuljettajan tal-
teenottaman vanhan mopon "raadon", mutta oliko 
se Solifer? Näin me ainakin tulimme tähän tulokseen 
kun luettiin pois ne merkit mikä se ei ainakaan ol-
lut. Mukava kohde, tietoon tuli paljon tärkeää asiaa, 
isäntämme kiitettiin Killan historiikilla , edellisellä 
Vetoakselilehdellä lisättynä jäsenanomuskaavak-
keella, ja me seuraavaan kohteeseen, joka oli aivan 
Laitilan keskustassa toimiva moottorkoneistamo 
ja varaosaliike SäLe.  Petteri Soinu otti meidät vas-
taan ja hetikohta menimme koneistamon puolelle. 
Pitkänlinjan koneistamomies Jar Kiveinen kertoi 
tämänpäivän moottorikoneistustarpeen vähenty-
neen huomattavasti ja keskittyneen lähinnä sylin-
terikansien kunnostustöihin.Niinpä siellä näkyi tut-
tuja kansikorjauksessa tarvittavia laitteita  ja koneita 
joukossa käsikäyttöinenventtiili-istukan jyrsintälaite 
Mira sekä paineilmakeskitteinen sähkökäyttöinen 
vastaava Cerdi. Juuri laajennetuissa tiloissa löytyy 
niin sylinterien porauskonetta, hoonauskonetta 

NSG Pilkington kahvilla.
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kuin kampiakselin kaulojen hiomakonetta, präs-
siä ym moottorinosoen kunnostuksessa tarvittavia 
välineitä. Tasapainoituslaitteella on mahdollista ta-
sapainoittaa kampiakselit kuin kardaaniakselitkin. 
Aikaisemmin koneistamossa on ollut 5-6 työnteki-
jää, nykyään pärjätään kahdella. Varaosamyymälän 
puolella on nimikkeitä paljon ja runsaasti. Saimme 
nauttia pullakahvit ennenkuin isäntämme kiitettiin 

tutulla paketilla, kaikki varaosamyyjät ja molemmat 
koneistamon miehet saivat Vetoakselilehden jäse-
nanomuskaavakkeineen kotilukemisikseen. Matkas-
sa mukana oli kaikkiaan 17 kiltaveljeä, joista 2 Po-
rista ! Päivä kului joutuisasti tihkusateisesta säästä 
huolimatta, kotimatka Turkuun sujui turvallisesti, 
kiitokset kaikille.

KAUKO

Jäteh M Helistölä 
Markku Helistölä 
tervehtii.

Pikkubussien 1-22-paikkaa 
ja matkailuautojen vuokraus

ja myynti

Puh. 0400 527121, Jari Mäki
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Jo tavaksi tullut teatterimatka yhdessä L-S Neuroyh-
distyksen kanssa järjestettiin lauantaina 1.10. 2016. 
Matkalle lähdettiin  Tuomiokirkon edestä. Se on 
Turun ja miksei koko Suomenkin keskeisiä paikkoja.

Matka oli niin suosittu, että ensimmäinen lin-
ja-auto tuli täyteen heti. Jonotuslistalle  peruu-
tuspaikoille jäi vaikutusvaltaista väkeä. Järjestäjät 
saivat hankittua  lisää lippuja ja pienoislinja-auton. 
Mentiin niin kuin majakka ja perävaunu. Ensim-
mäistä ajoi Kauko Kaskinen, joka oli hyvin toipu-
nut syntymäpäivistään. pikkubussin ratissa oli Au-
tokomppanian kasvatti … nimeä en muista, olisiko 
ollut syrjälä?

Mekin tulimme kyytiin Mellilän tienhaarasta. 
Tunnistamisen helpottamiseksi olin pukenut päälle 
80-luvun palttoon, jossa olen ennekin AJK:n mat-
koilla esiintynyt (se on kyllä uutena ostettu). Hank-
kijan lippalakkia en voinut käyttää, koska siitä ei saa 
korvuksia alas. Ensimmäinen bussi poikkesi motelli 
Pentinkulmalle. Tauko oli 10 minuuttia, joka riitti 
pikkukuppiin ja käsien pesuun y.m. 

Tampereen työväenteatteriin osattiin ensimmäi-
sellä yrittämällä. Sen sivulla oli vapaana  juuri meille 
sopiva tila. Koska kyseessä oli peruutuspaikka, tuli 
pikkubussi kadun vartta takaperin vähän matkaa. 
Turkulaisten mielestä Tampereella on paremmat 
teatterit. Tamperelaisten mukaan asia on päinvas-
toin!

Kappaleen nimi oli Kilpakosijat. Ylerisö ei saa-
nut osallistua varsinaiseen kilpailuun. Se oli varattu 
näyttelijöille. Kirjoittaja oli Maiju Lassila. Hänellä 
oli monta muutakin nimeä. Hän ei ollut käynyt rip-
pikoulua eikä siten tiennyt oikein itsekään oikeaa 
nimeään. Lienee ollut Algot Untola.

kirjailijalta olisi tullut vielä varmaan paljon tuot-
teita, mutta hän menehtyi vuoden 1918 onnettomis-
sa tapahtumissa Suomenlinnan lautalla.

Näytöskappale kuvasi elämää Savon maassa kai-
keti ennen vuotta 1918. Siinä oli paljon pikkuvarak-

kaita leskiemäntiä (kaiketi lapsettomia). Heille riitti 
kosijoita jonoksi saakka. Samaa tavoitetta haki isän 
ja poikakin. poika sanoi olevansa 33  vuotta , mut-
ta isä oli vanhempi. Rippikoulun käymättömyys oli 
esteenä, mutta onneksi kanttori oli viinaan menevä. 
kaikki kuulemma ovat syntisiä.

Nykynäytelmistä poiketen tässä kirosanat oli-
vat hyvin maltillisia. Saakeli ja perkele olivat ras-
kaimmasta päästä. Osaa näytteli myös härkä, jota 
leskiemäntä kuljetti  markkinoille myytäväksi. Pit-
kästä köydestä huolimatta se ei päässyt näyttämölle 
saakka. Koska leski tuli oheistuotteena, nousi härän 
hinta hyvän hevosen hinnan tasolle.

Isä ja poika eivät onnistuneet. Näytelmä päättyi 
siihen, kun saivat  tietää yhden toisen emännän jää-
neen leskeksi. Innostuivat oitis . Vuorosanoista sai 
kohtuullisen hyvin selvää. Kaikkia en kuitenkaan 
kuullut, sillä en huomannut heti nauraa.

Toinen matkan päätarkoituksista oli ruokailu. 
Melkoinen yllätys oli, että se oli katettu teatteritilaan 
ja vain meille. Ruokaa sai ottaa kahdelta samanlai-
selta puolelta . Oli salaattia ja kirjolohta. Perunat 
oli valmiiksi kuorittuja.  Niitä oli ensiksi keitetty  ja 
sitten vielä päältä paistettu. Oli ruskeaa kastiketta, 
joka kerrankin oli riittävän suolaista. Se on vanhem-
mille ihmisille hyvä, kertoi eräs asiaa tunteva rouva 
bussissa.

Sitten oli ohuita paistiviipaleita . niitä mahtui ai-
ka monta haarukalliseen . Vaalean leivän päälle oli 
meijerivoita.  Se oli hyvin levitettävässä  muodossa 
ja sitä sai salaa otettua paksulti. Jos nyt jonkin puut-
teen haluaisin mainita, niin hapankorppuja ei ollut.

Paluumatkan tauko Pentinkulmalla oli oli 20 mi-
nuuttia. Jotkut ehtivät sikäläiseen karkkikauppaan ja 
tulivat isojen pussien kanssa ulos. Menkää heille ky-
lään! Koska olin valikoitunut takimmaiseen bussiin. 
En kuullut pääbussissa kerrottua kahta vitsiä. Näin, 
että sikäli tämä kulttuurikertomus on vajavainen.

MARKKU LAURINEN

Tampereella teatterissa

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

www.muurinen.fi

www.ajkturku.net

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat 

liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta
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AL-autopalvelukeskus
HARKKA-YHTIÖT

Sijaitsemme ohikulkutien ja 
Turun Ikean risteyksestä noin 
400 metriä Ruskon suuntaan. 
Korinpunojankatu 1, 20320 Turku

- HUOLTO- ja korjaamopalvelut
- Kaikkien ajoneuvojen KATSASTUKSET *)

- PIKAPESU 24H. Myös isot pakettiautot.
- AUTOLIITON PALVELUT. Kartat ja oppaat 
- Kuljetukset, ojastanostot, apukäynnistykset
- ROMUAJONEUVOJEN vastaanottopiste
- Noudamme romuautonne VELOITUKSETTA

02 239 5110
PÄIVYSTYSNUMERO  
Hinaukset 24H

*) Katsastukset hoitaa Katsastus Turku AD Ky. Puh. 050 370 5584
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Ristikon on laatinut Tuuli Rauvola, pitkän linjan ristikon 
tekijä Turusta. Ratkaisu seuraavassa numerossa.

Vetoakseli-ristikko 4/2016
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Edellisessä Vetoakselissa julkaistun ristikon 
ratkaisu.

                      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  

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

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

P T A K L A T A T S E T A
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O
Y TASOA KOTIIN

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

Katso jälleenmyyjät nettisivuiltamme.
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TAMMIKUU
• Autoliike tapaaminen
• Lauluilta Kaarinan 

Autokoulussa
• Kiltailta Heikkilän s. koti 11.1.
• Päivystys 18.1. 
• Päivystys 25.1.
• V - S:n Marsalkka 

Mannerheimin
   muistotilaisuus   

HELMIKUU
• Päivystys 8.2.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 1.2.
• Liikennekoulutus
• Päivystys 15.2.
• Kiltalehti 1/2017, 20.2.
• Päivystys 22.2.

MAALISKUU
• Päivystys 8.3.
• Osastojen kevätkokoukset:
• Pori 6.3. Porissa
• Salo 7.3 Salossa
• Kiltailta Heikkilän s. koti 1.3.
• Kevätvuosikokous. 11.3.
• Päivystys 15.3.
• Teatterimatka
• Päivystys 22.3.
• Päivystys 29.3.

HUHTIKUU
• Päivystys 12.4.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 5.4.
• Kenraalintien marssi.
• Päivystys 19.4.
• Päivystys 26.4.
• Arctic Truck Center 

Malmgårdin kartano

Toimintasuunnitelma 2017
TOUKOKUU
• Päivystys 10.5.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 3.5.
• Aurinko- ja tuulivoimala käynti
• Päivystys 17.5.
• Kiltalehti 2/2017, 20.5
Porin osasto 50 vuotta
• Päivystys 24.5.
• Päivystys 31.5.

KESÄKUU
• Lippujuhlapäivän til. 4.6.
• Ahvenanmaan matka 5-8.6.
• Kotiuttamisjuhlat joukko-

osastoissa
• Päivystys 7.6.
• Killan toimisto suljettu 14.6.
• Killan toimisto suljettu 21.6.
• Killan toimisto suljettu 28.6.

HEINÄKUU
• Päivystys 5.7.
• Päivystys 12.7.
• Reinon päivän risteily 16.7.
• Killan toimisto suljettu 19.7.
• Killan toimisto suljettu 26.7.

ELOKUU
• Killan toimisto suljettu 2.8.
Päivystys 9.8.
Päivystys 16.8.
• Kiltalehti 3/2017, 20.8.
• Liikennekoulutus
• Raasin perheleiri, Jorma 

Lintunen,  18. – 20.8. tai 25. – 
27.8.

• Päivystys 23.8.
Päivystys 30.8.

SYYSKUU
• Päivystys 13.9.
• Osastojen syyskokoukset:
   Pori. 11.9. Porissa
   Salo. 12.9. Loimaalla
• Kiltailta Heikkilän s. koti 6.9.
• Syysvuosikokous. 16.9.
• Päivystys 20.9.
• Päivystys 27.9.

LOKAKUU
• Päivystys 11.10.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 4.10.
• Laivakokous 17. – 18.10.
• Päivystys 18.10.
• Päivystys 25.10.

MARRASKUU
• Päivystys 8.11.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 1.11
• Päivystys 15.11.
• Kiltalehti 4/2017, 20.11.
• Päivystys 22.11.
• Päivystys 29.11.

JOULUKUU
• Kotiuttamisjuhlat joukko-

osastoissa
• Kunniavartiot 

Itsenäisyyskivellä
• 6. ja 24.12.
• Itsenäisyyspäivän paraati 6.12.
• Päivystys 6.12
• Pikkujoulu Heikkilän s. koti 

13.12
• Päivystys 20.12.
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Palvelee sinua Turussa.
www.volvotruckcenter.fi/turku
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If Loistokuskin bonus on
VAHINGON JÄLKEENKIN 75 % 

KATSO OLETKO JO LOISTOKUSKI
loistokuski.fi 
010 19 19 19VAIN

Ifi stä

Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!
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

HUITTISTEN PORTTI
Avoinna
klo 10–23

ma–la 7-21, su 10–21
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TÄYDEN PALVELUN 
AUTOTALO    DELTA

HUOLTAA 
AMMATTI-
TAIDOLLA 

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 %).

• UUDET AUTOT
• VAIHTOAUTOT
• MONIMERKKIHUOLTO
• VAURIOKORJAAMO
• AUTOPESUPALVELUT
• RENGASKESKUS
• PIKAHUOLTO
• KATSASTUSPALVELUT
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VUOROKAUDEKSI MUIHIN 
MAISEMIIN
Kokoa kaverit yhteen ja vaihda vapaalle Itämeren loistokkaimmalla 
laivalla. Luvassa on hyvää ruokaa, saunomista ja porekylpyjä sekä Suomen 
ykkösartisteja. Ja mikä kätevintä, kaikki on saman katon alla, joten edes 
talven tuiskut eivät latista tunnelmaa! 
Merimyymälä on juuri nyt pullollaan joululahjaideoita, ja tammikuussa on 
alennusmyyntien aika. Tervetuloa nauttimaan! 
FRIENDS-tarjous on voimassa su–to-lähdöillä 31.1.2017 asti (ei 23.12.–7.1.). 

Varaa netissä, vikingline.fi, tai soita myyntipalveluumme, 
 puh. 0600 41577 (1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).  

Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

MICHAEL 
BJÖRKLUNDIN 
JOULUPÖYTÄ 

18.11.–26.12.

VUOROKAUDEN 
RISTEILY  

VIKING GRACELLA

ALK. 20 €
INSIDE FOUR -HYTTI 

TUOTE: FRIENDS



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

EUROMASKI®

EUROMASKI®
TURVALLISEEN HITSAUKSEEN

YRITYSLASKENTA   LAVERNA  OY
AUKTORISOITU   TILITOIMISTO

    *    KAUPPAREKISTERI  ASIAT
    *    YRITYSKIRJANPIDOT

Raisiontori  5, 21200  Raisio
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Autojoukkojen Turun killan hallitus on koko-
uksessaan 18.10.2016 päättänyt jaka  asiomerkit 
seuraaville miesjäsenille. Merkit luovutetaa ke-
vätkokouksessa joka  pidetään Heikkilän sotilas-
kodissa 11.3.2017. kello 12.00 alkaen. Tervetuloa 
ilm. Killan toimistoon 8.3.2017 mennessä puh. 02 
237 7945.

Kulta 
Aaltonen Kari Toivo Turku
Haapanen Juhani Antti Nokia
Heino Tuomo Henrikki Mynämäki  
Heino Heikki Juhani Mynämäki  
Jalonen Mika Reima Raisio  
Koivulehto Kauko Olavi Huittinen  
Perkiö Juha Kalevi Marttila  
Perälä Mauri Juhani Kumila  
Pousar Antti Olavi Tarvasjoki  
Suvinen Olli-Pekka Turku 
Tolvi Pekka Hämeenlinna 
Varjonen Reijo Armas Turku  
Virtanen Timo August Salo  
Virtanen Reijo  Turku  
Voutilainen Seppo  Turku  
     
Hopea    
Aho Markku Kustaa  Uusikaupunki  
Autioniemi Armas Antero  Siuro  
Kaasalainen Mikko Ilmari  Rauma  
Koskinen Mikko Tapio  Helsinki  
Lehtonen Tuure Tapani  Mynämäki  
Mikkola Teemu Harri  Oripää  
     
Pronssi    
Juvonen Sauli Juhani  Turku  
Lauren Mika Kalervo  Turku  
Lindström Juho Tapani  Huittinen  
Mikola Joonas Timo Taneli  Marttila  
Paunu Pertti Tapani  Kojonkulma  
Rantanen Samuli Ville  Oripää  
Sundberg Frans Tapani  Vahto  
Valtonen Matti Tapani  Eura  

Ansiomerkit 2017

”Tehdään työtä killan
ja ihmisten hyväksi”
Kiltamme naisosasto on saanut uuden, puuhakkaan 
puheenjohtajan Marja Hautalahden, jonka tunnus-
lauseena on ”tehdään yhdessä työtä killan ja ihmis-
ten hyväksi”. Tällä periaatteella vähän lepotilassa 
viime vuodet  uinunut naisosasto saa varmaankin 
aivan uutta puhtia toimintaansa.

Tämä kiltatyö on minulle ihan kokonaan uu-
si asia. olen ollut kyllä monessa mukana useissa 
muissa yhdistyksissä, joissa on kertynyt paljon 
ja erilaista kokemusta. Toimin muun muassa ak-
tiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä ja oman am-
mattiosastoni puheenjohtajana kaksitoista vuotta. 
Metallityöväen liiton liittokokousedustajana pää-
sin linjaamaan valtakunnan työmarkkinatoimintaa 
kolme eri kertaa neljän vuoden välein, Hautalahti 
kertoo.

Harrastan vanhustyötä, puutarhanhoitoa, teat-
teria ja muutakin kulttuuritoiminta ja yritän opis-
kella asioita eli pysyä niin sanotusti ajassa mukana.

Hautalahti kertoo lähteneensä mukaan kiltatyö-
hön, kun Eero Huisko pyysi häntä mukaan.

KARI NUMMILA
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Hei Kaikki jäsenet!
Tehdään yhdessä jotain mukavaa. Tarvitsen säh-
köpostiosoitteesi nimellä. 

merja.hautalahti@gmail.com



    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

MATKAILUTOIMIKUNTA 
TIEDOTTAA.
Hyvät kiltaveljet ja sisaret, matkailutoimikunta 
toivoo ystävällisesti matkalle ilmoittautuvien ot-
tavan ilmoituksissa oleviin päivämääriin tarkem-
min huomioon.

Siis mihin mennessä ilmoittaudutaan ja 
maksetaan killan matkatilille.

   Epätarkkuuus aiheuttaa matkan järjestäjälle 
sekä rahastonhoitajalle turhaa vaivaa ja huolta kun 

esimerkiksi teatterilippuja ja muitakin varaus-
maksuja joutuu maksamaan jopa kuukautta ennen 
tapahtumaa ja senvuoksi viimeinen maksupäivä 
on tärkeä.

Antoisia matkoja toivoo matkailutoimikunta.

PORIN OSASTO
Porin osaston perinteinen jouluglögi, -puuro ja 
kahvitilaisuus PATY-toimistolla Eteläkauppatori 
2 C 45 Pori, maanantaina 12.12.2016 alkaen klo 
17.30. Naiset ovat myös tervetulleita. Keskustellaan 
myös osaston tulevasta toiminnasta, niinpä sinun 
hyviä ideoitasi kaivataan. Ilmoitathan tulostasi etu-
käteen Kaukolle puh 0400 595 589, että tiedämme 
lisätä soppaan vettä.

Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää lauantaina 
4.3 2017 
TEATTERIMATKAN TAMPEREELLE 
KOMEDIATEATTERIIN.
 Kappale on "mainoksen mukaan " kaikkien aikojen 
komedia ja on nimeltään EI KETÄÄN KOTONA. 
Tämä herkullinen komedia on miehitetty varsin ni-
mekkäällä näyttelijäkaartilla. Matkaan lähdetään 
Heikkilän hiekkakentältä 4.3 2017 klo 9.00 ja aje-
taan Aurakatu 2 kautta. Matkan hinta on 70 euroa/
henkilö, joka pitää sisällään kuljetuksen, ruokailun 
teatterilla ennen esitystä sekä näytöksen. Näytös 
alkaa klo 13.00 ja ruokailemme  klo11.30 alkaen. 
Sitovat ilmoittautumiset Killan toimistolle viim ke 
1.3 2017 puh 02-237 7945 tai sähköpostiin kilta@
ajkturku.net; maksut Killan matkatilille FI20 5316 
0820 0188 91 viim la 4.2 2017.lippuja on varattu 
alustavasti 50 kpl.
 
MUSIKAALIMATKA TALLINNAAN 
10. – 11.2. 2017
Tutuksi tulleet musikaalimatkan Tallinnan jatku-
vat ensi vuoden helmikuussa (10. – 11. 2017) Nyt 
mennään katsomaan Mamma Mia! –musikaalia. 
Musikaalin estradi on Tallinnan Nordea –konsert-
tisali lähellä Estonia Teatteria. Esityskielenä on vi-
ro, mutta esitystä voi seurata suomen tai englannin 
kielen tekstityksestä.
Matkalaiset majoittuvat Original Sokos Hotelli Vi-
ruun. Menomatka sujuu Viking Xprs –laivalla (läh-
tö klo 11.30) ja paluu Tallinkilla  (lähtö klo 16.30) 
kansipaikoin.

Musikaalimatkan hinta 219 euroa/hlö H2-ma-
joituksella. HI:n lisämaksu on 36 euroa.  Hotelli-
matka ilman teatteria on 185 euroa. Ilmoittautu-
miset viimeistään 30.12. 2016 killan toimistoon, 
Antti Aholalle tai VoittoSuvilalle.

LINJA-AUTOMATKA PORVOON JA 
LOVIISAN SEUTUVILLE
Autojoukkojen Turun Kilta ry järjestää linja-auto-
matkan tiistaina 21.2 2017 Porvoon ja Loviisan tie-
noille. Ensimmäinen kohteemme on  Arctic Truck 
Center, jonka jälkeen ruokailu ABC-Kuninkaantie 
Pernaja. Täältä ajetaan Loviisaan päin Malmgår-
din kartanoon, tutustaan olutpanimoon opastetul-
la kierroksella ja lopuksi maistellaan paria olutta.

Matkaan lähdetään Heikkilän hiekkakentältä, 
ajetaan Aurakatu 2 kautta klo 7:30 ja ajetaan Au-
rakatu 2 kautta.

Sitovat ilmoittautumiset 15.2 mennessä Killan 
toimistoon puh 02-237 7945 tai sähköpostiin kil-
ta@ajkturku.net. Matka maksaa 60 euroa/ henki-
lö, joka maksetaan Killan matkatilille FI20 5316 
0820 0188 91 viim 15.2 Maksu pitää sisällään kul-
jetuksen, panimo-opastuksen, maisteltavat parit 
oluet ja ruokailun noutopöydästä.

Paluumatkalla poiketaan Rantaravintola Lah-
najärvellä omakustanteisille kahville.

VETOAKSELI  4 / 2016  41 

AUTOT KIINNOSTAVAT 
AUTOMIEHIÄ
Vierailu Varsinais-Suomen-Auto-Center Oy toimi-
paikkaan Raisiossa Allastie 2, tiistaina 31.1.2017 
klo. 18:00. Tutustutaan Toyotan laajaan mallis-
toon.

Myyntijohtaja Tiitus Unhola kertoo yhtiön toi-
minnasta ja korjaamopäällikkö Jarmo Lahti esit-
telee korjaamon tämänpäivän toiminnan.

Ilmoittautuminen toimiston puh. 02 237 7945 
tai sähköpostiin kilta@ajkturku.net viimeistään 
keskiviikkona 25.1.2017. 



Merkkipäivät

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 ………… 40.00 €
Puolustusvoimien Moottoriajoneuvot  
 1919-1959 ……………………………………… 35.00 €
Puolustusvoimien Moottoriajoneuvot  
 1960-2000 …………………………………… 35.00 €
Suomalaiset Sotilasajoneuvot …………… 50.00 €
Puolustusvoimien Autovarikko  
 1939-2007 …………………………………… 35.00 €
Suomi Kylmässä Sodassa …………………… 25.00 €
Häkäpöntöstä turboon ……………………… 25.00 €
Autokiltojen aatelia …………………………… 25.00 €

90 V  
30.1. Toivo Lars Alvar Raisio 
85 V  
18.12. Koivunen Leevi  Nakkila
22.2. Hakanen Keijo Vanhalinna
80 V  
2.12. Mäkelä Timo Kalevi Loimaa
19.12. Salkimo Aarre Turku
6.1. Renfors Matti Turku
8.2. Jokinen Martti Uljas Aura
75 V  
13.12. Sallasmaa Pekka Kalevi Turku
17.12. Salmi Simo Olavi Alastaro
4.1. Prami Erkki Juhani Raisio
12.1. Häkkinen Keijo Uolevi Naantali
15.1. Rautiainen Veikko Juhani Loimaa
17.1. Aaltonen Heikki Ilmari Ilmarinen
25.1. Salmola Heikki Janne Sastamala
30.1. Koski Eero Pauli Piikkiö
18.2. Ahlqvist Seppo Aulis Särkisalo
23.2. Kulmala Pekka Eljas Sastamala

25.2. Rantanen Teuvo Aatos E Huittinen
70 V  
11.12. Suominen Juhani U Alastaro
19.12. Holm Matti Armas Mynämäki
22.12. Nieminen Jorma Tapani Karuna
1.1. Järvinen Jaakko Ilmari Turku
13.2. Kankaanpää Timo Turku
19.2. Mäki Matti Antero Raisio
60 V  
10.12. Rinne Pekka Kalevi Loimaa
15.12. Ajanko Jukka Heikki Kokemäki
20.1. Voutilainen Seppo Turku
27.1. Holopainen Markku J Paimio
20.2. Huhtamaa Pauli Antti Vihteljärvi
50 V  
2.12. Toivonen Risto Heikki Loimaa
4.1. Rahkia Mika Juhani Turku
7.1. Wallin Kai-Lasse Sastamala
18.1. Mäkelä Jari Antero Huittinen
21.1. Tähtinen Simo Tapani Mynämäki

07.12. B. Ahti - A. Wallenius   
14.12. Joutsela -Ahola Heikkilän sotilaskoti 
  (tsto kiini) puurojuhla   
21.12. K. Kaskinen - H. Haarala   

Päivystysvuorot
1.12.2016.- 28.02.2017 
killan toimistolla klo 18-20.

04.01. Joutsela - Ahola Heikkilän sotilaskoti 
  (tsto kiini)    
11.01. K. Häkkinen - M. Lindgren
18.01. Å. Saarikko - R. Koskinen   
25.01. K. Kaskinen - H. Haarala
01.02. Joutsela - Ahola Heikkilän sotilaskoti 
  (tsto kiini)    
08.02. K. Häkkinen - M. Lindgren   
15.02. Å. Saarikko - R. Koskinen   
22.02. B. Ahti -M. Lindgren   
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Lämmin kiitokseni syntymäpäiväni muista-
misesta.                  Heikki Peltonen

**********
Kiitos merkkipäiväni muistamisesta.

        Aarre Hakanen
**********

Kiitän autojoukkojen Turun kiltaa ja killan Po-
rin osastoa muistamisesta.     Uolevi Sillanpää

**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa Merkkipäi-
väni muistamisesta.                   Hannu Hiihtola

**********
Lämmin kiitos ystävällisestä huomaavaisuu-
desta!            Heikki Kanervamäki

**********
Parhaimmat kiitokset Autojoukkojen Turun 
killalle merkkipäiväni muistamisesta.

           Tapio Virtanen
**********

Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäi-
väni muistamisesta.           Hemmo Henriksson

**********
Kiitän sydämellisesti  kiltaa merkkipäiväni 
muistamisesta                                Raimo Paju

**********
Kiitos Autojoukkojen Turun killalle merkkipäi-
väni muistamisesta.             Veijo K. Koskinen

Esitän parhaimmaat kiitokseni Autojoukko-
jen Turun killalle, Porin osastolle sekä Salo-Loi-
maan osastolle 70-vuoispäiväni muistamisesta. 
Lisäksi runsaat kiitokset kiltamme kaikille 
jäsenille, joka ovat minua  monin tavoin ruhti-
naallisesti muistaneet toivomallani tavalla sekä 
osallistuneet juhliini Heikkilän sotilaskodissa 
7.9. erityiskiitokset Turun sotilaskotiyhdistyksel-
le tästä mahdollisuudesta juhlia k.o. paikassa. 

            Kauko Kaskinen
P.S. Lapin ruskamatka 2016 onnistui erinomai-
sesti.

**********
Kiitos killalle merkkipäiväni muistamisesta.

          Reijo Kannisto
**********

Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäi-
väni muistamisesta.               Risto Kylä-Utsuri

**********
Kiitän kiltaa merkkipäivänä muistamisesta .

           Heikki Ristimäki
**********

Sydämellinen kiitos Autojoukkojen Turun 
killalle muistamisestani.               Osmo Jalo

**********
Kiitän Autokillan Turun ja Salo-Loimaan osas-
toja merkkipäiväni muitamisesta.  

           Seppo Toivonen
**********

Kiitän kiltaa muistamisesta merkkipäiväni. 
           Björn Ahti
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Kiitokset



            24 h verkkokaupasta www.lomalinja.fi  

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

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 23€/varaus.

Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere & 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät 
Balderin talo, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki & 010 289 8102      lomalinja@lomalinja.fi

Aina asiantuntijan matkassa – suomalainen perheyritys vuodesta 1977

Lomalinja_taittopohja_1_87.indd   1

11.1.2016   15.03

Tilaa 
uusi esite 

2016!

VETOAKSELI  4 / 2016 44 

EF5

Palautusosoite:
Ylännekatu 16 I
20540 TURKU


