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Vetoakselin yhtenä juttuteemana on tänä vuonna vanhat autot. Sarjan aloittaa Jarkko Heinon kertomus jo museoautoikään
päässeestä autostaan. Kuvassa kirjoittajan Datsun Bluebird PL-411 Inarin järven rannalla heinäkuun illassa 1967.
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Voisiko kilta auttaa jäseniään?

A

utojoukkojen Turun killan säännöissä sanotaan yhdeksi killan toiminnan tarkoitukseksi
taloudellisessa vaikeuksissa olevien veteraanien ja killan jäsenten tukeminen.
Menneinä vuosina kilta on tätä sääntökohtaa
toteuttanut mm. siten, että kilta ja erikoisesti aikoinaan sen hyvin aktiivinen naistoimikunta vierailivat Kauniaisten sotavammasairaalassa. Näitten
käyntien yhteydessä sotavammasairaalalle ja siellä
oleville veteraaneille luovutettiin killan talouteen
suhteutettuna huomattaviakin rahasummia.
Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Sotaveteraanien määrä on vähentynyt ja samalla myös
yhteiskunta on alkanut huolehtia veteraaneista
aikaisempaa paremmin. Esimerkiksi killan avustustoiminnalle ei ole enää niin suurta tarvetta kuin
vuosikymmeniä sitten. Usein myös killan omat jäsenet pärjäävät tällä hetkellä taloudellisesti selvästi
paremmin kuin aiemmin.
Avuntarpeen muoto on nyt erilaista. Ikääntyneet kiltaveljet tai sisaret saattavat tarvita muuta kuin rahallista apua. Jollekin polttopuiden
tekeminen ja kantaminen sisään olisi suuri asia.
Toinen voisi olla iloinen saadessaan apua vaikka
tietokoneen käytön opetuksessa. Joku saattaisi tarvita kyytiä terveysasemalle tai eläkeläisjumppaan.

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

Tarpeita on monenlaisia.
Avun pyytäminen on usein vaikeaa. Varsinkaan
byrokraattiseksi koettuun kunnan sosiaaliapuun ei
ensimmäiseksi haluta turvautua.
Kilta voisi siis tässä asiassa tehdä hyvää työtä.
Killan lähes kaikki toiminta perustuu yksinkertaiseen ja toimivaan organisaatioon. Meillä on jo
mm. Matkailutoimikunta, Lehtitoimikunta, Perinnetoimikunta ja Liikenne- ja koulutustoimikunta.
Lisäksi toiminnassa ovat aktiivisesti mukana Porin
- ja Salo – Loimaan osastot sekä killan Naisosasto.
Saattaisi juuri nyt olla paikallaan, että killan
hallitus perustaisi vielä yhden osaston. Se huolehtisi vaikeuksissa olevista jäsenistään selvittämällä
jonkinlaista apua tarvitsevat sekä sitten järjestämällä apua mahdollisuuksien puitteisissa. Todennäköisesti kiltaveli lähestyy toiveineen helpommin
toista kiltaveljeä kuin viranomaisia.

TÄNÄ VUONNA VETOAKSELISSA
Vetoakselissa on jo muutaman vuoden ajan pidetty yllä juttujen teossa ajankohtaisia teemoja.
Edellisenä vuonna kirjoitettiin joka numerossa
100-vuotiaasta Suomesta ja marsalkka Mannerheimin syntymän 150-vuotisjuhlavuodesta. Viime
vuonna teemoina olivat 55-vuotias kiltamme ja

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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siinä toimineet ”vanhat” kiltalaiset sekä Puolustusvoimien 100 vuotta.
Vetoakselin toimituskunta on tammikuussa
päättänyt tämän vuoden teemoista. Nyt pyritään
lehden joka numerossa kertomaan myös muiden
kiltojen toiminnasta. Ei varmaankaan ole pahitteeksi tietää ja vaikkapa omaksuakin jotakin asioita naapurikilloilta. Toinen teema on vanhat autot.
Erikoisesti pyritään kertomaan vanhoihin autoihin
liittyviä tarinoita. Autokomppanian perinneautoa

ei aiota unohtaa. Nyt helmikuussa kerrotaan Jarkko Heinon museoautosta sekä ”Sotavolvosta”.
Toki muistetaan aina, että Vetoakseli on killan
tiedotuslehti, joka kertoo tulevasta ja myös tapahtuneesta toiminnasta.
Hyvää toimintavuotta killalle ja killan jäsenille!
PÄÄTOIMITTAJA

dieseltekniikan
edelläkävijä
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SATA VUOTTA SOTILASKOTITYÖTÄ TURUSSA

T

urun sotilaskotiyhdistys perustettiin vuonna
1918, eli samana vuonna kun sotilaskotiaate
tuli Suomeen.
Alkuun yhdistys toimi Turun kauppatorin varrella sijainneessa hotelli Phoenixissa. Talo joutui
kuitenkin Turun Yliopistoseuran omistukseen, joka tarvitsi tilat kirjastolleen. Siksi sotilaskoti siirtyi
Vähä-Heikkilän ja Turun kasarmeille.
Turun kasarmille päätettiin rakentaa sotilaskotirakennus vuonna 1925. Sitten vuonna 1954 valmistui Heikkilänkin kasarmialueelle uusi sotilaskoti. Sotilaskotiyhdistys oli mukana merkittävällä
panoksella rakennusmateriaalin hankkijana. Puolustusvoimat puolestaan antoi työvoiman. Tuolloin
varusmiehinä palveli myös aivan valtakunnan
huipputason osaajia. Arkkitehti Osmo Lappo suunnitteli rakennuksen, kuvanveistäjä ja taidemaalari
Harry Kivijärvi teki yläkerran kokoushuoneen suuren maalauksen ja kuvanveistäjä Heikki Häiväoja
alakerran reliefit.

Turun sotilaskotiyhdistys on toiminut myös
Raasin leirialueella, jossa käytössä oli vuonna 1952
rakennettu leirisotilaskoti.
Porin prikaati siirtyi 1960-luvulla Turusta Säkylään, jolloin sotilaskotitoiminta Turun kasarmilla
loppui. Sen jälkeen toimintaa oli kuitenkin vielä
neljässä paikassa: Heikkilän, Sirkkalan ja Pääskyvuoren kasarmeilla ja Raasissa.
Nyt Turun sotilaskotiyhdistys toimii Heikkilän
kasarmilla, ja asiakkaina sillä ovat mm. Merivoimien esikunta, Länsi-Suomen sotilasläänin Varsinais-Suomen aluetoimisto, Maanpuolustuskoulutuksen Varsinais-Suomen piiri ja Meripuolustuspiiri sekä lukuisat maanpuolustusjärjestöt, kuten
esim. Autojoukkojen Turun kilta.
Vetoakseli onnittelee 100-vuotiasta Turun sotilaskotiyhdistystä ja esittää lämpimät kiitokset
hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Kaikki autokomppaniassa palvelleet kiltalaiset muistelevat lämmöllä
ja kiitollisin mielin omaa sotkuaan.
VETOAKSELIN TOIMITUS

Killan ja Turun sotilaskotiyhdistyksen hyvien suhteiden merkkinä ovat mm. jo vuosien ajan pidetyt yhteiset joulujuhlat. Tässä joulua
vietetään vuonna 2014
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Datsun-museoauton tarina, osa 1

Vahingossa Bluebirdin
omistajaksi
Autokeskus Oy kaipasi vuonna 1962 myyntiinsä uutta automerkkiä ja toi Suomeen näyteautoiksi muutamia kappaleita
300-sarjan Datsun Bluebirdejä. Tämän kirjoittajakin kävi
tuolloin ihmettelemässä outoa ajokkia. Sitten Autokeskus
teki rohkean liikkeen ja toi saman vuoden lokakuussa
Suomeen 713 kappaletta Datsun Bluebird P312-autoa. Se oli
valtava määrä ja ensimmäinen Eurooppaan tuotu kaupallinen
erä japanilaisia autoja. Malli oli kuitenkin jo valmiiksi vanhentunut ja kävi heikosti kaupaksi. Kaikki muuttui P410-sarjan
myötä. Autokeskus toi uutta Bluebirdiä vuonna 1964
maahan 2 000 kappaletta. Ne oli myyty jo ennen maahan
saapumista. Seuraavana vuonna tuli tuhat lisää.

M

oni lukijoista muistanee 1960-luvulla Turussa autokauppaa harjoittaneen Eino
Leppäsen. Hänet tunnettiin muun muassa
siitä, että hän arvioi vaihtoon tuodut autot vain
vilkaisemalla ajokkia ikkunasta. Viime vaiheessa
hänellä oli Auto-Leppänen Oy –niminen yritys

Brahenkadun ja Tuureporinkadun kulmassa. Liike edusti Datsun-autoja Turussa.
Olin maaliskuussa 1966 ostanut Auto-Leppänen Oy:ltä vähän käytetyn Isuzu Bellettin. Elettiin
vielä kunnon rekisterikirjojen aikaa. Auto oli niin
uusi, ettei rekisterikirjaakaan ollut, vaan kauppa
tehtiin väliaikaistodistuksella. Autonsa myynyt
ensimmäinen omistaja ei sitten lunastanutkaan
poliisilaitokselle tullutta rekisterikirjaa. Sitä ei
myöskään suostuttu luovuttamaan minulle, vaan
se pantiin ensimmäiselle omistajalle uloshakuun.
Väliaikaistodistukseeni ei enää myönnetty pidennystä.
Marssin autoliikkeeseen kysymään, että mitäs
nyt tehdään, kun Isuzulla ei enää huomenna saa
ajaa. Tapansa mukaan Leppänen vilkaisi ikkunasta Brahenkadulle pysäköimääni Isuzua. ”Onko se
tuo?”, hän kysyi. Hän heitteli oikealla kädellään
maapähkinöitä taskustaan suuhunsa ja osoitti
vasemmalla kädellään sisätiloihin näyteautoksi
tuotua uutta vaaleansinistä Datsun Bluebirdiä.
”Tuosta sitten tuommoinen.”

Datsunin hurjat kestävyystakuut
Olin lukenut Tekniikan Maailman
arviointeja, joissa Datsunia kehuttiin kestäväksi. Suurta huomiota olivat saaneet Teekkarien Autokerhon
suorittama yli 100 000 kilometrin
koeajo, auton pudotus nosturin nokasta ja 12,5 metrin leiskautus hyppyrimäestä Turengissa. Italialaisen

Olimme tuon ajan tyypillinen matkaileva
pariskunta varusteinamme Datsun, soputeltta ja kevyt nestekaasukeitin. Paikka
on Sundhaugenin leirintäalue Fiskumissa
Norjassa ja aika heinäkuun loppu 1968.
Leena Heino kattaa ruokapöytää.
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Haugeligrendissä
Oslon ja Bergenin
puolivälissä automme
perään ilmestyi yllättäen suomalaisauto
– tietenkin Bluebird.
Siinä matkasivat
oululaiset, sittemmin
Paraisille muuttaneet
tuttumme Eila ja
Pertti Lumme omalla
kesälomamatkallaan.
Maisemat mykistivät
mahtavuudellaan.

suunnittelutoimiston Pininfarinan muotoilemalla
korilla varustettua uutta 410-sarjan mallia oli myyty vuodesta 1964, joten sitä oli liikenteessäkin jo
runsaasti. Tiesin voivani luottaa Datsuniin. Istahdin ratin taakse mutta en suorittanut edes koeajoa.
Tarvitsin autoa, joten kaupat tehtiin.
Uusi autoni oli siis 1966-mallinen Datsun Bluebird PL-411. Se maksoi 8 450 markkaa eli Tilastokeskuksen rahanarvonkertoimella nykyrahaksi
korjattuna 14 800 euroa.
Käytin autoani sekä työajoihin että vapaa-ajan
matkusteluun. Olin tuolloin vielä poikamies ja innokas Lapin kävijä. Datsun sai siis kyytiä. Väliin
ajelin yksin, väliin oli neljäkin henkilöä kyydissä,
sukset ja osa matkatavaroista katolla ja loput takapaksissa. Tuollaisella kuormalla pohjoiseen mentäessä ei 1 300 kuutiosentin ja 67 hevosvoiman kone enää pystynyt luvattuun 140 km/t –huippunopeuteen, vaikka Datsun kevyellä kuormalla olikin
kova kulkija. Viidelle henkilölle rekisteröityyn
Datsuniin on turha kuvitella kolmea aikuista takapenkille, kun takapyörien sisään työntyvät kotelot
ottavat leveydestä oman osansa. Lapin reissulla ei
kukaan neljästä seikkailijasta valittanut ahtautta.
Tein autollani matkan muun muassa Kilpisjärvelle ja toisen Inariin. Inarista palatessa ajoin
yhtä soittoa Rovaniemeltä Turkuun. Tuo 850 kilometrin matka sen ajan autolla on elämäni ennätys
pituusajossa. Oli siinä Datsunilla polkemista. Tekniikan Maailmakin oli arvostellut Datsunia epämukavuudesta ja kirjoittanut ”körö körö kirkkoon”
-istuimista. Oli helle ja vinyylipäällysteiset penkit
hiostivat mutta etuovien tuuletusikkunat ja raitisilmaluukku kojelaudan alla hoitivat ilmastoinnin
aivan tyydyttävästi.

Onnelliset matkat
Vuoden 1967 lopussa osallistuin Raision Tehtaitten
myyntikokoukseen Ruuponsaaressa Viitasaarella. Siellä tapasin tulevan vaimoni Leenan. Olimme tulleet eri seurueissa, mutta jotenkin pystyin
sumplaamaan niin, että sain paluumatkalle hänet
autooni. Datsun oli yhteisissä kuvioissamme sitten
koko kevään ja se myös vei meidät 1. kesäkuuta
1968 häämatkalle Aulangolle. Silloin ajettiin Turusta Hämeenlinnaan vielä ainakin osittain vanhaa
Hämeen härkätietä. Rengon kirkolla putsasimme
autostamme häävieraitten kulkuneuvoomme heittämät riisinjyvät.
Heinäkuussa Datsunia tarvittiin toiselle, pidemmälle häämatkalle. Ajelimme Ruotsin poikki
Osloon ja sieltä verrattoman kauniita vuoristoteitä Bergeniin ja Trondheimiin. Suomeen palasimme Vaasan kautta. Olimme tuon ajan tyypillinen
matkaileva pariskunta varusteinamme Datsun,
soputeltta ja kevyt nestekaasukeitin. Se oli onnellinen matka. Aurinko paistoi, maisemat olivat
aivan upeita ja nuorikko istui vieressä Datsunin
etupenkillä ja väliin toki ratissakin.
Vuonna 1969 mielemme teki etelään mutta matkarahoja ei ollut. Koska Leenalla oli oma Folkkarinsa ja isäni etsiskeli uutta autoa, päätimme luopua toisesta autostamme. Myin Datsunin isälleni
Mynämäkeen. Datsun ei kuitenkaan jättänyt meitä.
2000-luvulle tultaessa tuli mahdollisuus entisöidä
tuo runsaasti tunnearvoja sisältävä auto museoajoneuvoksi. Siitä lisää Vetoakselin seuraavassa
numerossa.
JARKKO HEINO
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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

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
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”SOTAVOLVON” TARINA Kiltaveli Kauko Kaskinen on hankkinut julkaisuluvan Stuart Köhlerin
Sota-Volvon matkassa–teoksessa olevaan Niilo Sillanmäen kertomukseen.

Niilo Sillanmäki

”Ajetaan
siis
eteenpäin”

K

evyt Osasto 9:n polkupyöräkomppaniamme oli
illansuussa elokuun 29.
päivänä 1941 saapunut Kuolemajärven kirkon läheisyyteen. Taistelussa sain
kiväärin luodin polveeni, ja kauhu vangiksi joutumisesta iski tajuntaani. Apuun riensi jo Talvisodan käynyt kivennapalainen kersantti Lensu.
Tämä peloton, ryssälle kotinsa menettänyt mies
sanoi: ”Kaikki me tähän jäämme, mutta kaveria
ei voi jättää. Pääsetkö nousemaan polkupyörän
rungolle?” Kersantti polki, ja toiset työnsivät takaa. Päästiin tienmutkan taakse, jonne saapui
myös Punaisen Ristin tunnuksin varustettu ambulanssi. Lääkintämajuri antoi ensiavun. Sain
morfiinipiikin reiteeni. Lähdimme kohti JSp:tä.
Meitä seurasi kuorma-auto, jonka lavalla oli viestimiesten lisäksi neljä vankia. Parisen kilometriä
ajettuamme osui silmiimme karmea näky. Vastaamme marssi suljetussa rivistössä joukkue kypäräpäisiä vihollissotilaita.
Monta kertaa olen ihaillut ambulanssia kuljettaneen alikersantin kylmäpäistä rohkeutta ja nopeaa tilannearviota. Rauhallisesti hän sanoi: ”Nyt
tuli loppu. Emme kuitenkaan voi pysähtyä, eikä
ole mahdollista kääntyä takaisinkaan. Ajetaan siis
eteenpäin.”
Tapahtui yksi sodan monista ihmeistä. Vihollinen väisti kahden puolen tietä. Kiväärin pistimet
aseiden päissä vain vilkkuivat automme sivulaseissa suorittaessamme tätä ”kujanjuoksua”. Kun

hetkeä myöhemmin sama toistui, emme osanneet
enää samalla tavalla pelätä. Ajoimme häiriöttä
eteenpäin yhä huononevaa tietä. Tulimme paikalle,
josta ajotieltämme poikkesi vasemmalle valkoiseksi rapattuun taloon johtava pikkutie. Talolle johtavalla portilla seisoi aseistettu vartiomies yhdessä
vihollisupseerin kanssa. He antoivat meille merkin
kääntyä taloon johtavalle tielle. Tietenkään emme
noudattaneet annettua kehotusta, vaan jatkoimme
ajoamme eteenpäin niin nopeasti kuin tien huono kunto salli. Kuoppaisella tiellä auton yläosassa
olevista paareista katkesi toinen aisa. Kannattelin
itseäni auton yläosassa olevasta koukusta, etten
olisi pudonnut alapuolellani makaavan vatsaan
haavoittuneen sotilaan päälle.
Olen monta kertaa etsinyt selitystä haavoittumispäiväni tapahtumille. Olen löytänyt yhden
selityksen. Mistään vihollisen humaanisuudesta
ei varmastikaan ollut kysymys. Luultavasti vihollinen käsitti tilanteen siten, että kuorma-automme
lavalla olleet neuvostosotilaat olivat kuljettamassa
vangiksi saamiaan suomalaisia heidän komentopaikkaansa. Valkoinen talo lienee ollut tuo komentopaikka.
Pari päivää vietimme saarroksissa piilokorsussa
ennen kuin meille ilmoitettiin, että ulospääsytie oli
löytynyt. Lopulta pääsimme JSp:lle, josta edelleen
sairaslinja-autolla sairaalaan.
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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
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Vetoakseli esittelee tänä vuonna muidenkin kiltojen toimintaa.
Kiltaveli Kauko Kaskisen toimittama juttu avaa nyt tämän uuden artikkelisarjan

Viestikilta radioamatööripäivällä

N

autelankosken museossa Liedossa vietettiin
elokuussa kahdeksatta kertaa radioamatööripäivää. Varsinais-Suomen Viestikilta oli
vahvasti järjestelyissä mukana rakentamassa perustettavaa radioasemaa ja tuomalla paikalle esillä olevan kaluston. Näytteillä oli viestintäkäytössä
olevien, japanilaisten lCOM718- radioiden lisäksi
VRFK japanilainen sissiradio, korsu-, panssarivaunu-, ruotsalainen laivaradio sekä salauskiekko
ALLU.
Operaattoreina perustetulla radioasemalla toimivat Viestikillan kiltaveljet Jouko Lehto puheella
ja Matti Seulanto sähkötyksellä. Radioasema toimi
kolmen tunnin ajan puoliltapäivin lähtien.
Klo 13.00 väki kokoontui auditorioon, jossa
museoamanuenssi Terhi Ykspetäjä-Remes toivotti noin kolmekymmenpäisen yleisön tervetulleiksi
tähän Lieto-päivään liittyvään tapahtumaan.
V-S Killan kiltaveli Leo Salonen piti mielenkiintoisen ja runsaasti kuvamateriaalia sisältävän
esitelmän aiheesta viestikeskus LOKKI.

Museoamanuenssi Terhi Ykspetäjä-Remes on juuri lausunut osallistujat tervetulleiksi ja Leo Salonen on valmiina
aloittamaan esityksensä.

Monenmoisilla värkeillä ovat aikanaan viestit kulkeneet.

Suomen armeijan päämaja oli jatkosodan aikana sijoitettu Mikkeliin. Viestikeskus LOKKI
oli viralliselta nimeltään Päämajan yleisesikunnan viestikeskus. Viestikeskus välitti ja käsitteli
päämajan tulevat ja lähtevät kirjelmät, sanomat
ja puhelut. Välitystehtävien lisäksi se tarkkaili ja
tilastoi viestiliikennettä sekä ylläpiti päämajan sisäistä puhelinluetteloa.
Viestikeskus LOKKI on entisöity ja on osa nykyään Mikkelin kaupungin museota.
Itse osallistuin kolmatta kertaa näyttelytavaroiden ja antennivarusteiden kuljetus-tehtävään
mennen tullen, mieluista oli ruumiin ravinnon
lisäksi seurata mielenkiintoista esitystä kiinnostavasta aiheesta.
Sama homma uudestaan tänä vuonna?
ERKKI RENBERG,
V-S Viestikilta, pj
Kiltaveli KAUKO KASKINEN,
Autojoukkojen Turun kilta
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• Laaja valikoima perinnelistoja eri aikakausilta
• Maalaus- ja sisustustarvikkeet
• Saha- ja höylätavarat
• Levyt ja eristeet
• Harkot, teräkset ja laastit
• Kestopuut
Avoinna: Ma-To 7-17, Pe 7-18, La 9-14

Katso päivän tarjoukset kotisivuiltamme

www.hakulanpuu.fi

Rantatöyryntie 31, 21420 Lieto, puh. (02) 489 2100

HUITTISTEN PORTTI
Avoinna
klo 10–23

• 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 tai sop. muk.
puh. 0440 565 021

Risto Rytin katu 2, Huittinen
info@harkapakari.fi • www.harkapakari.fi

ma–la 7-22, su 9–22

VETOAKSELI 1 / 2019

13

Huovinrinteen
v. -74 autojoukkueen
uudelleen
kokoontuminen
Armeija kavereiden tapaaminen vuosikymmenten
jälkeen on ollut meille mukava kokemus. Joukosta
on kuulunut että ette ole muuttuneet juurikaan,
jokin persoonassa säilyy. Joukkomme on menestynyt hyvin myös siviilielämässä. On toimittu erilaisissa vastuutehtävissä, on paljon yrittäjiä ja muita
osaajia, elämisen peruspuitteet on tullut hankittua,
kuten vaimot, lapset, talot ja autot.

VIERAILUMME PRIKAATIIN
Ehkä vaikuttavin vierailumme vuonna 2016 oli
Porin Prikaatin autohallille. Se saatiin järjestettyä
aktiivimme Niinivirran Antin ottaessa yhteyttä
Vetoakseli ry. puh.joht. Häkkiseen. Joka edelleen
suhteidensa kautta järjesti asian. Prikaatin autojoukkojen päällikkö otti meidät vastaan prikaatin
pysäköintipaikalla, josta siirryimme autohallille.
Autohallin ympäristössä oli tapahtunut iso muutos, se oli rakennettu täyteen uutta hallia. Vanha
halli muistettiin, vaikka sisällä olleet tupa ja päivystystilat oli purettu pois. Saimme kuunnella
päällikön esitelmän kuljettajakoulutuksen sen
hetkisestä tilasta ja vaatimuksista kuljettajien
koulutusluokassa istuen. Hän esitteli meille vielä
nykyisen kaluston muissa tiloissa, ja järjesti linja-auton jolla pääsimme tutustumaan kuljettajien koulutuspaikkoihin alueella. Oli ne systeemit
kehittyneet, varsinkin autot, lopuksi menimme
kaikki upseerikerholle keskustelemaan ja ruokailuun. Olemme reissanneet Tampereella, Säkylässä,
Tallinnassa, Viipurissa, Savonlinnassa ja tulevana
kesänä kohteena Kasnäs.
Terveisin
SEPPO SALMIVALA 050-3132256
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Automiehet sissileirillä
S

uorittaessamme RauKia Porin prikaatissa
jouduimme usein metsäkeikoille, leireille.
Oli ampumaleiriä, sissileiriä, sotaharjoitusta ja muuta erikoiskoulutusta. Retket tuntuivat
meistä hiihtämään tottumattomista kohtalaisen
raskailta ja niillä tapahtui monenlaista sattumuksia.
Viimeisellä, kaksipäiväisellä leirillä olimme 19.20.3. eli kaksi viikkoa ennen koulun päättymistä,

joka tapahtui 3.4.-68. Leirille lähtiessämme oli vielä hyvä hiihtokeli, joten saimme kaiken tarvittavan
kaluston kulkemaan mukavasti ahkioissa. Säkylän
seudun maasto on vaihtelevaa, reitillemme osui
sekä tasaista että mäkistä maastoa. Edelläni eteni
ahkioryhmä. Kolme miestä toimi vetäjinä, neljäs
tuli perässä jarrumiehenä.
Erästä vauhdikasta mäkeä laskettaessa jarrumiehen ote irtosi ja pulkka pääsi heittelehtimään
holtittomasti. Kun metsässä mentiin, niin tietenkin ennen pitkää pulkka ajautui erään männyn
eri puolelle, kuin missä latu oli. Vetäjien hartiat
pysähtyivät liinojen kiristyessä, mutta jalat ja keskivartalot yrittivät jatkaa matkaa. Sain onneksi
oman vauhtini pysähtymään ja näin, kuinka vetäjät pudota mätkähtivät selälleen. Tämän jälkeen
vallitsi usean sekunnin hiljaisuus. Kaikki lähellä
olleet olivat ehtineet pysähtyä ja seurasivat kauhuissaan tapahtuman kulkua. Vähän ajan päästä
alkoi kuulua hirvittävää huutoa ja kiroamista. Loppujen lopuksi kukaan ei ollut loukkaantunut eikä
kalustokaan ollut kärsinyt vaurioita. Jarrumies sai
tietenkin kuulla kunniansa. Ei muuta kuin varusteet kuntoon ja jatkamaan matkaa.
Tämän retken kohdalle oli viikko-ohjelmaan
merkitty yksinkertaisesti ”Sissiharjoitus”. Jos nyt
kuvailisin yksityiskohtaisesti kahden päivän aikana saamamme opit, olisin varsinainen satusetä.
Harvat muistikuvat liittyvät kovin arkisiin, mutta tärkeisiin toimiin. Muistan, että valmistimme
ruokamme itse sekoittamalla alumiinipaperipusseissa kuljettamiamme annoksia lumesta sulattamaamme veteen. Nuotiota tietenkin tarvit-

Aliupseerioppilaat Lindroos ja Yli-Alho raskaan
päivän jälkeen ansaitulla levolla. Annoin kamerani
jollekin kuvausta varten, mutta olin niin väsynyt,
että ehdin nukahtaa ennen kuvan ottamista.
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tiin ruuan lämmittämiseen. Olimme monet aika
tottumattomia alkeellisiin oloihin. Jälleen kerran
sain olla tyytyväinen, että samassa ryhmässä oli jo
alokasajan tupakaveri Markku Laine. Hänellä oli
ominaisuuksiensa sekä käytännön kokemuksensa
ansiosta neuvoja niin pieniin kuin vähän suurenpiinkin pulmatilanteisiin.
Yksi käytännön ohje, minkä häneltä opin, ja joka on niin sanotusti mennyt jakeluun, on nuotion
sytyttäminen. Puut ja oksat olivat märkiä, oli vilu
ja nälkä. Markku tuli paikalle ja neuvoi, että nuotio
sytytetään kuusen kuivilla alaoksilla. Siitä asti olen
esimerkiksi mökillä risuja polttaessa muistanut
Markun ohjeen ja taitellut kuusen tyvestä pieniä
kuivia, haarattomia tikkuja, aluksi pieniä, mutta
liekin ottaessa niihin, vähän isompia, sitten vielä
isompia oksia. Jonkin ajan päästä voi nuotiossa
syttyy ja palaa isommatkin puut. Ihan oikeutetusti RauK:n KivL:n joukkueenjohtajat yliluutnatti
Helle, sekä luutnantit Kinkku, Sälli, Juusti ja Levander valitsivat autokomppanian RUK:n kiintiön
ainoaan paikkaan korkealle arvostamani Markun.
Armeijan tyyliin kuuluen osaston yöpymispaikaksi ilmoitettua kohdetta ei tahtonut löytyä. Muutamien hiihtolenkkien jälkeen oikea leiripaikka
löytyi aivan ensimmäiseksi luulemamme vierestä.
Kolmannen ja varsinkaan neljännen pinnankiristyskierroksen jälkeen emme enää viitsineet kunnolla puhdistaa teltan paikkaa lumesta. Lopullinen
paikka oli kuitenkin löytynyt vihdoin. Telttojen
pystyttämisen jälkeen jaettiin kipinävartiovuorot
ja kävimme nukkumaan. Oma kipinävartiovuoroni
osui keskiyöhön. Olin päivän rasituksista väsynyt
ja uni tahtoi tulla silmään ihan väkisin. Kaikki
muut nukkuivat, paitsi aliupseerioppilas Osara,
joka siviilissä oli diplomi-insinööri. Hän kertoi,
että jos hän yrittää nukahtaa kovin aikaisin, hän
nukkuu hyvin huonosti ja on aamulla hyvin väsynyt. Niinpä hän valvoo yöllä kahteen asti, jolloin
hän on hyvin väsynyt, silloin hän nukkuu loppuyön
hyvin sikeästi ja on aamulla hyvin pirteä.
Yritin pysyä hereillä, mutta vaikeaa se oli. Muistin isäni kertoneen, että sotareissulla vastaavassa
tilanteessa hän oli pannut teltan pohjaan pystyyn
klapin ja tämän päälle toisen poikittain. Tällaisella huteralla istuimella ei oikein voinut nukahtaa,
kun tasapaino alkoi järkkyä. Tämä konsti auttoi
jonkin aikaa.
Sitten keksin mielestäni mielenkiintoista ohjelmaa. Huomasin, että kun kamiina tuli riittävän
kuumaksi, muuttui putki pätkä kerrallaan punahehkuiseksi. Putkihan koostui noin 60 cm pituisis-
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Kaksipäiväinen raskas leiri on merkitty kirjoittajan arkistossa
säilyneeseen viikko-ohjelmaan koruttoman lyhyesti.

ta osista. Muistan kun viimeinen kokonaan teltan
sisäpuolella ollut putki alkoi hehkua punaisena.
Aloin syöttää kamiinaan tasaisin välein pieniä
puita saadakseni katon läpi menevän pätkän punaiseksi.
Seuraava muistikuva on, kun Osara huutaa:
Gunnar herää, teltta on tulessa! Aloimme herättää muita ja käskimme poistumaan teltasta. Jotkut
luulivat, että on annettu hälytys ja alkoivat kerätä
varusteitaan. Teltta saatiin tyhjäksi ja aloimme
heitellä lunta palavaan kohtaan. Liekit sammuivat
tietysti nopeasti, mutta kuivassa kankaassa palo
eteni kytemällä aukon pikkuhiljaa kasvaessa. Lumi
ei oikein osunut joka kohtaan.
Olimme aiheuttaneet sen verran meteliä, että
muissakin teltoissa alkoi ihmisiä heräillä. Paikalle
tuli 1. joukkueen johtaja, yliluutnantti Helle, rauhallinen ja asiallinen mies. Sanaakaan sanomatta
hän meni telttaan sisään ja syljellä kastamillaan
sormilla sammutti kytevät kohdat. Hän tutki ti-
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lannetta ja totesi, että kiinteä kuljetuspussi, oli
nojannut putkeen ja syttynyt tuleen. Palava pussi
oli sytyttänyt itse teltan. Putken läpiviennissä oli
eristeet, niin että itse teltta ei voinut syttyä putken
kuumuudesta. Pussin suojelemiseksi oli katossa
nauha, jolla pussi piti sitoa, niin ettei se pääse
putkeen kiinni. Nyt oli jäänyt sitomatta, tai solmu
auennut ja tuuli heittänyt pussin putkea vasten.
Todennäköisesti pussi oli ollut pitkän aikaa putken kyljessä, mutta vasta nyt, kun putki riittävän
kuumaksi, syttyi tulipalo. Ikuiseksi arvoitukseksi
jäi, oliko katon kahta puolen ollut pätkä ollut punahehkuinen vai ei.
Telttaan oli ehtinyt palaa arviolta puolimetrinen
reikä, joten loppuyö oli hiukan viileä. Saimme kuitenkin nukutuksi. Onnettomuutta ei sen enempää
koskaan tutkittu eikä ketään kuulusteltu.
Osarankin käyttämän Gunu-lempinimeni olin
saanut jo alokasaikana, kun tupakaverini Matti
Niemelä oli nähnyt varuskuntakorttini päivystäjäpöydän lähellä Sirkkalan kakkoskerroksen
käytävällä. Kortissa näkyi tietysti koko nimeni:

Harri Kalervo Gunnar Lindroos. Martti ”Huuhaa”
Innasen humoristinen kappale ”Gunnar vierasmaalainen” oli yhdessä Innasen muutaman muun
kappaleen kanssa hiljattain valloittanut Suomen
kansan musiikin maun. Sillä hetkellä sain lempinimen, jota saan kantaa koko ikäni.
Kahden leiripäivän aikana lumi suli tai muuttui niin märäksi floskaksi, ettei hiihtämisestä tullut
mitään. Palasimme leiriltä kävellen, suksia kantaen. Ahkiot toki suostuivat tulemaan vetämällä.
Märkä sohjo oli toimi sentään jonkin verran voiteluaineena maan pinnan ja pulkan pohjan välillä.
Sukset vietiin aliupseerikoulun suksivarastoon.
Seuraavan kerran nousin suksille pari kuukautta
vaille 12 vuotta myöhemmin saman varaston edessä 16.1.1980. Osallistuin silloin nimittäin ensimmäisen ja ainoan kerran kertausharjoituksiin.
Kiltaveli HARRI LINDROOS

Oheinen teksti on mukailtu katkelma kirjoittajan
vuonna 2008 julkaisemasta teoksesta ”Sirkkalan
pojat”.

Turun Thermohuollossa teemme Eberspächer lisälämmittimien asennukset,
huollot ja korjaukset autoihin, veneisiin ja asuntoautoihin.
Lähetä viesti:
turun.thermohuolto@thermohuolto.fi,
soita 0207 980 280 tai tule liikkeeseen
ja kysy tarjousta palveluistamme!

Tapahtumauutiset
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Rannikkolaivaston
kotiuttamistilaisuus
19.12.2018
Kotiutettavat varusmiehet olivat 347
vuorokautta (saapumiserän I/18) sekä
165 vuorokautta (saapumiserän II/18)
palvelleita varusmiehiä.
Autojoukkojen Turun kilta ry. Palkitsi 8.huoltolaivueesta autonkuljettajana
ansioituneen Matruusi Joonas Karimon
kuljettajaristillä sekä killan historiikinkirjalla Autokiltojen Aatelia.
ANTTI AHOLA

LAULUILTA KAARINAN AUTOKOULUSSA
Lauluilta Kaarinan Autokoulussa oli jälleen suosiossa. Kaksikymmentä laulun lyömää kiltalaista
oli kokoontunut iloiseen tilaisuuteen, joita on jo
jatkunut ”kolmessa polvessa”.
Pekka Rantasen hanurin säestyksen ja Hannu
Mäkilän laulunvetäjän johdolla lähes kolmetun-

tinen ilta kului hyvin nopeasti. Arpoja oli myös
myynnissä ja arvonnassa päävoiton sai Pekka
Rantanen.
Kaarinan Autokoululle suuret kiitokset järjestelyistä sekä tarjoilusta ja eritoten kiitokset illanisännälle Johannes Sankarille.
ANTTI AHOLA
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Hyötyajoneuvosi varustelut
tarpeidesi mukaan koko
Suomen alueella

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
www.mat-car.ﬁ
Kun sanottava
pitää laittaa paperille...

MC-Team Oy

Tuijussuontie 7, 21280 Raisio
puh. 02 436 6300
sales@mat-car.ﬁ |

www.mat-car.ﬁ

viherlassilan
kanta-asia kas
hemmotellaan
pihoille!

LIIT Y
MY YM ÄLÄ SSÄ
TAI NE TIS SÄ!

Alakyläntie 2-4, 20250 TURKU

www.viherlassila.fi

www.euraprint.fi

Tapahtumauutiset
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Turun autokiltalaiset, 21 henkilöä kävi jo perinteeksi tulleella talven musikaali-/ balettimatkalla Tallinnan Estoniateatterilla. Matka
oli nyt jo neljäs. Vuorossa oli Tšaikovskin
musiikkiin perustuva "Pähkinänsärkijä"
musiikkiesitys. Ei tarvinnut kuunnella Viron
kieltä eikä lukea Englannin kielistä tulkkausta kuten aiemmilla kerroilla, vaan kuunnella
hienoa musiikkia ja katsella korkeatasoista
esitystä.
Väliajalla esiintyjät hiiriksi pukeutuneina
tulivat keskuuteemme ensin ravintoloihin ja
myöhemmin katsomoomme ja hauskuuttivat meitä. Myös itse hiirikuningas liittyi seuraamme. Saimme nauttia korkeatasoisesta
esityksestä.
VOITTO SUVILA

Autojoukkojen Turun kilta kävi isollakirkolla (Eduskunnassa)
Tutustuminen eduskuntataloon kahden oppaan
mukana jotka kertoivat talon toiminnasta ja viimeisen remontin tuloksista. Kansanedustaja
Ala-Nissilän kahvitilaisuudesta missä hän myös
valtasi kysymyksiin joita kiltalaiset esittivät.
Ala-Nissilän avustaja kertoi myös mitä avustajan
tehtäviin kuuluu. Poistuimme välillä eduskunnasta

kadunvastakkaiselle puolelle musiikkitalon ravintolaan lounaalle.
Palasimme takaisin eduskuntatalon lehtereille
kuuntelemaan ja katselemaan eduskunnan kyselytunnin ”teatteriesitystä”. Matkalla olleet kiltalaiset
olivat paluumatkalla tyytyväisiä onnistuneeseen
matkaan.
ANTTI AHOLA
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Y

TASOA KOTIIN

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

Tapahtumauutiset
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Liikennevalistusta Porin prikaatissa
tammikuussa
Porin prikaati tunnetaan nykyaikaisena varuskuntana, jossa jatkuva kehitys on osa toimintakulttuuria.
Liikenneturvallisuuskoulutus järjestettiin Säkylässä la 12.1.2019 ja Niinisalossa su 13.1.2019.
Molempina päivinä oli varusmiesten läheisillä
mahdollisuus tutustua varuskuntien nykyisiin
palveluolosuhteisiin. Tämä oli kokeilu, jonka
kokemuksia pohditaan keväällä järjestettävässä
palautetilaisuudessa. Säkylässä kävi rasteillamme 669 henkilöä, joista naisia oli 34. Niinisalossa koulutimme kesällä 2018 palvelukseen tulleita
ajoneuvojen kuljettajia, joita kävi rasteillamme 66
henkilöä. Samalla oli tilaisuus esitellä AJK Turun
Kilta ry:n toimintaa ja mahdollisuutta liittyä kiltamme jäseneksi.
Nuoret ovat kiinnostuneita liikenneturvallisuudesta ja liikenteen vaaroista liikuttaessa talven
vaihtelevissa olosuhteissa. Tässä aiheita, joita käsittelimme teorialuennoilla, autohallin rastitehtävien lisäksi. Vahinkojen välttämiseksi kuljettajan
ajokunnon ylläpito on yksi liikenneturvallisuuden tärkeimmistä asioista. Riittävä lepo poistaa

väsymyksen. Lähde liikkeelle ajoissa ja varaa aikaa yllättäviin tilanteisiin ja viivytyksiin. Keskity
ajamiseen ja pyri ennakoimaan tulevia tilanteita.
Tarkkaavaisuuden lisääminen ja oikea tilannenopeus auttavat meitä selviytymään talven tuomista
haasteista. Vartti pois vauhdista puolittaa pysähtymismatkan! Ajoneuvon valot ja renkaiden kunto, näkyminen ja näkyväisyys korostuvat pimeillä
ja liukkailla teillä ajettaessa. Tauot ja oikea-aikainen ravinto virkistävät ja auttavat jatkamaan
matkaa. Alkoholi, huumeet ja liikenne eivät sovi
yhteen, koska ne hidastavat kuljettajan toimintoja
ja lisäävät siten huomattavasti vahingon vaaraa.
Oikea asenne auttaa ymmärtämään myös muita
tiellä liikkuvia. Onko kavereista autossa enemmän
hyötyä, kuin haittaa? Mikä hermostuttaa liikenteessä? Turvavyön käyttö antaa parhaan turvan
kaikille ajoneuvossa oleville, myös takapenkin
matkustajille.
Tässä on vihjeitä ja ajateltavaa meille jokaiselle.
Kouluttajien puolesta kiittäen ja tervehtien.

Puheenjohtaja Keijo Häkkinen ja muut kouluttajat Säkylän sotilaskodissa 12. tammikuuta.

YRJÖ S. KAASALAINEN
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Kaikkien ajoneuvojen katsastukset,
rekisteröinnit ja vakuutukset meiltä
vaivattomasti
Tuulissuontie 34, Lieto
P. 02 4364300
Ma – Pe 8 - 17
www.wp-katsastus.fi

YRITYSLASKENTA LAVERNA OY
AUKTORISOITU TILITOIMISTO
* KAUPPAREKISTERI ASIAT
* YRITYSKIRJANPIDOT
Raisiontori 5, 21200 Raisio

Tapahtumauutiset
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Killan puurojuhla Heikkilässä
Perinteiseksikin voi jo kutsua puurojuhlaa joka vietettiin 12.12.2018 Heikkilän sotilaskodissa.AJK:n
kiltaveljet ja sisaret sekä sotilaskotisisaret olivat
suurella noin sadanhengen joukolla mukana. Killan toimesta
Keijo Häkkinen lausui tervetuloa sanat ja Heli
Jukalan tervehdyksessä hän kertoi sotilaskodin
historianalkuvaiheista ja 100-vuotisjuhlavuodesta sekä. juhlallisuuksita.Ohjelma muuten oli hyvin vapaamuotoinen. Alkumaljana tietysti glögi
ja Pekka Rantasen hanurisäestyksellä laulettiin
joululauluja.
Kiltasisaret Sirkku Vainikka,Hillevi Salminen
ja Pirkko Laato esittivät runon missä avustajana
kynttilänsytyttäjä tonttuna oli Antti Ahola.

Maittavaa riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa
manteleineen sai syödä vatsansa täyteen mutta
mantelin saaja meni minulta ohi,kyllä se kuitenkin
löytyi.
Arpoja oli myyty alusta alkaen hyvällä menestyksellä koska iso voittopäytä oli nähtävillä houkuttimena. Arvonta suoritettiin ”virallisten valvojien”
läsnäollessa ja voitot jakaantuivat tasaisesti ympäri
salia. Päävoittona oli herkkukori missä oli kuivempaa sekä vähän kosteampaakin tarjottavaa. Onnellinen voittaja oli sotilaskotisisar Taina Tikkanen.
Kahvihammastakin oli alkanut kolottamaan
niin tarjoilussa seurasikin kahvi hyvien joulutorttujen kera. Lopuksi vielä yhteislaulua.
ANTTI AHOLA

Porin osaston joulupuurotilaisuus
Porin osaston perinteinen joulupuurotilaisuus
pidettiin PATY´n toimistolla ja paikalla oli kaksikymmentä kiltalaista.
Nautittiin jouluglöki ilman terästystä, paikalla
keitetty joulupuuro fäskynäsopan kera ja tilaisuuden päätteeksi kahvit. Jouluisen tarjoilun hoitivat
Tarja Viinanen ja Arja Saarinen, heille suuret kii-

tokset.
Tilaisuudessa pidettiin osaston järjestäytymiskokous ja varapuheenjohtajana jatkaa Yrjö S
Kaasalainen sihteerinä Keijo Viinanen. Päätettiin
järjestää perinteinen kevätretki Sastamalaan.
KAUKO SAARINEN

Kilta kävi synnytyssairaalassa
Autojoukkojen 27 henkilöä tutustui Heidekenin
entiseen synnytyssairaalaan 8.1.2019Carl von Heidekenin puinen synnytyssairaala
avattiin 1.3.1890. Talon on suunnitellut arkkitehti Victor Renius. 1898 tämä puinen päärakennus
tuhoutui tulipalossa. Uuden 1900 avatun rakennuksen suunnitteli arkkitehti Gustav Nyström.
1929 rakennusta laajennettiin Sepänkadun
puolelle. Uudessa sairaalassa oli paikkoja 29 entisen 15:n sijaan. Synnytyssalit olivat suunniteltu
5 synnyttäjälle.
Kaupungin vesijohto ei aluksi tullut synnytyslaitokselle asti. Heidekenillä oli omat vesisäiliöt.
Heidekenillä kiinnitettiin suurta huomiota puhtaissa bakteerittomissa olosuhteissa tapahtuvaan
työskentelyyn. Puhdistusaineena vesi, saippua ja
karbonaaliliuos sekä keitetty vesi välineiden puhdistukseen.

Synnytyksen jälkeen oli valittavana suurista
ryhmähuoneista ykkös- ja kakkosluokan yksityishuoneisiin. Heideken oli naisten valtakuntaa, eikä vielä 1960-luvullakaan saattajina olleita miehiä
välttämättä päästetty edes taloon sisälle. Lapsen
synnyttyä isä sai vain tiedon iloisesta perhetapahtumasta. 1970 oli suuren muutoksen aikaa, kun isät
pääsivät mukaan synnytykseen. Turussa Heideken
oli kuuluisa siitä että isät saivat tulla synnytykseen
mukaan ennen kuin esim. TYKS:ssä
Vuonna 1995 kaikki synnytykset siirrettiin TYKS:iin ja talo siirtyi Turun Ammattikorkeakoulun
käyttöön vuosiksi 1996 – 2007. Vuodesta 2007
Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ja Mannerheimin lastensuojeluliitto Varsinais-Suomen piiri ry
ostivat kiinteistön.
Synnytyslaitoksesta tuli Perhetalo.
MARJA HAUTALAHTI
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TERVETULOA
PAIKALLISEEN
PANKKIIN
– meillä on aikaa sinullekin!

Juha Niemelä, toimitusjohtaja

Lieto, Hyvättyläntie 10, puh. 02-4711 400
Turku, Kauppiaskatu 9, puh. 02-4711 470
poppankki.fi/lieto

Palkitut
Niinisalon kotiuttamistilaisuudessa 19.12.2018
palkitut varusmiehet:
Killan kuljettajaristi
Alikersantti Teemu Ikonen
Killan stipendi
Korpraali Eeti Penttala
Killan kunniakirja ja solmiopidike
Korpraali Petteri Virta
Killan kunniakirja ja solmiopidike
Korpraali Arttu Torvinen
Veho Hyötyajoneuvot kunniakirja ja Killan
historiikki
Korpraali Tommi Jokela

www.ajkturku.net
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Porin prikaatin Säkylän varuskunnan kotiuttamisjuhlassa 19.12.2018 AJK Turun killan palkitsemat varusmiehet.
Kersantti Jokela Matias Kuljettaja risti.
Kersantti Sosi Antero Solmionpidike.
Korpraali Mäkimarttunen Niko Kirja.
Korpraali Kukkula Pekka Stipendi.
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A N T IN A R K IST O
Ensimmäisen kaatuneen jääkärin muistokivi Gallingissa.

Kiltalaisten matkanjohtaja Sampo Ahto kertoo
muistokiven äärellä ensimmäisen kaatuneen
jääkärin tarinaa.

KILTA JÄÄKÄRIMUISTOMERKILLÄ LATVIASSA
Autojoukkojen Turun kilta seurasi elokuussa
2006 Suomen jääkäreiden jalanjälkiä nykyisessä
Latviassa.
Saksassa vuonna 1915 suomalaisista jääkäreistä
muodostettiin Jääkäripataljoona 27, virallisesti
Kuninkaallinen preussilainen jääkäripataljoona
27. Toukokuussa 1916 pataljoona siirrettiin rintamapalvelukseen. Suomalaiset ottivat rintamavastuun noin 30 kilometriä Riiasta etelään Miss-joen
laaksossa hyvin suoperäisessä maastossa.

Miss-joen alueella Gallingi-nimisellä paikalla kaatui taistelussa ensimmäinen suomalainen
jääkäri, piippolalainen Alfred Hyytinen. Hänen
muistolleen on pystytetty muistokivi Gallingiin
vuonna 1938.
Kerrotaan, että Hyytinen ei heittäytynyt tovereidensa varoitushuudoista välittämättä maahan
suojellakseen juuri pakkiinsa saamaansa ruoka-annosta. Kranaatti räjähti 20 metrin päässä.

Kiltaveljen kirja-arvio
ISÄNMAAN VARTIOSSA

VETOAKSELI 1 / 2019
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Reino J. Mäkilä – Mikko Äijö

Sotilaan muistiinpanoja, maisemakuvausta, ajatelmia ja
tarinoita jatkosodasta
Bookcover Oy 2018, 188 sivua, ISBN 978-952-68990-3-9

Lehtemme päätoimittaja Esko Kujanpää antoi vinkin tästä uudesta kirjasta, jonka sain tilattua kirjastosta luettavaksi. Muutaman sivun jälkeen tuli
tunne, että tämä kirja on saatava kotiin pysyväksi
”elämisen käsikirjaksi”, ja tilasin sen kirjakaupasta, koska hyllystä sitä ei ollut saatavissa.
Tämä teos on koottu SMK:n (Suomen Maanviljelijöiden Kauppa) Rengon liikkeen kaupanhoitajan Reino Mäkilän jatkosodan aikaisista tarkoista
päiväkirjamerkinnöistä.
Sotahistoriasta kiinnostunut lapsenlapsi Mikko
Äijö sai käsiinsä isovaarinsa kolme päiväkirjavihkoa ja lähti kokoamaan kirjaksi näitä aikavälillä
10.6.1941 – 8.3.1942 kirjattuja rivisotilaan havaintoja, joiden johdonmukaisuus sodan kulkuun on
tarkistettu virallisista sotapäiväkirjoista.
Kirja on ennen kaikkea nuoren suomalaisen
perheenisän kertomus ajatuksistaan, tunteistaan
ja koti-ikävästään sotaretkeltä, jonka toivoi pikaisesti päättyvän. Vahva usko Jumalan haluun auttaa Suomea selviytymään ylivoimaisen vihollisen
painostuksesta kirjautuu päiväkirjan sivuille voimaa antavina ajatuksina sekä toivona parempaan
huomiseen.
Rintamalta lähtee kirje kotiin lähes joka päivä
ja samalla tahdilla tulee kirjeitä isälle. Jokaisen
päivän säätilamerkinnät ja voimaannuttava PÄIVÄN SANA tekevät tarinasta niin elävän, että lukija
tuntee pääsevänsä kirjoittajan pään sisään todella
herkällä ja kauniilla tavalla.

Tämä kirja on niitä, jonka haluaa lukea alusta
loppuun yhdellä istumisella. Se vie mukanaan ja
tarjoaa hyvää ajateltavaa jokaisella sivullaan.
Esimerkiksi: Sopivien polttopuiden etsintäneuvot sekä paleltumien havaitseminen ja hoito ovat
hyvää käytännön tietoa. Lukuisat mietelauseet
elämän ohjeiksi koskettavat konkretiallaan. Tässä
muutama esimerkki:
¤ Ilo on terveydentuki ja sairauden vastamyrkky.
¤ Omaatuntoa on kunnioitettava ja toteltava! Se
on Jumalan läsnäoloa sielussamme. Tämä on
”korsusotkun” seinältä taltioitu viisaus, kuten
myös kehotus:
¤ Olkaa onnellisia, sillä onnettomalla ei ole
ystäviä!
Suosittelen lämpimästi tätä elämänohjeita, lämpöä
ja luottamusta pursuavaa viisasta kirjaa jokaiselle
ISÄNMAATAAN RAKASTAVALLE.
Kiitos Esko K. kirjavinkistä ja HYVÄÄ, ONNELLISTA SEKÄ TERVETTÄ ALKANUTTA VUOTTA
kaikille, jotka tämän jutun viitsitte lukea.
Terveisin

DRIVE-IN

kiltaveli JORMA VILJANEN
(Jomppe, 0400 120 206)

DRIVE-IN

RENKAANVAIHTO
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Olemme av
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Merelle humppaamaan!
Amorellalla humpataan nyt toden teolla – ja siinä sivussa
nautitaan hyvästä ruoasta, edullisista merihinnoista sekä
rentoudutaan.
Humpparalli-lähdöt: 11.–13.3. ja 18.–20.3.
Risteilyillä esiintyy:
11.3. Tulipunaruusut
12.3. Helminauha
13.3. Ippe Mansikka
11.–13.3. Fernanda
11.–13.3. Jake Niska Band
11.–13.3. Royal

18.3. Teuvo Oinas
19.3. Kaiho
20.3. Susanna Heikki
18.–20.3. Sakke Kotilainen & Focus
18.–20.3. Taina Laiho & Timo Rautala
18.–20.3. Aikalisä

Varaa matkasi jo tänään!

Edullisin hinta netissä. Varaa vikingline.fi tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu +
pvm./mpm.). Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

KENRAALINTIEN MARSSI

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Autojoukkojen Turun kilta ry:n kevätvuosikokous
pidetään Heikkilän sotilaskodissa lauantaina 16.
maaliskuuta.
Aloitamme kokouskahvitarjoilulla klo 12.
***
Kokousesitelmän klo 12.30 alkaen.
JR56 ja JR60 killan puheenjohtaja Matti Aro
”JR56 historiikki Törnin osasto”
***
Esillä ovat sääntöjen kevätkokoukselle määräämät
asiat
***
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksullisen
ruokailuun; hyvä ja monipuolinen lounas
hintaan 10 euroa. Ilmoittautumiset 13.3.2019
mennessä killan toimistoon keskiviikkoisin
klo 18 – 20, puh 02 237 7945 tai kilta@ajkturku.net
HALLITUS

MATKAILUTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA

Turun Föli bussien pysäkit ovat nyt vieneet Aurakatu 2 lähtöpaikan.
Fölitoimisto ilmoitti uudeksi lähtöpaikaksi Linnankatu 16 . Kauppahallia vastapäätä eli Kansallisen Kirjakaupan edestä.
Autojoukkojen Turun killan bussimatkojen
varsinainen lähtöpaikka on Heikkilän kasarmin
portinulkopuolella oleva hiekkakenttä.
Osoite: Rykmentintie 15. (Henkilöautoille riittää parkkipaikkoja) Sieltä bussi ajaa Linnankatu
16 kautta ja jatkaa kuljettajan valitsemaa suorinta
reittiä.
ANTTI AHOLA

TEHDASVIERAILU KUUSJOELLE

Salo - Loimaan osasto järjestää tehdasvierailun
Anttiteollisuuteen Kuusjoelle 5.3.2019 klo 17.00.
Ilmoita tulostasi sähköpostiin lehti.jorma@outlook.com tai puh 0400-386 345 Jorma Lehti. Ilmoittautuminen 28.2.2019 mennessä. Anttiteollisuus os. Koskentie 89, 25340 Kanunki.
JORMA LEHTI

Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry järjestää KENRAALINTIEN marssin 27.4.2019 Kakskerrassa
Marssin suojelijana on kreivitär Karin-Birgitte
Ehrnrooth
Marssitoimisto on Kakskerran Harjattulan kurssikeskuksessa, jossa on marssin lähtö ja maali.
Marssin lähtö tapahtuu klo 11:00 marssitoimistolta osoitteesta Harjattulantie 80,20960 Turku
Marssin vaihtoehtoiset matkat ovat 10 km ja 18
km.Kenraalintienmarssin tarkoituksena on edistää
marssi-ja liikuntaharrastusta kaikenikäisten keskuudessa. Kaikille maaliin saapuville luovutetaan
kenraalintiemarssimitalli.Marssin osallistumismaksu on 25 euroa. Maksu sisältää osallistumisen
marssille ja maaliintulon jälkeen keittoruokailun
sekä saunan. (talon pyyhkeet)
Ilmoittautuminen osallistujien nimet ja puhelinnumero osoitteeseen jouni.tuomaranta@gmail.
com tai Jouni Tuomaranta 050 4677242.
Osallistumismaksu suoritetaan 20.4,2019 mennessä tilille Ipan: FI12 5716 9020 0720 42
ANTTI AHOLA
Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry viiteteksti ”kenraalintiemarssi 2019”

TEATTERIMATKA
TAMPEREELLE 28.9.2019

Suurmusikaali Notre Damen kellonsoittaja. Tampereen Teatterin päänäyttämöllä klo.14.30.
Lounais-Suomen neuroyhdistyksen ja Autojoukkojen Turun killan yhteinen matka.
Ilmoittautuminen 15.5.2019 mennessä Antti
Aholalle puh.0400 437455 tai ahola.antti@gmail.
com lippujen hinta 90,00€ / henkilö, sisältää myös
lounaan. Maksetaan killan matkatilille Iban:FI20
5316 0820 0188 91 15.5.2019 mennessä.
Huom. AJK:lle varattu 30 lippua ja ne lunastetaan 24.5.2019 mennessä. Tarkempi aikataulu
matkasta Vetoakseli II / 19. Mutta noudattelee
vanhaa käytäntöä.
ANTTI AHOLA

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 20.5.2019.
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan
toimistoon 29.4.2019, mennessä.
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com
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Pikkubussien 1-22-paikkaa
vuokraus ja myynti
Puh. 0400 527121, Jari Mäki

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö,
johon voivat
liittyä kaikki sotilasarvoon
katsomatta
www.ajkturku.net
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Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

HEI KAIKKI AUTOKILLAN
NAISET!! KAIKKI!

PORIN OSASTON
KEVÄTVUOSIKOKOUS

Tervetuloa yhteiseen tapaamiseen ti 12.3 klo 15.00
Heikkilän kasarmille. Tutustutaan ja suunnitellaan
tulevia tapahtumia
Ilmoitathan tulostasi 8.3 mennessä Marja Hautalahti 050-3592731

Pidetään maanantaina 11.3.2019 alkaen klo
18.00 Härkäpakarissa Huittisissa Risto Rytin katu
2.
Esillä sääntöjen määräämät kevätvuosikokousasiat ym. esille tulevia asioita.
Porin osaston toiminta-alueena ovat Porin ja
Huittisten talousalueet lähialueineen.
Kahvitarjoilu!
HALLITUS

KESÄTEATTERI ODOTTAA

KILTALAISET!
Paimion kesäteatteriin kesä-heinäkuun vaihteessa.
Päivä tarkentuu Vetoakselissa nro 2.
Esitys on Mikko Koukin ohjaama Liian paksu
perhoseksi.
Naisjaosto

VIERAILU HÄMEENLINNAAN

Tutustumme 8. maaliskuuta Panssariprikaatin
autokomppaniaan ja panssarivaunuihin sekä Patriaan.
Lähtö Heikkilän hiekkakentältä klo 07.00, ajetaan Linnankatu 16:n kautta (Kansallisen kirjakaupan edessä) kohti Hämeenlinnaa.
Aamukahvit 09.00 Hämeenlinnassa sotilaskodissa, ruokailu prikaatin ruokalassa. Molemmat
omalla kustannuksella.
Matkalle mahtuu 40 ensimmäistä. Ilmoittautuminen killan toimistoon 27.02.19 mennessä. Maksu 20 € killan matkatilille FI20 5316 0820 0188 91.
SEPPO PUNNA viimeistään 06.03.19.Lisätietoja
Seppo Punna puh 0400565039.

SALO – LOIMAAN
OSASTON
VUOSIKOKOUS
Salo-Loimaan osaston kevätvuosikokous pidetään
Veteraanipajalla 13.3.2019 Klo 17.00 Torikatu 7.
Esitelmän pitää Jorma Rinne kertoen Kiinan matkasta. Esillä sääntöjen määräämät asiat ja muita
esitulevia asioita. Kahvitarjoilu!
HALLITUS

KEVÄTRETKI SASTAMALAAN
Porin osaston perinteinen kevätretki suuntautuu
Sastamalaan.
Kokoonnumme Herkkujuustolaan Kurvosentie
3 Häijään liikenneympyrä (Tampere – Pori valtatie) perjantaina 17.5.2019 klo 10.30. Yritysesittely ja lounas, ostokset.
Juustolasta siirrymme Putajaan Finlandia Sahtiin Palomäentie 342. Panimosta voi ostaa sahtia
ja vierrettä tai jäädä nauttimaan, baarissa olutta
hanasta, sahtia myydään 0,75 pulloissa. Matkamme jatkuu Kiikoisiin Lasistudio Jan Torstensson
Kiikoistentie 8, esittely toiminnasta ja mahdolliset
ostokset.
Linja-autokuljetus Turusta lähtee klo 8.30
Heikkilän hiekkakentältä ja ajetaan Huittisten
kautta.
Juustolan esittely, lounas ja linja-automatka
Turusta yhteishinta 30,-/henkilö. Juustolan esittely ja lounas yhteishinta 15,-/henkilö. Maksu Killan
matkatilille FI20 5316 0820 0188 91.
Sitova ilmoittautuminen Kauko Saariselle puh
0400 595 589 tai killan toimistoon 8.5.2019 mennessä, ilmoita myös ruoka-aineallergiasi.

SAAPUMISERÄ 2/1963
Keväällä tulee kuluneeksi 55 vuotta siitä kun siirryimme siviiliin täysin palvelleina automiehinä. On
esitetty kysymys voisimmeko tavata ja muistella
menneitä. Onko sinulla ehdotusta missä ja milloin tapaisimme. Ota yhteyttä korjaamon kirjuriin
Kauko Saarinen puh 0400 595 589 tai sähköposti
kaukos1@gmail.com.
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AVOINNA: MA-PE 8-16.30

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat
liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta
www.ajkturku.net

TERVEYSHELPIN
AVULLA ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT OVAT
AINA ULOTTUVILLASI.
TerveysHelppi ottaa terveysasiasi haltuun
kokonaisvaltaisesti. Asiakkaanamme saat yhteyden
terveydenhuollon ammattilaisiin, korvausasiasi vireille
sekä ohjauksen hoitoon - joko välittömästi
etälääkärille tai eteenpäin perinteiselle vastaanotolle.
Jos sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus,
palvelumme on jo käytössäsi.
Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa TerveysHelppiapplikaatio puhelimeesi: lahitapiola.fi/terveyshelppi
Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus: LähiTapiola
alueyhtiöt
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Liity joukkoomme!
Autojoukkojen Turun Kilta ry. perustettiin vuonna
1963 vaalimaan 2. Er. Autokomppaniassa saatua
maanpuolustus- ja automieshenkeä. Automiesten
koulutus Turussa aloitettiin Sirkkalan kasarmialueella. Sieltä autokomppania siirrettiin vuonna
1970 Heikkilän kasarmille, jossa se toimi vuoden
2002 loppuun. Tällöin 2. Er. Autokomppania lakkautettiin. Nykyisin automiesten koulutus tapahtuu Säkylässä, Porin prikaatissa. Automieshengen
vaalimisen lisäksi killan päämääriin kuuluvat toimiminen yhdyssiteenä jäsenistön välillä, autojoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäminen, historiallisten perinteiden vaaliminen ja
vaikeuksiin joutuneiden veteraanien ja jäsenien
tukeminen.

✂

Liittyminen
Autojoukkojen Turun Kilta ry. on maanpuolustusjärjestö, johon voivat liittyä kaikki, sotilasarvoon
katsomatta. Killassa on siten vastakotiutunut autosotamies, komppanian päällikkö ja rykmentin
komentaja kiltaveljiä, eivät muuta.
Killan toiminnan suunnan ja sisällön määräävät
killan jäsenet. Toivottavasti Sinäkin vastaisuudessa olet päättämässä kiltasi toiminnasta.
Kiltasi mukana pääset verestämään muistoja ja
käymään "vanhoilla taistelupaikoilla", kuten esimerkiksi Raasissa, Heikkilässä ja monessa muussa
sellaisessa paikassa, johon pelkkänä siviilihenkilönä ei ole edes pääsyä. Tule mukaan!

LEIKKAA TÄSTÄ

AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA RY
Ylännekatu 16 I, 20540 TURKU, puh. 02 237 7945

Anon, että minut hyväksyttäisiin Killan jäseneksi ja ilmoitan seuraavat tiedot:
Suku- ja etunimet ___________________________________________________________ 
Arvo tai ammatti ____________________________________________________________
Lähiosoite _________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka __________________________________________________
Sähköposti _______________________________ Puhelin _________________________
Syntymäaika ____/____ 19_____ Syntymäpaikka _______________________________
Joukko-osasto _____________________________________________________________
Sotilasarvo ________________________________________________________________
Päiväys ___ / ____ 20____ Allekirjoitus ________________________________________
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Toimintamuodot
Liikenneturvallisuustyö on maanpuolustushenkisen kiltamme yksi tärkeimpiä toimintamuotoja.
Kiltamme kouluttajat käyvät useita kertoja vuodessa eri varuskunnissa antamassa liikennevalistusta
ja -koulutusta. Toinen toimintamme painopiste on
vanhat autot. Killassamme on useita museoautoharrastajia. Tarvittaessa tietoa ja apua löytyy alalta runsaasti. Kiltamme ylpeys on Suomen vanhin
uutena tuotu ja käytössä ollut, nyt täysin entisöity
Orient vm. 1906.
Muita toimintamuotojamme ovat tutustumiskäynnit tehtaisiin, tuotantolaitoksiin ja yrityksiin.
Jäsenistömme tekee myös useita ulkomaanmatkoja vuodessa erityisesti sotahistoriallisiin kohteisiin.
Näiden lisäksi järjestetään muita virkistymistilaisuuksia kuten tansseja ja pikkujouluja.

Pääasiallinen toiminta-alueemme on Varsinais-Suomi ja Satakunta. Pääpaikkamme on Turku. Kiltaamme kuuluvat myös toimeliaat alaosastot Porissa sekä Salo-Loimaalla.

Vetoakseli
Kiltamme jäseniin pidetään yhteyttä neljä kertaa
vuodessa ilmestyvällä Vetoakseli-lehdellä. Siinä
kerrotaan menneistä tapahtumista ja tiedotetaan
tulevasta toiminnasta. Lehdessä on myös muita
mielenkiintoisia artikkeleita ja kirja-arvioita.

Lähde mukaan!
Toivottavasti mielenkiintosi heräsi tämän lyhyen
Turun Autojoukkojen Killan esittelyn myötä. Jäseneksi liittyminen kannattaa ja se on helppoa. Täytä
oheinen jäsenanomus ja postita se jo tänään!

Jäsenistö
Killassamme jäsenmäärä on noin 1300 ja naisosastossamme on lisäksi 100 jäsentä. Olemme yksi
suurimmista killoista Suomessa.

✂

www.ajkturku.net

LEIKKAA TÄSTÄ

Kirjepostimerkki

Vapaaehtoista
maanpuolustusta jo
vuodesta 1963

Autojoukkojen Turun Kilta ry
Ylännekatu 16 I
20540 TURKU
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KORVAUSPALVELUA,
joka sujuu niin
kuin pitääkin

if.fi/yritys
010 19 15 00
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AL-autopalvelukeskus
HARKKA-YHTIÖT
AL-autopalvelukeskus
HARKKA-YHTIÖT
- HUOLTOja korjaamopalvelut
- Kaikkien ajoneuvojen KATSASTUKSET *)
- HUOLTOkorjaamopalvelut
PIKAPESUja24H.
Myös isot pakettiautot.
- Kaikkien
ajoneuvojen
KATSASTUKSET
*)
AUTOLIITON
PALVELUT.
Kartat ja oppaat
- PIKAPESU
Myös isotapukäynnistykset
pakettiautot.
Kuljetukset,24H.
ojastanostot,
- AUTOLIITON
PALVELUT.
Kartat ja oppaat
ROMUAJONEUVOJEN
vastaanottopiste
Kuljetukset, romuautonne
ojastanostot, apukäynnistykset
- Noudamme
VELOITUKSETTA
- ROMUAJONEUVOJEN vastaanottopiste
ohikulkutien ja
- Noudamme romuautonne Sijaitsemme
VELOITUKSETTA
Turun Ikean risteyksestä noin
400 metriä Ruskon suuntaan.
Korinpunojankatu 1, 20320 Turku
Sijaitsemme ohikulkutien ja
Turun Ikean risteyksestä noin
400 metriä Ruskon suuntaan.
PÄIVYSTYS Korinpunojankatu 1, 20320 Turku

24H

AL autopalvelukeskus

Hinaukset 24H
PÄIVYSTYSNUMERO
Hinaukset
24H
02 239 5110
PÄIVYSTYSNUMERO

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

02 239 5110

*) Katsastukset hoitaa Katsastus Turku AD Ky. Puh. 050 370 5584
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Ansiomerkit 2019
Autojoukkojen Turun killan hallitus on kokouksessaan 16.10.2018 päättänyt jakaa asiomerkit seuraaville miesjäsenille. Merkit luovutetaa kevätkokouksessa joka pidetään Heikkilän sotilaskodissa
16.3.2019. kello 12.00 alkaen.		
Ilm. Killan toimistoon 13.3.2019 mennessä puh.
02 237 7945. tai sähköposti: kilta@ajkturku.net
       Tervetuloa
Kulta Merkki 2019		
Haapanen Heikki
Sastamala
Lahdenperä Kari Johannes
Turku
Laine Markku Voitto
Uusikaupunki
Orava Matti Väinö
Mynämäki
Saha Ahti
Raisio
Sundström Harri Rafael
Piispanristi
Teräs Pasi Tapani
Lieto As
Teräs Tino T
Naantali
Viitasalo Jukka Tapani
Mynämäki
Hopea Merkki 2019		
Ahola Arttu Oskari
Aura
Hurme Risto Hannu Olavi
Raisio
Koivu Yrjö Johannes
Turku
Laihinen Marko Lennart
Vahto

Leijon Esko Ilkka Olavi
Vira Matti
Vuorenpää Juha Kalervo
Vuorinen Mikko

Tammiainen
Mynämäki
Turku
Turku

Pronssi Merkki 2019		
Alanko Niko Juhani
Aura
Holm Harri Heikki
Naantali
Huhtala Raimo
Alastaro
Jaakkola Risto Kalevi
Loimaa
Järvinen Timo Eino
Masku
Kirsilä Jesse Santeri
Rauma
Koivisto Jorma Johannes
Loimaa
Lahtinen Pasi Santeri
Marttila
Laine Sulo Antero
Paimio
Launiainen Vesa Heikki Juhani Rekijoki
Launokorpi Jani Juhani
Kimito
Lindström Tarmo Leo
Lieto
Litva Ismo Aarne Pekka
Aura Kk
Moisio Raimo Ilmari
Huittinen
Mustonen Markku Ilmari
Kuusamo
Mäki-Ullakko Ilkka Tapio
Turku
Peippo Mika
Vahto
Salmi Simo Olavi
Alastaro
Soininen Aulis Petter Antero
Turku
Stadius Aarne Henrik
Turku
Vanhanen Pentti Aulis Kalevi
Turku
Vanha-Perttula Kalle Tapio
Loimaa
Väisänen Jaakko Juhani
Tammiainen

Tervetuloa syömään!
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Merkkipäivät
91 V
3.5.

Heinonen Heikki

Sampu

85 V
7.4.
11.4.
16.5.
23.5.

Roinila Arto
Lang Kaarlo Oskari
Grönroos Seppo
Oksanen Erkki

Turku
Halikko
Pori
Turku

80 V
5.3.
15.3.
15.3.
31.3.
3.4.
27.4.

Wursig Bo Alfred
Juntunen Kosti Antero
Saarinen Simo Mikael
Lehtonen Timo Jukka
Ylitalo Matti
Kerke Kaj Timo

Turku
Turku
Huittinen
Rauma
Turku
Pargas

75 V
2.3.
7.3.
7.3.
21.3.
24.3.
30.3.
21.4.
3.5.
4.5.
4.5.
5.5.
16.5.

Rosvall Raimo Olavi
Kangasperko Simo
Rasinmäki Timo Niilo
Kylmä Raimo Olavi
Laaksonen Jarkko Eero
Sundberg Frans Tapani
Lapinlahti Armas Uolevi
Karjala Väinö
Järvelä Eero
Lundgren Kauko Kalevi
Stenroos Rauno
Laivuori Pekka Olavi

Rauma
Kokemkäki
Loimaa
Turku
Masku
Vahto
Raisio
Loimaa
Naantali
Huittinen
Salo
Säkylä

70 V
8.3.
11.3.
19.3.
22.3.
27.3.
31.3.
16.4.
29.4.
16.5.
20.5.

Takala Tapani Yrjänä
Vuola Jarmo Juhani
Mämmi Heikki Väinö
Pousar Antti Olavi
Wilen Heikki
Niemi Matti Akseli
Hintukainen Lauri
Wigelius Kari Karl
Koski Jouko Kalevi
Sillanpää Matti Erik

Ylivieska
Turku
Turku
Tarvasjoki
Salo
Turku
Rusko
Turku
Koski Tl
Loimaa

60 V
12.3.
20.4.
27.4.
20.5.
28.5.

Hänninen Hannu-Pekka
Vesilahti Tapio
Koivula Petri Mikael
Elonen Risto Juhani
Hiukka Arto

Turku
Pori
Forssa
Raisio
Ulvila

50 V
25.3.
2.4.
17.4.
20.5.
31.5.

Toivonen Esa
Kuortti Janne Juhani
Vesterinen Tommi Aatos
Jyränti Markku
Ahola Mika Juhani

Rusko
Littoinen
Pertteli
Mynämäki
Lievestuore

Kiltalehti julkaisee merkkipäiväpalstallaan jäsenien merkkipäivät jäsenluettelon perusteella. Jos syystä tai toisesta
haluat kieltää merkkipäiväsi julkaisemisen, ilmoita asiasta hyvissä ajoin killan toimistoon. S-posti: kilta@ajkturku.net.
Posti: Killan toimisto, Ylännekatu 16 I, 20540 Turku.

Autojoukkojen Turun kilta ry tuotehinnasto 1/2019
Adressi ……………………………………………… 13,00 €
Automies baretti + kokardi ………………… 20,00 €
Automiesbaretin kullattu kokardi ………… 45,00 €
Kiltapinssi …………………………………………… 1,00 €
Orient kuva historiikki ja kehys …………… 15,00 €
Takkimerkki klubitakkiin ja kiinityslevy … 5,00 €
Solmio ……………………………………………… 20,00 €
Solmioneula kullattu …………………………… 30,00 €
Kalvosinnapit kullattu ………………………… 55,00 €
Vaunumerkki ……………………………………… 35,00 €
Kuulakärkikynä …………………………………… 2,00 €

DVD:et
Killan 50 v. juhlat ………………………………
Salon 50 v. juhlat …………………………………
Porin 50 v. juhlat …………………………………
Oikealla kaistalla 25 v. …………………………
Suomi 100 v. juhlat ………………………………

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac ………… 40,00 €
Puolustusvoimien Autovarikko
1939-2007 ……………………………………… 35,00 €
Marsalkka Mannerheimin Mercedes 770 30,00 €
Autokiltojen Aatelia …………………………… 25,00 €
Suomi Kylmässä sodassa……………………… 25,00 €
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Kiitokset
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Päivystysvuorot
6.3..- 29.5.2019

Kilta julkaisee Kiitokset-palstalla lyhyitä kiitostekstejä, jotka voi lähettää killan toimistoon s-postilla: kilta@ajkturku.
net tai postissa Killan toimisto, Ylännekatu 16 I, 20540
Turku.

Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni
muistamisesta.
Teemu Suokas.
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa ja Salo-Loimaan osastoa saamastani huomionosoituksesta
merkkipäiväni johdosta.
Kari Vendelin
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa saamastani
huomionosoituksesta merkkipäiväni johdosta.
           Reima Eskola
**********
Kiitän merkkipäiväni muistamisesta.
           Pertti Lamerto
**********
Kiitän huomionosoituksista ja onnitteluista
merkkipäiväni.	       Markku Sirkkilä
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa saamastani
huomiosta merkkipäiväni johdosta. Pekka Romu
**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun killalle sekä Salo-Loimaan osaastolle muistaessanne
minua merkkipäivänäni.
Jorma Rinne
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni
muistamisesta.
Hannu Kurki
**********
Kiitän AJK Turun kiltaa merkkipäiväni muistamisesta.
Teuvo Niinimäki
**********

killan toimistolla klo 18-20.
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.

Joutsela -Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
B. Ahti - A. Wallenius
K. Kaskinen -H. Haarla
S. Punna - M. Lindgren
Joutsela - Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
H. Haarala - E. Husko
S.Punna - R. Koskinen
Å. Saarikko - Eero Huisko
Joutsela - Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
B. Ahti - A. Wallenius
Å. Saarikko - Eero Huisko
S. Punna - R. Koskinen

OIKAISU
Hallituksen kokousuutisessa Vetoakselissa 4 /
2018 oli virhe.
Jutussa sanottiin, että Salo – Loimaan osaston
varapuheenjohtajana on Samuli Harttio.
Tänä vuonna ko. osaston varapuheenjohtajana
on kuitenkin Jorma Lehti.

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat
liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta
www.ajkturku.net

Palautusosoite:
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Ylännekatu 16 I
20540 TURKU
EF5

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA LOMASI I 24H VERKKOKAUPASTA LOMALINJA.FI
TAMPERE p. 010 289 8100 I HELSINKI p. 010 289 8102 I RYHMÄT p. 010 289 8101

Palvelumaksu 26 €/varaus. Verkkokaupasta 24h ilman palvelumaksua. Puhelut 8,35 snt/puh + 17, 17 snt/min.

