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Killan puheenjohtaja Keijo Häkkinen avasi syyskuussa Turussa Heikkilän sotilaskodissa pidetyn killan vuosikokouksen jäähyväistunnelmissa. Häkkinen on ollut Autojoukkojen Turun killan puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen kuluvan vuoden loppuun.
Sääntöjen määräämät vuodet tulivat hänen kohdallaan nyt täyteen. Vetoakseli kiittää Häkkistä kuluneista kahdeksasta vuodesta. Kuvassa (vas.) on killan sihteeri Ari Laaksonen.
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Punnan kurssi korkealla

utojoukkojen Turun kilta sai uuden puheenjohtajan killan syyskokouksessa. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti killan nykyinen varapuheenjohtaja Seppo Punna.
Nykyinen puheenjohtaja Keijo Häkkinen väistyi
sääntöjen määräämien vuosien tultua täyteen.
Puheenjohtajaksi nouseva Punna on vuonna
1945 syntynyt pyhärantalainen todellinen automies. Automiesura alkoi jo 16-vuotiaana Pyhä-

Seppo Punna on Autojoukkojen Turun killan uusi puheenjohtaja.

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

VETOAKSELI 4 / 2019

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

rannan Linja-autoyhtiön korjaamolla korjaamoasentajana ammattikoulun autopuolen opintojen
jälkeen.
Varusmiespalvelus tapahtui luonnollisesti 2.
Erillisessä Autokomppaniassa 15.11.65 – 15.9.1966.
Muutaman siviilipäivän jälkeen alkoi 10.10. ns.
vakinainen palvelus kersanttina, edelleen 2.Er.
AutoK:ssa. Työnä tuolloin koulutus- ja ajo-opettajatehtävät.
Päällystöopiston Lappeenrannassa Punna suoritti vuosina 1968 – 69.
Puolustusvoimien palveluun tuli hetkellinen
katkos vuosina 1974 – 77 opintovapaan takia.
Punna opiskeli autoteknikoksi Turun Teknillisessä
koulussa. Tämän jälkeen työ jatkui autokomppaniassa korjaamon johtajana ja puolustusvoimien
A-luokan autontarkastajana.
Vuonna 1988 hän siirtyi Ilmatorjuntapatteriston esikuntaan kuljetusupseeriksi. Marraskuun 1.
päivänä vuonna 1992 alkoivat eläkevuodet.
Punnan sotilasuraan kuuluvat merkittävällä
tavalla myös YK-rauhanturvatehtävät. Näitä ovat
mm. 1985 Golanilla autontarkastajan vuoden
mittainen pesti. Vuonna 1992 hän oli Kroatiassa.
Lisäksi hän on työskennellyt Baltian pataljoonan
automiesten kouluttajana Latviassa, Riikassa.
”Pikäaikainen tehtävä vuosina 1997 – 1999
Libanonissa kuljetusvälineteknikkona kesti 16
kuukautta. Lisäksi toimin Niinisalossa kymmeniä

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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kertoja rauhanturvatehtäviin lähteville ns. rotaatiokouluttajana”, muistelee rauhanturvaajakonkari
Seppo Punna itse.
Uusi, 17 vuotta kestänyt luku Punnan elämässä
alkoi, kun hän vuoden 2000 alussa muutti puolison työn myötä Utsjoelle (niin kuin hän itse sanoo
Saamenmaahan).
Sinne nousi itse rakennettu tunturimökki, jossa
vieläkin vietetään paljon aikaa.
Taitavana ja ahkerana miehenä Punna teki
myös muille rakennustöitä ja toimi Lapissa taxi- ja
bussikuskina. Ehti vielä lomayrittäjäksikin, yritys
oli Sepon Jänkhälomat.
Politiikka oli myös mukana kuvioissa. Utsjoen
valtuustossa kolme kautta, kuntaliiton valtuustossa kaksi kautta, puoluevaltuustossa neljä kautta ja
kirkkovaltuutettuna kolme kautta.
Punna muistelee mielellään Utsjoen hienoja
aikoja: lohensoutua Tenolla, moottorikelkkailua
tunturissa ja hirvenmetsästystä. Passipaikalta näki, kun hirvi lähestyi kolmen kilometrin päästä!
Autojoukkojen Turun kiltaan Seppo Punna on
liittynyt 7. huhtikuuta 1970. Rivijäsenyyden lisäksi
hän on ollut killan hallituksessa ja varapuheenjohtajana useiden vuosien ajan.
Punna sanoo, että jo nuoruusiässä alkanut
maan- maailmankiertoympyrä on nyt sulkeutunut. ”Olen palannut juurilleni Pyhärantaan, ja

aktiiviseen toimintaan autokillan parissa. Toivon
rakentavaa ja aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden sekä kiltaveljien ja kiltasiskojen kesken.”
Vetoakseli onnittelee puheenjohtajaksi valittua
Seppo Punnaa. Toivomuksena on, että puheenjohtajan toimien seurauksena killassa on paljon mielenkiintoista toimintaa, josta Vetoakseli sitten voi
kertoa kiltalaisille.
Tässä yhteydessä Vetoakselin toimitus esittää
myös parhaat kiitokset puheenjohtajan tehtävät
nyt jättävälle kiltaveli Keijo Häkkiselle.

Muistot kiinnostavat lukijoita
Vetoakselin toimituskunnan kokouksessa on todettu, että varusmiesajan tapahtumat ja muistot
kiinnostavat kiltalaisia.
Vetoakseli toivookin, että lukijat toisivat rohkeasti esiin omia, mieleen jääneitä tapahtumiaan
lehden sivuille. Niistä voisi kertoa tai niitä voisi
lähettää kenelle tahansa toimituskunnan jäsenelle.
Pilkun paikoista tai suuremmistakaan kirjoitusvirheistä ei tarvitse huolta kantaa, toimituksessa
kyllä ollaan valmiita juttujen pikku fiilauksiin.
Rohkeasti muistelemaan omaa aikaa varusmiehenä!
PÄÄTOIMITTAJA
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Mynämäen autokoulusta
Turun inssiin 1958
Moottoriajoneuvoasetusta oli 1950-luvun lopulla uusittu
niin, että autokoulun alkuopetus voitiin antaa myös maaseudulla. Niinpä Turun Autokaupan Autokoulu haki lääninhallitukselta luvan ja aloitti tiistaina 11. maaliskuuta 1958 teoriaopetuksen Mynämäen silloisessa VPK:n talossa. Se oli luultavasti
Mynämäen ensimmäinen autokoulu. ”Teoreettinen opetus
tehostetaan opetusfilmeillä, opetusrainoilla ja kuvaheijastinkoneella”, mainostettiin. Tämän kirjoittaja osallistui tuolle
ensimmäiselle kurssille. Olin 19-vuotias.

K

urssista vastasi Lehto-niminen autokoulun
opettaja. Kouluautoina olivat bensiinikäyttöinen tuliterä Standard Vanquard ja toinen,
vuoden pari vanhempi saman merkkinen mutta Perkinsin dieselillä. Autokauppa edusti tätä
merkkiä Turussa.
”Jahas, tämä poika on ajanut ennenkin. Ja
Skodaa.”, totesi Lehto, kun pääsin rattiin. ”Ei kun
EMW:tä”, korjasin. ”No, siinäkin on erilainen vaihdekaava.” Isäni oli nimittäin hankkinut edellisenä

Mynämäen ensimmäinen
autokoulu aloitti maaliskuussa 1958 silloisen
VPK:n talon toisessa
kerroksessa kirkon puoleisessa päässä. Rakennus
purettiin sittemmin keskustan risteysjärjestelyjen
tieltä. Kuva Wirmo-Seura ry

vuonna EMW:lle opetusluvan. Olimme ajelleet
maaseudulla ja vain hyvin vähän Turussa. Hänen
opeillaan en uskaltanut lähteä insinööriajoon.
Lehto oli melkoinen koiranleuka. Kerran sopivassa yhteydessä totesin, että koiran kanssa liikkuessa pitää käyttää jalkakäytävää mutta lehmää
taluttaessa ajorataa. ”Juupa juu!”, totesi Lehto.
”Jos Heinon poika ottaa pienen akan, hän on
jalankulkija, mutta jos hän ottaa ison akan, hän
on ajoneuvo.” Oli sateinen päivä kun liikkuvan
poliisin partio pysäytti meidät maantiellä. Lehto
melkein hikeentyi. ”Mitä hemmettiä? Pysäyttävät
kouluauton.” Kun nuori konstaapeli sitten silmäili
papereitamme, Lehto ei voinut pitää suutaan kiinni. ”Oletkos vasta hiljattain päässyt poliisiksi, kun
muut istuvat tuolla autossa ja sinä saat seistä siinä
sateessa?” Poliisi vilkaisi Lehtoa sen näköisenä, että tässä on kohta syytä syynätä koko auto.
Lehdolla oli monia juttuja Silvan-nimisestä
katsastusinsinööristä, joka puheessaan viljeli sanontaa ”kuulkaas, kattokaas”. Etunimeä en muista. Puhuttiin vain ”silvaanista”. Eräs ajokokelas oli
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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

FORDIT TURUN ALUEELLA
MYY JA HUOLTAA
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FordStore
LAAKKONEN TURKU
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tentissä unohtanut etuajo-oikeuden päättymisestä
varoittavan liikennemerkin. ”Kuulkaas, kattokaas,
Lehto istuu tuolla eteisessä, menkääs kysymään
siltä.” Onneton kokelas tuli kysymään. ”Mikä se
on semmonen merkki, ku on jämpt niinkon klubiask?” Pilliklubin rasia oli tuohon aikaan hyvinkin
tunnettu.
Aikaisemmasta harjoittelustani seurasi se huono puoli, että Mynämäen ja Turun välillä minut
pantiin usein rattiin. Ajoin ripeämmin kuin muut
eikä Lehdon tarvinnut niin keskittyä opetustoimeensa. Sain toki ajaa toivomiani kaupunkiajojakin, mutta turhan paljon ajotuntejani kuitattiin
maantiellä.

Aurakadun punaiset valot
Autokatsastuskonttori, jossa käsiteltiin myös ajokokelaat, sijaitsi siihen aikaan kerrostalon alakerrassa Köydenpunojankadulla. Katsastukset suoritettiin kadulla. Siellä katsastajat kurkistelivat kyljellään tai selällään maaten autojen alle ja tökkivät
peltejä piikeillään. Kun virka-aika loppui, loppui
myös katsastus, oli sitten autoja jonossa vaikka
kuinka monta. Sinne Köydenpunojankadulle Lehto
toi meitä ajokortista haaveilevia neljän henkilön
ryhmän loppukesästä. Olimme toivoneet autoksemme sitkeävetoista Vanquard dieseliä, mutta
auto olikin joutunut korjaamolle. Toinen pettymys, melkein kauhistus oli, että ajokokeen ja tentin
vastaanottajaksi oli osunut tuo ”silvaani”, jolla oli
kokelaitten piirissä hankalan miehen maine.
Ajokoe suoritettiin kiertelemällä kaupungilla.
Ajovuoroni oli viimeisenä. Bensa-Vanquardin mu-

Pääasiallisin kouluautomme oli tuliterä Standard Vanquard, jolla
ajoimme myös insinööriajon. Auton väri oli vaaleanruskea beige.
Kuva Bilweb Auctions
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kavan ahtaalla takapenkillä viereeni osui tumma
kaunotar, joka oli kevään ylioppilas Turun Suomalaisesta Yhteiskoulusta. Itse olin valmistunut
samasta oppilaitoksesta vuotta aikaisemmin.
Tuossa tilanteessa ei valitettavasti paljoa voinut
keskustella.
Ajovuorollani tulimme Aurakatua Eerikinkadun
risteykseen, Turun ensimmäisiin liikennevaloihin.
Pysähdyin punaisiin. ”No, nuorimies! Antakaas
mennä. Ei meillä ole koko päivää aikaa tässä seisoskella”, komensi Silvan. ”Punainen valo”, sanoin
enkä tietenkään lähtenyt. Olen ihmetellyt tätä ilmiselvää harhautusyritystä. Köydenpunojankadulle palattuamme ajoin auton talon seinustalle
kieltämättä hieman vinoon paikkaan. ”Tuohonko
te aiotte sen pysäköidä? Kaikki pultit ja niitit kuluu”. Silvan oli lopultakin löytänyt huomautettavaa
ajostani.
Kirjallista koetta ei vielä ollut. Silvan tentti
meitä suullisesti heittäen kullekin vuoron perään
kysymyksiä niin liikennemerkeistä kuin auton
huollosta ja rakenteesta. Lehto oli varoittanut
virnistelemästä. ”Naamat on pidettävä peruslukemilla ja nyökyteltävä vakavana, kun Silvan lopuksi
kaivaa hyllystä kummallisen vääntyneen rautamurikan.” Kaikki jännitykseni oli ajokokeen jälkeen jo
poissa. Kaunis tyttö istui nyt vastapäätä, hymyili ja melkein iski silmää – niin minusta tuntui.
Ymmärsimme suullisen kokeen päättyneen, kun
Silvan otti hyllystä Lehdon kertoman vääntyneen
ja jopa ruosteisen raudan. ”Kuulkaas, kattokaas!
Tämän näköiseksi menevät moottorin osat, jos
voitelusta ei huolehdita.” Nyökyttelimme. ”Kyllä
minä teille kaikille kortin annan, mutta muistakaa
ajaa varovasti.”

Oletteks tee sit raittei kans?
Eihän se insinööri Silvan mitään korttia antanut,
vaan ajokortti piti anoa nimismieheltä. Anomukseen piti vielä liittää raittiustodistus. Samalla ajokurssilla olleen Veijo Tenhon kanssa haimme todistuksiimme allekirjoitukset kahdelta tunnetulta
isäntämieheltä, joista toinen oli jopa nimismies
Veikko Tähkävuoren kanssa samassa hirviporukassa. ”Tähkä” oli huonolla tuulella ja vaati, että
paperissa pitää olla poliisimiehen nimi.
Onneksemme Mynämäen raitilla vastaamme
pyöräili varttuneeseen ikään ehtinyt ylikonstaapeli Kustaa Rastimo. ”Oletteks tee sit raittei kans?”,
kysyi Rastimo. Kun vakuutimme olevamme, hän
rustasi nimensä papereihimme polkupyörän sa-
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tulaa vasten. Tähkävuoren ei auttanut muu kuin
allekirjoittaa kanslistin valmistelemat ajokorttimme. Kortin komea pyöreä leima ”Mynämäen piirin
nimismies” pelasti minut jopa pysäköintisakolta
asuessani jo Helsingissä. Pitihän sitä pääkaupunkiin eksynyttä maalaispoikaa armahtaa.
Tarina ei ihan vielä loppunut. Lauantai-iltana
isä antoi, tosin vähän pitkin hampain, EMW:nsä
käyttöön minulle ja kylän pojille. Luuli meidän menevän Mynämäen Paviljongille. Mehän ajelimme
kuitenkin ihan Paimioon asti Mäntyrinteen lavalle.
Yllätyksekseni näin siellä tyttökatraassa sen neidon, joka oli ollut samassa Silvanin tentissä kuin
minäkin. Hetken ajattelin, että jokohan on kohtalon sormella osuutensa. Pari kertaa ehdin tyttöä
tanssittaakin, mutta sitten se kohtalon sormi tökkäsi minut tylysti sivuun. Vakinainen poikaystävä tuli ja korjasi kaunottaren jo ennen viimeistä
valssia.
JARKKO HEINO

Katsastustoimintaa vuonna 1958. Kadulla makaava katsastusmies, tekniikan ylioppilas Siivonen yrittää kurkistella auton alle.
Kuva U.A.Saarinen/Mobilia

dieseltekniikan
edelläkävijä
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ISÄNI KIRJEET OSA 2.

Työmiehet
arvossaan

Kiltaveli Harri Lindroos piti keväällä Autokillan kiltaillassa
esityksen isänsä ja perheensä sota-ajan kirjeistä. Tästä
mielenkiintoisesta esityksestä julkaistaan Vetoakselissa nyt
neljän eri jutun juttusarja. Tässä on niistä toinen.

I

säni Gunnar Lindroos kävi sodan aikana kirjeenvaihtoa läheistensä kanssa.
Vuonna 1922 syntynyt isäni oli rintamalla koko jatkosodan ajan, mutta jostain
syystä kirjeitä on jäljellä vain vuosilta 1943
ja -44. Niitä on kaikkiaan 377 arkkia ja lisäksi pieni nippu kortteja.

Ote Ilonan kirjeestä Gunnar-veljelle 23.4.1944.
Lindroosit asuivat Mellilässä, mutta isän Aune-sisar
Yrjö-miehineen ja lapsineen oli muuttanut Riihimäelle.
Kirjeessä mainittu Vieno oli Ilonan aviomies. Tauno
oli isän veli. Viimeisillään raskaana ollut Ilona meni
Raulimolle Vappu-sisarensa luo yöksi.

Ote Ilonan kirjeestä pikkuveljelle
3.5.1944. Yrjö oli saanut vaivanpalkkansa, vieläpä enemmän kuin
oli toivonut.

ja holkki. Kuv
5 pöllitupakkaa
2
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Aune ja Yrjö Rimpinen
perheineen.
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Sodan aikana monet elintarvikkeet, tupakat
ja vaatetavarat olivat säännösteltyjä, siis kortilla.
Puutteesta kärsittiin niin rintamalla kuin siviilissäkin. Isääni Gunnaria (s. 1922) Aune-sisar
(s.1909) asui perheineen Riihimäellä. Hänen
Yrjö-miehensä oli saanut siellä teetetyksi anopilleen ulsterin ja halusi saada vähän vaivanpalkkaa. Kirjeenvaihto paljastaa, kuinka hankalaa
kaikki toiminta oli.

Kirjeiden lopputerveiset olivat aina melko juhlallisia, koska
koskaan ei voinut tietää, milloin tavataan – vai tavataanko
milloinkaan. Äidille on ollut tärkeää, että myös hänen nimellään
tuli kirjeitä.

Kiltaveli HARRI LINDROOS
Kirjeet ovat kirjoittajan arkistosta ja valokuvat kotialbumista.

Siellä jossakin. Isä-Gunnar kuvassa vasemmalla.

Myös Usko-veli kertoi tupakan niukkuudesta kirjeessään16.8.44.
Päivittäiset kolme muonatupakkaa eivät riittäneet. Sensuuri on peittänyt
tiedon joukkojen sijainnista. Huhutaan sodan päättymisestä. Isäni kertoi,
että tupakannälkäiset miehet kerjäsivät parempiosaisilta kavereilta
lähes loppuun poltettua savukkeen tumppia sanomalla: ”Anna ny eres
Helsinkistä asti!”. Joissakin savukepapereissa oli lähellä toista päätä
teksti ”Helsinki”.

ha
siis omasta mielestään van
itUsko oli syntynyt 1907 ja oli
oso
o
uot
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rille, mutta san
mies. Kirje oli lähetetty Gunna
si.
vak
tta
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Talvisodan sähke
Suomen ja Neuvostoliiton välinen Talvisota syttyi
80 vuotta sitten, 30.11.1939. Suomen Puolustuslaitos antoi kultakin sotapäivältä sähkeen. Vetoakseli
julkaisee nyt sodan ensimmäisen päivän tapahtumista kertovan kirjoituksen.
Seuraavassa, helmikuussa ilmestyvässä Vetoakselissa on tarkoituksena julkaista Talvisodan
viimeisen päivän sähke.
”Me taistelemme kodin, uskonnon ja isänmaan
puolesta”
Neuvostotykistö avaa tulen Karjalan kannaksella klo 6.50.
Neuvostojoukot ylittävät Suomen rajan useasta
kohdin sotaa julistamatta. Vihollinen ylittää
rajan mm. Rajajoella, Joutselässä ja Lipolassa.
Kannaksella Neuvostoliiton hyökkäävän 7. Armeijan vahvuus on 120 000 miestä. Sen käytössä on noin 900 tykkiä ja kranaatinheitintä sekä
1 400 panssarivaunua .Suomalaisten suojajoukoissa on Kannaksella 21 600 miestä, 71 tykkiä
ja 29 panssarintorjuntatykkiä
Viipurissa annetaan ensimmäinen ilmahälytys
klo 9.
Myös Laatokan pohjoispuolella venäläisten
ylivoima on murskaava. Suomalaiset aloittavat
suojajoukkotaistelut koko itärajan pituudelta.
Neuvostoliiton ilmavoimat pommittavat päivän
aikana 16 suomalaista paikkakuntaa.
Helsingissä annetaan ilmahälytys klo 9.20.
Ensoa pommitetaan klo 9.35.
Klo 10 vihollinen pommittaa Viipuria toisen kerran 13 koneen voimin, 10 henkilöä saa surmansa ja 11 haavoittuu.
Klo 12.05 vihollinen pommittaa Lahtea, viisi
henkilöä kuolee ja yksi haavoittuu.
Tasavallan presidentti
Kyösti Kallio luovuttaa
ylipäällikkyyden sotamarsalkka Mannerheimille ja
julistaa maan sotatilaan klo
13.30.
Sotamarsalkka Mannerheim
ottaa vastaan ylipäällikön
tehtävät ja antaa päiväkäskyn n:o 1.

lta-Sanomat uutisoi sodan
alkamisesta: ”Hirvittävää
tuhoa Linja-autoasemalla”.

Sitaatti päiväkäskystä: "Me taistelemme kodin,
uskonnon ja isänmaan puolesta.".
Neuvostojoukot valtaavat miehittämättömän
Seiskarin saaren, jossa havaitaan punalippu klo
13.55.
Klo 14 kahdeksan konetta hyökkää Hankoa
vastaan.
Helsingissä annetaan aamulla alkaneen
ilmahälytyksen vaara ohi-merkki klo 14.20.
Klo 14.50 ilmestyy pilviverhojen seasta ensin
kuusi ja sitten kolme vihollisen konetta, jotka
pommittavat Hietalahden telakkaa. Surmansa
saa 91 henkilöä 36 haavoittuu vakavasti ja 200
lievästi.
Itä-Kannaksella Raudun ryhmän alueella
vihollisen kanssa joudutaan kosketukseen vasta
illalla.
Raudun Palkealassa käydään päivän aikana
kiivas taistelu, jossa torjutaan hyökkäysvaunujen tukema läpimurtoyritys.
Suojärven Hyrsylän mutkaan ja pitäjän muihin
rajakyliin jää runsaat 1 000 siviili-ihmistä
evakuoimatta.
Pienempiä määriä siviiliväestöä jää venäläisten
käsiin myös Suomenlahden saarilla, Salmissa,
Suomussalmella ja Petsamossa.
Eduskunta kokoontuu klo 20. A.K. Cajanderin
hallitus esittää eronpyyntönsä. Yöllä eduskunta
siirtyy Kauhajoelle.
Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatseslav Molotov
pitää puolen yön aikaan radiopuheen Moskovassa. Puheessaan Molotov ilmoittaa, että
neuvostohallitus on antanut puna-armeijalle
määräyksen varmistautua valtakunnan ulkoisesta turvallisuudesta.
Molotov irtisanoo Suomen kanssa 1932 tehdyn
hyökkäämättömyyssopimuksen.
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Asiaa museoajoneuvoista
Museoajoneuvoksi rekisteröityjä ajoneuvoja on
Suomessa noin 50000 ja määrä lisääntyy vuodessa noin 2000 kpl. Ajoneuvolaki 24§ määrittelee
museoajoneuvon seuraavasti: Katsastustoimipaikka hyväksyy museoajoneuvoksi valtakunnallisen
rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön enintään
kuusi kuukautta aikaisemmin antaman lausunnon perusteella ajoneuvon, jonka valmistusvuoden
päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja
joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti. Liikenteen
turvallisuusvirasto (Traficom) voi antaa määräyksiä museoajoneuvon entistämisestä ja sen osien
vaihtamisesta aikaisempaa liikenneturvallisemmaksi sekä 1 momentissa tarkoitetun lausunnon
sisällöstä.
Museoajoneuvojen tarkastus on laissa määrätty
ajoneuvohistoriaa harrastavien valtakunnallisten
yhdistysten hoidettavaksi. Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry toimii kattojärjestönä vanhojen ajoneuvojen harrastajien yhdistyksille. SAHK:lla on 29 jäsenyhdistystä, joissa on

yhteensä noin 7700 henkilöjäsentä ja koulutettuja
tarkastajia noin 100 ympäri maata. MA-tarkastajat
antavat laissa tarkoitettuja museoajoneuvolausuntoja. Tarkastettavan ajoneuvon tulee olla puhdas
ulkoa ja sisältä eikä siinä saa olla näkyvää ruostetta. Vähäiset käytön jäljet voidaan hyväksyä,
mutta osien tulee olla ehjiä. Entisöity ajoneuvo
on kunnostettu siististi alkuperäisyyttä tavoitellen. Ajoneuvon käyttöohje- ja huoltokirjallisuus
ym. asiapaperit helpottavat tietojen löytämistä ja
kirjaamista. Ajoneuvon aikaisempi historia pyritään selvittämään mm. omistajaa haastattelemalla. Kahden tarkastajan tekemän ja allekirjoittaman
kuvallisen ma-lausunnon ja arviointilomakkeen
myötä voit katsastusviranomaiselta pyytää ajoneuvollesi museoajoneuvoksi rekisteröintiä. Tällöin
tehdään muutos- tai rekisteröintikatsastus.
Museoajoneuvoille on voimassa muutamia eritysehtoja:
-Käyttö rajoitettu 30 päivään vuodessa.
Ajoneuvoveroa ei ole.
-Edullinen liikennevakuutus.

Yrjö S Kaasalainen kertoo kuvan ajoneuvoista seuraavaa: ”Solifer Export mopedin sain ostaa uutena Vammalasta maaliskuussa 1961.
Ajoin sillä yli 3 vuotta, kunnes sain auton ajokortin ja sen myötä hankittua oman auton. Pitkän seisonta-ajan jälkeen entisöin sen ja
MA-ajoneuvoksi se valmistui kesäkuussa 2016.
Fordson Dexta on toimitettu Tauno-isälleni Vammalan Levorannasta tammikuussa 1962. Pitkän käytön jälkeen peruskorjasin sen
autotallissani talvella 1986. Maatalouden toiminnan lopettamisen ja vanhempieni poismenon jälkeen traktori hyväksyttiin MA-tarkastuksessa tammikuussa
2000, ollen samalla
ensimmäinen uuden
vuosituhannen alussa
hyväksytty ajoneuvo
Satakunnassa. Fordson
on samalla kunnianosoitus sille työlle, josta Isäni
ja esi-isäni ovat saaneet
toimeentulon.
Volvo Amazon on vm. -69
ja rekisteröity uutena
Oulussa 29.4.1969. Samana päivänä valmistuin
autoteknikoksi Porin
tekusta viisi vuosikymmentä sitten. Ostin auton
lokakuussa 2007 läheltä
Oulua ja kunnostelin
sen eläkevuosien myötä
MA-kelpoiseksi.”  
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Pikkubussien 1-22-paikkaa
vuokraus ja myynti
Puh. 0400 527121, Jari Mäki
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-Vapaaehtoinen vakuutus myös edullinen ja
huomioi ajoneuvon todellisen arvon.
Ei talvirengaspakkoa.
-Katsastus on 2 – 4 vuoden välein. Vuonna 1960
rekisteröity tai nuorempi katsastetaan 2 vuoden
välein ja vuonna 1959 rekisteröity tai vanhempi 4
vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä.
-Ajoneuvoon ei saa tehdä muutoksia ja se on pidettävä museoajoneuvolta vaadittavassa kunnossa.
Konservointi tarkoittaa ajoneuvon käsittelemistä siten, että sen säilyminen turvataan. Ajoneuvon
entisöintiin verrattuna työmäärä on moninkertai-
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nen etukäteen laaditun kirjallisen konservointisuunnitelman ja työselvitysten takia. Konservointitekniikoilla pyritään säilyttämään suomalaista
ajoneuvo- ja käyttöhistoriaa jälkipolville. Katso
myös laajempi tietopaketti museoajoneuvoista
osoitteessa www.sahk.fi
Lisätietoja ja neuvoja antavat mielellään myös
koulutetut museoajoneuvotarkastajat ennen entisöintityön aloittamista tai sen aikana.
Kiltaveli YRJÖ KAASALAINEN

Tapahtumauutiset

Puukaasuautoon
tutustumassa
Turun Autokillan "seitsämän veljestä" suuntasi
matkansa 27.8. kohti Savitaipaletta. Antti Ahola,
Antti Joutsela, Hannu Mäkilä, Jari Krouvila, Kauko Kaskinen, Onni Sarjomaa ja Tapani Kaukovalta.
Tarkoituksena tutustua häkäkaasua käyttävään
vuoden 1940-malliseen Ford kuorma-autoon. Matkan tarkoituksena oli myös saada killan arkistoon
tietoa puukaasuautosta. Liikennöitsijä Paavo
Vainikalla on edellä mainittu auto, josta haluttiin
videokuvaa ja auton ajokuntoon saattamistoimenpiteet haastatteluineen nauhalle.
Vastaanotto Vainikan varikolla oli lämmin ja
koskettava, sillä Paavo oli vaimonsa kanssa laittanut kahvipöydän täyteen herkullisia antimia. Lissäksi meitä tervehti Kymenlaakson Autokillan monitoimimies Heimo Kivistö viehättävän vaimonsa
kanssa. Kivistö osoittautui syvällisesti asioihin paneutuvaksi automieheksi ja samalla hän toi julki
asioita niin uskottavasti ja varmasti, että niihin oli
meidän jokaisen kiitollisena todettava saaneemme
erinomaisen tietoiskun. Kivistö tämän lisäksi antoi
killallemme merkittävää kirjallista materiaalia.
Liikennöitsijä Paavo Vainikka totesi kahvituksen ohella, että puukaasuauto saadaan toimintakuntoon noin 20 minuutissa. Kun otimme aikaa
valmisteluista, niin kiireettömästi aikaa meni vain
17 minuuttia.

Näin päästiin autolla ajamaan ja videolle saatiin
hyvää kuvaa ajoon valmistelusta ja ajosta haastatteluineen.
Ajon jälkeen Liikennöitsijä Paavo Vainikka totesi, että pitää kiirehtiä ruokailuun koska pöytä on
katettu.
Ruokailun jälkeen luovutettiin Vainikalle kiitoksena Turun autokillan ja 2.Er. Autokomppanian
historian kirjat.
Palattuamme Vainikan varikolle saimme tutustua Vainikon kunnostamiin useihin kuorma-autoihin joista kuvia otettiin ahkerasti. Osaava mies tuo
Paavo Vainikka.
Matka oli onnistunut ja siitä kaunis kiitos mukana olleille erityisesti Paavo Vainikalle ja Heimo
Kivistölle.
Kiltaveli HANNU MÄKILÄ
050 556 6552
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Kilta Turun
Messuilla

Tapahtumauutiset

Turussa järjestettiin 23.-25.8.2019
yleismessut, johon kiltammekin
osallistui.
Osasto sijaitsi puolustusvoimien
osastojen yhteydessä, sijainti oli hyvä, mutta se oli niin pieni, ettei perinneautomme Ford mahtunut siihen.
Tilankäyttöä rajoitti varauloskäynnin
sijainti, ja pelastustarkastajan kehotuksesta esille pantujen tavaroiden sijaintia piti tiivistää.Orient mahtui kyllä ja hyvä niin,
sillä sehän on varsinainen vetonaula ja magneetti
osastollemme.
Itse olin ensimmäisenä messupäivänä esittelijänä osastollamme ja yleisöä oli varsin mukavasti
liikkeellä. Väkirakenne oli tosin pääosin varttunutta väkeä, tosin jokunen lapsiperhekin mahtui
mukaan.
Monenlaisia keskusteluja käytiin Orientin tai
pöydän ääressä tuttujen ja tuntemattomien kanssa,

rohkenipa muutama nousta törmäysvaa`an päälle
ja ihmetellä lukujen suuruutta.
Huolto toimi hyvin läheisellä Sotilaskodin teltalla. Varsinais-Suomen Kiltapiiri ja useita muita
kiltoja oli mukana, mainittakoon Panssarikilta,
Viestikilta, Laivaston kilta ja Ilmatorjuntakilta.
Yleisömäärä vähentyi huomattavasti iltapäivän
puolivälin jälkeen. Melkoinen määrä kiltaveljiä
kävi suorittamassa päivystysvuoronsa messupäivien aikana.
Kiltaveli KAUKO KASKINEN

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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Messuvalmistelut tehtiin huolella
Valmisteluja Turun Messuja varten tehtiin 21.8.
noutamalla Killan Orient-auto TS-yhtymän tiloista
Itäharjulta isolla pakettiautolla. Kevyesti 600 paunaa eli noin 310 kiloa painava auto saatiin kolmen
miehen voimin työnnettyä pakettiauton uumeniin
ajoramppeja myöten. Auton paikallaan pysyminen
varmistettiin sidontaliinoin.
Kiltamme perinneauto Kölnin Ford haettiin
Harkka-Yhtiön hinurilla niinikään TS-yhtymän
Mälikkälän tiloista. Kuljettajana toimi Tomi Harkka, joka on ollut palvelusaikanaan ko. Fordin kunnostustyössä mukana.
Orient-auton tekniikkaa käytiin läpi ja näin
kiltaveljet saivat tietoa
tulevaa messuesittelijän
toimea varten. Kv:t Tapani Kaukovalta ja Jari
Krouvila jakoivat auliisti
asiasta tietoaan. Orientin moottori käynnistyi
bensaryypyn ja muutaman veivauskierroksen
jälkeen. Jari Krouvila
suoritti muutaman kierroksen koeajon ja nappasi
tilaisuuden kuvaajan kv.
Antti Joutselan kyytiin ja
kamera kävi. Tilaisuuden
aikana Orient katsastettiin, sen suoritti Esa

Harkka.
Kölnin Fordin alavesiletkun klemmaria kiristettiin oletetun vesivuodon takia. Paikalla oli 15 kiltaveljeä oppimassa Orientin tekniikkaa. Osa lähti
kotiin, mutta vielä lastattiin Fordin lavalle kolme
kappaletta vanhaa rautavanteista polttoainetynnöriä; yhden päädyssä teksti Puolustusministeriö!
22.8 torstai oli Messujen rakennuspäivä ja Kiltamme osalta sen junaili kiltamestari Antti Ahola.
Terveisin      Kiltaveli KAUKO KASKINEN

Porin osaston syyskokouksen info
Osaston syyskokous pidettiin Porissa 9.9.2019
Porin Autoteknillisen Yhdistyksen toimitiloissa ja
läsnä oli 13 kiltaveljeä. Osaston puheenjohtajana
jatkaa Pekka Aakula ja hallituksessa jatkavat Timo
Hörkkö, Yrjö Kaasalainen, Jukka Männistö, Ilpo
Päivömaa, Uolevi Sillanpää ja Keijo Viinanen. Keskusteltiin Raasin perheleirin järjestämisestä tulevina vuosina, varsinkin kuka toimii vastuullisena

leiri-isäntänä. Päätettiin Porin osaston kiltaveljien
toimivan edelleen leirin pääjärjestelijöinä. Yrjö
Kaasalainen kertoi Säkylän ja Niinisalon varuskunnissa automiehille pidettävistä liikennevalistustilaisuuksista. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
ja talousarvio hyväksyttiin.
Kiltaveli KAUKO SAARINEN
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Salo – Loimaan syysvuosikokous 10.9.2019
Autojoukkojen Turun Killan alaosaston Salo – Loimaan syysvuosikokous pidettiin tiistaina 10.9.2019
Veteraanituvalla Loimaalla. Paikalla oli noin 20
kokousedustajaa.
Alustuksen ennen kokousta piti Leena – Maija
Pärssinen Trival Oy:stä Loimaalta. Yritys toimii
mainosalalla.
Kokouksessa käytiin läpi määräysten mukaan
syysvuosikokouksessa esitettävät asiat. Salo –
Loimaan osaston hallitukseen valittiin Samuli
Harttio Salosta, Onni Sarjomaa Halikosta, Lassi
Suvila Salosta, Mauno Kihlman Salosta, Heikki
Mäki Loimaalta, Risto Kylä – Utsuri Loimaalta,
Tapani Åhlman Loimaalta, Reino Jalonen Loi-

maalta ja Anu Haapanen Loimaalta. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Voitto Suvila Loimaalta
ja varapuheenjohtajaksi Jorma Lehti Salosta.
Autojoukkojen Turun Killan hallitukseen esitettiin Jorma Lehti Salosta, Lassi Suvila Salosta ja
Tapani Åhlman Loimaalta.
Kokouksessa esiteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma, joka kuitenkin täydentyy vuoden
aikana.
Autojoukkojen Turun Killan tervehdyksen
toivat killan puheenjohtaja Keijo Häkkinen, toiminnanjohtaja Björn Ahti sekä kiltamestarit Antti
Ahola ja Eero Huisko.
Terveisin, sihteeri ARI LAAKSONEN

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

Tapahtumauutiset
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Killan hallitus laivakokouksessa
– päätöksiä ensi vuodelle
Autojoukkojen Turun Killan hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.10. 2019 Viking Amorellalla. Tilaisuuteen hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden lisäksi osallistui runsas osanottajajoukko. Yhteensä osallistujia oli noin 60 henkilöä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi vuoden 2019
I varapuheenjohtaja Seppo Punna killan puheenjohtajan Keijo Häkkisen ollessa estynyt. Kokouksessa saivat olla läsnä kaikki Killan laivamatkaan
osallistuneet, mutta äänivalta oli ainoastaan hallituksen jäsenillä.
Kokouksen alussa killan toimihenkilöt Björn
Ahti ja Mauno Lindgren selostivat nykyistä tilannetta ja ensi vuoden suunnitelmia. Ahti selvitti
tulevia vuoden 2020 matkoja ja tapahtumia sekä
tähdensi, että toimintasuunnitelma saattaa muuttua kauden aikana.
Lindgren kertoi, että killan taloustilanne on
ollut hyvä.
Kokouksessa valittiin luottamus- toimihenkilöt
ensi vuodelle. Markku Laine Uudestakaupungista
valittiin I varapuheenjohtajaksi ja Voitto Suvila
Loimaalta II varapuheenjohtajaksi.
Toiminnanjohtajana jatkaa Björn Ahti Turusta,
rahastonhoitajana Mauno Lindgren Kaarinasta ja
sihteerinä Ari Laaksonen Loimaalta.

Kiltamestareiksi valittiin Åke Saarikko, Kauko Kaskinen, Antti Ahola, Jukka Rantanen, Onni
Sarjomaa, Eero Huisko, Kauko Saarinen ja Henry
Haarala.
Lipunkantajiksi Arto Wallenius ja Keijo Häkkinen sekä varalle Lauri Hintukainen ja Seppo
Punna.
Hallitus valitsi toimikunnat ja niille puheenjohtajat. Lehtitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin
Esko Kujanpää, matkailutoimikunnan puheenjohtajaksi Antti Ahola, liikenne- ja koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi Heikki Mämmi ja perinnetoimikunnan puheenjohtajaksi Tapani Kaukovalta.
Naistoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Marja
Hautalahti.
Valintojen jälkeen pidettiin tauko ja laivakokoukseen osallistuneille naisille oli järjestetty
omaa ohjelmaa, jossa oli mm. viinimaistiaiset.
Hallituksen kokouksen toisella jaksolla käytiin
läpi syntymäpäivänä muistettavien kiltaveljien
lista ja hallitus päätti muistettavien lahjoista. Kokouksen jälkeen vietettiin vapaa-aikaa ja syötiin
illalla yhteinen päivällinen Buffet – ravintolassa ja
risteily päättyi seuraavana aamuna Turkuun.
KILLAN SIHTEERI
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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
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Perheleiri Raasissa 23 – 25.8.2019
Saapuessamme leirialueelle alkoi sataa vähän,
mutta se ei haitannut leiriytymistä. Saimme paikoitettua kaikki yhdeksän matkailuautoa-vaunua
Johtolan alueelle ja sisätilatkin täyttyivät leiriläisistä. Sähköistys suoritettiin omin varustein niin,
että kaikki saivat lataussähkön. Tervetulotilaisuus
pidettiin Johtolan sisätiloissa, toivotin leiriläiset
tervetulleiksi ja kerroin samalla järjestelyjen poikkeavan viime vuosina pidetyistä perheleireistä.
Heikki Roivas tarjosi maukkaat syntymäpäiväkahvit konjakin kera kun hänelle tulee 70-vuotta täyteen syyskuun alkupuolella. Killan puheenjohtaja

Keijo Häkkinen luovutti Heikille killan lasimaljakon onnittelujen kera.
Petri, Keijo ja Timo olivat lämmittäneet saunat
ja ei muuta kuin saunomaan, löylyt olivat ainakin
miesten pikkusaunassa tosi rentouttavat. Ilta jatkui Johtolan sisätiloissa Vesan soittaessa hanuria
ja toisten laulaen säestyksen tahdissa. Makkarat
paistettiin ulkona kalliolla olevassa grillissä, tämä
onnistui hyvin kun sadekin oli lakannut.
Yö oli erittäin kostea, mutta ei kuitenkaan vielä
syksyisen kylmä. Liisa alkoi aamulla keittämään
hernekeittoa Johtolan keittiön liedellä, kun tällä
kertaa ei ollut soppatykkiä käytettävissä. Aloitimme kilpailutoiminnan
Jukka Männistön järjestämällä puttikilpailulla, harjoitella ei saanut, mutta silti Matti Ahola ja Jukka Suoranta
saivat yhden pallon reikään. Järjestin
jo perinteisen ketjunheittokilpailun
ja saatiinhan sinne reikään menemään ketjun jos toisenkin. Liisan
kutsu kuului, että keitto on valmista
ja voimme aloittaa yhteisen leirin kohokohdan syömällä leirillä keitettyä
hernekeittoa.
Päivälevon jälkeen kilpailutoi-

Puttikilpailun järjestäjänä Jukka
Männistö
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minta jatkui järjestämälläni perhekilpailulla, johon osallistui yksitoista ryhmää ja kysymyksiä/
tehtäviä oli liikenteestä, partiotoiminnasta ja esineiden tunnistaminen. Kilpailun voittivat Heinot
ja jumbo sijalle tuli Häkkiset. Sotilaskodin auton
tullessa paikalle niin heti muodostui jono luukulle
ja sokerimunkit loppuivat kesken, mutta ei hätää
herkkumunkkeja oli vielä jäljellä. Auton kuljettajana oli varusmies, jolla oli siviilissä jo E-kortti ja nyt
oli tulossa linja-auton ajoon oikeuttava D-kortti.
Kun oli syöty munkit ja juotu maittavat kahvit alkoi palkintojen jako, kaikki lapset saivat tietenkin
palkinnon osallistumisestaan.
Miesten saunan terassilla istuessamme nautimme Suomen luonnosta kun aurinko lämmitti,
järvi oli pläkä, taustalla metsä ja ampumaratakin
oli hiljentynyt. Automiehet keskustelivat vanhoista
hyvistä ajoista jolloin kaikki oli paremmin, tänään
kun tekniikka meinaa ottaa yliotteen. Saunomisen
jälkeen oli vuorossa Lintulan, Aholan ja Roivaisen
perheiden järjestämä ”lättykarnevaali”, taisipa jo-

ku syödä itsensä ähkyksi asti. Syönnin lomassa
paranneltiin maailmaa, ei se siitä tainnut vielä
parantua jos ei huonontuakaan. Makkaran paisto
kuului tietenkin suomalaiseen tapaan järven rannalla kun oltiin, auringon laskiessa puiden taakse
ja illan hämärtyessä.
Sunnuntai oli leirin purkupäivä ja halaukset yhdessä vietetystä viikonvaihteesta. Pieni yhteenveto
leirin onnistumisesta ja ei muuta kuin tyytyväisenä
tienpäälle ja nokka kohti kotia. Tämä oli 45 kerta vuosittain järjestettynä perheleirinä Raasissa.
Osanottajia leirillä oli 39 ja he edustivat kolmea
leirisukupolvea nuorin 1 ja vanhin 77 vuotias, leirin
on todellinen perheleiri.
Kiitos teille kaikille mukana olleille, leiri onnistui jälleen hyvällä yhteistyöllä. Suuret kiitokset
Porin Prikaatille, joka mahdollisti leirimme vieton
Raasissa. Tavataanhan jälleen ensi vuonna!
Kiltaveli KAUKO SAARINEN

Tervetuloa syömään!
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Killan vuosikokous teki isoja päätöksiä
Autojoukkojen Turun killan vuosikokous pidettiin
14. syyskuuta 2019 Turussa Heikkilän kasarmin
sotilaskodissa. Kuutisenkymmentä killan jäsentä
oli mukana päätösten teossa.
Tärkein asia oli killan puheenjohtajan valinta.
Nykyisen puheenjohtajan Keijo Häkkisen aika
päättyy tänä vuonna sääntöjen määräämien enimmäisvuosien perusteella. Uudeksi puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi yksimielisesti kiltaveli Seppo
Punnan. Hänestä on tarkempi esittely tämän lehden pääkirjoituksessa.
Killan hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle
seuraavat kiltaveljet: Seppo Punnan tilalle valittiin
Markku Laine Uudestakaupungista ja Heikki Mäen
tilalle Lassi Suvila Salosta. Erovuoroisista hallituksessa jatkavat Yrjö S. Kaasalainen Harjavallasta,
Antti Ahola Turusta, Tapani Åhlman Loimaalta ja
Jorma Lehti Salosta.

Hallituksessa jatkavat edelleen Arto Wallenius
Raisiosta, Eero Huisko Turusta, Jorma Lintunen
Köyliöstä, Voitto Suvila Loimaalta, Jukka Männistö Punkalaitumelta ja Pekka Aakula Turusta.
Killan kunniajäseneksi vuosikokous hyväksyi
hallituksen esityksen perusteella Heikki Mäen
Loimaalta.
Vuosikokous päätti myös talousasioista. Päätettiin, että jäsenmaksu on ensi vuonna 30 euroa
ja naisjäsenen 15 euroa. Ensi vuoden talousarvio
hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.
Samoin vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman, joka on tässä lehdessä omana kokonaisuutenaan.
Autojoukkokiltojen liiton hallitukseen ensi vuodelle valittiin Voitto Suvila ja liiton vuosikokoukseen Antti Ahola ja Björn Ahti.
TOIMITUS

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
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Mielenkiintoista tietoa sotaveteraanilta

Talvi- ja jatkosodan autot
Autojoukkojen Turun killan vuosikokouksessa
kuultiin sotaveteraani, professori Ilmari Koppisen mielenkiintoinen esitelmä Talvi- ja Jatkosodan autoista.
”Kun Toinen maailmansota syttyi 1.9.1939, Suomessa reagoitiin tilanteeseen nopeasti julistamalla jo 4. syyskuuta 1939 nestemäiset polttoaineet
säännöstelyn alaisiksi. Käytännössä tämä merkitsi
yksityisautoilun melkein loppumista ja ammattiliikenteen tuntuvaa supistumista. Tiukalla säännöstelyllä Suomen polttoainevarat saatiin riittämään
Talvisodan yli”, arvioi Koppinen.
Hänen mukaansa ennen Talvisodan alkua
Suomen moottoriajoneuvokanta oli melko suuri.
Ajoneuvoja oli tuolloin 61 000, joista armeijan
katsottiin voivan ottaa noin 40 prosenttia. ”Mutta
joulukuussa 1939 oli otettu jo kaksi kolmasosaa.”
Puolustuslaitoksella oli vain 409 omaa moottoriajoneuvoa. ”Pakko-ottolautakunnat ottivat niitä
nopeasti armeijalle. Niinpä ylimääräisen harjoituksen aikana 22.10.1939 puolustuslaitoksella oli
jo 6 801 ajoneuvoa.
Valtaosa Talvisotaan otetuista ajoneuvoista oli
liikenteessä sodan loppuun asti. ”Vihollistoiminta
vaurioitti tai tuhosi 354 kuorma-autoa, 145 henkilöautoa, 47 erikoisautoa, 45 moottoripyörää ja
15 traktoria.
Rauhan tultua säästyneet ajoneuvot palautettiin

Sotaveteraani, professori Ilmari Koppinen esitelmöi
killan vuosikokouksessa sotiemme ajan autoista.

omistajilleen ilman korjausta.
Jatkosodassa armeijalla oli moottoriajoneuvoja
eri aikoina 20 000 – 44 000. Autokanta oli enimmäkseen häkäkäyttöistä.
Sodan loppuvuonna oltiin omavaraisia autojen
varaosien suhteen. ”Kaikki kuorma-autot valmistettiin kotimaassa. Silti ajoneuvojen puute vallitsi
koko sodan ajan”, muisteli auto- ja liikenteen valvontatehtävissä palvellut sotaveteraani.
Ilmari Koppinen on 101-vuotias, hänen esityksenä puolestaan oli 100-prosenttinen.
Kilta palkitsi Koppisen automiesristillä soljen
kera.
TOIMITUS

Tapahtumauutiset

VETOAKSELI 4 / 2019

25

Kilta ja Neuroyhdistys Tampereen teatterissa
Autojoukkojen Turun kilta ja Neuroyhdistys ovat
jo monet kerrat ilahduttaneet toisiaan yhteisellä
teatterimatkalla, ja 28.9. matka suuntautui Tampereen kaupunginteatteriin. Esityksenä teatterissa
oli musikaali Notre Damen kellonsoittaja.
Matka meni vanhalla rutiinilla ns. yhden pysähdyksen taktiikalla Urjalan Makeistukun nanna-ostoksilla.
Koska matkasta pyritään tekemään mahdollisimman helppo niin maittava lounas meille tarjoiltiin teatterinlämpiön buffetpöydästä ja näin
vältyttiin turhilta välimatkoilta.

Musikaali oli kulisseiltaan ja puvustuksiltaan
upean vauhdikas. Matkan vetäjänä on toiminut
vuodesta toiseen Neuroyhdistyksen järjestösihteeri Marita Untovuori huolehtien kaikkien mukana
olleiden hyvinvoinnista, mistä suuret kiitokset
hänelle.
Vielä paluumatkan vahvistukseksi oli bussissa
tarjolla kaikille matkalaisille sämpylät. Kiitokset
myös kuljettajalle Kaukolle sekä kaikille mukana
olleille.
Kiltaveli ANTTI AHOLA
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Autokilta panostaa tulevaisuuteen.

Mellilän
Asemaseudun
koululla Suomen
lippu korkealla

Koulun edustalla on veteraanimuistomerkki. Koulu oli kokoontumispaikkana jatkosotaan lähdettäessä kesäkuussa
-41.
Kansallisena veteraanipäivänä oppilaat saapuivat lippusaatossa kunniakäynnille veteraanimuistomerkille, jossa sotaveteraanit ovat odottamassa. Tilaisuus painuu oppilaiden mieliin ja lämmittää veteraanien
mieltä. Koulun liikuntasali oli kolmensadan hengen juhlapaikkana 1.9.-19 vietettäessä veteraanien
kunnallista kirkkopyhää. Juhlaa valmistelemassa
oli myös kiltalaisia ja silloin tuli puheeksi koulun
rehtorin Hanna Seppälän kanssa Autokillan tekemä liikennevalistustyö kouluissa.
Tuumasta toimeen. Tiistaina 10.9. kiltalaiset
Voitto Suvila ja Reino Jalonen saapuivat kouluttamaan. Oppilaat saapuvat pääasiassa koulukuljetuksin, joten ulkona polkupyörien taitoajoa ei
voitu pitää. Opetus oli luokassa ja oppilaat hyvin
perillä liikenneturvallisuudesta. Pyöräilykypärän

Loimaalla Fillarikisoja järjestettiin neljällä koululla ja kaikki
koulut on kutsunut meitä vuoden päästä uudelleen. Kaksi koulua
osallistui 17.9. pidettyyn SM-kisa -karsintaan Raisioon.
kiinnittäminen leuan alta miellettiin. Tunnettiin
myös muut kypärät. Jos rakennustyömaalla astuu naulaan, ei vakuutus vastaa, jos ei ole kypärä
päässä.
Heijastin käyttö tunnettiin hyvin. Monien koirilla oli myös heijastin. Peuroilla se olisi vielä välttämättömämpi.
Toivottavasti maltillinen mieli säilyy ajokortti
ikään saakka.
KILTAVELI MARKKU LAURINEN
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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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Liikennevalistusta 13.8. Säkylän
ja 14.8. Niinisalon varuskunnassa
Autokillan miehet 10 Säkylässä ja 9 Niinisalossa
olivat suorittamassa perinteistä liikennevalistustyötä varusmiehille. Valatilaisuuden läheisyys ilmeisesti aiheutti sen, ettei automiehistä ehtinyt
valistustilaisuuteen kuin noin puolet ennakoidusta
määrästä. Tästä seurasi se, että voimme varsinkin
teoriavalistuksessa paneutua liikenteen vaaratilanteisiin syvällisemmin.
Yrjö Kaasalainen toi varmalla tavallaan esiin
Suomen neljä vuodenaikaa jotka ovat myös liikenteellisesti erilaisia. Hän luetteli lukuisat erilaiset
vaaratilanteet vuodenaikojen mukaan. Esim. hämäryys, sumu, häikäisy, liukkaus, sateet, pakkaset,
eläimet, traktorit, kylvökoneet, puimurit, mopot,
pyörät, ja kävelijät tummissa vaatteissaan ilman
heijastinta sekä muu liikenne.
Törmäysvoimissa näytimme esimerkin, että 50
km/h nopeuden törmäysvoima on yhtä suuri kuin
hyppäisi kolmikerroksisen rakennuksen katolta
maahan. Kun nopeus tulee kaksinkertaiseksi niin
törmäysvoima nelinkertaistuu eli hyppy kaksitoistakerroksisen rakennuksen katolta maahan. Todettiin ettei kukaan näitä hyppyjä vapaaehtoisesti suorita, mutta liikenteessä kuljettaja on tämän riskin
vaikutuksen alaisena.
Varusmiehiä kiinnosti kovasti suorittamani reaktiotesti. Koe suoritettiin seuraavasti: varusmies
laittoi kätensä noin 50 cm korkeuteen pöydän

pinnasta ja peukalon ja etusormen väli oli noin
25-30 mm. A nelosen paperin alareuna laitettiin
peukalon ja etusormen väliin. Kun irrotin A4 paperin kädestäni, niin varusmies pyrki nappaamaan
paperin kiinni puristamalla sormensa yhteen. A4
paperi putoaa noin 1 sek aikana sormien välistä jos
asianosainen ei reagoi riittävän nopeasti. Reaktio
testiä voisi kehittää atk:n avulla siten että kaikki
voisivat siihen osallistua nappia painamalla ja saisivat testistä todisteen itselleen.
Toinen kovasti kiinnostusta herättävä oli veren
alkoholipitoisuuden arviointi. Ihmisessä on keskimäärin 5 litraa verta eli noin 5000 g. Yhdessä
keskaripullossa on alkoholia yhden paukun verran
eli 12 g. Kaksi keskaria juotuaan pääsee keskimäärin lähelle 0,5 promillea.
Säkylässä kouluttajista kaikki osallistuivat
liikenteen teoriavalistustilaisuuden luentoon.
Nähdäkseni he olivat hyvin tyytyväisiä kun tuli
mahdollisuus seurata ja kuunnella varusmiesten
kanssa luentoa.
Kaunis kiitos kaikille kouluttajille mukana
olosta ja osallistumisesta. Teidän sitoutumisenne
tähän liikennevalistustyöhön lämmittää kovasti
mieltäni.
Kiltaveli HANNU MÄKILÄ
050 55 66 552

Hyvät neuvot kaupan päälle
jo vuodesta 1954
&l!!!�J:!!Ä�!!
ORIKEDONKATU 34 TURKU PUH 0400 29 26 26

AVOINNA: MA-PE 8-16.30
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Kiltalaiset Vanhalinnan kartanossa
Liedossa syyskuussa
Museonjohtaja Hannele Lehtonen
toimi erinomaisena oppaana johdattaen ryhmän menneisiin aikoihin.
Uskomattomat eri asiat kiinnostivat Mauno ja Ester Wanhalinnaa,
kokoelmia on paljon esilläkin.
Vanhalinnan linnoitus oli turkulaisten turvapaikkana 500-luvulta
1200-luvulle.
Merkitys laski meren pinnan myötä kun Turun asutuksen keskus siirtyi Tuomiokirkon paikalle. Linnoitus
menetti puolustuksellisen merkityksensä kun sen korvasi Turun Linna.
Kartanorakennus valmistui v.
1930 ja oli ajalleen hyvin moderni
sähköineen ja vesijohtoineen
Päärakennus: Mauno ja Ester Wanhalinnan perinne-kartanomuseo, jonka he lahjoittivat Turun
Yliopistolle v. 1956.

Vanhalinnan on nykyään tunnettu sekä arkeologisista kaivauksista että kansantieteellisistä
kokoelmistaan.       MARJA HAUTALAHTI

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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KORVAUSPALVELUA,
joka sujuu niin
kuin pitääkin

if.fi/yritys
010 19 15 00

Kiltaveljen kirja-arvio
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KENRAALIN ILTAHUUTO
Gustav Hägglund
Otava 2018
ISBN – 978 – 961 – 1 – 33377-7
140 sivua

Jälleen kerran tuli hyvästä kirjasta ehdotus lehtemme päätoimittajalta. Hän on alan ammattilainen.
Olisin tarvinnut tämän kirjan viisaudet käyttööni 1980-luvulla, kun sain PATRON GROUPIN perustajana ja vetäjänä olla 16 yhtiön ja 570 ihmisen
esimies. Varmasti olisin silloin pärjännyt paremmin, jos vain silloin olisin osannut soveltaa näitä
kenraalin kokemuksia? Olisiko jopa aivoinfarkti
jäänyt kokematta?
On arvokasta, että pienestä Suomesta lähtee
maailmalle näin lahjakas, monipuolinen ja isänmaallinen vastuunkantaja, joka on valmis jakamaan tietonsa ja kokemuksensa tässä viidennessä
kirjassaan meille kaikille. Varmasti hän on itse
myös tyytyväinen aikaansaannoksistaan.
Enne kaikkea tämä on johtamisen oppikirja,
mutta selvästi tulee myös ilmi Suomen tie itsenäiseksi valtioksi. Tienviitat ovat selkeät ja ne on
asetettu loogisesti historiamme kehyksiin.
Moni asia, mikä on minua askarruttanut, saa
kirjassa selityksensä. Hägglund ei esim. kannata
Nato-jäsenyyttä, ja perustelee kantansa niin hyvin,
että minäkin sen ymmärrän. Hän on ollut sentään
puolustusvoimain komentaja 1994 – 2001, sekä
EU:n sotilaskomitean puheenjohtaja 2001 – 2004.
Tietoa on.

Alunperin kirjoittaja kouluttautui Yhdysvaltain
komentaja- ja esikuntakorkeakoulussa myöhempiin sotilasjohtajatehtäviinsä ja sai silloin otteen
myös Atlantin takaisen suurvallan ajattelutavasta.
Näin muutama viikko sitten tv-ohjelman, jossa
Gustav Hägglund oli Itse asiassa kuultuna. Ihmeen
luonnollisesti tämä ”kultalusikka suussa syntynyt”
itsevarma kenraalin poika kertoo elämästään ja
haasteistaan.
Tuli mieleen, että tuollaisella elämänkokemuksella voi jo saavuttaa hyvän itsetunnon ja luontaisen itsevarmuuden. Viisaus on tiedon ja kokemuksen yhdistelmä. Se näkyy ja kuuluu.
Hain tämän kirjan kirjastosta, mutta ostan sen
myös itselleni kotitarpeiksi ja lainattavaksi.
Terveisin
Kiltaveli JOMPPE VILJANEN
0400 120 206
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A N T IN A R K IST O
Killassa muisteltiin aikoinaan
Estonian pelastusoperaatiota

Virolaisen matkustaja-alus Estonian onnettomuudesta on kulunut 25 vuotta. Alus upposi 28. syyskuuta 1994 klo 1,50 sen
ollessa matkalla Tallinnasta Tukholmaan. Aluksen keulavisiiri
repeytyi kovassa myrskyssä, jolloin se upposi

Autojoukkojen Turun kilta palasi onnettomuuden tapahtumiin kiltaillassa 10.10.2012,
jolloin merivartioston Heikki
Malkamäki oli kertomassa
pelastusoperaatiosta, jota
hän helikopteritoiminnan
osalta johti.

Helikopterit
toimivat alueella
yli 15 tuntia ja
pintapelastajat
saivat pelastettua niihin 104
ihmistä.
Onnettomuudessa kuoli
kaikkiaan 852
ihmistä.

DRIVE-IN

DRIVE-IN

RENKAANVAIHTO
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Toimintasuunnitelma 2020
TAMMIKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 8.1.
• Päivystys 15.1.
• Lauluilta Kaarinan
Autokoulussa 17.1.
• Päivystys 22.1.
• Päivystys 29.1.
• V - S:n Marsalkka
Mannerheimin
muistotilaisuus
HELMIKUU
• Tarto, Oopperan kummitus
31.1. - 2.2.• Kiltailta Heikkilän s. koti 5.2.
• Turun Kaupunginteatteri, Don
Juan 8.2.
• Päivystys 12.2.
• Päivystys 19.2.
• Kiltalehti 1/2020, 20.2.
• Päivystys 26.2.
MAALISKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 4.3.
• Päivystys 11.3.
• Osastojen kevätkokoukset:
• Pori 9.3. Porissa
• Salo 10.3 Salossa
• Kevätvuosikokous. 14.3.
• Päivystys 18.3.
• Päivystys 25.3.
HUHTIKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 1.4.
• Päivystys 8.4.
• Päivystys 15.4.
• Päivystys 22.4.
• Päivystys 29.4.

TOUKOKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 6.5.
• Suomenpankin
Rahamuseo 7.5.
• Päivystys 13.5.
• Porin kesäretki
• Kiltalehti 2/2020, 20.5
• Päivystys 20.5.
• Päivystys 27.5.
KESÄKUU
• Lippujuhlapäivä 4.6.
• Kotiuttamisjuhlat joukko-osastoissa
• Päivystys 3.6.
• Killan toimisto suljettu 10.6.
• Killan toimisto suljettu 17.6.
• Killan toimisto suljettu 24.6.
HEINÄKUU
• Päivystys 1.7.
• Päivystys 8.7.
• Reinon päivän risteily 18.7.
• Killan toimisto suljettu 15.7.
• Killan toimisto suljettu 22.7.
• Killan toimisto suljettu 29.7.
ELOKUU
• Päivystys 5.8.
• Päivystys 12.8.
• Kiltalehti 3/20120, 20.8.
• Raasin perheleiri, Jorma
Lintunen,
• Päivystys 19.8.
• Päivystys 26.8.

Liity joukkoomme!

SYYSKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 2.9.
• Päivystys 9.9.
• Osastojen syyskokoukset:
Pori. 7.9. Porissa
Salo. 8.9. Loimaalla
• Syysvuosikokous. 12.9.
• Päivystys 16.9.
• Päivystys 23.9.
• Päivystys 30.9.
LOKAKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 7.10.
• Päivystys 14.10.
• Laivakokous 13. – 14.10.
• Päivystys 14.10.
• Päivystys 21.10.
• Päivystys 28.10.
MARRASKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 4.11
• Päivystys 11.11.
• Päivystys 18.11.
• Kiltalehti 4/2020, 20.11.
• Päivystys 25.11.
JOULUKUU
• Kunniavartiot
Itsenäisyyskivellä
• 6. ja 24.12.
• Päivystys 2.12
• Porin puuro juhla
• Pikkujoulu Heikkilän s. koti
16.12
• Päivystys 30.12.

Katso tarkemmin
www.ajkturku.net
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Taukoa tavanomaisesta
Punaiset laivat tarjoavat elämyksiä kaikkina vuodenaikoina. Ne vievät mukavasti lahden yli tunnelmalliseen
Tallinnaan, lyhyille Piknik- ja Päiväristeilyille tai pidemmän kaavan mukaan kansainväliseen Tukholmaan.
Laivalla nautitaan Viking Linen kuulusta keittiöstä,
Itämeren parhaasta viihteestä ja monipuolisista
ostosmahdollisuuksista.
Astu laivaan ja vaihda vapaalle!
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Ansiomerkit 2020
Autojoukkojen Turun killan hallitus on kokouksessaan 15.10.2019 päättänyt jakaa asiomerkit seuraaville miesjäsenille. Merkit luovutetaa kevätkokouksessa joka pidetään Heikkilän sotilaskodissa
14.3.2020. kello 12.00 alkaen. Ilm. Killan toimistoon 11.3.2020 mennessä puh. 02 237 7945.		
tai sähköposti: kilta@ajkturku.net
Tervetuloa
		
Kulta
Holmevaara Kauko
Laine Mikko Petteri
Saari Jussi Tapio
Salonen Voitto Verner
Forssell Mauri Ragnar
Mäkinen Hannu Tapani
Mäkitalo Mikko
Toivonen Esa
Vesterinen Tommi Aatos
Ahola Mika Juhani
Jokinen Martti Uljas
Fonsell Mika Antero J
Hannonen Jouni Untamo
Jaakkola Petri
Koski Jouko
Pusa Jouni
Rahkia Mika Juhani
Hopea
Kerke Kaj Timo
Lähteenmäki Jouko Ilmari

Hallitus		
Uusikaupunki
Turku
Uusitalo
Turku
Turku
Rusko
Huittinen
Rusko
Pertteli
Lievestuore
Aura
Somero
Vaskio
Lieto
Masku
Vanhalinna
Turku
Parainen
Parainen

Nieminen Reino Kalervo
Suominen Jussi Pekka
Tiensuu Esa Juhani
Mahkonen Tero Tapani

Turku
Alastaro
Ylönkylä
Vahto

Pronssi
Alm Rauno Kalervo
Kojonkulma
Helin Jukka Olavi
Kyrö
Huhtala Samuli
Alastaro
Jaakkola Matti Alvar
Porvoo
Kallionpää Jukka Pekka Olavi Alastaro
Nummi Esko Erik
Alastaro
Piki Jussi Heikki
Loimaa
Rinne Pekka Kalevi
Metsämaa
Vuolle Tapio Kai Albin
Alastaro
Vuorinen Jukka Villiam
Loimaa
Ajosenpää Osmo Jalmari
Masku
Ekonen Osmo Antero
Jyväskylä
Helttula Jarmo Erkki Juhani Lieto
Kuusela Asko
Taivassalo
Luukkala Sakari
Terttilä
Niinimäki Teuvo
Yläne
Pietilä Hannu
Turku
Juhola Veli-Matti
Raisio
Kuortti Janne Juhani
Littoinen
Paju Raimo Juhani
Kojonperä
Fagerström Timo
Helsinki
Kallio Risto Mikael
Säkylä
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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,
ojastanostot, apukäynnistykset
Noudamme romuautonne
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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Tulevaa toimintaa

YHTEINEN PUUROJUHLA
SOTILASKOTISISARTEN
KANSSA

Heikkilän sotilaskodissa keskiviikkona 11.12-2019
klo 18:00
Joululauluja, puuroa, kahvia ja joulutorttuja sekä tietysti arvontaa.
Iloisella mielellä mukaan.

LAULUILTA

Kaarinan Autokoulussa perjantana 17.01.2020 klo
18:00
Pitkäaikainen traditio jakuu vielä vanhan kaavan
mukaan.
Olen Johannes Sankarin kanssa neuvoteltu ja soviteltu päivämääriä ja päädyimme edellä olevaan
päivään. Kiitos siitä Johannekselle. Jatko onkin
sitten hämärän peitossa koska koko talolle on annettu purku uhka.

PORIN OSASTO

Porin osaston perinteinen jouluglögi, -puuro ja
kahvitilaisuus PATY-toimistolla Eteläkauppatori 2
C 45 Pori, maanantaina 9.12.2019 alkaen klo 16.00.
Naiset ovat myös tervetulleita. Keskustellaan myös
osaston tulevasta toiminnasta, niinpä sinun hyviä
ideoitasi kaivataan. Ilmoitathan tulostasi etukäteen Kaukolle puh0400 595 589, että tiedämme
lisätä soppaan vettä.
Kiltaveli Kauko Saarinen

Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

AUTOJOUKKOJEN TURUN
KILTA HELSINKIIN 7.5.2020

Tervetuloa Helsinki matkalle, kohteina Oodi-kirjasto, Suomen Pankin Rahamuseo, opastettu kaupunkikierros sekä Hietaniemen hautausmaa opastettuna. Lounas päivän aikana.
Matkan hinta: 89 €/henkilö (min. 30 hlöä)
Hinta sisältää: bussikuljetukset, Oodi opastettuna, Suomen Pankin Rahamuseo Olavi Ala-Nissilän
opastamana, Lounas, opastettu kaupunkikierros
( n. 2h), opastettu Hietaniemen hautausmaa (
n.1,5h).
Meno- ja paluumatkalla omakustanteiset kahvitauot Kivihovin Tb:llä.
ILMOITTAUTUMISET VIIM. MAALISKUUN
AIKANA SEURAAVILLE:
Voitto Suvilalle 050 3287865; Antti Aholalle 0400
437455; Killan toimistolle 02 2377945
MATKAN MAKSU AUTOKILLAN MATKATILILLE : FI2053160820018891
( kirjoita viestiin 7.5 Hki ja lähtijöiden nimet).

OOPPERAN KUMMITUS
VARATTIIN JO TÄYTEEN

Edellisessä Vetoakselissa oli ennakkotietona maininta killan matkasta Tarton teatterin Oopperan
kummitus -esitykseen.
Matka varattiin täyteen jo tuon ilmoituksen perusteella.
Kiitokset kaikille ilmoittautuneille.

KILTALAISET TEATTERIIN
KILTA TUTUSTUU
SAINT-MUSEOON

Autojoukkojen Turun kilta ry järjestää tutustumisen SaInt-Maanpuolustusmuseoon, os. Iso-Heikkiläntie 5, TURKU, 27.2.2020 klo 17.00. Ilmoittautumiset killan toimistoon puh. 02-237 7945
keskiviikkoisin 18.00-20.00 viim. 19.2. 2020.
Museomaksu+pullakahvit a`10,-/ henkilö maksetaan killan matkatilille viim. 19.2.2020 (FI20 5316
0820 0188 91).
Omin/kimppakyydein.
Kauko Kaskinen

37

Kiltalaiset Turun kaupunginteatteriin lauantaina
8.2.2020 klo 14.00!
Esitys on paljon kiitosta saanut Don Juan.
Lippu väliaikatarjoiluineen 48 eur/hlö.
Ilmoitathan tulostasi Marjalle 050-3592731 4.1.
mennessä.
Maksu Killan tilille FI20 5316 0820 0188 91.
Marja Hautalahti
Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 20.2.2020.
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan
toimistoon 29.1.2020, mennessä.
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com
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Merkkipäivät
92 V.
11.1.

Suominen Erkki Einar

Karkkila

91 V.
1.12.

Lindegren Antti

Turku

85 V.
12.12.
18.12.
17.1.
2.2.

Mäkilä Ilmari
Laakso Olavi
Helin Jukka Olavi
Malinen Eero Kalervo

Turku
Karkkila
Kyrö
Raisio

80 V.
1.12.
21.12.
1.1.
9.1.
19.1.
25.1.
15.2.
23.2.

Engblom Atso Osvald
Laine Matti Tuomas
Arola Taisto Muisto Erik
Hämelä Aarne Veli
Söderlund Keijo T
Aunio Raimo
Mäkelä Jouko Jorma M
Hutanen Reino Juhani

Turku
Otalampi
Kauttua
Kaarina
Turku
Sauvo
Turku
Hevonpää

75 V.
9.12.
15.12.
16.12.
16.12.
20.12.
27.1.
30.1.
23.2.

Louhi Jouko Eero
Henttinen Hannu T
Lehtonen Kauko Juhani
Nieminen Jarmo Aatos
Kurki Kauko
Lehti Jorma Toivo
Saari Pertti Juhani
Ellonen Raimo Juhani

Pori
Kisko
Kustavi
Turku
Turku
Salo
Salo
Inkoo

70 V.
9.1.
20.1.
22.1.
30.1.
8.2.
15.2.

Rantanen Jouko Kalervo
Piispanen Uolevi Heikki
Atula Erkki Tapani
Moukolainen Kalervo
Saarinen Jari Karl
Tranberg Jarmo

Riihikoski
Paimio
Vahto
Naantali
Turku
Pori

60 V.
1.12.
3.12.
7.2.
12.2.
16.2.
22.2.
24.2.
25.2.
26.2.

HeikkiläMarko Kaarlo J
Sankari Hemmo Markku
Laaksonen Ari Juhani
Eerikkilä Ari Matti
Lehtimäki Ossi Tapio
Ahde Jari Antti
HeinonenHarri
Vainio Matti Olavi
Kivilä Harry

Marttila
Kaarina
Loimaa
Laitila
Mynämäki
Lieto As
Masku
Loimaa
Rusko

50 V.		
17.12.
Tuomola Jarkko Reino

Säkylä

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 4/2019
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 €
Lippis………………………………………………… 12,00 €

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
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.

Lämmin kiitos Autojoukkojen Turun killalle
merkkipäiväni muistamisesta, kiltalaiset teitte
syntymäpäivästäni ikimuistoisen.
        Jaakko Ala-Myöntäjä
**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun
killalle ja Salo- Loimaan osastolle muistamisesta
merkkipäivänäni.     Ervo Inkeroinen
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni
muistamisesta.       Seppo Alho
**********
Lämmin kiitos Autojoukkojen Turun killalle
sekä Salo-Loimaan osastolle merkkipäiväni muistamisesta huomionosoituksin. Lisäksi erityis kiitos
Samuli Harttiolle.      Åke Saarikko
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni
muistamisesta.       Erkki Oksanen
**********
Kiitän Lämpimästi Autojoukkojen Turun kiltaa
merkkipäiväni muistamisesta. Veijo Jokinen
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni
muistamisesta.        Juha Laine
**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun killalle sekä Salo – Loimaan alaosastolle merkkipäiväni muistamisesta.     Heikki Roivas
**********
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Päivystysvuorot
04.12.2019.27.2.2020

killan toimistolla klo 18-20.
04.12. B. Ahti - A. Wallenius
11.12. Joulujuhlat Joutsela - Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
18.12. K. Kaskinen - H. Haarala
08.01. Joutsela - Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
15.01. S.Punna - R. Koskinen
22.01. K. Kaskinen - M. Lindgren
29.01. Å. Saarikko- H. Haarala
05.02. Joutsela - Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
12.02. B. Ahti -A. Wallenius
19.02. S. Punna - M. Lindgren
26.02. H. Haarala - R. Koskinen		
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni
muistamisesta.       Paavo Kusnetsoff
**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa sekä Salo-Loimaan osastoa merkkipäiväni muistamisesta.
          Eero Palin
**********
Kiitokset Autojoukkojen Turun killalle merkkipäiväni huomioimisesta.     Teuvo Prusi

Vetoakselin ilmoitushinnat ja koot:
www.ajkturku.net/arkisto/yleinen/tiedotteet/

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 20.2.2020.
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan
toimistoon 29.1.2020, mennessä.
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com
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Palautusosoite: Ylännekatu 16 I, 20540 TURKU

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.

