
1/2020

AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA RY:N TIEDOTUSLEHTI

AKSELIVET

Killan pitkä perinne, lauluilta Kaarinan Autokoulussa, järjestettiin tammikuussa jo 26. kerran.
Jatkuuko perinne? Sisäsivuilla lisää.

F ORDIT  MY Y  JA  HUOLTA A
Nikkarinkatu 1, 21280 Raisio •  Puh. 010 214 7850 • Ma-pe 9-18, la 10-15

FordStore
LAAKKONEN  TURKU



TOIMITUS
päätoimittaja Esko Kujanpää
0400 488 564
vetoakseliesko@gmail.com

TOIMITUSKUNTA
Marja Hautalahti, marja.hautalahti@
gmail.com. Björn Ahti, nalle@bratie-
to.fi. Ari Laaksonen, isannointiari@
gmail.com. Antti Joutsela, antti.
joutsela@pp.inet.fi. Mauno Lindgren, 
mau.lindg@gmail.com. Kauko 
Kaskinen, kaukoj.kaskinen@gmail.
com. Voitto Suvila, voitto.suvila@
saunalahti.fi. Kauko Saarinen, 
kaukos1@gmail.com. Seppo Punna, 
seppo.punna@pp.inet.fi. Arto Walle-
nius, arto.j.wallenius@gmail.com

Taitto: Etusivupaja Lieskivi,  
 veli@etusivupaja.fi

PAINOPAIKKA
Eura Print Oy, PL 5, Antinkuja 1, 
27511 EURA

KILLAN TOIMISTO
Ylännekatu 16 I, 20540 Turku.  
Puh. 02 237 7945
Avoinna keskiviikkoisin  
klo 18.00 – 20.00
kilta@ajkturku.net
http://www.ajkturku.net

KILLAN TILINUMERO
Iban: FI 42 5316 0820 0188 83
Y-tunnus 0997906-7
Killan matkat tilinumero
Iban: FI 20 5316 0820 0188 91

KILLAN JOHTO
Puheenjohtaja
Seppo Punna, 0400 565 039
seppo.punna@pp.inet.fi
1. varapuheenjohtaja
Markku Laine, 050 329 6459
markkuvoittolaine@jippii.fi
2. varapuheenjohtaja
Voitto Suvila, 050 328 7865
voitto.suvila@saunalahti.fi
Sihteeri
Ari Laaksonen
0400 698 650
isannointiari@gmail.com
Taloudenhoitaja ja kirjanpidon hoitaja
Mauno Lindgren
0400 720 195
mau.lindg@gmail.com
Toiminnanjohtaja
Björn Ahti
040 556 9099
nalle@bratieto.fi

KILLAN YHTEYSHNKILÖT:
SALOSSA

Samuli Harttio, 040 543 3007
PORISSA

Kauko Saarinen, 0400 595 589
HUITTISISSA

Jukka Männistö, 0440 533 797
LOIMAALLA

Voitto Suvila, 050 328 7865

NAISTEN OSASTO
Marja Hautalahti, 050 359 2731 
marja.hautalahti@gmail.com

KILTAMESTARIT
Antti Ahola, 0400 437 455
ahola.antti@gmail.com
Eero Huisko, 040 503 1672 
eero.huisko@gmail.com
Kauko Kaskinen, 040 508 2846
kaukoj.kaskinen@gmail.com
Jukka Rantanen, 050 592 4418
Åke Saarikko, 0500 922 277
Henry Haarala, 0400 822418 
henry.haarala@gmail.com
Onni Sarjomaa, 0400 821 180 
onni.sarjomaa@gmail.com
Kauko Saarinen, 0400 595 589
kaukos1@gmail.com

AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA RY
Vetoakseli - Killan tiedotuslehti
ISSN 1796-1467
39. vuosikerta
Nro 1 / 2020
Ilmestymispäivä 19.2.2020

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 21.5.2020. Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan toimistoon 3.5.2020
mennessä. Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteella vetoakseliesko@gmail.com
Vetoakselin ilmoitushinnat ja koot:  www.ajkturku.net/arkisto/yleinen/tiedotteet/

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net

VETOAKSELI  1 / 2020 2 

P. 044 040 5140,  www.matkaviitala.fi www.matkaviitala.fi 

TERVETULOA

MATKAAN! 

NÄISSÄ LENNOT TURUSTA
15-18.5. SKOPJE/MAKEDONIA 
17-20.7. KRAKOVA, puutarhateema
14-17.8. MAKEDONIA, opas, ohjelmaa 



Kaikkien automerkkien
• peltikorjaamopalvelut
• maalaamopalvelut
• tuulilasin vaihtopalvelut
• sijaisautopalvelu

InCar Oy on vuonna 1991 perustettu kolarivaurioiden 
korjaamiseen erikoistunut täyden palvelun autovaurio-
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Autojoukkojen Turun killan säännöissä sano-
taan: ”Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta 
kerää perinneaineistoa, julkaisee painotuot-

teita ja muita julkaisuja ja elävöittää historiallisia 
muistoja….”.

Juuri tähän sääntökohtaan sopi tosi hyvin kah-
den ansioituneen, killan kunniajäsenen ideoima 
noin 30 minuutin pituisen historiallisen elokuvan 
tekeminen, joka kuvaisi autoilua ja sen kehittymis-
tä Lounais-Suomessa 1900-luvun alusta nykypäi-
vään.

Elokuvan tekeminen maksaa, ja siksi päära-
hoitus oli tarkoitus saada Museovirastolta. Se ei 
kuitenkaan avusta yksityishenkilöiden hankkeita, 
niinpä suunniteltiin, että kilta lähtee hankkeeseen 
mukaan anomalla avustusta elokuvaa varten. Kil-
lalle elokuva ei olisi maksanut euroakaan. Eloku-
vaan olisi tietenkin tullut maininta, että filmin on 
tuottanut Autojoukkojen Turun kilta Museoviras-
ton tuella.

Tämän suunnitelman killan hallitus hyväksyi 
lokakuun laivakokouksessa.

Killan hallitus tyrmäsi 
elokuvahankkeen -
ja siitä sotku syntyi

Niinpä hanketta lähdettiin viemään pontevasti 
eteenpäin. Ensimmäisenä tehtävänä oli Museovi-
rastolle lähetettävän anomuksen tekeminen.  Ano-
mus valmistui, ja oli sovittu, että killan puheen-
johtaja allekirjoittaa sen 23. tammikuuta 2020. 
Samana päivänä kokoontui myös killan hallitus.

Allekirjoitusta ei saatu, eikä killan johto tai hal-
litus edes lukenut anomusta. 

Killan hallitus teki erittäin poikkeuksellisella ja 
siten myös kyseenalaisella tavalla päätöksen, että 
kilta ei vastoin aiempaa päätöstään lähde elokuva-
hankkeeseen mukaan.

Vetoakselin päätoimittajan näkemys
Ryhdyin monien muiden ohella selvittämään syn-
tynyttä tilannetta. Kokousta seuranneena päivänä 
killan johdosta kukaan ei oikein muistanut (tai ha-
lunnut muistaa) miten ja kenen aloitteesta kieltei-
nen päätös syntyi. Muodostui vahva käsitys, että 
jotain halutaan salata.

Luottamus oli mennyttä. Kerroin kirjallisesti 
Vetoakselin toimituskunnalle  yksityiskohtaisesti 
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käsitykseni tapahtumien kulusta. Samalla ilmoi-
tin, että näissä olosuhteissa päätoimittajan ja hal-
lituksen välistä yhteistyötä on mahdotonta jatkaa. 
Luottamus on mennyt.

Killan hallitus on päätoimittajan valinnut ja sik-
si sille kuuluu myös päätoimittajan erottaminen. 
Nyt erottamiselle on hyvä syy, koska hallituksen 
tekemisiä olen lähtenyt arvostelemaan.

Yhdistyksessä valta kuuluu hallitukselle. Se 
määrää jäsenille suunnan, jota kuljetaan.

On kulunut lähes päivälleen 29 vuotta siitä, kun 
tulin killan aktiiviseksi jäseneksi ja samalla jä-
senlehtemme päätoimittajaksi. Muutama vuosi 
on jäänyt väliin silloin, kun kirjoitin killasta kirjat 
Häkäpytystä turboon ja Autokiltojen aatelia.

Vetoakselin tekeminen on aina ollut mielenkiin-
toista puuhaa.

Korostan, että päätoimittajan osuus lehteen on 
varsin vähäinen.

Vetoakselissa kaiken hyvän takana on ollut lois-
tava toimituskunta, johon on luettava myös lehden 
artikkelikirjoittajat.

Meillä on myös hyvä lehden taittaja ja hyvää 
jälkeä tekevä kirjapaino. Ainoastaan postin toimin-
nassa on aika ajoin ollut ongelmia.

Lehden toimituskunnan kanssa on ollut ilo 
toimia. Kaikki on sujunut hienosti. Kiitokseni siis 
toimitustyön todellisille uurastajille. 

Liikaa ei voi korostaa sitä seikkaa, että Vetoak-
selissa kaikki ovat tehneet työnsä talkoohengellä 
ilman pienintäkään palkkaa. 

Päätoimittaja



Pitääkö olla huolissaan?

Tämän päivän liikenne-
kulttuurista sanoisin, että 
pitää.

Liikenteessä on hälläväliä 
-tyyliä ja liikennesäännöistä 
piittaamattomuutta.

Toisinaan näyttää siltä, että 
keltainen sulkuviiva joillekin 
kuljettajille ja automerkeille 
on suoranainen ohittamiseen 
pakottava viesti.

Jos vajaan sadan kilomet-
rin matkalla Pyhärannasta 
Turkuun tapahtuu kahdeksan 
vähältä piti ohitustilannetta 
keltaisen viivan ylityksellä, 
alan jo olla huolissani.

Minullakaan kun ei ole ta-
pana ajaa alinopeutta. (Sanoo usein pelkääjän 
paikalla istuja ).

Toinen merkille panemani seikka koskee moot-
toritielle tulorampilta tulevia. He tulevat kärjellään 
olevan kolmion takaa ja olettavat että ilman muuta 
saavat tilaa ja moottoritiellä ajavat väistävät. Aina 
se ei ole mahdollista ja vaaratilanteita seuraa.

Edellä mainittuhin asioihin pitäisi nyt esim. au-
tokouluissa kiinnittää erityistä huomiota.

Valtiovalta liikenneministeriössä värkkää uusia 

asetuksia ja merkkejä liiken-
teeseen. Varmasti joskus ihan 
aiheestakin.

Nyt pitäisi kiinnittää paljon 
huomiota asioista tiedotta-
miseen, jotta nämä uutuudet 
tulisivat suuren yleisön tietoi-
suuteen.

Pitäisi taas tulla itkosia ja 
pajusia TV-kanaville liikenne-
valistusta kansalle jakamaan.

Autokilta osaltaan tekee ar-
vokasta työtä liikenneturvalli-
suuden lisäämiseksi antamal-
la liikennevalistusta Säkylän 
ja Niinisalon varuskunnissa, 
joissa kaikki autonkuljettajiksi 

koulutettavat varusmiehet osallistuvat myös Au-
tokillan järjestämiin perinteisiin liikennevalistus-
päiviin.

Kaikille lukijoille toivotan turvallisia matkoja tien 
päällä.

Otetaan kanssakulkijat huomioon ja matka tait-
tuu mukavasti.

          SePPo Punna
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Pitkänäperjantaina 22. maaliskuuta 1940 kel-
lo 13 neuvostoliittolainen DC-3 -matkusta-
jakone ja saattajana toiminut Tupolev SB –

pommikone laskeutuivat Hangonkylän jäälle. Ne 
toivat Hankoon 20-henkisen upseerivaltuuskun-
nan. Suomalaisia oli kaupungintalossa pidetyssä 
luovutusneuvottelussa viisi johtajanaan majuri J. 
Wickström. Osa venäläisryhmästä lähti välittömäs-
ti tutustumaan niemen poikki kulkevaksi sovittuun 
rajaan. Oppaana toimi reservivänrikki Fred Lut-
her, sama mies, joka seuraavana vuonna luutnant-
tina tuli tunnetuksi Bengtskärin puolustajana.

Suomalaiset tarjosivat venäläisille lihasoppaa ja 
leipää Hangon keksitehtaan konttorissa. Miehit-
täjät puolestaan tarjosivat iltamyöhällä kaupun-
gintalossa muun muassa kaviaaria ja runsaasti 
votkaa. Suomalaiset poistuivat yöllä kello 00.10, 
jonka jälkeen raja suljettiin. 

Alkuun Neuvostoliitto huolsi Hankoa ilmateit-
se. Ensimmäinen laivasaattue puski jäiden läpi 
huhtikuussa. Kesällä 1940 Hangossa oli venäläi-
siä rajavartijat, sotilaat ja siviilit mukaan lukien jo 
30 000. Elintarvikkeensa tukikohta sai pääasiassa 

Tallinnasta tai Leningradista. Jatkosodan alkuun 
asti suomalaiset myivät maitoa ja lihaa.  

Venäläinen Hanko
Kirkko muuttui kulttuurikeskukseksi, kaupungin-
talo laivaston taloksi ja kylpyläkasino matruusik-
lubiksi. Poliisilaitoksen kolmekerroksisesta kivita-
losta tuli tukikohdan esikunta ja kunnalliskodista 
esikunta jalkaväkiprikaatille. Bulevardi johti Len-
täjä Borisovin prospektina Kauppatorille, josta tu-
li Borisovin aukio. Oli muun muassa Toukokuun 
1. päivän aukio, Suvorovin katu ja Kirovin katu. 
Kaupungissa toimi posti, säästökassoja, miliisi, 
siviilirekisteri, koulu, kauppoja, kirjasto, elokuva-
teatteri, apteekkeja ja sairaaloita. Siellä julkaistiin 
useita sanomalehtiä. Merkittävin niistä oli otsikos-
sa mainittu seitsemänpäiväinen Krasnyi Gangut.  

Täktomin peltoaukeille venäläiset rakensivat 
lentokentän, joka on pienkonekenttänä edelleen 
käytössä. Tukikohtaan oli sijoitettuna kuusikym-
mentä hävittäjää. Kenttä oli yhteyskoneille riittävä 
mutta pommikoneille liian pieni. Täktomin tien 
varressa on venäläisten sotilashautausmaa, johon 

Punainen Hanko – Krasnyi  Gangut
Kirjoitin Venäläisestä Porkkalasta Vetoakselissa 4/2018. Talvisodan jälkeen, siis ennen Porkkalaa oli Neuvostoliiton 
merisotilaalliseksi tukikohdaksi jouduttu vuokraamaan Hangon 115 neliökilometrin alue (Porkkala oli 380 km²). 30 
vuoden vuokrasopimus allekirjoitettiin 12.3.1940 ja suomalaisille annettiin 10 vuorokautta aikaa Hangon evakuoin-
tiin. Venäläisten hallussa Hanko ehti olla vuoden ja 10 kuukautta.

Puistovuorilla aivan Hangon 
keskustan tuntumassa on 
venäläisten rakentamia 
linnoitteita. Paikalla oli 
kevyt rannikkotykistöpat-
teri, neljä 45 mm:n tykkiä, 
joiden kantomatka oli 6-8 
km, tulenjohtoasema sekä 
mittaus- ja laskentabunk-
keri. Kirjoittaja tähyilee 
sukellusveneitä, joiden 
torjuntaan tykit erityisesti 
oli tarkoitettu. (Kuva: Sami 
Heino)
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Tulliniemen Uddskatanilla, Hankoniemen eteläkärjessä oli raskas rannikkoty-
kistöpatteri, jonka aseistuksena oli 130 mm:n tykkejä. Niiden kantavuus oli yli 
30 km. Kun suomalais-ruotsalaiset joukot jatkosodan alettua alkoivat saartaa 
Hankoa, täältä ammuttiin yli 3 000 kranaattia suomalaisten asemiin. 

Venäläisten hyökkäyksen varalta suomalaiset rakensivat 
Hankoniemen poikki kantalinnoitetun ns. Harparskog-lin-
jan. Nimi tulee silloisen Tenholan kunnan Harparskogin 
kylästä. Jo toukokuun lopulla 1941 linjalla oli valmiina 
46 tällaista betonibunkkeria ja 141 oli rakenteilla. Sami 
Heino on kiivennyt yhden bunkkerin katolle.

on haudattu useita satoja sotilaita ja sotavankeja.
Kahden metrin betonikatolla varustettu kenraa-

limajuri Sergei Ivanovits Kabanovin komentokorsu 
rakennettiin kylpylän puistoon, vastapäätä ravin-
tola Casinoa. Suomalaiset tuhosivat korsun sodan 
jälkeen. Kabanov tuli myöhemmin tunnetuksi 
Porkkalan alueen komentajana. Hänen nimellään 
varustetut sukset muuten jäivät Hankoon.

Venäläiset rakensivat vuokra-alueelle 350 tyk-
ki- ja kranaatinheitinasemaa, 750 konekivääripe-
säkettä, 1 300 pikakivääripesäkettä, 3 700 korsua, 
90 km taisteluhautaa, 31 km panssarivaunuesteitä 
ja 200 km piikkilankaesteitä. Maitse tapahtuvat 
hyökkäykset olisi ottanut vastaan jalkaväkiprikaa-
ti, jolla oli 50 panssarivaunua, neljäkymmentä 45 
mm:n panssarintorjuntatykkiä ja runsaasti jalka-
väkikanuunoita. 

Suomalaisten Harparskog-linja
Vuokra-alueen raja katkaisi Hankoniemen sen 
kapeimmalta kohdalta. Dragsvikin lahdesta Lap-
pohjan satamaan oli vain neljä kilometriä. Rinta-
malinjalla Lappohjassa Hangon tien varressa on 
nykyään mielenkiintoinen rintamamuseo. 

Merivoimien komentajan, kenraalimajuri Väinö 
Valveen alaisuuteen muodostettiin erityinen Han-
gon ryhmä, jota komensi eversti Aarne Snellman. 
Rajan linnoittaminen aloitettiin jo kesällä 1940. 
Pelättiin hyökkäystä Helsingin, Turun ja Tampe-
reen suuntiin. 

Puolustuslinja sai nimen Harparskog-linja sil-
loisen Tenholan pitäjän tuon nimisen kylän mu-
kaan. 31.5.1941 päivätyn raportin mukaan valmiina 
oli tuolloin jo 46 betonibunkkeria, 46 korsua, 113 
avointa konekivääripesäkettä, 29 panssarintorjun-
ta-asemaa, 70 tykkiasemaa, 17 tulenjohtopesäket-
tä, 58 km piikkilankaesteitä, 4 km passarivaunues-
teitä sekä majoitus- ja ruokailutiloja ynnä muuta. 

Jo juhannuksen alla 1941 saksalaiset pommit-
tivat Hankoa ilmasta ja samaan aikaan eversti 
Snellman keskeytti maitse tapahtuneen Neuvos-
toliiton kauttakulkuliikenteen. Jatkosodan sy-
tyttyä 25.6.1941 alettiin puhua Hangon motista. 
Saksalainen 163. Divisioona ja Hangon ryhmään 
kuulunut 17. Divisioona olisivat olleet käytettä-
vissä motin valtaamiseen. Päämaja ei kuitenkaan 
suostunut, sillä tukikohta tiedettiin vahvasti lin-
noitetuksi. Saksalaisdivisioona ja kaksi kolmasosaa 
17. Divisioonasta voitiinkin siirtää itärintamalle. 
Tukikohdasta tulitettiin suomalaisten asemia ja 
suomalaiset vastasivat. Myös Örön järeillä tykeillä 
ammuttiin Hankoon (Vetoakseli 4/2016). Väkival-
taisia tiedusteluja tehtiin puolin ja toisin. 

Suomen jatkosotaan ilmoittautuneita ulkomaa-
laisia vapaaehtoisia pyrittiin kesällä 1941 kokoa-
maan Hangon rintamalle. Elokuussa ruotsalaisia 
vapaaehtoisia olikin jo niin paljon, että Svenska 
Frivilligbataljonen kykeni ottamaan rintamavas-
tuun. Hangon ryhmän kokonaisvahvuus oli tuol-
loin yli 13 000 miestä.
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Saksalaisten miehitettyä Viron jäi Hankonie-
men tukikohta saarroksiin ja oli evakuoitava. Neu-
vostoliitto tyhjensi tukikohdan marras-joulukuun 
vaihteessa 1941. Kronstadtiin tai Leningradiin 
onnistuttiin kuljettamaan 23 000 henkilöä. Eva-
kuointiin osallistui 90 alusta, joista 25 tuhoutui 
operaation aikana. Kuljetusalus Josef Stalin, jos-
sa oli 5 600 evakuoitavaa, ajoi Suomenlahdella 
miinoihin ja saksalaiset vangitsivat eloonjääneet. 
Näistä sotavangeista 800 tuotiin Hankoon lähin-
nä miinakenttien selvittämiseen ja purkamiseen. 
Erilaisia miinoja ja ansoituksia oli asetettu noin 
50 000. 

Suomalaiset olivat nimenneet virallisen lippu-
partion ottamaan Hangon haltuunsa. Ruotsalais-
komppania ehti kuitenkin ensimmäisenä Hangon 
torille. Onneksi he nostivat Suomen lipun raati-
huoneen salkoon. 

Satama-altaasta nostettiin muun muassa kaksi 
Vickers-hyökkäysvaunua, 10 kuorma-autoa, kaksi 
henkilöautoa, panssariauto, veturi ja rautatievau-
nuja. Kaikki evakuoimatta jääneet tykit oli räjäy-
tetty käyttökelvottomiksi. Venäläisraporttien mu-
kaan mereen olisi uivan nosturin avulla upotettu 
yhteensä 38 panssarivaunua. 

jarkko Heino
Lähteitä:
Pekka Silvast: Hankoniemi 22.3.1940 - 2.12.1941
Harry Halén: Hangon Neuvostotukikohta 1940 - 1941
Tony Karlsson: Hankoniemi vieraissa käsissä

Suomen saatua jälleen Hangon haltuunsa sotamarsalkka 
Mannerheim otti 13. joulukuuta 1941 vastaan Hangon rintaman 
joukkojen ohimarssin tällä paikalla. Oli kylmää ja paha lumimyrs-
ky. Kerrotaan Mannerheimin ensi töikseen haukkuneen paraa-
tijoukkojen komentajan miesten seisottamisesta kylmissään. 
Muistomerkin mittatikkuna Sami Heino, 183 cm.

Hangon vuokra-alueen 
virallinen rajakartta 
suomalaisten ja 
neuvostoliittolaisten 
12.3.1940 allekirjoit-
tamina.

VETOAKSELI  1 / 2020  9 



DRIVE-IN 
RENKAANVAIHTO 

RENGASTURKU.FI

Olemme avoinna ma-pe 8-17, la 9-14

PAIKALLINEN
ASIANTUNTIJA

AUTOLLESI

DRIVE-IN 
RENKAANVAIHTO 

Vuola Trucks and Trailes Voivalantie 28,  20780 Kaarina  Puh. 0207 11 8830

Trucks and Trailers
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Tervetuloa viettämään 
14-15.5. 2020

70-vuotta kestänyttä 
matkaamme. 
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AMMATTITAIDOLLA PALVELEMME....
n KUORMA-AUTOJEN HUOLLOT JA KORJAUKSET

n KATSASTUSTARKASTUKSET JA KORJAUKSET

n PERÄVAUNUJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT

n KEVYTPERÄKÄRRYJEN HUOLLOT JA KORJAUKSET

n AKSELEIDEN SUUNTAUKSET JA JARRUTYÖT

n ILMA-, KIERRE- JA LEHTIJOUSIEN ASENNUKSET JA KORJAUKSET

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

poppankki.fi/lieto

TERVETULOA
PAIKALLISEEN
PANKKIIN

– meillä on aikaa sinullekin!

Juha Niemelä, toimitusjohtaja
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Kiltaveli Veikko Mäki hankki itselleen jokunen 
vuosi sitten samanlaisen vanhan auton, jol-
laisella isänsä oli 1938 aloittanut taksiautoi-

lun Turussa.
Auto oli vm 1931-mallinen neliovinen A-Ford, 

palkintojakin entisöinnistä saanut yksilö, jonka 
tähän kuntoon oli saattanut lietolainen Esa Nur-
minen.

Ensimmäisen kerran törmäsin tähän autovan-
hukseen vuoden 2018 aikana, kun olin sopimassa 
Jari Mäen kanssa pikkubussin vuokraamisesta 
jollekin reissulle.

Käytiin yhdessä hallissa katsomassa tätä auto-
kaunotarta,; jossain vaiheessa sitä oli yritetty he-
rättää Ruususen unestaan, koska akku oli täysin 
hyytyneenä irrotettuna lattialla. Akku toimitettiin 
Autodiki Oy:öön kv Lasse Jaatisen osaaviin käsiin. 
Akku heräteltiin henkiin hapotettiin ja ladattiin 
pikkuhiljaa täyteen latinkiin. Hän kävi myös tes-

tailemassa miten homma ei toiminut. Selvisi, ettei 
kipinää tule sytytystulpille

Elvytystä jatkettiin entisen kiltaveli Pekka Kaja-
lan johdolla. Aloitettiin korjaamalla yhtä sytytys-
johtoa, mittaamalla kondensaattoria, tarkastettiin 
kärjet, viilalla pyyhkäistiin pinnat ja todettiin, ettei 
kipinää tule tulpille. Tarkastettiin virtalukko, joka 
osoittautuikin vialliseksi.

Soitettiinko Ford-merkkiliikkeeseen, ei toki, 
vaan otin yhteyttä mobilisti/ Ugin automuseon 
johtajaan Ilkka Ruohoseen. Hän toi tehtaan avaa-
mattomassa pakkauksessa tilaamani virtalukon 
hallille noin parin tunnin päästä soitostani!

Todella loistavaa palvelua!
Virtalukko asennettiin paikoilleen, mutta käyn-
nistysyritys ei tuonut toivottua tulosta. Tuoretta 
bensiiniä haettiin läheiseltä huoltoasemalta, ei 
käynnistynyt vieläkään. Tuloksena oli vain vuotoja 

A-Fordin käynnistys oli iso operaatio
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p. 0500 370 000
myynti@bussillaperille.fi 

Tilausajot meiltä!

www.ttc-charter.fi 

TASOA 
KOTIIN

Katso jälleenmyyjät nettisivuiltamme.

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

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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polttoaineputkessa, jotka saatiin korjattua samassa 
hallissa työskentelevältä autofiksausyrittäjä Ville 
Komulaiselta juuri sopivalla kumiletkun pätkillä.

Ei käynnistynyt, vaikka suihkupullolla suih-
kutettuun startin aikana kaasuttimen kurkkuun 
bensiiniä. Tässä vaihees akku sanoi sopimuksen-
sa irti ja halusi lisälatausta, jota se saikin. Meidän 
projektimme siirtyi eteenpäin. Kun löytyi yhteis-
tä aikaa projekti jatkui, sytytysmerkkejä haettiin 
paikoilleen monta kertaa, ranne kipeänä veivailin 
moottoria. Koetettiin säätää virranjakajan nok-
kapalaa kohdalleen ilman onnistumista. Kipinän 
tulokin oli moneen kertaan tarkastettu ja se oli ok. 
Alkoivat hyvät neuvot olla tarpeen.

Otin jälleen Ilkka Ruohoseen yhteyttä ja sovim-
me milloin otamme työvoiton A-Fordista. 

Aluksi tuttu homma, haettiin sytytysmerkit koh-
dalleen, ei tarvinnut veivaajaa, hänellä oli konstit ja 
niksit hallussa ja lisäksi ulottuvuutta, joten pystyi 
yksin homman hoitamaan. Lisäksi virranjakajan 
nokkakappaleen säätö erikoisavaimella oikeaan 
asentoon vaati monta yritystä tuloksen ollessa te-

kijälle mieleinen.
Muutamat startit, ja kun moottori ei käynnis-

tynyt, tarkastettiin vielä varmuudeksi polttoai-
netilanne. Korkin avauduttua sieltä paistoi kuiva 
tankinpohja vastaan. Ari Salminen taas asialle 
Teboiliin, ja kun saatiin tuotu bensiini  kaadettua 
säiliöön ja Ilkka Ruohosen ollessa hanikoissa,niin 
pitkän startin jälkeen A_Fordin moottori hyrähti 
käyntiin ja otti nöyrästi kierroksia kun sitä vähän 
käskytti. Tämä tapahtui 23.7.2019 klo 10,15. Tällai-
nen rumba jouduttiin suorittamaan, vaikka auto oli 
ajamalla tuotu Liedosta muutama vuosi aiemmin.

Hajatietoja autosta. Museorekisterissä, MAJ-25. 
Auto varustettu nelisylinterisellä 3,3 litraisella 
sivuventtilimoottorilla, tehoa 40 hv, 2200r/min. 
Polttoaineen kulutus 9 – 12 l. / 100 km, huippuno-
peus 100 - 110km/h

Suurkiitokset kaikille projektissa auttaneille!

Kiltaveljet kauko kaSkinen ja jari mäki

Tervetuloa syömään!
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AL-autopalvelukeskus
HARKKA-YHTIÖT

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

- HUOLTO- ja korjaamopalvelut
- Kaikkien ajoneuvojen KATSASTUKSET *)

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

02 239 5110
PÄIVYSTYSNUMERO  
Hinaukset 24H

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

AL-autopalvelukeskus
HARKKA-YHTIÖT

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

- HUOLTO- ja korjaamopalvelut
- Kaikkien ajoneuvojen KATSASTUKSET *)

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

02 239 5110
PÄIVYSTYSNUMERO  
Hinaukset 24H

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

24H
PÄIVYSTYS

AL autopalvelukeskus
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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 kolmas.

ISÄNI KIRJEET OSA 3. 

Usko kadoksissa

VETOAKSELI  1 / 2020  15 

Isäni vanhemmat olivat Melliläläiset Matilda ja 
Henrik Lindroos. He saivat kymmenen lasta, 
jotka syntymävuosineen olivat Kalle (-02), Arvi 

(-03), Linta (-05), Usko (-07), Aune (-09, Taimi 
(-12), Tauno (-14), Ilona (-17), Vappu (-20) sekä 
Gunnar (-22).

Tällä kertaa joka päiväisten askareitten kerto-
misen sijaan Vappu-sisar on kirjoittanut heinä-
kuussa -44 nelisivuisen kirjeen. Kotiväki on pe-

Kuvat 1-4 
Kirjeistä 
välittyvä 
pelko ei ollut 
aiheeton, 
koska tätini 
kertoi erääs-
sä kirjeessä: 
”Viime pyhä-
nä oli 6:det 
sankari 
hautajaiset. 
Ensi pyhänä 
on taas.”



• 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

HUITTISTEN PORTTI
Avoinna
klo 10–23

ma–la 7-22, su 9–22

Rieskalähteentie 75   |   TURKU  |  puh. 0207 218 120
 0207-numeroiden hinnat 8,35snt /puhelu sekä lanka- että matkapuhelin 17,17snt/min.

TERVETULOA kokemaan suomen  
suosituimmat ladattavat hybridit

Ladattavissa T8 Twin Engine -hybridimalleissamme sähkö- ja polttomoottori toimivat yhdessä  
ja tarjoavat suuren tehon (390 hv), pienen polttoaineenkulutuksen sekä  

             mahdollisuuden ajaa puhtaasti sähköllä. Komeat luvut eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa, 
vaan vaikuttava T8 Twin Engine AWD pitää kokea itse. 

**Lue lisää: volvocars.fi/ajankohtaista

 1 .  VUODEN
SÄHKÖT 

VELOITUKSET T A

Volvo -lataushybridin
ostajalle**
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loissaan, kun Usko-veljelle lähetetyt kirjeet ovat 
palautuneet lähettäjälle. 

Tähän kopioimani kirjeen lisäksi Vappu ker-
too muutamassa muussakin kirjeessä samasta 
epätoivosta. Hän kun kirjoitti isälleni kahden tai 
kolmen päivän välein. Eräässä kirjeessä Vappu 
kertoi, että Uskon vaimo, Aino kävi joka päivä 

Kuvat 5-6 Vakava 
tilanne päättyi 
kuitenkin onnellisesti. 
Uskon Anneli-tytär 
kertoi vuosikymmeniä 
myöhemmin minulle 
käyneensä sodan 
aikaan kansakoulua. 
Kun oli tullut 
tieto isän olemisesta 
elossa, oli tämä tultu 
kertomaan hänelle 
kouluun kesken 
oppitunnin. Hän oli 
vielä kertoessaan 
niin liikuttunut, 
että itsekin vielä 
vuosikymmeniä 
myöhemmin alan 
nieleskellä, kun 
palaan tähän 
aiheeseen. Niin 
nytkin.

 Siellä jossakin talvella -43. Isäni kuvassa vasemmalla. Usko Lindroos poikansa ja vaimonsa kanssa työsuhdeasunton-
sa, SOK-laisen Vakon edustalla Mellilässä. Kuvan ajankohdasta 
ei ole tietoa, mutta kun tiedän, että Heikki-serkku on syntynyt 
vuonna -33, voi jollakin tarkkuudella arvailla. Kuvasta puuttuu 
perheen tytär, vuonna -36 syntynyt Anneli.

rautatieasemalla katsomassa, onko Uskon arkku 
tullut Mellilään.

Kiltaveli Harri LindrooS

Kirjeet ovat kirjoittajan arkistosta  
ja valokuvat kotialbumista



• Laaja valikoima perinnelistoja eri aikakausilta• Laaja valikoima perinnelistoja eri aikakausilta
• Maalaus- ja sisustustarvikkeet• Maalaus- ja sisustustarvikkeet
• Saha- ja höylätavarat• Saha- ja höylätavarat
• Levyt ja eristeet• Levyt ja eristeet
• Harkot, teräkset ja laastit• Harkot, teräkset ja laastit
• Kestopuut• Kestopuut

Katso päivän tarjoukset kotisivuiltammeKatso päivän tarjoukset kotisivuiltamme
www.hakulanpuu.fi www.hakulanpuu.fi 

Avoinna: Ma-To 7-17, Pe 7-18, La 9-14Avoinna: Ma-To 7-17, Pe 7-18, La 9-14 Rantatöyryntie 31, 21420 Lieto, puh. (02) 489 2100Rantatöyryntie 31, 21420 Lieto, puh. (02) 489 2100
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Suomen ja Neuvostoliiton välinen Talvisota syttyi 
80 vuotta sitten 30.11.1939, ja se päättyi 13.3.1940.

Suomen Puolustuslaitos antoi kultakin sotapäi-
vältä sähkeen. Sodan ensimmäisen päivän sähke 
julkaistiin edellisessä Vetoakselissa. Nyt esitellään 
viimeisen sotapäivän sähke ja sen yhteydessä an-
nettu ylipäällikön päiväkäsky.

Karjalan kannaksella käydään kovia taisteluja
Aamulla klo 9 tasavallan presidentti Kyösti Kal-
lio allekirjoittaa avoimen neuvotteluvaltuuden 
Moskovan rauhanvaltuuskunnalle.
Kallio lausuu valtakirjaa allekirjoittaessaan: 
"Tämä on kamalin asiakirja, jonka olen kos-
kaan allekirjoittanut. Kuivukoon käteni, joka on 
pakotettu tällaisen paperin allekirjoittamaan."
Karjalan kannaksella käydään kovia taisteluja 
Viipurin koillis- ja eteläpuolella.
Neuvostojoukot saavat noin kilometrin syvyisen 
murron Kollaalla, jossa Taisteluosasto Hainin 
päivittäiset tappiot ovat noin sata miestä.
Vihollisen päivätappiot ovat kiivaimpina päivi-
nä yli 2 000 miestä.
Kollaanjoki-linjasta päätetään luopua.
Noin 50 neuvostopanssaria ajaa Vuoksen yli 

Talvisodan sähke
mantereelle ja kärsii tappioita tykistötulessa.
Vuosalmella eversti Hersalon johtama 21. Divi-
sioona ryhtyy vastahyökkäykseen Vuosalmella.
III Armeijakunnan komentaja, kenraalimajuri 
Talvela tekee päätöksen joukkojen vetämiseksi 
taaksepäin Vuosalmella aseleponeuvottelujen 
vuoksi. Takana oleva tukilinja miehitetään 
kuitenkin illalla.
Turengin ja Harvialan välisellä rataosuudella 
tapahtuu tuhoisa onnettomuus. Kuormas-
to-komppaniaa kuljettanut sotilasjuna törmää 
pikajunaan. Kaikki komppanian 4 upseeria ja 
noin 30 sotilasta kuolee ja 40 loukkaantuu.
Ruotsi ilmoittaa suostuvansa aloittamaan neu-
vottelut puolustusliitosta Suomen kanssa.
Tanner halusi, että tässä uutisessa puolustus-
liitosta, todettaisiin asian tulevan "nopeasti 
harkittavaksi". Ruotsi poistaa uutisesta sanan 
"nopeasti".
Rauhanneuvotteluvaltuuskunnat kokoontuvat 
kahdesti Moskovan Kremlissä, mutta Neuvosto-
liiton ehtoihin ei tule muutoksia.
Kello 22 alkanut kokous jatkuu yli puolen yön.
Viipuria puolustavat joukot vetäytyvät puoleen-
yöhön mennessä Patterinmäen asemiin.



YRITYSLASKENTA   LAVERNA  OY
AUKTORISOITU   TILITOIMISTO

    *    KAUPPAREKISTERI  ASIAT
    *    YRITYSKIRJANPIDOT

Raisiontori  5, 21200  Raisio
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Itsenäisyyden hinta nähtiin 
mm. sankarihaudoilla.

Rauha on solmittu maamme ja Neuvosto-Venä-
jän välillä, ankara rauha, joka on Neuvosto-Ve-
näjälle luovuttanut melkeinpä jokaisen taiste-
lukentän, millä Te olette vuodattaneet vertanne 
kaiken sen puolesta, mitä me pidämme kalliina 
ja pyhänä.

Te ette tahtoneet sotaa, Te rakastitte rauhaa, 
työtä ja kehitystä, mutta Teidät pakotettiin 
taisteluun, jossa olette tehneet suurtöitä, tekoja, 
jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian 
lehdillä.

Sotilaat!
Olen taistellut monilla tantereilla, mutta en 

ole vielä nähnyt vertaisianne sotureita. Olen 
ylpeä Teistä kuin olisitte omia lapsiani, yhtä 
ylpeä tunturien miehestä Pohjolassa kuin Poh-
janmaan lakeuksien, Karjalan metsien, Savon 
kumpujen, Hämeen ja Satakunnan viljavien 
vainioiden, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
lauhojen lehtojen pojista. Olen ylpeä uhrista, 
jonka tarjoaa tehdastyöläinen ja köyhän majan 
poika siinä kuin rikaskin.

Ilolla ja ylpeydellä ajattelen Suomen lottia ja 
heidän osuuttaan sodassa - heidän uhrimieltään 
ja uupumatonta työtään eri aloilla, mikä on 
vapauttanut tuhansia miehiä tulilinjoille. Hei-
dän jalo henkensä on kannustanut ja tukenut 
armeijaa, jonka kiitollisuuden ja arvonannon he 
ovat täysin saavuttaneet.

Kunniapaikalla ovat myös sodan ankarana 
aikana seisoneet ne tuhannet työläiset, jotka, 
usein vapaaehtoisina, ilmahyökkäystenkin 
aikana ovat tehneet työtä koneittensa ääressä 
valmistaen armeijalle sen tarpeita, sekä ne, 
jotka herpaantumatta vihollisen tulessa ovat 
työskennelleet asemien varustamisessa. -Kiitän 
heitä isänmaan puolesta.

Päämaja 14.3.1940 
 
Suomen kunniakkaan armeijan sotilaat!
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Panssarintorjuntakillan kv. Rai-
mo Salo porukoineen järjesti taas 
kerran kaikkien kiltojen jäsenille 
mahdollisuuden osallistua omal-
la kustannuksellaan jouluruokai-
luun Svarte Rudolf ravintolalai-
valla 7.12. 

Kutsua oli kuullut 25 henki-
löä useista eri killoista, mukana 
myös kivankokoinen joukko au-
tokillastamme.

Tervetuloseremonian jälkeen 
nautittiin sopivanlämpimät 
glögit ja sitten siirryimme itse 
asiaan, saimme nauttia runsaan 
ja monipuolisen ruokapöydän antimista jokainen 
makunsa mukaan, eikä varmasti kukaan jäänyt 
nälkäiseksi. Päälle vielä jälkiruoka mousse ja kahvi 
piparin kera, niin kyllä siinä sitten oli vähintäänkin 
riittävästi.

Jaana Salo myi arpoja äitinsä kanssa, arpajaiset 
pidettiin, jossa pöytäkunnallemme osui useampi-
kin voitto. Onneksi olin varannut kassin mukaan, 
että sain tuotua "voittosaaliin kotiin".

Kaikki päättyy aikanaan, niin tämäkin muka-
va yhdessäolo eri kiltalaisten kanssa jouluisissa 
merkeissä.

Kiltaveli kauko kaSkinen

Killat yhteisellä joululounaalla
Tapahtumauutiset

Ps.  
Joitakin hajatietoja ravintolalaiva Svarte Rudol-
fista:
-rakennettu höyrylaivaksi Hollannissa 1922
-rahtilaivana seilannut niin maailman meriä kuin 
Suomen sisävesiäkin
-ravintolalaivana S-R aloitti alkuperäisasussaan 
1980-luvulla Itä.Suomessa
-vuonna 1994 se kotiutui Turkuun Aurajoen ran-
taan, jossa siitä rakennettiin ensimmäinen pohjois-
maiden tyylikkäin ravintolalaiva.



Hyötyajoneuvosi varustelut 
tarpeidesi mukaan koko 

Suomen alueella

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
www.mat-car.fi 

MC-Team Oy
 Tuijussuontie 7, 21280 Raisio 

puh. 02 436 6300
sales@mat-car.fi  |

 www.mat-car.fi 
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Porin osaston perinteinen joulupuurotilaisuus 
pidettiin 9.12 PATY´n toimistolla ja paikalla oli 
kaksikymmentä kiltalaista.

Nautittiin jouluglöki ilman terästystä, paikalla 
keitetty joulupuuro fäskynäsopan kera ja tilaisuu-
den päätteeksi kahvit. Jouluisen tarjoilun hoitivat 

Porin osaston 
joulupuuro
tilaisuus

Tarja Viinanen ja Arja Saarinen, heille suuret kii-
tokset.

Tilaisuudessa pidettiin osaston järjestäyty-
miskokous ja varapuheenjohtajana jatkaa Yrjö S 
Kaasalainen sihteerinä Keijo Viinanen. Päätettiin 
järjestää perinteinen kevätretki Huittisiin.

kauko Saarinen



VETOAKSELI  1 / 2020 22 

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

viherlassilan 
kanta-asiakas 
hemmotellaan 

pihoille! 

Alakyläntie 2-4, 20250 TURKU     www.viherlassila.fi

LIITY
 MYYMÄLÄSSÄ  

TAI NETISSÄ!
 

www.euraprint.fi

Kun sanottava
pitää laittaa paperille...
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Autojoukkojen Turun killan perinteinen puu-
rojuhla vietettiin 11.12.2019. Heikkilän sotilaskoti 
oli somistettu jouluiseen tunnelmaan kuusineen 
sekä kynttilöineen, mikä nostatti joulumieltä.

Kahtena viimeisenä vuotena olemme viettäneet 
yhteisen puurojuhlan sotilaskoti- sisarten kanssa 
mutta tällä kertaa olimme omiemme seurassa.

Juhlat saatiin alkuun nauttimalla kuuma terve-
tuliaisglögi manteleilla ja rusinoilla.

Tämänkertaiseen juhlaan sisältyi myös viral-
lisempi osio, kun vuodenvaihteessa poistuvalle 
täysin palvelleena puheenjohtajalle Keijo Häkki-
selle luovutettiin killan lippu. Luovutuksen suoritti 
nykyinen ensimmäinen varapuheenjohtaja eli vuo-
den vaihteessa aloittava uusi killan puheenjohtaja 
Seppo Punna.

Vapaamuotoisen seurustelun  ohjelmaa nostatti 
Pekka Varjosen säestyksellä lauletut joululaulut. 
Puuronkeittäjä oli hauduttanut sametin pehmeän 
riisipuuron, jota nautittiin rusinasopan tai kanelin 
ja sokerin kera oman mielen mukaan.

Arvonta kuului vanhan tavan mukaan ohjel-

maan, ja arpoja oli myyty alusta alkaen  kaikille, 
joten puuron jälkeen päästiin aloittamaan arvonta. 
Arvonnan onnettarena toimi Eila Kivikankare, en-
simmäiseksi nostettiin päävoitto joka oli terästetty  
herkkukori ja arpalippu talletettiin katsomatta tas-
kuun. Arvontapöytä oli kohtalaisen runsas, joten 
avustajilla oli kiire toimitella tavarat voittajille. 
Kun viimeinenkin tavara oli pöydältä arvottu niin 
taskusta kaivettiin esiin päävoiton ensiksi nostettu 
arpa ja kas kummaa lapussa luki Antti Ahola.

Muutaman yhteisesti lauletun joululaulun jäl-
keen sotilaskotisisar Hillevi Salminen esitti mie-
lenkiintoisen muistelon miten hänen tiensä on 
johtanut sotilaskodin riveihin.

Kahvipöytä joulutorttuineen jo odotteli vieraita, 
ja puheensorinan myötä juotiin jouluiset kahvit. 
Loppulauluksi laulettiin Maa on niin kaunis.

Suuret kiitokset sotilaskodille tarjoiluista, Pe-
kalle säestyksestä ja kaikille arpajaisvoittoja toi-
mittaneille sekä kiitos kaikille mukana olleille, 
ilman teitä ei juhlat toteudu.

antti aHoLa

Killan puurojuhla Heikkilässä
Tapahtumauutiset

Škodat myy

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

Huolto: 020 777 2406
Varaosat: 020 777 2407

Automyynti: 020 777 2430

Piiskakuja 10 Turku    
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dieseltekniikan
edelläkävijä

Pikkubussien 1-22-paikkaa 
 vuokraus ja myynti

Puh. 0400 527121, Jari Mäki
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Tammikuun 17. pv 2020 joukko kiltalaisia kokoon-
tui Kaarinan Autokoulun tiloihin yhteislaulutilai-
suuteen 26. kerran. Laulun sanoin:"Taas on joukko 
riemuinen katseet loistaen tullut luokse ystäväin 
huolet jättäen". Nämä ystävät, Kaarinan Autokou-
lun vetäjät, jotka näin ollen ovat mahdollistaneet 
Turun Autokillan yhteislauluiltojen järjestämisen 
vuosittain heidän tiloissaan kahvitarjoiluineen.

Killan yhteislaulutilaisuudet alkoivat vuonna 
1995 Kaarinan Autokoulussa Anna-Liisa ja Mark-
ku Sankarin hoivissa. Anna-Liisa oli mitä mainioin 
yhteislaulutilaisuuden alustaja, liikennetietois-
kulla ja päivänpolttavilla aiheilla, sanonnoilla ja 
runoilla.

Aune Koivuniemi antoi sävelet haitaristaan ja 
niin alkoi laulu raikua. Viisi ensimmäistä kertaa 
Aune vastasi, mainiona haitaristina, oikeiden sä-
velten juoksutuksesta, ja kiltalaiset lauloivat sydä-
mensä kyllyydestä.

Vuonna 2000 säestäjäksi tuli haitarinsa kanssa 
Pekka Rantanen. Tällöin minä pestauduin laulun-
vetäjäksi.

Hieman ennen poismenoaan Aune Koivuniemi 
oli kuuntelemassa yhteislaulutilaisuudessa, ja kun 
Pekan kanssa esitimme Soittajan kaipuu -kappa-
leen, Aune liikuttui suunnattomasti, mutta kiitti 
meitä sanoen että juuri näin on minulle käynyt.

Vuonna 2005 vietettiin yhteislauluiltojen 

Yhteislaulua kiltalaisille Kaarinassa
10-vuotista laulujuhlaa, Killan luovuttaessa 
Orient-taulun sekä kukat Kaarinan Autokoulun 
perustajille Anna-Liisa ja Markku Sankarille.

Autokoulu oli tällöin toiminut jo 33 vuotta ja 
sillä hetkellä vetovastuussa oli Sankareitten poika 
Hemmo Sankari.

Tällä kerralla yhteislaulu-illassa saimme yllättä-
vän viestin - rakennus on purku-uhan alla, ja vielä 
ei tiedetä missä ja milloin Kaarinan Autokoulun 
toiminta jatkuu. Eikä ensi vuoden lauluillasta ole 
varmuutta.

Nämä lauluillat ovat olleet hyvin riemukkaita 
laulujen, vitsien ja arpajaisten sävyttämänä.

Muutamana vuotena on jo kolmas sukupolvi eli 
Johannes Sankari isännöinyt tilaisuutta. Sankarien 
sukupolvet omaavat erinomaiset sosiaaliset taidot, 
sen olemme kaikki saaneet kokea vuosien mittaan. 

Kun katsotaan eteenpäin, niin tämän vuosikym-
menen alkumetreillä Kaarinan

Autokoulu täyttää 50 vuotta. Tänä aikana tu-
hannet onnelliset oppilaat ovat saaneet ajokortin.

Esimerkillistä toimintaa. Myös aikaansa on 
Kaarinan Autokoulun penkillä viettänyt noin 1000 
killan laulajaa. Keskimäärin 3,5 tuntia lauluillassa!

Kiitokset Kaarinan Autokoululle ja Sankarien 
sukupolville eriomaisesta ja virkistävästä yhteis-
työstä. Hyvää jatkoa ja katse positiivisesti tulevaan!

         Hannu mäkiLä

Killan lauluillan isäntänä toimi Hemmo Sankari (vas.), musiikkimaestrona Pekka Rantanen ja esilaulajana sekä juontajana Hannu Mäkilä.

Tapahtumauutiset
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LIVENÄ 
LAIVALLA.

TEEMU ROIVAINEN MARKKU ARO
SAIJA TUUPANEN EIJA KANTOLA
J U S S I  &  T H E  B O Y S  TA I K A K U U 
PAULA KOIVUNIEMI . . .

Lue lisää: vikingline.fi/viihde
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Killallamme on mahtava hanke meneillään kiltave-
li Seppo Punnan aloitteesta. Puuhataan Kotirinta-
manaisille Turkuun muistomerkkiä, jollaista täällä 
ei vielä ole.

Turun kaupunki on suhtautunut hankkeeseem-
me myönteisesti, ja on osoittanut yhteistyössä kil-
tamme kanssa sille paikan Henrikin kirkon vierei-
seen Tähkäpuistoon. 

Jo marraskuussa oltiin noutamassa kiltaveli 
Antti Aholan Maskun Rivieran alueelta löytämää 
kiveä. Kivi oli Maskun kunnan alueella ja virkatietä 
käyttäen lupa kiven noutoon saatiin.

 Ahola oli tehnyt kaivuutyötä etukäteen, ja niin 
saatiin helposti pujotettua nostoliinat kiven ym-
pärille. Ruskolaisen Mattilan tilan isännän Matin 
kanssa oli sovittu nostotyöstä ja siirrosta peräkär-
ryyn. Kevyen oloisesti iso punainen Massikka nosti 
kiven sijaltaan ja asetti sen peräkärryyn.

Arvioimme kiven painavan noin 500 - 600 ki-
loa. Eipä peräkärry paljon lastista painunut. Vielä 
kiven sidonta tiukasti kiinni, ja matka Paneliaan 
Vientikivi Oy:öön muokattavaksi alkoi, kun ensin 
oli juotu kahvit Neste-huoltoasemalla.

Kiltaveli kauko kaSkinen

KUTSU
MUISTOKIVEN 

PALJASTUSTILAISUUTEEN

Kilta on pystyttämässä muistokiveä 
Varsinais-Suomen kotirintamanaisille.

 Paljastustilaisuus on 20.05.2020 klo 
13.00 Tähkäpuistossa Turussa.

 Täten kunnioitamme kotirintamanaisten 
suuriarvoista työtä.

 Olette kaikki tervetulleita tähän kiven 
paljastustilaisuuteen.

 Varatkaa jo aika kalenteriinne.

Killan puheenjohtaja SePPo Punna

Killan muistomerkkihanke lähti liikkeelle

Tapahtumauutiset



KORVAUSPALVELUA,
joka sujuu niin 
kuin pitääkin

if.fi /yritys
010 19 15 00
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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 
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Meillä päin sanottiin 60-luvulla, että jos ha-
luat sisältöä elämääsi, niin hanki vanha 
Riisseli-Mersu. Ne olivat useimmiten taxi -

-käytössä rutkaantuneita ja niiden katsastus oli 
taidetta.

Toivorikkaat menivät katsastukseen kovalla 
pakkasella. Sitä ennen käytiin huoltoasemalla ras-
vaamassa ohjausnivelet, jottei väljyys tulisi ilmi.

Taka-akselin yli menevä runkokaari oli houkut-
televa kohde. Sinne katsastusmiehen piikki löysi 
oitis tiensä. Niitä yritettiin pop-niiteillä paikata ja 
runsaasti pikikerroksella kätkeä.

Yksi kaveri istui Mersun sisällä, kun katsastus-
mies koputti pohjaa. ”Täällä ovi on,” hän huusi.

Vanhoista Mersun louskuista tuppasi vaihteet 
tippumaan päältä. Kun katsastusmies sai kakkosen 
tippumaan ja siitä huomautti. ”Pidä kiinni,” neuvoi 
isäntä. Pieni vika, mutta kallis korjata.

Emännän sisko laittoi vauvan korin tapapenkil-
le ja varoitti pätkimästä.

Tyyppivika se oli Angliaa edeltävässä Ford 
Prefektissäkin. Naapurin isäntää neuvottiin me-
nemään Saloon katsastukseen. Se katsoo vaan joka 

Pakina

kymmenennen auton. ”Pyssyyks siinä kakkonen 
päällä?”, huusi katsastusmies jo kaukaa jonon 
päähän.

Loimaalla ei auto saanut sauhuttaa. Yksi kaveri 
oli jo monta kertaa käynyt. Tuli taas, eikä sauhutta-
nut yhtään. ” Kyllä hän tämän nyt hyväksyy, mutta 
hän on utelias tietämään miten tämän korjasit”.

”Mää laskin öljyt pois”, vastasi onnellinen au-
tonomistaja.

Yksi naapuripitäjän mies tuli Mersulla katsas-
tukseen. Vikaluetteloon eivät mahtuneet kaikki 
hylkäyskohteet.

Se oli alussa tavanomainen: Edellisestä katsas-
tuksesta kolme vuotta. Diesel-vero maksamatta. 
Sekarengastus. Loppua kohti koveni: Polttoöljyä 
tankissa. Salakaatohirvenlihat takapenkillä. Pon-
tikkaa takalaatikossa. Kuski juovuksissa.

Kaveri vaan ihmetteli mihin katsastaja noita 
rekisterikilpiä tarvitsee.

Kiltaveli markku Laurinen

Mellilä, 0400 905 483

Auton vuosikatsastus
on ollut  

jännitysmomentti
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Jukka Vesterinen

HENKILÖAUTOJA 
SUOMESTA
Alfamer / Karisto Oy 2019
ISBN 978 – 952 – 472 – 302 – 2
132 sivua ja paljon kuvia

Päätoimittajamme saa tietoja kirjauutuuksista, ja 
taas tuli mielenkiintoinen kirjavinkki autoharras-
tajille.

Aktiivinen museoautoharrastukseni täytti viime 
vuonna 50 vuotta ja nyt pääsin tämän kirjan myötä 
tarkistamaan tietoni autoilun historiasta Suomessa.

Kirjoittaja Jukka Vesterinen on minulle tunte-
maton tekijä ja sen vuoksi odotin uteliaana, mitä 
hän on autoilun alkumetreistä saanut kerättyä kir-
jaansa.

Kaikki mitä kirjassa esitetään on tarkistettua tie-
toa, joka täsmää aiemmin hankitun tietoni kanssa. 
Kirjoittaja on todellinen tietäjä, joka pikkupojasta 
lähtien on kerännyt auton kuvia kahvi-, purukumi- 
ja keksipaketeista haaveena löytää kuva autosta, 
jonka valmistusmaa on Suomi.

Kirjassa on paljon ja kattavasti kuvia ja tietoa 
Uudenkaupungin autotehtaassa tehdyistä sarjatuo-
tantoautoista ja prototyypeistä, joista minä en ole 
ennen kuullutkaan (esim. kansikuvan Boreal RHT 
vuodelta 1997).

Meillä Suomessa autoilun lasketaan alkaneen 
turkulaisen konekauppias Victor Forseliuksen Tur-
kuun Per Brahe -höyrylaivalla 2.6.1900 tuottamas-
ta Benz Velo Comfortable autosta. Se tuli 275 kg:n 
puulaatikossa Turun rahtilaivasatamaan, joka sijait-
si Aurajokivarressa noin nykyisen Förin kohdalla.

En tässä malta olla poikkeamatta aiheesta ja ker-
toa Teille lukijani, että sain 7.6. 2000 ajaa Kaari-
nassa täysin Suomen ensimmäisen auton kanssa 
identtisellä mr. Brian Goodmanin Benz Velolla, 
jonka me Turun Seudun Mobilistit tuotimme Tur-
kuun autoilun alkamisen 100-vuotispäiväksi.

Toiminnanjohtajamme Juha Kaitanen oli löy-
tänyt tiedon, että Englannissa on Suomen  ensim-
mäisen auton kanssa samanlainen Benz Velo, jon-
ka valmistusnumero poikkesi vain noin 150 Victor 
Forseliuksen Benzistä.

Varsinainen juhla-ajo ajettiin Turussa 2.6.2000 
Linnankatua pitkin vanhalle Suurtorille raatihuo-

neen eteen. Kuljettajana toimi ystäväni, automies 
Seppo Heikelä asianmukaisesti pukeutuneena.

Minulle ajokokemus mahdollistui siksi, että 
majoitimme Brian ja Mary Goodmanin viikoksi 
majataloomme ja anoimme Anjan Opel Tigran hei-
dän käyttöönsä vierailu ajaksi. Koska minä annoin 
Brianin ajaa Tigraa ja lempimobiiliani Chevrolet 
Styline 1950, rek. no. TI-99, sain vastavuoroi-
sesti ajaa hänen mobiiliaan Benz Veloa, joka oli 
tallitettuna yritykseni Nostomyntti Oy:n hallissa 
Kaarinassa.

Onneksi Brian käynnisti auton ja istui koko ajan 
vieressäni neuvoen. Tämä kokemus oli sellainen, 
etten voi jättää kertomatta siitä nyt, kun asia edes 
vähän ”liippaa läheltä”.

Kirjassa ei tietenkään mainita tätä minulle 
tärkeää kokemusta, mutta paljon muita mielen-
kiintoisia yksityiskohtaisia autoilun varhaisista 
tapahtumista (mm. ensimmäisestä rattijuoposta, 
joka ajoi lyhtypylvääseen Helsingin Rautatietorilla 
1907).

Valmet Automotiven tuotanto on kattavasti 
kirjan pääsisältönä, ja siitä onkin riittävästi luet-
tavaa ja kuvia katsottavaa. Itse tehtaan historiasta 
kerrotaan myös, muttei mitenkään pikkutarkasti.

Minä ainakin jäin odottamaan tekstiä vuosil-
ta, jolloin kiltaveljemme Juhani Suvinen toimi 
Uudenkaupungin autotehtaan johtajana. Niinä 
vuosina Valmet Automotivesta tuli todellinen au-
totehdas suurine valmistussarjoineen. Sen myötä 
autoinsinööri Juhani Suvisesta tuli todella pidetty 
autotehtaan johtaja ja merkkihenkilö Uudessakau-
pungissa, koska hän on niin upea, lämmin ja ja 
tavallinen ihminen. Hän on tunnetun turkulaisen 



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!
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kuljetusliikkeen uranuurtajayrityksen jälkeläisiä, 
jonka ole tavannut ensi kertaa 1960-luvulla Turun 
Autohallin korjaamolla Opel-merkin osaajatyön-
harjoittelussa.

Tilasin tämän kirjan Mynämäen kirjastosta, jo-
ka pystyi toimittamaan sen viikon toimitusajalla.

Lue tämä kirja, jos haluat tietää perusasiat au-
toilun historiasta. Maailmalla ja Suomessa!

Tämä on lukunautinto autoihmiselle!
Terveisin

kiltaveli jomPPe ViLjanen
0400 120 206

PS.   
Käsityönä tehdyistä yksittäisautoista Mynämäes-
sä 1910 – 1913 valmistettu KORVENSUU noste-
taan kirjassa esiin arvonsa mukaisesti jopa sar-
jatuotantoon kelvollisena  ajassaan modernina 
autona.

Tehtailija Frans Lindström oli kuitenkin alun-
perin ajatellut tehdä auton Korvensuun tehtaan 
työnäytteenä: VAKKA-SUOMESSA OSATAAN 
TEHDÄ TOIMIVA AUTO. Nyt Valmet Automo-
tive jatkaa perinnettä!



Lisäksi joulupukkikin saapui 
juhlaan killan omalla Orient- 
autolla.
Arvailujen jälkeen selvisi, että 
pukki oli Karvisen Jussi.

   antti joutSeLa

Killan komea 
joulujuhla 
2008
Heikkilän Sotilaskodissa vietettiin 
Joulujuhlaa 12.12.2008 noin 
120 kiltalaisen osallistuttua 
tilaisuuteen. Ohjelmassa esiintyi 
mm. Laivaston soittokunta.
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A N T I N  A R K I S T O

Kaarinan Autokoulu 
- Ajokortti- ja liikenneturvallisuuskoulutukset

- Ammattipätevyyskoulukset (myös perustaso)

- Lääkärin määräämät ajotaidon arvioinnit

Vastuullista liikenneturvallisuustyötä jo vuodesta 1972!

040 7401827
Oskarinaukio 3 C

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

ISO 9001

SERTIFIOITU
LAATUJÄRJESTELMÄ
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Niinisalon kotiuttamistilaisuudessa 
18.12.2019 palkitut varusmiehet:

Killan kuljettajaristi ja Killan historiikki 
Kersantti Jani Juhani Jonatan Eskola

Killan kunniakirja, solmiopidike ja Killan 
historiikki   
Korpraali Rauno Roope Mikael Kuusisto

Veho Hyötyajoneuvot kunniakirja ja Kil-
lan historiikki 
Korpraali Frans Armas Olavi Elo
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Kotiuttamistilaisuus Pansiossa

Vuoden 2019 toisen kotiuttamistilaisuuden kah-
vit juotiin Pansion  varuskuntaravintola Poijus-
sa. Poiju on valittu parhaaksi varuskuntaravin-
tolaksi 2019.

RLAIV:n varusmiehet olivat 347 ja 165 vuo-
rokautta palvelleita varusmiehiä.

Autojoukkojen Turun kilta palkitsi esimies-
ten valinnan perusteella kahdeksannesta huolto-
laivueesta  matruusi Niklas Malénin kuljetta-
jaristillä sekä Autokiltojen Aatelia kirjalla.

Juhlallinen tilaisuus alkoi komentajan si-
sääntulolla ja ilmoituksella ja päätyivät kahvi-
tarjoiluun sekä lopuksi Laivaston soittokunnan 
soittamaan Ankkurit ylös marssiin.

          antti aHoLa

Palkittuja

Porin prikaatin kotiuttamistilaisuudessa 
palkitut 18.12.2019
Autojoukkojen Turun kilta ry. palkitsi 1.pataljoo-
nan esityksestä seuraavat ansioituneet varusmie-
het:
Johtajakoulutuksen saanut.  

Kersantti Aalto Olavi Jalmari  
Killan kunniakirjalla ja Kuljettajaristillä.

Kuljettajakoulutettu. 
Korpraali Mäkelä Matias Lauri Kalervo. 
Killan kunniakirjalla ja solmiopidikkeellä.

Ammattipätevyyskoulutuksessa menestynyt. 
Korpraali Toivonen Artturi Mikonpoika. 
Killan kunniakirjalla ja kalvosinnapeilla.

Miehistön esimerkillisestä palvelusta 
Korpraali Inkinen Elias Veli Valtteri 
Killan kunniakirjalla ja 50 euron stipedillä.

Kuljettajakoulutettu. 
Korpraali Löppönen Lauri Santeri. 
Vehon kunniakirjalla ja mersu-lippiksellä.

Kaikille palkituille annettiin myös killasta kertovaa 
materiaalia, Vetoakseli-lehti sekä Killan historiik-
kikirja Autokiltojen Aatelia. 

Kaiken tämän jälkeen lyhyet saatesanat sivili-
in: Miten tärkeä on kuulua erilaisiin kiltoihin.Tällä 
hetkellä se varmaan ei tunnu kovinkaan tärkeältä,-
mutta kun aika siellä siviilissä kuluu, niin varmaan 
jossain vaiheessa tulee mieleen kiltatoiminta.

Tervetuloa mielekkääseen kiltaamme!
Palkitsemisen suoritti  kiltaveli Seppo Punna



    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 21.5.2020. 
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan 
toimistoon 3.5.2020, mennessä.  
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla 
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com

HEIKKILÄN SOTILASKODISSA
Keskiviikkona 4.3.2020 klo 18:00 aiheena poltto-
aineet tänäpäivänä.
 Nesteen pääasiantuntija Seppo Mikkonen tulee 
kertomaan tämänpäivän tilanteesta ja vaihtoeh-
doista missä mennään. Kahvi ja munkki tarjoilu.

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Autojoukkojen Turun kilta ry:n kevätvuosikokous 

pidetään Heikkilän sotilaskodissa lauantaina 21 maa-
liskuuta 2020.

Aloitamme kokouskahvitarjoilulla klo 12.
* * *

Kokousesitelmän klo 12.30 alkaen. Aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Joni Lideman. 

Aihe ”Informaation vaikutus.”
* * *

Esillä ovat sääntöjen kevätkokoukselle määräämät
asiat
* * *

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksullisen
ruokailuun; hyvä ja monipuolinen lounas

hintaan 10 euroa. Ilmoittautumiset 11.3.2020
mennessä killan toimistoon keskiviikkoisin

klo 18 – 20, puh 02 237 7945 tai kilta@ajkturku.net 

HALLITUS

AUTOJOUKKOJEN TURUN 
KILTA HELSINKIIN 7.5.2020   
Tervetuloa Helsinki matkalle, kohteina Oodi-kir-
jasto, Suomen Pankin Rahamuseo, opastettu kau-
punkikierros sekä Hietaniemen hautausmaa opas-
tettuna. Lounas päivän aikana.  
 Matkan hinta: 89 €/henkilö (min. 30 hlöä)
 Hinta sisältää: bussikuljetukset, Oodi opastettu-
na, Suomen Pankin Rahamuseo Olavi Ala-Nissilän 
opastamana, Lounas, opastettu kaupunkikierros 
( n. 2h), opastettu Hietaniemen hautausmaa ( 
n.1,5h).
 Meno- ja paluumatkalla omakustanteiset kahvi-
tauot Kivihovin Tb:llä.  
 ILMOITTAUTUMISET VIIM. MAALISKUUN 
AIKANA SEURAAVILLE:
Voitto Suvilalle 050 3287865; Antti Aholalle 0400 
437455; Killan toimistolle 02 2377945 

MATKAN MAKSU 15.4. MENNESSÄ AUTOKIL-
LAN MATKATILILLE : FI2053160820018891
 ( kirjoita viestiin 7.5 Hki ja lähtijöiden nimet). 
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PORIN OSASTON 
KEVÄTVUOSIKOKOUS
Pidetään maanantaina 09.3.2020 alkaen klo 15.00 
Tuulikki-Vampula lentokentän taukotuvassa Kärväspolku, 
Huittisista n.14 km Turkuun päin ja oikealle tietä 2101 n. 
2 km. Kauppaneuvos Leevi K. Laitinen kertoo rakenta-
mastaan kentästä.

Esillä sääntöjen määräämät kevätvuosikokousasiat ym. 
esille tulevia asioita.

Porin osaston toiminta-alueena ovat Porin ja Huittisten 
talousalueet lähialueineen.

Kahvitarjoilu!           HALLITUS

AJK SALO - LOIMAAN OSASTON 
VUOSIKOKOUS
tiistaina 10.03.2020 klo 17.00 
Veteraanipaja Kirkkokatu 7. Salo

Ohjelma: 
Esitelmä 1. varapuheenjohtaja Markku Laine 
2. Er. Autokomppania 1988 – 1991. Yhteistyö 
autokillan kanssa.

Kokous 
Video n. 20 min. Ford puukaasuauton esivalmisteluista, 
käynnistys ja koeajo. Hannu Mäkilä haastattelee Paavo 
Vainikkoa. Kuvaus Antti Joutsela.

Loimaalaiset huom. kimppakyyti, kysy Tapani Åhlman 
puh. 040-8364670.



    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net
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KEVÄTRETKI HUITTISIIN
Porin osaston perinteinen kevätretki suuntautuu 
Huittisiin.
   Kokoonnumme Pahkaparatiisiin Suonpääntien 
43, Huittisista n. 4 km Turkuun päin ja oikealle 
perjantaina 15.5.2020 klo 10.00. Mauno 
Suonpää on kerännyt luonnon monimuotoisuuden 
ja erikoisuuksien mahtavan kokoelman, pahkoja 
on yhteensä tuhansia. Esittely ja matkamuistomyy-
mälästä voi tehdä ostoksia.
   Pahkaparatiisista siirrymme Kivikylän Hullu-
lenkkiin Palvarinkatu 10. Yritysesittely ja lounas, 
lounaan jälkeen myymälässä on mahdollisuus teh-
dä liha- ja makkaraostoksia kotiin vietäväksi (ota 
kylmälaukku mukaan).     
   Matkamme jatkuu Huhtalan Maatalous- ja Ko-
tiseutumuseolle Risteentie 20, Huittisista Poriin 
päin n. 7 km ja oikealle. Museolla on paljon trakto-
reita eri vuosikymmeniltä, maamoottoreita ja maa-
talouteen liittyvää esineistöä sekä maalaiskauppa.
   Linja-autokuljetus Turusta lähtee klo 8.30 Heik-
kilän hiekkakentältä, ajaa kantatietä 41 ja matkal-
ta pääsee mukaan. Matkan hinta 10,-/henkilö ja 
maksetaan autossa.
   Pahkaparatiisin ja museon esittely sekä lounas 
yhteishinta 20,-/henkilö. Maksu Killan matkatilille 
FI20 5316 0820 0188 91.
   Sitova ilmoittautuminen Kauko Saariselle puh 
0400 595 589 tai killan toimistoon 6.5.2020 men-
nessä, ilmoita myös ruoka-aineallergiasi. 
 kauko Saarinen

KILTALAISET KESÄTEATTERIIN!
Emma-teatteri Naantali, perjantai 7.8. klo 19.00 
Helppo Ero.
 Maksu  35 euroa tilille ( FI 20 5316 0820 018891), 
ja ilmoittautuminen Marjalle 9.7. mennessä puh. 
050 359 2731.

KILTA TÄHTITORNIIN
Vartiovuoren tähtitorniin tutustuminen torstaina 
19.3. klo 16.30 (opastus alkaa) n. 1 tunti.
 Ilmoitathan 13.3. mennessä tulostasi Marjalle  
puh. 050 359 2731..
 Maksu 0 euroa. 

SÄHKÖBUSSEJA JA OLUTTA
Autojoukkojen Turun kilta ry. järjestää tutustumis-
matkan 16.4.2020 Lahden suuntaan. 
 Ensimmäinen kohteemme on Villähteellä säh-
köbusseja valmistava Linkker Oy. Tämän jälkeen 
mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun Nas-
tolan ABC-asemalla.
 Toinen kohteemme on Lahdessa toimiva olut-
panimo Hartwall. Matkan hinta on 30,00 euroa/
henkilö, joka pitää sisällään matkan ja opastetun 
kierroksen panimolla. Jos haluaa osallistua maisti-
aisiin panimolla, siitä peritään maksu paikanpääl-
lä, 10,00 euroa hengeltä.
 Ilmoittautumiset Killan toimistolle puh. 02-237 
7945 viim. 9.4. Maksu killan matkatilille FI20 5316 
0820 0188 91 viim. 9.4 . Linja-auto lähtee klo 6.30 
Heikkilän hiekkakentältä.

            kauko kaSkinen



Ansiomerkit 2020
Autojoukkojen Turun killan hallitus on kokoukses-
saan 15.10.2019 päättänyt jakaa asiomerkit seu-
raaville miesjäsenille.  Merkit luovutetaa kevätko-
kouksessa joka pidetään Heikkilän sotilaskodissa 
21.3.2020. kello 12.00 alkaen. 
 Ilm. Killan toimistoon 11.3.2020 mennessä puh. 
02 237 7945. tai sähköposti: kilta@ajkturku.net 
         Tervetuloa
Kulta Merkki 2020
Holmevaara Kauko Uusikaupunki
Laine Mikko Petteri Turku
Saari Jussi Tapio Uusitalo
Salonen Voitto Verner Turku
Forssell Mauri Ragnar Turku
Mäkinen Hannu Tapani Rusko
Mäkitalo Mikko Huittinen
Toivonen Esa Rusko
Vesterinen Tommi Aatos Pertteli
Ahola Mika Juhani Lievestuore
Jokinen Martti Uljas Aura
Fonsell Mika Antero Johannes Somero
Hannonen Jouni Untamo Vaskio
Jaakkola Petri Lieto
Koski Jouko Masku
Pusa Jouni Vanhalinna
Rahkia Mika Juhani Turku

 
Hopea Merkki 2020 
Kerke Kaj Timo Parainen
Lähteenmäki Jouko Ilmari Parainen
Nieminen Reino Kalervo Turku
Suominen Jussi Pekka Alastaro
Tiensuu Esa Juhani Ylönkylä
Mahkonen Tero Tapani Vahto
 
Pronssi Merkki 2020 
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

Liity joukkoomme! Katso tarkemmin
www.ajkturku.netwww.ajkturku.net
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Merkkipäivät

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.

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  …………………………… 15,00 € 
Salon 50 v. juhlat  ……………………………… 15,00 € 
Porin 50 v. juhlat  ……………………………… 15,00 € 
Oikealla kaistalla 25 v.  ……………………… 15,00 € 
Suomi 100 v. juhlat  …………………………… 15,00 € 
 
Kirjat 
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac  ……… 40,00 € 
Puolustusvoimien Autovarikko  
 1939-2007  …………………………………… 35,00 € 
Marsalkka Mannerheimin Mercedes 770 30,00 €  
Suomi Kylmässä sodassa …………………… 25,00 € 

Autojoukkojen Turun kilta ry tuotehinnasto 4/2019
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92 V 
3.5. Heinonen Heikki Sampu

91 V  
15.6. Hantula Kullervo Turku

85 V 
3.4. Tulonen Matti Pellervo Turku
14.4. Jalava Raimo Rudolf Piikkiö
22.6. Henriksson Hemmo J Turku
29.6. Schildt Pekka Turku

80 V 
7.3. Reunanen Seppo Sakari Loimaa
25.3. Hirsimäki Matti Juhani Lieto
28.3. Aaltonen Uolevi Turku
19.4. SahaAhti Raisio
28.4. Saarinen Jarkko Karl Turku
1.5. Virtanen Pekka Olavi Turku
19.5. Kujala Lasse Littoinen
26.5. Käiväräinen Albert Mynämäki
27.5. Savolainen Isto Pentti Turku
30.5. Ajosenpää Osmo Jalmari Masku

75 V 
4.3. Lindgren Matti Kalevi Turku
24.3. Holmberg Roger Anders Turku
1.4. Sinkkola Jarmo Artturi Rusko
13.4. Kiviaho Jorma Juhani Halikko As
24.4. Salminen Taisto Turku
25.4. Varpia Kari Tapio Yttilä
14.5. Lehto Matti Juhani Lemu
20.5. Punna Seppo Vermuntila

70 V  
19.3. Mynttinen Jaakko Kalevi Tarvasjoki
20.3. Nieminen Tarmo Tapio Vanhalinna
24.3. Paasikivi Tapio Pellervo Salo
31.3. Louhola Väinö Matias Honkilahti
31.3. Santala Pertti Ilmari Vanha-Ulvila
30.4. Heikkilä Kauko Turku
4.5. Lehto Mauri Nousiainen
21.5. Valtanen Heikki Juhani Vampula
24.5. Laine Artti Kalervo Kyrö

60 V  
13.3. Laine Jari Juhani Mynämäki
13.3. Mäenpää Juha Matti Kustavi
4.4. Kotokorpi Kari Allan Piikkiö
6.4. Toivonen Pertti Kullervo Lieto
7.4. Hurri Jukka August Huittinen
8.4. Andersson Simo Tapani Nauvo
17.4. Hyssälä Markku Juha Yliskulma
30.4. Kilpi Esa Kalervo Turku
19.5. Virta Juha Matti Kyrö
23.5. Tammi Vesa Turku

50 V   
1.5. Vira Matti Mynämäki



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

Vetoakselin ilmoitushinnat ja koot:

www.ajkturku.net/arkisto/yleinen/tiedotteet/AKSELIVET

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 21.5.2020. 
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan 
toimistoon 3.5.2020, mennessä.  
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla 
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com
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Kiitokset
Päivystysvuorot  
4.3. 27.5.2020 

 killan toimistolla klo 1820.
4.3. Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini) 
11.3. E. Huisko - A. Wallenius 
18.3. K. Kaskinen -H. Haarla 
25.3. S. Punna - M. Lindgren 
1.4. Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini) 
8.4. H. Haarala - E. Husko 
15.4. S.Punna - R. Koskinen 
22.4. Å. Saarikko - Eero Huisko 
6.5. Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini) 
13.5. H.Haarala - A. Wallenius 
20.5. Å. Saarikko - Eero Huisko  
27.5. S. Punna - R. Koskinen  

Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun kil-
lalle merkkipäiväni huomioimisesta.

           Ossi Anttalainen
**********

Suuret kiitokset muistamisesta. 
          Antti Lindegren

**********
Kiitokset Autojoukkojen Turun killalle ja Auto-
joukkojen Turun killan Salo-Loimaan osastolle 
merkkipäiväni muistamisesta ja siinä yhteydessä 
järjestetystä ilosesta yllätyksestä. 

          Esko Kujanpää
**********

Kiitän lämpimästi Autojoukkojen Turun kiltaa 
merkkipäiväni muistamisesta.

                Aarne Hämelä
**********

Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun kil-
lalle ja erityisesti puheenjohtaja Seppo Punnalle 
ja Samuli Harttiolle mieltälämmittävistä puheista 
sekä Porin ja Salo-Loimaan osatoille merkkipäivä-
ni muistamisesta huomionosoituksin.
              Jorma Lehti

**********
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Palautusosoite:  Ylännekatu 16 I,  20540 TURKU

Kaukomatkat
Risteilyt
Kulttuurimatkat
Sotahistorialliset matkat
Ruoka- ja viinimatkat
Maalaus- ja
valokuvausmatkat
Musiikkimatkat
Aktiivimatkat
Mummun matkassa
Pitkät matkat

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 28 €/varaus. Verkkokaupasta 24h ilman palvelumaksua. Puhelut 8,35 snt/puh + 17, 17 snt/min. 

Suomen
monipuolisin

matkaesite on
ilmestynyt – 

tilaa omasi nyt!
lomalinja.fi


