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                  ”On miekoin, auroin, aatoksin
                  isämme taistelleet,
                  on paisteen niin kuin pilvetkin
                  ja kovan onnen kolhutkin
                  nää suomalaiset kohdanneet
                  ja kaiken kestäneet.”

Pääkirjoitus alkaa tällä kertaa juhlallisen tun-
tuisesti Vänrikki Stålin tarinoiden Maam-
me-runon  neljännellä säkeistöllä. Nyt teks-

tillä viitataan luonnollisesti sotaan koronavirusta 
vastaan.

Mistään ihan pikkuasiasta ei ole kysymys. Puo-
lustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen 
vertaa Turun Sanomien uutisessa (5.4.2020)  ti-
lannettamme Talvisotaan:

”Talvisodassa Suomen puolustusvoimat käytti 
mottitaktiikkaa pilkkoen määrällisesti ylivoimai-
sen vihollisen pienempiin hallittaviin osiin. Mot-
tioperaatiot ajoitettiin siten, että voimaa kyettiin 
keskittämään valittuihin kohteisiin eri aikaan ja 
näin luomaan ajallisia painopistealueita.”

Koronavirusta vastaan voidaan taistella samalla 
periaatteella.

Kivinen sanoo: ”Koronaviruksen toiminta-alue 
on pilkottava toisistaan eristettyihin pienempiin 
osiin. Koronaviruksen etenemisessä on maantie-
teellisiä eroja, joten keskitettyjä voimavaroja vaati-

vien vastatoimien toteuttaminen eri puolilla maata 
on mahdollista.”

Puolustusvoimain komentajan mukaan, niin 
kuin sodassa yleensä, taistelu ratkaistaan viime 
kädessä kentällä: ”Toiminnallinen kuri luo edel-
lytykset onnistumiselle. Henkistä lujuutta ja itse-
kuria – suomalaista sisua – tarvitaan.”

Me kiltalaiset luotamme luonnollisesti siihen, 
että korona lopulta nujerretaan, vaikka taistelussa 
tulee varmaan tappioitakin.

Tässä yhteydessä sopinee lainata tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistön lausuntoa: ”Tämä pirulai-
nen on voitettavissa. Me nujerramme sen.”

Ihan sattumalta tämä Vetoakseli kertoo useam-
massa jutussa kansamme vaikeista hetkistä ja 
niiden yhteydessä suoritetuista pienemmistä ja 
suuremmista sankariteoista. Jarkko Heino kir-
joittaa faktoihin perustuen äärimmäisen kovasta 
sota-ajan operaatiosta eli hyökkäyksestä Muur-
mannin radalle.

Jorma Viljasen kiltaveljen kirja-arvio on sa-
malla asialla. Muurmannin radan hyökkäyksestä 
kertova Antti Tuurin romaani Rata kuvailee asiaa 
hieman fiktiivisemmin.

Harri Lindroosin Isäni kirjeet -sarjan viimeinen 
osa muistuttaa, että kovinakin aikoina kaikki inhi-

Korona koettelee  
– ”tämä pirulainen on voitettavissa”
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milliset asiat, kuten rakkaus, ovat antaneet voimaa 
vaikeina aikoina.

Lisäksi Markku Laurinen kertoo Loimaalla pi-
detystä hienosta Talvisotajuhlasta. Salossa vietet-
tiin myös Talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhlaa. 
Siitä kirjoittaa Jorma Lehti.

Vetoakseli on tällä kertaa valmistunut poikkeus-
oloissa, mm. toimituskunta ei ole voinut kokoon-
tua. Kaikki keskustelut ja lähes kaikki materiaalin 
toimitukset ovat tapahtuneet sähköpostilla.

Lehti on kuitenkin tehty sillä asenteella, että 
kilta kyllä toimii tälläkin hetkellä. Toimituskunta 
haluaa muistuttaa, että kilta on yhä olemassa ja 
odottaa vain normaalia aikaa sekä entistäkin vilk-
kaampaa elämää.

Piste elokuva-asian käsittelylle

Edellisessä Vetoakselissa puitiin epäselvyyksiä 
ns. elokuvahankkeen vetäjien ja killan hallituksen 
välillä. Monet lukijat ovat vaatineet asiasta halli-
tuksen kannanottoa.

Asia on nyt selvitetty pitkissä keskusteluissa kil-
lan puheenjohtajan ja Vetoakselin päätoimittajan 
kesken. Esillä ovat olleet mm. tiedonkulun katkok-
set ja väärinkäsitykset. Nyt on sovittu, että asia on 
ainakin Vetoakselin palstoilla loppuun käsitelty. 
Suuntaamme tulevaisuudessa entistä parempaan 
yhteistyöhön.

Vetoakseli toivottaa kaikille kiltalaisille hyvää 
kesää!

PÄÄTOIMITTAJA
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KORONASTA JOHTUVAA

Killan tilaisuudet ja toimiston aukiolo on toistaiseksi peruttu. Yhte-
yksiä voi ottaa puheenjohtajaan, toiminnanjohtajaan sekä kiltames-
tareihin. Kevät-ja syyskokous pidetään samana päivänä peräkkäin.

Ajankohta ilmoitetaan killan kotisivuilla tai elokuun Vetoakse-
lissa.

Paljon tiedusteluja on tullut kotirintamanaisten muistokiven pal-
jastuksesta. Kivi tullaan kyllä pystyttämään toukokuun aikana. Pal-
jastustilaisuus pidetään, kunhan KORONA epidemia antaa siihen 
myöden. Tilaisuudesta ilmoitetaan killan kotisivuilla tai elokuun 
Vetoakselissa, jos karanteeni kestää niin pitkälle.

HALLITUS TIEDOTTAA
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Mikä meihin fiksuihin suomalaisiin on men-
nyt?

Edellisessä lehdessämme kirjoitin huolestani 
kansalaisten piittaamattomuuteen ja uppiniskai-
suuteen liikenteessä. Sama näyttää nyt toistuvan 
maailmanlaajuisen pandemian vallitessa.

Valtiovallan korkeimmalta taholta on meihin 
vedottu. Hallitus ja päättäjät ovat tosissaan anta-
neet meille tietoa: On ohjeistettu, suositeltu, keho-
tettu, määrätty ja säädetty!

On jouduttu toimenpiteisiin, joihin ei edes so-
dan aikana ole jouduttu. Noin kaksi miljoonaa ih-
mistä on pitänyt eristämää omalle alueelleen. Ja 
mitä me saamme kuulla ja lukea.

Tuntuu käsittämättömältä, että Jo yli 70-vuo-
tiaat antavat haastatteluja joissa ” minä ainakin 
menen mökille, kotiinhan saan aina palata, alan 
nyt miettiä porsaanreikää että pääsen”. Tai nuoren 
miehen toteamus ” kyllähän minun kuntoni tämän 
taudin kestää”.

Ei vähäisintäkään huolta omasta, puhumatta-
kaan läheisten elämästä. Kansalaisten itsekkyys ja 
piittaamattomuus on jo luokiteltava tyhmyydeksi.

Jossain määrin oudolta tuntuu sekin, että kir-
jastot ja kirkot ovat kiinni, muuta kapakat ovat 
edelleen auki.

Pitääkö tulla täysi ulkonaliikkumiskielto , en-
nekuin ihmiset pysyvät pois ravintoloista, joissa 
todellakaan turvaväleistä ei ole tietoakaan. ( huma-
laisen 2 metriä on tunnetusti lyhyt) Kuinka yhden 
alueen yrittäjät voivat olla noin itsekkäitä!

Lääketiede kehittyy, rokotteita kehitetään ja 
toivottavasti jo seuraavan epidemian tullessa se 
on valmiina.

Tyhmyyttä vastaan ei rokotetta ole, joten jokai-
sen on nyt omalla kohdallaan otettava ihan oma 
järki käyttöön ja noudatettava annettuja ohjeita 
meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi ja elämän jat-
kumiseksi turvallisena tässä keväisessä isänmaas-
samme!

Jotain hyvääkin tästä seuraa: ilmasto on puh-
taampaa, elämänmeno rauhoittuu pakon edessä, 
ehdimme katsella muuttolintujen saapumista ja 
kenties kilauttaa toisillemme rohkaisevan puhe-
lun, joka muuten jäisi tekemättä.

Vaikka olemme ihan aiheesta huolissamme, pi-
detään huolta toisistamme, elämä jatkuu kaikesta 
huolimatta.

Seppo punna

Loppukaneetti: Kuulun korona-ajan riskiryhmään. 
Merkkipäivänäni ei ole vastaanottoa.

Terveisin Seppo 

Pitääkö taas olla huolissaan ??
Ajatuksiani 28.3.2020
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Ryhmä Autokillan jäseniä suoritti Itä-Karjalassa pitkän 
”marssin” Laatokalta Vienanmerelle kesäkuussa 2004. 
Karhumäen ja Sorokan puolivälissä matkanjohtaja evers-
ti Sampo Ahto opasti bussimme Segetsaan ja edelleen 
pienelle Mai Guban asemalle Muurmannin radan varteen 
Uikujärven rannalle. Mai Guba oli kaukaisimpia paikkoja, 
missä suomalaiset sotilaat jatkosodan aikana kävivät. 
Sissiosasto Majewskin suoritus on melkoinen tarina.
 

Neuvostoliiton joukot olivat tammikuun 
alussa 1942 aloittaneet massiivisen hyök-
käyksen suomalaisten asemia vastaan koko 

Maaselän kannaksen leveydeltä. Paineen helpot-
tamiseksi päämajassa syntyi ajatus katkaista roh-
kealla sissi-iskulla Muurmannin radan (nykyisin 
Kirovin rata) kautta tapahtunut vihollisen huolto 
ja täydennys.

  Erittäin salaiseksi luokitellun käskyn perus-

teella Rajajääkäripataljoona 6:sta ja Jalkaväkiryk-
mentti 10:n ensimmäisestä pataljoonasta muodos-
tettiin Osasto Majewski, joka koottiin Särkijärven 
kylään Seesjärven luoteisnurkkaan noin 70 kilo-
metriä Rukajärveltä etelään. Osaston johtajaksi 
määrätty majuri Arnold Majewski oli puolalais-
peräistä sotilassukua, originelli ratsuväen mies, 
49-vuotias ja sissitoimiin jo melko iäkäs. 

Osaston tehtävänä oli edetä lähes sadan kilo-
metrin matka halki tiettömän erämaan Muurman-
nin radalle kohteenaan pieni Mai Guban asema 
noin kuusi kilometriä Segetsasta pohjoiseen. Oli 
tuhottava siellä oleva venäläisten täydennyskeskus 
ja varastot. Myös rautatie oli rikottava niin perus-
teellisesti kuin suinkin. Pataljoonille ei kerrottu 
mihin mentiin ja miksi. Vielä retken aikana mie-
histö spekuloi Sorokkaan menosta. 

Umpihankeen halki korpien 
Osasto Majewski, 1 286 miestä ja 268 hevosta, lähti 
Särkijärveltä keskiviikkona 14. tammikuuta kello 7. 
Vuosi oli siis 1942.  Umpihankeen hiihtämään läh-

Muurmannin radalle  
– bussilla tai kirkkoreellä

Mai Guba (suomeksi Toukokuun lahti).

Kartta on kopioitu Kustannusosakeyhtiö Revontulen luvalla 
Robert Brantbergin kirjasta ”Everstiluutnantti Arnold 
Majewski Rukajärven legenda”.
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ti JR 10:n ensimmäinen pataljoona, jota komensi 
kapteeni Eino Laisto. Rajajääkäripataljoona kulki 
toisena. Sitä komensi majuri Matti Murole. Mai-
nittakoon, että pataljoonan yhtenä joukkueenjoh-
tajana toimi nuori vänrikki Ilmari Koppinen, joka 
101-vuotiaana piti esitelmän Autokillan vuosikoko-
uksessa viime syksynä. Seuraavana päivänä patal-
joonien marssijärjestystä vaihdettiin. Pataljoonien 
välissä eteni Majewski esikuntineen, majuri itse 
pienessä kirkkoreessä. Osasto hiihti nelijonossa, 
jonka leveys oli puoli kilometriä ja pituus viisi ki-
lometriä. 

Kantamukset oli yritetty saada mahdollisimman 
kevyiksi. Varajalkineitten jättäminen pois osoittau-
tui sittemmin suureksi virheeksi. Kuormastoon oli 
pakattuna kuuden päivän rehut ja keittomuona, 
sissimuonat, kranaatinheitinkalusto, ammukset, 
räjähdysaineet, putkiansat, teltat, kamiinat ja tap-
sikelat. Kukin kuorma sai painaa korkeintaan 250 
kiloa.

Pataljoonien jääkärijoukkueet, 55 miestä, alis-
tettiin luutnantti Pentti Perttulille. Jääkärit lähti-
vät muiden edellä raskaat reput selässään selvit-
tämään maastoa, radan varmistusta ja vastassa 
olevaa elävää voimaa. He joutuivat yöpymään lu-
mikuopissa havujen päällä. Vasta paluumatkalla 
oli pakko sytyttää tulia, kun kuoliaaksi jäätyminen 
olisi ollut toinen vaihtoehto.

Sissien menomatkalla keli oli melko hyvä, pak-
kasta kymmenisen astetta mutta maasto oli vaikea. 
Mäkiä piti kiertää ja kuormaston myös soita, jotka 
eivät hevosia kantaneet. Kuormasto jäikin usein 
tuntikausia jälkeen hiihtävistä osastoista. Vatsaan-
sa myöten lumessa tarpovat hevoset tekivät kuiten-
kin mahdottomasta mahdollisen. Saarrostusuhka 
oli koko ajan olemassa mutta taistelukosketukselta 
vältyttiin.  

Sunnuntaina, viidentenä marssipäivänä pak-
kanen oli jo kiristynyt 23 asteeseen. Tultiin Vold-
järvelle, noin parikymmenen kilometrin päähän 
tuhoamiskohteesta. Voldjärvelle perustettiin tu-
kikohta. Esikunta ja kuormasto jäivät siihen. Oli-
sipa ollut viholliselle oiva motituskohde. Majewski 
itse oli loppumatkalla siirtynyt kärkeen ja miehet 
hämmästyivät. Ratsumies osasi hiihtää. Tulenteko 
ja tupakanpoltto olivat nyt ankarasti kiellettyjä.

Hyökkäys Mai Gubaan  
Sissien lähtö Voldjärveltä Maj Cubaan tapahtui 
maanantaina 19.1. kello 7. Murolen pataljoona 
jatkoi pohjoiseen varmistamaan ja osaltaan tu-
hoamaan rautatietä. Laiston pataljoona hyökkäsi 
asemakylään illalla kello 23. Konepistoolit ja pi-
kakiväärit rätisivät, mutta vastassa oli vain var-
tiomies ja asemapäällikkö, jotka saivat surmansa. 
Etelästä lähestyi juna edellä aikataulustaan. Oli 
täysin pimeää. Opastimet ehdittiin vaihtaa punai-

On kesäkuu vuonna 2004. Ret-
kikuntamme lähestyy Mai Guban 
surkean näköistä asemarakennusta, 
joka on kyhätty Osasto Majewskin 
tammikuussa 1942 tuhoaman ase-
man tilalle. Uudehko halli taustalla 
todistaa, että paikka on nykyäänkin 
tärkeää varastoaluetta.

Kuin tilauksesta Mai Guban ohitti nytkin etelästä tullut juna. 
Tero Raimoranta laski junassa olleen 125 vaunua. Säiliöt olivat 
ilmeisesti tyhjiä ja matkalla Muurmanskiin täytettäviksi. Junaa 
veti yksi ainoa jättiläiskokoinen veturi.
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selle ja juna pysähtyi. Vaihdettiin laukauksia ja 
veturinkuljettajaan uskotaan osuneen. Veturissa 
oli kuitenkin lämmittäjä, joka sai junan liikkeelle.

Juna pääsi karkuun, mutta kilon painoiset tro-
tyylinpalat lennättivät vaihteita ja kiskonpalasia 
ilmaan. Rataa tuhottiin kaikkiaan kymmenen kilo-
metriä seitsemästäkymmenestä eri kohdasta. Mie-
het olivat innoissaan, kun pääsivät pahantekoon. 
Ennen kuin asemarakennus sytytettiin, oli aseman 
lämpömittari näyttänyt viittäkymmentä pakkasas-
tetta. Asia tarkistettiin sitten sissiosaston lääkärin 
mittarilla, joka sekin näytti viittäkymmentä. Kaik-
kiaan kolmisenkymmentä rakennusta poltettiin. 
Kylästä oli löytynyt myös kymmenkunta siviiliä, 
joita varten jätettiin yksi rakennus polttamatta. 
Heiltä saatiin tieto, että Segetsassa oli suuria jouk-
koja ja vain paria päivää aikaisemmin Mai Cubassa 
oli majaillut pataljoonan verran sotilaita.

Räjähdysten hälyttämiä venäläisjoukkoja hyök-
käsi asemakylään, josta suomalaiset vetäytyivät 
kaikkien sääntöjen mukaisesti. Ladut miinoitettiin, 
mutta vihollinen ei seurannut. Segetsan kentältä 
ilmestyi henki kurkussa hiihtävien sissien päälle 
neljä Polikarpov-hävittäjää tulittaen konekivää-
reillään ja pudottaen pommeja. Tiistai-illan jo 
hämärtyessä Voldjärvelle ehtivät viimeisinä tap-
siyhteyksiä purkaneet viestimiehet sekä koneki-
vääriahkioita vetäneet. 

Lyhyitä taukoja lukuun ottamatta matkaa jat-
kettiin koko seuraava päivä ja yö. Hävittäjien li-
säksi miehiä ahdisti yli 40 asteen pakkanen. Eräillä 
olivat kädet ja jalat paleltuneet, mutta hiihdettävä 

oli heidänkin. Reessä he olisivat jäätyneet kuoliaik-
si. Hyväkuntoisimmat miehet oli määrätty jälki-
varmistukseen. He herättelivät hankeen uupuneita 
joskus kovinkin ottein. Piristeinä olivat näkkileipä 
ja pervitiini. Särkijärvellä sissejä odottivat sauna 
ja tuhat puolen litran pulloa viinaa. Se oli sen ajan 
selviytymisterapiaa. Telttoihin päästyään sissit 
nukkuivat yhteen menoon kaksi vuorokautta.

Mai Guban retkellä kaatui kolme ja haavoittui 
kymmenen suomalaista. Satakunta miestä joutui 
sairaalahoitoon paleltumien takia. Jäseniä jou-
duttiin amputoimaan. Majewskin vaimo Helga 
on sanonut miehensä vanhentuneen tuolla ret-
kellä kymmenen vuotta. Osaston sotilaat saivat 
runsaasti ylennyksiä ja Majewski itse ylennettiin 
everstiluutnantiksi. Luutnantti Perttulin jääkärit 
lähetettiin takaisin Muurmannin radalle tarkkai-
lemaan korjaustöitä. Arvattavasti komennus ei 
ollut miehille kovinkaan mieluinen.  Pentti Pert-
tuli tuli hyvin tunnetuksi Rukajärven sotatoimis-
ta ja sodan jälkeen muun muassa Lännen Tehtaat 
Oy:n ensimmäisenä toimitusjohtajana. Hän kuoli 
101-vuotiaana Laitilassa vuonna 2017 ja oli tuolloin 
sotilasarvoltaan majuri. Everstiluutnantti Arnold 
Majewski kaatui 10. lokakuuta 1942 tarkka-ampu-
jan luotiin Peukaloniemessä viisi kilometriä Ruka-
järveltä koilliseen.

Jarkko Heino

Tärkein lähde:
Robert Brantberg: Everstiluutnantti Arnold Majewski Ruka-
järven legenda, Kustannusosakeyhtiö Revontuli      

  

Retkeläisemme Mai Guban 
asemalla, yhdellä kauimmai-

sista paikoista, missä suo-
malaiset sotilaat jatkosodan 

aikana kävivät. Nyt olimme 
turisteja, silloiset kävijät 

tuhotöissä. Keskellä kuvaa 
savuke kädessä matkan joh-
taja, eversti ja sotatieteitten 

tohtori Sampo Ahto.
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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 viimeinen.

ISÄNI KIRJEET OSA 4. 

Alle parikymppisenä rintamalle joutu-
nut suurperheen nuorimmainen varttui 
vuosien saatossa. Oli muodostunut eri-

laisia kirjeenvaihtoverkostoja, joissa jaettiin 
mm. lempi-iskelmien sanoja, mutta myös 
sotilaiden osoitteita kotirintaman tytöille ja 
päinvastoin

Kuva 1. Alkuosa isäni 6.2.1943 kirjoitta-
masta kirjeestä, jossa hän vastasi tuntemat-
tomalta neitokaiselta saamaansa kirjeeseen. 
Kirje oli mukana mm. villasukkia ja -käsineitä 
sisältäneessä paketissa, jollaisia nuoret naiset 
lähettivät tuntemattomille sotilaille. Isää tun-
tui kovasti vaivaavan, mistä hänen nimensä 
ja osoitteensa (peitelukunsa) oli tullut neidin 
tietoon. En tiedä, selvisikö asia koskaan.

Tämän kirjeen vasemmassa yläkulmassa on 
kymmeniä vuosia sodan jälkeen isäni laskelmiin 
perustuva merkintä kirjeitten lukumäärästä. Kun 
useimmissa arkeissa on tekstiä molemmin puolin, 
nousee sivumäärä 700 kpl:n suuruusluokkaan. 
Kirjeitä on jäljellä vain vuosilta 1943 – 44, aiem-
mista vaiheista tai kirjeistä ei ole dokumentteja.

Tuntematon 
ystävä

Kuva 2. Tuntematon ystävä ei ollut paljasta-
nut henkilöllisyyttään, joten isä ei voinut lähettää 
vastakirjettä. Jokin aavistus yhteisestä tuttavasta 
ehkä oli, koska jotenkin kiertoteitse hän onnistui 
toimittamaan vastauksen perille. Tuohon aikaan 

vielä teititeltiin 
tuntemattomia. 
Lindroosin kym-
menpäisen lapsi-
katraan nuorin eli 
Gunnar-isäni oli 
aikoinaan ainoa 
vanhempiaan 
sinutellut lapsi. 
Neljättä käskyä 
noudatettiin.

uu

vv
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• 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
Örninkatu 13  |  SALO |  puh. 0207 218 300

 0207-numeroiden hinnat 8,35snt /puhelu sekä lanka- että matkapuhelin 17,17snt/min.

TALVIRENKAAT 
VELOITUKSETTA

VOLVO XC40 T5 TWE  
INSCRIPTION EXPRESSION
VAIN 399 €/KK*

AUTON TOIMITUSPALVELU
TARVITTAESSA 
KOTIOVELLE SAAKKA

Volvo XC40 T5  
Twin Engine -lataushybridi

Volvo paketilla vain 399 €/kk*

*Volvo Paketti esim.laskelma Volvo XC40 T5 Twin Engine Business Inscription Expression aut: Hinta toim.kuluineen 48 028,71 € 
(talvirenkaat sis. hintaan), käsiraha 5 000 €, sop.aika 36 kk, ajom. 30 000 km, luoton korko 1,9 %, kkerä 399 €, viim. erä 33 065,21 €, 
per.maksu 190 €, käs.kulu 9 €/kk, tod. vuosikorko 2,4 %, luottokust. yht.2689,17 €, rahoitettava osuus yht. 43 218,71 €, luottohinta 
50 717,88€. Rahoitusesim. max ajokilometrit 30 000 km. Sopimus sis. määräaikaishuollot ja -korjaukset. Sopimuksen lopussa auton 
voi palauttaa Santanderille sopimusehtojen mukaisesti. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa 
Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. EU-yhd. 2,3 l/100 km, CO₂ 46 g/km. Kuvan auto lisävarustein.

Tule koeajamaan uutuus

Odotettu lataushybridi Volvo XC40 T5 Twin Engine on nyt täällä. Volvo XC40 valittiin Vuoden Autoksi Euroo-
passa 2018 ja se oli TM SUV-vertailun testivoittaja 2019. Tervetuloa inspiroivalle koeajolle.
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Kuva 3. Syksyyn men-
nessä kirjeitä on kulkenut 
kymmenittäin. Aluksi kir-
jeissä kiiteltiin terveisistä ja 
kerrottiin odotettavan lisää 
kirjeitä. Pikkuhiljaa puhut-
telut muuttuivat tuttavalli-
siksi ja läheisiksi niin, että 
on alettu sinutella ja puhu-
tella etunimillä. Mukaan on 
tullut myös henkilökohtaisia 
tuntemuksia ja yllättävän sy-
vällisiä pohdintoja. Kirjeistä 
käy ilmi, että jossain vai-
heessa alettiin tavata lomien 
aikana ja terveisiin liitettiin 
kotiväen terveiset puolin ja 
toisin.  

Kuva 5. Asemasotavaihe 
ei ollut pelkkää ”korsujen 
polunvarsien koristelemista 
ympyriäisillä kivillä”. Loka-
kuun 9. päivänä 1943 päi-
vätyssä kirjeessä isä kertoo 
naisystävälleen syyspimeän 
keskiyön kirjeen kirjoitta-
misen katkaisseesta häly-
tyksestä. 

Isän sodanaikainen kirjeenvaihtoto-
veri Helmi Kirkkoketo

ww

ww

yy
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Kuva 6. Keväällä -44 on edetty jo seurustelun 
asteelle. Kirjeitä on koristeltu jostain kopioiduilla 
kuvilla. Eino Partasen säveltämä sekä sanoittama 
”Kaunis on luoksesi kaipuu” oli  A. Aimon vuon-
na 1939 levyttämänä sota-aikana erittäin suosittu 
valssi. Se on pyörinyt isänkin päässä kirjettä kir-
joittaessaan. Kappaleesta on kymmeniä taltioin-
teja, mutta melko harvassa on mukana kolmas 
säkeistö, jonka eräs kohta oli sota-aikana suosittu 
muistovärssy sankarivainajien kuolemanilmoituk-
sissa ”Pikkuinen kukkiva kumpu sinusta jäljellä on, 
aarre se minulle kallis muistojen rinnalla on”. 

Kuva 7. Niin siinä sitten kävi, että vanhempani 
Helmi Kirkkoketo  ja Gunnar Lindroos vihittiin 
vuonna 1946. Hääjuhla vietettiin morsiamen ko-
tona Liedon Saukonojalla Hepojoelle johtavan tien 
varrella. Äitini isän rakentamista rakennuksista on 
yhä jäljellä ainakin häkäpönttöisen linja-auton yli 
näkyvä vaalea rakennus, vaikkakin nykyään mel-
kein piilossa puiden takana. 

Valkoiseen esiliinaan sonnustautunut nainen on 
minulle Liedon mamma eli äitini äiti Maria Lydia 
Kirkkoketo o.s. Wigrén (s. -88).  Maria-nimi on 
kulkenut suvussamme niin, että äitini Helmi Maria 
(s. -21) oli perinyt sen äidiltään. Kohdallani ketju 
katkeaa, mutta jatkuu taas seuraavassa sukupol-
vessa. Ketjun ainoana miespuolisena noudatan 
samaa harvaa n. 30 vuoden sukupolven jaksotus-
ta, kuin ketjun muutkin sukupolvet. Vuonna -77 

iäkkään mammani kuoleman aikoihin alkunsa 
saanut tyttäreni kastettiin Mariaksi (s. -78). Hä-
nen tyttärensä ovat Veera Maria (s. -09) ja Laura 
Maria (s. -12). 

Kiltaveli Harri LindrooS
 Kirjeet ovat kirjoittajan arkistosta  

ja valokuvat kotialbumista.

zz

{{
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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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Palvelusajan alkuun sijoite-
tun kuukauden kestoisen 
säästöloman takia aloka-

saikamme kesti vain vuoden 
1967 marraskuun puolivälistä 
vuodenvaihteeseen. Ehdimme 
kuitenkin käymään muutamia 
kertoja maastoharjoittelussa. 
Mieleeni on jäänyt eräs kerta, 
jolloin harjoittelimme Halisis-
sa sirpalepesäkkeen eli poteron 
kaivamista pelkästään kenttäla-
piota käyttäen.

Olin kaivanut poteroani jo 
ehkä puoleen väliin asti, kun 
olemukseltaan ja nimeltään tun-
temani, mutta jonkin muuta ryh-
mää johtanut alikersantti Waltari 
tuli tarkastelemaan monttuani. 

Ehkä poteron kaivaminen näytti kivalta puu-
halta, koska ikimies Waltari yhtäkkiä ilmoitti ha-
lukkuutensa verestää alokasaikojen muistoja. Hän 
kaivoi minun lapiollani muutamien minuuttien ajan 
ja lähti sitten etsimään muuta mielenkiintoista seu-
rattavaa. 

En tiedä, oliko tarkoitukseensa erittäin hyvin 
sopiva harjoitusalue sattumalta syntynyt vai tar-
koituksella rakennettu, mutta joka tapauksessa 
kyseessä oli muutamien aarien laajuinen ja vähin-
tään puolentoista metrin syvyinen hiekkakerros. 
Ehkä kaikkivaltiaan katse oli ulottunut yhtä kauas, 
kuin aikoinaan polttaessaan kymmeniä hehtaareja 
valtion metsää Tuntemattoman sotilaan kuuluisan 
paloaukean luomiseksi. En ainakaan muista, että 
alueella olisi ollut mitään omistus- tai käyttöoike-
ussuhteisiin viittaavaa kylttiä, mutta ilman lupaa 
ei armeija tietenkään olisi voinut siellä harjoitella.

Koska lyhyt alokasaikamme osui syksyn ja talven 
rajakohtaan, säiden muutokset olivat nopeita ja ar-
vaamattomia. Kerran kävi niin, että aamulla Hali-
siin lähdettäessä oli vesikeli. Varustus oli tilanteen 
mukainen, joten jalkineina olivat kumisaappaat. 
Päivän aikana tien pinta oli jäätynyt, jolloin meil-
lä oli lähes ylivoimaisia vaikeuksia päästä Halisten 
sillalta nousevaa tietä ylös.

Aliupseerikoulun sekä Sirkkalassa käymämme 
”mutterikurssin” jälkeen meille jaettiin uudet teh-

tävät. Suurin osa meistä toimi alokkaitten koulut-
tajina, jolloin me vuorostamme kävimme Halisissa 
kaivauttamassa alokkailla poteroita. Oli helteinen 
keskikesä, joten raskasta kaivuutyötä tehneet alok-
kaat hikoilivat ja seurauksena tietysti heitä alkoi 
janottaa. Vaikka joukkueenjohtajat varoittivat, jot-
kut sortuivat juomaan liikaa. Nopeasti juotu neste 
ei imeytynyt ja seurauksena oli vetelä olo. Kerran 
tauolla oltaessa joku huomasi kyyn luikertelevan 
maassa makaavien miesten lähistöllä. Vääpeli Ka-
jander katsoi turvallisuussyistä parhaaksi komentaa 
joku ryhmänjohtajista ottamaan käärme hengiltä. 

Toinen harjoituksissa käytetty maasto oli aivan 
lentokentän vieressä. Tasainen maapohja ja melko 
harvassa nuorta mäntyä kasvanut metsä loivat so-
pivat puitteet taisteluharjoituksille. Siellä olimme 
itse möyrineet alokkaina ja siellä siirsimme osaa-
misemme kesäkuussa 1968 palvelukseen astuneelle 
saapumiserälle. 

Kerran harjoitusten tauon aikana näimme nuo-
ren pariskunnan ajavan autolla pientä metsätietä 
noin parin sadan metrin päähän meistä. Joukku-
eenjohtaja oivalsi, että siinä on todellinen paikka 
harjoitella rynnäkköä. Matti Niemelä keksi, että 
alokkaat voisivat naamioida kasvonsa savella ja no-
ella niin kuin elokuvissa oli nähty tehtävän. Tällaista 
ei ollut meillä harrastettu, mutta joukkueenjohtajan 
mielestä ehdotus oli oikein hyvä. Pari pelottavan nä-

Harjoituksia Halisten ja lentokentän maastossa

 Ikimiehet kuopan reunalla: Erkki Virtanen, Matti Niemelä, Ossi Eskola,  Harri Lindroos, 
Antero Halme ja Markku Rosenlund.  Taustalla tuntematon ja Eero Heinäsuo.
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köistä ryhmää lähti etenemään äänettömästi kohti 
autoa ja maastoutuivat sen läheisyyteen toisistaan 
vähän erilleen. Ryhmänjohtajan antamasta merkis-
tä sotilaat syöksyivät puoliryhmittäin toisen puolik-
kaan aina tukiessa. Laukauksia ja sarjoja huudelleen 
taistelijat saarsivat kuvitellun vihollisen. Saivathan 
isot pojat leikkiä ja muilla oli kivaa katsottavaa. Auto 
pariskuntineen häipyi vähin äänin.

Elokuussa meidän saapumiserämme aamut oli-
vat vähissä. Nuoremmat ryhmänjohtajat alkoivat 
ottaa vastuuta ja meille vanhemmille järjestettiin 
muuta ohjelmaa. Usein meidät vietiin lentokentän 
tuttuun maastoon, missä oli helppo järjestää erilai-
sia pikku harjoituksia, mutta ennen kaikkea siellä 
olimme poissa ihmisten silmistä. Harjoitukset ei-
vät nimittäin olleet kovinkaan vauhdikkaita eivätkä 
pitkäkestoisia. Kouluttajanamme oli vääpeli Heikki 
”Hessu” Johansson.

Elokuu oli poikkeuksellisen lämmin, varsinkin 
sellaisten mielestä, jotka eivät aikaisemmin olleet 
kesäisin käyttäneet sarkaista saapashousupukua m 
36 ja sen päällä vielä haalareita. Tällainen oli meil-
le määrätty asu. Otimme vallan omiin käsiimme ja 
eräänä aamuna sovimme porukalla, että jätämme 
palveluspuvun haalarien alta pois. Tarkenimme 
niinkin ihan hyvin, mutta temppu oli ohjesäännön 
vastainen. 

Hessu huomasi tietysti heti vilppimme, mutta 
ei sanonut mitään, vaan puuttui muina miehinä 
siihen omalla tavallaan. Pidimme päivän mittaan 
useita pitkiä taukoja istuskellen ja keskustellen. 
Hessu toimi jonkinlaisena puheenjohtajana. Hän 
tuntui nauttivan suunnattomasti nuorten poikavii-
karien kanssa jutustelusta, hän kun oli muita liki 
parikymmentä vuotta vanhempi ja siten monessa 
asiassa kokeneempi ja tietävämpi. 

Iltapäivällä erään tauon alkajaisiksi Hessu il-
moitti, että voisi tarjota kahvit herroille ryhmän-
johtajille lentoaseman paviljongissa, jos herrat niin 
haluavat. Hän ilmoitti kuitenkin, ettei haalarit pääl-
lä ole ravintolaan menemistä. Kukaan porukasta ei 
ilmoittanut halukkuuttaan ilmaisille kahveille.

Tämän jälkeen ei haalareita enää määrätty, vaan 
pelkkä palveluspuku riitti. Ja lämmin oli silti. Meille 
oli tullut tavaksi ”harjoitella” metsässä aina samassa 
hyväksi havaitussa kohdassa, lähellä paikkaa jojon 
meidät tuotiin, mutta katseilta suojassa. Vakiopai-
kassamme oli kangasmetsän hiekkaiseen pohjaan 
kaivettu noin puolen metrin syvyinen ja halkaisi-
jaltaan noin puolitoistametrinen kuoppa. Kuopan 
tarkoitus ei meille selvinnyt, ei myöskään se, mil-
loin se oli kaivettu. Puuttuvaa hiekkaa ei missään 
enää näkynyt.  Joka tapauksessa taukojen aikana 
oli mukava istua kuopan reunalla ja pitää jalkoja 
kuopassa. Istumapaikkoja riitti 7 – 8 miehelle. Ris-
timme montun ikikuopaksi. Ei siksi, että olisimme 
ajatelleet sen olevan ikivanhan, vaan siksi, että me 
käyttäjät olimme komppanian sen hetkistä vanhinta 
ikäluokkaa eli ikimiehiä.

Kiltaveli Harri LindrooS

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

Harjoituksia Halisten ja lentokentän maastossa

”Lurvihattujen” 
kouluttaja 
vääpeli Heikki 
Johansson.

Markku, Mikki, Rosenlund elpyy harjoitusten tauolla. Vääpelin ei 
ollut vaikea huomata, ettei haalarien alla ollut saapashousupu-
kua m 36.
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DRIVE-IN 
RENKAANVAIHTO 

RENGASTURKU.FI

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

PAIKALLINEN
ASIANTUNTIJA

AUTOLLESI

DRIVE-IN 
RENKAANVAIHTO 

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

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

Trucks and Trailers

 WWW.VUOLA.FI

Tervetuloa viettämään 
14-15.5. 2020

70-vuotta kestänyttä 
matkaamme. 

70v
1950-2020

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
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Kuva: Kauko Kaskinen
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Kevätvuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toi-
mintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Ajk:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku 
Laine kertoi ja esitti koosteen 2. erillisen autokomp-
panian ja autojoukkojen Turun Killan yhteistyöstä 

hänen ollessaan 2. erillisessä autokomppaniassa. 
Esitys oli erittäin mielenkiintoinen kertoen ajasta 
Sirkkalasta Heikkilään ja edelleen Huovinrinteelle 
siirtymiset.

Antti Joutsela ja Onni Sarjomaa esittivät filmin 
ja selostuksen puukaasuauton käynnistämisestä 
sekä autojen tekniikan. Kun filmi oli tehty, esitystä 
oli ollut seuraamassa 21 sotaveteraania. Vuosiko-
kouksessa mukana ollut Ilmari Koppinen, ikä 102 
vuotta, oli sota-aikana ajanut vastaavilla autoilla 
ja piti esitettyä filmiä hyvänä, kuten muutkin ko-
kouksessa olleet yhteensä 18 henkilöä.

Seppo Punna kertoi kotirintamanaisten muis-
tomerkin pystytyksestä. Merkin paljastaminen 
tapahtuu 20.5.2020 klo 13.00 Tähkäpuistossa. 
Lisäksi Seppo Punna kertoi, koulutuksissa tehty 
liikennevalistus on saanut hyvää palautetta Sä-
kylästä ja Niinisalosta.

Voitto Suvila kertoi, että fillarikisat jatkuvat 
perinteisellä tavalla.

Salo – Loimaan kevätvuosikokous  
10.3.2020 Salossa Veteraanipajalla

Tapahtumauutiset
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dieseltekniikan
edelläkävijä

Pikkubussien 1-22-paikkaa 
 vuokraus ja myynti

Puh. 0400 527121, Jari Mäki
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Autojoukkojen Turun Kilta järjesti 27. helmikuuta 
tutustumisen SaInt-museoon.

Museo on varsin uusi tulokas Turun museoi-
den joukossa, toiminut vasta 2,5 vuotta osoittees-
sa Iso-Heikkiläntie 5. Museon on perustanut Antti 
Survonen puolustusvoimissa 31-vuotta kestäneen 
virkauran jälkeen.

Pieneen tilaan on saatu mahdutettua paljon 
erilaista esineistöä, jotka ovat ryhmitelty Suomen 
itsenäistymisen aika, vuoden 1918-aika sekä talvi- 
että jatkosota omine paikkoineen.

Kaikkia esineitä sai kosketella, ottaa käteen tai 
vaikkapa pukea jonkun varusvaatteen päälleen. 
Antti Survoselta eivät jutut ja asiat puhumalla 
loppuneet vaan niitä riitti koko vierailumme ajaksi.

Kovasti arvuuteltiin vanerista tehtyä puurasiaa, 
jossa oli veivi kyljessä; jänisräikäksi veikkailtiin. 
Asia selvisi, kun todettiin sen sijaitsevan kone-
pistoolin vierellä; se oli konepistooliin kuuluva 
koulutuslipas, jolla veivattaessa kuului aivan kuin 
olisi ammuttu sarjatulta. Kaikkea se suomalainen 
rahapulassaan keksii.

Varsin mielenkiintoinen paikka asiaa harrasta-

Kilta  
tutustui 
SaInt-
museoon

ville, kannattaa käydä katsomassa. Pullakahvitkin 
ehdimme nauttia ennen kotiinlähtöä.

Tutustumassa oli mukana 13 henkilöä.

Kiltaveli kauko kaSkinen

Ps Lähitulevaisuudessa Survosella on suunnitel-
missa saada museonsa isompiin tiloihin lähietäi-
syydelle, asia on vireillä.

Don Juanina hurmasi Eero Aho ja hänen palve-
lijanaan Hannes Suominen.

Katsojaryhmämme koko oli 36 henkilöä. 
Väliajalla kiltalaiset seurustelivat teatterin kah-

vipöydän äärellä.

MarJa HautaLaHti

Kiltalaiset  
Don Juanin lumoissa
Kilta nautti Turun kaupunginteatterin uskomatto-
masta Don Juan -esityksestä 8. helmikuuta 2020.



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 

YRITYSLASKENTA   LAVERNA  OY
AUKTORISOITU   TILITOIMISTO

    *    KAUPPAREKISTERI  ASIAT
    *    YRITYSKIRJANPIDOT

Raisiontori  5, 21200  Raisio
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Mitä voimme oppia Talvisodan hengestä? tutkija 
Janne Väistö kysyi ja vastasi siihen itse Talvisodan 
päättymisen 80-vuotismuistotilaisuudessa Salossa 
Sibelius-puistossa 13.3.2020.

”Parempaa huomista ei rakenneta vastakkain-
asettelulla”, hän totesi.

Hän palautti mieliin ajan, jolloin Talvisodan 
henki syntyi ja toteutui: ”Ilman yhtenäisyyttä, il-
man yhteishenkeä ja ilman vahvaa tahtoa vihollista 
ei olisi pysäytetty.”

Salossa Vapauden Liekki -muistomerkillä jär-
jestetyssä tilaisuudessa kuultiin yhden sodan koke-
neen ääni. Salolainen 102-vuotias Ilmari Koppinen 
lauloi veteraanikuorossa.

Sibelius-puistossa järjestetty tapahtuma alkoi 
heti kirkonkellojen soiton jälkeen, kelloja soitet-
tiin kello 10,55- 11,00. Soitolla muistutettiin, että 
Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus 
astui voimaan 13.3.1940 klo 11.

Havuseppeleen Vapauden liekki – muistomer-
kille laskivat Samuli Harttio ja Eero Nurminen .

Sotahistoriallisen seuran jäsenyhdistys osallis-
tui muistotilaisuuteen omalla lipullaan. Olin mu-
kana killan lipun kanssa. 

Talvisodan rintamilla sai surmansa tai katosi yli 
26 600 sotatoimissa ollutta suomalaista.

Kiltaveli JorMa LeHti

Talvisodan muistojuhla Salossa

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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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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• 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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Oppaanamme oli 
Tiina Koivula. Erin-
omaista tietoa men-
neiltä ajoilta yhdis-
tettynä nykyiseen 
aikaan. Näimme 
myös mitä kaikkea 
on lavan takana.

Antoisalla kier-
roksella selvisi myös 
mitä kaikkea teatte-
rirakennuksen pe-
ruskorjaus muutti 
talossa. Saimme vas-
tauksia myös teatte-
rissa työssä olevilta.

MarJa HautaLaHti

Tutustuimme Turun 
kaupunginteatteriin 3.3.2020



Talvisotajuhlat Loimaalla

Tervetuloa syömään!

Sodan päättymisen 80-vuotisjuhla saatiin pidettyä 
vähän pienemmällä väellä. Normaalioloissa Vete-
raanituvan seinät olisivat pullistuneet. Silloin ei 
ollut vielä voimassa jyrkkiä kokoontumiskieltoja. 
Olimme fyysisesti toistamme etäällä, mutta hen-
kisesti lähellä.

Aluksi laulettiin yhdessä Sillanpään Marssilaulu.
Veteraanien uusi puheenjohtaja Jorma Koi-

visto lausui tervetulleiksi ja osoitti sanat Talvi-
sodan veteraanille Veikko Kotirannalle (102 v.). 
Ohjelma jatkui muisteluiden ja yhteislaulun mer-
keissä.

Voitto Suvila kertoi kiintoisasti isänsä taisteluis-
ta Suomussalmella ja Raatteessa. Pastori Marita 
Koivisto kuvasi hyvin vaikuttavasti isovanhem-
piensa ja heidän aikalaistensa tuntemuksia.

Veteraanikuoron perinteitä jatkava lauluduo 

Martti Kaunisto ja Heikki Mäki (Autokillan kun-
niajäsen) ilahdutti isänmaallisilla lauluilla. Vete-
raaninaiset olivat kattaneet hienon pöydän, jonka 
kruunasi Karjalan piirakat. Niitä ei Moskovan 
rauhassa menetetty.

Markku Laurinen luki Talvisodan taisteluita 
hyvin kuvaavan kohdan loimaalaislähtöisen ja 
Lapuan piispana toimineen Eero Lehtisen muis-
telmista: ”Monen muun joukon ohella pataljoo-
namme oli ollut helmikuun puoliväliin jatkuvasti 
rintamavastuussa. Lyhyet siirrot taakse eivät 
suoneet riittävää palautusaikaa. Olimme niin 
väsyneitä kuin vain olla voi. Helmikuun 18. 
taaksemme tuli uusi ja veres pataljoona. Seuraa-
vana iltayönä luovutimme asemat, marssimme 
lepoleiriimme ja lämmitimme saunat. Kylpe-
mään emme kuitenkaan päässeet. Pikalähetti 
käski meidät takaisin Terenttilään.
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Uudet miehet olivat ensimmäisessä tykistökes-
kityksessä pakokauhun vallassa jättäneet asemat, 
ja rintama oli auki.

Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Alkoi 
kuulua ääniä: ”Me emme lähde. Täytyy olla 
muitakin joukkoja. Ottakoot karkulaiset kiinni. 
Me emme lähde.”

Taipaleen joukkojen henki oli ollut huippuluok-
kaa, mutta nyt jousta oli jännitetty liian kireälle.

Tajusin, että nyt eivät  mitkään jyrkät toimen-
piteet auta. Tilanne oli vaikea ja pyysin apua kor-
keimmalta. 

Ilmoitin komppanialle, että menen valmistau-
tumaan. Tulen takaisin puolen tunnin kuluttua ja 
lähden vaikka yksin. Palattuani seisoi komppania 

kolmirivissä. Joukkueenjohtaja ilmoitti: ”Herra 
luutnantti, komppania valmiina etulinjaan läh-
töön. Jokainen mies on paikalla.”

Paljastimme päämme ja veisasimme virren 
Tule Jeesus sä meitä vahvistamaan.”

Juhlan päätössanoissa veteraanien edellinen 
puheenjohtaja Matti Vainio kuvasi aikalaisten 
kertomuksia siitä järkytyksestä, jonka raskaat 
rauhanehdot olivat luoneet.

Päätteeksi laulettiin yhdessä Veteraanin ilta-
huuto. Säestäjiä oli kolme: kuoronjohtaja Pauli 
Hyrkäs harmonilla, Maila Sihvonen hanurilla ja 
pastori Marita Koivunen huilulla.

Vaikuttava tunnelma.

Markku Laurinen, Mellilä, puh. 0400 905 483
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Kaarinan Autokoulu 
- Ajokortti- ja liikenneturvallisuuskoulutukset

- Ammattipätevyyskoulukset (myös perustaso)

- Lääkärin määräämät ajotaidon arvioinnit

Vastuullista liikenneturvallisuustyötä jo vuodesta 1972!

040 7401827
Oskarinaukio 3 C

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

ISO 9001

SERTIFIOITU
LAATUJÄRJESTELMÄ
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Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilan-
ne vähentää ensirekisteröintejä muutaman kuu-
kauden viiveellä, sillä vielä huhtikuussa rekisteröi-
tiin pääosin 2–4 kuukautta sitten tilattuja autoa.

- ”Uudet ensirekisteröinnit lähes puolittuvat 
lähikuukausien aikana, sillä uusien autojen asia-
kastilaukset ovat viime viikkojen aikana olleet 
alempana kuin kertaakaan 2000-luvulla", sanoo 
Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero 
Kallio.

- ”Rekisteröinneissä pohjakosketus nähtäneen 
vasta loppukesällä, kun kilpiin menee poikkeuk-
sellisen matalaa kevään tilauskantaa”, jatkaa Au-
toalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Huhtikuun aikana rekisteröitiin 5 981 uutta 
henkilöautoa, joka on 38,6 prosenttia vähemmän 
kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Uusia henkilö-
autoja on vuoden alusta laskien rekisteröity 34 
252, joka on 11,8 prosenttia vähemmän kuin vas-
taavaan aikaan viime vuonna. Myös käytettyjen 
autojen kauppa oli selvässä laskusuunnassa – käy-
tettyjä henkilöautoja myytiin huhtikuussa 42 652, 
joka on 18,5 prosenttia viime vuoden huhtikuuta 
vähemmän.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin huhtikuussa 
970. Määrä on 29,1 prosenttia pienempi kuin 
viime vuoden huhtikuussa. Tänä vuonna on en-
sirekisteröity 4 483 pakettiautoa, mikä on 15,4 
prosenttia viime vuoden tammi-huhtikuuta vä-
hemmän.

Huhtikuussa uusia kuorma-autoja rekisteröi-
tiin 287, joka on 19,4 prosenttia vähemmän kuin 
viime vuoden huhtikuussa. Alkuvuoden aikana 
on ensirekisteröity 1 275 kuorma-autoa, joka on 
5,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan 
viime vuonna. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on al-
kuvuonna rekisteröity 906, mikä on 6,0 prosenttia 
vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. 
Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja alku-
vuonna ensirekisteröity 86, joka on 10,4 prosenttia 

Korona kurittaa autoalaa
Autojen rekisteröinnit  
lähes puolittuivat

viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-au-
toja ensirekisteröitiin tammi-huhtikuussa 283 eli 
lähes saman verran kuin viime vuoden alkukuu-
kausina.

Linja-autoja on tammi-huhtikuussa ensirekis-
teröity 67. Määrä on 33,0 prosenttia viime vuoden 
alkua alempi.

Ensirekisteröintien väheneminen vanhentaa 
autokantaa

Uusien autojen rekisteröintien on ennakoitu 
huhti-elokuussa jäävän alle puoleen keskimääräi-
sestä tasosta. Ensirekisteröintien romahtamisella 
on kauaskantoiset vaikutukset autokantaan, sillä 
autokannan uusiutuminen riippuu ensisijaisesti 
uutena ensirekisteröitävien autojen määrästä.

Mikäli uusien autojen ensirekisteröintien määrä 
on jäämässä 85 000 henkilöautoon, autokannan 
keski-ikä kasvaa kuluvana vuonna noin 0,4 vuo-
della. Autokannan keski-ikä on jo nyt 12,2 vuotta, 
joka on yksi Länsi-Euroopan korkeimmista. Hen-
kilöautokanta on 2000-luvulla kasvanut joka vuosi 
keskimäärin 0,1 vuodella – 0,4 vuoden kasvu olisi 
suurin yksittäinen autokannan keski-iän kasvu 
koko 2000-luvulla.

Autokannan ikääntyminen hidastaa autokan-
nan päästöjen vähenemistä. Romutusikäisten 
autojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 170 
g/km. Uusien tänä vuonna ensirekisteröityjen au-
tojen päästöt ovat olleet keskimäärin 107 g/km. 
Mikäli ensirekisteröintien määrää ja autokannan 
kiertonopeutta ei saada lisättyä, päästöjen alene-
miskehitys hidastuu merkittävästi.

Ensirekisteröintikehityksen vauhdittamisek-
si autoala on ehdottanut nopeina elvytystoimina 
romutuspalkkion uusimista ja sähköautojen han-
kintatuen uudistamista, jotka piristäisivät uusien 
vähäpäästöisten autojen kysyntää.

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus



Kokous pidettiin Vampu-
lassa 9.3, viikkoa ennen 
KORONA viruksen aihe-
uttamaa kokoontumis-
kieltoa, Tuulikki-Vampula 
lentokentän taukotuvassa. 
Kokoukseen osallistui 17 
kiltaveljeä. Osaston toi-
mintakertomus vuodelta 
2019 hyväksyttiin ja kes-
kusteltiin tulevasta toimin-
nasta. Puheenjohtaja Seppo 
Punna kertoi liikennevalis-
tus koulutuksesta Porin 
Prikaatin kanssa ja pääkil-
lan tulevasta toiminnasta. 
Nautittiin kahvit suolaisen 
ja makean kera.

Lentokenttää rakennet-
taessa kaadettiin vanhaa 
metsää, jossa kasvoi myös 
paksuja haapoja ja niistä rakennettiin kaksi ker-
roksinen taukotupa. Kauppaneuvos Leevi K. Lai-
tinen kertoi rakentamastaan lentokentästä, jonka 
kokonaispinta-ala on n. 28 ha ja asvaltoidun kiito-
tien pituus n. 1020 m. Kenttä on rakennettu osit-
tain suopohjaiseen metsään ja pohjarakenteisiin 
on käytetty viereisen kaivoksen kivimursketta yli 
70 000 tonnia. Kiitotien sivussa olevalla ruoppa-
pohjaisessa maassa viljellään perunaa ja peltosa-
ran pituus on lähes kilometrin. Tutustuimme kone-

Porin osaston kevätkokouksen infoa

halliin joka oli täynnä lentokoneita ja Leevin 1950- 
ja 1960-lukujen taitteesta oleva Messerschmitt 
henkilöauto. Kävimme myös lennonjohtotornis-
sa, josta avautui näkymät mm. alueella olevaan 
hirsihuvilaan, saunaan ja tekolampeen johon vesi 
tulee lähteestä. Kentän avajaiset pidettiin kesällä 
2001 Leevi K. Laitisen 70-vuotispäivänä ja samana 
vuonna hän suoritti ensimmäisen lentolupakirjan 
ja nykyinen on edelleen voimassa.

Teksti kauko Saarinen

Kuva  kauko kaSkinen
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KORVAUSPALVELUA,
joka sujuu niin 
kuin pitääkin

if.fi /yritys
010 19 15 00
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Liity joukkoomme! Katso tarkemmin
www.ajkturku.netwww.ajkturku.net
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Nähtiin, kuinka hienoissa laitteissa syntyy omenakonjakkia.

Bussiin noustiin aikaisin aamulla. Ensimmäiset 
Loimaalta. Aamuhämärässä matka jatkui Helsin-
gin terminaaliin.

Tallinnassa bussiimme astui historioitsija Anne 
Kurepalu. Matka jatkui maaseudulle Atlan karta-
nolle, jossa tutustuttiin omenakonjakkiin.

Atlan keramiikkapajan keramiikka on ainutlaa-
tuista Virossa. Taisi joku kippo jäädä matkaankin.

Sitten kohti Tarttoa, jossa hyvä oppaamme 
kierrätytti meitä kertoen historiasta, itsenäisyyde-
najasta, Venäjä-Saksa -ajasta, joita kumpaakaan 
ei niin lämmöllä muisteltu. Mainitsi myös Bres-
nevistä, tästä Venäjän johtomiehestä, josta on 
paljon kaskuja/vitsejä. Mm. herraa harmitti eräs 
yhdysvaltalaisten kuussa käynti. Me venäläiset 
valloitamme auringon. Miten se on mahdollista? 
Vastaus oli: Menemme sinne yöllä!

Illalla menimme Ruutikellariin. Paikka on ollut 
mm oluen ja vihannesten säilytyspaikkana. Avat-
tiin ravintolaksi v. 1982 ja on ennätystenkirjassa 
maailman korkein olutpubi, 11 m.

Seuraavana päivänä Viron Kansallismuseoon, 
joka on rakennettu Toisen maailmansodan aikai-
sen lentotukikohdan alueelle. Betonirakennus on 
suunniteltu jäljittelemään nousevaa lentokonetta, 
eli rakennus on toisesta päästä varsin matala ja 
kohti toista päätä kulkiessa kattokorkeus monin-
kertaistuu.

Rakennuksen muoto symbolisoi myös pienen 
naapurikansamme nousua synkästä historiasta 
kohti nykypäivän hyvinvointia ja vaurautta. Tarton 
rauhansopimusasiakirja allekirjoitettuna 2.2.1920 
löytyy museosta.

Yhden skypen kehittäjän, niitä oli 3,  tuoli löy-
tyy lasivitriinistä, hän piti jalkojaan tuolilla ja sai 
tuoliin komeat reiät.

Illalla katsomaan ja kuuntelemaan Oopperan 
Kummitusta. Kosketti varmasti jokaista. Pienestä 

Kilta vieraili Tartossa 31.1. – 2.2.2020

maasta löytyy suuria taiteilijoita!!
Lähtöpäivänä menimme Eliel Saarisen v.1913 

suunnittelemaan Paavalin kirkkoon, joka paloi 
v1944, peruskorjattiin v. 2015. Seurakunnan kirk-
koherra Joel Luhamets kertoi kirkosta, kierrätytti 
meitä alakerrassa, jossa hautakammioita. Kirkossa 
myös Viron ainoa kristillinen kirjakauppa.

Jatkoimme hyvällä mielellä Jyrki Viitalan tur-
vallisessa kyydissä Tallinnaan ja kotiin.

Matka oli antoisa! 
MarJa HautaLaHti

Tapahtumauutiset



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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Korona on pistänyt koko maailman sekaisin. Ra-
jat on suljettu ja ihmisten liikkuminen rajoitettu 
erilaisin karanteeni toimenpitein. 70-vuotiaat py-
syköön kotona ja ”hesalaiset” kuuluisan kehä-kol-
mosen sisäpuolella. Mutta kyllä me tästä selvitään.

Nyt siis killan toimintakin pysähdyksissä ja 
kaikki matkat sekä tapahtumat on peruutettu poik-
keustilanteen ajaksi.

 Toimisto on ollut myös suljettuna ja näillä nä-
kymin ainakin 31.5. 2020 saakka.

 Kevään peruutettuja matkoja herätetään uudel-
leen henkiin heti kun kaikki  rajoitukset poistuvat 
eli Villähteen sähköbussien valmistukseen, Har-

Tässä kaiken pahan alku ja juuri KORONA virus.

Matkailu- 
toimatikunnan 
koronauutisia

twallin tuotantolaitoksen käynti sekä Helsinkimat-
ka rahamuseoon ym.

Tämän lehden painoon mennessä aikatauluis-
ta ei vielä tietoa mutta seuratkaa killan kotisivuja, 
joilta löytyy tuoretta tietoa, ja TS:n lukijat saavat 
kiltapalstalta myös tietoa. 

Lippu salkoon ja kohti uusia seikkailuja.

antti aHoLa



    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 19.8.2020. 
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan 
toimistoon 3.8.2020, mennessä.  
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla 
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat 
liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta
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Korona viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta ajantasalla 
olevat tapahtumailmoitukset  löydät kotisivuiltamme:

www.ajkturku.net/

Perinteinen Raasin perheleiri
Järjestetään Johtolassa, poikkeusolosuhteiden 
vuoksi poikkeuksellisesti, syyskuussa 18 – 20.9 
2020. Tämä on samalla 45-vuosijuhlaleiri ja kuu-
tamoiset. Meillä on käytössä myös lisäsisätilat 
entisessä Sotilaskodissa, joka on muutettu majoi-
tustiloiksi. Ilmoittautumiset 4.9.2020 mennessä 
Kauko Saarinen puh 0400 595589 tai sähköpos-
titse kaukos1@gmail.com

TURUN 
KAUPUNGINTEATTERIIN
lauantaina 12.9.2020  klo 14.00
Maailmankuulu musikaali Cabaret, yhdistää hyvän 
tarinan ja shown

Ilmoittautuminen 10.8. mennessä Marjalle 
050 359 273. Maksu killan tilille FI 20 5316 0820 
01889, lippu 56 euroa. Jos haluaa väliaikatarjoilun 
+ 10 euroa.

Toivon mukaan korona olisi jo tuolloin voitettu 
juttu.

Tapahtumiin  
ilmoit tautu minen ja maksu
Hyvät kiltasiskot ja -veljet!

On tärkeää ilmoittautua ja maksaa määräpäi-
vään mennessä, että järjestäjä tietää kuinka monta 
on tulossa.

Lippuja on määrätty määrä kuhunkin tilaisuu-
teen!!

Näissä merkeissä MarJa HautaLaHti



RATA
Antti Tuuri
Otava 2010
ISBN 978- 951-1-24566-7
Kertomus 206 sivua

Rata on lehtemme 
tämän numeron tee-
maan sopiva kirja.

Antti Tuuri on sa-
nankäytön todellinen tarkka-ampuja ja Rukajärven 
seudun erityistuntija, joka on kirjoittanut useita 
teoksia juuri tuon rintamasuunnan tapahtumista.

Kirja on minämuotoon kirjoitettu kertomus, 
jonka kertojana on majuri Murolen johtaman Raja-
pataljoonan jääkärijoukkueen luutnantin arvoisen 
johtajan taistelulähetti.

Tämä on niitä kirjoja, joka tulee luettua lähes 
yhdellä istumalla, koska teksti on niin mukaansa 
tempaavaa, täsmällistä ja luontevaa, että nopeasti 
lukija tuntee itse olevansa osa kertomusta.

Nimeltä mainitaan vain pataljoonien komenta-
jat maj. Murole ja kapt. Laisto sekä koko osaston 
/ retkikunnan komentaja maj. Majewski. Kaikki 
muut ovat samanarvoisia taistelijoita ja aseveljiä.

Lukija voi helposti tuntea nahoissaan retken 
rasitukset: kylmyyden, lumen paljouden, maas-
ton haastavuuden, muonan yksitoikkoisuuden ja 
peseytymismahdollisuuksien puutteen, hien hajun 
sekä täydellisen uupumuksen harhoineen.

Kuluttavaa kaikille oli myös tehtävän salape-
räisyys: kukaan ei tiennyt mitä oli on odotettavis-
sa, olihan rajan takana vihollisen lentotukikohta 
ja operatiivisesti tärkeä junarata.

Luettuani tämän kertomuksen, kunnioituk-
seni sotaveteraaneja kohtaan syveni entisestään. 
Olen entistä tietoisempi veteraaniemme teoista 
hyväksemme. He ovat kaikki suuria sanka-
reita!

Vaikka nyt elämme koronaepidemian vuoksi hy-
vin epävarmoja ja haasteellisia aikoja, olemme 
saaneet elää 75 vuotta rauhallista kehityksen ja 
hyvinvoinnin aikaa. Yhdessä me tästäkin selviäm-

me. Siis, yhdessä eteenpäin!
Onhan meillä maailman toimivin demokratia 

ja tasa-arvoisin sekä onnellisin kansa, jota johtaa 
lahjakas, tarmokas ja nuorekas naisviisikko tehok-
kaasti ja avoimesti. Enempää ei voi vaatia!

Tätä kirjaa suosittelen lämpimästi, eli kannattaa 
lukea ja päästä tunnelmaan 9.1.1942 alkaneelle 
noin kuukauden pituiselle ”luontoretkelle talvi-
sessa Vienan-Karjalassa.

Olipa vaikuttava lukukokemus!

Terveisin
JoMppe ViLJanen, 

kiltaveli, p. 0400 120 206

Ps. Sähköautoseminaarin tietopanos on muuttunut 
teoiksi. Nyt päivittäiset ajot ladattavalla VW Golf 
GTE:llä, ja lataus omasta aurinkovoimalasta 38 x 
285 W.

 

 
    
 

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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Autojoukkojen Turun Kilta ry. perustettiin vuonna 
1963 vaalimaan 2. Er. Autokomppaniassa saatua 
maanpuolustus- ja automieshenkeä. Automiesten 
koulutus Turussa aloitettiin Sirkkalan kasarmi-
alueella. Sieltä autokomppania siirrettiin vuonna 
1970 Heikkilän kasarmille, jossa se toimi vuoden 
2002 loppuun. Tällöin 2. Er. Autokomppania lak-
kautettiin. Nykyisin automiesten koulutus tapah-
tuu Säkylässä, Porin prikaatissa. Automieshengen 
vaalimisen lisäksi killan päämääriin kuuluvat toi-
miminen yhdyssiteenä jäsenistön välillä, autojou-
koissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edis-
täminen, historiallisten perinteiden vaaliminen ja 
vaikeuksiin joutuneiden veteraanien ja jäsenien 
tukeminen.

Liittyminen

Autojoukkojen Turun Kilta ry. on maanpuolustus-
järjestö, johon voivat liittyä kaikki, sotilasarvoon 
katsomatta. Killassa on siten vastakotiutunut au-
tosotamies, komppanian päällikkö ja rykmentin 
komentaja kiltaveljiä, eivät muuta.

Killan toiminnan suunnan ja sisällön määräävät 
killan jäsenet. Toivottavasti Sinäkin vastaisuudes-
sa olet päättämässä kiltasi toiminnasta.

Kiltasi mukana pääset verestämään muistoja ja 
käymään "vanhoilla taistelupaikoilla", kuten esi-
merkiksi Raasissa, Heikkilässä ja monessa muussa 
sellaisessa paikassa, johon pelkkänä siviilihenkilö-
nä ei ole edes pääsyä. Tule mukaan!

✂

Anon, että minut hyväksyttäisiin Killan jäseneksi ja ilmoitan seuraavat tiedot:

Suku- ja etunimet  __________________________________________________________  

Arvo tai ammatti  ___________________________________________________________

Lähiosoite    ________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka   _________________________________________________

Sähköposti _______________________________  Puhelin _________________________

Syntymäaika ____/____ 19_____   Syntymäpaikka  ______________________________

Joukko-osasto    ____________________________________________________________

Sotilasarvo   _______________________________________________________________

Päiväys ___ / ____ 20____   Allekirjoitus ________________________________________

LEIKKAA TÄSTÄ

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

Liity joukkoomme!
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Kirje-
posti-
merkki

Autojoukkojen Turun Kilta ry

Ylännekatu 16 I

20540 TURKU

Vapaaehtoista

maanpuolustusta jo

vuodesta 1963

✂
LEIKKAA TÄSTÄ

Toimintamuodot
Liikenneturvallisuustyö on maanpuolustushenki-
sen kiltamme yksi tärkeimpiä toimintamuotoja. 
Kiltamme kouluttajat käyvät useita kertoja vuodes-
sa eri varuskunnissa antamassa liikennevalistusta 
ja -koulutusta. Toinen toimintamme painopiste on 
vanhat autot. Killassamme on useita museoauto-
harrastajia. Tarvittaessa tietoa ja apua löytyy alal-
ta runsaasti. Kiltamme ylpeys on Suomen vanhin 
uutena tuotu ja käytössä ollut, nyt täysin entisöity 
Orient vm. 1906.

Muita toimintamuotojamme ovat tutustumis-
käynnit tehtaisiin, tuotantolaitoksiin ja yrityksiin. 
Jäsenistömme tekee myös useita ulkomaanmatko-
ja vuodessa erityisesti sotahistoriallisiin kohteisiin. 
Näiden lisäksi järjestetään muita virkistymistilai-
suuksia kuten tansseja ja pikkujouluja.

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

Pääasiallinen toiminta-alueemme on Varsi-
nais-Suomi ja Satakunta. Pääpaikkamme on Tur-
ku. Kiltaamme kuuluvat myös toimeliaat alaosas-
tot Porissa sekä Salo-Loimaalla.

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

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

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net
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Omien kesken pidetyistä 
tilaisuuksista sopii esimer-
kiksi ilmapistooli- ja mus-
taruutiammunnat. Ilmapis-
tooliammuntojen puuha-
miehenä toimi vuosien ajan 
kiltaveli Taisto Kilpinen, 
joka kuvassa keskellä tähys-
telee osumia.

Tällä kertaa Antin ar-
kiston kuvat eivät ole Antti 
Joutselan ottamia, mutta 
ovat kuitenkin syystä tai 
toisesta päätyneet Antin ar-
kistoon.
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A N T I N  A R K I S T O

Killan Salon osasto osasi asiat jo 
vuosikymmeniä  
sitten
Autojoukkojen Turun killan Salon 
osasto perustettiin vuonna 1996.

Salon ”alaosasto” on  yli 50 vuoden 
ajan toiminut mallikelpoisen vilk-
kaasti niin omien kiltalaisten kuin 
ympäröivän yhteiskunnankin kanssa.

Salon osaston yli 40 vuotta jatku-
nut perinne oli vanhainkotien asuk-
kaiden ajeluttaminen Saloa ympä-
röivässä maakunnassa. Vuorovuosin 
kiltalaisten kyydissä ajelivat Salon, 
Halikon ja Perttelin vanhainkodin 
asukkaat.

Kuvassa on Perniönseudun Leh-
den kuva 19.6.1991 järjestetystä aje-
lusta.



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 2/2020

92 V.
29.7. Laine Olli Kyrö

91 V. 
15.6. Hantula Kullervo Kaarina
11.7. Salonen Voitto Verner Turku
12.8. Ala-Myöntäjä Jaakko Kullaa

85 V. 
22.6. Henriksson Hemmo J Turku
29.6. Schildt Pekka Turku
14.7. Koskinen Raimo Juhani Turku
20.7. Suvanto Matti Risto Turku
31.8. Lindberg Altti Masku

80 V. 
20.7. Hakakoski Teuvo J Pori
13.8. Kauppila Jarmo Turku
15.8. Ketonen Raimo Uolevi Harjavalta

75 V. 
18.6. Nummila Kari Loimaa
20.6. Sirviö Vilho Tapio Sampu
21.6. Aaltonen Pentti Otto J Piispanristi
18.7. Aakula Juha Pekka Turku
27.7. Hiirsalmi Pertti Henrik Piikkiö
3.8. Toivonen Erkki Turku
15.8. Hirsimäki Heikki T Turku
15.8. Kupiainen Pertti Sulo Turku
16.8. Vanhanen Pentti Aulis K Turku
26.8. Salonen Risto Kalle Piikkiö
28.8. Tikkanen Kari Tapani Lieto

70 V. 
14.6. Vastamäki Keijo Olavi Tampere
17.6. Helttula Jyrki Veli Vahto
17.6. Rouvali Pekka Tapio Tarvasjoki
22.6. Viinanen Keijo Pori
24.6. Koivisto Jorma Johannes Loimaa
19.7. Kariniemi Pentti J Huittinen
10.8. Vuorenpää Tatu Veikko Sammaljoki
11.8. Alanko Tuomo Turku
19.8. Hörkkö Timo Aulis Pori

60 V. 
1.6. Laitala Eero Ensio Kokkola
25.7. Toivola Asko Matias Turku
4.8. Pekkola Juha Tapani Kyrö
17.8. Toukonen Tapio Martti Pori
19.8. Karjalainen Pauli Ensio Nousiainen

50 V. 
30.6. Koli Mika Johannes Paimio
9.7. Haapala Janne Erik Mellilä
16.7. Rosendahl Marko Mikael Masku
25.7. Litmanen Jukka Kojonkulma
16.8. Kunnas Riku Sakari Kuusisto
20.8. Kenola Keijo Antero Honkajoki
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Vetoakselin ilmoitushinnat ja koot:

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

AKSELIVET

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.

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 19.8.2020. 
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan 
toimistoon 3.8.2020, mennessä.  
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla 
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com
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Kiitokset

Päivystysvuorot  
Suuret kiitokset Autojoukkojen Turun killalle 
merkkipäiväni muistamisesta.

         Raimo Ellonen
**********

Sydämelliset kiitokset muistamisesta. 
Keijo Söderlund vuosimallia -40

**********
Kiitos merkkipäiväni muistamisesta.   Jari Laine

**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni 
muistamisesta.          Uolevi Aaltonen

**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa sekä Salo – 
Loimaan osastoa merkkipäiväni muistamisesta.

         Jorma Kiviaho
**********

Kiitän Autojoukkojen Turun kitaa merkkipäiväni 
muistamisesta.       Kauko Heikkilä

**********
 Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun kil-
lalle merkkipäiväni muistamisesta.

         Jarmo Sinkkola
**********

Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun kil-
lalle  merkkipäiväni huomioimisesta.

           Kari Varpia
**********

Korona viruksen aiheuttaman 
poikkeustilanteen johdosta ajantasalla 

olevat päivystysvuorot  löydät 
kotisivuiltamme:

www.ajkturku.net/
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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


