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TERVETULOA

MATKAAN! 

FATBIKE PYÖRIEN VUOKRAUS
koe Harjureitti vaikka pimeällä! 
KATSO MATKOJA MYÖS NETISTÄ!
www.virttaabikes.fi www.virttaabikes.fi   044 0405140
www.matkaviitala.fi www.matkaviitala.fi  044 0405140



Kaikkien automerkkien
• peltikorjaamopalvelut
• maalaamopalvelut
• tuulilasin vaihtopalvelut
• sijaisautopalvelu

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

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

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

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

Lähes kaikki yhdistykset ovat juuri nyt kovilla. 
Korona ja sen hillitsemiseksi määrätyt toi-
menpiteet rajoittavat lähes täydellisesti kaik-

kea normaalia toimintaa.
Luonnollisesti Autojoukkojen Turun kilta on 

muiden yhdistysten kanssa aivan samassa tilan-
teessa. Tosin kesällä oli hieman helpompaa; mm. 
kevät- ja syysvuosikokoukset saatiin pidettyä eri-
koisjärjestelyin, teatterissakin päästiin käymään 
ja killan hanke eli Kotirintamanaisten muistokivi 
paljastettiin juhlallisesti Turussa.

Syyskausi on taas palauttanut hankaluudet toi-
minnan järjestämisessä. Monia, monia tilaisuuk-
sia on jouduttu kokonaan peruuttamaan, ehkä ensi 
kesään saakka.

Siksi Vetoakselin toimituskunta on päättänyt 
panostaa normaalia suuremmin ponnistuksin 
lehden tekoon tässä numerossa ja myös kaikissa 
seuraavissa numeroissa aina siihen saakka, kunnes 
korona on nujertunut. Vetoakseli haluaa omalta 
osaltaan osoittaa, että kilta on voimissaan ja edel-
leen kyllä toimii. 

Vetoakseli vastaa koronan 
haasteisiin

Toimituskunta suunnitteli myös jo ensi vuotta. 
Vetoakseli viettää tulevana vuonna merkkipäi-
väänsä. Alkaa 40. toimintavuosi. Pyrimme siis 
muistelemaan hieman vanhaa, mutta toki olemaan 
edelleen myös ajan hermolla killan toiminnassa.

Lisäksi päätettiin aloittaa uusi teema: ”80 vuot-
ta sitten”. Se seurailee Suomen vaiheita kohtalok-
kaina päivinä 80 vuoden takaa. Esimakua tästä 
juttusarjasta on tarjolla jo tässä numerossa.

Tietysti myös, että  killan nykyhetken tila ja 
toiminta on edelleen mahdollisimman hyvin esillä 
Vetoakselin palstoilla.

Kummallinen vuosi on päättymässä. Tulevasta 
vuodesta on lupa toivoa ja odottaa parempaa.

Lämmin Joulutervehdys  kaikille kiltalaisille ja 
samoin myös Hyvää Uutta Vuotta!

Uskokaamme, että päin parempaa ollaan jossain 
vaiheessa menossa!

PÄÄTOIMITTAJA 
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joka sujuu niin 
kuin pitääkin
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Kansalaiset ovat opiskelleet ja 
kouluttautuneet korona-ai-
kanakin parhaan kykynsä 

mukaan, jotta uudet kuviot jäisi-
vät hallintaan.

Koulutustilaisuuksia olivat 
monet yhdistykset jäsenilleen 
suunnitelleet, mutta toteutusta 
vaille jäivät pandemian sanellessa 
uudet kokoontumissäännöt.

Liikenneturvallisuuden kan-
nalta ensiarvoisen tärkeää olisi 
saattaa kaikki muutokset kansa-
laisten tietoon yhteneväisesti.

Tähän olisi televisiolla mainio 
tilaisuus tehdä kunnon tietois-
kuohjelma, kerätäänhän meiltä kaikilta kunnon 
potti mediaveroja.

Nyt kun jokainen hankkii tietonsa eri lähteistä, 
ja jokainen meistä ymmärtää luetun ja kuullun-
kin eri tavalla, kahvipöytäkeskusteluissa syntyy 
ajoittain kiivastakin sanailua mitä milläkin tar-
koitetaan.

Liikenneturvallisuuden kannalta olen kiinnit-
tänyt nyt erityistä huomiota tiellä liikkuviin perä-
kärryihin.

Kevytperävaunulla nopeus saa olla 100 km/h. 
Kärryt on monesti lastattu pahasti takapainoisiksi .

Joskus näyttää että kärry ohjaa autoa, eikä toi-
sinpäin. Monesti ne ovat myös huonokuntoisia, 
ruosteisia, vaikka perälaudassa lukee ” se on aisas-
ta kiinni”. Perässä tulija kyllä miettii, kuinkahan 
kauan?

Ja nyt hämärän aikaan, valoista ei ole tietoa-
kaan, tai ne ovat sekaisin.

Mielestäni nämä kärryt pitäisi myös aika ajoin 
käyttää katsastuskonttorilla, tulisi omistajankin 
katsottua niiden kuntoa useammin.

Liikenteessä pitää tietenkin olla tarkkana aina, 
mutta nyt erityisesti vielä melkein selvänäkijä, et-

tä pystyy ennakoimaan mitä muut 
tiellä liikkujat aikovat tehdä.

Tämä etenkin vetoketjuperi-
aatteella, kuinkahan se meiltä 
suomalaisilta onnistuu. Aika 
näyttää.

Tarkkana pitää olla myös vii-
vojen värien suhteen, nyt kun 
siirtymävaiheessa eriväriset viivat 
tarkoittavatkin samaa asiaa.

Liikenneturvallisuuden nä-
kökulmasta en myöskään pidä 
järkevänä ajokorttiasetuksen 
muutosta: entistä pienemmillä 
oppituntimäärillä ja entistä nuo-
rempana pitää ajokortti taskuun 

saada.
Peräänkuulutankin kaikkien vanhempien vas-

tuuta nuorisonsa suhteen. Käykää nuortenne kans-
sa vakavaa keskustelua ajokulttuurista.

Vaikka kaupungin keskusta on yöllä tyhjä, ei 
pidä kokeilla kuinka lujaa pääsee. Rovaniemellä 
onnistui 60 km rajoitusalueella pääsemään 208 
km/h, nuoren itsensä kertomana. Kuten Lapin 
tuttuni sanoi, ennen pelkäsin poroja ja hirviä tällä 
tiellä, nyt pelkään nuoria kuljettajia.

Onneksi suurin osa nuoristakin on järkeviä, 
mutta tosiasia on, että tilastot nyt todistavat nuor-
ten suuresta osuudesta onnettomuuksiin.

Joskus vanhuus on viisautta ja kokemus löysää 
kaasujalkaa, toivottavasti meillä kaikilla.

Turvallisia kilometrejä. Ajellaan niin että välte-
tään hirvi- ja muutkin vaarat.

Pysytään kotona, terveinä. ja odotellaan rauhas-
sa joulun tuloa. Takkatulen ääressä tai pöydällä 
palavan kynttilän loisteessa on mukava nauttia 
kaamosajasta ja hiljentyä adventtiaikaan.

SEPPO PUNNA

Mietteitä liikenteessä....
Joulua odotellessa

Tuli uusia liikennesääntöjä- ja merkkejä
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Kotirintamaisten viime sotien aikana tekemä 
arvokas työ sai ansaitsemansa kunnian, kun 
Autojoukkojen Turun killan tämä vuoden 

merkittävä muistokivihanke sai juhlavan pää-
töksen. Muistomerkki paljastettiin Turun Tähkä-
puistossa syyskuun 9. päivänä.

Turun Sotaveteraanien toiminnanjohtaja Osmo 
Suominen sanoi paljastustilaisuudessa, että jokai-
nen vuosina 1939 – 1945 elänyt suomalainen joutui 
tavalla tai toisella tekemisiin sodan kanssa.

”Kun siis miehet olivat rintamalla henkensä 
kaupalla, naisilta odotettiin tavallista suurempaa-
kin uhrautuvaisuutta.

Naisia värvättiin teollisuuteen, maa- ja metsä-
talouteen sekä huoltotyöhön. Lisäksi heidän tuli 
kantaa äidin, kasvattajan, kouluttajan, viihdyttäjän 
sekä henkisen tukijan ja lohduttajan tehtävänsä.

Suomi oli mobilisoinut talvisotaan 350 000 
miestä. Jatkosotaan heitä vietiin liki puolet enem-

Killan suurhanke toteutui
Kotirintamanaisten työ sai 
muistokiven Turun Tähkäpuistoon

män. Naisten osuus teollisuustyövoimasta kasvoi 
puoleen.

Ennen muuta naiset lähtivät sotateollisuuden 
palvelukseen – aloittaen Molotovin cocktailien 
valmistamisesta, jatkaen käsikranaattien ja tyki-
nammusten tai kiväärientukkien ja lentokoneen 
osien teossa.

Ase- ja ammustehtaiden lisäksi isänmaa pyöritti 
naisvahvistuksin elintarvike-, jalkine- ja kutoma-
teollisuuden tuotantoa armeijan tarpeisiin.”

Puheensa päätteeksi Suominen kohdisti sanan-
sa erikoisesti nykyisille suomalaisille.

”Viestittäköön tämä Kotirintamanaisten muis-
tokivi nykyisille ja tuleville sukupolville  vahvaa sa-
nomaansa siitä, että on ollut ja tulee aina olemaan 
aikoja, jolloin yhteinen etu mene oman edun edel-
le. Yhteinen etu oli sotiemme vuosina Isänmaan 
etu, sen edessä väistyi kaikki muu. Ja koska näin 
oli, me tänään saamme tätäkin tilaisuutta viettää 

Kiltasisar 
Marja Hautalahti 
laski killan kukat 
muistomerkille.
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Muistokiven teksti.

On kiitoksen aika.
Kiitos kaikille Teille, jotka olette läsnäolollanne 

kunnioittaneet tätä tilaisuutta.
Saapumisenne kertoo siitä, että arvostatte työtä 

isänmaan hyväksi .
Kotirintamanaisille on Suomessa pystytetty 

muutamia muistomerkkejä, yksi niistä, joka minut 
herätti tähän puuhaan, sijaitsee Kokkolassa Kes-
ki-Pohjanmaan Kotirintamanaisille pystytettynä.

Joten tämä meidän kivemme ei ole ensimmäi-
nen maassamme.

Olemme syystä iloisia että tämä nyt on toteu-
tunut, vaikka se ensimmäinen ehdotukseni täksi 
hankkeeksi, ei välttämättä saanutkaan varaukse-
tonta kannatusta kiltaveljien piirissä.

Mutta tässä ollaan ja kiitollisin ja ylpein mielin 
siitä, että meillä on pystytettynä hieno kivi puis-
tossa arvokkaalla paikalla.

Killan puheenjohtajan kiitospuhe 
Ilman työtä ja tukea se ei olisi onnistunut.
Kiitos kaikille aktiivisille kiltaveljille.
Kun toimeen ryhdyttiin, Antti Aholan tarkka 

silmä pikimmiten tavoitti Maskun kunnan mailta 
tarkoitukseen sopivan kivilohkareen,

Maskun kunnan lisäksi hanketta ovat tukeneet:
Turun kaupunki
Maanviljelijä Matti Mattila
Nostopalvelu Simola
Vientikivi Oy
Scanauto
Verhoomo Rauli Harinen
Tapani Kaukovalta
X-copy
Ja vielä kiitos Teille kaikille esiintyjille ja osan-

ottajille. Te teitte juhlasta juhlan.
KIITOS!

vapaassa ja itsenäisessä Isänmaassa. 
Siitä kuuluu iso kiitos Kotirintaman 
naisille.”

Paljastusjuhla jatkui kahvitilaisuudel-
la Tähkäpuiston läheisyydessä olevas-
sa Ruususalissa. Musiikkiesitysten, 
tervehdysten ja killan puheenjohtajan 
Seppo Punnan  kiitospuheen jälkeen 
arvokas juhla päättyi Maamme-lau-
luun.

TOIMITUS

Muistokiven 
paljastuspuheen 
pitänyt Turun 
Sotaveteraanien 
toiminnanjohtaja 
Osmo Suominen 
palkittiin killan 
viirillä.
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Autojoukkojen Turun killan monivuotinen pu-
heenjohtaja Hannu Mäkilä nimitettiin killan 
kunniapuheenjohtajaksi killan syyskokouk-

sessa syyskuussa.
Marraskuussa hän viettää 80-vuotispäiväänsä.

Pitkä ja ansiokas kiltatyö palkittiin
Killan kunniapuheenjohtajaksi syyskuussa nimi-
tetty kiltaveli Hannu Mäkilä tuli Autojoukkojen 
Turun killan toimintaan vauhdilla.

”Olin jo vuonna 2001 Turun liikennelaitoksen 
johtaja, kun monien tuntema, nyt jo edesmennyt 
kiltaveli Reino Krouvila saapui elokuussa puheil-
leni ja tiedusteli ryhtyisinkö Autojoukkojen Turun 
killan puheenjohtajaksi.”

Lyhyen harkinnan jälkeen Hannu antoi suos-
tumuksensa, ja jo syyskuussa killan syyskokous 
valitsi puhejohtajakseen Hannu Mäkilän.

”Sitä kestikin sitten 10 vuotta, eli vuoden 2011 
loppuun.”

Toimikauden alku oli kuitenkin täynnä vaikeuk-
sia, niitä voisi luonnehtia jopa vastoinkäymisiksi.

Hannu muisteli Vetoakselin viimeisessä pu-
heenjohtajan palstallaan toimintansa alkuaikoja, 
joita varjosti jo edellisen puheenjohtajan äkillinen 
sairastuminen.

”Lisäksi toiminnanjohtajan sairastuminen 
muutti valtavasti asioiden painopistettä puheen-
johtajan suuntaan, ja sihteerin äkillinen poismeno 
lisäsi sitä entisestään. Puheenjohtajuuteni alku-
metreillä lakkautettiin 2. Erillinen Autokomppa-
nia, ja automiehet siirrettiin Säkylään ja Niinisa-
loon. Moni sanoi, että tämä on autokillan loppu, 
mutta olin eri mieltä.”

Hannu Mäkilän juhlasyksy:
Syyskuussa kunniapuheen johtajuus, 
marraskuussa merkkipäivä

Hannun ideoimalla tavalla löytyi uusi ja entis-
tä laajempi ja haastavampi toimintakenttä, jossa 
lounais-suomalaisissa varuskunnissa opetettiin 
liikenneturvallisuutta varusmiehille.

Vetoakselin päätoimittaja kirjoitti lehden 2 / 
2006 numerossa mm. seuraavasti: ”Autojoukko-
jen Turun kilta on sopeuttanut oman toimintansa 
maanpuolustuksen alalla käynnissä olevaan kehi-
tykseen.”

Karkean arvion mukaan kilta on kouluttanut 
yli 60 000 varusmiestä ja -naista turvallisempaan 
liikenteeseen. Työn arvoa on mahdotonta mitata. 
Monet kasvatusalan asiantuntijat sanovat, että juu-
ri varusmiesiässä valistus ja opetus tehoaa parhai-
ten liikenneturvallisuusasioissa.

Hannu pitää yhtenä merkittävänä saavutuk-
senaan Turun killan liittymistä uudelleen Auto-
joukkokiltojenliiton jäseneksi. Ero oli tapahtunut 
1990-luvulla.

Palaaminen kuvaa hyvin nykyisen kunniapu-
heenjohtajamme suuntautumista yhteistyöhön. 
Yhdessä tehden päästään parhaimpaan lopputu-

Hannu Mäkilä valittiin killan kunniapuheenjohta-
jaksi syyskuussa. Asian varmistavan kunnia-
kirjan luovuttivat killan puheenjohtaja Seppo 

Punna (vas.) ja kiltamestari Antti Ahola.



VETOAKSELI  4 / 2020  9 

lokseen. Hannu toimi Autojoukkokiltojen liiton 
puheenjohtajana viitisen vuotta. Hänet valittiin 
sittemmin liiton kunniapuheenjohtajaksi.

Hannu Mäkilä ei puheenjohtajana keskittynyt 
pelkästään ns. ulkopuoliseen toimintaan. Päinvas-
toin, hän osallistui lähes kaikkiin killan jäsenten 
tilaisuuksiin milloin tapahtumien vetäjänä, esiin-
tyjänä tai joskus myös ihan rivikiltalaisena.

Vetoakselin toimitus onnittelee uutta kunniapu-
heenjohtajaa ja kiittää kuluneista vuosista.

”Lumivaaran kanttori” 80 vuotta
Hannu Mäkilä syntyi 23.11.1940 Porissa, kotipaik-
ka oli kuitenkin Kiukainen.

Tutustuminen Hannun elämään ja erikoisesti 
työelämään on hengästyttävä kokemus.

Isä haavoittui Tali-Ihantalan taisteluissa heinä-
kuussa 1944 ja kuoli seitsemän päivää myöhem-
min. Äidin hoiviin jäi viisi lasta, joista vanhin oli 
10-vuotias ja nuorin 2 kuukauden ikäinen.

Palkkarahojen keräämisen Hannu aloitti kah-
deksan vanhana sokerijuurikkaiden harventajana. 
15-vuotiaana alkoi rahastajan työ Satakunnan lii-
kenteen linjoilla. Samaan aikaan päivät täyttyivät 
myös oman kotikunnan sähkömittarien lukijana.

Syksyllä 1958 alkoi autoasentajalinjan opiskelut 
Peipohjan ammattikoulussa. Kesät kuluivat Rau-
ma-Repolan telakalla sekatöissä.

Kesäkuussa 1961 koitti varusmiespalvelus, ty-
kistöstä viesti-aliupseeriksi.

Sitten seurasi elämässä opiskeluvaihe: ensin 
Porin Tekulla autoteknikoksi ja sitten 1965 Turun 
Tekulla autoinsinööriksi.

Työpaikka löytyi kolmeksi vuodeksi Kouvolas-
ta Kouvolan Automiehistä, jossa Hannu oli mm. 
korjaamopäällikkö.

Suomen Autoteollisuus (Sisu) osti firman ja 
niin Hannusta tuli Sisu-mies. Syksyllä Sisu siirsi-
kin Hannun Turkuun tehtävänään suunnitella ja 
valmistella tänne uutta korjaamoa.

Sitten Sisu ja Delta Oy kävivät kilpailua Hannun 
työpanoksesta. Vuoropäivin hän oli kummallakin 
töissä. Lopulta 1979 hän oli täysin Deltan töissä. 
Niitä olivat tuotanto, suunnittelu, materiaalin han-
kinta ja työsuojelu.

”Vuonna 1980 firmasta valmistui uusi linja-auto 
kymmenen tunnin välein.”

Varsinaisen ansiotyön lisäksi Hannu toimi opet-
tajana Turun Tekulla, Autoliiton tiepalvelumiesten 
kouluttajana ja monissa muissa autoalaan liittyvis-
sä opetus- ja koulutustehtävissä.

”Turun Liikennelaitos haki auto-osaston pääl-
likköä 1990 loppuvuodesta. Laitoin hakemuksen 
sisään ja minut valittiin virkaan 15 hakijan jou-
kosta. Vuoden 1994 syksyllä apulaiskaupungin-
johtaja kysyi alanko Liikennelaitoksen johtajaksi. 
Suostuin sillä ehdolla, että palkkaani ei nosteta. 
1.4.1994 minut nimitettiin Liikennelaitoksen toi-
mitusjohtajaksi Auto-osaston päällikön paikalta.”

Hannu Mäkilällä on mahtavan työuransa ohella 
ollut aikaa myös harrastuksille. Niistä tunnetuin 
on ilman muuta laulu. Hän on laulanut monissa 
kuoroissa ja varsinkin kiltalaiset ovat saaneet naut-
tia yksinlauluna hänen komeasta baritonistaan. 
Killan Karjalan Kannaksen sotahistoriallisella mat-
kalla hänet nimitettiin ”Lumivaaran kanttoriksi”  
rapistuneessa Lumivaaran kirkossa kuullun lau-
luesityksen päätteeksi.

Paljon muutakin voisi mainita: esim. sotilasko-
tityön ja kouluvaaritoiminnan sekä tietysti monille 
turkulaisille rakkaan Aarnen tallin. Paljon jää vielä 
kertomatta.

Vetoakseli onnittelee 
Hannu Mäkilää  
merkkipäivän joh-
dosta.

Kiltaveli ESKO KUJANPÄÄ

Nuori herrasmies Han-
nu on ikuistettu juo-
ma-astian koristeeksi. 
Tällaisilla mukeilla 
skoolattiin Hannun 
75-vuotisjuhlissa.

Hannu on 
vetänyt monet 
killan tilaisuudet 
hymyssä suin.



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!

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat 
liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta
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Hangon Tulliniemessä toimi 
vuosina 1942 – 1944 suuri sak-
salaissotilaiden kauttakulkuleiri, 
jonka toiminnassa oli paljon yhtä-
läisyyksiä Turun Pikku-Berliiniin 
(Vetoakseli 2/2018). Hangossa 
ei kuitenkaan käytetä nimitystä 
Pikku-Berliini. Erona on myös se, 
että Turun saksalaisalueesta on 
jäljellä vain muistelmia ja muu-
tama valokuva, kun taas Hangon 
leirin alun perin 130 rakennuk-
sesta muutamia on edelleen 
olemassa, vaikkakin luhistuneina 
ja verkkoaidalla eristettyinä.    

Hangon saksalaisleiri  
oli valtava terminaali

palaavat miehet ostivat ensi töikseen portin ul-
kopuolella kanttiiniaan pitäneiltä suomalaisilta 
lotilta korin olutta muutaman miehen porukkaan 
ja istuivat sen ympärille”, kertoo portin lukot au-
kaissut ja oppaana toiminut Tarja Kvarnström. 
Lotat myivät tiettävästi hyvin. 

 Kuten Turussa, täälläkin miehet siivottiin, 
vietiin täisaunaan ja lääkärintarkastukseen sekä 
annettiin edustuskelpoiset asepuvut. Rintamalle 
palaavat miehet puolestaan aseistettiin.

Hanko sopi erinomaisesti läpikulkuun, sillä sak-
salaisten miehittämään Tallinnaan oli lyhyt me-
riyhteys. Koska leirin sisälläkin oli iso kanttiini, 
elokuvateatteri ja muita palveluja, eivät varsinkaan 
itävaltalaiset sotilaat jatkaneet pitkää ja vaarallis-
takin matkaa kotimaahansa, vaan jäivät Hankoon 
viettämään lomaansa. Jokaisen sotilaan kuului 
saada kerran vuodessa kahdeksan päivän kotilo-
ma, mutta se ei useinkaan toteutunut.

Venäläiset jättivät Hangon tukikohtansa jou-
lukuussa 1941. Saksalaisten Durchgangs-
lager Hanko rakennettiin sitten nopeassa 

tahdissa keväällä ja kesällä 1942, jolloin jo Saksan 
7. Vuoristodivisioona (osa 20. Vuoristoarmeijaa) 
siirrettiin Hangon kautta Lappiin ja Pohjois-Nor-
jaan. Alueen rakennutti varusteluministeri Albert 
Speerin alaisuudessa toiminut työorganisaatio 
Todt. Suomalainen Puutalo Oy toimitti pääosan 
sotilaitten parakeista sekä myös vaneriteltat, joi-
hin majoitettiin saksalaisten kanssa yhteistoimin-
nassa olleet ukrainalaiset. Neuvostoliiton jäljiltä 
ei rakennuksia juurikaan ollut. He keskittyivät 
Tulliniemessä lähinnä puolustusasemien raken-
tamiseen. 

Hangon leiri mitoitettiin 3 000 sotilaalle, mutta 
ajoittain leirissä oli jopa 4 000 – 5 000 sotilasta. 
”Pisimmissä pohjoisen junissa oli 30 karjavaunua 
ja jokaisen lavereilla loikoi 27 sotilasta. Lapista 

Useimmille Hangon saksalaisleirin rakenteille kuluneet 80 vuotta Useimmille Hangon saksalaisleirin rakenteille kuluneet 80 vuotta 
ovat olleet liikaa. Tämä majoituskasarmi on säilyttänyt hahmonsa, ovat olleet liikaa. Tämä majoituskasarmi on säilyttänyt hahmonsa, 
vaikka katto onkin jo romahtanut. (Kuva: Sami Heino)vaikka katto onkin jo romahtanut. (Kuva: Sami Heino)
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Kaivauksissa tuhansia esineitä

Arkeologi Jan Fast tutustui Hangon saksalaisalu-
eeseen vuonna 2014 ja totesi sen erittäin kiinnos-
tavaksi tutkimuskohteeksi. Sen jälkeen alueella on 
suoritettu Hangon kesäyliopiston konfliktiarkeolo-
gian kurssien toimesta kaivauksia. Parikymmentä 
tuhatta esinettä on jo löydetty. Ne ovat enimmäk-
seen pientä käyttötavaraa, kolikoita, nappeja, vii-
na- ja viinipulloja ja tupakka-askeja sekä kaikkein 
eniten risaisia kampoja, jotka ehkä on heitetty 
pois, kun on saatu ostetuksi uudet tilalle. Kala- ja 
lihasäilykerasioita on myös runsaasti, usein norja-
laisvalmistajan merkinnöin. Sulatejuustotuubien 
jäänteet kertovat saksalaissotilaiden olleen erityi-
sen mieltyneitä tähän herkkuun.   

Fast tekee tutkimusten pohjalta väitöskirjaan-
sa ja pyrkii erityisesti selvittämään miesten hen-
kilöhistoriaa. Hänen mukaansa Suomeen tulleet 
saksalaiset sotilaat eivät olleet mitään alokkaita. 
Useimmilla oli sotakokemusta jo Kreikasta, Rans-
kasta, Puolasta tai Balkanilta. 

Kun suomalainen vapaaehtoinen SS-pataljoo-
na kesäkuussa 1943 palasi Suomeen, vastaanot-
tokatselmus pidettiin Hangossa ja yhden tunnin 
aikana miehet vaihtoivat saksalaiset sotilasasunsa 
suomalaisiin. 

Tulliniemen leirin kirjavat loppuvaiheet
Saksalaiset lähtivät sekä Hangosta että Turus-
ta syyskuussa 1944. Osa Tulliniemen parakeista 

Tämän rakennuksen 
ikkunat ovat kalterein 
vahvistetut. Siitä on 
päätelty kysymykses-
sä olleen todennäköi-
simmin asevaraston 
tai ehkä putkan. 

Arkeologi Jan Fast 
tekee tohtorinväi-

töskirjaansa Hangon 
saksalaisalueesta. 
Hänen taustallaan 

olevassa rakennuk-
sessa Valtiollinen 

poliisi kuulusteli muun 
muassa sotavankeu-

desta palaavia sekä 
saksalaisten työssä 

olleita ja Norjasta tai 
Saksasta palaavia 

naisia. (Kuva: Tarja 
Kvarnström) 

Vuodesta 2014 on Hangon Tulli-
niemessä suoritettu arkeologisia 
kaivauksia Jan Fastin johdolla. Lä-
hes 20 000 pikkuesinettä, kolikoita, 
nappeja, pulloja, säilykepurkkeja 
ja muuta on saatu päivänvaloon. 
(Kuva: Jan Fast)
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Huonomaineisten naisten työsiirtolasta vuosilta 1947 – 1963 
kertoo tämä vartiointirakennus, joka on suomalaisten sodan 
jälkeen rakentama.
 

luovutettiin Neuvostoliitolle Porkkalaan. Jäljelle 
jääneisiin rakennuksiin koottiin Neuvostoliittoon 
palautettavat sotavangit. Heidän jälkeensä alueella 
olivat karanteenissa Suomeen palaavat sotavangit 
ja muun muassa saksalaisten töissä olleet ja hei-
dän mukaansa lähteneet suomalaiset naiset. Valti-
ollisella poliisilla oli alueella oma rakennuksensa, 
jossa palaajat kuulusteltiin ja tutkittiin.

 ”Vuosina 1947 – 1963 Tulliniemessä toimi nais-
ten työsiirtola, jossa pidettiin lähinnä pikkurötök-
sistä, kuten rattijuoppoudesta tai irtolaisuudesta 
pidätettyjä naisia. Vastaavasti miehet vietiin Maa-
rianhaminaan tai Seutulaan lentokenttää rakenta-
maan, naiset tuotiin tänne räsymattoja ja kankaita 
kutomaan. Heitä kävi myös kaupungilla tehtaissa 
ja verstaissa töissä”, kertoo Kvarnström. Kun sa-
maan aikaan alueella oli merialueen miinanraivaa-
jia, voi arvata, että kanssakäymistä syntyi.  

 Parakkeja käytettiin vuosina 1960 - 1980 myös 
asuntoina Turun Pikku-Berliinin tapaan. Hangon 
rannikkopatteristo harjoitteli alueella ja siellä oli 
pitkään patteriston varastoja. Kun patteristo lak-
kautettiin vuonna 2002, jäivät rakennukset tyh-
jilleen ja rappeutuivat. Vielä jäljellä olevat parakit 
ovat luhistuneet ja lahoavat korjauskelvottomina 
paikalleen. Alue on turvallisuussyistä aidattu ja 
lukittu. Kantarellit viihtyvät aitojen sisäpuolella, 
mutta Tarja Kvarnström pyytää jättämään ne poi-
mimatta. Maaperässä on ainakin DDT:tä. Onpa 
muutama kaivauksilla työskennellyt ja arkeologi 
Fast itsekin saanut outoja sairauksia. 
  JARKKO HEINO

Lähteinä ovat olleet arkeologi Jan Fastin haastattelut Yleis-
radiossa ja lehdissä.
Paikalla oppaana oli Tarja Kvarnström.

Joku onneton alppijääkäri on hukannut lakkiinsa kuuluvan 
Edelweiss-alppitähti –tunnuksensa, kunnes Hangon 
kesäyliopiston arkeologiopiskelijat sen löysivät 80 vuotta 
myöhemmin. (Kuva: Jan Fast) 



VETOAKSELI  4 / 2020 14 

Olin päässyt kotikylällemme tyypillisestä 
suojatusta, rajoitetusta, melkein kaiken 
kieltäneestä karsinasta oikeaan vapaaseen 

elämään, vaikka armeijassa olinkin. Näin ja kuu-
lin, kuinka monet muut olivat harrastaneet mitä 
erilaisimpia asioita ja kuinka heitä oli monipuo-
lisesti rohkaistu seuraamaan ja osallistumaan ih-
miselämän ja luonnon eri osa-alueisiin. Muiden 
mukana aloin kulkea ja suhtautua ympäristöön ja 
huveihin tajuten, että ne ovat avoinna myös mi-
nulle niin kuin muillekin. 

Kotiseudullani ei juurikaan järjestetty urheilu-
kilpailuja, joitakin pesäpallo-otteluita lukuun otta-
matta. Urheilun seuraaminen ei oikein ollut mah-
dollista. Vakituista teatteria tai elokuvateatteria ei 
myöskään ollut. Silloin tällöin osui työväentalolla 
tai maataloustuottajien talolla kiertävän elokuvi-
en esittäjän ohjelmisto koko perheelle sopivaksi ja 
silloin perheemme, niin kuin kyläyhteisön moni 
muukin perhe täytti pienen salin. Itselleni syttyi 
silloin sammumaton mielenkiintoni kotimaisiin 
elokuviin. 

Aliupseerikoulun aikana keväällä 1968 tarjoutui 
halukkaille tilaisuus lähteä seuraamaan jääkiek-
ko-ottelua Turkuun Kupittaalle. Linja-autokyytiä 
myöten kaikki oli maksutonta ja valmiiksi järjes-
tettyä. En ollut koskaan aikaisemmin ollut seuraa-
massa kiekkoilua paikan päällä, televisiosta olin 
tietenkin katsonut MM-otteluita. 

Kupittaan jääkiekkostadion ei ollut tuolloin 
vielä katettu. Se tarkoitti kahta asiaa. Toinen oli 
kylmyys. Pitkään paikallaan seisten tulee vilu 
lämpimälläkin ilmalla, saati talvella. Huomasin, 
että siellä täällä miehillä oli omatekoisia sisäisiä 
lämmittimiä. Kenellä toinen hihansuu kävi silloin 
tällöin suun edessä, kenen taas täytyi aina välillä 
korjata kaulustaan. Tarkoitus oli kummassakin ta-
pauksessa sama. Povitaskussa oli pullo, josta johti 
muoviletku sellaiseen paikkaan, mistä tarvittaessa 
sai imaistua lämmikettä. Toinen asia tarkoitti, että 
sateen sattuessa sateessa. Sillä kerralla osui koh-
dalle melko sakea lumisade. Peli oli muutamaan 

kertaan keskeytettävä, koska kiekko ei enää liu-
kunut. Pelit seis, kenttä kolataan, niin kuin kuulin 
useammankin katsojan toteavan.

Tämä oli siis minulle, samoin kuin somerolaisel-
le Markku Rosenlundille ensimmäinen näkemäm-
me ”oikea” jääkiekko-ottelu. Myöhemmin olemme 
Mikin kanssa käyneet seuraamassa satoja pelejä. 
Usein mukanamme on ollut Niemelän Masan kaut-
ta ystäväksemme tullut Timo Laaksonen, joskus 
jopa Masa itse. Myös muita urheilutapahtumia 
olemme neljästään käyneet seuraamassa. Vai-
moinemme kahdeksan hengen porukalla olemme 
viettäneet lukemattomia iltoja.

Oli myös aliupseerikouluaikaa, kun hyvissä 
ajoin lehdestä riippuen ilmoitettiin Tangokunin-
gas Olavi Virran tai Mestari Olavi Virran esiintyvän 
Auran Nuortentalolla. Mielestäni kumpi tahansa 
titteleistä käy. Kuvaavampi arvonimi mielestäni 
olisi yhdistelmä ”Mestarikuningas”. Olin miel-
tynyt Virran lauluääneen ja tulkintoihin. Virran 
tuotantoon tutustumista auttoi työpaikallani, Au-
tokorjaamo Lehtonen & Lehtosella myös joitakin 
vuosia aiemmin 2.ErAutoK:ssa palveluksensa suo-
rittaneen Olavi ”Olli” Lipastin esitykset. 

Vuonna 1966 toimintansa aloittanut Auran Nuortentalo oli 
noihin aikoihin erittäin suosittu tanssipaikka.

Olli oli monitaitoinen autonasentaja, jolta su-
juivat niin, sähkö-, moottori- kuin peltityöt. Ha-
luaisin nähdä jonkun muun pystyvän samaan 
suoritukseen. Hänen pitäisi pystyä paikkaamaan 
hitsaamalla loppuun ruostunutta auton pohjaa - 
liittämään yhteen tervettä peltiä ja paperia - peilin 
kautta, koska kohteeseen ei ole suoraa näköyh-
teyttä. Pitää ottaa huomioon myös vieressä oleva 
bensatankki, jonka viereen peltiseppä on työntänyt 

Huveja armeijan aikana
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pellinpalan estämään suoraa tulikoske-
tusta. Lisäksi pitäisi kaverin sietää sula-
van pohjamassapien tippumisen kasvoil-
le. Kaiken lisäksi Ollin veroisen kaverin 
pitäisi edellä kuvatun työn aikana laulaa 
Olavi Virran tuotantoa tekemättä yhtään 
virhettä melodiassa tai sanoissa eikä ai-
nakaan pariin tuntiin saisi sama kappale 
tulla kahteen kertaan. 

Sain kyydin Auraan viimeisillään ras-
kaana olleen Raija-serkkuni ja hänen 
Rauno-miehensä autossa. Tuohon ai-
kaan armeijan vaatteissa pääsi tansseihin 
ilmaiseksi, niin että yksi arvokkaimmista 
musiikkielämyksistä tarjottiin minulle 
maksutta.

Orkesteri soitti, parit tanssivat. Oli tavallinen 
tanssi-illan tunnelma. Jossain vaiheessa oli lavalle 
ilmestynyt karmituoli ja siihen istumaan vanhan ja 
heikon näköinen mies. Orkesterin solisti kuulutti: 
”Seuraavaksi laulaa mies, joka ei enempiä esitte-
lyjä kaipaa – Olavi Virta!” Huomasin, että en ollut 
läheskään ainoa, joka ei ollut tunnistanut Virtaa. 
Niin paljon hän oli kuihtunut pienessä ajassa. 
Kaikki muistavat hänet lukuisista parhaassa voi-
missaan otetuista kuvista.

Virta nousi seisomaan, antoi orkesterille mer-
kin ja siitä ”Kuolleet lehdet” lähti liikkeelle. Jos oli 
tunnelma ollut tavanomainen, nyt tilanne muut-
tui. Ihmiset pakkautuivat lavan eteen nähdäkseen 
Mestarikuninkaan mahdollisimman läheltä. Virta 
oli tosi heikossa kunnossa, mutta ääni oli entisel-
lään. Yksikään pari ei tanssinut. Ei yksikään. Virta 
täytti tuona vuonna 53 vuotta. Sattumalta hän oli 
itseäni päivälleen 33 vuotta vanhempi.

Olin saanut vuoden -67 joulun jälkeen hankit-
tua osto- ja myyntiliikkeestä matkalevysoittimen, 
jonka joku oli tarpeettomana joululahjana laittanut 
puoli-ilmaiseksi kiertoon. Kauppias ei ymmärtänyt 
kytkeä äänijohtoa soittimen kannen kovaääniseen 
ja luuli laitetta epäkuntoiseksi. Arvasin miksi ääntä 
ei kuulunut ja onnistuin saamaan soittimen lähes 
ilmaiseksi. Sain käyttämättömän soittimen alle 
kahden viikon nettopalkalla, kun liikkeen hinta 
olisi ollut puolentoista kuukauden aikana töistä 
käteen saamani rahasumma. 

Minulla oli yksi Olavi Virran LP-levy, kooste. 
Olin soittanut sen moneen kymmeneen kertaan. 
Kerran illalla tuvassa radiota kuunnellessamme tu-
li peräkkäin useita Virran esityksiä. Huomasin, että 
soitettiin minulle tuttua levyä. Aina kun kappale oli 

lopussa, alkoi päässäni soida seuraava kappale ja 
ilmoitinkin aina kavereille mitä on tulossa. Pojat 
vähän ihmettelivät, mistä voin tulevat kappaleet 
tietää. Ettei olisi luultu noidaksi, kerroin heille 
mihin tietoni perustui. 

Vapun aattona olimme menneet pienellä po-
rukalla tansseihin Auran Nuortentalolle. Sali oli 
loppuun myyty, mutta sotilaspukuisina pääsimme 
sisään ja ulos ilman ongelmia. Näin meitä edelli-
sen saapumiserän alikersantin menevän tungosta 
hyväksi käyttäen sisään yllään suntispusero, mutta 
jalassaan siviilipuvun housut. Hetken päästä hän 
tuli ulos yllään siviilipuvun takki ja kädessään pää-
sylippu, jonka aina ulos tullessa sai. Hän oli sala-
kuljettanut siviilitakin sisään, vaihtanut vessassa 
takkeja ja tuli siviilimiehenä ulos. Mies antoi lipun 
ystävättärelleen, joka ei rahalla olisi lippua voinut 
ostaa, koska sali oli täynnä. Vielä toinen kierros, 
jonka jälkeen hänellä itselläänkin oli lippu. In-
tin puseron voikin tämän jälkeen viedä autoon ja 
esiintyä loppuillan siviilinä. Näin voitiin käyttää 
vapauksia väärin. Myöhemmin tuli ranteisiin pai-
nettavat tarkistusleimat, jotka vaikeuttivat edellä 
kuvattua vilpin tekoa.

Kesällä -68 tarjoutui kaikille autokomppanian 
halukkaille varusmiehille mahdollisuus päästä 
Samppalinnan kesäteatteriin katsomaan musikaa-
li ”Viulunsoittaja katolla”. Meitä kokoontui suuri 
joukko teatterin portin edustalle odottamaan esi-
miehiämme ja sisäänpääsyä. Kun esimiehemme 
saapuivat ja selvittivät tilanteen ovimiehen kanssa, 
meidät johdettiin meille varatuille paikoille. Seura-
simme katsomosta, kuinka esimiehemme omana 
ryhmänään siirtyivät portilta paikoilleen. Viimei-

Tämän levyn osasin ulkoa.
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senä saapui paraatipukuinen ylivääpeli Ronkamo, 
joka käveli arvokkaan näköisenä rouvansa kanssa 
käsikoukussa. Ovimies pysäytti heidät ja suurielei-
sesti osoitti, että rouvan pitää lunastaa pääsylippu. 
Ronkamo kävi lunastamassa lipun ja pariskunta 
pääsi katsomoon. 

Kavereiden kanssa keskustelimme asiasta ja 
meitä harmitti kunnioittamamme pohjimmiltaan 
hyväntahtoisen Ronkamon puolesta tämä julkinen 
nolaaminen. Asian olisi voinut hoitaa vähemmän 
huomiota herättävästi. Moni kapiainen hankki 
lisätuloja mm. toimimalla järjestysmiehinä erilai-
sissa yleisötilaisuuksissa. Ehkä näin oli tässäkin 
tapauksessa. Asian käsittelyn suurieleisyys ja -ää-
nisyys saattoi olla alemman sotilasarvon omaavan 
tutun tai puolitutun kantapeikon kateutta, kostoa, 
itsetehostusta tai ilkeyttä. Emme tunteneet järjes-
tysmiestä, mutta omasta komppaniastamme hän 
ei ollut.

Kiltaveli HARRI LINDROOS

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

Samppalinnan kesäteatteri sijaitsee tunnetun tuulimyllyn 
juurella.

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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Eräänä maanantaina oli viikko-ohjelmas-
sa  maastoharjoitus lentokentän maastossa 
alokkaiden kanssa. Kevät oli pitkällä, mutta 

tuolloin oli su-ma välisenä yönä satanut muuta-
man sentin räntälumen, mittarissa muutama aste 
plussaa ja aurinko paistoi, joten ei oikein innos-
tanut lähteä matalassa männikössä suoalueella 
liikkumaan.

Osa ryhmänjohtajista sopi, että mennään 
SS2:een hammaslääkärin vastaanotolle. Meitä me-
ni sinne aamupalan jälkeen 5-6 ryhmyriä; tarkas-
tuksen jälkeen takaisin komppaniaan, jossa vastas-
sa oli päällikkö. Tiukka kysymys "mitä tuli" ja kun 
vastaus oli "KPeetä", niin jokainen vuorollaan jou-
tui laittamaan varusteet kuntoon ja itse päällikkö 
lähti meitä kuljettamaan kohti harjoituspaikkaa.

Kuljetusvälineenä GAZ, ei mikään tilaihme, 
mutta kuitenkin me kaikki ahtauduimme sisä-
puolelle.

Kävi sitten niin, että kääntyessämme Van-
ha-Tampereentieltä vasemmalle Ruskontielle alkoi 
GAZin käynti uhkaavasti nikotella, ja lopulta sam-
mui kokonaan. Rullattiin vapaalla vieressä olleen 
Vihersaaren Nipan jousipajan viereen viheralueel-
le, GAZ:in konepelti ylös ja tutkimaan, että mikäs 
siihen nyt tuli.

Tutkittiin tuleeko sytytystulpille kipinää, onko 
johdot kunnossa, akun kaapelit kiinnityksineen 
katsastettiin. Sitten todettiin, ettei tule bensaa, 
mittari näyttää lähes täyttä, tankin korkki auki ja 
keinutettiin autoa, bensa hölskyi tankissa. Mikä 
on?

50 vuotta sitten autokomppaniassa

Ryhmyrit hammaslääkärissä

Siinä GAZ:in ympärillä hyöriessämme joku 
meistä oli huomannut,että kuljettajan jalkatilassa 
oleva polttoainehana oli kiinni-asennossa. Ja kun 
toimenpiteissämme oli aikaa saatu kulutettua so-
pivasti, niin ilmoitimme asiasta kuljettajana toimi-
neelle komppanianpäällikölle. Hana auki ja pitkä 
startti niin jopa nelisylinterinen sivuventtiilikone 
oli yhteistyökykyinen.

Pääsimme enemmittä ongelmitta määränpää-
hän, mutta kävi sitten niin , että harjoittelevat jou-
kot olivat jo tulossa pois maastosta odottamaan 
Vanaja-kuljetusta takaisin Sirkkalaan.

Meidän ei tarvinnutkaan osallistua tällä kertaa 
maastoharjoitukseen, joten hammaslääkärireissu 
oli tuottanut toivotun tuloksen.

Nyt yli 50-vuotta tapahtuneesta on tullut mie-
leen oliko bensahanan sulkeminen tarkoituksella 
tehty vai vahinko?

Kiltaveli KAUKO KASKINEN

Merivoimat rajoittaa ulkopuolisilta pääsyn Tu-
russa Heikkilän kasarmialueelle sekä sotilaskotiin 
perjantain 16.10.2020 jälkeen.

Elämme koronan aiheuttamaa poikkeusaikaa ja 
toimintasuunnitelmassa olevia tapahtumia peru-
taan ainakin seuraavasti:

16.12.2020 puuro/joulujuhla Heikkilän sotilas-

Koronan aiheuttamia peruutuksia.
kodissa jää pois ohjelmasta.

13.01.2021 Kiltailta Heikkilän sotilaskodissa 
jää pois.

Myös tammikuun lauluilta Kaarinan autokou-
lussa on peruutettu.

Tilannetta seurataan vuodenvaihteen jälkeen 
miten jatkossa menetellään.

ANTTI AHOLA



Kauniissa syyssäässä 18.9. iltapäivällä alkoi Raa-
sin leirialueelle, Johtolan pihalle , kaartaa toinen 
toistaan upeampia asuntoautoja- ja vaunuja etsien 
asemapaikkaa viikonlopun leirin viettoa varten.

Helin johdolla Saunojen piipuista alkoi savua 
nousta, ja Liisan toimesta keittiöstä tulvi kahvin 
tuoksua.

Kello 18.00 tismalleen iloinen puheensorina ja 
jälleennäkemisen riemu täytti Johtolan salin kun 
kokoonnuttiin tulokahville. Liisan mahtavat kinus-
kitäytekakut ja euranrinkelit oli katettu kukkien ja 
kynttilöiden kera pitkille pöydille. Olihan kyseessä 
45-vuotisjuhlaleiri.

Puheenjohtaja Sepon johdolla vietettiin hiljai-
nen hetki ja kynttilät sytytettiin Keijo Häkkiselle, 
Marja-Liisa Heinoselle ja Arja Saariselle, kaikki he 
olivat myös leiriläisiä ja nyt saaneet iäisyyskutsun 
viime leirin jälkeen.

Oli hienoa, että Kauko Saarinen jaksoi tulla 
piipahtamaan ja muutamalla sanalla kertoi leirin 

Raasin perheleiri 45-vuotta
historiasta. Hänen johdollaan nostimme kuohuvat 
45-vuotiaalle!

Tulokahvien jälkeen iltaa vietettiin saunoen, 
uiden, kalastellen, seurustellen, makkaranpaistoa 
tietenkään unohtamatta, pikkutunneille asti.

Lauantai-aamuuinnin sai tehdä tyynellä järvel-
lä, rauhallista ja kaunista.

Ja sitten kisailtiin: renkaanheittoa, golfia,tikan-
heittoa, ketjunheittoa..Jukka toimi kilpailujohtaja-
na ja kirjurina tarkan työn teki Minna.

Ja tietysti saatiin hernekeittoa! Liisa ja Hilkka, 
voileivätkin valmiiksi tehtynä, jotta korona saatiin 
pysymään mahdollisimman kaukana meistä!

Päiväkahvilla itse leivotut korvapuustit jne...
Naiset olivat nyt ahkerampia saunojia,oikein 

kolmessa vuorossa saunoimme, jotta taas turva-
välit säilytettiin.

Ja sitten koitti se palkintojenjako.
Jukka oli hankkinut palkintoja niin että kaikki 

voittivat!
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Lättykarnevaali kruunasi lauantai-illan. Kol-
mella muurikalla paistoivat äiti Roivas ja tyttäret 
ämpärillisen lättytaikinaa ja me muut saimme 
herkutella itse tehdyllä vadelma-mansikkahillol-
la kermavaahdon kera...voi että meillä kaikilla oli 
niin mukavaa...

On mahtavaa, että on tapahtumia killan toimin-
nassa, jonne voidaan tulla koko perheen voimin, 
jopa kolmen sukupolven voimin, ja jossa lapset ja 
nuoretkin viihtyvät aikuisempien seurassa.

Tapahtuman järjestäjille ja toimijoille parhaim-
mat kiitokset vaivannäöstänne! Kiitos myös Porin 
Prikaatille alueen käyttömahdollisuudesta.

Jäi tunne etten ollutkaan täällä ensimmäistä 
kertaa, enkä varsinkaan viimeistä. Kiitos!

RIITTA-LIISA VALPOLA

AJK Salo-Loimaan 
osaston syyskokous

Seppo Punna oli liikkeellä miehistönkuljetus Pasilla yhdessä 
neljän Suomalaisen sotilaan kanssa. Yllättäen rynnäkkökiväärin 
luoti tuli tuulilasiin, 7 mm panssarilasi kuitenkin kesti.

Kokous järjestettiin Loimaalla 8.9.2020 Veteraani 
Tuvalla.  Kokouksen alussa Kieku Oy:n toimitusjoh-
taja Juha Lehto piti esitelmän. Munapakkaamo on 
perustettu vuonna 2007. Toiminta on voimakkaasti 
kehittynyt ja laajennusta suunnitellaan, omaa suur-
ta tuotantokanalaa Säkylään 23 hehtaarin tontille.

Osaston puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valit-
tiin  Voitto Suvila Loimaalta, varapuheenjohtajaksi 
Jorma Lehti Salosta ja sihteerinä jatkaa Ari Laak-
sonen. Osaston edustustajiksi pääkillan hallituk-
seen valittiin Jorma Lehti ja Lassi Suvila Salosta 
sekä Voitto Suvila ja Tapani Åhlman Loimaalta. 
Kiltamestarina jatkaa Onni Sarjomaa.

Kokouksen päätteeksi kuultiin Seppo Punnan 
esitelmä rauhanturvatyöstä Kroatiassa. Esitelmä 
oli todella mielenkiintoinen, merkittävä työmaa 
Suomalaisten rakennuspataljoonalla.

VOITTO SUVILA

 

 
    
 

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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• 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.

Uudistuneet 
ylelliset Volvot. 

Nyt  
koeajettavana.

Volvon isot 90-sarjan mallit ovat uudistuneet. Ne ovat entistä houkuttelevampia ja 
 kilpailukykyisempiä. Koko malliston saa nyt sähköistettynä: lataushybridien rinnalla on aina 
tarjolla kevythybridivaihtoehto. Muutokset näkyvät niin voimansiirroissa, muotoilussa kuin 

sisätiloissa. Etu- ja takaosan ilme on nyt entistä dynaamisempi. 
Tervetuloa koeajolle!

Uudistunut Volvo V90. 
Huippuvarusteltu Volvo V90 D3 Inscription Edition aut. nyt 49 933 €.

Volvo V90 D3 Inscription Edition aut. alkaen: autoveroton hinta 41 400 €, autovero 8 533,09 €, toimituskulut 600 €, 
kokonaishinta 50 533,09 €. EU-yhd 5,9 l/100 km, CO2 154 g/km. 
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Autojoukkokiltojen Liitto ry:n sääntömääräiset
liitto- / vuosikokoukset 
Kokoukset järjestettiin 26.9.-20 Nokialla Siuran 
kylässä järvenrannalla vanhassa myllytuvassa, jos-
sa 100 vuotta sitten myllymatkaajat voivat yöpyä. 
Kiltajäsen Ahti Saari esitteli paikan.

Kokouksessa oli 16 osallistujaa joista kolme Tu-
rusta Antti Ahola, Arto Wallenius ja Voitto Suvila.

Kuvassa keskellä 
Heimo Yrjönsalo, jol-
le luovutettiin Ben-
siinihusarin miekka 
vuodeksi. Heimo on 
kahdeksas jolle se 
on myönnetty.

Vuoden 2021 puheenjohtajaksi valittiin Timo 
Pohjola ja sihteeriksi Heimo Yrjönsalo, jotka jatka-
vat. Taloudenhoitajaksi valittiin Heimo Yrjönsalo. 
Uuteen vakanssiin, materiaalinhoitajaksi,valittiin 
Tapio Kaakkolammi. Turun osaston varsinaiseksi 
edustajaksi hallitukseen valittiin Seppo Punna.

Ensivuoden kokouspaikaksi valittiin Oulu.
Teksti VOITTO SUVILA, kuva ANTTI AHOLA 

Merkkisadetta 
Alastarolla, 
12.9. myönnetyt 
ansiomerkit 
luovutettiin 6.10.  
Kuvassa Juhani 
Suominen ho-
peamerkki, Tapa-
ni Vuolle, Samuli 
Huhtala ja Rauno 
Alm (puuttuu 
kuvasta) prons-
simerkki. Kuva 
Kalevi Suvila.
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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



Heikkilän sotilaskotisisaret tutustumassa Kotirinta-
manaisten muistokivellä, missä itse olin kertomassa 
kiven hankinta matkan Maskun Humikkalasta Turun 
Tähkäpuistoon Henrikin kirkon viereen.

 Kiltamestari ANTTI AHOLA

Sotilaskotisisaret 
muistokivellä
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Killan entisen puheenjohtajan Keijo Häkkisen siunaustilaisuus pidettiin hänen kotikaupungissaan Naantalissa. Koronamääräykset 
rajasivat saattoväen määrää.  Paikalla oli kuitenkin mm. killan lippu. Killan seppeleen laski killan puheenjohtajisto.



Kokouksen päätöksiä
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Autojoukkojen Turun Killan hallituksen jär-
jestäytymiskokous pidettiin 13.10.2020 
Kaidanojan Kartanossa Pöytyän Yläneellä. 

Kokouspaikka oli tehty pois käytöstä jääneestä 
Yläneen vanhainkodista. Paikka oli viihtyisä, ruo-
ka hyvää ja kokoustilat olivat todella hyvät pitää 
kokousta. 

Kokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 
2021. Hallitus päätti valita I varapuheenjohtajaksi 
Markku Laineen Uudestakaupungista ja II varapu-
heenjohtajaksi Arto Walleniuksen Raisiosta.

Toiminnanjohtajana jatkaa Björn Ahti Kaarinas-
ta, rahastonhoitajana Mauno Lindgren Kaarinasta 
ja sihteerinä Ari Laaksonen Loimaalta. Toiminnan-
johtajan varahenkilönä toimii Antti Ahola Turusta.

Kiltamestareiksi valittiin seuraavat kiltaveljet:
Antti Ahola, Turusta, joka toimii vetäjänä. 
Kauko Kaskinen Turusta, Eero Huisko Lieto ja 

Henry Haarala Turusta. Porista valittiin Jukka Ran-

tanen, Jukka Männistö ja Kauko Saarinen. 
Salo ilmoittaa oman henkilön seuraavassa hal-

lituksen kokouksessa ja Loimaalta valittiin Voitto 
Suvila.

Lipunkantajiksi valittiin Markku Laine Uudes-
takaupungista ja Arto Wallenius Raisiosta sekä va-
ralle Lauri Hintukainen Ruskolta ja Seppo Punna 
Pyhärannasta.

Lehtitoimikuntaan valittiin seuraavat kiltaveljet:
Esko Kujanpää, päätoimittaja, Lassi Suvila Salo, 

Markku Laine Uusikaupunki, Björn Ahti Kaarina, 
Arto Wallenius Raisio, Ari Laaksonen Loimaa, Antti 
Ahola Turku, Antti Joutsela Turku, Kauko Kaskinen 
Turku, Mauno Lindgren Kaarina, Seppo Punna Py-
häranta, Marja Hautalahti (naistoimikunta) Turku, 
Voitto Suvila Loimaa ja Kauko Saarinen Pori. 

Matkailutoimikuntaan valittiin seuraavat kilta-
veljet:

Antti Ahola, puheenjohtaja Turku, Seppo Pun-



Porin osaston 
syyskokouksen infoa
Osaston syyskokous pidettiin Porissa 7.9.2020 
Porin Autoteknillisen Yhdistyksen toimitiloissa ja 
läsnä oli 16 kiltaveljeä. Osaston puheenjohtajaksi 
valittiin Kauko Saarinen ja hallituksessa erovuoroi-
sina olevat Yrjö Kaasalainen, Jukka Männistö, Ilpo 
Päivömaa, ja Keijo Viinanen valittiin uudelleen. 
Keskusteltiin tämän vuoden Raasin perheleirin 
järjestelyistä, puheenjohtaja Seppo Punna hoi-
taa yhteistyön Prikaatin kanssa, Jukka Männistö 
kilpailutoiminnan, Heli Lintunen avustaa leirille 

saapumisessa ja ruokailut hoidetaan samoin kuin 
vuonna 2019, kun Kauko Saarinen on estynyt tu-
lemaan Raasiin. Seppo Punna ja Antti Ahola ker-
toivat Killan tulevasta toiminnasta. Vuoden 2021 
toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. 
Kiltaveli Timo Hörkölle ojennettiin hänelle myön-
netty Kilta-ansiomitali.

Kauko Saarinen kertoi kahdesta erilaisesta 
työmatkasta junalla Neuvostoliitossa ja Venäjäl-
lä. Molemmat matkat tein yksin Suomesta. Asen-
nuksen valvonta ja käyttöönoton valmistelumatka 
Moskovasta Kotlakseen 15 – 25.5.1988, joka sijait-
see Arkangelin hallintoalueella. Tehdyn tarjouk-
sen neuvottelumatka Pietarista Skegezhaan 11 – 
13.5.1995, joka sijaitsee Murmansk radan varrella 
Kuhmon korkeudella. 

KAUKO SAARINEN
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na Pyhäranta, Kauko Kaskinen Turku, Voitto Suvi-
la Loimaa, Jorma Lehti Salo, Kauko Saarinen Pori, 
Marja Hautalahti (naistoimikunta) Turku ja Jukka 
Männistö Punkalaidun.

Liikenne- ja koulutustoimikuntaan valittiin seu-
raavat kiltaveljet:

Heikki Mämmi, puheenjohtaja Turku, Yrjö S. 
Kaasalainen Harjavalta, Eero Huisko Lieto, Antti 
Ahola Turku, Teuvo Hakakoski Pori, Timo Lehtonen 
Turku, Heikki Mäki Loimaa, Voitto Suvila Loimaa, 
Heikki Antola Säkylä ja Seppo Punna Pyhäranta.

Perinnetoimikuntaan valittiin seuraavat kilta-
veljet:

Tapani Kaukovalta puheenjohtaja Pöytyä, Kau-
ko Saarinen Pori, Kauko Kaskinen Turku, Paavo 
Mäkimattila Loimaa, Jari Krouvila Masku, Raimo 

Tapahtumauutiset
Koskinen Turku, Onni Sarjomaa Halikko, Heikki 
Mämmi Turku ja Antti Joutsela Turku.

Porin osaston puheenjohtajana on Kauko Saa-
rinen.

Salo – Loimaan osaston puheenjohtajana on 
Voitto Suvila Loimaa ja varapuheenjohtajana Jor-
ma Lehti Salo. 

Naistoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Marja 
Hautalahti Turku.

Lisäksi killan internet – sivuvastaavasta tulee 
tarkempaa tietoa lähitulevaisuudessa. Nykyinen 
vastaava Antti Joutsela on luopumassa tehtävästä 
ja hänellä on katsottuna seuraaja tehtävään.

Kokouksen päätteeksi oli mahdollisuus mennä 
saunomaan ja sen jälkeen oli luvassa jotain pientä 
suolaista.

Terveisin SIHTEERI



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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Liity joukkoomme! Katso tarkemmin s. 29

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net
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Kiltaveli Hannu Ruohosen pohjoisen matka 
Utsjoelle kulki myös Suomussalmen ja siel-
lä Raatteen Portin kautta. Tutustuessaan 

paikkoihin siellä, hän kuuli tarinan, jonka oli 
kertonut 2019 kesällä eräs vanha mies.

Juttu meni kutakuinkin seuraavaan tapaan.
Talvisodan alkupäivinä lensi venäläinen lento-

kone Suomussalmen ylitse Suomeen päin, kohta 
pärähti suomalaisen konetuliaseen sarja kohti ko-
netta, joka saikin osuman, moottorin käynti alkoi 
pätkiä ja se lakkasi käymästä kokonaan.

Lentäjä onnistui kuitenkin kääntymään tulos-
uuntaansa ja suorittamaan hallitun pakkolaskun 
järven jäälle. Lähistöllä hiihdellyt pikkupoika 
huomasi tapauksen ja kiiruhti paikalle. Lentäjä 
kyseli pojalta kotia ja löytyykö sieltä suksia.

Poika osoitti kädellään kohti kotia ja kertoi 
suksiparinkin löytyvän. Poika lähti hiihtämään 
edellä ja lentäjä tarpomaan lumessa perästä. 
Kotitalolle päästyään lentäjä otti sukset äidin 
vastusteluista ja selittelyistä huolimatta. Sukset 
olivat ainoa kulkuväline, joilla kauppareissu voi-
tiin suorittaa, tuo kilometrien mittainen taipale. 
Mutta ei auttanut, sukset lähtivät vieraissa jalois-
sa ulkomaille.

Jonkin ajan kuluttua talolle saapui taas ulko-
maalaisia ja he palauttivat sukset,vieläpä mäys-
timeen oli narulla sidottu paperikäärö täynnä 
ruplia.

Kertoja, tämä vanha mies ilmoitti, minä olen 
se pikkupoika.

Arvaappa vaan huomasiko henkilökunta tal-
lentaa livenä papan kerronnan?

Koska Hannu Ruohosen ruskamatka kulki osin 
samoja latuja kuin meidänkin, niin kuulin tämän 
heti tuoreeltaan. Halusin vähän tarkistella asioi-
ta tapauksesta Raatteen Portista ja niinpä soitin 

Sota-ajan kummallinen juttu
sinne. Puhelimeen vastasi Reima Haapoja, joka 
asian kuultuaan lupasi lähettää asiasta tiedot. Ja 
tulivat tosi nopeasti.

Tällaisen raportin sain:
”Neuvostoliittolainen lentäjä kapteeni Sokolov 

lensi 2-tasoista Polikarpov I-15bis hävittäjälento-
konetta 3.12 .1939 Suomussalmella Kiantajärven 
yläpuolella.

Kun hän lähti seuraamaan Kuusamoon me-
nevää tietä kuului konetuliaseen päräys ja kohta 
alkoi koneen moottori pätkimään ja lopulta sam-
mui kokonaan.

Lentäjä sai koneen liitämällä laskettua Kianta-
järven ohuelle jäälle. Kone sai pieniä vaurioita ja 
upposi jonkin ajan päästä järven pohjaan.

Kapteeni Sokolov meni ensimmäiseen maata-
loon ja pyysi suksia lainaksi, mutta hän ei saanut 
niitä. Mentyään toiseen taloon hän sanoi otta-
vansa sukset, mutta lupasi, että ne palautettai-
siin kyllä takaisin. Noin 2-viikon päästä sukset 
palautuivat neuvostoliitolaisen partion toimesta 
ja mäystimeen oli laitettu vielä paperipussissa 
ruplia. Kapteeni Sokolov piti lupauksensa.

Moottori nostettiin puolustusvoimien ja yksi-
tyisten ansiosta v 2018 Kiantajärvestä, ja moottori 
oli säilynyt pohjasedimentissä täysin alkuperäi-
senä. Moottori pyörii ja sen saisi käyntiinkin jos 
löytyisi tiettyjä puuttuvia osia.

Moottori on 9-sylinterinen 30-litrainen Shevt-
sov M-258 tähtimoottori teholtaan 775 hv.

Kiantajärvi sijaitsee Suomussalmella, pinta-ala 
noin 190 neliökilometriä,

Järvi on pohjoisosastaan 2-haarainen ja sen 
itäisimmät osat ulottuvat noin 2 km:n päähän 
Venäjän rajasta.

KAUKO KASKINEN,
jonka tiedot Hannu Ruohoselta ja  
Raatteen Portin Reima Haapojalta
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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...



Talvisodan rauhan raja oli piirretty paksulla 
kynällä isomittakaavaiseen karttaan. Sotavoi-
malla uhkaamalla. Neuvostoliitto tulkitsi ra-

jankäyntiä itselleen edullisella tavalla. Siinä meni 
mm. Enson tehtaat.

Rauhan tultua Pravda ja Tass haukkuivat vuo-
ronperään meitä. Uusia vaatimuksia tuli koko ajan. 
Neuvostoliitto laski, että menetetylle alueelle kuuluu 
70 veturia ja 2000 junavaunua. Ja annettava oli.

Suomi yritti apua joka suunnalta. Aseita ei myy-
nyt kukaan. Saksa takavarikoi Narvikin satamaan 
Suomen Amerikan apua Talvisodassa, mm. 1000 
Ford-kuorma-autoa.

Molemmat suurvallat estivät meitä liittoutumasta 
Ruotsin kanssa. Ruotsi sentään auttoi meitä Salpa-
linjan rakentamisessa.

Neuvostoliitto vaati itselleen Petsamon nikkeliä. 
Kaivoksen toimilupa oli brittiläis-kanadalaisella yh-
tiöllä, joten Neuvostoliitto ei tohtinut käyttää suoraa 
asevoimaa, vaan yritti uhkailemalla.

Petsamon kautta saatiin vietyä Amerikkaan 
metsäteollisuuden tuotteita ja tuotua välttämättö-
miä tarvikkeita. Kesäkuussa Neuvostoliitto miehitti 
Baltian maat.

Päästiin kesäkuuhun -40. Saksan sodanjohto to-
tesi, ettei Britanniaa voitu voittaa eikä se suostunut 
rauhaan. Täytyy lyödä Neuvostoliitto ennen kuin 
Amerikka tulee sotaan mukaan. Siihen suunnitel-
maan sopi Suomi maantieteellisen asemansa perus-
teella. Hitler käski rohkaista  suomalaisia.. Kenraalit 
käskivät pitämään kiirettä, sillä siellä on parhaillaan 
Neuvostoliiton hyökkäyksen uhka. Saman oli myös 
Suomen tiedustelu havainnut ja marsalkka esitti 
osittaista liikekannellepanoa. Sillä kertaa presidentti 
Ryti ei suostunut. Vasta paljon myöhemmin on saatu 
selville, ettei hyökkäys sillä hetkellä ollut ilmeinen.

Ensimmäinen merkki Saksan suunnanmuutok-
sesta oli, kun miehitetyn Tanskan Madsenin ase-
tehdas ilmoitti, että teidän Talvisodan aikainen ti-
lauksenne on valmis. Siinä on 50 ilmatorjuntatykkiä 
tarvikkeineen. Mistäs nyt tuulee, miettivät ne, jotka 
saivat asiasta tietoa.

Sitten tänne saapui Göringin lentäjätoveri eversti-
luutnantti Veltjens, ja pyysi Norjassa oleville sotilaille 
kauttakulkuoikeutta Suomen kautta. Ensiksi loma-

kuljetuksia ja myöhemmin muutakin. Vastineeksi 
saatte ostaa meiltä aseita. Tuohon kohtaan kerrotaan 
puolustusministeri Walldenin mutisseen: ”Synkim-
mistä synkimmällä taivaanrannalla voin nähdä pie-
nen valonkajastuksen.” Niin syvä oli ahdinko.

Koska vuoden -40 olympialaiset oli peruttu, 
pidettiin Stadionilla kolmimaaottelu Suomi-Ruot-
si-Saksa. Aitioon oli tuotu sotasairaaloiden potilaita. 
Sisään marssiva Saksan joukkue teki täyden kun-
nianosoituksen Talvisodan haavoittuneille. Muut 
tekivät perässä.

Suomalainen lehtimies kysyi Saksan joukkueen 
johtajalta, että kuinkas te nyt näin teitte, vaikka olet-
te liitossa Neuvostoliiton kanssa. Saksan joukkueen 
johtaja ei saanutkaan pidettyä suutaan kiinni, vaan 
alkoi vuolaasti ylistää Suomen taistelua Talvisodas-
sa. Koska se oli saksalaisen sanoma, se uskallettiin 
lailittaa lehtiin. Kansan itsetunto nousi.

Päästiin marraskuuhun -40, kun Molotov saapui 
Berliiniin ja vaati vuoden -39 sopimukseen vedoten 
vapaita käsiä Suomen asian loppuun saattamiseksi. 
Hitler kierteli ja kaarteli, kun ei voinut korttejaan 
paljastaa. Kaksi päivää Molotov jankutti. Sanoi lo-
pulta, että kyllä Suomi itsenäisyytensä pitää saa. Sen 
täytyy kuitenkin olla yksi Neuvostoliiton vaikutuspii-
rissä, ja Saksan joukkojen on poistuttava Suomesta. 
Neuvostovastaisen mielialan on Suomessa loputta-
va. Paraskin puhuja.

Ihme kyllä, Molotov ei mitenkään puuttunut Suo-
men Saksasta ostamiin aseisiin. Suomen puolustus-
kyky oli jo sillä hetkellä merkittävästi parantunut.

Lopulta Hitler sanoi, ettei halunnut sillä hetkellä 
uutta sotaa Itämeren piirissä. Se asia annettiin vuo-
taa suomalaisten tietoon.

Raivostunut Molotov palasi Moskovaan. Kevät-
talvella Neuvostoliiton painostus hiljalleen lieveni. 
Kun suurlähettiläs Paasikivi keväällä luopui tehtä-
västään, niin Stalin oli hänelle jopa ystävällinen. Myi 
Suomelle vielä huomattavan viljaerän. Mutta arpa 
oli jo heitetty. Mitäpä muutakaan olisimme voineet.

MARKKU LAURINEN
Sotahistorian harrastaja

Kirjoitus perustuu muiden lähteiden lisäksi Pekka Visurin 
kirjassa oleviin Berliinin neuvottelujen pöytäkirjoihin.

Suomen kohtalon hetkiä marraskuussa 1940
80 VUOTTA SITTEN
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Kiltaveli Kauko Saarinen kirjoitti edel-
lisessä Vetoakselissa toiminnastaan 
Siperiassa. Nyt hän jatkaa kertomus-
taan.

Seuraavan kerran lähdin Bratskiin 
keväällä 1975 Repolan sähkötek-
nikon kanssa. Lähtöpäivänä meil-

lä oli talomme ensimmäisen kerran 
myynnissä lehti-ilmoituksessa, tämä 
on esimerkki siitä miten matkamiehen 
tulee joskus hoitaa asioitaan. Menim-
me Helsingistä Moskovaan junalla, 
Vainikkalassa vaunuun tuli naistulli 
ja tutki isoa laukkuani, jossa oli eri-
laisia tehtaalle vietäviä tarvikkeita. 
Niistä oli kaikista kuitenkin Repolan 
tekemät paperit. Penkominen jatkui 
Viipuriin asti löytymättä mitään kiel-
lettyä, rahan vaihtaminenkin meinasi 
Viipurin asemalla jäädä tekemättä. 
Kiertelimme koko päivän saattajan 
kanssa Moskovassa ja haimme evästä hotellin ra-
vintolan keittiöstä. Illalla suora lento Irkutskiin ja 
edelleen Bratskiin jossa pikkupussilla hotelli Tai-
gaan, matkamme kesti ilman yöpymistä lähes 2 
vuorokautta.. Majoituimme tällä kertaa hotelliin 
muutamaksi päiväksi kun asuntolassa oli tilan-
puutetta. 

Kuviot tehtaalla oli samat kuin edellisen mat-
kani aikana eli tuotannon ajo oli jaksottaista eri 
syistä ja vikoja oli siellä täällä ja niistä tehtiin 
aina AKTI (pöytäkirja). Laitteita ajettiin paljon 
käsiajolla, rajakytkimiä oli otettu pois käytöstä, 
latoimella arkkien siirtohihnoja oli jatkettu haka-
silla kuten meillä ennen vanhaan tappurin käyt-
töhihna, turvallisuudella ei ollut käytännöllisesti 
mitään merkitystä. Yleensä hyvännäköiset osat, 
ohjauspulpettien käyttöpainikkeet ja lamput oli 
otettu parempiin käyttötarkoituksiin. Kierrelles-

säni tehtaalla eri osastoilla niin osuin ”suunnittelu-
toimistoon”, jossa nainen piirsi sitomakoneen osia 
millimetripaperille hakaviivainta käyttäen ja osia 
mauserilla mitaten. En tiedä kuinka hyvin onnistui 
kun sitomakone on Kanadassa valmistettu tuuma-
mitoituksella ja materiaalina on käytetty erittäin 
hyvin kulutusta kestävää seosterästä. Meillä oli 
tehtaalla käytössä iso ”toimistohuone”, jossa oli 
yksi työpöytä ja muutama tuoli. Täältä toimistolta 
näkyi usein aamuisin kun tehtaalle tuotiin koppi-
kuorma-autolla vankityövoimaa.

Bratskin alueella oli yksi maailman suurimmista 
alumiinitehtaista. Sähkö alueelle saadaan suuresta 
vesivoimalasta, jonka turbiinisali on 500 m pitkä ja 
siinä oli 18 turbiinia, mutta kaksi oli tulossa lisää. 
Veden korkeusero on yli 100 m ja padon päällä 
kulkee maantie sekä Siperia rautatie. Vesi johde-

 Braskin ensimmäinen rakennus vartiotorni.
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taan turbiiniin dia. 10 m putkea pitkin. Voimalan 
teho on 4,5 miljoonaa KWh eli yli 100 kertaa Har-
javallan voimalaitos. Voimalaitoksen yläpuolella 
on erittäin suuri tekojärvi n. 60 x 100 km ja pa-
don pituus n. 5 km, tämä vaikuttaa Bratskin alueen 
lämpötilaan lämmittävästi. Vierailumme voima-
laitoksella oli tosi vaikuttava nähdä jotain suurta 
paikan päällä.

Saimme tehtaalta päivärahaa ruplina, mutta 
niitä en kuitenkaan pystynyt kuluttamaan, ja kun 
tehtiin vähän tuota kauppaakin. Repolan kontto-
ri Moskovassa vaihtoi ruplat markoiksi koska he 
tarvitsivat niitä toiminnassaan. Periaatteena oli 
kuitenkin, ettei saanut vaihtaa enempää kuin mi-
tä sai päivärahaa.

Repolan terveydenhoitaja teki meille tarvittavat 
rokotukset ja mukaan saimme ensiaputarvikkeita 
ja penisilliiniä käyttöohjeineen mahdollisten pien-
ten tulehdusten hoitamiseen. Terveydenhuolto ei 
ollut Bratskissa ehkä kaikkein paras mahdollinen 
kun mielestäni pirtukaan ei auta kaikkiin vaivoi-
hin. 

Täällä ei ollut paljon harrastusmahdollisuuksia 
muuta kuin käydä paikallisten kanssa metsästä-
mässä tai kalastamassa, mutta näissä oli se ongel-
ma, että niistä tuli helposti juopottelureissuja. Mo-

net löysivät ystävän ja näin saivat ajan kulumaan 
eikä koti-ikäväkään alkanut niin helposti vaivaa-
maan. Samojen katujen kulkeminenkin edestakai-
sin alkoi tympäisemään, toripäivinä torilla näki 
myytävän karhun taljoja ja sian päitä. Venäläiset 
ovat vapaa-aikana ystävällisiä ja vieraanvaraisia, 
seurustelupöytään katetaan rasvaista venäläistä 
makkaraa, suolakurkkuja, leipää ja votkaa. Tällä 
matkalla kävimme kaksi kertaa saunassa, jonne 
olimme toimittaneet edellisellä kerralla kiukaan. 
Viimeisenä iltana Kombinaatti järjesti meille läk-
siäiset.

Minun ja sähköteknikon kotiinpaluu lähdön 
kanssa oli ongelmia kun olimme asuneet hotellissa 
ja passit oli toimitettu hallinto keskukseen Irkuts-
kiin. Lähdimme Bratskista ilman passeja ja saim-
me ne Irkutskissa monien vaikeuksien jälkeen, kii-
tos saattajallemme. Pääsimme jatkamaan matkaa, 
lennolla Moskovaan tehtiin välilasku Omskissa ja 
täällä meidät saatettiin erilliseen turisteille tar-
koitettuun huoneeseen. Tällä matkalla meitä oli 
useampi palaamassa Suomeen. Yövyimme Mos-
kovassa ja lento Helsinkiin illalla, joten meillä oli 
taas aikaa tutustua Moskovaan, Helsingissä meitä 
oli taksi vastassa ja Poriin saavuimme vähän ennen 
puoltayötä.

Nämä Bratskin komennukset opettivat erittäin 
paljon asioiden käsittelemistä, aina 
pitää kuunnella vastapuolen mie-
lipiteet ja muodostaa oma kanta 
vasta tämän jälkeen sekä antoi var-
muutta tulevien teknisien ratkai-
sujen tekemiseen. Näiden pitkien 
Neuvostoliiton/Venäjän komen-
nusten jälkeen moni on alkanut 
juoda viinaa, tuonut mukanaan 
matkalta ”nahkaselkäisen sanakir-
jan” tai muuttanut näkemyksiään ja 
mielipiteitään, jää lukijan arvioita-
vaksi mitenkähän minun kävi. Tein 
Venäjälle vuosien varrella paljon 
erilaisia työmatkoja aina vuoteen 
2000 eläkkeelle jäämiseeni saakka. 
Svetogorskin ja Imatran keskusten 
välinen etäisyys on vain n. 5 km, 
mutta nämä olivat aivan kaksi eri 
maailmaa. Matkoilta tuli myös per-
hetuttuja ja vierailimme toistemme 
luona ja lähetimme kirjeitä kun ei 
ollut tuota nettiä vielä silloin.

KAUKO SAARINEN

Kalastajakylä jossa kävimme ajelulla.
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oikein myötämielinen komennuksiini rusahtele-
vista äänistä päätellen. Siis asiaa täytyy kerrata. 
Tämä ajelu A-Fordilla oli minulle hieno kokemus, 
kiitokset siitä kv:t Veikko ja Jari Mäelle.

Jari Mäellä on tallissaan toinenkin, ei ihan 
tavallinen auto; tuttavallisesti Lontoon Taksi, vi-
rallisesti papereissa lukee Carbodies Taxi/hirecar 
vm. 1991. Moottorina 2,7 l Nissan Diesel. Sain 4.6 
käydä Jari Mäen kanssa pienellä koeajolenkillä ko 
autolla.

Kyllä koronavirus nyt sai kerrankin kunnon 
kyytiä!

KAUKO KASKINEN

Tämä kirjoitus ei ala juhla-
vasti sanoilla "jo muinaiset 
roomalaiset" vaan aivan ar-
kisesti.

Asioidessani kv. Jari 
Mäen kanssa bussin vuok-
rauksen merkeissä hän eh-
dotti, että poikkeaisin talliin 
sisälle katsomaan jotain.

Se jotakin paljastui vm. 
1931 A-Fordiksi, jollaisella 
hänen pappansa aikoinaan 
oli autoilun aloittanut.

A-Ford oli upeassa kun-
nossa ja takapenkillä oli pari 
"pyttyä", jotka se oli voitta-
nut entisöinti kisassa. Mie-
lessäni alkoi kyteä ajatus, 
että olisi hienoa jos joskus pääsisi tuollaisen rattiin. 
Kysäisin Jarilta, onko Voortti käyntikunnossa. Ko-
keiltiin, ei toivottua tulosta, vaikka ajamalla se oli 
sinne tuotu. Siinä puheltiin Jarin kanssa ja sovit-
tiin, että voisin parin kaverin kanssa koittaa asiassa 
auttaa. Näin tapahtui, lue Vetoakseli 1/2020 s. 11.

Käynnistysavut tehtiin sillä puheella, että au-
tolla myöskin käydään ajamassa ja se tapahtui 2.7. 
Mukaan haettiin auton omistaja kv. Veikko Mäki 
ja näin me ajeltiin muutaman kilometrin pituinen 
lenkki minun saadessani toimia kuljettajana. Vaik-
ka 1960-luvun alkupuolella autokoulussa suorit-
taessani kuorma-autokorttia joutui opettelemaan 
kaksoiskytkennän, niin A-Fordin vaihteisto ei ollut 

Kiltaveljien  hiekkalaatikkoleikkejä

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
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Raija Oranen

Toinen mies
Otava, ISBN 978-951-1-2563-0, 411 sivua

Pyysin lokakuun alussa päätoimittajaa ehdotta-
maan uutta kirjaa arvioitavaksi ja muutaman päi-
vän kuluttua Esko soitti ja ehdotti tätä Raija Orasen 
tuoretta teosta TOINEN MIES. Hetken luulin, että 
kyseessä on kirjailijan mahdollinen uusi aviomies, 
mutta onneksi ei.

Suosikkikirjailijani on ryhmänsä kanssa tutus-
tunut Risto Rytin elämään päiväkirjojen, kirjeen-
vaihdon ja historiantiedon kautta ja antaa taas 
lukijoilleen mahtavan lukuelämyksen ja runsaasti 
faktatietoa.

Risto Ryti syntyi 3.2.1889 Huittisissa. Koti oli 
pitäjän mahtitiloja. Äiti Ida ja isä Evert olivat mo-
nessa mukana olevia pitäjän vaikuttajia. Vanhem-
mat totesivat Risto-pojan olevan pienen kokonsa ja 
kevyen rakenteensa takia sisarusparvesta erottuva 
”lukutoukka”.

Äidin mielestä Ristolle oli varmuuden vuoksi 
hankittava kotiopettaja, ettei hän joutuisi kiusatuksi 
pienen kokonsa vuoksi jo kansakoulussa.

Huittisten kansanopiston johtaja saikin tehtä-
väkseen valmentaa poika oppikoulukelpoiseksi. 
Opettaja onnistui tehtävässään todella hyvin, ja 
Risto pääsi 10-vuotiaana suoraan Porin klassillisen 
lyseon toiselle luokalle. Äiti ja isä olivat arvostaneet 
oikein poikansa taipumukset ja Riston todistukset 
osoittivat sen tasalaatuisuudellaan, sillä keskiarvo 
todistuksissa pysytteli kympin tuntumassa vuodesta 
toiseen.

Risto hakeutui Helsingin yliopistoon opiskele-
maan oikeustiedettä ja valmistauduttuaan varatuo-
mariksi perusti Raumalle asianajotoimiston, jonka 
ensimmäisiä asiakkaita oli Suomen suurin maan-
omistaja ja tosi varakas poikamies Alfred Kordelin, 
jonka uskottuna asianajajana Risto Rytistä tuli tun-
nettu ja arvostettu juristi, joka sai tehtäväkseen myös 
päämiehensä testamentin ja sen valvonnan. Pesän 
varat olivat kuulemma suuremmat kuin A. Nobelin 
Ruotsissa.

Taitavaksi todettu lakimies siirtyi pian Helsinkiin, 
jonne perusti opiskelukaverinsa Eric Serlachiuksen 
kanssa uuden toimiston, jota he kutsuivat kotoises-
ti lafkaksi. Yhtiömies Ericin sisar Gerda Serlachius 
kutsuttiin lafkaan konttoristiksi ja sihteeriksi hoita-
maan paperityöt ja arkistoinnit.

Gerda oli taitava työssään ja säteilevä olemuksel-
taan. Risto ihastui ja rakastui tähän seurapiirikau-

nottareen. Gerda oli spiritualisti, jonka vakaumuk-
sen mukaan maanpäällisen elämän tarkoituksena 
on henkinen kasvu, rakkauden lain sisältäminen ja 
toteuttaminen. ”Jumala on kaiken isä, ihmisten vä-
lillä vallitsee veljeys ja sielu on kuolematon.”

Juristi-puolisokin hyväksyi periaatteen, että jollei 
ihminen joudu vastaamaan teoistaan   tässä maail-
massa, hän kohtaa ne henkitasolla tai mahdollisesti 
uudessa maanpäällisessä inkarnaatiossa.

Isoja asioita hallitseva huippujuristi houkuteltiin 
politiikkaan ja niinpä hänestä tuli Edistyspuolueen 
kansanedustaja, jonka ura oli vahvassa nousukiidos-
sa. Hänen taitoihinsa luotettiin ja häntä tarvittiin 
kaikkialla, missä arvostettiin järkeä,arvostelukykyä, 
korkeaa moraalia ja isänmaallisuutta.

Vuonna 1920 valtionvarainministeriksi ja edel-
leen 1924 vain 35-vuotiaana Risto Ryti valittiin Suo-
men Pankin pääjohtajaksi, viisitoista vuotta myö-
hemmin pääministeriksi vastoin tahtoaan, koska 
viihtyi hyvin unelmatyössään  Suomen Pankissa 
etäämpänä politiikasta.

Kun syksyllä 1939 Neuvostoliitto teki provokaati-
on eli Stalinin käskystä pommitti omiaan Mainilassa 
(käsky löydetty myöhemmin Venäjän sota-arkistos-
ta) Suomi oli joutunut jälleen kerran sotaan ”idän 
jättiläistä” vastaan.

Seuraava ovi oli jo raollaan, ja tuore pääminis-
teri oli itsestään selvä ehdokas seuraavaksi presi-
dentiksi. Tuo nimitys tulikin eteen varsin pian, kun 
välirauhan ehdot allekirjoittanut Kyösti Kallio kirosi 
kätensä, joka oli tuohon paperiin nimensä piirtänyt. 
Hän halvaantui ja lyyhistyi Marskin syliin Helsingin 
rautatieasemalla.

Ryti ja Kallio olivat ystäviä ja kunnioittivat toi-
siaan puolue-eroistaan huolimatta Isänmaan ystä-



Tervetuloa syömään!
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vinä. Heillä oli sama päämäärä: Suomen kansan ja 
tasavallan säilyminen.

Kirja ei ole kronologinen historian kulkua kä-
sittelevä vuosilukujen ja päivämäärien luettelo. Se 
on kertomus Suurmiehen pään sisällä tapahtuvasta 
ajatusvirrasta.

Meillä kotona puhuttiin harvoin politiikasta lap-
suudessani, mutta muista kaksi nimeä, jotka mainit-
tiin: Risto Ryti ja Ralf Törngren olivat miehiä, joihin 
isäni luotti.

Onneksi Risto Rytin päiväkirjat ja kirjeenvaihto, 
joihin Raija Oranen on tarkasti perehtynyt, antavat 
meille mahdollisuuden tutustua ”vaaran vuosien” 
haasteisiin, jolloin tulevaisuutemme oli koko ajan 
”veitsen terällä”.

Tunnustan olevani tyypillinen pullamössösuku-
polven edustaja, joka tarvitsee tämän kirjan anta-
maa tietoa ymmärtääkseen mitä kaikkea se onkaan 
vaatinut, että me elämme nyt kaiken hyvän kes-
kellä, vaikka viimeisten viiden vuosisadan aikana 
maamme on ollut sata vuotta sodassa itänaapurin 
valtauspyrkimysten vuoksi. Voisiko se jo 2000-lu-
vulla olla lopullisesti ohi? Valitettavasti esim. Suo-
men kokoinen Georgia on tälläkin hetkellä osittain 
puna-armeijan miehittämänä ja Venäjän jatkuvan 

painostuksen alla.
Olen onnellinen, että sain luettavaksi tämän kir-

jan. Ymmärrän ja tiedän, että Suomi on ollut selvästi 
Korkeimman johdatuksessa antaessaan meille Risto 
Rytin valtiolaivamme kapteeniksi historiamme vaa-
rallisimmassa myrskyssä, joka kesti vuosia. Kaikesta 
uhrautuvaisuudesta ja stressin tuhoamasta tervey-
destä huolimatta Ryti taisteli loppuun asti, vaikka 
Valvontakomission laiton sotasyyllisyystuomioistuin 
yritti nitistää tämän kaikkensa antaneen sankarin 
vielä kymmenen vuoden kuritushuonerangaistuk-
sella.

Kirja on myös kaunis tarina puolisoiden välises-
tä kunnioituksesta, kiintymyksestä ja rakkaudesta, 
joka tulee, kannattaa, nostaa ja parantaa. Ilman Ger-
dan laajaa ymmärrystä ja kannustusta Risto Ryti ei 
olisi kestänyt aikaa, jolloin Suomi jätettiin sotimaan 
yksin. Ruotsi piti Suomea turvapuskurina Venäjää 
vastaan, ja meidän oli haettava apua Saksasta, jota 
kaikki muut vihasivat yli kaiken, eikä syyttä.

Ei ihme, että Risto Ryti ei tunnistanut itseään 
peilistä päästyään lopulta vankilasta. Peilistä katsoi 
43-kiloiseksi kuihtunut TOINEN MIES.

Terveisin
Kiltaveli JOMPPE VILJANEN



    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

SAVONLINNAN OOPPERA-
JUHLAT CARMEN  9-10.7.2021 
Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen 
lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohi-
moa, mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Yh-
den yön Savonlinnan matka, yöpyminen Kerimä-
ellä, hotelli Varpu.  Tervetuloa mukaan nauttimaan 
matkasta ja Olavinlinnan tunnelmasta!

Matkan hinta (min 30 hlöä): 359 €/hlö/H2, 
H1-lisämaksu 60 €/hlö

Hintaan sisältyy: bussimatkat, reitti alustavasti 
Turku- Loimaa-Lahti-Savonlinna, Carmeniin lippu 
( 9.7)  A-katsomo, riveiltä 2-3, kuljetukset perillä, 
hotelli Varpu majoitus H2 huone, ilmastoitu, aa-
miaisella www.hotellivarpu.fi 

Aikataulu sovitaan vielä tarkemmin ryhmänke-
rääjän kanssa. 

Toimistomaksu 5 €/lasku.
Sitovat ilmoittautumiset 20.1.2021 mennessä: 
Marja Hautalahti marja.hautalahti@gmail.com  

050 3592731 
Vastuullinen matkanjärjestäjä : Matka-Viitala, 

Virttaanraitti 239 , 32560 Virttaa
puh   044 040 5140 (puh aika ma-pe 10-16) 
Tarkempi esittely: www.ajkturku.net

AUTOJOUKKOJEN 
TURUN KILLAN MATKA 
SAARENMAALLE  10-12.5.2021

Vuoden 2021 matka suunnataan Saarenmaalle, 
tutustutaan Viron suurimman saaren kauniiseen 
luontoon ja saaren pääkaupungin  elämään.

Matkan pääkohteet ovat, Saarenmaa ja Muhun 
saarella oleva Sikke Sumarin kaunis, idyllinen 
paikka Nami Namaste. 

Majoitus on tasokkaassa Rüütli-kylpylässä, me-
ren rannalla, lähellä keskustaa ja aivan Kuressaa-
ren Piispanlinnan läheisyydessä.

Tule mukaan matkalle, kuulet paljon Viron ja 
saaren asiaan Anne-paikallisoppaaltamme. 

Matkan  hinta  385€/hlö ( H2 ) Min. 34 hlöä.
Hinta sisältää: bussimatkat Virttaa-Loi-

maa-Turku-Salo-Hki, laivamatkat kansipaikoin,  
lauttamatkat Virtsu-Kuivastu-Virtsu, Nami Na-
masteen esittely sekä maittava lounas, 2 x yöpy-
minen Kuressaaressa Rüütli-kylpylässä,  aamiai-
set kylpylässä, -kylpylän allasosaston ja saunojen 
käyttö,  opastetut retket mm. Saippuapaja, kahvit, 
Kaalin Meteoriittijärvi, lounas, oppaan palvelut al-
kaen/päättyen Tallinna 

Ilmoittautumiset: ( viimeistään 15.2.mennessä). 
Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai viralli-
nen henkilöllisyyskortti mukana.

Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai vi-
rallinen henkilöllisyyskortti mukana.

Toimistomaksu 5 €/lasku.
Ilmoittaumiset 15.2. mennessä:  Antti Aholalle 

0400 437455   tai  Voitto Suvilalle 050 3287865.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Vii-

tala Oy,  Virttaanraitti 239, 32560 Virttaa , 044 
0405140

Tarkempi esittely: www.ajkturku.net
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KILTASISKOT JA -VELJET!
Naisjaosto suunnittelee ulkotapahtumaa hel-
mi-maaliskuuksi.Ottanette yhteyttä toivomuksien 
merkeissä 050-3592731.

Hyvää syksyä ja joulua kaikille!

Marja Hautalahti

PORIN OSASTO
Porin osaston perinteinen jouluglögi, -puuro ja 
kahvitilaisuus PATY-toimistolla Eteläkauppatori 
2 C 45 Pori, maanantaina 7.12.2020 alkaen klo 
16.00. Naiset ovat myös tervetulleita. Keskustel-
laan myös osaston tulevasta toiminnasta, niinpä 
sinun hyviä ideoitasi kaivataan. Ilmoitathan tulos-
tasi etukäteen Kaukolle puh 0400 595 589, että 
tiedämme lisätä soppaan vettä ja henkilömäärä on 
rajoitettu maksimissaan 20.

Kauko Saarinen
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MERELLÄ
SAA NAUTTIA
Lue lisää syksyn viihde- ja erikoisristeilyistä
vikingline.fi/erikoisristeilyt



• 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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Toimintasuunnitelma 2021
TAMMIKUU
• Päivystys 20.1.
• Päivystys 27.1. 
• V - S:n Marsalkka  
   Mannerheimin
   muistotilaisuus   

HELMIKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 3.2.
• Päivystys 10.2.
• Päivystys 17.2.
• Kiltalehti 1/2021, 20.2.
• Päivystys 24.2.

MAALISKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 3.3.
• Päivystys 10.3.
• Osastojen kevätkokoukset:
• Pori 8.3. Porissa
• Salo 9.3 Salossa
• Kevätvuosikokous. 13.3.
• Päivystys 17.3.
• Päivystys 24.3.
• Päivystys 31.3.

HUHTIKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 7.4.
• Päivystys 14.4.
• Päivystys 21.4.
• Päivystys 28.4.

TOUKOKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 5.5.
• Saarenmaa 10–12.5.
• Päivystys 12.5.

• Kiltalehti 2/2021, 20.5
• Päivystys 19.5.
• Porin kesäretki 21.5.
• Päivystys 26.5.

KESÄKUU
• Lippujuhlapäivä 4.6.
• Kotiuttamisjuhlat  
   joukko-osastoissa
• Päivystys 2.6.
• Killan toimisto suljettu 9.6.
• Killan toimisto suljettu 16.6.
• Killan toimisto suljettu 23.6.
• Päivystys 30.6.

HEINÄKUU
• Päivystys 7.7.
• Savonlinna ooperajuhlat 
   Carmen
• Reinon päivän risteily 18.7.
• Killan toimisto suljettu 14.7.
• Killan toimisto suljettu 21.7.
• Killan toimisto suljettu 28.7.

ELOKUU
• Päivystys 4.8.
• Päivystys 11.8.
• Kiltalehti 3/2021, 20.8.
• Raasin perheleiri 20–21.8 
   Porin osasto
• Päivystys 18.8.
• Päivystys 25.8.

SYYSKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 1.9.

• Päivystys 8.9.
• Osastojen syyskokoukset:
• Pori. 6.9. Porissa
• Salo. 7.9. Loimaalla
• Syysvuosikokous. 11.9.
• Päivystys 15.9.
• Päivystys 22.9.
• Päivystys 29.9.

LOKAKUU
• Kiltailta Heikkilän 
   s. koti 6.10.
• Päivystys 13.10.
• Laivakokous 19.–20.10.
• Päivystys 20.10.
• Päivystys 27.10.

MARRASKUU
• Kiltailta 
   Heikkilän s. koti 3.11
• Päivystys 10.11.
• Päivystys 17.11.
• Kiltalehti 4/2021, 20.11.
• Päivystys 24.11.

JOULUKUU
• Kunniavartiot  
   Itsenäisyyskivellä
• 6. ja 24.12.
• Päivystys 1.12
• Porin puuro juhla 13.12
• Pikkujoulu  
   Heikkilän s. koti 15.12
• Päivystys 22.12.
• Päivystys 29.12.
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A N T I N  A R K I S T O

Liikennesäännöt ovat useamman kerran olleet tar-
kistettavana Suomen hallituksessa, siitä kun Suo-
men eduskunta vahvisti ne vuonna 1926.

Liikennesääntöjä on muutettu 1957, 1982 ja vii-
meiset säännöt jotka tulivat voimaan 1. kesäkuuta 
2020.

Eduskuntaa hyväksyi Suomen ensimmäisen var-
sinaisen tieliikennelain vuonna 1926. Sen korvasi 
vuonna 1957 uusi laki. 

Suomen ensimmäinen parlamentaarinen liiken-
nekomitea asetettiin vuonna 1972, ja se työskenteli 
vuoteen 1975 saakka laatien esityksen uudeksi tie-
liikennelaiksi.

 Järjestyksessä kolmas tieliikennelaki ja sitä 
täydentävä tieliikenneasetus astuivat voimaan 
huhtikuun alussa 1982. Täysin uusi käsite vuoden 
1982 tieliikennelaissa oli pihakatu, ja merkittäviä 
muutoksia olivat muiden muassa ajovalojen ym-
pärivuorokautinen käyttövelvollisuus moottoriajo-
neuvoissa kautta vuoden ja suojakypärän käyttö-
velvollisuuden laajentaminen koskemaan mootto-

Killan kerhoillas-
sa 12.10.2011 
Hemmo 
Sankari Kaarinan 
Autokoulusta 
oli kertomassa 
muuttuvista 
liikennesään-
nöistä.

Liikennesäännöissä jälleen muutoksen aika
ripyöräilijöiden lisäksi mopoilijoita.

Vuonna 2013  liikenne- ja viestintäministe-
riö aloitti lain kokonaisuudistuksen valmistelun. 
Uusi tieliikennelaki annettiin 10. elokuuta 2018, 
ja se tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020.

 Keskeisenä asiana uudessa tieliikennelaissa 
on jokaisen tienkäyttäjän velvollisuus ennakoida 
toisten tienkäyttäjien toimintaa ja sovittaa oma 
toimintansa sen mukaisesti vaaran ja vahingon 
välttämiseksi.

 Lain nojalla otetaan käyttöön rikesakon kor-
vaava liikennevirhemaksu. Lisäksi teiden ja katu-
jen varteen tulee kokonaan uusia liikennemerkke-
jä samalla kun joitakin vanhoja merkkejä poistuu. 
Uusia liikennemerkkejä ovat esimerkiksi nasta-
renkaiden käytön kieltävä ja vähimmäisnopeuden 
osoittava merkki. Vanhentuneet liikennemerkit 
poistetaan tai korvataan uuden tieliikennelain mu-
kaisilla merkeillä kymmenen vuoden siirtymäajan 
kuluessa.

ANTTI JOUTSELA



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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Ansiomerkit 2021
Autojoukkojen Turun killan hallitus on kokouk-
sessaan 13.10.2020 päättänyt jakaa asiomerkit 
seuraaville miesjäsenille.  Merkit luovutetaa ke-
vätkokouksessa joka pidetään Heikkilän sotilas-
kodissa 13.3.2021. kello 12.00 alkaen. Ilm. Killan 
toimistoon 03.3.2021 mennessä puh. 02 237 7945. 
tai sähköposti: kilta@ajkturku.net  

Kulta  
Saarinen Veli-Matti Hietamäki
Saarinen Arto Sakari Mietoinen
Mäkelä Jari Antero Huittinen
Kataja Seppo Karkkila
Kunnas Riku Sakari Kuusisto
Koivula Petri  Mikael Forssa
Kenola Keijo Antero Honkajoki
Koli Mika Johannes Paimio
Suominen Ilkka Kristian Lappi
Ääritalo Marko Juhani Taivassalo

Hopea  
Pusala Kalevi Mietoinen
Kallio Tuomas Masku
Toivonen Mika Juhani Turku
Holmberg Roger Anders Turku
Ketola Jani Sakari Pertteli
Kukila Lasse Turku

Mikkola Mauno Mikael Turku
Palokangas Ari Raisio
Pirttilahti Henri Mikael Turku
Suuronen Pasi Petteri Sauvo
Forsström Per-Ole Eino Helsinki
Kerke Lars Kimmo Helsinki
Lapinlahti Mikko Johannes Lieto
Lindgren Matti Kalevi Turku
Loijas Jouko Antero Pori

Pronssi  
Aavasaari Kai Johannes Turku
Laine Matti Tuomas Otalampi
Mäkiö Pentti Juhani Loimaa
Rantanen Pekka Turku
Harala Veikko Pellervo Lokalahti
Heinonen Harri Masku
Lamminen Jukka Mikael Piikkiö
Rosenlund Markku Ilari Turku
Suvinen Juhani Turku
Grönvall Jaakko Antti Turku
Harjula Erkki Johannes Turku
Karunen Timo Ilmari Sadonmaa
Päkkilä Martti Turku
Salonen Teuvo Loimaa
Arola Taisto Muisto Erik Kauttua
Mäkelä Jouko Jorma Mikael Turku
Pukkinen Alpo Pietarsaari
Suominen Pentti Olavi Laitila

Autojoukkojen Turun kilta kutsui vuosikokouk-
sessaan kiltaveli Hannu Mäkilän killan kunniapu-
heenjohtajaksi ja kiltaveli Jaakko Ala-Myöntäjän 
killan kunniajäseneksi.

Killan vuosikokouksessa palkittiin
Kokouksessa luovutettiin kiltaveli Raimo Kos-

kiselle Kilta-ansiomitali numero 164.
Kiltaveli Seppo Punnalle ja kiltaveli Pekka Aa-

kulalle luovutettiin Automiesristi.



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 4/2020

93 V. 
11.1. Suominen Erkki Einar Karkkila

92 V. 
1.12. Lindegren Antti Turku

85 V. 
3.1. Villanen Aaro Anttoni Salo
14.1. Rantanen Jukka Huittinen
27.1. Alitalo Matti Naantali
2.2. Eisanen Pekka Turku
23.2. Kallio Risto Mikael Säkylä
28.2. Rantanen Aulis Turku

80 V. 
28.1. Suominen Teuvo Punkalaidun
2.2. Nurmi Ilpo Säkylä
16.2. Sula Erkki Juhani Lieto As
23.2. Syrjämäki Aatos Turku

75 V. 
1.12. Peltoma Arto Sakari Möykky
3.12. Kaasalainen Yrjö Sakari Harjavalta
9.12. Vuorio Teuvo Sakari Turku
16.12. Laiho Markku Kalevi Kaarina
21.12. Laine Markku Tapani Turku
7.1. Tamminen Rauno Jarmo Latva
26.1. Laaksonen Ilkka Juhani Lieto
12.2. Mäki-Jouppila Juhani Panttila
14.2. Lehto Toivo Kalevi Punkalaidun

70 V. 
18.12. Matikainen Jorma Salo
19.1. Kilpeläinen Markku Turku
20.1. Tapio Jarmo Sakari Turku
23.1. Sunnari Timo Hietamäki
11.2. Tolvi Pekka Hämeenl.
18.2. Martin Seppo Juhani Pori

60 V. 
21.1. Savolainen Raimo Juhani Merimasku
12.2. Piki Jussi Heikki Loimaa

50 V. 
28.12. Ääritalo Marko Juhani Taivassalo
2.2. Harkka Tomi Henrik Naantali
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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 17.2.2021. 
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan 
toimistoon 1.2.2021, mennessä.  
Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla 
osoitteella vetoakseliesko@gmail.com

02.12. B. Ahti - A. Wallenius 
09.02. Joulujuhlat   
 Ahola Heikkilän sotilaskoti  
 (tsto kiini) 
16.12. K. Kaskinen - H. Haarala 
30.12. S. Punna - M. Lindgren 
13.01. Ahola Heikkilän sotilaskoti  
 (tsto kiini) 
20.01. Å. Saarikko- H. Haarala 
27.01. S. Punna - M. Lindgren 
03.02. Ahola Heikkilän sotilaskoti  
 (tsto kiini) 
10.02. B. Ahti -A. Wallenius 
17.02. S. Punna - M. Lindgren 
24.02. Å. Saarikko- H. Haarala  
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Kiitokset Päivystysvuorot  
1.12.2020- 27.2.2021 
 killan toimistolla klo 18-20.

Lämpimät kiitokset  Autojoukkojen Turun kil-
lalle merkkipäiväni muistamisesta.
                                Pekka Schildt
**********
Kiitos merkkipäiväni muistamisesta.   

             Tatu Vuorenpää
**********

Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa sekä Porin 
osastoa merkkipäiväni muistamisesta.
             Teuvo Hakakoski.

**********
Sydämelliset kiitokset merkkipäiväni huomi-
oimisesta.          Jarmo Kauppila

**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun kil-
lalle merkkipäiväni huomioimisesta.
              Altti Lindberg

**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäiväni 
huomioimisesta.          Pentti Vuori

**********
Lämmin kiitos Autojoukkojen Turun killalle 
merkkipäiväni huomioimisesta.     Pentti Ekman

**********
Sydämellinen kiitos merkkipäiväni huomioi-
misesta.                Lassi Suvila

**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun kil-
lalle merkkipäiväni huomioimisesta.
   Kari Saarinen

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

             Pirkka Palomäki
**********

Kiitos saamastani huomionosoituksesta.  
                 Jorma Siikajärvi

**********
Kiitokseni  Autojoukkojen Turun killalle merk-
kipäiväni muistamisesta .    Pekka Rantanen

**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa  merkkipäivä-
ni huomioimisesta.

Alpo Pukkinen  Pietarsaari
**********



HUOLEHDIMME VASTUULLISESTA 
KIERRÄTYKSESTÄ
Jäteöljy on vaarallista jätettä. Huolehdimme 
niin teollisuuden, maatalouden kuin liikenteen 
synnyttämästä vaarallisen jätteen noudosta ja 
sen asianmukaisesta kierrättämisestä.

Helpota yrityksesi arkea varaamalla 
säännöllinen jäteöljyn nouto.

www.jäteöljy.fiTilaa öljyjätteen nouto 
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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


