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Autojoukkojen Turun kilta piti vuosikokouksensa syyskuussa Säkylässä.
Kokouksen oheisohjelmassa kiltalaiset perehdytettiin nykyhetken kuljettajakoulutukseen Puolustusvoimissa.
Kalustonäyttelyssä oli esillä myös polttoaineiden kuljetusauto.
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Vetoakselin juhlavuosi sujui
työn merkeissä
Kiltalehden 40 vuotta on täyttynyt

A

utojoukkojen Turun killan jäsenlehti Vetoakseli (aikaisempi nimi Autojoukkojen
Turun kilta) on täyttänyt tänä vuonna 40
vuotta. Vuosi on vierähtänyt ihan normaalilla tavalla, eli siis työtä tehden. Juhlimiseen ei ole aikaa kulutettu.
Tämä Vetoakseli voitaisiin oikeastaan nimetä juhlavuoden juhlanumeroksi. Lehden toimituskunta
ja artikkelien kirjoittajat ovat tässä numerossa yltäneet ehkä parhaimpaansa.
Markku Laine kertoo Puolustusvoimien uudistuneesta kuljettajakoulutuksesta ja samalla Säkylässä olevasta Suomen suurimmasta autokoulusta.
Toisessa jutussaan Markku kertoo auton turvajärjestelmistä. Niissä monella meistä lienee vielä
oppimista.
Uudenkaupungin rauha solmittiin 300 vuotta
sitten. Silloin päättyi maamme historian kaamein
ajanjakso. Venäläisten terrori Suomessa oli Isovihan aikana kansanmurhaa. Hannu Luotola kertoo
tuosta ajasta.

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

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

Kuormakatu 17, 20380 Turku, puh. 0300 247 248
Tiemestarinkatu 5, 20360 Turku, puh. 0300 247 249

Jarkko Heinon juttu antaa lukijoille aivan uutta
tietoa linja-autoliikenteen synnystä ja kehittymisestä Lounais-Suomessa.
Harri Lindroos palauttaa mieliin päivän, jolloin
2. Erillinen Autokomppania ja sen ryhmänjohtajat
ottivat vastaan uusia alokkaita. Kesäkuun 15. päivä
1968 oli tietysti jännä juttu alokkaille, mutta myös
tärkeä ryhmänjohtajillekin.
Jorma Viljanen esittelee kirja-arviossaan yhden
merkillisen sotilaan. Paavo Susitaival ehti elämänsä aikana kolmeen sotaan, kahteen kapinaan ja neljään linnareissuun.
Lisäksi Vetoakselissa muistetaan Antin arkiston ylläpitäjää Antti Joutselaa. Hän itse on juuri
nyt vapaalla. Siispä Antin sivulla on hyvä tilaisuus
muistuttaa kiltalaisia kaikesta siitä tärkeästä työstä, jota Antti on killan hyväksi tehnyt.
Oman päätoimittajakauteni nyt loppuessa haluan
esittää Vetoakselin artikkelitoimittajille parhaan
kiitokseni hyvistä jutuista ja mielenkiintoista aiheistanne. Luonnollisesti koko Vetoakselin toi-

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

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

www.incar.fi
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mituskunta ansaitsee tunnustusta. Valitettavasti
korona-aika on syönyt killan tapahtumia eikä kertomista aina ole ollut.
Yhtä asiaa haluan vielä korostaa: Vetoakselin
toimituskunnalle ja kirjoittajille ei ole koskaan
maksettu palkkaa tai palkkioita, vaikka sivuille
olisi päätynyt kuinka hyvä juttu. Kiltahenki on
elättänyt Vetoakselin tekemistä.
Lehtemme taittaja Veijo Lieskivi on vuosien
ajan taituroinut meille ulkoasultaan tyylikästä luettavaa. Kiitoksia siitä
Muistan myös lämmöllä Vetoakselin ilmoittajia. Arvostan tukeanne ja uskon, että olette olleet
oikealla asialla.

Vetoakselin merkitys killan jäsenille

Yli tuhatpäisestä jäsenistöstä aika pieni osa
on mukana aktiivisessa toiminnassa. Vetoakselin
tehtävä on pitää yhteyttä kaikkiin kiltalaisiin. Lehtemme muistuttaa, että kilta elää ja automieshenki
voi edelleen hyvin. Ilman Vetoakselia ei ehkä olisi
nykyisen kaltaista Autojoukkojen Turun kiltaa.
Seuraavaa Vetoakselia toimittaa uusi päätoimittaja
ja toimituskunta.
Minusta on hienoa siirtyä siihen suureen porukkaan, joka odottelee neljästi vuodessa Vetoakselia.
Lehteä, joka kertoo julkisuuteen asiat aktiivisesta,
rohkeasta ja Suomen suurimmasta autokillasta.
Kiitokset menneistä vuosista!

Olen päätoimittajakauteni aikana usein korostanut, ehkä joidenkin mielestä liikaakin, kiltalehtemme merkitystä jäsenkunnalle.

PÄÄTOIMITTAJA

TEBOIL PAIMIO
- Arkilounas klo 10-15
- Kotipizza & Rolls & Wings
- Pikapesu 24h
- Mullat, kuivikkeet, hiilet, polttopuut
- Elintarvikkeet
- Nestekaasut
- Voiteluaineet (myös suuret astiat)
- Vuokraus: autot, paljut, peräkärryt...
Sauvontie 9, 21510 Hevonpää

puh. (02) 475 3200 www.starrent.fi

Puheenjohtajalta
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Valoa pimeään
myös auton taakse

E

lämme vuoden pimeintä
aikaa. Päivät ovat lyhyitä,
usein sateisia ja sumuisia,
illoista puhumattakaan.
Metsästyskausi hirvien ja peurojen osalta on kiivaimmillaan.
Mm. näiden edellä mainittujen asioiden vuoksi vaaratilanteita liikenteessä sattuu entistä
useammin.
Sinun tulee siis olla entistäkin
tarkkaavaisempi muiden tiellä
liikkujien suhteen.
Entä, näytkö itse riittävästi
kanssakulkijoillesi?
Monissa maissa, toisin kuin
Suomessa, ajovalojen käyttö on pakollista vain
pimeällä.
Huomiovalot on siksi suunniteltu käytettäväksi
myös päiväsaikaan, jotta muut tien käyttäjät havaitsevat liikenteessä olevan kulkuneuvon. Takavaloja ei kuitenkaan välttämättä ole ohjelmoitu
syttymään huomiovalojen kanssa.
Moni autoilija kulkee liikenteessä takavalot pimeinä, vaikka sääolosuhteet ehdottomasti vaatisivat niiden käyttöä.
Syynä ei useinkaan ole tietoinen riskin otto,
vaan yksinkertaisesti tietämättömyys oman auton
ajovalojen toiminnoista.
Käytännössä kaikissa uusissa autoissa ajova-

lojen kytkimen automaattiasento
käynnistää varsinaisten ajovalojen sijaan niin sanotut huomiovalot, eikä takavaloja ollenkaan.
Tilanne on valitettavan yleinen,
johtuen kuljettajalle kätevän automaattikytkennän helppoudesta.
Tämä johtaa väistämättä vaaratilanteisiin pimeänä aikana.
Kuljettajan , siis Sinun vastuullasi on aina huolehtia valojen
toimivuudesta ja niiden oikeasta
käytöstä.
Valokytkimen eri asentojen
merkitys on syytä opetella auton
käyttöohjeista tai mieluimmin jo
ostovaiheessa asiantuntijan avustuksella ja opastuksella.
Vastuu tästä pitäisi olla myös jokaisen automyyjän kunnia-asia, ettei käy niin kuin vaimoni
ystävälle jonka kyläilyn yhteydessä kiinnitimme
huomiota takavalojen puutteeseen.
Hän oli ajanut jo lähes vuoden, tietämättä takavalojen kytkeytymättömyydestä.
Tekniikka on hyvä renki, mutta huono isäntä.
Ethän aja tietämättäsi takavaloitta!
Kytketään valot päälle ja ollaan valoisia muille
tiellä liikkujille .
Turvallista Tulevaa Vuotta 2022 kaikille kuljettajille!
SEPPO PUNNA
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• Laaja valikoima perinnelistoja eri aikakausilta
• Maalaus- ja sisustustarvikkeet
• Saha- ja höylätavarat
• Levyt ja eristeet
• Harkot, teräkset ja laastit
• Kestopuut
Avoinna: Ma-To 7-17, Pe 7-18, La 9-14

Katso päivän tarjoukset kotisivuiltamme

www.hakulanpuu.fi

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

Raisio:
K-Center • Voudinkatu 5
ark. 9-20 • la 9-18 • su 12-16

Rusko:
Ohjaluodontie 2
ark. 9-18 • la 10-15

www.raisionykkosapteekki.ﬁ

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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Autoilun historiaa

Kun linjabiilit Mynämäkeen tulivat
Mynämäki oli tärkeä
liikenteen solmukohta
jo 1300-luvulla. Jonkinlainen ratsu- tai kärrytie
kulki Turusta Mynämäen
kautta Kustaviin ja
edelleen Ahvenanmaalle
ja Ruotsiin. Se oli alkuna
1600-luvulla syntyneelle
Suurelle Postitielle. Vielä
1950-luvulla Mynämäen
kirkonkylässä yhtyivät
päätiet Turusta, Porista ja
Uudestakaupungista.

S

Kivikyläläinen Jalmari Viitanen Ford TT –autollaan oli Mynämäen ensimmäisiä liikennöitsijöitä.
Kuva on aikaisintaan vuodelta 1921, jolloin taustalla oleva Mynämäen Osuusliikkeen (myöhemmin Osuuskauppa Apaja) Kivikylän myymälä avattiin, ja viimeistään vuodelta 1925, jolloin
Viitanen menetti autonsa valtiolle pirtun salakuljetuksen takia. Kuva: Niilo Viljakaisen albumista.

uomen ensimmäinen linja-auto, saksalaisvalmisteinen Scheibler, laivattiin Turkuun
joulukuussa 1905. Tämän historian on
edesmennyt kiltaveljemme Jukka Marttila aikanaan tutkinut perusteellisesti. Autolla oli tarkoitus aloittaa liikenne Uudenkaupungin ja Turun
välillä. Epäonninen omnibus hajosi kuitenkin jo
menomatkalla Laitilan Kodjalan kylässä. Autoa
korjattiin Uudessakaupungissa koko talvi ja vasta
toukokuussa 1906 se ajettiin kaikessa hiljaisuudessa Turkuun. Näin siis Suomen ensimmäinen
linja-auto kulki mennen tullen Mynämäen kirkonkylän kautta.
Mynämäkeä kosketti niin ikään se, että yksi
Suomen ensimmäisistä postiautolinjoista aloitti
kesäkuun alusta 1914 liikenteen Turusta Uuteenkaupunkiin. Pääasiana oli postin kuljettaminen,
mutta turkulaisen Berndt Granlundin omistama
Hupmobile otti myös matkustajia. Ensimmäinen
maailmansota keskeytti kuitenkin toiminnan ja
vasta 1922 alkoi säännöllinen postiautoliikenne
Turun ja Uudenkaupungin välillä.

Kauppiaat liikennöitsijöinä
Kuka sitten oli ensimmäinen mynämäkeläinen
linja-autoliikennöitsijä? Sitä voi jahkailla loputtomiin, koska autojen nimikkeetkin olivat aika lailla
sekaisin. Kirjoitettiin 30 hengen henkilöautosta
tai matkailija-autosta tai kuorma-autosta, joka
otti myös matkustajia. Oli tyypillistä, että 1920-luvulla linjoja perustivat kauppiaat, joilla oli tarve
kuljettaa kauppatavaroitaan. He ottivat kyytiin
myös matkustajia. Tällaisia Mynämäen kauppiasliikennöitsijöitä olivat ainakin Kaarlo Suvanto,
Oskar Marttila, Yrjö Juslenius, Jalmari Aittomaa,
isoisäni Artturi Heino ja ehkä hieman yllättäen
myös Mynämäen Osuusliike.
Mynämäen Osuusliike, joka myöhemmin otti nimekseen Osuuskauppa Apaja, kertoi vuoden 1921
vuosikatsauksessaan harjoittaneensa autoliikennettä Turun ja Mynämäen välillä ja kyydinneensä
tuona vuonna 5 000 matkustajaa ja kuljettaneensa
180 000 kiloa tavaraa. Vuonna 1922 osuusliike haki autonkuljettajaa, jonka tehtävänä oli ajaa neljä kertaa viikossa Turkuun. Hakuilmoituksessa
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Isoisäni, kauppias Artturi Heinon vuoden 1924 Chevrolet edustaa tuon
ajan kivikyläläistä autokorin rakennustekniikkaa. Artturi on itse ratin
takana. Tämä auto liikennöi Mynämäen ja Turun väliä ja sillä kerrotaan
käydyn Lahdessa asti.

Heinon autojen kuvat osoittavat, kuinka nopeasti linja-autot kehittyivät 1920-luvulla. Tämä on vuoden 1928 Graham Brothers. Grahamin
ansiolistalle kirjattiin muun muassa tilausajot Hankoon ja Vaasaan.
Kuopiossa mynämäkeläisauto kunnostautui. Se oli toinen linja-auto,
joka täydessä lastissa nousi Puijon tornille asti.
Kivikylän ja Laajoen linjabiiliyrittäjiä

Vuoden 1926 Chevrolet alkoi jo näyttää linja-autolta, kun kori oli rakennettu oikein ajokalutehtaalla Turussa. Moottori oli 32 hevosvoimainen ja
istumapaikkoja oli 13.

mainittiin, että auto oli M.A.N.-merkkinen ja että
kuljettajan piti osata tehdä pieniä korjauksia.
Kauppias Frans Oskar Marttila ja Jussi Lindberg ostivat 11.2.1922 Helsingistä Benz-merkkisen kuorma-auton, johon kuormalavan tilalle
oli rakennettu kori 30 matkustajalle. Se oli sen
aikaiseksi linja-autoksi melko kookas, kantavuuskin 2 500 kiloa. Auton pyörät olivat umpikumia,
joten jousituksesta huolimatta tärinä lienee ollut
melkoinen.
Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran tiedoston mukaan Nihdeisten kylän kauppias Kalle
(Kaarlo) Suvanto aloitti linja-autoliikenteen vuonna 1922. Kallen poika Teuvo jatkoi liikennettä aina
vuoteen 1985 asti. Isän ja pojan 63 vuoden liikennöinti on varsin kunnioitettavaa. Teuvon veljenpoika Ilmo Suvanto kertoi seuraavaksi hankitun
lasi-ikkunoilla varustetun auton, jossa oli pieni
lavakin takana. Mynämäkeläiset keksivät nimittää
autoa Suvannon Kallun klasikaapiksi.

1920-luvun alkuun osuu myös Mynämäen Kivikylästä kotoisin olleen Jalmari (Frans Jalmar) Viitasen liikennöinti. Turussa tulo- ja lähtöpaikkana
oli tuolloin Kauppatori. Sieltä linja-autot siirtyivät ensin Aninkaisten torille eli Puutorille ja sitten
vuonna 1938 valmistuneelle linja-autoasemalle.
Viitasen auto oli Ford TT, johon kori oli rakennettu paikallisten mestarien toimesta Häntin talon
pihalla Kivikylässä. Viitanen ryhtyi sitten ajamaan
Rauman ja Turun väliä. Elettiin kieltolain aikaa
ja Viitanen huomasi, että oli tuottoisampaa ottaa
lastikseen jotakin muuta kuin ihmisiä. Mutta käry
kävi. Kevätkäräjillä 1925 Jalmari Viitanen tuomittiin spriin salakuljetuksesta kymmeneksi kuukaudeksi kuritushuoneeseen ja menettämään autonsa
valtiolle. Uutisessa mainittiin, että Viitanen oli jo
aikaisemmin menettänyt ajokorttinsa. Siihen loppui tämä liikennöinti.
Saman vuoden 1923 elokuun lopulla maaherran virasto oikeutti kauppiaanpoika Yrjö Bernhard
Jusleniuksen Karjalan pitäjän (kuuluu nykyään
Mynämäkeen) Laajoen kylästä harjoittamaan
ammattimaista automobiililiikennettä Karjalan
pitäjän ja Turun kaupungin välillä omistamallaan
1 500 kiloa painavalla Ford-autolla, jonka kantavuus oli 1 000 kiloa ja jossa oli tilaa 12 hengelle.
Tästä alkoi 47 vuotta jatkunut Jusleniuksen linja-autoliikenne. Teuvo Juslenius myi linjan Matka-Autot Oy:lle 1970.
Isoisäni Artturi (Kustaa Arttur) Heino ehti vielä
mukaan 1920-luvun linja-autobuumiin hankittuaan
Chevroletin vuonna 1924. Taaskin paikalliset mestarit Juho Laakso ja Frans Randén rakensivat Che-
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Kalle Suvannon kaunis International todennäköisesti vuodelta
1938. Kalle itse istuu lokasuojalla. Kuljettaja oikealla on
Aarne Vuorinen. Tämä auto joutui luultavasti rintamalle
ambulanssiksi muokattuna. Kuva: Ilmo Suvannon albumista.
vroletiin korin kotona Kivikylässä ja pääosin puusta.
Autossa oli tietysti tuulilasi ja katto. Yläosasta avoimet kyljet olivat ponttilautaa. Sateessa ja kylmässä
laskettiin alas rullattavat sivupressut, joissa oli kellertävät selluloidi-ikkunat. Kyytiin noustiin takaa.
Pehmustetut penkit olivat sivuilla pitkittäin ja istumapaikkoja korkeintaan kymmenkunta. Penkkien
väliin sopi lastata Turkuun mentäessä toritavaraa
ja palatessa sokeria, kahvia, ryynejä ja muuta kauppatavaraa. Lämmityslaitekin oli. Se oli valopetrolikamina, jonka sai siirretyksi viluisimman kohdalle.
Auto liikennöi Kivikylän ja Turun väliä mutta sillä
tehtiin myös tilausajoja. Kuulostaa uskomattomalta,
mutta isäni kertoi autolla käydyn jopa Lahdessa asti
maatalousnäyttelyssä.
Vuonna 1926 Heino osti uuden auton, joka sekin
oli Chevrolet. Määräykset olivat tiukentuneet, joten kori rakennettiin G.W. Wulffin Ajokalutehtaalla Turussa. Auto alkoikin jo näyttää linja-autolta,
vaikka oli nykymittapuun mukaan surkean pieni.
Moottori oli 32 hevosvoimainen ja istumapaikkoja
autossa oli vain 13.
Jälleen kahden vuoden kuluttua, vuonna 1928
Artturi hankki taas uuden, kolmannen autonsa. Se
oli aikakauden parhaimmistoa, Graham Brothers,
Dodgen edeltäjä. Kori rakennettiin nytkin Wulffilla. Autoja operoi Heinon vanhin poika, setäni
Hannes. Nyt autoja oli kaksi, joten Kivikylän linjan lisäksi kokeiltiin muitakin reittejä. Uudestakaupungista, Lokalahdelta tai Karjalan Kalelasta
ajettiin Turkuun ja vähän aikaa myös Rauman ja
Uudenkaupungin väliä. Grahamille kertyi myös
useita sen ajan mittapuun mukaan pitkiä tilausmatkoja. Pisin lienee ollut turkulaisten kauppiaitten tilaama matka Suomen Vähittäiskauppiasliiton
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Laajokilainen Yrjö Juslenius hankki vuonna
1949 Bedford OB
seka-auton, jolla hän
liikennöi Karjalasta
Mynämäen kautta
Turkuun. Auto näytti
tavalliselta linja-autolta, mutta siinä oli
väliseinä. Takaosassa
vietiin sianruhoja ja
puuastioita Turkuun.
Ilkeämielinen vitsi
väitti, että siellä oli
sikoja mennen tullen.
Myöhemmin väliseinä
poistettiin ja näin
saatiin istumapaikkoja
lisää. Kuva: Jarkko Heino.
kesäkokoukseen Kuopioon vuonna 1931. Matkaa
kertyi edestakaisin noin 900 kilometriä. Kuopiossa
mynämäkeläisauto kunnostautui. 60 hevosvoiman
moottori kiskoi Grahamin täydessä 20 hengen lastissa Puijon tornille asti. Vain yksi linja-auto oli sitä
ennen päässyt tornille asti, sekin samaa merkkiä.

Aittomaasta Majalaiseen
Heinot myivät vuonna 1933 Kivikylän linjan ja autonsa Juvankylään Albert Lehtiselle. Heikot tiet
kuluttivat autojen renkaita ja renkaat olivat suhteettoman kalliita. Rengashankinnoissaan Lehtinen oli joutunut panttaamaan autonsa Mynämäen
kirkonkylän kauppiaalle Jalmari Aittomaalle ja sille tielle autot jäivät. Myös Aittomaa oli aloittanut
linja-autoliikenteen tuolla vilkkaalla 1920-luvulla

Merikarvialaisen Vihtori Ojalan uutena ostama ja myöhemmin Pentti
Ojalan omistama vuoden 1928 Graham on täsmälleen samanlainen
kuin Heinon auto. Linja-autossa ompi tunnelmaa … Vaahtosammutin
on myönnytys nykypäivälle. Kuva: Jarkko Heino
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ja nyt hän jatkoi myös Kivikylän linjalla.
Aittomaa, jonka autot palasivat romuina sodasta, myi 1940-luvulla linjansa Maskun Auto Oy:lle,
josta näin tuli liikennöitsijä myös Mynämäkeen.
Vuonna 1929 aloittaneen yhtiön omisti Lauri
Eklund. Mynämäessä puhuttiinkin usein Eklundin autoista. Yläneläiset Jaakko ja Tuomas Mäki
ostivat sitten Maskun Auto Oy:n linjoineen vuonna
1969 ja jatkoivat liikennettä vuoteen 1980.
Mynämäkeläinen Majalaisen kuljetusliike tunnetaan nykyään säiliöautoistaan. Kuljetusliikettä
vetävä Jukka Majalainen laskeskelee isänsä Paavo
Majalaisen aloittaneen linja-autoliikenteen vuoden
1932 paikkeilla. Majalainen liikennöi Yläneeltä ja
Hinnerjoelta Karjalan ja Mynämäen kautta Turkuun. Vuorot olivat aika sopivia esimerkiksi Mynämäen yhteiskoulua käyville.
Majalaisen liikenteen oli itse asiassa aloittanut
Santte (Aleksander) Majalainen, Paavon vanhempi
veli, joka hankki ”matkailija-auton” vuonna 1925.
Hän lähti kolme kertaa viikossa aamukuudelta Majalaisten maatilalta Vihtamäentien varresta.
Kävin Mynämäen yhteiskoulua syksystä 1949 kevääseen 1954. Noihin aikoihin Mynämäen keskustan linja-autoliikenne oli vilkkaimmillaan. Pitäjä sai

jopa linja-autoaseman keskelle kirkonkylää silloisen
VPK:n talon viereen vuonna 1950. ”Omia” liikennöitsijöitä olivat edellä jo mainitut Suvanto, Majalainen ja Juslenius. Kivikylästä ajoi Maskun Auto,
jolla oli talli ja kuljettajan kortteeri Juvankylässä.
Laitilasta lähti useita autoja. Katinhännästä ajoi
Toivo Nieminen, jonka tytär oli Suomen ensimmäisiä naispuolisia linja-autonkuljettajia. Kerrotaan,
että jotkut tienvarren mummot eivät uskaltaneet
nousta lainkaan ”rahastajan” ajaman auton kyytiin. Niko (Nikolai) Nieminen liikennöi keltaisella
seka-autollaan Kaivolasta Karjalan kautta, Saaren Jussi (Juho) niin ikään seka-autolla Leimäeltä ja Onni Wallin Kouman kylästä. Tuokila ja
Matka-Autot ajoivat Uudenkaupungin suuntaan
ja Taivassalon Auto Vehmaan kautta nimikkopitäjäänsä. Kivikylästä koulua käyvänä minun piti
olla tarkkana siitä, ajoivatko Uudenkaupungin
autot Laitilan vai Vehmaan kautta, ettei vain olisi
joutunut väärään autoon. Arvelan ja Oraksen autot
liikennöivät Raumalle ja Salonen Karjalan ja Euran
kautta Poriin. Jos Porin postiauton kyytiin halusi, oli mentävä odottelemaan Tainion liiketalossa
tuolloin toimineen postitoimiston eteen.
JARKKO HEINO

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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Viiden vuoden työn tuloksena Reino Krouvila entisöi traktorin peräkärryksi jo tuomitun Steyr-kuorma-auton vuodelta 1960. Autoharvinaisuus on tiettävästi Suomen ainoa. Steyrin lavalla on toinen Steyr, saman valmistajan traktori. Kuva: Jari Krouvila.

”Samanlaista ei ole vastaan tullut”

Jari Krouvilan Steyr 586
On kauniita autoja, on vanhoja autoja ja on harvinaisia autoja. Maskulaisen kiltaveli Jari Krouvilan
kuorma-auto Steyr 586 vuosimallia 1960 on
ultraharvinaisuus. Auto lienee Suomen ainoa. ”Toista
samanlaista ei ole vastaan tullut”, toteaa Jari.
Peräkärryprojektista pelastettu
Jarin isä Reino Krouvila oli 1970- luvun lopulla
asioimassa Lahden seudulla, kun hän sai vihjeen
talon naapurissa olevasta harvinaisesta kuorma-autosta. Auto oli varattuna peräkärryn rakennustarpeiksi eikä se ollut myytävänä. Krouvila
innostui kuitenkin vuoden 1960 mallia olleesta
Steyristä niin, että alkoi pommittaa omistajaa ostohaluillaan. Kymmenen vuoden kuluttua isäntä
oli lopulta kypsynyt luopumaan ulkosäilytyksessä
jo melko lailla kärsineestä, tuolloin lähes kolmekymppisestä kuormuristaan, joka alun perin oli
ollut Metsätyökone Oy:n omistuksessa työkoneen
alustana.
Viiden vuoden aikana Reino Krouvila suorit-

ti Steyrin perusteellisen entisöinnin. Hän asensi
autoonsa sen kanssa saman ikäiset Autolava Oy:n
valmistamat vaijerivaihtolavalaitteet, jotka olivat
aikaisemmin olleet Porin kaupungin käytössä.
Steyr valmistui ja rekisteröitiin museoajoneuvoksi helmikuussa 1994, jolloin se sai tunnuksikseen
mustat rekisterilaatat MRI-73. Saman vuoden
kesällä Steyr palkittiin Entisöinnin laatukilpailussa Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton
SAHKin Valtakunnallisen Retkeilyajon yhteydessä
Tampereella.
Jari ja Pirjo Krouvila ovat Steyrillään osallistuneet lukuisiin Veteraanikuorma-autoseura Vetkun
sekä SAHKin valtakunnallisiin ajoihin. Harvinaisuutensa takia auto herättää kiinnostusta myös
Varsinais-Suomessa. Jari kertoo liikenteen ohjaajan kerran tietyömaalla pysäyttäneen jonon juuri
hänen edestään. Miehen ainoa asia oli kysyä auton
merkkiä, jota he olivat kavereitten kesken arvuutelleet. Kukaan ei ollut osunut oikeaan.

Aseita, autoja ja moottoripyöriä
Steyr-Werke AG oli perustettu Itävallan Wieniin
kivääritehtaaksi vuonna 1864. Polkupyörät lisättiin
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Krouvilan Steyrin tekniset tiedot
Merkki ja malli
Valmistaja
Valmistusvuosi
Moottori

Steyr 586:n kojelauta ja muut hallintalaitteet ovat hieman
monimutkaisempia kuin vaikkapa Autokillan perinne-Fordissa.
valmistusohjelmaan 1894 ja autot 1915. Vuonna
1934 Steyr yhdistyi Puchin ja Austro-Daimlerin
kanssa ja nimeksi tuli Steyr-Daimler-Puch AG.
Suomeen tuotiin 1930-luvun lopulta alkaen
lähinnä Steyr-traktoreita ja jonkin verran kuorma-autoja. Steyrin tuotteet liittyivät myös jatkosotaamme. Sotamarsalkka Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta kesäkuun 4. päivänä 1942 Saksan
valtakunnanjohtaja Adolf Hitler lahjoitti hänelle
kolme Steyr 1500 A Kommandeurwagen -maastoautoa (Vetoakseli 1/2010). Niin ikään kesällä
1943 Suomeen tuoduissa Messerschmitt 109 G-2
hävittäjissä oli Steyrin valmistamat moottorit. Sodan jälkeen 1949 Steyr-Puch aloitti Fiatin autojen
kokoamisen. Suomessakin tulivat tutuiksi vuosina
1957 - 1973 Fiatin lisenssillä valmistetut Puch 500
-autot. Niissä oli kuitenkin oma Itävallassa valmistettu ilmajäähdytteinen moottori. Suomeen näitä
pikkuautoja tuotiin vuosina 1960 – 1963 yhteensä
491 kappaletta.
Yritysten yhteenliittymä hajosi vaiheittain
vuosina 1987 – 2001. Steyr Tractor myytiin Case
Corporationille ja moottoripyörädivisioona italialaiselle Plaggiolle. Kuorma-autodivisioonasta tuli
saksalaisen MAN AG:n osa 1989. Autojen ja aseitten valmistusdivisioonat muodostivat yhdessä kanadalaisen Magnan kanssa Magna-Steyrin vuonna
2001.
Suomen liikenteessä nykyään liikkuvat uudehkot Steyr-kuorma-autot on tiettävästi tuotu maahan käytettyinä muun muassa Puolasta.
JARKKO HEINO

Steyr 586
Steyr-Daimler-Puch AG, Itävalta
1960
6-sylinterinen nestejäähdytteinen
rivimoottori, diesel
Tilavuus
5975 cm³
Teho
120 hv
Sähkölaitteet 24/12 V
Massa
Kantavuus 7 000 kg
Oma paino 4 500 kg
Kokonaispaino 11 500 kg
Mitat
640 x 230 x 225 cm
Akseliväli 420 cm
Raideleveys edessä 210,
	  takana 175 cm
Vaihteisto
4 vaihdetta eteen, kertojalla
Jarrut
Paineilmatehostetut hydrauliset
rumpujarrut
Renkaat
9.00 – 20
Jousitus
Pitkittäiset lehtijouset
Erikoista
Tasauspyörästön lukitus, joka
yleistyi kuorma-autoissa vasta
myöhemmin.
Vaijerivaihtolavalaitteet

Kiltaveli Jari Krouvila omistaa nykyään isänsä Reinon entisöimän harvinaisen ajokin ja pitää siitä hyvää huolta.
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Virolahden kirkko, joka rakennettiin tekstissä mainitun tilalle 1765-68.
Kuva Hannu Luotola 31.7.2021
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Uudenkaupungin rauhan muistomerkki Virolahden
Pitäjäntuvan vieressä. Kuva Hannu Luotola 31.7.2021

Uudenkaupungin rauha päätti
kansanmurhan 300 vuotta sitten

E

telä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta järjestää vuosittain Virolahdella kunnan, seurakunnan ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa perinnepäivän 31. heinäkuuta.
Ajankohta liittyy tapahtumaan, kun Jatkosodan aikana 17-vuotias sotilaspoika Arvo Harjunen
joutui Virolahden Rajasuolla kahden venäläisen

Uudenkaupungin rauhan
muistomerkki
paljastettiin
Uudessakaupungissa
30.8.1961

desantin ampumaksi 31. heinäkuuta 1944. Rajasuolle pystytetyllä muistomerkillä suoritetaan
kunnianosoitukset niiden kymenlaaksolaisten
kotirintamalla kuolleiden muistoksi, jotka venäläiset desantit ampuivat sotien aikana vuosina
1939–1944.
Historiamme on ollut täynnään sotia,. Useim-
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Rajakiven
venäläinen ja
ruotsalainen
merkki. Kuva Hannu

Luotola infotaulusta
31.7.2021

Rajakiven (muistomerkin) ruotsalainen merkki.
Kuva Hannu Luotola
31.7.2021

mat niistä on käyty 1800-luvulle asti osana Ruotsia
Venäjän kanssa: Vanha viha 1400-luvulla, Pitkä viha eli 25-vuotinen sota 1500-luvulla, Pohjan sota
1600-luvulla, Suuri Pohjan sota (ml. Isoviha), Pikkuviha ja Kustaa III:n sota 1700-luvulla, Suomen
sota 1800-luvulla sekä Vapaussota, Talvisota ja
Jatkosota 1900-luvulla.
Suureen Pohjan sotaan sisältyvän Isonvihan aikana 1713-21 venäläiset kohtelivat suomalaisia julmemmin kuin missään muissa maittemme välisissä sodissa. Tämän ajan putinit ja lukashenkat ovat
rippikoulupoikia tuolloisiin vainolaisiin verrattuina. Kokonaisia perheitä, jopa sukuja kidutettiin ja
murhattiin. Mielikuvitus ei asettanut julmuudelle
mitään rajoja. Tuhansia vietiin orjiksi Venäjälle.
Suurvalta-asemaa Mustalta mereltä Itämerelle tavoitteleva Pietari Suuri oli määrännyt käytännössä
kansanmurhan suomalaisten nujertamiseksi.
Vuonna 1700 alkanut Suuri Pohjan sota päättyi
Ruotsin ja Venäjän kesken Uudessakaupungissa
30.8.1721 tehtyyn rauhansopimukseen. Valtakuntien välinen raja sovittiin alkavaksi Suomenlahden
rannasta Virolahdelta.
Raja merkittiin kesäkuussa 1722. Se alkoi Hurpunniemestä, jakoi silloisen kivisakastin vieressä

VET AKSELI

olleen Virolahden vanhan kirkon kahtia Ruotsille
ja Venäjälle, kiersi merenlahden (Rautalanselän)
puolen ruotsalaisen peninkulman (n. 5,3 km) päästä, ja kohtasi nykyisen rajan Vaalimaan raja-aseman pohjoispuolella.
Rajankäynnin ruotsalainen osapuoli ei hyväksynyt venäläistä tulkintaa. Helmikuussa 1723 Venäjä myöntyi rajan siirtämiseen idemmäksi siten,
että kirkko, pappila ja niitä ympäröivä kylä jäivät
Ruotsin puolelle. Maaliskuun 1723 rajankäynnissä
raja siirtyi kirkon kohdalta 300 metriä koilliseen.
Virolahden Pitäjäntuvan vierellä 26.8.2011 paljastettu Uudenkaupungin rauhan muistomerkki
on suunnilleen vuonna 1722 vedetyllä rajalla. Sen
koillissivulla on rajakivissä käytetty venäläinen
merkki: risti ja gran (raja) 1722. Lounaissivulla on
ruotsalainen vaakunakruunu, jonka alla kuningas
Fredrik I:n merkkinä F-kirjain. Ruotsin merkit
hakattiin vasta vuonna 1723 hyväksytyn rajan rajakiviin.
Myöhemmistä rajankäynneistä on toisenlaisiakin tuloksia, jotka ovat päättyneet Suomen menetyksiksi.
HANNU LUOTOLA
Uudessakaupungissa syntynyt

Vetoakselin ilmoitushinnat ja koot:
www.ajkturku.net/arkisto/yleinen/tiedotteet/
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NYKYAUTOJEN
TURVAJÄRJESTELMÄT
estävät onnettomuuksia mutta voivat aiheuttaa
vaaratilanteita

Omistatko uudehkon auton, jossa on useita erilaisia turvajärjestelmiä? Saitko autokauppiaaltasi
hyvän perehdytyksen laitteiden ominaisuuksista ja
niiden käytöstä? Entä oletko lukenut autosi käsikirjan huolella? Tiedätkö varmasti mitä turvajärjestelmiä autossasi on?
Mikäli vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä, ovat
asiat kohdallasi kunnossa. Silti auton turvajärjestelmät voivat aiheuttaa yllätyksiä, joskus jopa
vaaratilanteita.
Itselläni on käytössä jo toinen auto, jossa on nykyaikaiset turvajärjestelmät. Ajokokemusta näillä
autoilla on kertynyt hieman yli 65 000 kilometriä.
Edellisen auton kanssa koin pari yllätystilannetta. Ensimmäisen yllätyksen aiheutti kaistavahti kun olin ohittamassa tien reunassa ajavaa
mopoilijaa. En huomannut laittaa vilkkua päälle
ylittäessäni keskiviivaa, tällöin auto ohjasi itsensä takaisin omalle kaistalle ja aloitti voimakkaan
jarrutuksen koska olin jo lähellä mopoa. Onneksi
takana ei tullut ketään eikä syntynyt peräänajokolarin vaaraa. Tilanne syntyi kyllä minun virheestä,
en käyttänyt vilkkua kun ylitin keskiviivan. Tämän
tilanteen jälkeen olen muistanut käyttää vilkkua
ylittäessäni kaistaviivaa.
Toisen yllättävän tilanteen aiheutti mukautuva vakionopeussäädin ja hätäjarrutusjärjestelmä.
Tilanne syntyi kun edessäni ajava auto oli kääntymässä vasemmalle. Tiessä oli levennetty kohta
vasemmalle kääntymistä varten, mutta sitä ei oltu merkitty kaistaviivalla. Tällöin autoni tutka ja
kamerat olettivat minun olevan törmäyskurssilla
kääntyvän auton kanssa vaikka oikealta olisi ollut
riittävästi tilaa ohittaa kääntyvä auto. Taas autoni
teki voimakkaan jarrutuksen, onneksi tälläkään
kerralla ketään ei tullut takanani.
Autoni kyllä varoittaa kääntyvistä ajoneuvoista
kun kytken vakionopeussäätimen käyttöön. Tämän

tapauksen jälkeen olen muistanut kääntyvät autot,
enkä ole antanut autoni tehdä ratkaisujaan, vaan
olen ottanut ajamisen omiin käsiini.
Minulla oli onnea näissä kummassakin tilanteessa ja kerran kun on kokenut yllätyksen sen kyllä muistaa aivan varmasti. Täytyy vain toivoa, että
kenellekään ei satu onnettomuutta ensimmäisessä
yllätystilanteessa.
Aktiivisista turvalaitteista lukkiutumattomat
jarrut ja luistonestojärjestelmä ovat olleet vakiovarusteena jo yli kymmenen vuotta kaikissa uusissa autoissa. Erään tutkimuksen mukaan nämä
järjestelmät ovat vähentäneet kuolemaan johtaneita onnettomuuksia jopa 40 prosenttia. Näiden
järjestelmien hyvänä puolena voidaan pitää sitä,
että ne eivät aiheuta yllätystilanteita.
Ensi vuoden alusta alkaen Euroopassa myytävissä autoissa tulevat pakollisiksi kaistavahti ja
hätäjarrujärjestelmä. Kaikista turvallisuusjärjestelmistä on hyötyä, parhaassa tapauksessa ne pelastavat ihmishenkiä. Esimerkiksi kaistavahti estää
auton siirtymisen pois ajokaistalta jos kuljettaja
nukahtaa.
Kuljettajan on vain tiedettävä miten järjestelmät toimivat, mitä puutteita niiden toiminnassa
on, ja miten on varauduttava mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin.
Kuljettajan on tiedostettava myös se miten Suomen talviolosuhteet vaikuttavat järjestelmiin. On
otettava huomioon, että lumisella tiellä kaistaviivat
eivät näy ja lumisohjo saattaa tukkia keulassa olevan tutkan ja voi olla että tuulilasissa olevat kameratkaan eivät toimi täydellisesti talvella.
Seuraavan kymmenvuotiskauden aikana auton
voimanlähteet tulevat muuttumaan voimakkaasti,
samoin uusia turvallisuusjärjestelmiä tulee varmasti. Näihin muutoksiin meidän on valmistauduttava.
MARKKU LAINE
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Tapahtumauutiset

Hallitus päätti henkilöt killan tehtäviin
Autojoukkojen Turun Kilta ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tiistaina 12.10.2021 Kaidanojan Kartanolla Pöytyän Yläneellä. Kokouksessa oli kutsuttuna ainoastaan hallituksen jäsenet
johtuen vielä Korona – tilanteesta.
Kokouksessa käytiin aluksi läpi Killan toimihenkilöiden osa-alueet. Toiminnanjohtaja Björn Ahti
päivitti vuoden 2022 tapahtumalistaa, joka tietysti
saattaa vielä muuttua.
Rahastonhoitaja Mauno Lindgren kävi läpi Killan tämän hetkisen rahatilanteen.
Killan tehtäviin valittiin myös useita uusia henkilöitä. Edelliset olivat ilmoittaneet lopettavansa
tehtävissään.
Vetoakseli – lehden päätoimittajaksi valittiin
Reijo Rantanen Punkalaitumelta ja toiminnanjohtajaksi Markku Laine Uudestakaupungista.
Killan rahastonhoitaja Mauno Lindgren Kaarinasta jatkaa rahastonhoitajana ja Killan sihteerinä
jatkaa Ari Laaksonen Loimaalta.
Hallitus valitsi kiltamestareiksi:
Kiltamestareiksi valittiin Antti Ahola Turku ja
hän toimii vetäjänä, Kauko Kaskinen Turku, Eero
Huisko Lieto, Henry Haarala Piikkiö, Jukka Rantanen Huittinen, Jukka Männistö Punkalaidun,
Kauko Saarinen Pori, Voitto Suvila Loimaa ja Onni
Sarjomaa Halikko.
Lipunkantajiksi:
Antti Ahola Turku ja Arto Wallenius Raisio sekä
varalle Lauri Hintukainen Rusko ja Seppo Punna
Pyhäranta.
Lehtitoimikuntaan:
Lehtitoimikuntaan valittiin Reijo Rantanen
päätoimittaja Punkalaidun, Lassi Suvila Salo,
Markku Laine Uusikaupunki, Arto Wallenius Raisio, Ari Laaksonen Loimaa, Antti Ahola Turku,
Antti Joutsela Paattinen, Kauko Kaskinen Turku,
Mauno Lindgren Kaarina, Seppo Punna Pyhäranta,
Riitta-Liisa Valpola, Voitto Suvila Loimaa ja Kauko
Saarinen Pori.
Matkailutoimikuntaan:
Matkailutoimikunta valittiin Antti Ahola Turku

ja toimii vetäjänä, Seppo Punna Pyhäranta, Kauko Kaskinen Turku, Voitto Suvila Loimaa, Jorma
Lehti Salo, Kauko Saarinen Pori, Ulla Vuorela, Arto
Wallenius Raisio ja Jukka Männistö Punkalaidun.
Liikenne- ja koulutustoimikunta:
Liikenne- ja koulutustoimikunta valittiin Heikki
Mämmi Turku ja toimii vetäjänä, Ilpo Päivömaa
Pori, Eero Huisko Lieto ja toimii kalustovastaavana, Antti Ahola Turku, Teuvo Hakakoski Pori,
Timo Lehtonen Rauma, Heikki Mäki Loimaa, Voitto Suvila Loimaa, Heikki Antola Säkylä ja Seppo
Punna Pyhäranta.
Perinnetoimikuntaan:
Perinnetoimikunta valittiin Tapani Kaukovalta Uusikartano ja toimii puheenjohtajana, Kauko
Saarinen Pori, Kauko Kaskinen Turku, Paavo Mäkimattila Alastaro, Jari Krouvila Masku, Raimo
Koskinen Turku, Onni Sarjomaa Halikko, Heikki
Mämmi Turku ja Antti Joutsela Paattinen.
Porin osasto
Kauko Saarinen puheenjohtaja, Keijo Viinanen
sihteeri.
Hallituksessa: Timo Hörkkö Pori, Jukka Männistö Punkalaidun, Yrjö S. Kaasalainen Harjavalta,
Ilpo Päivömaa Pori ja Uolevi Sillanpää Pori.
Salo – Loimaa osasto
Ari Laaksonen puheenjohtaja Loimaa, Anu
Haapanen sihteeri Loimaa.
Hallituksessa: Jorma Lehti varapuheenjohtaja
Salo, Onni Sarjomaa Halikko, Mauno Kihlman
Salo, Tapani Åhlman Loimaa, Lassi Suvila Salo ja
Risto Kylä – Utsuri Loimaa.
Naistoimikunta
Naistoimikunnassa ovat Hilkka Välläri puheenjohtaja Punkalaidun, Ulla Vuorela Turku, Birgitta
Ylämäki Raisio, Tuula Hällfors – Laaksonen Loimaa, Riitta – Liisa Valpola Pyhäranta ja Aila Haarala varapj. Piikkiö.
Killan sihteeri ARI LAAKSONEN

Tapahtumauutiset

VETOAKSELI 4 / 2021

17

Kiltaveli Kauko pistäytyi Talvisotamuseossa
Kävin taas jokavuotisella matkallani Lappiin 9.20.2021 katsomassa ruskaa, joka oli tänä vuonna
erikoisen upea. Matkalla pohjoiseen kävimme Suomussalmella Raatteen Portin Talvisotamuseossa.
Museossa oli paraatipaikalla Kiantajärveen
pakkolaskun tehneen venäläiskoneen moottori,
kiertelin sitä edestä ja takaa, mutta en löytänyt
kiväärinluodin aiheuttamaa vauriokohtaa.
Sain asiantuntevaksi oppaaksi kahviosta Eino
Heikkisen; vauriokohta sijaitsi moottorin toisen
alimmaisen sylinterin imuputkessa sen alapin-

nalla. Eipä ihme etten "jäykkäselkäisenä" sitä
huomannut.
Pian sain vahvistuksia, opasjoukkoon liittyi
kaksi asiasta hyvin perillä olevaa naista ja monenlaista tarinaa asian tiimoilta virisi. Virkeä nykyään
96-ikäinen veteraani Otto Tapio käy silloin tällöin
katsomassa museolla. Hän oli nähnyt 14 v. ikäisenä
koneen putoamisen.
Kun moottoriasiat tulivat tarkoin selvitetyksi,
menin ulos 3 hehtaarin kivipaasikentälle, jossa on
17 000 kiveä. Keskellä on Raatteentien taistelujen muistomerkki. Neljän
kaarevan puupalkin muodostama ylöspäin kaareutuvan teoksen yläosassa on
105 vaskikelloa, jotka soivat
tuulessa. Alhaalla palkkien
keskellä kookkaassa kivipaadessa on pronssilaatta,
jossa teksti" Kun ihminen
kuolee - niin muisto elää".
Avara
syli-nimisen
teoksen on suunnitellut
suomussalmelainen Erkki
Pullinen ja se paljastettiin
13.03. 2003. Vaikuttava
paikka!
KAUKO KASKINEN

Porin osaston syyskokouksen infoa
Osaston syyskokous pidettiin Porissa 6.9.2021
Porin Autoteknillisen Yhdistyksen toimitiloissa ja
läsnä oli 12 kiltaveljeä. Osaston puheenjohtajana
jatkaa Kauko Saarinen ja hallituksessa erovuoroisina olevat Timo Hörkkö ja Uolevi Sillanpää valittiin
uudelleen. Puheenjohtaja Seppo Punna kertoi, että
Killan järjestämiin tilaisuuksiin on ilmoittaudut-

tava ajoissa ja esteen sattuessa myös peruttava.
Antti Ahola kertoi Killan tulevasta toiminnasta,
joka sisältää toukokuussa tehtävän saaristoretken.
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio
hyväksyttiin. Osaston toimintasuunnitelma sisältää toukokuussa 55-vuotisen toiminnan merkeissä
tehtävän kevätretken.
KAUKO SAARINEN
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Kiltalehti 40
vuotta sitten
Vetoakselimme on täyttänyt tänä
vuonna 40 vuotta.
Autojoukkojen Turun kilta -lehden (myöhempi nimi Vetoakseli)
numero 4 / 1981 ilmestyi 26.11.1981.
Tuon lehden kansikuva kertoo,
että kilta näki jo tuolloin liikkumisen hyvin laajasti. Hydrokopteri oli
vuosikymmeniä sitten suuren hämmästyksen ja ihastuksen kohde.

Tapahtumauutiset
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Kiltalaiset Pöytyän Enkelipuistossa 2.9.2021
Saimme kokea syksyn ensiviimat mutta ei haitannut Kyösti
Iitin opastusta hänen itsensä
tekemässä patsaspuistossa.
Erikoisesti kehuttiin taiteilijaopas Iittiä. Ullan sanoin
”ei olisi ollut mitään ilman
opastusta”.
Matkassa oli kaikkiaan 17
kiltalaista.
MARJA HAUTALA

Taiteilija Kyösti Iitin (keskellä)
puheet pitivät kiltalaiset lämpiminä
koleassa syyssäässä. Kuva: Kauko
Kaskinen

Kiltailta pitkästä aikaa
Koronan hellittäessä hieman otettaan pääsi kiltaväki pitkästä aikaa kokoontumaan Kiltailtaan
Heikkilän sotilaskotiin 6.10. Aiheena tällä kertaa
oli Antin arkiston kooste kuvista menneiltä vuosilta. Tavan mukaan nautittiin ensin munkkikahvit.

Kuvakoosteen alussa oli hieman ongelmia äänen kanssa, mutta ne ratkesivat asiantuntevan
avun jälkeen nopeasti. Kivaa ohjelmaa oli tullut
katsomaan 45 kiltalaista!
Teksti ja kuva: KAUKO KASKINEN
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Paljon iloista joukkoa killan perheleirillä Raasissa.

Raasin perheleiri 2021
Elokuun 20. päivä. Aurinko pilkistää sadepilvien
lomasta. Raasin leirialueelle kaartaa asuntoautoja/vaunuja ja myös henkilöautoja, etsien mukavaa
asentopaikkaa alkavaa viikonloppuleiriä varten.
Iloista puheensorinaa, saunojen piipuista alkaa
savu nousta, ja tismalleen vähän ennen iltakuutta
on joukko kokoontunut pihamaalle lipunnostoon.
Tällä kertaa ilman lippua, valitettavasti.
Juhlallista aloitusta ei sen annettu kuitenkaan
häiritä. Leirijohtaja Kauko Saarinen toivotti kaikki
tervetulleiksi, ja piti sotilaallisen käskynjaon siitä miten leirillä koronaturvallisesti toimitaan, ja
myös siitä ettei tänne kukaan tule täysihoitolaan,
vaan yhteisesti hommat tehdään ja niin, että alue
on varmasti pois lähtiessä paremmassa kunnossa
kuin tänne tultaessa.
Tämän kaikki yksimielisesti allekirjoittivat.
Ja niin päästiin iloisissa tunnelmissa puheenjohtaja Seppo Punnan tarjoamille kakkukahveille.
Emäntänä toimi taas Liisa Nurminen , jonka kinuskikakut ja eurarinkelit vievät melkein kielen
mennessään.

Ja juhlakaluja olikin oikein kaksittain, koska
konjakit heti tulivat tuplana.
Olisiko Paula Roivas ollut myös asialla.
Tulokahvien jälkeen iltaa vietettiin seurustellen,
saunoen, makkaraa grillaten ja pistettiinpä tanssiksikin hyvän musiikin tahdissa, josta vastasivat
hanurilla Vesa Berggren ja kitaralla Jorma Lintunen.
Lauantainakin saatiin nauttia hyvästä säästä, vain puolenpäivän sadekuuro tuli sopivasti
hernekeittotarjoilun aikaan. Liisa oli taas tehnyt
mahtavan keiton, ja jokainen toi omat astiansa ja
perhekunnittain nautittiin myös valmiiksi tehdyistä voileivistä.
Ja sitten kisailtiin, kenttämestarina Jukka Männistö ja kirjurina Kauko Saarinen.
Oli puttikilpailu, pallon heitto, kyykkäkilpailu
ja ketjun heitto.
Ja kun ahkerasti oli liikuttu ja kilpailtu, päästiinkin lättykarnevaaleihin!
Tämän toteuttivat Roivaksen, Lintulan ja Aholan perheet.

Tapahtumauutiset
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Lättyjä kului kyllä mahdottomasti, neljällä muurikalla paistettiin, ja päälle saatiin laittaa mansikkahilloa, vadelmahilloa ja eteläsuomen lakkahilloa!
Kermavaahtoon oli käytetty 2 litraa kermaa.
Tästä tarjoilusta pitäisi kyllä olla kirjoittamassa
kiltaveli Laurisen, hän olisi kuvaillut sen riittävän
herkullisesti!
Sitten kun oli oikein herkuteltu, tuloslaskenta
oli valmistunut ja päästiin palkintojen jakoon.
Kyykkäkilpailu: 1. Jorma Lintunen, 2. Kauko Saarinen, 3. Leena Berggren
Puttikilpailu: 1. Matti Ahola, 2.Petri Lintula
Pallon heitto: 1. Hilkka Välläri, 2. Marika Ahola,3.
Valtteri Lintula
Ketjun heitto: 1. Seppo Punna, 2. Petri Lintula,
3.Keijo Viinanen.
Ketjun heitto N : 1.Minna Lintula, 2. Paula Roivas,
3. Marika Ahola.

mallikkaasti ja leirijohtaja Kauko teki tarkastuskierrokset, että kaikki on Ok.
Kaiken kaikkiaan leiriviikonloppu Raasissa on
mahtava tapahtuma killan toiminnassa. Erityisen
ilahduttavaa on, että mukana on myös ”nuoriso-osasto”, eli teini-ikäiset ja nuoret. Meitä mukana olijoita oli kaikkiaan 43 henkilöä, nuorin 3-v
ja vanhin 93-v. Tässä voidaan puhua jo todellisesta sukupolvien ketjusta. Kiitos Teille vanhimmat
kiltaveljet että jaksoitte tulla vierailemaan, Teitä
kaivattiin.
Tapahtuman järjestäjille ja toimijoille meidän
kaikkien mukana olleiden suuret kiitokset !
Kiitos myös Porin Prikaatille alueen käyttömahdollisuudesta.
Toivottavasti tämä perinne voi jatkua vielä
monta vuotta.
Tapaamisiin Raasissa 2022 elokuussa!

Lauantai-iltaa sitten perinteisin saunamenoin, yhteislauluin ja grillaillen taas vietettiin.
Sunnuntaiaamun siivoukset hoidettiin kyllä

RIITTA-LIISA VALPOLA

Matkailutoimikunta tiedottaa
Tervehdys kaikille kilta siskoille ja veljille.
Korona on pitänyt meitä aisoissa, mutta oli kuitenkin miellyttävä Reinon päivän risteily mikä oli
hieno tuulahdus arjen keskellä.
Killan juoksevat asiat on kuitenkin voitu hoitaa,
ja toimisto on ollut auki sovitusti. Nyt alkaa olla
kuitenkin valoa tunnelin päässä, Heikkilän sotilaskodin keskiviikkotapaamiset alkoivat lokakuussa
ja jatkuvat entiseen tapaan kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.
Joulukuun puurojuhlan päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
Matkailuun on ensivuodeksi jo lyöty lukkoon
toukokuulle 24.5.2022 Haahka-safari Bengtskärin
majakalle ja Taalintehtaan ruukkikylän historia.
Haahka-safarit myydään syksyllä loppuun siksi
matka on jo varattu.

Bengtskärin
majakka 2021

Matkasta tarkempi ohjelma jo nyt killan kotisivulla ja Vetoakselissa 1 / 22 , jossa myös tarkemmat
ilmoittautumisohjeet, minkä jälkeen ilmoittautumisia otetaan vastaan.
Ensin joulua ja sitten kevättä odotellessa pitäkää itsenne terveenä ja joukolla mukaan.
Teksti ja kuva ANTTI AHOLA
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Killan toiminnanjohtaja Björn Ahti 80 vuotta

Killan toiminnanjohtajan Björn Ahtin (tuttavallisesti Nalle) 80-vuotispäivää vietettiin 9. lokakuuta Turussa. Päivän sankari ja rouva
Anneli Ahti ottivat vastaan mm. killan johdon tervehdyksen. Kuva: Kauko Kaskinen

Taloudenhoitaja
Manulla juhlavuosi
Killan taloudenhoitajalle Mauno Lindgrenille (kuvassa vasemmalla) tuli heinäkuussa täysiä kymmeniä täyteen.
Killan puheenjohtaja Seppo Punna
ja varapuheenjohtaja Arto Wallenius
muistivat meidän Manua pienellä lahjalla killan toimistossa.

Valitse yksityinen palveleva katsastusasema!

Helsingintie 68, 24100 Salo
www.salonkatsastus.fi

Turuntie 26b, 32200 Loimaa
www.loimikatsastus.fi
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Autojoukkkojen Turun Kilta ry:n vuosikokoukset
Autojoukkkojen Turun Kilta ry:n kevät- ja syysvuosikokoukset pidettiin korona – poikkeustilanteen
vuoksi samana päivänä lauantaina 11.9.2021 Porin
Prikaatin Upseerikerholla Säkylässä. Kokouksessa
oli koolla kokousväkeä jo mukavasti, koska ohjeet
kokoontumismääristä olivat muuttuneet ja nyt
pystyi kokoontumaan suurempi henkilömäärä.
Paikalla oli 30 kiltaveljeä ja -siskoa.
Kokoukset kulkivat perinteisen kaavan mukaan,
eli ensin juotiin pullakahvit, pidettiin kokoukset
ja kevätkokouksen alussa everstiluutnantti Janne Varjonen piti esitelmän Porin Prikaatin nykypäivän toiminnasta. Esitelmä oli tosi kattava ja
mielenkiintoinen. Vielä kerran kiitoksia hänelle

Autokillan puolesta.
Kevätkokouksessa käytiin läpi vuoden 2020
tilinpäätös ja syyskokouksessa valittiin Autojoukkojen Turun kiltaan uudet toimihenkilöt. Hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Punna pj. Vermuntila,
Eero Huisko Lieto, Markku Laine Uusikaupunki,
Jorma Lehti Salo, Heikki Mämmi Turku, Jukka
Männistö Punkalaidun, Ilpo Päivömaa Peränkylä, Kauko Saarinen Pori, Lassi Suvila Salo, Voitto
Suvila Loimaa, Aarto Wallenius Raisio, Keijo Viinanen Pori ja Tapani Åhlman Loimaa.
Loimaalla 28.9.2021
ARI LAAKSONEN

Salo-Loimaan Osasto 4.10.2021
Salo – Loimaan osaston vuoden 2021 vuosikokoukset pidettiin vallitsevan Koronatilanteen
vuoksi samana päivänä. Kokous pidettiin tiistaina
7.9.2021 ja kokouspaikkana oli Varsinais – Suomen Auto-Center Loimaalla.
Kevätkokouksen alussa Varsinais – Suomen Auto-Centerin myyntipäällikkö Janni Hyvönen piti
mielenkiintoisen esitelmän autoliikkeestä ja tämän
hetken automyynnistä. Sekä hybridien että täyssähköautojen myynti on viime aikoina kasvanut
huomattavasti. Toyotahan oli jo ennen tätä nousua
huomattava toimija hybridien myyntimarkkinoilla.
En tiedä muuten tuliko vielä yhtään autokauppaa
tämän illan aikana.
Killan kuulumiset vuosikokoukseen toi Autojoukkojen Turun Killan puheenjohtaja Seppo
Punna. Hän sivusi puheessaan myös vallitsevaa
korona – tilannetta ja sen aiheuttamaa hiljaisempaa toimintaa Killassa.
Kevätkokouksessa päätettiin vuoden 2020 asiat
ja käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus. Ko-

rona – tilanteen vuoksi toiminta oli hiljaisempaa
kuin edellisinä vuosina.
Heti ensimmäisen kokouksen jälkeen pidettiin
syyskokous ja tässä kokouksessa kuten ensimmäisessäkin puheenjohtajan toimi Antti Ahola reippaalla, mutta koko kokousväen huomioon ottavalla
otteella.
Syyskokouksessa valittiin Salo – Loimaa osaston toimihenkilöt vuodelle 2022. Puheenjohtajana
aloittaa silloin Ari Laaksonen Loimaalta ja sihteerinä Anu Haapanen myös Loimaalta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Lehti Salosta ja hallituksen jäseniksi Onni Sarjomaa Halikosta, Mauno
Kihlman Salosta, Tapani Åhlman Loimaalta, Lassi
Suvila Salosta ja Risto Kylä – Utsuri Loimaalta.
Vielä lopuksi Salo – Loimaan osasto kiittää
Varsinais – Suomen Auto – Centeriä vieraanvaraisuudesta ja myyntipäällikkö Janni Hyvöstä mielenkiintoisesta esitelmästä sekä suuri kiitos erittäin
maukkaista sämpylöistä ja kahvista.
T. LAAKSONEN
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TASOA
KOTIIN

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

• vesijohto- ja viemärityöt • lämmityslaitteistot • ilmanvaihto
• sprinkler, automaattiset sammutusjärjestelmät
• LVI-suunnittelu ja valvonta • öljypoltin asennus ja huolto

MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO
Soliniuksenkuja 1 • 21200 Raisio
Puh. (02) 414 4600
www.forsblom.fi
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Suomen
suurin
autokoulu
Katsaus 2020-luvun sotilaskuljettajakoulutukseen

K

irjoitus perustuu Porin prikaatin koulutusosaston päällikön everstiluutnantti Janne
Varjosen pitämään esitelmään killan syysvuosikokouksessa 11.9.2021.
Porin prikaatin autokoulu on Suomen suurin
autokoulu. Vuonna 2020 prikaatissa koulutettiin
peräti 1803 C-kortillista kuljettajaa. C-kortillisten
kuljettajien lukumäärä on suuri, koska myös kuljetuspanssariajoneuvojen kuljettajat tarvitsevat
C-kortin.
CE-tutkinnon suoritti 367 henkilöä ja CEDE-tutkinnon suoritti 43 henkilöä. Näiden raskaan
kaluston kuljettajien lisäksi prikaatissa koulutettiin 400 henkilöautonkuljettajaa.
Valtaosa koulutettavista, noin 90 %, aloittaa
koulutuksen B-kortin pohjalta.
Kaikki raskaan kaluston kuljettajat suorittavat
myös ammattipätevyystutkinnon. On arvioitu, että
noin 15 % kuljettajakoulutuksen saaneista henkilöistä jää logistiikka-alalle.
Porin prikaatin saapumiserän vahvuus on noin
2000 henkilöä. Näistä noin 70 henkilöä on saanut
logistiikka-alan koulutuksen ennen varusmiespalveluksen alkua.
Puolustusvoimat ei enää kouluta itse kuljettajia,
vaan autokoulutoiminta on ulkoistettu. Porin prikaatissa kuljettajakoulutuksen hoitaa tällä hetkellä Cap Group-yhtiö. Myös ajotutkinnot tapahtuvat
siviilikatsastusasemilla.
Puolustusvoimat on ottanut monella eri
osa-alueella simulaattorit perinteisen koulutuksen tueksi. Esimerkkeinä
muun muassa ampumaja tulenjohtokoulutus. Nyt
Porin prikaatissa on alkanut raskaan kaluston ajokoulutuksen simulaattorikoulutuskokeilu. Prikaati
on saanut käyttöönsä kaksi
simulaattoria, joita testataan. Kokeilulla haetaan

Polttoaineiden kenttäjakelulaitteistoa.
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ennen kaikkea kustannus- ja aikasäästöjä sekä
ympäristövaikutusten
vähennyksiä. Simulaattoriopetuksessa yksi kouluttaja ohjaa samanaikaisesti
seitsemää oppilasta.
Porin prikaatin ajoneuvoilla ajetaan noin 6
miljoonaa kilometriä ja
kalustolle tapahtuu keskimäärin noin 30 liikennevahinkoa vuodessa.
Ajokilometreihin nähden
onnettomuuksia sattuu
vähän joten tästä voidaan
päätellä että koulutus on Everstiluutnantti Janne Varjonen.
hyvin onnistunut.
Teksti ja kuvat: MARKKU LAINE

Raskaan kaluston ajosimulaattori.
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Luotettavaa autokauppaa jo vuodesta 1958.

PORI ǀ HUITTINEN
www.autotalopelttari.fi
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Tärkeä päivä

– kesäkuun 15. päivä 1968

K

esäkuun 15. oli aikoinaan yksi niistä kolmesta päivästä, jolloin maavoimissa astuttiin palvelukseen. Päivään, jolloin uudet
alokkaat saapuvat, oli komppaniassamme 2.ErAutoK:ssa varauduttu huolellisesti etukäteen. Tuvat
oli siivottu ja kunkin tuvan miehitys oli selvitetty.
Kunkin uuden alokkaan vuoteen päähän oli teipillä kiinnitetty pieni lappu, jossa oli alokkaan nimi.
Meillä ryhmänjohtajilla oli tiedossa myös alokkaiden pituudet, pukujen koot sekä kengännumerot, jotta varusvarasto oli pystynyt varmistamaan
oikean määrän oikean kokoisia - tai varmuuden
vuoksi pari numeroa liian suuria -varusteita. Keskuudessamme hoettiin kokemukseemme pohjautuvaa määritelmää: Varusesineen tulee olla ennen
kaikkea reilu!
Meillä ryhmänjohtajilla oli ollut muutama päivä
aikaa valmistautua alokkaiden vastaanottamiseen.
Minut oli määrätty tuvan 2 esimieheksi ja sinne majoitetuista kahdesta ryhmästä toisen ryhmänjohtajaksi. Olin opetellut aikani kuluksi ulkoa tuvan
alokkaiden nimet ja pituudet sekä kunkin punkan
paikan. Enää ei onnistuisi kuudentoista ennestään tuntemattoman miehen nimien ja pituuksien
mieleen painaminen ja -palauttaminen. Hyvä, että
ajokortin uudistamisessa nykysäännön mukaisesti
muistaa muutamia minuutteja aikaisemmin luetellut kolme sanaa.
Vuonna 1968 kyseinen päivä oli helteinen. Me
ryhmänjohtajat olimme omine lupinemme keskenämme sopineet edellisenä päivänä, että alokkaita
vastaanottaessamme pukeudumme tavallista kevyemmin. Esiinnyimme suntispuvuissa, siis vuoden -66 mallisissa kenkähousuissa. Halusimme
pukeutumisellamme viestittää alokkaille olevamme suurempia herroja, mitä oikeasti olimmekaan.
Olimme jättäneet lomapukuun kuuluneet takit pois
ja olimme sonnustautuneet vain kenkähousuihin,
pikkukenkiin sekä sotilaskodista ostamiimme
kauluspaitoihin ja solmioihin. Itse hankittuina
tällaisia sai halutessaan käyttää, muta vain takin
alla. Nyt olimme kiinnittäneet paitojen poletteihin
joukko-osastotunnukset ja alikersantin arvomer-

kit. Aliupseerikoulusta korpraalina komppaniaan
palanneet oli ylennetty alikersanteiksi juuri ennen
tätä päivää. Kuljimme paitasillamme, siis ilman
takkia, mikä oli tietenkin ohjesäännön vastaista.
Kantahenkilökunta ei asiaan puuttunut ennen kuin
aivan loppuillasta. Silloin meille ilmoitettiin, että
tämän jälkeen tällainen pukeutuminen ei käy.
Jo varusmiesaikana läheiseksi muodostuneesta
kolmikostamme – Matti Niemelä, Markku Rosenlund ja Harri Lindroos – ensimmäiseksi mainittu
ei ollut ottamassa vastaan uusia alokkaita. Hän oli
nimittäin silloin itseoikeutettuna kutsuttuna vieraana orkesterikaverinsa Rainer ”Allu” Hellströmin
häissä. Hellström muuten suoritti varusmiespalveluksensa Sirkkalassa, samoin kuin orkesterin
johtaja Juhani Packalén.
Kun lähdin lavertelemaan, luettelen muutamia
autokomppaniassa palvelleita tuttujani. Edellä
mainitsemani Matin molemmat pikkuveljet Heikki
ja Hannu palvelivat Sirkkalassa.
Olin hankkimassa insinööriopiskelun aloittamiseksi vaadittavaa työkokemusta keskisuurella Autokorjaamo Lehtonen & Lehtosella. Ennen armeijaa
suorittamani noin vuoden mittaisen jakson aikana
kuulin parilta asentajalta kauhutarinoita Suomen
raskaasta. Toinen oli monenlaiset autonasennuksen tekniikat hallinnut ja Olavi Virran parhaat levytykset ulkoa osannut ja kuuluvasti pitkin päivää
muita viihdyttänyt aina hyväntuulinen Olli Lipasti.
Myös kuplafolkkareihin erikoistunut, sittemmin
kaupungin edustusautonkuljettajana toiminut jääkiekkoilijataustainen, tarvittaessa turvamiehenäkin
toiminut Rauli Vairinen oli Sirkkalan poikia. Leikillisten pelottelujen lisäksi Olli ja Rauli antoivat hyviä
vihjeitä tulevan varalle. He opettivat mm. taivuttelemaan polkupyörän pinnoista saapaskoukkuja,
joita teinkin aikamoisen läjän ihan myyntiin asti.
Vairinen muuten oli samaa saapumiserää ja toimi
samassa ryhmänjohtajaporukassa Juhani Jokisen
kanssa. Jokinen jäi armeijan palvelukseen ja toimi
meidän palvelusaikanamme bensakopin hoitajana.
Jokinen yleni sitten muuttuneen käytännön suomin
mahdollisuuksin aina kapteeniksi saakka.
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Ryhmä Lindroos. Kun en ole aikanaan merkinnyt nimiä muistiin, ei asia puolen vuosisadan jälkeen enää onnistukaan. Ylhäällä vasemmalta muistan alokas Ojalan, sitten on tunnistamaton, seuraavaksi Mikkola ja Nyman. Alhaalla vasemmalta alokkaat Levo ja Nurmi,
sitten minä itse. Oikealla puolellani istuu alokas Paavolainen, mutta hänen vieressään istuvan nimi ei muistu mieleen, vaikka mies
vaikuttaa tutulta. P.s. Alokkaiden puseroista vaaleampana erottuva oma puseroni viestittää, että kulloinkin vanhimman saapumiserän
”ikit” olivat vaihtokaupoillaan hankkineet itselleen diagonaalisten / sarkaisten takkien tilalle teryleeniset kevyemmät, viileämmät ja
ennen kaikkea huomattavasti kalliimmat asut.
Tämä takauma ajoittuu siis omaan alokasaikanani. Ja nyt aletaan jatkaa alokkaitten vastaanottamista.
Alokkaita saapui pitkin päivää ja kun he tulivat
tippumalla, ehdin tutustua oman tuvan jokaiseen
alokkaaseen erikseen. Siviilivaatteissa ihmiset
ovat sentään yksilöitä, intin puvuissa henkilöitten
oppiminen olisi ollut vaikeampaa. Muistan vielä,
että esimerkiksi Jarno Hilander saapui tummassa
puvussa Volvon merkki rintapielessä. Volvon palveluksessa hän oli tietääkseni koko työuransa ajan,
siis monta vuosikymmentä.
Palvelukseen saapuvat alokkaat ohjattiin varusvarastolle hakemaan tarvittavat varusesineet ja
seuraavaksi oli edessä kaapin järjestäminen. Se oli
temppu, joka joistakin tuntui ylivoimaisilta eivätkä
kaikki sitä koskaan kunnolla oppineet.
Vaatteitten sovitukseen ohjattiin myös alokas
Hannu Vesala. Hänen kanssa asioidessaan varusvaraston hoitaja, ylikersantti Vilho ”Vilkki” Patrakka
heitti yhden harvoista ”huulistaan”. Hän komensi

Vesalan istuutumaan jakkaralle ja riisumaan kenkänsä. Saman hän komensi kaikille muillekin. Vitsi
vain oli siinä, että Vesala saapui sotaväkeen paljain jaloin. Toistakymmentä vuotta myöhemmin
Vesala tuli opiskelemaan tekulle konemestariksi.
Kierrellessäni tarkastamassa koneenpiirustuksen
harjoitustöitä, alkoi eräs opiskelija tuntua nimeltään ja kasvoiltaan tutulta. Tunnistin hänet sitten
vähitellen ja muisteltiin yhdessä, kuinka saappaita
sovitettiin.
Vähän ennen puolta yötä, eli aika lailla viime
tipassa saapui Kauko Kaskinen, sittemmin Autojoukkojen Turun Killan yhtenä aktiivisimpina
puuhamiehinä ansiomerkkejä, mainetta, kunniaa
ja ennen kaikkia jäsenistön suomaa kiitosta, arvostusta ja ylistystä osakseen saanut kiltaveli. Pyysin
häntä esittämään palvelukseenastumismääräyksensä, se kun oli oltava mukana. Kaskinen ei ihmeekseni häkeltynyt millään lailla, vaikka ilmoitti
rauhallisesti, että hän on unohtanut sen kotiin, mutta voi käväistä hakemassa sen. Kysyin, että kuinka
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hän aikoo ehtiä, kun täällä on oltava ennen vuorokauden vaihtumista. Kaskinen kertoi asuvansa hammasklinikalla eli naapurikorttelissa. Hän ehti hyvin
noutaa paperin.
Kaikki tulivat ajallaan ja aikaisemmin tulleitten
kanssa ehdimme laittaa kaapit ja sängyt kuntoon.
Myöhään saapuneet joutuivat opettelemaan nämä
tärkeät toimet seuraavana päivänä. Ensimmäisenä
iltana kysyttiin perinteisesti joka tuvassa, löytyisikö alokkaitten joukosta joku, joka ymmärtäisi jotain sähkötekniikasta. Joka tuvasta löytyi, joistakin
useampia. Ilmoittautuneista valittiin lähimpänä
oven suuta majailleet ja heidän tehtäväkseen määrättiin iltaisin valojen sammuttaminen hiljaisuuden
huutamisen jälkeen.
Aamulla alettiin opetella jonoon järjestäytymistä
pituusjärjestyksessä. Tunsin kaikki tupani alokkaat nimeltä ja tiesin heidän pituutensa. Teki alokkaihin suuren vaikutuksen, kun neuvoin mihin kenenkin kuului
sijoittautua ja minkälaisen pituuden perusteella.
Tästä alkoi alokkaiden kouluttaminen autosotamiehiksi, könsyiksi, ikeiksi sekä joidenkin kohdalla
aliupseereiksi. Saapumiserästä on yksi, tai joskus
kaksikin miestä komennettu reserviupseerikoulutukseen.

Ensimmäisestä päivästä jäi mieleen hyvin monta
miestä. Osasta on tullut aikojen myötä hyviä ystäviä,
osasta tervehdystuttuja, mutta vihamiehiä ei yhdestäkään.
Tekstissä mainitsemani Jarno Hilander ja Kauko
Kaskinen eivät turhaan positiivisesti erottuneet joukosta. He olivat nimittäin saapumiseränsä ryhmänjohtajista ne kaksi, jotka ylennettiin kersanteiksi.
Alokkaistani Eero Mikkola aloitti opiskelut Turun
teknillisessä opistossa kanssani samalla kurssilla.
Hän toimi valmistuttuaan autojen katsastajana toimien vuosikymmenet, aina eläkkeelle siirtymiseen
asti Kaarinaan perustetun katsastuskonttorin päällikkönä.
Reijo Nyman toimi asentajana Autokiilassa. Tapasin hänet ystävällisissä merkeissä siellä monet
kerrat myöhemmin. Reijon poika oli muuten myöhemmin oppilaanani Tekulla hänen opiskellessaan
elintarvikeinsinööriksi.
Kiltaveli HARRI LINDROOS
Oheinen teksti on mukailtu ja päivitetty katkelma kirjoittajan vuonna 2008 julkaisemasta teoksesta ”Sirkkalan
pojat”. Kuva on kirjoittajan sotilasmuistiosta.

Kaarinan Autokoulu
- Ajokortti- ja liikenneturvallisuuskoulutukset
- Ammattipätevyyskoulukset (myös perustaso)
- Lääkärin määräämät ajotaidon arvioinnit

Vastuullista liikenneturvallisuustyötä jo vuodesta 1972!
ISO 9001

SERTIFIOITU
LAATUJÄRJESTELMÄ
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040 7401827
Oskarinaukio 3 C
www.kaarinanautokoulu.fi
hemmo.sankari@kaarinanautokoulu.fi
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Škodat myy

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15
Automyynti: 020 777 2430
Varaosat: 020 777 2407
Huolto: 020 777 2406
Piiskakuja 10 Turku

Loistava valikoima
heti ajoon Volvoja
Lue lisää
keskusautohalli.fi
Rieskalähteentie 75, TURKU | 0207 218 120
Örninkatu 13, SALO | 0207 218 320
0207-numeroiden hinnat 8,35snt /puhelu sekä lanka- että matkapuhelin 17,17snt/min.
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viherlassilan
kanta-asia kas
hemmotellaan
pihoille!

LIIT Y
MY YM ÄLÄ SSÄ
TAI NE TIS SÄ!

Alakyläntie 2-4, 20250 TURKU

www.viherlassila.fi

HUITTISTEN PORTTI
Avoinna
klo 10–23

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA
• MEILLE ON HELPPO TULLA
TERVETULOA!
Kotoista ruokaa
joka päivä
Yli 200
asiakaspaikkaa
Hyvät paikoitustilat

Avoinna:
ma-pe 5.30–23
la
6.30–23
su
7.30–23
puh. 02 565 000

LAUKKU-CENTER
Avoinna su-pe 10–18, la 10–16 tai sop. muk.
puh. 0440 565 021

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

ma–la 7-22, su 9–22
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A N T IN A R K IST O

Antin arkiston vakitoimittaja Antti Joutsela pitää tällä kertaa vapaata sivunsa täyttämisestä.
Siksi nyt olikin hyvä tilaisuus penkoa arkistokuvia Antista itsestään.        TOIMITUS

Antti kuvaa tässä jotakin killan tilaisuutta.
Kymmenien vuosien
aikana valokuvia on
kertynyt varmaan
tuhansia. Videoita on
arviolta kymmeniä,
ehkä satakaan killan
elämästä kertovaa
videota ei ole huono
veikkaus.
Antin ansioista killalla
on arvokas aineisto
toiminnastaan vuosikymmenien ajalta.

Antti on todellinen automies niin elämäntyössään kuin killan harrastustoiminnassa. Killan mäkiautokisaankin hän otti osaa. Antti
on ratissa. Kiltaveljet Raimo Koskinen (vas), Hannu Mäkilä ja Åke Saarikko jännittävät suoritusta.
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KORVAUSPALVELUA,
joka sujuu niin
kuin pitääkin

if.fi/yritys
010 19 15 00
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Ansiomerkit 2021
Autojoukkojen Turun killan hallitus on kokouksessaan 5.8.2021 päättänyt jakaa ansiomerkit seuraaville nais- ja miesjäsenille. Ansiomerkit luovutetaan
kevätkokouksessa, joka pidetään Säkylän upseerikerholla 12.3.2022. kello 12 alkaen. Ilm. Killan toimistoon 9.3.2022. mennessä puh. 02 237 7945 tai
sähköposti; kilta@ajkturku.net
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Pronssi
Vuokko Leena Ilona
Turku
Heikkilä Annikki
Huittinen
Hautala Ritva Vieno Marjatta Loimaa
Merta Merja
Loimaa
		
Miehet		

Kulta		
Boman Petteri Jussi
Turku
Mäkeläinen Tuomo Aatos
Paimio
		
Hopea
Nuorikkala Kalevi Tauno M Paattinen
Rinkinen Eero Olavi
Paattinen
Naiset
Ruoho Timo Johannes
Raisio
Uusikaupunki
Kulta		Penttilä Ari
		
Koivuniemi Hillevi
Lieto
Pronssi		
Mäkinen Sanna
Loimaa
Lindroth Harri Uolevi
Liesjärvi
Lehtonen Eila Annikki
Mietoinen
Sarkiola Jouko Jorma Olavi Sauvo
		
Sankari Johannes Hemmo M Piikkiö
Hopea
Siirtola Reijo Jouko Juhani Turku
Tala Eva-Liisa
Kaarina
Wallin Kai-Lasse
Sastamala
Toivonen Maija-Stina
Turku
Levonen Pertti Tapani
Nousiainen
Aaltonen Ritva
Turku
Rosten Jukka
Turku
Suovuori Hannela Mirja
Turku
Kaarilahti Pekka Rainer
Turku
		

TERVETULOA
PAIKALLISEEN
PANKKIIN
– meillä on aikaa sinullekin!

Juha Niemelä, toimitusjohtaja

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

dieseltekniikan
edelläkävijä

Kiltaveljen kirja-arvio
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Jussi Niinistö

Paavo Susitaival

Kolme sotaa, kaksi kapinaa, neljä
linnareissua
Minerva 2021, ISBN 978-952-375-225-2
348 sivua

Sain taas vinkin tästä uudesta kirjasta Esko Kujanpäältä. Ensisilmäyksellä kirjan kirjoittaja Jussi Niinistö herätti kiinnostukseni; olihan hän jämäkkä
puolustusministerimme vuosina 2015 – 2019. Harvoin tässä ministerin kirjoja on saanut arvioida.
Aineisto pohjautuu Niinistön vuonna 1998 hyväksyttyyn väitöskirjaan, josta tämä teos on ns.
meidän kaikkien tiedoksi.
Selkeästi ja johdonmukaisesti kirjoitettu kirja
tempaisi mukaansa, sillä se on ammattilaisen aikaansaannos, onhan Jussi Niinistö fil.tohtori ja erikoistunut juuri sotahistoriaan ja elämänkertoihin.
Kirjan aiheeksi valittu Paavo Susitaival (1896
– 1993) oli intohimoinen aktivisti: Itsenäisen
Suomen ja Suojeluskuntajärjestön rakentaja sekä IKL:n kansanedustaja. Hän oli Vapaussodassa
taistellut Karjalan Suojeluskunnan piiripäällikkö,
joka ylennettiin ansioistaan kapteeniksi 18.2.1918.
Aika pian tuli mieleeni kiltamme kunniaveteraani res.majuri Matti Lehtinen (1914 – 2012), joka
aatemaailmaltaan ja Raatteen taistelukokemuksiltaan monessa suhteessa muistutti Paavo Susitaivalta. Tuntuu myös, että Raatteen pakkasissa ja
paukkeessa karaistui miehistä lähes satavuotiaiksi
eläneitä innostavia sankareita.
Paavo Susitaival oli helsinkiläinen lääkäriperheen aktiivinen partiopoika, jonka vanhemmat olivat kasvaneet fennomaaniperheessä. Heidän asenteissaan oli vahvana aate itsenäisestä Suomesta, ja
tuntuu siltä, että äiti Siiri osasi iltarukouksiinkin
luontevasti sovittaa lopputoivomukseksi lauseen:
Rakas Taivaan isä, aja Ryssä pois Suomesta! Isä
Valter Osvald oli aktiivinen jääkärivärväri lääkärityönsä suojassa. Ainakin kummastakin pojasta
tuli fanaattinen aktivisti ja itsenäisyystaistelija, eikä perhe säästynyt uhreiltakaan aatteensa vuoksi.
Tuhon aikaan Suomi oli Neuvosto – Venäjän

erityistarkkailussa ja kaikki aktiivinen toiminta oli
tehtävä salassa ja peitenimillä.
Olet ehkä kiinnostunut Suomen itsenäistymisestä ja lähihistoriasta, johon liittyy Vapaussodan
lisäksi Mäntsälän kapina, kyyditykset. IKL ja Talonpoikaismarssi ym. varmistustoimintaa. Koko
prosessi on vaatinut Paavo Susitaipaleen tapaisia,
itsensä täysin Isänmaalle antaneita ihmisiä. Kun
luet tämän kirjan, tiedät enemmän!
Terveisin!
Tämä oli sitten viimeinen arviointini,
että KIITOS!
Kiltaveli JORMA, JOMPPE, VILJANEN
0400 120 206

Ps.
Onneksi Antti Joutsela on taltioinut DVD-levylle Autojoukkojen Turun killan kevätkokouksessa
11.3.2007 res.majuri Matti Lehtisen kertomuksen
Talvisodan taisteluista Kuhmossa.
Raatteessa Ryhmä Susi oli nelipataljoonainen joukko-osasto tilanteessa, jossa hyökkääjän
miesylivoima oli 70:1. Puolustuslinjalla jokaisella
Suomen sotilaalla kaksi kilometriä rajalinjaa vastuullaan.
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Lamminperä 8, Loimaa
toyotaautocenter.fi

• Tiilenlyöjänkatu 7, 30100 Forssa • Lamminperä 8, 32200 Loimaa
• Allastie 2, 21200 Raisio

www.toyotaautocenter.ﬁ

Lamminperä 8, Loimaa
toyotaautocenter.fi

Hyötyajoneuvosi varustelut
tarpeidesi mukaan koko
Suomen alueella

Pikkubussien 1-22-paikkaa
vuokraus ja myynti

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

Puh. 0400 527121, Jari Mäki

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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Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

SAVONLINNAN
OOPPERAJUHLAT CARMEN
2-3.7.2022
Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa
intohimoa, mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa.
Syvemmälle katsottaessa maailman suosituimmasta oopperasta avautuu lisää kerroksia: Ehkä
Carmenin levottomuutta lietsoo perustavaa laatua
oleva tarve kuulua johonkin – ja jollekin.  
Nimiroolissa leiskuu Tuija Knihtilä. ”Carmenin
elämä ja rakkauden nälkä on äärimmäisen kiehtovaa. On ollut aikanaan poikkeuksellista, että
naishahmo on tehnyt kuten miehet, sitä mitä on
halunnut. Carmen on sekä moderni että rohkea”,
hän sanoo.
Carmenin vastavoima Don José on ilmiömäinen Amadi Lagha, sama tenori, jonka yleisö taputti
toistamaan aariansa peräti kahdesti Turandotissa
kesällä 2018. Escamillona vierailee Cardiffin Singer
of the World -laulukilpailun 2019 voittaja Andrei
Kymach.
Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen poljennon, mutta myös oman kulttuurinsa ranskalaisen
hienostuneisuuden ja kepeyden.
Yhden yön Savonlinnan matka, yöpyminen
Punkaharjulla Kruunupuistossa.
Tervetuloa mukaan nauttimaan matkasta ja Olavinlinnan tunnelmasta!
Matkan hinta (min 30 hlöä): 359 €/hlö/H2,
H1-lisämaksu 60 €/hlö
Hintaan sisältyy: ( sovitaan tarkemmin
jos matkaan halutaan pysähdyksiä tms)
• bussimatkat , reitti alustavasti Turku- Loimaa-Lahti-Savonlinna
• Carmeniin lippu ( 2.7)
• kuljetukset perillä
• hotelli Kruunupuisto majoitus H2 standard
huone, aamiaisella www.kruunupuisto.fi hotelli sijaitsee Punkaharjulla n. 30 min ajomatkan päässä Olavinlinnalta
• Taidekartano Johanna Oraksen luona vierailu
Punkaharjulla
Lisähinnasta mahdolliset muut käyntikohteet tai ruokailut, kahvitukset ajomatkojen
varrella, sovitaan ryhmänkerääjän kanssa etukä-

teen.
Aikataulu sovitaan vielä tarkemmin ryhmänkerääjän kanssa.
Sitovat ilmoittautumiset 18.1.2022 mennessä Marja Hautalahti puh 050 3592731
Matka laskutetaan helmikuussa. Ilmoittautuessa tarvitaan : nimi, huonejako, autoontulopaikka, laskutusyhteystieto.
Peruutusehdot ( myös sairaustapauksissa) kyseessä erikoistapahtuma ja asiakkaan peruuttaessa
matkansa ilmoittautumisajan jälkeen- veloitetaan
matkanjärjestäjän jo maksama lipun hinta + toimistomaksu jos lippu jää uudelleen myymättä. Alle
3 kk ennen peruutuksista veloitetaan koko matkan
hinta. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista. Emme vastaa matkaohjelmaan tulevista muutoksista meistä riippumattomista syistä.
Toimistomaksu 5 €/lasku
Vastuullinen matkanjärjestäjä : Matka-Viitala,
Virttaanraitti 239 , 32560 Virttaa
puh 044 040 5140 (puh aika ma-pe 10-16)
www.matkaviitala.fi, info@matkaviitala.fi

LAULETAAN YHDESSÄ
Perinteikäs Kaarinan Autokoulun lauluilta siirretty
autokoulun olessa vielä suljettuna.
Laulun ystäville on järjestynyt uusi laululle sopiva
paikka Aurajoen rannasta. Uusi paikka on Ravintola Rantakerttu Läntinen Rantakatu 55 (Förin
vieressä)
Lauluilta on torstaina tammikuun 13 päivä 2022
klo.18:00 – 20:00 ( kahvi tarjoilu)
Ilmoittautudu killan toimistoon 02 237 7945 tai
kilta@ajkturku.net 12.1.2022 mennessä
Arpajaisvoittoja toivotaan.
Antti A.
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TULOSSA

23.4.-22 Vierailu Loimaalle
koirien ruokatehdas ROVIO Pet foods.
21.4.-22 Tutustuminen Suomen pankin Rahamuseoon ja Hietaniemen hautausmaahan
Helsinki.
Laita päivät muistiin ja seuraavassa lehdessä
on tarkemmat ohjeet. Voitto Suvila puh. 0503287865. Huom. koronarajoitus??

KUUKAUSITAPAAMISET
Heikklän sotilaskodissa
Keskiviikkona marraskuun 3 päivänä klo 18:00
Esitelmän pitää maanviljelysneuvos Jarmo
Mäntyharju aiheenaan maanviljelyksen tuottama
ruoka sekä yleensä ruokahuolto ja varmuus.
Aloitamme kahvitarjoilulla sotkun paistamien
munkkien kera. Tervetuloa

PORIN OSASTO
Porin osaston perinteinen jouluglögi, -puuro ja
kahvitilaisuus PATY-toimistolla Eteläkauppatori
2 C 45 Pori, maanantaina 13.12.2021 alkaen klo
16.00. Naiset ovat myös tervetulleita. Keskustellaan myös osaston tulevasta toiminnasta, niinpä
sinun hyviä ideoitasi kaivataan. Ilmoitathan tulostasi etukäteen Kaukolle puh 0400 595 589, että
tiedämme lisätä soppaan vettä.

Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

KILTASISARTEN PALSTA

Uusi naistoimikunta vuodelle 2022 on valittu:
HilkkaVälläri Punkalaitumelta
Ulla Vuorela Turusta
Birgitta Ylämäki Raisiosta
Tuula Hällfors-Laaksonen Loimaalta
Riitta-Liisa Valpola Pyhärannasta
Aila Haarala Piikkiöstä
Kiitämme luottamuksesta!
Tervetuloa!
Kaikki sisaret aamupäiväkahville Killan toimistolle
helmikuun 1. päivänä kello 10.00 , tutustumaan
toisiimme ja suunnittelemaan kuluvan vuoden
toimintaa!
Säännölliset tapaamisemme jatkuvat parillisten
kuukausien ensimmäisenä tiistaina, eri aiheisina,
sovituissa kohteissa.

Keskiviikkona joulukuun 15 päivänä
klo 18:00

PERINTEINEN PUUROJUHLA
Puurojuhla vietetään entiseen malliin joululauluja
laulaen, tietysti arpajaiset sekä puuroa ja ”fäskynäsoppaa” syöden. Tilaisuuden vetää killan naiset,
joten yllätykset ovat mahdollisia. Ilmoittautuminen Marjalle 8.12.2021mennessä puh. 050 359
2731 tai marja.hautalahti@gmail.com sekä killan
toimistoon puh. 02 237 7945
Arpajaisvoittoja toivotaan.
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Toimintasuunnitelma 2022
TAMMIKUU
• Päivystys 5.1.
• Päivystys 12.1.
• Päivystys 19.1.
• Päivystys 26.1.
• V - S:n Marsalkka
Mannerheimin muistotilaisuus
HELMIKUU
• Päivystys 2.2
• Päivystys 9.2.
• Ulkoilu tapahtuma
• Päivystys 16.2.
• Kiltalehti 1/2022, 20.2.
• Päivystys 23.2.
MAALISKUU
• Päivystys 2.3.
• Päivystys 9.3.
• Osastojen kevätkokoukset:
• Pori 7.3. Porissa
• Salo 8.3 Salossa
• Kevätvuosikokous. 12.3.
• Päivystys 16.3.
• Päivystys 23.3.
• Tehdasvierailu 24.3
• Päivystys 30.3.
HUHTIKUU
• Päivystys 6.4.
• Päivystys 13.4.
• Rahamuseo ja Hietaniemen
hautausmaa
• Päivystys 20.4.
• Päivystys 27.4.

TOUKOKUU
• Päivystys 4.5.
• Päivystys 11.5.
• Kiltalehti 2/2022, 20.5
• Porin 55 v juhlat
• Päivystys 18.5.
• Bengtskärin majakka.
• Päivystys 25.5.
KESÄKUU
• Lippujuhlapäivä 4.6.
• Kotiuttamisjuhlat joukkoosastoissa
• Päivystys 1.6.
• Killan toimisto suljettu 8.6.
• Killan toimisto suljettu 15.6.
• Killan toimisto suljettu 22.6.
• Päivystys 29.6.
HEINÄKUU
• Päivystys 6.7.
• Savonlinna ooppera juhlat
Carmen 2-3.7.
• Reinon päivän risteily 16.7.
• Killan toimisto suljettu 13.7.
• Killan toimisto suljettu 20.7.
• Killan toimisto suljettu 27.7.
ELOKUU
• Päivystys 3.8.
• Päivystys 10.8.
• Kiltalehti 3/2022, 20.8.
• Raasin perheleiri 20–21.8
Porin osasto
• Päivystys 17.8.
• Päivystys 24.8.
• Päivystys 31.8.

SYYSKUU
• Päivystys 7.9.
• Osastojen syyskokoukset:
• Pori. 5.9. Porissa
• Salo. 6.9. Loimaalla
• Syysvuosikokous. 10.9.
• Päivystys 14.9.
• Päivystys 21.9.
• Päivystys 28.9.
LOKAKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 5.10.
• Päivystys 12.10.
• Laivakokous 18.–19.10.
• Päivystys 19.10.
• Päivystys 26.10.
MARRASKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 2.11
• Päivystys 9.11.
• Päivystys 16.11.
• Kiltalehti 4/2022, 20.11.
• Päivystys 23.11.
• Päivystys 30.11.

JOULUKUU
• Kunniavartiot
Itsenäisyyskivellä
• 6. ja 24.12.
• Päivystys 7.12
• Porin puuro juhla 12.12
• Pikkujoulu Heikkilän
s. koti 14.12
• Päivystys 21.12.
• Päivystys 28.12.

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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Merkkipäivät
94 V.
11.1.

Suominen Erkki Einar

Karkkila

93 V.		
1.12.
Lindegren Antti

Turku

85 V.		
19.12.
Salkimo Aarre
6.1.
Renfors Matti
8.2.
Jokinen Martti Uljas

Turku
Turku
Aura

80 V.		
13.12.
Sallasmaa Pekka Kalevi Turku
17.12.
Salmi Simo Olavi
Alastaro
4.1.
Prami Erkki Juhani
Raisio
15.1.
Rautiainen Veikko Juhani Loimaa
17.1.
Aaltonen Heikki Ilmari Lieto
25.1.
Salmola Heikki Janne
Sastamala
18.2.
Ahlqvist Seppo Aulis
Särkisalo
23.2.
Kulmala Pekka Eljas
Sastamala
25.2.
Rantanen Teuvo Aatos E Huittinen
75 V.		
11.12.
Suominen Juhani U
19.12.
Holm Matti Armas
1.1.
Järvinen Jaakko Ilmari
19.2.
Mäki Matti Antero

Alastaro
Mynämäki
Turku
Raisio

70 V.		
5.12.
Aro Esa Johannes
14.12.
Virtanen Timo August
7.1.
Holm Harri Heikki
17.1.
Virta Lasse
24.1.
Posio Seppo Antero

Vahto
Salo
Naantali
Perniö
Ilmarinen

60 V.		
4.12.
Roitto Martti
8.12.
Tuominen Jukka Matti
7.1.
Ala-Kleme Jari
24.1.
Vainio Matti Sakari

Turku
Littoinen
Niinijoki
Raatala

50 V.
25.1.
25.1.
27.2.

Marttila
Suomusjärvi
Halikko As

Koskinen Jukka Tapio
Lintula Petri Olavi
Lindegren Vesa Tapani

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.

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 16.2.2022.
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan toimistoon 31.1.2022, mennessä.
Materiaalia voi lähettää myös päätoimittajalle: Reijo Rantanen, Vammalantie 719, 31900 Punkalaidun,
sähköpostilla osoitteella: ajk.vetoakseli@gmail.com

Autojoukkojen Turun kilta ry tuotehinnasto 4/2021
Adressi……………………………………………… 13,00 €
Automies baretti………………………………… 20,00 €
Automiesbaretin kullattu kokardi………… 45,00 €
Kiltapinssi……………………………………………… 1,00 €
Orient kuva historiikki ja kehys…………… 15,00 €
Takkimerkki klubitakkiin ja kiinityslevy…… 5,00 €
Solmio………………………………………………… 20,00 €
Solmioneula kullattu…………………………… 30,00 €
Kalvosinnapit kullattu………………………… 55,00 €
Vaunumerkki……………………………………… 35,00 €
Kuulakärkikynä……………………………………… 2,00 €
Lippis………………………………………………… 12,00 €

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

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

Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac…………… 40,00 €
Puolustusvoimien
Moottoriajoneuvot 1919-59……………… 35,00 €
Marsalkka Mannerheimin Mercedes 770…… 30,00 €
Suomi Kylmässä sodassa……………………… 25,00 €
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Kiitokset
Kilta julkaisee Kiitokset-palstalla lyhyitä kiitostekstejä, jotka
voi lähettää killan toimistoon s-postilla: kilta@ajkturku.net
tai postissa Killan toimisto, Ylännekatu 16 I, 20540 Turku.

Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun killalle minulle myöntämästä kultaisesta ansiomerkistä
Tapani Kaukovalta
**********
Nalle kiittää 80v syntymäpäiväni muistamisesta
Autojoukkojen Turun kiltaa, Salo-Loimaan sekä
Porin osastoja.
Björn Ahti
**********
Kiitos merkkipäiväni muistamisesta.
Veijo Koskinen
**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistamisesta.
Mauri Kuusela
**********
Suuret kiitokset merkkipäiväni muistamisesta.
Pekka Peräsalo
**********
Suuret kiitokset autojoukkojen Turun killalle
merkkipäiväni huomioimisesta.
Jarmo Mäntyharju
**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistamisesta.
Raimo Paju
**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistamisesta.
Heikki Ristimäki
**********
Lämmin kiitos Autojoukkojen Turun kilta ry:lle
merkkipäiväni muistamisesta.
Heikki Kanervamäki
**********
Kiitos Autojoukkojen Turun killalle merkkipäiväni muistamisesta.
Esko Hiukka
**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistamisesta.
Mikko Vuorinen
**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun killalle merkkipäiväni muistamisesta.
Veijo Huunonen
**********
Kiitos Salo – Loimaan osastolle muistamisesta
Pauli Hollo
**********
Suuret kiitokset minullle osoitetusta huomaavaisuudesta merkkipäivänäni Pekka Roiha
**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistamisesta.
Risto Tammi
**********

43

Päivystysvuorot

01.12.2020.- 27.2.2021
killan toimistolla klo 18-20.
01.12. B. Ahti - A. Wallenius
08.12. K. Kaskinen - H. Haarala
15.12. Joulujuhlat Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
29.12. S. Punna - M. Lindgren
05.01. Ahola
Heikkilän sotilaskoti (tsto kiini)
12.01. K. Kaskinen - H. Haarala
19.01. S. Punna - M. Lindgren
26.01. B. Ahti - A. Wallenius
02.02. Ahola Heikkilän sotilaskoti
(tsto kiini)
09.02. S. Punna - M. Lindgren
16.02. K. Kaskinen - H. Haarala
23.02. B. Ahti - A. Wallenius			

Kiitos

Arvoisat Vetoakselin lukijat.
Luette nyt viimeistä lehteä, jonka päätoimittajana on Esko Kujanpää. On aika kiittää Häntä pitkäaikaisesta toiminnastaan kiltalehtemme
vastuuhenkilönä.
Killan säännöissä sanotaan, että killan yksi
tärkeimmistä tehtävistä on maanpuolustustahdon vaaliminen autojoukoissa tai niitä vastaavissa joukko-osastoissa palvelleiden keskuudessa.
Tämän tehtävän toteuttamisessa kiltalehdellä
on tärkeä rooli. Päätoimittajana Esko on pitänyt huolta siitä, että lehtemme ei ole pelkästään
tiedotuslehti, vaan Vetoakselista on huokunut
myös maanpuolustustahdon henki erinomaisella tavalla.
Killan hallitus kiittää kaikkien lukijoiden
puolesta Eskoa lähes 30 vuotisesta toimikaudestaan ja toivottaa leppoisia vapaapäiviä tulevaisuudessa.
          Hallitus

Kiitos

Uusi aikakausi on alkanut, toiminnanjohtaja
Björn Ahti luopui tehtävästä jota hän ansiokkaasti hoiti 13 vuotta. Oli monessa mukana.Piti
Killan toimimnan ojennuksessa.
Suur kiitos ”Nallelle”. Nyt ei muuta kuin leppoisia eläkäpäiviä Killan tästä virasta.
          Hallitus
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Palautusosoite: Ylännekatu 16 I, 20540 TURKU

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.

Tilaa öljyjätteen nouto

www.jäteöljy.fi

TerveysHelpin
avulla etälääkäripalvelut ovat siellä
missä liikut
Asiakkaanamme saat yhteyden
terveydenhoidon ammattilaisiin näppärästi
puhelimen kautta TerveysHelpin avulla missä
ikinä liikutkaan. Jos sinulla on LähiTapiolan
henkilövakuutus, palvelumme on jo käytössäsi!
Tutustu TerveysHelppiin ja lataa sovellus:
lahitapiola.fi/terveyshelppi

TerveysHelppi: Mehiläinen Oy
Henkilövakuutukset: LähiTapiolan alueyhtiöt,
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

