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AKSELIVET

Porin osasto 55-vuotta

Viettää juhlaa Nakkilan Villilän kartanossa (kuvassa) 6 pvä toukokuuta 2022 klo 12. 

TERVETULOA!
Kuljetus museolinja-autolla Punkalaitumelta 
Villilän kartanoon. Ajoreitti päätetään ilmoittau-
tuneiden mukaan. Seuratkaa kotisivuja.
Katso tarkemmin sivulta 37.

Kuva: Linja-autohistoriallinen seura.Kuva: Linja-autohistoriallinen seura.
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TERVETULOA

MATKAAN! 

www.virttaabikes.fi www.virttaabikes.fi  , TYKY ja Tyhy
www.matkaviitala.fi www.matkaviitala.fi   044 0405140

27.3-1.4 LAPIN KEVÄTHANGET, LEVI
Hot. Sirkantähti, saunalla, 540 €/hlö

Kysy mahdollisia lisäpaikkoja!



KYLLÄ SE SIITÄ!
Kolari? Kolhu? Tuulilasi rikki?

KAIKKIEN AUTOMERKKIEN
•	 peltikorjaamopalvelut
•	 maalaamopalvelut
•	 tuulilasin	vaihtopalvelu
•	 sijaisautopalvelu

InCar Vätti
Rieskalähteentie	71,	20300	Turku

InCar Oriketo
Kuormakatu	17,	20380	Turku

TUULILASI RIKKI?
1.		Laita	siihen	InCarin	lasilaastari!
2.		Varaa	lasinvaihto	osoitteessa	incar.fi
3.		Nauti	turvallisen	
	 kirkkaista	näkymistä.

Tee sähköinen 
vahinkoilmoitus 

vaivatta 
osoitteessa 

incar.fi
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Lumisten terveisien kanssa lähestyn Teitä hy-
vät Vetoakselin lukijat. Valtteri järjesti meil-
le oikean vanhanajan talven, meidänkin pi-

hamaalla uutta lunta oli paikoin 30cm. Lumitöitä 
teimme vaimon kanssa 4 tuntia sunnuntaina.  
Tänään maanantain 31.1. olin avaamassa itselleni 
latua ja 5 km ladun aukaisuun kului aikaa n. kaksi 
tuntia. 

Suomessa olemme tottuneet neljän vuodenajan 
rytmiin, ja niin on myös meidän luonto. Se tarvit-
see lepoaikansa. On kasveja, on eläimiä, joille tuo 
rytmi on sisäistetty, ja ne noudattavat sitä luontai-
sesti. Joskus ympärilleen katsoessaan, tulee aja-
telleeksi meidän ihmisten unohtaneen kyseisen 
kiertokulun ja lepoajat. Meillekin olisi hyvä jos-
kus pysähtyä katselemaan ja miettimään mikä, tai 
mitkä asiat mielestämme ovat vaalimisen arvoisia. 

Onko se ympärillämme olevat metsät, lumiset 
talvet ja niin paljon kaivattu luonnon monimuo-
toisuus. En lähde tässä kirjoituksessani pohtimaan 
ratkaisuja näihin asioihin, sen tehköön jokainen 
meistä sisimmässään.

Tätä kirjoittaessani, pääministerikin lupaili jo 
vapaampia, parempia aikoja. Sekään ei taida lo-

pulta olla meidän pääministerimme hallinnassa. 
On kuitenkin hyvä, että meillä on organisaatioita, 
jotka toiminnallaan pyrkivät tasoittamaan meidän 
iänikuista juoksuamme ajan kanssa. 

Onko kuitenkin niin, että tämä korona kurimus 
on antanut meille hetken hengähdystauon, voidak-
semme katsella ympärillemme, ja pohtia elämän 
tarkoitusta. Onko sittenkään hyvä, että bruttokan-
santuottomme kasvaa vuodesta toiseen. Yritysten 
voittomarginaalien on noustava määrätty prosentti 
vuosittain, vai voisimmeko ajatella, jospa me le-
vähtäisimme hetken.

Olen tässä syksystä alkaen pyrkinyt tutustu-
maan mahdollisimman suureen määrään kilta-
laisia. Olen ollut mukana monissa kokouksissa ja 
tapaamisissa. Vielä on kuitenkin paljon ihmisiä, 
joita en tunne ja puhelimessa menee välillä Kau-
kot sekaisin. Tällaista se on, kun uutena ihmisenä 
astuu näin valtaisaan joukkoon. Ei voi kuin toivoa, 
että saisimme taas yhteiskuntamme auki ja voisim-
me kokoontua ja tulla tutuiksi.

Toivotan Teille kaikille hyvää kevättä, tuokoon 
se tullessaan meille hyviä ajatuksia ja iloista mieltä.

         REIJO RANTANEN

Päätoimittajan palsta!



Puh. 02 230 3306. Ruissalontie 17, 20200 TURKU

www.teroitusliike.com

Teroitukset nopeasti, asiantuntemuksella

Luotettavaa autokauppaa jo vuodesta 1958.

 

www.autotalopelttari.fi  
PORI  ǀ  HUITTINEN 

VETOAKSELI  1 / 2022 4 



VETOAKSELI  1 / 2022  5 Puheenjohtajalta  

Tätä kirjoittaessani korona-
rajoituksia ollaan uutisten 
mukaan lieventämässä.

Toivottavasti saadaan toimin-
ta käyntiin mitä suurimmassa 
määrin ja päästään tapaamaan 
toisiamme.

Kovasti ollaan jo suunnitelmia 
tehty, on matkoja, teatteria ja ko-
kouksia tiedossa.

Lähdetään siitä, että mitään ei 
tarvitse enää perua, korkeintaan 
siirtää tulevaan ajankohtaan.

Kilta on saanut uusia aktiivisia toimijoita.
Tämä nyt luettava lehti on  uuden päätoimitta-

jan Reijo Rantasen ensimmäinen .
Ehkä lehti pitää sisällään  vanhaa hyvää, mutta 

myös varmasti  uudistuu Reijon myötä. Mielen-
kiinnolla odotamme.

Myös uusi toiminnanjohtaja Markku Laine , 
entisen kuninkaallisen 2.ErAutoK:n päällikkö, on  
aloittanut tämän vuoden alussa.

Markku on toiminut Killan varapuheenjohta-
jana, joten Kilta sinällään on hänelle tuttu, mutta 
työtä tulee riittämään uudessa toimessa ja sen si-
säänajossa.

Tervehdys alkaneelle  
vuodelle 2022!

Myös naistoimikunta on akti-
voitu uudelleen, ja tarmokkaana 
puheenjohtajana Hilkka Välläri 
saa varmasti naiset mukaan toi-
mintaan.

Monenlaista uutta jo kuuluu 
myös tältä rintamalta.  

Kaikenkaikkiaan puheenjohtaja-
na voi olla tyytyväinen , että väki 
on mukana ja jaksaa ..jaksaa..

On kuitenkin yksi asia joka 
huolettaa, ja se on toimijoiden keski-ikä.

Paljon on puhuttu siitä, miten saadaan nuoria 
mukaan .

Onko toiminnassamme jotain perusasioita , joi-
ta pitäisi muuttaa,  uudistaa, jotta nuoremmatkin 
kiinnostuisivat.

Nyt koko jäsenistö ottamaan rohkeasti kantaa 
ja tekemään parannusehdotuksia.

Me kuuntelemme tarkasti ja ilokseni voin to-
deta, että tänä vuonna on jo yksi mainio  ehdotus 
tullut käsiteltäväksi.

Ja parhaat ehdotukset tietenkin palkitaan!
Katsomme rohkeasti eteenpäin!

SEPPO PUNNA



www.lvielo.fi
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Kirjahyllyssäni on lähes 600-grammainen litteäh-
kö betoninmurikka. Sen pinnassa ovat kahdella eri 
värillä selvät ja vahvat graffitin jäljet. Tuo betonin 
kimpale on pala Berliinin muuria, pieni aarteeni, 
jonka hankin vuonna 1990. 

Saksa jaettiin sodan jälkeen Yhdysvaltojen, Britan-
nian, Ranskan ja Neuvostoliiton miehitysvyöhyk-
keisiin. Neuvostoliitto alkoi muokata omasta vyö-
hykkeestään Saksan Demokraattista Tasavaltaa, 
DDR:ää. Läntiset miehittäjät puolestaan yhdisti-
vät vyöhykkeensä Saksan Liittotasavallaksi. Pää-
kaupunki Berliini, joka oli jäänyt Neuvostoliiton 
vyöhykkeen sisään, oli samalla tavalla jaettu nel-
jään miehitysvyöhykkeeseen. Neuvostoliitto teki 
Berliinin vyöhykkeestään DDR:lle pääkaupungin. 

 Kun Saksojen sisäraja suljettiin vuonna 1952, jäi 
Berliini ainoaksi paikaksi, missä raja oli edelleen 
avoin. Miljoonat itäsaksalaiset pakenivat Berliinin 
kautta länteen. He olivat työikäistä ja usein varsin 

Berliinin muurin tarina

koulutettua väkeä, joten joukkopako oli DDR:lle 
kohtalokasta ja se piti tukkia.

 Elokuun 13. päivänä 1961 yhteensä 40 000 
DDR:n kansanarmeijan sotilasta, poliisia ja työ-
läistä sulki Länsi-Berliiniin johtavat kadut ja tiet. 
Länsi-Berliini ympäröitiin piikkilangoin. Pari päi-
vää myöhemmin alettiin rakentaa betoniharkoista 

Kaksinkertainen muuri halkaisi Berliinin keskustan. Keskellä 
karttaa on Brandenburgin portti, jota molemmat Berliinit käytti-
vät tunnuksenaan.

Zimmerstrasse 
on muuttunut 
rajavyöhykkeeksi. 
Kuva on vuodelta 
1971 ja siinä 
näkyy alkuperäinen 
harkoista muurattu 
ja piikkilangoin 
korotettu muuri.
Kuva: Ingrid Franke.
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viherlassilan 
kanta-asiakas 
hemmotellaan 

pihoille! 

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

LIITY
 MYYMÄLÄSSÄ  

TAI NETISSÄ!
 

YRITYSLASKENTA   LAVERNA  OY
AUKTORISOITU   TILITOIMISTO

    *    KAUPPAREKISTERI  ASIAT
    *    YRITYSKIRJANPIDOT

Raisiontori  5, 21200  Raisio

Polttolaitoksenkatu 9, 20380 Turku, p. 02 2388 333
www.kununpyora.fi 
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muuria, Berliinin muuria, joka sitten oli olemassa 
28 vuotta. Lännessä tajuttiin muurin tarkoitus. 
Itäisessä propagandassa se oli ”antifasistinen suo-
javalli”.

Sulkeisharjoitusta Berliinien rajalla
Kävin työtoverini kanssa Berliinissä messumatkal-
la toukokuussa 1971. Molemmille meille matka sin-
ne oli ensimmäinen. Messut olivat Länsi-Berliinis-
sä, mutta Finnairin kone laskeutui Schönefeldiin, 
joka oli DDR:n puolella. Transit-bussit kuljettivat 
sieltä sitten Länsi-Berliiniin matkustavat. Rajalla 
DDR:n rajasotilaat keräsivät passimme ja antoivat 
tilalle A- ja B-kirjaimin varustetut numeroidut la-
put. Vaikka oli vasta toukokuu, Berliinissä oli mel-
koinen helle. Bussista ei saanut poistua, siinä ei 
ollut ilmastointia eikä vessaa. Olo oli tosi tukala. 

Kahden tunnin kuluttua kaksi sotilasta palasi pas-
simme käsissään. Meidät komennettiin ulos pariri-
viin aat eteen ja beet taakse numerojärjestyksessä. 
Kasvot ja passikuvat vertailtiin kahteen kertaan ja 
- ihme ja kumma – jokaiselle löytyi oikeassa jär-
jestyksessä oma passi. 

 Länteen tulimme ulkomaalaisille matkailijoil-
le tarkoitetun Friedrichstrassen ylityspaikan eli 
Checkpoit Charlien kautta. Passejamme vilkais-
sut amerikkalainen naissotilas jäi nuoren miehen 
mieleen. Hänellä oli moitteeton univormu, jonka 
alaosan muodosti minihame.

 Työtehtäviemme ohella meille jäi aikaa tutustua 
kaupunkiin ja tietysti myös kuuluisaan muuriin. 
Lännen puolelle oli rakennettu näköalatasanteita, 
joilta saattoi katsella Itä-Berliiniin. Pakoyritysten 
takia DDR alkoi vuonna 1962 hävittää liian lähel-

Muurin uusimisvaihetta vuonna 1971. Vasemmalla on uutta 3,6 
metriä korkeaa betonielementtimuuria ja oikealla alkuperäistä 
vuoden 1961 harkkomuuria. Kaksi amerikkalaispartiota varmis-
taa tilannetta. Kuva: Ingrid Franke.     

Pakoyrityksissä sai surmansa kaikkiaan 230 henkilöä. Viimeinen 
uhri oli Chris Queffroy 6.2.1989 vain yhdeksän kuukautta ennen 
muurin avautumista. Tunnistetut uhrit saivat lännen puolella 
muistoristinsä. Kuva: Jarkko Heino.

Toukokuussa 
1990 muurissa 
oli jo isoja auk-

koja ja lopunkin 
muurin kimpussa 

ahkeroivat 
”muuritikat”, 

jotka taltan ja 
moskan avulla 

yrittivät irrottaa 
palasia matka-

muistoikseen. 
Kuva: Jarkko Heino.
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dieseltekniikan
edelläkävijä

DRIVE-IN 
RENKAANVAIHTO 

RENGASTURKU.FI

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

PAIKALLINEN
ASIANTUNTIJA

AUTOLLESI

DRIVE-IN 
RENKAANVAIHTO 
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lä muuria olevia rakennuksia tai ainakin muurata 
niiden ikkunoita umpeen. Reilun kadunleveyden 
päähän muurista rakennettiin toinen muuri. Muu-
rien väliin jäi niin sanottu kuoleman käytävä, jossa 
oli vartiotornit ja esteetön ampumalinja. Harkoista 
rakennettu muuri uusittiin vuoteen 1975 mennessä 
3,6 metriä korkealla ja 1,5 metriä leveällä betoni-
muurilla, jonka yläosassa oli pyöreä betoniputki. 
Se hankaloitti kiipeämistä yli. Tätä rakennusvai-
hetta pääsimme aivan läheltä seuraamaan. Kaik-
kiaan muuri oli 155 kilometriä pitkä ja siitä 75 km 
oli tätä uutta betonimuuria. 

Seikkailu muurin läpi
Syksyllä 1989 Itä-Saksassa puhkesi suuria hallituk-
sen vastaisia mielenosoituksia. Maan johtaja Erich 
Honecker erosi lokakuussa. Uusi hallitus päätti 
marraskuussa helpottaa matkustusrajoituksia. 
Puoluejohtaja Günter Schabowski, joka ei tunte-
nut päätöksen yksityiskohtia, luki tiedotteen, seko-
si papereissaan ja ilmoitti erehdyksessä matkojen 
toiselle puolelle olevan mahdollisia välittömästi. 
Tämä aiheutti kymmenien tuhansien itäsaksalais-
ten ryntäyksen muurille eikä rajavartijoilla ollut 
muuta mahdollisuutta kuin päästää heidät läpi.

 Seuraavien viikkojen aikana muuriin puh-
kaistiin useita kulkuaukkoja. Olin vaimoni kans-
sa keväällä 1990 Berliinissä ja tiesin hyvin, että 
vain berliiniläiset saavat käyttää näitä aukkoja. 

Sami Heino Nie-
derkirchner-ka-
dulla toukokuus-
sa 2003. Katu 
oli aikaisemmin 
kaksoismuu-
rien välistä 
kuolemanvyöhy-
kettä. Oikealla 
vielä säilynyttä 
muuria.  
Kuva: Jarkko Heino.  
 

Brandenburgin portin vieressä oli houkutteleva, 
ihmisen kuljettava reikä, jonka itäpuolella seisoi 
kaksi rajavartijaa. Päätimme kokeilla. Heiluttelin 
kädessäni sinikantisia leijonapassejamme ja ra-
javartija heilautti hänkin vain kättään. Menkää! 
Länteen palatessamme päätin näyttää vaimolleni 
Friedrichstrassen tarkastuspisteen kaikkine mut-
kineen, mutta sielläpä olikin täysi homma käynnis-
sä. Jouduimme puhutteluun siitä, miten olimme 
tulleet DDR:ään, kun passeistamme puuttuivat tu-
loleimat. Onneksi saksan taitoni jotenkuten riitti. 

 Länteen päästyämme saimme seurata, kuin-
ka sekä saksalaiset että varsinkin ulkomaalaiset 
matkailijat yrittivät kovertaa paloja muurista 
matkamuistoikseen. He saivat lujasti raudoitetus-
ta betonista irti vain pieniä siruja. Itse turvauduin 
lähikadulla kaupustelevaan kaveriin, jolla oli neu-
vostosotilaan koppalakki päässään. Oman muuri-
muistoni ostin häneltä. 

 Kun Saksojen jälleenyhdistyminen toteutui 
tuon saman vuoden 1990 lokakuussa, oli berlii-
niläisillä kova kiire hävittää heitä traumatisoinut 
muuri. Onneksi edes vähäisiä osia siitä säilytettiin 
historian muistomerkkeinä. Näiden 28 vuoden ai-
kana noin 5 000 itäsaksalaista onnistui eri keinoin 
pakenemaan länteen. Pakoyrityksissä kuoli 230 
henkilöä ja 200 haavoittui vakavasti. 

JARKKO HEINO
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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 9–23

ma–la 7-22, su 9–22

ME VÄLITÄMME! 
KAUPPA KÄY! 

NYT TARVITAAN MYYTÄVÄÄ!

Aatos Huhtala 
Gsm 0400 226 898 
Puh 02 284 5320 
aatos.huhtala@listing.fi

Jari Huhtala 
Gsm 040 578 5502 
jari.huhtala@listing.fi

Yksityistä kiinteistönvälitystä jo vuodesta 1979.

www.listing.fi

Pikkubussien 1-22-paikkaa 
 vuokraus ja myynti

Puh. 0400 527121, Jari Mäki
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Kiltaveli Aku Tuokila Uudestakaupungista oli tutustunut 
Mynämäen linjabiilijuttuun (Vetoakseli  4/2021) ja 
lähetti täydentäviä ja hyvin mielenkiintoisia terveisiä. 
Kuvat ovat Tuokilan kansiosta. 

Ei ole koskaan liian myöhäistä muistella edel-
täjiemme panosta autoliikenteen pionee-
rityössä, vaikeinakin hetkinä 1900-luvun 

alkuaikoina. Sitä työtä minäkin tässä eläkkeellä 
ollessani teen ja pyrin tallentamaan mahdolli-
suuksien mukaan jälkipolville kaiken sen minkä 
vaan voin.

Olen Aku Tuokila, Uudestakaupungista ja 2. 
Er Autokomppanian Heikkilän kasarmilla asevel-

Linjabiiliterveisiä 
Uudestakaupungista

vollisuuteni aloittanut 1975. Matkan varrella tuli 
nähtyä Säkylän nurkat aliupseerikoulussa, Hami-
nan talvi upseerikurssilla 150 ja vielä kuljetusup-
seerikurssilla Lahden Hennalan tiilet tuli luettua.                                                                                                                                         
   Erinomaisen mukavat muistot siis siitä kaiken 
kaikkiaan.

Tuohon Vetoakselin lehtikirjoitukseen oli tar-
koitukseni palata.  

Isoisäni Väinö Tuokila aloitti omnibusliikenteen 
Fordilla Uudessakaupungista Turkuun 4.6.1924 ol-
tuaan ensin kuljettajana kauppias Hugo Wasz:illa 
ja ajettuaan Waszin Fiat-autoja jo vuonna 1923.

Alkuaikojen vaikeudet on vaan yritettävä kuvi-
tella olemassa olevien lehtitietojen ja historiakir-
joitusten avulla. On liian myöhäistä ajatella, että 
käynpä kysymässä, jos jokin asia on epäselvä. He 

Kirjoittajan isoisä Väinö Tuokila aloitti omnibusliikenteen Fordilla Uudestakaupungista Turkuun 4. kesäkuuta 1924. Kuvassa ei kuiten-
kaan olla linjalla, vaan viedään Uudenkaupungin WPK:n soittokuntaa esiintymään Mynämäkeen. Iso rumpu on päässyt katolle. Ratin 
takana on Väinö Tuokila itse.  
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ovat jo kauan olleet poissa joukostamme.
Isäni Erkki Tuokila jatkoi vuonna 1941 isoisän 

kuoltua linja-autoliikennettä Turun, Uudenkau-
pungin ja sen lähialueiden alueella aina vuoteen 
1983 saakka. Tuolloin loppuaikoina tuli minul-
lekin tutuksi myös Mynämäen linja-autoasema, 
kun asepalveluksestani vapauduttuani sain suori-
tettua vielä linja-auton ajokortin ja pääsin ajamaan 
Tuokila Oy:n linjaa Uusikaupunki-Turku. Tuokila 
Oy:n linja Uusikaupunki-Turku oli osittain Laitilan 
kautta ja osittain Vehmaan Vinkkilän kautta, joten 
Korvensuun kautta tuli myös mentyä useastikin.  

Yhdistelmäajoneuvon ajokortin ennätin saada 
jo Heikkilän kasarmilla palvellessani. Tuolloin 
korttia suoritettaessa tulivat Turun kadut tutuik-
si, kun ajopäivään kuului myös istuskelua kuor-
ma-auton lavalla toisen oppilaan ajaessa omaa 
osuuttaan. Autoinsinöörin opinnot Turun Teknil-
lisessä Opistossa sitten katkaisivat minun osaltani 

tuon päivittäisen linja-ajon hoitamisen, mutta lo-
mien ja viikonloppujen aikana tuli edelleen ajettua 
jopa ulkomaan matkoja.

Mynämäen ja sen lähialueiden liikennöitsijät 
tulivat osittain tutuiksi koska yhteistyötä tehtiin 
aikoinaan erityisesti Majalaisen perheen kanssa. 
Autojen korjaukseen saatiin tietojeni mukaan 
alkuaikoina useastikin apua juuri sieltä, kun sitä 
tarvittiin. Tuolloinhan autojen tekninen kunto oli 
sellainen, että mitä tahansa saattoi sattua. Luon-
nollisesti liikennöinti oli myös sellaista, että jon-
kinlaista ”rehellistä” kilpailua matkustajista oli 
myös uusikaupunkilaisen liikennöitsijän ja My-
nämäeltä liikennöivien kesken. Sellaisesta olen 
vaan saanut kuulla jälkikäteen, mutta todisteita ei 
minulla ole.

Kirjoitus Vetoakseli-lehdessä sai minut ryhdis-
täytymään ja kirjoittamaan. 

Olen todella kiitollinen siitä, että olen näin saa-
nut lisää tietoa myös omaan historian 
keräilyyni. Olen harrastanut jo joitakin 
vuosia edesmenneen isäni ja isoisäni ai-
kaisen tiedon keräämistä juuri autoista 
ja liikenteestä. Joskus tuntuu vaan niin 
vaikealta, kun ei ole ollut mahdollisuutta 
mennä arkistoihin tutkimaan asioita.

Haluan kiittää ja toivottaa mitä par-
hainta menestystä Autokillalle ja Ve-
toakselille. 

AKU TUOKILA
Ajurinkuja 2 A3, 23500 Uusikaupunki

atuokila@gmail.com, 0442966314

Erkki Tuokila pikkupoikana remonttikamppeissa Chevrolet-lin-
jurin lokasuojalla. Erkki Tuokila oli kirjoittaja isä. Kuva on 
1930-luvun alusta.

Väinö Tuokila noin vuoden 1928 mallia olevan Graham Brothersin edessä Turun 
Puutorin nurkalla, jossa siihen aikaan toimi ”linja-autoasema”. Auton kori on 
ilmiselvästi rakennettu G.W. Wulffin Ajokalutehtaalla Turussa.

Vuonna 1975 varusmiespalveluksensa 2. 
Erillisessä Autokomppanissa aloittaneita Aku 
Tuokilan ruotukavereita Ohi on –tunnelmissa. 
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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    

Lue lisää
keskusautohalli.fi

Rieskalähteentie 75, TURKU   |   0207 218 120
Örninkatu 13, SALO   |   0207 218 320

Loistava valikoima
heti ajoon Volvoja
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Sähköauton historia sai alkunsa jo ennen 
polttomoottoria. Jo 1830-luvulla, pian sen 
jälkeen kun Michael Faraday oli keksinyt 

sähkömoottorin periaatteen, niin skotlantilainen 
liikemies Robert Anderson kehitti alkeellisen 
sähkövaunun, jota usein pidetään ensimmäisenä 
sähkövaununa.

Hollannissa rakennettiin pienehkö sähköauto 
1835.

Asiasta innostuttiin ja useat tutkijat Euroopas-
sa alkoivat kehitellä akkuja ja sähkömoottoreita. 
Akkuteknologian kehityttyä paremmaksi näytti 
sähköauton tulevaisuus valoisalta.

New-Yorkissa oli 1800-luvun lopussa sähkötak-
seja, jotka saivat mainetta pärjätessään hyvin jopa 
lumisilla kaduilla. Yhdysvalloissa oli tuolloin usei-
ta kymmeniä sähköauton valmistajia. Vielä ennen 
1900-lukua tehokkaan, mutta saastuttavan polt-
tomoottorin voimakasta esiinmarssia, sähköautot 
pitivät hallussaan monia nopeus- ja matkaennä-
tyksiä.  Näistä huomionarvoisin lienee CAMILLE 
JENATEYN raketinmuotoisella Lajamais Conten-
te-autollaan rikkoma 100km/h nopeusraja, auto 
saavutti 105,88km/h nopeuden.

Yhdysvalloissa oli viime vuosisadan alussa 
enemmän sähköautoja, kymmeniä tuhansia, kuin 
polttomoottoriautoja. Sähköautot olivat suosittuja, 

koska ne olivat helpompia käsitellä, siistejä ja hil-
jaisia ja ne kulkivat tasaisesti ilman pakokaasuja.  
Niinpä näitä autoja myytiin menestyksekkäästi 

etenkin ylemmän luokan väelle, myös naiset 
olivat merkittävä joukko asiakkaista. Myös tuttu 
sarjakuvahahmo, Mummo-Ankka ajeli sähköau-
tolla, Detroit-Electricillä. Myös Ranskassa ja Bri-
tanniassa satsattiin sähköautoihin, Lontoonkin 
kaduilla huristeli sähkötakseja.

Vuonna1913 Cadillaceissa esiintyi ensi kertaa 
sähköstartti, joka teki polttomoottoriautoista hel-
pompia ja turvallisempia käynnistää. Tämä sai 
sähköauton menettämään suosiotaan. Samoin teki 
jo vuonna 1895 Panhard-Levassorin kehittämän 
jäähdyttimen käyttöönotto, jonka ansiosta polt-
tomoottori ei enää ylikuumentunut yhtä helposti.

Lopullisesti polttomoottoriautot veivät markki-
nat siirryttyään liukuhihnan myötä massatuotan-
toon. Tämä teki polttomoottoriautot suhteellisen 
edullisiksi sähköautojen jäädessä huomattavasti 
kalliimmiksi. !930-luvun loppuun mennessä säh-
köautojen tuotanto oli lopetettu kokonaan

Nyt ollaan tultu monien erilaisten vaiheiden 
kautta nykypäivään, jolloin yritetään autokantaa 
kiihtyvällä vauhdilla sähköistää.

KAUKO KASKINEN

SÄHKÖAUTO EI OLE UUSI KEKSINTÖ

Detroit Electric 
Vehoniemen 
Automuseossa 
12.10 2021
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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 

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

• 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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Kaikki alkoi siitä, kun Lahdesta Vesijärven 
Auto Oy:n huoltopäällikkö Juha Koivunie-
mi soitti talvella -98, että hän on ilmoit-

tanut minut automaalaustekniikan SM-kisoihin 
Haukiputaalle elokuun puolivälin tienoille ja 
kysyi hienovaraisen johdattelevasti, että etkös 
menekin, kun ovat voittajalle luvanneet Japanin 
matkankin. No mitäs minä siihen muuta kuin, 
että jos kerran on ilmoitettu, enkä ole ennen Ja-
panissa käynyt, niin mentävähän sitä sitten on. 
Alkoi "intensiivinen automaalaustieteen opis-
kelu". Tai ainakin olisi pitänyt alkaa. No tulihan 
noita STEP-kirjoja selailtua (STEP-kirjat ovat 
Toyota organisaation kirjoittamat, varsin hyvät ja 
kattavat oppaat automaalareille). Kun niitä muis-
ti selailla niin aina sieltä jotain mieleen jäi. Aika 
kului ja kesä on kääntynyt elokuulle, kilpailut lä-
henivät, joten oli riennettävä Ouluun.

Kilpailut pidettiin Haukiputaan ammattioppi-
laitoksella. Paikat oli laitettu siistiin kuntoon, oli 
startin aika. Tehtäviä oli muistaakseni kuusi: 1) 
ovipaneelin kittaus, hionta ja ruiskutus helmiäis-
värillä, 2) ovipaneelin paikkamaalaus, 3) värin-
sävytys, 4) puskurin muovikorjaus, 5) puskurin 
maalaus, 6) Toyota-merkin teko sapluunalla. Siinä 
meni kaksi päivää nopeasti tosi hienojen kollegoi-
den ja järjestäjien kanssa. Jälkipelit vietettiin pai-
kallisen kirkkokuoron virsiharjoituksissa vai oli-
kos se sittenkin joku karaokepubi. Nyt sulia on toi 
muistikin valikoiva, tähän asti on ollut vain kuulo, 
huutelee vaimo tuosta olan takaa. No pahuksen 
mukavaa oli kuitenkin koko porukalla ja kotia 
selvittiin kunnialla. Parin viikon päästä lähdettiin 
Korsoon, jonne oli järjestetty kilpailun toinen osa. 
Siellä olivat kirjalliset kokeet sekä palvelutehtä-

vät. Toyota  Finlandian pääjohtajan Eric Naganon 
ammuttua lähtölaukauksen porukka jakaantui eri 
tehtäväpaikoille.

Puolen päivän tienoilla oli pisteet saatu lasket-
tua, joten saattoi alkaa palkintojen jako. Kolman-
neksi sijoittui Summasen Automaalaamon maalari 
Panu Glumerus Savonlinnasta. Toiseksi tuli Mika 
Saarinen Jyväskylästä. Tässä vaiheessa tuli mie-
leen, että näinköhän tässä kävi, pieleen meni, kun 
en oikein voittoon jaksanut uskoa. Täytyy yrittää 
kahden vuoden kuluttua uudelleen. Mutta eikös 
mitä, palkintojen jakajana toiminut Toyota Finlan-
din johtaja Timo Suutari-Jääskö kuuluttaa kisan 
voittajaksi Paakkisen Automaalaamosta Hannu 
Ruohosen. Olin todella iloissani ja yllättynyt. Sere-
monioiden jälkeen lähdimme koko porukalia Hei-
nolaan Kumpeli Hotelliin viikonlopuksi. Heinolas-
sa meille oli järjestetty rallikrossikisat. Heinolan 
ja Mäntyharjun AU:n väki oli tuonut käyttöömme 
parikymmentä enemmän ja vähemmän rypistynyt-
tä rallikrossiautoa. Siinä kisassa minulla ei ollut 
menestystä, mutta erittäin hauska kokemus se oli. 
Jälkikisat vietettiin taas tavan mukaan Kumpelin 
soittoruokalassa Pate Mustakallion kera ja taas oli 
pahuksen kivaa kivassa porukassa. Seuraavana aa-
muna lähdettiin kalaan paikallisen Jyrängön-vir-
ran varteen. Sinä aamuna ei syönyt kalakaan, joten 
puolenpäivän jälkeen lähdimme kotia kohti. Hieno 
reissu kaikkineen. Sitten palattiin arkeen, juhlapyt-
ty konttorin seinälle ja ei kun töihin. Siinä syksy ja 
talvi menivät työn merkeissä mukavasti.

Keväällä 2000 olin kursseilla Tampereella. 
Siellä näin Toyota Finlandin kouluttajan Ranta-
lan Hannun, joka kertoi, että pitäisi Brysseliin läh-
teä. Siellä on automaalaustekniikan EM-kilpailut 

Terveiset Haukiputaalta, 
Nagoyasta ja Brysselistä

OSA

1

AIKAMOISIA MESTAREITA LÖYTYY KILLANKIN RIVEISTÄ
Suomalaisia ihmisiä löytyy monenlaisista paikoista ja usein he ovat merkittävän osaamisen alallaan. Yksi tällainen on 

huippuosaaja kv HANNU RUOHONEN, joka on pärjännyt maailmanlaajuisessa kilpailussa erinomaisesti.  
 Annetaan hänen itsenä kertoa tapahtumista. Juttu jatkuu seuraavassa lehdessä.
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syksyllä. Mitäs minä siihen muuta kuin, sen kun 
mennään, kunhan parin viikon päästä alkavasta 
Japanin matkasta on ensin selvitty.

Japanin matka, viralliselta nimeltään 10th An-
nual Assebly oflnternational Customer Service 
Champions, alkoi 17.04.2000 klo 8.15 Helsingin 
lentoasemalta. Meitä oli Suomesta neljä henki-
löä, varaosamyyjien Suomenmestari Ari Paana-
nen O.K. Auto Oy:stä Keuruulta, huoltoneuvojien 
Suomenmestari Juha Kauria Etelä-Savon Autosta 
Savonlinnasta, oppaanamme oli Pia Remes Toyo-
ta Finlandiasta, sekä minä automaalaustekniikan 
Suomenmestari Hannu Ruohonen Paakkisen Au-
tomaalaamosta Hollolasta. Helsingistä lensimme 
Lontooseen, jossa vietimme koko päivän tutustuen 
nähtävyyksiin. Lontooseen kokoontuivat kaikista 
Euroopan maista samalle reissulle lähtevät kolle-
gat n. 30 henkilöä. Sieltä lähdimme klo 18.00 kohti 
Tokiota. Tokiossa !epäilimme meille varatussa ho-
tellissa noin viisi tuntia, jonka jälkeen lensimme 
Nagoyaan. Sinne saavuimme illalla paikallista ai-
kaa klo 20.00. Syötyämme saimme pienet Formu-
laFl rakennussarja-autot jokainen ja samalla ilmoi-
tettiin, että aamulla on kisat sitä varten tehdyllä 
sähköautoradalla. Siinä se alkuyö menikin autoa 
rakentaessa, uskomattoman paijon osia ja tarroja 
voi ollakin vain noin 12 cm pitkässä autossa. Autot 
tuli kuntoon ja aamulla oli kisat. Allekirjoittaneel-
la ei ollut menestystä, mutta Suomeen tuli voitto 

Juha Kaurian ansiosta ja Ari Paananen oli muis-
taakseni kolmas.

Tervetulotilaisuudessa, jonka yhteyteen F1-ki-
satkin oli järjestetty, vasta näimme ensi kertaa 
koko porukan. Vieraita oli kaikkiaan 119 henkilöä 
ympäri maapallon, 42 eri kansallisuutta. Liikuim-
me aina neljällä bussilla. 

19.04.00 lounaan jälkeen lähdimme Toyota- 
museoon. Siellä näimme monennäköisien osien 
valmistusmenetelmiä, muovipuskurin teon muo-
vimuruista valmiiksi puskuriksi. Myöskin loka-
suojamuotin teon eri vaiheet näimme, sekä auton 
maalaustyömenetelmien muuttumisen 30-luvulta 
tähän päivään ynnä paljon muuta. Tämän jälkeen 
noin klo 16.00 lähdimme uusimmalla luotijunalla 
Kiotoon, jonne saavuimme noin klo 17.20 mahta-
vaan Rihga Royal hotelliin. 20.04.00 aamupalan 
jälkeen lähdimme Kiotoon kiertoajelulle. Kävimme 
mm. kuuluisassa kultaisessa temppelissä sekä tu-
tustuimme kioton historiaan ja kulttuuriin oppaan 
opastuksella. Iltapäivällä lähdimme kohti Nago-
yaa, jossa yövyimme loput yöt.

21.04.00 aamupäivällä lähdimme tutustumaan 
Toyotan salaiseen teknologiakeskukseen sekä tes-
tirataan. Siellä saimme ajaa Toyotan uutta hypri-
autoa Priusta. Seuraavana päivänä vierailimme 
Toyotan koulutuskeskuksessa, jossa oli menossa 
Japanin mestaruuskisat mekaanikoille, korime-
kaanikoille sekä maalausteknikoille. Mahtava ta-
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Tervetuloa syömään!

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

poppankki.fi/lieto

TERVETULOA
PAIKALLISEEN
PANKKIIN

– meillä on aikaa sinullekin!

Juha Niemelä, toimitusjohtaja
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Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat 

liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta



pahtuma, vieraita noin kolme tuhatta, tv-kamerat 
paikalla joka puolella. Mekaanikot etsivät tehtyjä 
vikoja Lexuksista, joita oli noin kaksikymmentä 
rivissä ja jokaisen kimpussa kahden miehen tiimi. 
Korimekaanikot oikaisivat ovia1 jatkoivat palkkia 
ym. alaan kuuluvaa..

Maalarit tekivät pohjia ovipelteihin, maalasi-
vat niitä ja sävyttivät sekä laittoivat saumamassaa 
koekappaleeseen millimetritarkkuudella. Erittäin 
mielenkiintoinen päivä. Järjestelyt olivat todella 
hienot.

23.04.00 aamupäivällä lähdimme Toyota-mu-
seoon tutustumaan japanilaiseen autoteknologian 
kehitykseen. Iltapäivä oli vapaata. Käytiin ostok-
silla ym. . Seuraavana päivänä kävimme naapu-
rikaupungissa, joka on nimeltään Toyota. Siellä 
tutustuimme Toyota autotehtaassa autonvalmis-
tukseen pelkästä korista valmiiseen autoon. Us-
komaton juttu, että ne kaikki eriväriset ja malliset 
ovet jotka liikkuvat katon rajassa osuvat aina oi-
keaan autoon ja että koelaudan asennus voi kestää 
vain 30 sekuntia, mielenkiintoista.

Iltapäivällä saavuimme Meitetsu Toyota Ho-
telliin, jossa vietettiin tämän reissun pääjuhla. 
Toyotan johtoa oli pääjohtajaa myöten runsaasti 
paikalla. Puheiden jälkeen pääjohtaja ojensi jokai-
selle "championille" "muistopytingin" ja samalla 
meidät vihittiin jäseniksi International Service 

Champions' Societyyn . Tämän jälkeen oli vuoros-
sa vaikuttava iltajuhla. Ohjelmaa, ruokaa ja juo-
maa oli runsain mitoin. Kaikki loppuu aikanaan, 
niin tämäkin tilaisuus. Kymmenen tienoilla illalla 
saavuimme hotellille. Aamulla klo 5.00 jokainen 
heräsi "pirteänä"hyvin nukutun yön jälkeen ja 
nousi busseihinsa, jotka veivät meidät lentoase-
malle. Lensimme Tokion kautta Pariisiin ja sieltä 
Helsinkiin. Todella hieno reissu sekä kaikin puolin 
vaikuttava elämys.

Kun tästä Japanin reissusta kutakuinkin kun-
nialla selvittiin ja kun tuolle Rantasen Hannulle 
tuli luvattua lähteä EM-kisoihin Brysseliin, niin 
piti siinä kesän aikana pikkuhiljaa alkaa valmis-
tautua tulevaan koitokseen.

Brysselin matkasta kerrotaan seuraavassa leh-
dessä.

Paakkisen Automaalaamo Oy on perheyritys Hol-
lolassa. Yritys on perustettu v. 1954. Henkilökun-
taa on kaikkiaan 6 henkilöä. Toimialana on kevy-
emmän liikennekaluston maalaus, sekä muovikor-
jaukset, myös autojen sisustusmuovit.  Vuodesta 
2010 myöskin kolarikorjaukset, tuulilasinvaihdot 
ym. vauriokorjauksen työt.
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www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA

Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39,
32200 LOIMAA

Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Ostamme ja vaihdamme myös 
halvempaan, asuntoautot/-vaunut, 
moottoripyörät ym. ym.
• peltikorjaukset kaikille autoille
• sĳ aisautopalvelu
• autonvuokraus
• rahoitus- ja leasingratkaisut

Meiltä uudet Ford, 
Škoda ja Nissan autot 
kampanjahintaan!



Porin osaston perinteinen joulupuurotilaisuus 
pidettiin 13.12 PATY´n toimistolla ja paikalla oli 
kuusitoista kiltalaista.

Nautittiin jouluglöki ilman terästystä, paikalla 
keitetty joulupuuro fäskynäsopan kera ja tilaisuu-
den päätteeksi kahvit. Jouluisen tarjoilun hoitivat 
Keijo ja Kauko apunaan Annika, taisimme onnis-
tua suuret kiitokset osanottajille

Porin osaston joulupuurotilaisuus
Ennen joulupuurotilaisuuden alkua pidettiin 

osaston hallituksen järjestäytymiskokous ja vara-
puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Ilpo Päi-
vömaa sihteerinä jatkaa Keijo Viinanen. Päätettiin 
järjestää 55-vuotisjuhlaretki Nakkilaan 6.5.2022, 
katso erillinen kutsu.

        KAUKO SAARINEN
  

Mukavaa yhdessäoloa hanurimusiikin, arpajaisten ja 
syömisen merkeissä Heikkilän kasarmilla 15.12.2021.
 
Naistoimikunta  Marja Hautalahti
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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!

KORVAUSPALVELUA,
joka sujuu niin 
kuin pitääkin

if.fi /yritys
010 19 15 00
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Oripääläinen Jarmo Mäntyharju kokosi joukon 
sokerista kiinnostuneita kiltalaisia saamaan lisä-
oppia tuosta makeasta. Ilta alkoi kahvin merkeissä 
ja sokerisella rinkelimunkilla.

Suomessa on ollut monta sokeritehdasta, mut-
ta nyt vain tämä Sucroksen tehdas Säkylässä. 
Pääomistaja on Tanskalainen, ja sen mukaan ei 
tätäkään Suomessa tarvittaisi. Me pidämme kui-
tenkin tehtaasta kynsin hampain kiinni, sanoi 
Mäntyharju. Viljely on nykyään helpompaa, kun 
on tarkkuuskylvökone. Ei tarvitse enää koko ke-
sää kontata ja harventaa. Usealla kuulijalla oli siitä 
työstä kokemusta. Nostoa varten on usean viljeli-
jän yhteiskone. Se nostaa kuutta riviä kerrallaan. 
Tehtaalle vientiä ei tehdä omilla traktori kärryillä. 
Siihen on erikoistuneet kuljetusyrittäjät.

Kasvinviljely on onnistumisen a ja o. Siinä ku-
luu kesäöitä rattoisasti. Sokeri ei ole ravitsemus-
vouhottajien suosiossa. Sen arvo huomataan vasta 
pula-aikana. sota aikanakin sokeriannos jaettiin 
aamulla. Se kannatti syödä heti, sillä kaatumista-
pauksessa se menisi hukkaan.

Ensimmäinen sokerijuurikkaan viljelijä taisi 
olla Napoleon. Brittilaivasto saartoi Ranskaa ja 
esti ruokosokerin tuonnin. Vaikka tuontisokeri on 

halvempaa, on tärkeää pitää huolta omasta tuotan-
nosta. Omavaraisuusaste on 50%.

Puhuttiin myös muusta varautumisesta. Suo-
mella on Mäntyharjun mukaan suhteellisen hyvä 
varmuusvarastojärjestelmä, vaikka kompuroikin 
pandemiamaskien hankinnassa.

Jarmo Mäntyharju pääsi Turun Ilmatorjunta 
patteristosta (tai oliko se V – S Ilmatorjunta ryk-
mentti) siirtymään Autokomppaniaan. Hän kävi 
Ruk:n ja liittyi kotiutumisvaiheessa Autojoukko-
jen kiltaan. Hänet valittiin reservitehtäviin ja eteni 
niissä Majurin sotilasarvoon. Mäntyharju palkit-
tiin myös sotilasansiomitalilla.

Mäntyharju toimi luottamustehtävissä ja oli 
MTK:n kolmas puheenjohtaja. Ansioistaan hänel-
le myönnettiin Maanviljelysneuvoksen arvo. Eikä 
syyttä. Niin selkeä Mäntyharjun esitys oli.

Osa kiltalaisista pääsi jatkokoulutukseen Män-
tyharjun kotitilalle 12.11. Kutsuja otti meidät vas-
taan upeassa vaarinpirtissä. Se oli hirsirakennus-
ta parhaimmillaan. Nuori polvi asustaa vanhassa 
päärakennuksessa.

Esityksen lomassa nautittiin nakkiperuna sop-
paa ja pannukakkua ja hyvälle maistuivat.

Oripään Makkarkosken kylän pellot sopivat hy-

Makea ilta Heikkilän sotilaskodissa 3. 11.

Kuvassa juurikkaan nostokone, jossa on osakkaana 25 tilaa. Sokerijuurikaskoneen ohjaamoon menossa maanviljelysneuvos Jarmo 
Mäntyharju. Koneella nostetaan juurikasta hyvissä olosuhteissa vuorokaudessa jopa 25:n hehtaarin ala.
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KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA
Edullisempi Toyota-merkkihuolto
palvelee sinua Kaarinassa

Varaa autollesi huolto- tai
korjausaika numerosta 02 243 5585
tai osoitteessa www.testipiste.fi

Hallimestarinkatu 22,
20780 Kaarina
Avoinna ark. 7.30-16.30
puh. 02 243 5585
www.testipiste.fi

Me PrintHausissa pyrimme  
aina löytämään paitsi laadukkaan,  

myös kustannustehokkaan  
ratkaisun painotuotteellesi.
Ja olemme siitä ylpeitä.

Klikkaa lisätietoja -  
www.printhaus.fi

Esitteet / Lehdet / Julisteet 
/ Lomakkeet / Kuoret

Mikkolantie 24
28130 Pori
www.printhaus.fi

 Kysy tarjous!

Kaikki kukka-Kaikki kukka-
sidonnan työt. sidonnan työt. 
Niin iloon kuin Niin iloon kuin 

suruunkin, arkeensuruunkin, arkeen
 ja juhlaan.  ja juhlaan. 

Tervetuloa!Tervetuloa!

Hautausmaantie 30, Turku
p. (02) 236 0176, 050 348 6264  

www.kukka-tuire.� 

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat 

liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta
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vin juurikkaan viljelyyn. Tilalla on tapana valita 
viljelysuunta sen mukaan, mistä on alituotantoa, 
ja juurikkaasta on.

Heillä on myös lattia tyyppinen muninta kanala. 
Häkkikanaloiden munat ovat jo nyt joutumassa 
boikottiin. Kun takaraja häkkien kieltämiselle lä-
hestyy, niin Mäntyharjun arvailujen mukaan eivät 
kaikki enää lähde taas kerran kalustoa uusimaan. 
Sitten on vain vapaan kanan munia.  

Metsästyksen harjoittajana Jarmo Mäntyharju 
tekee luonto havaintoja maataloustyön lomassa. 
Edellisviikon pakkasyönä olivat kyntämässä juu-
rikasmaata, muutama susi tarkkaili säännöllistä 
rinkiä kiertäviä traktoreita. Mutta kun hytin oven 
avasi, niin lähtivät.

Monitoimisella tilalla on vielä kokoelma vanho-
ja traktoreita ja työkaluja. Vanhin on v.-27 mallia 

Amerikkalaisvalmisteinen Fordson. Hakusessa on 
Trakra, jota 50-luvulla Tampereella valmistettiin. 
Hirsiaittaan oli koottu pienempiä esineitä. Pellol-
la olevaa latoa kunnostetaan, ja sinne sijoitetaan 
hevostyökokoelma. Mäntyharju pitää sitä hyvin 
kattavana. Monet tuovat heille koneita ja esineitä, 
koska ne täällä saavat hyvän kodin.

Pihalla on myös aurinkosähkö kennot. Ne ovat 
erittäin tarpeen kesäkuumalla, kun kanalan tuu-
lettimet käyvät täysillä.

Allekirjoittanut sai olla läsnä maanviljelysneu-
vos titteli juhlassa. Siellä tuntui olevan koko Oripää 
paikalla, ja myönteisissä merkeissä. Tilan kaikki 
nurkat olivat siistissä kunnossa ja järjestyksessä. 
Kyllä titteli meni oikealle miehelle.

 
MARKKU LAURINEN

Toimikunnan toiminta on ollut niinkuin kinaste-
lua ”juupas eipäs” ,mutta toimintaakin on ollut.
Syksyllä saatiin pidettyä muutama Heikkiläilta 
ja niistä yhtenä oli puurojuhla, johon   vaadittiin 
koronapassi joka oli kiitettävästi huomioitu koska 
ilman sitä ei sisälle päässyt.

Mukana oli vajaa viisikymmentä henkilöä joille 
puuro ja torttukahvit maistuivat. Kiitos siitä!

MATKAILUTOIMIKUNTA Joulu meni ja uusivuosi alkaa jälleen tapahtu-
mien peruutuksilla tai ajankohtien siirroilla.

Toimintasuunnitelman suunnitelmat ovat 
vireillä ja koska kaikkia muutoksia ei saada Ve-
toakseliin niin tärkeäksi tiedoitus paikaksi tulee 
enemmän killan kotisivut sekä  TurunSanomien 
kiltapalsta.

Kevään yhtenä tapahtumana tulee olemaan 
Bengtskärin haahka safari jonka ilmoittautumisen 
ohjeet ja ohjelma löytyy tästä lehdestä.

ANTTI AHOLA  pj./matkailutoimikunta
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Turun Autojoukkojen 
killan perustajajäsen 
Heikki Salmolan 80 
vuotispäivän onnitte-
lukäynti 25.1.2022. 
Purjeen luovutti Jukka 
Männistö. Kuva Aulis 
Jokiniemi.



Viking Glory

Luotu tarjoamaan
ennennäkemättömiä
risteilykokemuksia

reitillä
Turku–Maarianhamina–

Tukholma

Varaa heti
Vikingline.fi

Hintansa arvoisin Itämerellä
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✂

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

Autojoukkojen Turun kilta ry
Maanpuolustusjärjestö, johon voivat 
liittyä kaikki sotilasarvoon katsomatta

Liity joukkoomme! 
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Ansiomerkit 2022
Autojoukkojen Turun killan hallitus on kokoukses-
saan 5.8.2021 päättänyt jakaa ansiomerkit seuraa-
ville nais- ja miesjäsenille. Ansiomerkit luovutetaan 
kevätkokouksessa, joka pidetään Heikkilän Sotilas-
kodissa 12.3.2022. kello 12 alkaen. Ilm. Killan toi-
mistoon 9.3.2022. mennessä puh. 02 237 7945 tai 
sähköposti; kilta@ajkturku.net 

Naiset
Kulta  
Koivuniemi Hillevi Lieto
Mäkinen Sanna Loimaa
Lehtonen Eila Annikki Mietoinen
  
Hopea  
Tala Eva-Liisa Kaarina
Toivonen Maija-Stina Turku
Aaltonen Ritva Turku
Suovuori Hannela Mirja Turku

  
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
Ruoho Timo Johannes Raisio
Penttilä Ari Uusikaupunki
  
Pronssi  
Lindroth Harri Uolevi Liesjärvi
Sarkiola Jouko Jorma Olavi Sauvo
Sankari Johannes Hemmo M Piikkiö
Siirtola Reijo Jouko Juhani Turku
Wallin Kai-Lasse Sastamala
Levonen Pertti Tapani Nousiainen
Rosten Jukka Turku
Kaarilahti Pekka Rainer Turku
  

Kirje-
posti-
merkki

Autojoukkojen Turun Kilta ry

Ylännekatu 16 I

20540 TURKU

Vapaaehtoista
maanpuolustusta jo

vuodesta 1963

✂
LEIKKAA TÄSTÄ
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 Ystävyys – yhteistyö – ja avunantosopimukselle 
sanotaan: ”Suomi sitoutuu kaikin keinoin torju-
maan Saksan tai sen kanssa liitossa olevan valtion 
hyökkäykset Suomeen ja sitä kautta Neuvostoliit-
toon.” Tarvittaessa Neuvostoliitto antaa apua.

Se alkuosa sopii Suomelle hyvin, mutta jos apua 
tarvitaan, niin avunantajilla on paha tapa unohtaa 
lähteä pois.

Siispä oli tärkeää osoittaa maailmalle, että 
Suomi kykenee itse pitämään tonttinsa puhtaana. 
Siitä asiasta meitä kyllä testattiin. Täällä hyppäsi 
vähän väliä sotilasasiamiehiä – noita laillistettuja 
vakoilijoita. Oli myös korkeita sotilashenkilöitä 
idästä ja lännestä. Kyllä me tiesimme. etteivät he 
tulleet meidän aseistustamme vakoilemaan, vaan 
selvittämään, mikä oli yksityisen sotilaan kyky ja 
tahto. Siihen oli Suomalainen varusmies helppo 
motivoida: ”Näytetääs niille.”

Vastaanottava ei ollut se korkein vieras, vaan ne 
perässä kulkevat takapirut, jotka sekuntikellolla ja 
kameroilla tekivät havaintojaan.

Erään kerran Parolaan tuli Neuvostoliiton Mar-
salkka (muistaakseni Viktor Kulikov).  Järjestettiin 
taistelunäytös. Halkopinon päälle oli rakennettu 
lava, missä vieraitten piti seurata panssarikärkien 
kohtaamista. Minäkin sain pienenä nappulana olla 
mukana tuossa pelissä. Meidän piti jalkaväkenä 
ottaa haltuun panssarien saavuttama alue. Tie-

tenkin harjoiteltiin päiväkaupalla. Hyökkäysrei-
tillämme sen katsojalavan vieressä oli suurehko 
vesilammikko. Harjoituksessa kysyn, olisiko joku 
halukas syöksymään siihen lammikkoon. Voisi 
saada loman. Yksi Lohjan seudulta kotoisin oleva 
aliupseerioppilas sanoi. että hän on näytellyt ke-
säteatterissa. Hän voisi sen tehdä. Tuli toiminnan 
hetki. En ole elokuvissakaan nähnyt niin tyylikästä 
syöksyä, kuin tuo oppilas teki. Eivät varmaan olleet 
vieraatkaan, sillä kaikki katsoivat meitä eikä pans-
sariväkeä. Kun tavoitteeseen päästiin, tultiin tätä 
oppilasta hakemaan. Pääsi Neuvostomarsalkan 
kiitoksen kohteeksi. Kun palattiin kasarmille, oli 
tämä oppilas jo lähtenyt kuntoisuuslomalle.

Puolustusvoimain komentaja kenraali Lauri 
Sutela on kertonut, kuinka usein hän on saanut 

ulkomaisilta edus-
tajilta tunnustusta 
Suomalaisen so-
tilaan kyvystä ja 
tahdosta. Viestim-
me meni perille: Ei 
Suomi niin vaan ole 
lunastettavissa.

 
MARKKU LAURINEN
everstiluutnantti, evp.

Maanpuolustusta kylmän sodan aikana.
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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 joukko- 
   osastoissa
• 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.
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Rannikkolaivaston varusmiesten 
kotiuttaminen joulukuussa
Korona rajoitteet pitävät edelleen tapahtumia ku-
rissa eikä kaikia juhlallisuuksia voida järjestää.
Kotiuttamis tilaisuus on varusmiesajan kohokohta 
joka jää mieleen, mutta epidemia ajan tilaisuudet 
pidetään pelkästään oman yksikön puitteissa.

Koronasta huolimatta varusmiehet saavat hyvän 
koulutuksen ja ansaitsevat siitä tunnustuksen.

Autojoukkojen Turun kilta ry:n toimesta ja esi-
miesten valintaan perustuen palkittiin 17.12.2021  
Matruusi Lauri Koski   8HLV / 2KULJVKÖ 
kuljettajaristillä sekä Turun killan historian kirjalla 
Autokiltojen aatelia.

 Materiaali toimitettiin varuskuntaan mistä se 
jaettiin kotiuttamisen yhteydessä.



    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

PORIN OSASTON

KEVÄTVUOSI
KOKOUS
Pidetään maanantaina 7.3.2022 alkaen klo 12.30 
Ravintola Pakarissa Punkalaitumella Iso-Jaak-
kolantie 26, syömme kokouksen alussa ensin 
lounaan hinta € 6,90. Esillä sääntöjen määräämät 
kevätvuosikokousasiat ym. esille tulevia asioita.
Ilmoitathan tulostasi etukäteen Kauko Saariselle 
puh. 0400 595 589, että Pakari voi varata riittävä 
määrä ruokaa.
Porin osaston toiminta-alueena ovat Pori, Huittinen 
ja Punkalaidun lähialueineen.

          HALLITUS

VIERAILU ROVIO PET FOODS OY:N 
TEHTAALLE
Autojoukkojen Turun Kilta ry vierailee Loimaalla 
Rovio Pet Foods Oy:n tiloissa torstaina 24.3.2022 
klo 13.30. Kohteen osoite on Mettähannankatu 
2, 32200 LOIMAA, aivan valtatie 9:n varressa 
vasemmalla puolella ennen Loimaata tultaessa 
Turun suunnasta. Siinä kohdassa on oma liittymä 
valtatieltä.

Vierailu tehdään sillä hetkellä voimassa olevien 
koronarajoituksien ohjeiden mukaisesti.

Ohjelma: Saapuminen tehtaalle klo 13.30 ja 
omakustanteinen lounas tehtaan yhteydessä ole-
vassa Laakee Deli – lounasravintolassa. Lounaan 
jälkeen esitelmä koiranruokatehtaan toiminnasta. 
Tilaisuudessa puhuvat myös eläinlääkärit, joilla 
on toimipiste tehtaan yhteydessä. Lisäksi voi olla 
mahdollisuus päästä tutustumaan tuotantotiloihin, 
asia tarkentuu päivän aikana. 

Lounasravintolan yhteydessä on tehtaanmyy-
mälä, josta voi ostaa omalle koiralle tai kissalle 
tuliaisia. 

Ilmoittautumiset Antti Aholalle numeroon 
0400 437 455 tai sähköposti ahola.antti@gmail.
com, Ari Laaksoselle numeroon 0400 698 650 
tai sähköpostiin sihteeri@ajkturku.net tai killan 
toimistoon numeroon 02 237 7945 maanantaihin 
21.3.2022 mennessä.

AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA 
HELSINKIIN 21.4.2022    

VIHDOIN; Tervetuloa Helsinki matkalle, kohteina 
Oodi-kirjasto, Suomen Pankin Rahamuseo, opas-
tettu kaupunkikierros sekä Hietaniemen hautaus-
maa opastettuna. Lounas päivän aikana.  

Matkan hinta: 89 €/hlö  (min. 36 hlöä). Matka 
tehdään jos koronarajoitukset sallivat. 

Hinta sisältää: bussikuljetukset, Oodi opastettu-
na, Suomen Pankin Rahamuseo Olavi Ala-Nissilän 
opastamana, Lounas, opastettu kaupunkikierros ( n. 
2h), opastettu Hietaniemen hautausmaa ( n.1,5h).

Meno- ja paluumatkalla omakustanteiset kah-
vitauot Kivihovin Tb:llä.

Tarkempi ohjelma killan kotisivulla, osoite: kil-
ta@ajkturku.net   

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 15.3 
SEURAAVILLE: Voitto Suvilalle 050 3287865; 
Antti Aholalle 0400 437455; Killan toimistolle 02 
2377945 

MATKAN MAKSU AUTOKILLAN MATKATI-
LILLE : FI2053160820018891

 (kirjoita viestiin 21.4  Hki ja lähtijöiden nimet). 

KEVÄTVUOSI
KOKOUS
Autojoukkojen Turun kilta ry:n 
kevätvuosikokous pidetään Heikkilän Sotilaskodissa 
Turussa, lauantaina 12.3.2022 klo 12.00. Aloitamme 
kokouksen kahvitarjoilulla.

***
Esitelmän pitäjänä Reserviläisliiton toiminnanjohtaja 
Minna Nenonen.

***
Kevätvuosikokouksessa ovat esillä sääntöjen kevätko-
koukselle määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksulliseen 
ruokailuun; hyvä ja monipuolinen lounas hintaan 10 
euroa. 
Ilmoittautumiset 03.03.2022 mennessä killan toimis-
toon keskiviikkoisin klo 19.00 – 20.00, puhelin 02 – 
237 7945 tai killan sähköpostiin kilta@ajkturku.net
       HALLITUS
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    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

Porin osaston perinteinen kevätretki suun-
tautuu tänä vuonna Nakkilaan, jossa kokoon-
numme Villilän Kartanoon. Kartano sijaitsee 
Pori – Helsinki tieltä Nakkilaan käännyttäes-
sä he-ti oikealla Villiläntie 1.
Buffetlounaan hinta € 23,-/henkilö, maksu 
Killan matkatilille FI20 5316 0820 0188 91, 
26.4.2022 mennessä.  Sitova ilmoittautumi-
nen Kauko Saariselle puh 0400 595 589 tai 
s-posti kaukos1@gmail.com 26.4.2022 men-
nessä, ilmoita myös ruoka-aineallergiasi. 
Museolinja-autokuljetus Punkalaitumelta, ota 
yhteyttä Jukka Männistöön puh 044 533 797.

Tervetuloa jäsenet seuralaisineen juhlis-
tamaan Porin osaston 55-vuotispäivää.

Porin osaston 
55-vuotisjuhlaretki 
Nakkilassa 6.5.2022

SALO – LOIMAAN OSASTON

KEVÄTVUOSI
KOKOUS
Salo – Loimaan osaston kevätvuo-
sikokous pidetään Salon Veteraanipajalla, Torikatu 7 
24100 SALO,
tiistaina 08.03.2022 klo 17.00.

* * *
Esitelmän pitää Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Min-
na Nenonen. Hänen esitelmänsä aiheena on ”Ajankoh-
taiskatsaus - reserviläiset keskiössä, naiset mukaan 
kutsuntoihin”.
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja muut esille tulevat 
asiat. Kokousedustajat käyttävät kasvomaskia korona-
tilanteen vuoksi.

* * *
Loimaalaiset kimppakyydillä, Tapani Åhlman hoitaa 
puhelin 040 836 4670.
Kahvitarjoilu + pieni iltapala.
Tervetuloa!            HALLITUS

VETOAKSELI  1 / 2022 36 

Terveiset naistoimikunnasta. 
Olen Hilkka Välläri Punkalaitumelta, aloitteleva 
puheenjohtaja. Olen syntyperäinen Punkalaitu-
melainen.  Suurimman osan elämäntyötäni olen 
tehnyt Punkalaitumen seurakunnan palveluksessa, 
sekä yrittäjänä edelleen pidän kukkakauppaa.

Toki olen ollut monessa muussakin toiminnas-
sa mukana, osin edelleenkin kunnallispolitiikassa 

Autojoukkojen Turun Kilta

Naistoimikunta
ja yhdistystoiminnoissa. 
Tällä hetkellä toimin 
Eläkeliiton Punkalai-
tumen yhdistyksen pu-
heenjohtajana. 

Toivon naisia, että 
lähdette rohkeasti mu-
kaamme toimintaamme.

Ottakaa yhteyttä, 
nähdään ja tutustutaan.

Terveisin:  HILKKA

Lamminperä 8, Loimaa
toyotaautocenter.fi

Lamminperä 8, Loimaa
toyotaautocenter.fi

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

www.toyotaautocenter.fi 



    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

TAALINTEHTAAN RUUKKIKYLÄ JA 
BENGTSKÄRIN HAAHKA SAFARI 
24.5.2022 
Mielenkiintoinen saaristomatka historialliseen 
ruukkikylään ja keväiseen ulkosaaristoon.

Lähtö Turusta, Heikkilän kasarmin p-paikalta 
klo 8.30.

Taalintehtaalla, jonka ruukin historia alkoi jo 
vuonna 1686. Tehdään opastettu kierros bussilla. 
Kierroksen aikana näemme mm. 1800-luvun työ-
läisten idyllisiä kasarmirakennuksia, ainutlaatuiset 
hiiliuunit ja masuunin rauniot. Kierroksen jälkeen 
pidetään omakustanteinen kahvitauko.

Matka jatkuu edelleen Kemiön Saaren eteläosaan, 
Kasnäsiin. Täällä nousemme Wilson Charter aluk-
seen, joka vie ryhmän Pohjoismaiden korkeimmalle 
majakalle, Bengtskäriin. Merimatkan kesto noin 1 
h 15 min

Perille päästyämme ryhmällä on majakan esittely, 
jonka aikana saadaan tietoa majakan historiasta ja 
kuullaan tietopaketti haahkasta. Kalakeitto Lounas 
nautitaan majakalla. Ruokailun jälkeen tarjolla on 
pullakahvit. Omatoimiseen tutustumiseen jää myös 
aikaa.

Iltapäivällä lähdemme paluumatkalle. Kasnäsissä 
tuttu bussi on odottamassa ja viimeinen etappi kohti 

Turkua taitetaan sillä. Paluu kotiseudulle tapahtuu 
klo 19 mennessä.
Ilmoittautuminen 4. 5. 2022 mennessä (Il-
moita myös mahdollisesta erikoisruokavaliostasi)
Killan toimistoon, puhelin 02 237 7945 tai sähkö-
posti kilta@ajkturku.net  
Antti Ahola puhelin 0400 437455 tai sähköposti 
ahola.antti@gmail.com
Matkan hinta on seuraava: 90,00 € / hlö  
(yli 36 lähtijää)
Maksetaan killan matkatilille Iban: 
FI 20 5316 0820 0188 91 
( 4. 5. 2022 mennessä)
Hinta sisältää: *bussimatkat  *laivamatkat *sisään-
pääsyn ja esittelyn Bengtskärissä *kalakeitto lou-
naan ja pullakahvit *opastuksen Kemiönsaarella 
(kuljettaja toimii oppaana)
Huomioitavaa: *Säävaraus, keväällä sää estää 
liikennöinnin keskimäärin 3 pv/kk. Varaohjelmana 
toimii tällöin Rosala ja Örö.  *pukeutuminen sään 
mukaan  *bussiin mahtuu max 55 matkustajaa. Mi-
käli lähtijöitä olisi enemmän, on mahdollista ottaa 
myös toinen bussi käyttöönne. Wilson Charter aluk-
seen mahtuu max 80 matkustaja
Matka selostus on nähtävänä myös killan kotisivulla.
 Matkaohjelmaan voidaan tehdä muutoksia toivei-
demme mukaan.    

• 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

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 18.5.2022.  
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan toimistoon 9.5.2022, mennessä.  

Materiaalia voi lähettää myös päätoimittajalle: Reijo Rantanen, Vammalantie 719,  31900 Punkalaidun, 
sähköpostilla osoitteella:  ajk.vetoakseli@gmail.com
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SAVONLINNAN OOPPERAJUHLILLE 
2 - 3.7.22 ilmoittautumiseen pidennys 24.3.22 mennessä Marja Hautalahti 050 - 3592731



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.

Autojoukkojen Turun kilta ry tuotehinnasto 1/2022
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 €
Lippis ……………………………………………… 12,00 €

DVD:et
Killan 50 v. juhlat ………………………………… 5,00 €
Salon 50 v. juhlat ………………………………… 5,00 €
Porin 50 v. juhlat ………………………………… 5,00 €
Oikealla kaistalla 25 v. ………………………… 5,00 €
Suomi 100 v. juhlat ……………………………… 5,00 €

Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac ………… 35,00 €
Marsalkka Mannerheimin Mercedes 770 … 10,00 €
Suomi Kylmässä sodassa …………………… 25,00 €

94 V.
3.5. Heinonen Heikki Sampu 
90 V. 
2.5. Lehto Eero Johannes Salo
5.5. Leppänen  Jaakko Juhani Turku
7.5. Koski Veikko Asseri Turku
7.5. Näkki Raimo Esko Pori
85 V. 
24.3. Tuomola Raimo Kalevi Huittinen
13.4. Willisi Raimo Kalevi Sauvo
19.4. Valde Ilkka Hannu Olavi Ilmarinen
31.5. Kulmala Timo Turku
80 V. 
2.3. Sokajärvi Martti Johannes Turku
11.3. Jokinen Juhani Kalervo Turku
31.3. Jalonen Simo J Littoinen
12.5. Setälä Pekka Juhani Vaasa
18.5. Tamminen Pertti Oskari Turku
30.5. Rintala Pekka Loimaa
75 V. 
2.3. Linnainsaari Antti Antero Pori
3.3. Nurmi Lasse Juhani Turku
4.3. Luotola Hannu Eino Lannevesi
14.4. Heikka Jorma Kalevi Turku
21.4. Harjula Erkki Johannes Turku
23.4. Grönvall Jaakko Antti Turku
26.4. Aaltonen Jouko J Vanhalinna
2.5. Nieminen Kari Rusko
4.5. Mäkinen Jari Juhani Turku
6.5. Alitalo Antti Juhani Turku

17.5. Förbom Yrjö Olavi Turku
23.5. Koisti Pentti Kalervo Kruusila
28.5. Huhtala Seppo Kalevi Loimaa
29.5. Rihko Heikki Turku
70 V. 
9.3. Hämäläinen Kauko A Kyröskoski
11.3. Merola Jouko Kalervo Säkylä
3.4. Forsström Per-Ole Eino Helsinki
5.4. Järvinen Markku Tapani Loimaa
8.4. Nurmi Tapio Urho Ylönkylä
8.4. Reino Ilkka Johannes Sastamala
3.5. Kaarilahti Pekka Rainer Turku
13.5. Heikkilä Reijo Juhani Turku
30.5. Syrjälä Risto Allan Raisio
60 V. 
10.3. Varjonen Lasse Köyliö
27.4. Isomäki Martti Väinö Koski Tl
5.5. Hakanpää Esko Kokemäki
50 V. 
24.3. Lamminen Jukka Mikael Piikkiö
31.3. Ylhä Anssi Piikkiö
14.4. Saarinen Joni Turku
26.5. Vairinen Kimmo J Nousiainen
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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.

02.03. A. Ahola Heikkilän sotilaskoti  
 (tsto kiinni) 
09.03. S. Punna - M. Laine 
16.03. B. Ahti - A. Wallenius 
23.03. K. Kaskinen - H. Haarala 
30.03. S. Punna - M. Lindgren 
06.04. A. Ahola Heikkilän sotilaskoti  
 (tsto kiinni) 
13.04. B. Ahti - A. Wallenius 
20.04. K. Kaskinen - H. Haarala 
27.04. S. Punna - M. Laine 
04.05. A. Ahola Heikkilän sotilaskoti  
 (tsto kiinni) 
11.05. B. Ahti - A. Wallenius 
18.05. K. Kaskinen - H. Haarala  
25.05. S. Punna - M. Lindgren  
   

Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun 
killalle merkkäiväni  huomioimisesta
   Tapio Virtanen

**********
Parhaimmat kiitokseni Autojoukkojen 
Turun killalle sekä Porin- että  Salo – Loimaan 
osastoille.  Erityiskiitos vastaanottamastani 
arvokkaasta huomionosoituksesta. Iso KIITOS 
myös niille useille kiltasisarille sekä kiltaveljille, 
jotka ovat monin eri tavoin muistaneet minua 
merkkipäivänäni.  Kauko Kaskinen

**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa merkkipäi-
väni muistamisesta.  Heikki Salmola

**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistami-
sesta.  Matti Holm

**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun 
killalle merkkipäiväni  muistamisesta.   
   Timo Virtanen

**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni huomioi-
misesta.  Antti Lindegren

**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistami-
sesta.        Aarre Salkimo

**********
Lämmin kiitos merkkipäiväni muistamisesta.
   Erkki Suominen

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

**********

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

**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun 
killalle sekä Salo – Loimaan osastolle merkkipäi-
väni huomioimisesta  Matti Vainio

**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistami-
sesta.  Pekka Sallasmaa

**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun 
Killalle kaikesta muistamisesta. Heikki Salmola

**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun 
Killalle muistamisesta.         Heimo Jokikoivu

**********

Kaarinan Autokoulu 
- Ajokortti- ja liikenneturvallisuuskoulutukset

- Ammattipätevyyskoulukset (myös perustaso)

- Lääkärin määräämät ajotaidon arvioinnit

Vastuullista liikenneturvallisuustyötä jo vuodesta 1972!

040 7401827
Oskarinaukio 3 C

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

ISO 9001

SERTIFIOITU
LAATUJÄRJESTELMÄ
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Kiitokset Päivystysvuorot  
02.03.- 26.05.2022  
killan toimistolla klo 18-20. 



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
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