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Pyörähdysautoksi ristitty Volvo on Pelastuslaitoksen simulaattori, kokemukselle miltä tuntuu kun auto menee ym-
päri. Lähinnä tarkoituksena on kokea, miten turvavyöt toimivat ja pitävät matkustajat penkeillä, tai ainakin autossa 
sisällä. Samalla tapahtumassa opastetaan turvavöiden oikea käyttö, kuten niiden kiristys sekä lasten pituuden 
merkitys normaali vöitä käytettäessä.
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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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Liikennekasvatus  
alettava jo kotoa!

Päätoimittajan palsta

Joillakin saattoi nousta niskakarvat pystyyn, 
kun aloitin kirjoittamaan liikennekasvatuk-
sesta näin räväkästi! Se oli tarkoitukseni. Ha-

lusin Teidän kaikkien lasten vanhempien, mum-
mojen ja vaarien heräävän ajatukseen; lapsi oppii 
apinoimalla. 

Joskus, ollessani jalan liikenteessä, olen joutu-
nut tilanteeseen, jossa äiti pienen lapsensa kanssa 
oli  ylittämässä tietä kadunkulmasta. Suojatiekin 
oli oikeassa paikassa, se mitä kuulin seuraavaksi ei 
ollut mieluisaa kuultavaa. Lapsi empi hieman ja jäi 
äidin taakse, koska lapsen mielestä autojen vauhti 
tuntui kovalta, äiti tiuskaisi lapselleen: ”No tule 
nyt, autojen kuuluu väistää meitä, mehän olemme 
suojatiellä.” En tiedä kuinka pitkään lapsi muisti 
ohjeen, minun mieleeni se jäi soimaan. Usein olen 
sitä ajatellut ja miettinyt missä on itsesuojeluvais-
to! 

Toisena asiana olen miettinyt ajotapaa, kuinka 
se tarttuu lapsiimme, hehän ovat mukanamme au-
tossa jo pienestä vauvasta alkaen.  hieman isompa-
na turvaistuimessa, ja koko ajan tuo pieni ihminen 
seuraa silmä tarkkana vanhempainsa edesotta-
muksia etuistuimella. Varsinkin ohjaajan toimet 
kiinnostavat, oli ajamassa isä tai äiti. Nykyajan 
perheissä molemmat vanhemmat ajavat autoa, 
ja uskon, että löytyy myös kaksi ajotapaa. (1) Kii-
reesti etenevä ja ohitteleva, jonon väliin tunkeilija, 
aina hieman tiekohtaisia nopeuksia ylittäen, joka 

tuntuisi etenevän, mutta joka todellisuudessa on 
kaikkea muuta.

(2) Ajaja etenee ajonopeuksien mukaan, tar-
kastelee ohitustilanteet jo kaukaa, jotta ei syntyisi 
tahatonta vaaratilannetta. Näin toimien hänen 
ajotyylinsä on etenevä ja turvallinen. 

Olenko väärässä jos sanon että ensimmäinen 
tyyli kiehtoo lapsia, koska siinä on aimo annos 
jännitystä. (varsinkin poikalapsia) 

Onnettomuustilastot kertovat surullista kiel-
tään, tätä kirjoittaessani juuri radiossa kerrottiin 
kolmen nuoren kuolleen liikenneonnettomuudes-
sa. Surullista, mutta erityisesti tämä vuosi tuntuu 
olevan monen nuoren kohtalon vuosi!

Tässä muutamia otteita tilastojen lehdiltä:
Nuorten liikkumisvalikoimaan kuuluvat jo 

miltei kaikki kulkumuodot. Mopot, mopoautot, 
kevytmoottoripyörät ja muut moottorikäyttöiset 
ajoneuvot tuovat tullessaan omat riskinsä.

15–24-vuotiaat nuoret ovat yliedustettuina 
liikenneonnettomuuksissa. Nuoria on väestöstä 
vain noin 11 prosenttia, mutta lähes joka kolmas 
tieliikenteessä vahingoittunut on nuori. 
Nuorten liikenneonnettomuudet liittyvät usein 
vapaa-ajan liikkumiseen.

Nuorten miesten riski kuolla liikenteessä henki-
löauton kuljettajana on muita ikäryhmiä suurempi. 
Valtaosa nuorista ei kuitenkaan kuulu riskiryh-
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mään, vaan pyrkii käyttäytymään liikenteessä tur-
vallisesti ja välttämään turhaa riskinottoa. Nuoria 
riskikuljettajia on eri tutkimusten mukaan arvioitu 
olevan 10–17 % kaikista nuorista.

Erityisesti nuorten mieskuljettajien riskialttiil-
le ajotavalle ovat ominaista suuret ajonopeudet, 
lyhyet turvamarginaalit, liikennesäännöistä piit-
taamattomuus, ajaminen humalassa ja ajo turva-
vöittä.

Nuoren kuljettajan onnettomuusriski kasvaa 
usein silloin, kun kuljettajalla on kyydissä kaverei-
ta. Tällöin myös näyttämisen halu ja tarve kilpail-
la lisäävät riskejä. Riskinottajat tuntevat olevansa 
muita parempia kuljettajia ja heidän keskuudes-
saan esiintyi myös humalassa ajamista enemmän 
kuin muiden nuorten. Nuorten miesten riski kuolla 
rattiin on moninkertainen nuoriin naisiin verrat-
tuna.

Mopot ja mopoautot ovat suosittuja kulkupelejä 
eritoten nuorten keskuudessa, mutta mopoa käy-
tetään myös koko perheen ajoneuvona. Mopoilu 
on tärkeä ensiaskel nuorten opetellessa mootto-
riliikenteen sääntöjä ja omaksuessa turvallisia lii-
kenneasenteita.

Mopon kuljettaja
Mopon kuljettamiseen vaaditaan 15 vuoden ikä ja 
lisäksi vähintään AM120 luokan ajokortti. Mopoi-
lijan varusteisiin kuuluu kunnollinen kypärä sekä 
lisäksi tukevat jalkineet ja kunnolliset käsineet. 
Kun mopolla liikutaan liikenteessä, sen ja mopoi-
lijan varusteiden on oltava turvallisia.

Mopon kuljettajana olet liikenteessä mootto-
riajoneuvon kuljettaja, jonka velvollisuudet ja oi-
keudet ovat jokseenkin samat kuin auton kuljetta-
jalla. Liikenteessä sinulla mopon kuljettajana ei ole 
varaa heikentää ajokykyäsi ajamalla humalassa, 
huumeiden tai  lääkeaineiden vaikutuksen alaisena 
taikka väsyneenä. Kuljettajan on pysäytettävä mo-
ponsa poliisin antamasta merkistä ja suostuttava 
kuljettajan ja ajoneuvon ajokunnon tarkastuksiin.

Mopoauto on ajoneuvona kevyempi kuin hen-
kilöauto, joten tienpinnan epätasaisuudet vaikut-
tavat siihen enemmän. Mopoauton kolariturvalli-
suus ei ole niin hyvä kuin henkilöauton.

Mopoauton turvallisuus
Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja 
piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa ja uusien 
nuorten kuljettajien henkilöautolla ajamissa on-
nettomuuksissa. Kokemattomilla kuljettajilla on 

vaikeuksia säätää ajonopeus olosuhteiden mu-
kaisiksi. Ajotaito joutuu koetukselle, mikä näkyy 
tieltä suistumisten kasvuna. On hyvä tiedostaa, 
että mopoauton kolariturvallisuus ei ole niin hyvä 
kuin henkilöauton.

Mopoauton kuljettamiseen vaaditaan 15 vuoden 
ikä ja vähintään AM/121-luokan ajokortti.

Saiko nuoresi juuri ajokortin? 
Nyt on viimeinen hetkesi näyttää esimerkkiä lii-
kenteessä.

Ajokortti tarkoittaa nuorelle uusia asioita, mut-
ta vanhemmatkin ovat silloin uudenlaisen tilan-
teen edessä. Tältä sivulta löydät vinkkejä siitä, mis-
tä kaikesta on hyvä olla tietoinen ja mistä puhua 
oman nuoren kanssa, kun tuore ajokortti polttelee 
hänen taskussaan.

Jokainen juuri ajokortin saanut nuori on yksilö, 
ja eroja on niin kuljettajana toimimisessa kuin ke-
hityksessä muutoinkin. Osalle ajokortti tarkoittaa 
työmahdollisuuksien aukeamista, osalla ajokortti 
on suuressa roolissa kavereiden kanssa toimiessa. 
Kaikki perheen sisäiset ohjeistukset ja rajoitukset 
eivät sovellu samanlaisina kaikille. Vanhemman 
sitoutuminen nuoren kuljettajan tukemiseen on 
tärkeää, jotta nuori voi turvallisesti kehittyä tur-
valliseksi kuljettajaksi. 

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuo-
lemanriski on kaksinkertainen koko väestöön ver-
rattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanris-
ki on kohonnut, valtaosa nuorista ei kuulu siihen 
riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja 
siten altistaa onnettomuuksille. Liikennekasvatuk-
sen ja -koulutuksen tulisi kuitenkin ulottua koko 
ikäryhmälle eikä vain riskiryhmiin kuuluville, jotta 
riskejä sisältävät tilanteet pystytään välttämään ti-
lanteita ennakoimalla.

Tähän voin tuoda julki, että itse olen ollut nuo-
rimman poikani ajo-opettaja. Sen vuoksi minun 
oli hieman yli 50v osallistuttava koulutukseen ja 
suoritettava tämän uuden ajan ajotutkinto simu-
laattoreineen ja ajokokeineen. Olen sitä mieltä, 
että jokaisen 50-60v tulisi käydä läpi uuden 
liikennekoulun mukainen autokoulu.

Autojoukkojen Turun Kilta on juuri valmis-
telemassa nuorille osoitettua liikennevalistus vih-
kosta, - toivonkin, että siitä tulisi juuri sellainen 
mukaan ja käteen sopiva, jota nuoret voivat, yh-
dessä tai yksin, helposti lukea.

REIJO   



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 
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Isäni Aatto Punna taisteli talvi- ja jatkosodan 
JR 56:ssa.

Kun tarjoutui mahdollisuus, päätin minäkin 
lähteä katsomaan näitä taistelupaikko ja kun tossu 
vielä nousee.

Aamuvarhaisella matkaan ensimmäiseen koh-
teeseen Miehikkälän Salpalinja-museolle. Siellä 
tutustuminen Salpa-linjaan oppaan johdolla.

Matka jatkui Lappeenrannan sankarihautaus-
maalle, siellä varsin vaikuttava noin 100 m pitkä 
kivipaasi, jossa 5000 sankarivainajan nimet.

Tutustuimme myös Lotta-patsaaseen.
Seuraava kohteemme Rautjärven Kollaan-Simo 

Häyhän museo.
Hänhän on se kuuluisa tarkka-ampuja, joka 

saattoi viihtyä kolmekin päivää
lumipoterossa eväänään vanikkaa leipälaukus-

sa. Peittona havut ja lumi 40 asteen pakkasessa. Ja 
kun aseeksi ei löytynyt kiikarikivääriä, Simo totesi 
ettei hän nuorena poikana oraviakaan kiikaripys-
syllä ampunut.

Talvisodan loppupuolella hänetkin yllätettiin ja 
hän sai räjähtävän luodin poskeensa.

Selvisi kuitenkin ja eli yli 90-vuotiaaksi.
Seuraavana aamuna jatkamme matkaa Tohma-

järven Koveron kautta Ilomantsiin. Sotakamreeri 
Rauno Suhonen on oppaanamme ja kertoo jo val-
miiksi Ilomantsin sotahistoriaan liittyviä tapahtu-
mia, joten jatkamme suoraan Ilomantsin talvi- ja 
jatkosodan eteläiselle rintamaosalle Möh kön suun-

taan, jossa Öykkösenvaaran komeassa opastus-
keskuksessa käymme läpi talvisodan tapahtumat 
karttojen ja kuvien avulla.

Parppeinvaaralla näemme myös 14.D:n komen-
tajan, kenraalimajuri E.J. Raappanan Rukajärvel-

Hattuvaara, josta siirrymme Manner-EU:n itäisimpään pistee-
seen, joka on 68 km idenpänä kuin Pietari,

Kuva on Lappeenrannas-
ta. Sankarihaudan pitkä 

kivipaasi, sodissa v.1939 
- -45 kaatuneiden nimet. 
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JR56 ja JR60 miesten sotatiellä.



www.lvielo.fi

tä Ilomantsiin siirretyn komento- ja asuinkämpän 
Rajakenraalin majan.

Jatkamme matkaa Hattuvaaraan, josta siirrym-
me Manner-EU:n itäisimpään pisteeseen, joka on 
68 km idenpänä kuin Pietari, Virmajärvelle. Hat-
tuvaara- Virmajärvi-alueella tutustumme Lauri 
Törnin ja Mauno Koiviston elokuun ja lokakuun 
seikkailuihin alueella. Näemme myös Makkolan 
museotilan, edellä mainittujen lokakuun majoi-
tuspaikkana tunnetun. Lisätietoja: www.sotatie.fi.

Savonlinnan kautta matka jatkuu Mikkeliin, 
jossa tutustutaan vielä Sodan- ja Rauhan keskus/
Muistimuseoon ja Jalkaväkimuseoon.

Paljon tuli nähtyä ja paljon oli asiaa. Jokaisessa 
kohteessa historiaa ja sen mielenkiintoista opetus-
ta niin että jokaisessa kohteessa olisi voinut vieräh-
tää kokonainen päivä.

Taas kerran tuli todettua kuinka kovan ja suu-
riarvoisen työn Isämme tekivät Suomen itsenäi-
syyden säilyttämiseksi. Suuret kiitokset Heille, 
sotaveteraanit, lotat ja kotirintamanaiset.

SEPPO PUNNA
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Erkki Mikkolan 4 600 kilon 
matkamuisto DDR:stä
Varsinais-Suomen teillä huristelee muutama 
harvinainen kuorma-auto, jonka kohdatessaan 
hieraisee silmiään. – Mikä tuo oli? Yksi harvi-
naisuus on lemulaisen Erkki Mikkolan omista-
ma IFA S 4000, aito DDR:n autoteollisuuden 
tuote vuodelta 1967. 

Erkki Mikkola on tehnyt kunnioitettavan 
urakan järjestäessään DDR-kuormurin 

kuljetuksen Dresdenin lähistöltä Varsi-
nais-Suomeen ja entistäessään ruostuneen 

autovanhuk-sen alkuperäiseen kuntoonsa.

Erkki Mikkolan DDR-kuormuri IFA S 4000 vuodel-
ta 1967 on harvinaisuus Suomen teillä.

Tarinamme IFA S 4000 on keskiraskas kuor-
ma-auto, joita valmisti Kraftfahrzeugwerk 
Ernst Grube Werdaussa Saksin osaval-

tiossa. Auto tunnettiin alun perin nimellä Horch 
tai oikeammin H3A ja sitä valmistettiin vuosina 
1948 – 1967 kaikkiaan 21 000 kappaletta. Autoa 
vietiin Puolaan, Bulgariaan, Vietnamiin ja Kuu-
baan mutta Suomeen tuotiin vain muutama sata 
kappaletta. Mikkolan ajokki saattaa olla ainoa 
säilynyt.

Tämä tehtaan nimessä esiintyvä Grube oli natsi-
en keskitysleirit kokenut kommunistinen opettaja 
ja poliitikko, joka teloitettiin. DDR:ssä hänestä teh-
tiin sankari ja hän sai nimensä moneen paikkaan, 
katuihin ja stadioneihin. Autojen kanssa hänellä ei 
ollut mitään tekemistä. 

Mikkolan hallussa olevan yksilön osti uutena 
DDR:n suurin rakennuskombinaatti VEB Kohle 
und Energie Bautzean tai pitää kai sanoa – sai os-
taa. 1990-luvun alussa tuolloin jo huonoon kun-



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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toon ajautuneen ajoneuvon omisti Jürgen Gäbler, 
joka tarjosi autoa yhden Saksan markan hintaan 
Erkki Mikkolalle – siis lahjaksi. Mikkola oli työs-
kennellyt DDR:ssä muun muassa tulkkina ja puhe-
liaana miehenä ystävystynyt Gäblerin kanssa. Au-
tosta olisi romuksi myytynä toki saanut paremman 
hinnan. Luovutuksen ehtona oli, että Mikkolan piti 
hoitaa kulkukelvoton ajoneuvo pois.

Hänen luontainen kiinnostuksensa autoihin 
juontuu suvun edelleenkin harjoittamasta kuor-
ma-autoliikenteestä. Jo pikkupojasta asti Erkki 

Mikkola puuhasi autojen ja koneitten kanssa mie-
luummin kuin perheen maataloushommissa. Tämä 
selittää hänen innostumisensa DDR-kuormuriin, 
erikoiseen ja sittemmin paljon työtä vaatineeseen 
matkamuistoon. Ihan oma historiansa oli auton 
tuonnin vaatima paperisota ja kuljetus Dresdenin 
lähistöltä Suomeen, mikä ei tietenkään ollut halpaa 
lystiä. Ruosteen syömän hytin tilalle oli ostettava 
toinen parempi, samoin autoon liittyvä perävaunu. 
Kaikki oli hiekkapuhallettava ja maalattava, mutta 
ovat aitoa DDR-tavaraa.

Erkki Mikkola on monipuolinen mies. Hän on 
syntynyt Mietoisissa ja tullut ylioppilaaksi Mynä-
mäen lukiosta. Sen jälkeen hän on pätevöitynyt 
saksan kielen opettajaksi ja toiminut tässä tehtä-
vässä muun muassa Turun yliopistossa sekä eri 
oppilaitoksissa aina Oulua myöten. 

Mikkola on Veteraanikuorma-autoseura ry:n 
jäsen ja museoautotarkastaja sekä myös tunnettu 
Citroën 2CV -harrastaja. Yksi rättisitikka on päi-
vittäisessä käytössä ja useita työn alla eri vaiheissa. 
Mielialan mukaan hän voi myös valita, lähteäkö 
liikenteeseen IFA Framo –pakettiautolla, sivuvau-
nullisella IC-moottoripyörällä tai vaikkapa Zetor- 
tai Ford-traktorilla. Kaikki ovat loistokuntoon 
entisöityjä. Harrastuksiaan Mikkola nimittää pe-
lastamisvietiksi.  IFA-autollaan hän on osallistunut 
muun muassa veteraanikuorma-autojen Viron ret-
kelle ja kuljetellut kotimaisemissaan sepeliä pihal-
le, polttopuita ja myös tyttären muuttokuorman. 

 JARKKO HEINO

Mikkolan IFAn teknisiä tietoja

Merkki ja malli IFA S 4000
Valmistaja VEB Kfz-Werk Ernst Grube,  
 Verdau DDR
Valmistusvuosi 1967
Moottori 4-sylinterinen nestejäähdytteinen 
  rivimoottori, diesel
Tilavuus 6024 cm³ 
Teho 90 hv
Sähkölaitteet Startti 24, laturi 12 V
Massa Kantavuus 3 400 kg
 Oma paino 4 600 kg
 Kokonaispaino 8 000 kg
Mitat 649 x237x234 cm
Renkaat 8.25 - 20
Vaihteisto 5 vaihdetta eteen,  
 1 taakse. 2-5 synkronoidut
Jarrut Paineilmatehostetut  
 hydrauliset rumpujarrut
Jousitus Pitkittäiset lehtijouset
Polttoaineen kulutus 17,5 litraa/100 km
Huippunopeus 75 km/h
Erikoisuuksia Kolmisuuntainen kippilava
 Autoon kuuluva erikseen  
 tuotu perävaunu

Erkki Mikkola kuuntelee, kuinka  6 000 cm³:n diesel jyskyttää 
IFA S 4000:n konepellin alla. 

IFA S 4000:n kojelauta on yksinkertai-
nen mutta selkeä.
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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

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
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Jo 1100-luvulta lähtien Suomeen on hyökät-
ty idästä. Novgorodin ruhtinaan johdolla 
tehtiin ainakin kolme hyökkäystä Hämee-

seen tuolla vuosisadalla. Sotaretket olivat julmia, 
maata poltettiin, karjaa tapettiin ja vankeja otet-
tiin mukaan. Nämä 1100-luvun sotaretket olivat 
luonteeltaan enemmän ryöstöretkiä kuin varsi-
naisia sotaretkiä. 

Aleksanteri Nevskin ollessa Novgorodin 
ruhtinas tehtiin Hämeeseen vuonna 1256 julma 
hävitysretki, jota voidaan pitää ensimmäisenä 
varsinaisena sotaretkenä. 

1300-luvulla Novgorodilaiset tekivät useita so-
taretkiä Savoon ja Hämeeseen. Mutta myös Ruotsi 
hyökkäsi useasti itään. Vuonna 1300 ruotsalaiset 
alkoivat rakentaa jopa linnoitusta Nevajoen suulle, 
jonka Novgorodilaiset hävittivät heti seuraavana 
vuonna.  Hämäläiset osallistuivat tiettävästi myös 
näihin ruotsalaisten sotaretkiin. Vuonna 1318 No-
vgorodin joukot hyökkäsivät aina Turun seudulle 
asti, jossa useita taloja poltettiin ja Kuusiston piis-
panlinna hävitettiin. Turun linnan puolustus kui-
tenkin piti. Kolme vuotta myöhemmin Novgorodin 
suuriruhtinas Juri Danilovits hyökkää Viipurin 
linnaa vastaan, mutta ei onnistu valtaamaan sitä. 
Vuonna 1323 Ruotsi ja Novgorod solmivat Päh-
kinäsaaren rauhan, jossa Viipuri jäi Ruotsille ja 
Käkisalmi meni Novgorodille.

Pähkinäsaaren rauha ei kuitenkaan lopettanut 
vihanpitoa vaan Novgorodilaiset hyökkäsivät 1350 
Viipuriin ja polttivat kaupungin. Vuonna 1377 No-
vgorodilaiset tekivät sotaretken Pohjois-Pohjan-
maalle, jossa he aiheuttivat suurta tuhoa.

Vihanpito jatkui molemminpuolisena Ruotsin 
ja Novgorodin välillä myös 1400-luvulla. Vuonna 
1411 Novgorodilaiset polttivat osan Viipurista kos-
toksi Tiurinlinnan hävityksestä, josta he syyttivät 
ruotsalaisia. Vuosina 1430–1480 venäläiset tekivät 
useita hävitysretkiä Pohjois-Pohjanmaalle. Vuo-
sina 1495–1497 käytiin niin sanottu Vanha viha 
Ruotsin ja Venäjän välillä, jolloin Suomea hävitet-
tiin julmasti. Iivana III Suuri oli tuolloin koko 

Venäjän ensimmäinen suuriruhtinas.
1500-luvulla käytiin kaksi isompaa sotaa Ruot-

sin ja Venäjän välillä, Suuri venäjän sota ja Pitkä-
viha. Suuri Venäjän sota käytiin vuosina 1555–1557 
Iivana Julman ollessa Venäjän ensimmäisenä 
tsaarina. Sodan kuuluisin taistelu käytiin Karjalan-
kannaksen Joutselässä jossa Juho Maununpojan 
johtama 500 miehen suomalaisosasto löi huomat-
tavasti suuremman venäläisosaston. Sotataidolli-
sesti Joutselän taistelua on verrattu Talvisodan 
mottitaktiikkaan, koska suomalaiset hyödynsivät 
taitavasti maastoa ja suksilla etenevien miesten 
aiheuttamaa yllätystä.

Pitkäviha käytiin vuosina 1570–1595, joka 
päättyi Täyssinän rauhaan. Pitkäkestoinen sota 
näännytti pahoin Suomen väestöä muun muassa 
Helsinkiä sekä Porvoota hävitettiin ja Oulunjärven 
alueen asutus kärsi vakavaa tuhoa.

1600-luvulla Ruotsi-Suomi kävi useita sotia, 
joista kuuluisin lienee kolmikymmenvuotinen sota 
Saksassa. Sodassa suomalaiset Hakkapeliitat tuli-
vat kuuluisaksi kovina taistelijoina. Suuria sotia ei 
käyty Venäjän kanssa Suomen alueella. Ainoastaan 
vuonna 1656 käytiin niin sanottu Ruptuurisota, 
jossa venäläiset hyökkäsivät Laatokan alueella.

Suuren Pohjan sodan aikana Pietari Suuren 
Venäjä miehitti Suomen vuosina 1713–1714. Nuo 
vuodet tunnetaan historiassa Isovihan nimellä. 
Isoviha on yksi historiamme hirvittävimmistä 
ajanjaksoista. Ikävimmän kohtalon kokivat Poh-
jois-Pohjanmaan asukkaat. Kasakat ryöstivät, 
raiskasivat, kiduttivat julmilla menetelmillä ja 
tappoivat viattomia siviilejä. Kaiken lisäksi kasa-
kat veivät naisia ja lapsia Venäjälle orjiksi. Suuri 
Pohjansota päättyi vuonna 1721 Uudenkaupungin 
rauhaan. Rauhanehdoissa Ruotsi menetti muun 
muassa Liivinmaan, Viron, Inkerinmaan ja suu-
ren osan Viipurin läänin alueista. Näin oli Ruotsin 
suurvalta-asema päättynyt.

Niin sanottu Hattujen sota, joka ajanjaksos-
ta tunnetaan nimellä Pikkuviha, käytiin vuosina 
1741–1743. Pikkuvihan aikana Suomi oli jälleen 

IKUINEN IDÄN UHKA
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Venäjän miehittämänä. Sota päättyi Turun rau-
haan, jossa Venäjä sai lisää alueita Suomen kaak-
koisosasta.

Vuosina 1788–1790 käytiin Ruotsin kuninkaan 
Kustaa III:n aloittama sota Venäjää vastaan. Rinta-
malinjat kulkivat Kymenlaaksossa ja Etelä-Savos-
sa. Kiivaita meritaisteluita käytiin Suomenlahdella. 
Huolimatta Ruotsinsalmen, Parkumäen ja Porras-
salmen voitoista Ruotsi ei saanut alueita Värälän 
rauhassa.

Vuosina 1808–1809 käydyssä Suomen sodassa 
Venäjä valloitti Suomen Ruotsilta. Sodan suurim-
mat taistelut olivat Oravaisten ja Koljonvirran 
taistelut. Sota päättyi Haminan rauhaan. Suomi 
liitettiin Venäjän autonomiseksi alueeksi.

Suomen sisällissodassa vuonna 1918 Neuvos-
to-Venäjä tuki punaisia sotajoukoin ja asein. 

Vuosien 1918–1922 välinen aika tunnetaan 
Suomen historiassa Heimosotien nimellä. Muu-
tama tuhat vapaaehtoista suomalaista osallistui 
sotatoimiin, joissa tuettiin heimokansoja Virossa, 
Inkerissä ja Itä-Karjalassa.

Toisen Maailmansodan melskeissä Suomi joutui 
kamppailemaan itsenäisyytensä puolesta kahteen 
otteeseen. Ensin käytiin 105 päivää kestänyt Tal-
visota, josta Suomi selviytyi merkittävien torjun-
tavoittojen ansiosta, vaikka armeijan varustuksen 
voidaan sanoa olleen kovin puutteellinen.

Talvisodan päätteeksi sovittiin Moskovan rau-
ha, jonka ehdot olivat Suomelle ankarat. Suomi 
menetti Karjalan sekä Sallan ja Kuusamon itäosat. 
Lisäksi Hanko jouduttiin vuokraamaan Neuvos-
toliitolle.

Talvisota sai jatkokseen vuosina 1941–1944 
käydyn Jatkosodan. Suomen kohtalo oli vaaka-
laudalla, kun Neuvostoliitto aloitti kesällä 1944 
suurhyökkäyksensä Karjalankannaksella. Ta-
li-Ihantalan suurtaistelussa Neuvostoliiton jou-

kot onnistuttiin pysäyttämään. Jatkosota päättyi 
aselepoon syyskuun 4 päivänä 1944. Välirauha al-
lekirjoitettiin 19.9.1944 ja se vahvistettiin Pariisin 
rauhassa vuonna 1947.  Rauhanehdot olivat jälleen 
ankarat, kun Suomi menetti Moskovan rauhassa 
menetettyjen alueiden lisäksi Petsamon. Tällä ker-
taa Porkkala jouduttiin antamaan vuokra-alueeksi.

Jatkosodan päättymisestä tuli viime syyskuussa 
kuluneeksi 77 vuotta. Nämä vuodet olemme saa-
neet elää itäisen naapurimme kanssa ilman suu-
rempaa uhkaa. Viime vuoden joulukuussa tilanne 
kuitenkin muuttui, kun Venäjän presidentti Vla-
dimir Putin julkaisi etupiiriajatuksensa. Lisäksi 
Putin kertoi ihailevansa Pietari Suuren aikaan-
saannoksia Venäjän historiassa.

Useimmat ihmiset eivät vielä tammikuussa us-
koneet Venäjän hyökkäävän Ukrainaan, vaikka Ve-
näjä oli keskittänyt suuret sotajoukot maan rajoil-
le. Helmikuun 24 päivä 2022 jokainen meistä oli 
näkevä, että kyllä Venäjä oli tosissaan, kun itänaa-
purimme aloitti raakalaismaisen hyökkäyssodan 
Ukrainaa vastaan. Tätä kirjoittaessani heinäkuun 
puoliväissä Ukraina on taistellut urhokkaasti yli 
neljä kuukautta puolustaessaan itsenäisyyttään 
aiheuttaen Venäjän asevoimille mittavat tappiot. 
Venäjän uhan vuoksi Suomi ja Ruotsi päättivät 
hakea puolustusliitto Naton jäseneksi 17 päivä 
toukokuuta. Nato-maat allekirjoittivat jäsenyyttä 
koskevat liittymispöytäkirjat 5 päivä heinäkuuta 
ja nyt 15.7.2022 maidemme Nato-hakemuksen on 
ratifioinut jo 15 Nato-maata.

77 rauhallisen vuoden jälkeen idän uhka osoitti 
jälleen olevansa voimissaan. Pahin mahdollinen 
tilanne syntyy, jos Venäjä ryhtyy käyttämään jouk-
kotuhoaseita, jolloin koko ihmiskunnan kohtalo on 
vaakalaudalla. Kaikki rauhaa rakastavat ihmiset 
toivovat nyt sodan pikaista päättymistä. 

MARKKU LAINE

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

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

Avoinna: Ma-To 7-17, Pe 7-18, La 9-14Avoinna: Ma-To 7-17, Pe 7-18, La 9-14 Rantatöyryntie 31, 21420 Lieto, puh. (02) 489 2100Rantatöyryntie 31, 21420 Lieto, puh. (02) 489 2100
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Alokasaikamme loppupuolella joulukuus-
sa 1967 alkoi liikkua puheita jatkokoulu-
tuksista. Asiasta keskusteltiin alokkaiden 

kesken, mutta myös kantahenkilökunta kertoi 
tulevista mahdollisuuksista. Monilla miehillä oli 
tavoitteena päästä kuljettajaksi ajokokemuksen 
ja ammattimaisen ajokortin saamiseksi. Joillakin 
oli korjaamokokemusta ja heitä kiinnosti korjaa-
mo. Uskoakseni miehen olemus, käytös sekä työ-
kokemus ja koulutus olivat ratkaisevia tekijöitä. 
Kokeneet valitsijat onnistuivat löytämään sopi-
vimmat kuljettajat.

Aliupseerikoulu oli väistämättä edessä joillakin 
miehillä. Tästä asiasta liikkui paljon erilaisia hu-
huja. Tässä kohdassa on syytä oikaista joidenkin 
alokkaiden keskuudessa ilmeisesti ”hevosmiesten 
tietotoimistosta” saatu tieto. Muistan joidenkin 
autonkuljettajiksi haluavien poikien kertoneen 
varmana tietona, että jos ampumakokeissa 
onnistuu hyviin, joutuu RauKiin. Tässä ei ole mi-
tään perää. Aliupseerikouluun valittuja haastatel-

tiin ja kysyttiin myös valitun omaa mielipidettä. 
Muistan ainakin parin kaverin ilmoittaneen ha-
luttomuutensa ja niin heidän tilalleen valittiin 
toiset miehet. Tiedän myös, että kouluun jäi va-
litsematta joitakin, jotka olisivat sinne halunneet. 
Meistä kuudestatoista, jotka kouluun lähdimme, 
oli useampi jäänyt ilman minkäänlaista ampuma-
merkkiä, joten tällä ei ollut yhteyttä valintoihin.

On myös huomattava, että aliupseerikouluun 
valitseminen ei kaikkien kohdalta suinkaan ollut 
vastenmielistä. Päinvastoin. Uskon että meistä 
komennetuista ei kukaan lähtenyt kouluun vas-
ten tahtoaan. Ainakin itse ajattelin, että armeijassa 
saatu johtajakoulutus katsotaan siviilissä eduksi. 
On myös huomattava, että autokomppaniassa mie-
histökin palveli silloin pisimmän ajan eli 11 kuu-
kautta, joka kohdallamme viimeisenä säästöloman 
saaneena saapumiseränä tarkoitti käytännössä 10 
kuukautta,

Autojoukoilla ei ollut omaa keskitettyä aliupsee-
rikoulutusta, vaan koulutus järjestettiin yhdessä 
jalkaväen kivääripataljoonien kanssa, mikä oli 
meille pettymys. Olimme jotenkin pitäneet itses-
tään selvänä, että koko armeija-aika käsittäisi kou-
lutushaarakohtaista koulutusta ja palvelua. Tieto 
aliupseerikouluun lähettämisestä Porin prikaatiin 
”puskajussien” sekaan aiheutti ainakin osassa mo-
tivaation alenemista. 

Tammikuun alkupäivinä 1968 kuljetti värvät-
ty korpraali Alpo Akolahti linja-autolla meidät 16 
valittua kaverusta kolmen kuukauden ajaksi sota-
koulutusta saamaan. Tunnelma oli synkkä. Jou-
duimme kauas Turusta, jossa lyhyilläkin lomilla 
pystyi käymään kaupungilla. Itselläni oli kämppä 
muutaman minuutin kävelymatkan päässä Kupit-
taankadulla, viitisen valittua oli Turusta kotoisin.

Mielialaan vaikutti, niin kuin alussa kerroin, se 
että tiesimme saavamme kivääriryhmän johtajan 
koulutuksen. Emme katsoneet siitä olevan meille 
parasta mahdollista hyötyä. Olimme kuvitelleet 
saavamme jonkinlaisen kuljetusaliupseerin kou-
lutuksen. Koulun jälkeen tulimme huomaamaan, 

Automiehenä 
puskajussien joukossa

Joukkueenjohtaja luutnantti Pekka Kinkku
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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!
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että yli puolet meistä toimi alokkaitten peruskoulu-
tuksessa, samaan tyyliin kuin missä tahansa jouk-
ko-osastossa. Tosin eri vauhdilla, erilaisia ”santa-
kuskeja” kouluttaen ja erilaisten kapiaisten ohjaa-
mina. ”Lurvihattuja” kaikki. Väitän, että mies, joka 
on noihin aikoihin suorittanut koko palveluksensa 
2.ErAutoK:ssa, ei tiedä oikeasta sotaväestä yhtään 
mitään. Siitä huolimatta meidän omassa arvoastei-
kossamme komppaniamme oli ja on yli muiden. 
Joukko-osastoylpeys oli keskuudessamme vahva. 
Sanonnat: ”väri vastaa vänrikkiä ja väkäset päälle” 
tai ”puskajussin kapteeni vastaa autokomppanias-
sa tyhjää bensatynnyriä”, kuvaavat asennettamme. 
Nimitimme usein komppaniaamme 2.ErKunin-
kAutoK:ksi, mutta komppanian päällikön onkimis-
harrastuksen syöttien keräämiseen kyllästyneinä 
saatoimme nimittää myös 2.ErKastematoK:ksi.

Vastaavanlaista motivaation puutetta olivat 
ilmeisesti poteneet aikaisemmatkin autokomp-
panian miehet, koska ainakin osa RauKin kivääri-
joukkueitten johtajista oli ottanut sinilaattaiset sil-
mätikuikseen. Meidät sijoitettiin suurin piirtein ta-
san viiden joukkueen kesken. Itse tulin sijoitetuksi 
yhdessä Reijo ”Reka” Yli-Alhon ja alokasaikaisen 
tupakaverini, Markku Laineen kanssa samaan, 2. 
kiväärijoukkueeseen. Kaiken lisäksi tulimme ma-
joitetuiksi samaan tupaan.

Huovinrinteen varuskunta-alue oli ollut käy-
tössä vasta pari vuotta, joten uusissa tiloissa oli-
si luullut viihtyvän. Viihtyvyys ei johdu seinistä, 
suihkuista uimahalleista eikä muusta tekniikasta. 
Siihen vaikuttavat henkilöt, yhteishenki ja muut 
pehmeät arvot.

Lomalta paluu Säkylään tuntui aina ankealta. 
Joku oli nimennyt osuvasti kaarteen, jonka jälkeen 
alkoi näkyä varuskunta-alue. Se oli ”Vitutuksen 
kurvi”. Nimi oli yleisessä käytössä, ei siis pelkäs-
tään sinilaattaisten keskuudessa.

Joukkueenjohtajana toimi luutnantti Pekka 
Kinkku. Hän oli nuori, isokokoinen, kovaääni-
nen, vaativa, mutta reilu esimies. Hänellä oli au-
tokomppanian miehistä erittäin huono käsitys ja 
niinpä me jouduimme heti alusta asti hänen sil-
mätikuikseen.

Olimme lähdössä ensimmäiselle parin kolmen 
päivän leirille, jossa yövyimme teltoissa. Luut-
nantti Kinkku toi edellisenä päivänä tupaamme 
ilmapatjansa, jota hän aikoi käyttää teltassa. Patja 
oli edellisellä leirillä puhjennut ja kun se ei ollut 
armeijan omaisuutta, oli korjaaminen hänen oma 
murheensa. Hän jätti patjan tupaan ja sanoi, et-
tä autokomppanian miehet sitten paikkaavat tä-
män. Yli-Alhon Reka kysyi, saako hän ruokailusta 
lähdettäessä poiketa ostoskeskukseen ostamaan 
paikkaustarvikkeita. Kinkku hymyili ystävällisesti 
ja sanoi, ettei hänellä ole valtaa myöntää tämmöi-
seen lupaa. Reka poistui ruokailusta lähdettäessä 
omine lupineen ja hankki tarvittavat välineet. Kus-
tannukset tietysti tasasimme keskenämme.

Aloimme paikata patjaa, mutta huomasimme 
aika pian, että homma ei olekaan aivan yksinker-
tainen. Reikä ei ollut suuri. Paikka tarttui hyvin 
patjan kangasmaiseen pintaan, mutta koska pinta 
ei ollut sileä, tihkui ilmaa kankaan huokosia pitkin. 
Poistimme paikan ja aloimme tiivistää kangasta 
levittämällä liimaa useita kerroksia ja antamalla 

Autokomppanian ”vel-
jekset” Yli-Alho, Laine ja 
Lindroos
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liiman kuivua aina ennen seuraavaa kerrosta. Tä-
mä oli hidasta. Nukkumaanmenoaikaan huoma-
simme, että työ oli pahasti kesken. Sovimme, että 
jatkamme paikkaamista tunnin vuoroin kahden 
muun saadessa nukkua. Liimakerroksia tarvittiin 
hyvin monta, mutta pikkuhiljaa pinta muuttui sile-
äksi ja tiiviiksi. Tämän jälkeen kiinnitimme paikan, 
mutta vielä piti levittää liimaa paikan reunan koh-
dalle useita kierroksia ja nytkin täytyi odottaa, että 
liima välillä kuivui. Aamulla patja oli kunnossa eikä 
vuotanut koko leirin aikana vähääkään. Saimme 
Kinkulta kiitosta, mutta tuskin hän tiesi, kuinka 
vaivalloisesta työstä oli kyse.

Aliupseerikoulun aikana hoidettiin lauantaiaa-
mun liikuntaharjoitus aina hiihtokilpailun muo-
dossa. Erään lauantaiaamuna luutnantti Kinkku 
tarvitsi taas automiesten erityispalvelua. Hän kysyi 
minulta haluaisinko hiihtokilpailun sijasta käydä 
Säkylän keskustassa paikkauttamassa hänen au-
tonsa renkaan. En ole koskaan ollut hyvä hiihtä-
mään tai muutoinkaan liikkumaan lihasvoimalla, 
toki noihin aikoihin kunto oli sentään vähintään 
tyydyttävä. Niin ettei tuollainen kymmenen kilo-
metrin hiihtolenkki omaan tahtiin ei ollut miten-
kään vastenmielistä. Aamulla Reka oli valitellut 
ranteensa olevan kipeä ja arveli hakeutuvansa lää-
kärin vastaanotolle. Sanoin Kinkulle, ettei minul-
la olisi mitään renkaan paikkauttamista vastaan, 
mutta ei myöskään hiihtämistä vastaan ja kerroin 
Yli-Alhon kipeästä ranteesta. Uskalsin ehdottaa, 
että Reka kävisi paikkauttamassa renkaan. Kinkku 
oli ilmeisesti alkanut saada meistä positiivista 
käsitystä ja niinpä hän yllätyksekseni hyväksyi 

ehdotukseni. Reka hoiti renkaan kuntoon ja luon-
nollisesti joukkueenjohtaja huolehti kustannuk-
sista.

Paitsi, että joukkueenjohtaja ei pitänyt sini-
laattaisista, oli meillä pientä leikkimielistä krä-
nää kiväärikomppaniasta tulleiden kavereiden, 
ns. puskajussien, kanssa. Muistaakseni tulimme 
jokainen kertaalleen paljutetuksi eli ison porukan 
voimin tupakaverit kantoivat nukkuvan miehen 
pesuhuoneen isoon teräksiseen altaaseen ja ava-
sivat suihkut.

RauKin aikana oli useita ylennystilaisuuksia. 
Kinkku oli alkanut luottaa meihin automiehiin 
niin, että Markku Laine sai korpraalin arvon en-
simmäisessä mahdollisessa tilaisuudessa. Me Re-
kan kanssa saimme ”korpinjämät” seuraavassa 
jaossa. Kaikki kolme lähdimme koulusta aliker-
santteina. Markku lähetettiin ainoana automie-
henä Haminaan RuKiin.

Koulun päättyessä viimeisessä puhuttelussaan 
joukkueelleen Kinkku mainitsi automiehet erik-
seen. Hän sanoi olevansa autokomppaniaan mie-
hiin erittäin tyytyväinen. Hän sanoi, että veljekset 
ovat pärjänneet oikein hyvin ja että sieltä tällä ker-
ralla oli lähetty miehiä, kun tavallisesti on lähetetty 
sellaisia pattijalkoja.

Kiltaveli  HARRI LINDROOS

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

Kuvat ovat kirjoittajan sotilasmuistiosta.

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 



• 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
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JR 60:n 12. komppania koottiin Mietoisten suo-
jeluskunnan talolla, mistä komppania marssi luut-
nantti Alpo Hyhkön johdolla Mynämäen asemalle. 
Rakennus on nykyään Mietoisten Maamiesseuran 

talo. Kuva: Mietoisten kotiseutuarkisto.

Mynämäen suojeluskunnan talo Mynälinna. 
Täällä koottiin Jalkaväkirykmentti 60:n III 
pataljoonan eli Osasto Karmon esikunta ja 
rykmentin kranaatinheitinkomppania, joiden 
tie jatkosotaan alkoi Mynämäen asemalta 23. 
kesäkuuta 1941. Sodan jälkeen suojeluskunta 
lahjoitti talonsa Mynämäen Yhteiskoululle. 
Rakennuksen paikalla on nykyään linja-autoase-
ma. Kuva: Mynämäen kotiseutuarkisto. 

Korjaus!
Lehden 2/2022 jutussa: Kun Mynämäen 
seudulta jatkosotaan lähdettiin oli 
Mietoisten ja Mynämäen suojeluskunta-
talojen kuvatekstit väärin. Tässä kuvat ja 
niiden tekstit oikeilla paikoilla.  



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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Emmateatteri
Meitä oli vain pieni joukko teatterin ystäviä, jotka 
olivat uskaltautuneet lähtemään Naantalin Emma 
teatteriin 7.7.2022. Iltapäivällä satoi aika rankko-
jakin sadekuuroja, mutta ilta oli hyvin leppeän 
lempeä.

Naantalissa paistaa aina aurinko.
Esitys oli loistava, lavasteet ja näyttelijöiden 

roolihahmot vaihtuivat suit sait.
Avioparin onnea tuli häiritsemään ruotsalainen 

Vanessa ”jäätelökakku”.
Nauruhermot olivat kovilla koko esityksen ajan. 

Saimme varmaan monta lisävuotta,  sanotaanhan: 
nauru pidentää ikää.

Esityksestä nauttinut   ULLA

Kesäterveiset Punkalaitumelta. Kesä on vieräh-
tänyt nopeasti, olemme kokoontuneet 7.6. Killan 
toimistolla muistamalla ruusuin Eva-Liisaa ja Lii-
saa sekä nauttimalla kahvit heidän tarjoamillaan 
herkuilla. Ennen tämän lehden ilmestymistä ko-
koonnumme 2.8. myös Killan toimistolla. Saadaan 
vaihtaa kesän kuulumisia. 

Kesäni on mennyt perinteisesti eri tapahtumis-
sa käynneillä. Kesäteatterit ovat palautuneet, niin 
isot kuin kyläteatteritkin. 

Teimme täältä Punkalaitumelta yhteisen ret-
ken Kansanvälisen sotilasmusiikkitapahtuman 
Hamina Tatton Marssishow:n. Tämän vuoden 
Marssishow’t toivat yhteen seitsemän sotilassoit-
tokuntaa koti- että ulkomailta. Tämä on mieleen-
painuva tapahtuma. Tässä meille kahden vuoden 
päästä yksi retkikohde mietittäväksi.

Samoin yhtenä retkikohteena ensivuodeksi voi-
si olla Laukon Kartano historiallisesti merkittävä 
kartano Vesilahdella. Siellä on erilaisia taidenäyt-
telyitä sekä suuren suosion saaneet puistokonser-
tit. 

Lähdetään joukolla Raasin perheleirille 19. 
21.8. sekä syksyllä teatteriin ja yhteiseen syyspäi-
vän viettoon sekä muihin tapahtumiin voimiemme 
mukaan. 

Kiltanaisten puheenjohtajan terveiset

Eeva-Liisa sai kiltamerkin sekä Liisa sai merkkipäivä onnittelut.

Kerätään marjat ja sienet ensin seuraavia ta-
pahtumia. 

Auringoista kesän jatkoa teille nähdään ja ol-
laan yhteydessä. 

Puhelin numeroni on 040 5824377 ja sähköposti 
hilkka.vallari@gmail.com

Terveisin: HILKKA 
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Arvokkuutta juhlaan antoi jo eteisessä tar-
joillut tulosamppanjat. Seuraavaksi meidät 
toivotti tervetulleiksi airue Keijo Viinanen, 

Kauko Saarinen, Ilpo Päivömaa. Keijolle oli an-
nettu erikoistehtävä, hän kiinnitti ensiksi osallis-
tujamerkin asumme rinnukseen. Tervehdysten 
jälkeen sisään kartanosaliin, ja iloinen puheen 
sorina lisääntyi salissa sitä mukaa kun vieraat 
saapuivat. 

Samppanja lasien kilistelyn jälkeen kartanon-
rouva tuli esiin, toivotti meidät tervetulleiksi ja 
kertoi lyhyesti kartanon historiaa. En kerro sitä 
tässä, sen voi jokainen löytää tietsikaltaan tai pu-
helimestaan googlettamalla https://villilankarta-
no.fi/

Seuraavaksi astui esiin Porin osaston pj. Kau-
ko Saarinen ja alkoi onnittelukierros. Lahjoja ja 
kukkia ojenneltiin saatesanoin. Iloisimmat ja välit-
tömämmät onnittelut toivat Kiltanaiset, jotka iloi-
sina ja hymyssä suin, saapuivat kaikki yhtä aikaa 
onnittelemaan.   

Avaussanat ja katsauksen osaston historiaan 
suoritti Kauko Saarinen:

Arvoisat kunniajäsenet, kiltasisaret ja kiltavel-
jet.

Porissa pidettiin syksyllä 1966 veljesilta, jossa 
kartoitettiin lähes 100 kiltaveljen voimalla Porin 
osaston tarpeellisuutta. Seuraavan vuoden kevääl-
lä viisikymmentäviisi vuotta sitten toukokuun 8. 
päivänä kokoontui 22 kiltaveljeä perinteikkää-
seen Hotelli Satakunnan Gallen-Kallela saliin. 

Tuossa kokouksessa päätettiin 
perustaa Autojoukkojen Turun 
Killan Porin osasto, jonka toi-
minta-alueeksi tuli Porin ja Huit-
tisten talousalueet. Tämä paikka 
missä nyt vietämme tätä juhlaa 
antaa tilaisuudellemme histo-
rialliset puitteet, vaikka joku voi 
sanoa ettei 55-vuotta olekaan 
vielä historiallinen aika. Meitä 

perustaja jäseniä on läsnä tässäkin tilaisuudessa 
muutama, kuitenkin myös vähän vanhentuneena.

Porin osaston toiminta on vuosien varrella ollut 
suurta aaltoliikettä. Alkuvuosikymmeninä toimin-
ta oli erittäin vireää eri tilaisuuksissa oli mukana 
jopa satoja kiltasisaria ja –veljiä, mutta olemme 
nähneet myös vuodet jolloin vuosittain pidettä-
vissä kokouksissa on ollut mukana vain viisi kil-
taveljeä. 

Käsittelen tässä koko toiminnan ajalta merkit-
tävimpiä tapahtumia ja tilaisuuksia 
-  osaston käyttöön vihittiin oma lippu vuonna 1971
- yleiset liikennekilpailut järjestettiin Säkylässä 

vuonna 1969, saimme 25 varusmiestä rastimie-
hiksi. Ilmojen haltia ei kuitenkaan suosinut mei-
tä, sillä pyhäipäivän tavanomainen lumimyräkkä 
aiheutti ongelmia, mutta kilpailut saatiin silti 
vietyä onnistuneesti läpi 

- ensimmäinen viihdeilta illallistanssiaisineen 
järjestettiin Hiittenharjun Motellissa 1970, ti-
laisuus oli loppuunmyyty ja meitä oli yli 200. 
Hiittenharjun Motellissa pidettiin vielä kolme 
kertaa ja seuraavina vuosina Mommolan Motel-
lissa niin, että tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 
17 kertaa. 

- Osaston jäsenet ajeluttivat omilla autoillaan 
Porissa Tiilinummen lastenkodin lapsia ensim-
mäisen kerran 1973 ja perinne jatkui vuoteen 
1985 asti. Ensimmäisellä kerralla mukana oli 
seitsämäntoista henkilöautoa ja ajettiin noin 

Autojoukkojen Turun Kilta ry 
Porin osasto juhli 55-vuotista 

taivaltaan!
Hauskasti kevätretken nimellä 
tiedotettu tilaisuus pidettiin Villilän 
kartanossa Nakkilassa. Meitä saapui 
paikalle suuri joukko kiltalaisia, Porin 
yhdistyksen vieraaksi.
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60 km lenkki sekä aina matkan varrella lapsille 
tarjottiin jätskit. 

- Lauttakylän Vanhainkodin asukkaita ajelutettiin 
ensimmäisen kerran Huittisissa 1973 ja perinne 
jatkui aina vuoteen 1993 asti.

- Killan perheretki tehtiin osaston järjestämänä 
Reposaaren Siikarannan leirintäalueelle 1974. 
Yleinen leirintäalue ei ole tämän tyyppiseen ta-
pahtumaan sopiva, niinpä vuodesta 1975 alkaen 
leiri on pidetty Raasissa. Porin osasto on ollut 
leirin pääjärjestelijänä varsinkin viime vuosi-
kymmeninä.

- Osasto järjesti 2. Erillisen Autokomppanian 
kesäkuun saapumiserän valatilaisuuden Laut-
takylässä 1975. Tilaisuuden osallistujia oli niin 
paljon, etteivät kaikki mahtuneet Huittisten 
kirkkoon.

-   Hävittäjälentolaivueen 21:n automiesten välillä 
oli eritäin tiivis yhteistyö, silloin kun lentolaivue 
oli vielä Porissa. 

-   Porin osasto on ollut vuonna 1983     perustetun 
Satakunnan Kitapiirin perustavan     kokouksen 
koollekutsujana.

- Porin päivänä 1987 järjestettiin suuri maanpuo-
lustustapahtuma Kirjurinluodossa, jossa oli mu-
kana myös Killan Orient auto.

- Kevätretkien perinne alkaa vuodesta 1994 jolloin 
tutustuttiin Leineperin vanhaan ruukinkylään ja 

on jatkunut vuosittain tähän tilaisuuteen asti lu-
kuunottamatta pandemian aiheuttamia peruu-
tuksia. 

- Kiltaveli Auvo Rinteen aloitteesta järjestet-
tiin osaston ensimmäinen joulupuurotilaisuus 
Noormarkussa vuonna 2003 ja perinne jatkuu 
edelleen niin, että tilaisuus pidetään PATY:n 
toimistolla Porissa. 

- Tykistöprikaatin (nykyisin Porin Prikaati) ko-
tiuttamistilaisuuksissa olemme olleet mukana 
vuodesta 2004.

- Niinisalon varuskunnassa pidetyissä liiken-
neturvallisuuskoulutus-tilaisuuksissa osaston 
kiltaveljet ovat olleet mukana kouluttajina vuo-
desta 2005 alkaen.  

Osaston vuosittainen toiminta on muodostunut 
mm.
- vuosikokouksista, joista toinen pyritään järjes-

tämään yritysvierailun yhteydessä
- vuosijuhlat on järjestetty eri paikoissa ja erilai-

sella ohjelmalla
- kiltaveljien muistamiset sekä ilon että surun het-

kellä

Tässä yhteydessä ei pidä unohtaa myöskään aktii-
vista yhteistyötä pääkillan ja Salon-Loimaa osaston 
kanssa.
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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

Pikkubussien 1-22-paikkaa 
 vuokraus ja myynti

Puh. 0400 527121, Jari Mäki
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Otan suoran lainauksen tekemästäni 50 vuotta 
historiikin viimeisestä kappaleesta.

”Nuoria jäseniä ei näy missään osaston järjestä-
missä tilaisuuksissa, onko todellinen automieshen-
ki katoamassa, toivottavasti ei, Aktiivisia jäseniä 
tarvitaan, jotta osastossa voidaan jatkaa toimin-
taperiaatteiden mukaista toimintaa.”

Kilta tekee omaa arvokasta työtään maanpuo-
lustustahdon ja –hengen sekä hyvän toveruuden 
ylläpitämiseksi. Tänä päivänä voimme puhua näis-
tä asioista avoimesti sekä kiltasisarien että –vel-
jien kesken niinpä jokaisen velvollisuus on kertoa 
nuorille vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä ja 
kiltatoiminnasta.

Toivotan Teidät tervetulleiksi 55-vuotisjuh-
laretkellemme sekä kiitän samalla kaikkia Porin 
osaston toimihenkilöitä ja –jäseniä, kiltatyömme 
tukijoita sekä sisar- ja veljeskiltoja siitä työstä mitä 

olette tehneet kiltamme ja vapaaehtoisen maan-
puolustustyön hyväksi.

KAUKO SAARINEN Puheenjohtaja

Tämän jälkeen siirryimme päivän ruokailuun ”kar-
tano Villilän” tapaan. Ruoka maistui ja tyytyväisyys 
huokui salissa. 

Hetken asioiden vaihdon jälkeen alkoi viihdy-
tysosuus. Sitä lähtivät suorittamaan Leena Berg-
gren (laulu), Vesa Berggren (hanuri), ja Reijo Ran-
tanen (laulu ja yhteislaulut).

Ensin lauloimme Satakunnan laulun Vesan 
säestämänä. Sitten laulettiin yhteislauluja, siinä 
nähtiin myös Leena laulattamassa. Leenan ja Rei-
jo, laulunäytelmänä oli J.Alfred Tannerin ja Tapio 
Rautavaaran suosituksi laulama Tytönhuivi, Vesan 
säestäessä hanurilla. Reijo lauloi karaokena Olavi 
Virran suosituksi laulaman Oi villiruusu.

Kahvittelun jälkeen kokoonnuimme vielä yh-
teiskuvaan, joka otettiin kartanon puutarhan puo-
leisella rapulla. 

Hieman taustaa osallistujamerkistä: Kyseinen 
merkki on punkalaitumelaisen taidehitsarin Tuo-
mo Rantanen, työtä. Sitä ei ole tehty prässimene-
telmällä, vaan jokainen merkki on uniikki. Tuomol-
ta on ilmestynyt, muutaman viime vuoden aikana, 
monenlaisia teoksia ympäri Punkalaidunta. Hänen 
erikoisuutenaan on käyttää kierrätysmateriaalia. 
Eli kaikkea sellaista, mitä kotitaloudessa normaa-
listi viedään kaatopaikkojen metallinkeräykseen.

REIJO RANTANEN
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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.� 
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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



Tämän vuotinen risteily tehtiin viikkoa aikaisem-
min kuin normaalisti, johtuen  Naantalin asunto-
messuista. Kuusisto-Linen alus TUULA II kun oli 
varattu viikkoa  jälkeenpäin asuntomessu liiken-
teeseen.

Aurajoki rannalle laivuri Sillanpää miehistöi-
neen saapui noutamaan kiltalaisia  matkalle klo 10.  
Ilma näytti vähän epävakaiselta, mutta ei hätää, 
sateen sattuessa kaikki matkalle ilmoittautuneet 
36 ja haitarin soittaja mahtuivat mukavasti aluksen 
sisätiloihin.

Laivurin ja allekirjoittaneen toivottaessa mat-
kalaiset tervetulleeksi, aloitettiin matka mukavasti 
kahvilla ja maittavalla täytetyllä sämpylällä. Kah-
vihetken kruunasi myös matkalla mukana olleen 
haitaristi Pekka Rantasen aloittama kappale Ank-
kurit ylös.

Matka suuntautui Turun sataman ohi ja edel-
leen Ruissalon sillan alta Pansion laivastoaseman 
ohi kohti Naantalia. Sade kuitenkin yllätti yläkan-
nella maisemia katselleet muutamat matkalaiset ja 
pakotti heidätkin siirtymään sisätiloihin aluksen 
alakertaan.

Matka taittui mukavasti yhteislaulun merkeissä 

jota Pekan haitarimusiikki mukavasti säesti. Tä-
mä paikka paikoin aika kapea väylä, jota kuljimme 
kohti Merimaskua oli useimmille matkalaisille en-
nen kokematon. Sade alkoi aika voimakkaana ja se 
vähän haittasi maisemien katselua, mutta onneksi 
paluumatka tultiin osittain samaa reittiä takaisin 
niin maisemia voitiin katsella selkeämmällä kelillä.

Merimaskun venesataman laituriin otettiin 
kiinni, ja sinne Sillanpää oli tilannut erittäin hyvät 
ruuat  kiltalaisille pöytiin tarjottaviksi. Riitta Heik-
kilä ja Joona Metsäranta kipparin ohella jakoivat 
kiltalaisille ruuat pöytiin. Pääruuan jälkeen saatiin 
vielä jälkkäriksi hyvät jäätelöt.

Paluumatka hyvän yhteislaulun merkeissä 
suuntautui Naantalin aukolle ja siitä edelleen 
Ruissalon eteläpuolelta kohti Aurajokea ja samalla 
näimme miten suuri yleisö oli RuisRok tapahtu-
maan saapunut ohjelmaa kuuntelemaan.

Matkan taittuessa mukavasti hyvässä seurassa 
laulun merkeissä, saavuimme takaisin Aurajoen 
laiturille vähän yli klo 15 .

Kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille, te 
teitte matkasta mukavan muisteltavan.  

Kiltaveli  ARTO WALLENIUS   

REINONPÄIVÄN  RISTEILY 9.7.2022REINONPÄIVÄN  RISTEILY 9.7.2022
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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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Autojoukkojen Turun 
Kilta ry:n 
kevätkokous 
järjestettiin ennakko suunnitelmista poiketen 
9pvä huhtikuuta -22 Turun Orikedon Tintin Tu-
valla. Osallistujia oli paikalla 37 henkeä. Myös 
Killan naiset olivat näkyvästi ottaneet paikkansa 
kokouksessa. Aloituksen suoritti pj. Seppo Punna 
tervetulotoivotuksella. Antti Ahola kertoi muuta-
man sanan tulevista matkoista mm. Haahkasafari, 
ja Reinon päivän risteilystä. Sen jälkeen päästiin 
ruokailemaan.

Esitelmöimään oli kutsuttu Varsinais-Suomen 
Reserviläispiirien toiminnanjohtaja everstiluut-
nantti evp. Joni Lindeman. Hän esitelmöi aiheesta: 
”UKRAINA, KUINKAS TÄSSÄ NYT NÄIN KÄVI”. 
Esitelmästä lisää tulevissa lehdissä. Esitys oli var-

sin mielenkiintoinen ja esitelmän pitäjän ilmeikäs 
tapa esiintyä, ei antanut aihetta torkkuihin. Kii-
tokset hänelle! 

Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajaksi 
kokous valitsi Harri Lindroosin ja sihteerinä toimi 
killan sihteeri Ari Laaksonen. 

AJK pystykorva-
ammunnat
MPK:n Lounais-Suomen osasto järjesti perinteiset 
pystykorva-ammunnat Säkylässä Porin Prikaatissa 
lauantaina 2.7.2022. Ammunnoissa oli oma sar-
jansa myös Ajk:n jäsenille. Osallistujia ammun-
taan oli tänä vuonna 18 ampujaa, Ajk:n jäseniä oli 

3 ampujaa.
Sää oli helteinen ja aurinkoinen, mutta kuu-

muudesta huolimatta ampujat saavuttivat hyviä 
tuloksia. Ajk:n edustajia olivat Lasse Varjonen, 
Kalevi Suvila ja Jukka Lehtonen. Ajk:n edustajista 
parhaan tuloksen ampui Jukka Lehtonen, toiseksi 
tuli Kalevi Suvila ja kolmanneksi Lasse Varjonen. 
Ensi vuonna taas metsästämään kiertopalkintoa, 
joka nyt on Jukka Lehtosella.

Kiltanaiset kevätkokouksessa mukana vasemmalta Ulla Vuorela, Kirsti Rantanen, Hilkka Välläri, Riitta-Liisa Valpola ja Birgitta Ylämäki.
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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
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”HAAHKASAFARI”

Jälleen olivat Matkailutoimikunta ja Antti Aho-
la järjestäneet meille mahtavan elämyksen. 
Kokoonnuimme toukokuun 24pvä Heikkilän ka-
sarmin parkkipaikalle, hyppäsimme Launokorpi 
yhtiön linja-autoon ja matkamme alkoi. Kuljetta-
jaksi ja oppaaksi olimme saaneet Kaisa Launokor-
ven. 

Ensiksi Antti toivotti meidät tervetulleeksi 
matkalle, kertoen matkailutoimikunnan lähitule-
vaisuuden suunnitelmia. Luovuttaen sen jälkeen 
mikrofonin Kaisalle.

Iloisesti tervehtien hän toivotti meidät terve-
tulleiksi järjestämälleen matkalle, kertoen matkan 
kulusta ja sen eri vaiheista. Paljon hänellä olikin 
tietoa, automatkalla ohittamistamme tärkeistä 
nähtävyyksistä ja historiallisista kohteista.

Ensimmäinen pysähdyksemme oli Kemiön saa-
ri, josta otimme mukaamme vielä yhden matkalle 
ilmoittautuneen henkilön. Sieltä matkamme jatkui 
Taalintehtaalle, jossa suoritimme Kaisan tottunein 
kädenkääntein ohjaaman bussimme kiertoajeluun, 
Taalintehtaan sokkeloisilla kaduilla ja kujilla. 

Antti on helmikuun lehdessä kertonut seuraa-
vaa: Taalintehtaan ruukin historia alkoi jo v.1686 
Kierroksen aikana näemme 1800-luvun työläisten 

idyllisiä kasarmirakennuksia, ainutlaatuiset hiili-
uunit ja masuunin rauniot. Kiertoajelun jälkeen 
pysähdyimme lähelle Taalintehtaan toria, jossa 
jalkauduimme katselemaan keskustaa ja poikke-
simme kahville Ravintola Wahlstedtissa. Hauska-
na yksityiskohtana mainittakoon tori miljööseen 
kuuluvan näyttämö/esiintymislava.

Matkamme jatkui täältä vielä tienvarsia katsel-
len saaren eteläosaan Kasnäsiin. Sieltä nousimme 
Wilson Charter nimiselle alukselle, jolla jatkoimme 
Bengtskäriin. Täältäkin löytyi saaristoa ja niinpä 
aluksen ajaessa paikallisten nopeusrajoitusten 
mukaan, meille jäi mukavasti aikaa tutkailla ohi-
tettavia saaria.

Perillä majakkasaarelle rantauduttuamme, saa-
ren henkilökunta otti meidät vastaan ja saimme 
aikamoisen tietopläjäyksen saaren historiaa. Tästä 
kannatta lukea lisää osoitteessa www.bengtskar.fi/ 

Haahkojen paratiisi
Kun Bengtskärin majakan korjausrakentaminen 
alkoi 1990-luvun alussa, asumattomalla luodolla 
pesi vuosittain 4-5 haahkaa. Sen jälkeen, kun ma-
jakka vuonna 1995 avattiin yleisölle museo- ja vie-
railumajakkana, pesivien lintujen lukumäärä rupe-
si vuosi vuodelta kasvamaan. Vuonna 2020 luo-

BENGTSKÄRBENGTSKÄR

Unelma ulkomerellä!
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dolla oli kaikkiaan 466 haahkanpesää, ja eli pesien 
määrä on kasvanut 100-kertaisesti! Nyt retkemme 
aikana saaressa laskettiin olevan n. 550-haahkan-
pesää. Samaan aikaan tutkijat sekä Suomessa että 
Ruotsissa raportoivat hälyttävän nopeasta ja suu-
resta haahkakadosta saaristoalueilla.

Miten on selitettävissä, että haahkakanta on 
kasvanut näin voimakkaasti karulla luodolla, joka 
on 150 m pitkä ja 100 m leveä? Vastaus on sel-
vä: Ihmisen jatkuva läsnäolo pesimisaikana takaa 
sen, että haahkat voivat saaressa pesiä turvassa 
luonnollisilta vihollisiltaan, merikotkilta ja muil-
ta haahkojen vihollisilta. Haahkat ovat oppineet 
elämään sovussa majakan henkilökunnan ja päivit-
täisten vieraiden kanssa. Emot rakentavat pesiään 
joka paikkaan, jopa helikopterikentän laidalle ja 
majakan pääsisäänkäynnin viereen.

Saaren puolustamiseen on rakennettu Bunk-
keri, juoksuhauta ja konekivääripesäke. Näihin 
jokaiseen on vapaa pääsy, mielenkiintoa herätti 

erityisesti bunkkeri, jonka suuaukosta voi puoli-
matalana hiippailla aina merelle suuntautuvalle 
ampuma-aukolle. Se sijaitsi aivan bunkkerin etäi-
simmässä pisteessä ja sinne kaivettuun tilaan voi 
hyvin asettua puolustavan ampujan avustajat ja 
pieni määrä ammustarpeita. 

Majakan sisällä saimme tutustua asukkaiden 
huoneisiin ja yhdessä osassa meille tarjoiltiin päi-
vällinen. Myös majakan huipulle peilitorniin sai 
kiivetä, ja melkoinen kiipeäminen sinne olikin. 
252 betoniaskelmaa ja vielä parit 2,5 m tikapuut 
johtivat nousijan katselemaan maisemia valota-
santeella.

 Laivamme oli tuonut meidät saarelle klo 12.50 
ja yhteiskuvaan kokoonnuimme klo 15.00. Eikä 
siinä sitten enää kauan pitänyt odottaa, kun yhte-
ysalus saapui laituriin ja lähdimme paluumatkalle. 
Paluumatkan aikana meillä oli vielä mahdollisuus 
katsella Rosalan ja Långnäsin saarien luontoa. Tu-
russa olimme n. klo 19.  

REIJO RANTANEN

VETOAKSELI  3 / 2022 32 Tapahtumauutiset



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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Koronan johdosta varuskunnassa on ollut tiukat 
kokoontumisrajoitukset, eikä kotiuttamis- ja pal-
kitsemistilaisuuksia ole ollut kahteen vuoteen. Pal-
kitsemiset on kuitenkin hoidettu varuskunnassa 
sisäisesti ilman ulkopuolisia yhteistyö kumppanei-
ta ja palkitsemismateriaalit on toimitettu suoraan 
varuskuntaan.

Rannikkolaivaston kotiutuskahvitilaisuus

RLAIV komentaja amiraali Jukka Anteroinen. Kuva Antti Ahola

Kersantti Arttu Tuominen saa kuljettaajaristin rintaansa. 
Kuva RLAIV tiedottaja

Rannikkolaivaston varuskuntaravintolassa Poi-
jussa pidettiin keskiviikkona 15.6.2022 perintei-
nen kotiuttamiskahvitilaisuus. Tilaisuus aloitettiin 
Laivastonsoittokunnan soittamalla alkumarssilla.             
Tilaisuuden juhlapuheen ja ohjeita reserviin siirty-
ville kotiutettaville antoi RLAIV:n komentaja ami-
raali Jukka Anteroinen jakaen myös varuskunnan 
stipendit sekä palkinnot.

Autojoukkojen Turun kilta palkitsi esimiesten 
valitsemana esimerkillisesti palvelleen automiehen 
Kersantti Arttu Tuomisen 8HLV / 2KULJVKÖ:stä 
KULJETTAJARISTILLÄ / kunniakirjalla.

Kahvitarjoilun jälkeen tilaisuuden päättyi soit-
tokunnan soittamaan Ankkurit ylös marssiin.

Ydinsodan varjossa
Menin sotaväkeen Turkuun syksyllä 1961. Meille 
jaettiin myös kaasunaamarit, vaikka kaasuase oli 
Haagin sopimuksella kielletty.  Mutta ydinsotaa ei 
ollut kielletty. 

Minä kuitenkin luotin pohjolan ydinaseetto-
maan vyöhykkeeseen ja vaihdoin kaasunaamarin 
painavan metallisen suodattimen saman muotoi-
seen muoviseen mehu pulloon. 

En kuitenkaan ottanut huomioon, että erääs-
sä harjoituksessa naamarin tiiveys testattiin, hä-
käpärstä päähän, joukko telttaan ja kyynelkaasu 
pommilla perässä. 

Entäs nyt? Jos olisin paljastanut, ettei minulla 
ole suodatinta, olisin joutunut putkaan. Toisessa 

vaihtoehdossa varmaan kuolisin. 
Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon. Syöksyin 

telttaan rähmälleen ja työnsin kaasunaamarin 
letkun teltan liepeen alta ulos ja yritin saada il-
maa sitä kautta. Voitte arvata selviydyinkö. Oikea 
vastaus: nipin napin. 

Käry meinasi käydä vielä ulos tullessa, hieroin 
kaasun saastuttamin käsin silmiäni ja alkoi kauhea 
kirvely. Kouluttaja tuli katsomaan eikö naamarini 
ollutkaan tiivis. Onneksi paikalle tuli pataljoonan 
komentaja everstiluutnantti Liponkoski ja koulut-
taja keskittyi häneen. 

Pääsin vesiojaan pesemään silmiäni. 
Joudunkohan vielä tilille tästä kepposesta? 

MARKKU LAURINEN 
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Docendo, Jyväskylä
ScandBook 2022, Liettua
ISBN 978-952-382-183-5
368 sivua

VTT ja entinen suurlähettiläs Alpo Rusi on huolel-
lisen tutkijan tapaan tehnyt arvokkaan työn saat-
taessaan kylmän sodan ja suomettuneisuuden ajan 
arveluttavat menettelyt kirjan muotoon. Teksti on 
selkeää ja helppolukuista sekä houkuttaa luke-
maan kirjan yhdellä istumalla kannesta kanteen. 
Teoksen lähdeluettelo ja lähdeviitteet komment-
teineen vakuuttavat.

Neuvostoliiton ystävyysliturgiaan puettu pai-
nostus ja sekaantuminen Suomen sisäisiin asioihin 
kaikilla tasoilla – politiikasta kulttuuriin ja lasten-
tarhoihin – käy Rusin tekstistä ilmi. Osa suomalai-
sista jopa tuki tätä vieraan valtion toimintaa.

Suomalaisten valtiollisen tason vaikuttajien 
toimet saavat uutta valoa. Erityisesti Mauno Koi-
viston, Kalevi Sorsan, Paavo Lipposen ja Harri 
Holkerin toimet KGB:n kanssa ja ”käsittelyssä” 
avautuvat. Tarja Halonenkaan ei selviä kritiikittä. 
Oma lukunsa ovat astetta alemman tason toimijat 
kuten Jaakko Kalela, Jaakko Blomberg, Erkki Tuo-
mioja, Jaakko Laakso, Mikko Elo ja Erkki Liikanen.

Seppo Tiitisen johdolla toiminut Supo ei sekään 
pääse helpolla. Vertailuksi on hyvä lukea tänä 
vuonna ilmestynyt Mari Luukkosen ”Rautaesiri-
pun varjossa, Supo idän ja lännen jännitekentässä 
1978-1990” teos, jossa silkkihansikkain tarkastel-
laan samaa aikaa Supon toiminnassa.

Alpo Rusi

Kremlin kortti
KGB:n poliittinen sota Suomessa 1982-1991

Suomen taloudellinen rakenne vääristyi ja 
energiahuolto kytkeytyi onnettomasti Neuvosto-
liiton raaka-aineisiin, joista Rusin mukaan seu-
rasi 1990-luvun suuri lama horjuttaen poliittista 
vakautta ja johtaen tragedioihin. Mielipidevapau-
den rajoitukset, oikeusvaltion heikentäminen, ta-
loudellisen suvereniteetin rajoitukset, virheelliset 
ratkaisut ja suomettuminen olivat seurausta Krem-
lin kortin käytöstä.

Lukijaa jäänee huolestuttamaan kirjan epilogin 
virke: ”KGB palasi Suomeen uusituissa univor-
muissa.” Rusi avaakin asiaa toteamalla, että ”en-
tiset KGB:n ulkomaantiedustelun upseerit olivat 
löytäneet työnsä jatkamisen turvaavia peitetehtä-
viä ”ystävällisten yhtiöiden” piirissä”. He hallin-
noivat miljardien sijoitusomaisuutta, mikä selittää 
myös tämän päivän Venäjän presidentti Putinin 
johtamien oligarkkien verkoston. Huolestuminen 
ei siis ole turhaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
todistaa tämän.

HANNU LUOTOLA
prikaatikenraali evp

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 
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Viking Glory

Luotu tarjoamaan
ennennäkemättömiä
risteilykokemuksia

reitillä
Turku–Maarianhamina–

Tukholma

Varaa heti
Vikingline.fi

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

Liittyminen

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

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

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

✂

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

Suku- ja etunimet  __________________________________________________________  

Arvo tai ammatti  ___________________________________________________________

Lähiosoite    ________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka   _________________________________________________

Sähköposti _______________________________  Puhelin _________________________

Syntymäaika ____/____ 19_____   Syntymäpaikka  ______________________________

Joukko-osasto    ____________________________________________________________

Sotilasarvo   _______________________________________________________________

Päiväys ___ / ____ 20____   Allekirjoitus ________________________________________

LEIKKAA TÄSTÄ

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

Liity joukkoomme!
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Kirje-
posti-
merkki

Autojoukkojen Turun Kilta ry

Ylännekatu 16 I

20540 TURKU

Vapaaehtoista
maanpuolustusta jo

vuodesta 1963

✂
LEIKKAA TÄSTÄ

Toimintamuodot

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

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

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

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

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

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

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net
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    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

Loimaan osaston ko-
kousilmo????

SYYSVUOSI-
KOKOUS  

Autojoukkojen Turun 
kilta ry:n syysvuosikokous pidetään lau-
antaina 10.9.2022 klo 12.00, ravintola Tintin 
Tuvassa, Kuormakatu 17, 20380 Turku.

Aloitamme kokouksen kahvitarjoilulla.
* * *

Kokousesitelmän pitäjänä on Turku Ste-
vedoring Oy:n toimitusjohtaja Kimmo 
Iljin. Esitelmän aiheena on huoltovarmuuden 
merkitys satamatoiminnoissa.

* * *
Syysvuosikokouksessa ovat esillä sääntöjen 
määräämät asiat.

* * *
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus maksulli-
seen ruokailuun. Monipuolinen lounas hintaan 
10 €.
Sitovat ilmoittautumiset ruokatilausta varten 
1.9.2022 mennessä killan toimistoon keskiviik-
koisin klo 18.00–20.00, puhelin 02 237 7945 tai 
killan sähköpostiin kilta@ajkturku.net

SALO - LOIMAAN 
OSASTON 
SYYSVUOSIKOKOUS 

on tiistaina 6.9.2022 klo 17.00 
Alastaro Circuit moottoriradalla Virttaalla 
osoitteessa Jarno Saarisentie 32560 VIRTTAA. 
Salon jäsenet ottakaa yhteys Jorma Lehteen, 
jotta voitte tulla kimppakyydeillä. Jorma Leh-
den puhelinnumero on 0400 386 345.
Esitelmän pitää näillä näkymin Tero Tu-
pala, joka kertoo radan toiminnasta ja tule-
vaisuudesta.

PORIN OSASTO 
SYYSVUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 5.9.2022 
alkaen klo 18.00
Porin Autoteknillisen Yhdistyk-
sen toimitiloissa, Eteläkauppatori 2 C 45 Pori. 
Porraskäytävän alaovessa summeri PATY ja 
huomioinet, 
että portti saattaa sulkeutua jo klo 17.50.
Esillä sääntöjen määräämät syysvuosikokous-
asiat ym. esille tulevia asioita.
Kahvitarjoilu

          Hallitus

VUOROKAUDEN RISTEILY 
TURUSTA VIKING GLORYLLA  
18-19.10.2022

Lähde mukaan risteilylle lokakuussa. Lähtö Turun 
satamasta 18.10. klo 8.45, paluu Turkuun 19.10. 
klo 7.45.  Hyttikategoria: Seaside Four S4, kaksi 
henkilöä hytissä.
Ohjelma:
• Aamiainen 8.30
• Tervetuliaissanat auditoriossa 11.00
• Hallituksen kokous auditoriossa 11.15–15.00
• Kahvitus auditoriossa noin 13.00
• Syysbuffet 15.00
Matkan hinta 73 €. Ilmoittautumiset viimeistään 
14.9.2022 mennessä: toiminnanjohtaja@ajktur-
ku.net tai kilta@ajkturku.net tai keskiviikkoisin 
killan toimistoon 02 237 7945. Maksu killan mat-
kat tilille: FI 20 5316 0820 0188 91

MUSIKAALI HILJAISET SILLAT
Turun Kaupunginteatteri 10.11.2022 klo 19.00
Pääosissa Maria Ylipää ja Jonas Saari
Lippu ja väliaikatarjoilu 65,00 €/ henkilö
Sitovat ilmoittautumiset 3.10.2022 mennessä.
Ulla Vuorela puh. 0405944096 , maksu killan mat-
katilille FI 20 5316 0820 0188 91
Teatteri haluaa välikatsauksen jo 9.9.2022
Joten pitäkää kiirettä

PERINTEINEN  
RAASIN PERHELEIRI
Järjestetään Johtolassa perinteiseen aikaan elo-
kuussa 19 – 21.8 2022. Toivottavasti pandemia ei 
iske, joten voimme viettää leirimme ilman rajoi-
tuksia. Leirillä voi tulla käymään lauantaina ilman 
yöpymistä. Ilmoittautumiset 7.8.2022 mennessä 
Kauko Saarinen puh 0400 595 589 tai sähköpos-
titse kaukos1@gmail.com
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    Tulevaa toimintaa Seuraa tapahtumailmoituksia  
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

MATKAILUTOIMIKUNNAN 
TAPAHTUMIA
Kuhankuonon ulkoilu tapahtuma torstaina 
22.9.2022 klo. 10:00 >>

Osoite Kuhankuonontie Pöytyä, erkanee Turun-
väylältä Kurjenportin pysäköintialueen kohdalta 
jota ajetaan muutama satametriä Kurjenpesän 
luontotupaan.

Ohjelmassa vapaata ulkoilua / patikointia sekä 
tarjoiluna makkaran paistoa, nokipannu kahvia 
sekä muurinpohjalettuja mansikkahillolla. Sään-
mukainen ulkoiluasu sekä iloinen mieli!

ILMOITTAUTUMINEN keskiviikkona 
13.9.2022 mennessä Killan toimistoon puh. 02 
237 7945 tai email kilta@ajkturku.net sekä Antti 
Ahola 0400 437455 tai email ahola.antti@gmail.
com tarjoilun määrän arvioimiseksi. (Vapaaehtoi-
nen maksu paikanpäällä)  Kimppakyyti

LAULUILTA torstaina 13.10.2022 ravintola 
Rantakertussa klo.17:00. Osoite Läntinen 
Rantakatu 55 Turku, hanuristi Pekka Rantasen 
säestyksellä 

ILMOITTAUTUMINEN keskiviikkona 
5.10.2022 mennessä Killan toimistoon puh. 02 
237 7945 tai email kilta@ajkturku.net sekä Antti 
Ahola 0400 437455 tai email ahola.antti@gmail.
com. Kahviraha mukaan, omakyyti.

HEIKKILÄN SOTILASKOTI mahdollisesti 
avautuu vanhan tavan mukaan kuukauden 
esimmäinen keskiviiko tietyin ehdoin. Ei vielä 
tarkempia tietoja käytössä Vetoakselin painoon 
mennessä.
Keskiviikkona 5.10.2022 klo 18:00 aloitetaan 
munkki kahvilla.

Aiheena keväällä pois jäänyt moottoripyöräily, 
aiheesta puhuu kiltaveli Raimo Kylmä.

Muista myös ilmoittautua ennakkoon!
Jatkumoa Heikkilän sotilaskotiin Marraskuussa 
2.11.2022 klo 18:00 (aihe vielä auki)
Ilmoitukset ovat killan kotisivuilla sekä TS-kilta-
palstalla. Kotisivuja kannattaa seurata aktiivisesti 
koska sen päivittäminen pyritään pitämään ajan 
tasalla mahdollisten muutosten johdosta.
Ilmoittautumiset ja maksut on tehtävä EHDOT-
TOMASTI annettujen päivämääriin mennessä. Il-
moittautumatta jättäminen aiheuttaa ylimääräistä 
työtä sekä kustannuksia tarjoiluissa!

AUTON PÄIVÄ 3.9.2022
Autoliitto Loimaan Seudun Osasto järjestää 
3.9.2022 Auton päivä – tapahtuman Loimaalla. Ti-
laisuus järjestetään yhteistyössä Auto ja koneliike 
AKR Oy:n toimipaikassa Lamminkatu 36 Loimaa 
ja Autojoukkojen Turun killan Loimaan osastoa 
pyydettiin myös tapahtumaan. Auton päivä on 
tapahtuma, jossa omistetaan koko päivä autolle. 
Autothan ovat olleet jo kauan mukana Suomen his-
toriassa auttaen Suomea eri paikoissa mm. maa-
ilmansodassa. Lisäksi itse kiltamme edustaa toi-
minnassaan autoa, autoilua ja automiehiä/-naisia. 
Auton päivässä ovat mukana loimaalaisia autoliik-
keitä, autoihin liittyviä yrityksiä (katsastusasemat, 
hinausliikkeet, autonosien valmistajia) palokunta 
ja sairaankuljetus. Ajk:n Salo – Loimaan osastol-
la on myös oma näyttelypiste, johon on tarkoitus 
tuoda ns. kännilasit ja törmäyskelkka. Lisäksi on 
perinteinen henkilövaaka, jonka henkilön pun-
nitustuloksen perusteella voidaan laskea, kuinka 
suuri voima tulee turvavöille esimerkiksi törmätes-
sä kiinteään esteeseen 50 km/h nopeudella.

Autojoukkojen  Turun Kilta Salon -Loi-
maan osasto järjestää tutustumiskäynnin

Lounavoiman ekovoimalaitokseen.
Laitos sijaitsee Lounais-Suomen Jätehuolto alueen 
yhteydessä Korvenmäessä Helsingintie 541 24100 
Salo .  Osallistuja määrä rajattu 24 henkeä . Ilmoit-
tautua Jorma Lehti  0400 386345  

Tilaisuus alkaa KLO  10,00   Tilaisuuden jälkeen 
kahvi+ suolainen  8 e     Tilaisuus on 21.9-22.
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Toimintasuunnitelma 2022
TAMMIKUU
• Päivystys 5.1.
• Päivystys 12.1. 
• Päivystys 19.1. 
• Päivystys 26.1. 
• V - S:n Marsalkka Manner- 
 heimin 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 6.5.
• Päivystys 18.5.
• Bengtskärin majakka 24.5.
• Päivystys 25.5.
KESÄKUU
• Lippujuhlapäivä 4.6.
• Kotiuttamisjuhlat joukko- 
 osastoissa
• Päivystys 1.6.
• Kiltanaiset toimistolla 7.6.
• Killan toimisto suljettu 8.6.
• Killan toimisto suljettu 15.6.
• Killan toimisto suljettu 22.6.
• Päivystys 29.6.
HEINÄKUU
• Päivystys 6.7.
• Teatteri 7.7.
• Reinon päivän risteily 9.7.
• Killan toimisto suljettu 13.7.
• Killan toimisto suljettu 20.7.
• Killan toimisto suljettu 27.7.
ELOKUU
• Kiltanaiset toimistolla 2.8.
• Päivystys 3.8.
• Päivystys 10.8.
• Kiltalehti 3/2022, 20.8.
• Raasin perheleiri 19–21.8  
 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.
• Ulkoilutapahtuma  
 Kuhankuonolla 22.9.
• Päivystys 28.9.
LOKAKUU
• Kiltanaiset toimistolla 4.10.
• Kiltailta Heikkilän s. koti 5.10.
• Lauluilta ravintola  
 Rantakertussa 13.10.
• Päivystys 12.10.
• Laivakokous 18.–19.10.
• Päivystys 19.10.
• Päivystys 26.10.
MARRASKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 2.11
• Päivystys 9.11.
• Teatteri 10.11.
• 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 puurojuhla 12.12.
• Kotiuttamisjuhlat  
 joukko-osastoissa
• Pikkujoulu Heikkilän  
 s. koti 14.12.
• Päivystys 21.12.
• Päivystys 28.12.

• 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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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 3/2022
Adressi …………………………………………… 13,00 €
Automies baretti ……………………………… 20,00 €
Automiesbaretin kullattu kokardi ……… 45,00 €
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 €

93 V.  
25.9. Ruusunen Ahti Salo 
 
92 V.  
1.9. Tuominen Heikki Kalevi Turku 
 
90 V.  
17.11. Notko Seppo Erland Huittinen 
    
85 V.  
11.9. Einola Erkki Lappi Tl 
1.10. Laitinen Erkki Tampere
17.10. Kivelä Mauri Kalevi Tampere
22.10. Simola Raimo Turku  
2.11. Telenius Jaakko Salo 

80 V. 
2.9. Vuorela Hannu Yrjö J Raisio  
19.9. Sundberg Kai Ensio Turku
27.9. Lahdenperä Kari Jo Turku 
3.10. Saarinen Kauko Kalervo Pori
3.10. Laurinen Markku Olavi Mellilä
3.10. Koivulehto Kauko Olavi Huittinen
23.10. Tähtinen Jukka  Turku 
11.11. Hörkkö Paavo Hevonpää
28.11. Teräs Tapio Urho Turku

75 V. 
10.9. Kuusisto Raimo Kalevi Säkylä 
15.9. Niemelä Matti Kullervo Turku

25.9. Löflund Hans Rafael Raisio
26.10. Jaakkola Risto Kalevi Loimaa
5.11. Rosenlund Markku Ilari Turku
9.11. Kivinen Pekka Juhani Loimaa
11.11. Tuisku Antti Antero Teuva 
16.11. Vehanen Jukka Antero Turku 
23.11. Entonen Unto Aimo Hevonpää 

70 V. 
22.9. Orava Matti Väinö Mynämäki 
22.9. Pajunen Kari Erkki Sastamala 
26.9. Aalto Kauko  Perniö As
25.10. Ylinen Jukka Tapio Parkano
25.11. Vuottila Kari Juhani Turku 

60 V. 
5.9. Tuominen Esa Juhani Perniö
31.10. Juhola Veli-Matti Raisio
15.11. Luoma Pauli Kalevi Raisio
21.11. Salomaa Martti Juhani Vartsala

50 V. 
16.10. Peippo Tommi Tapio Vaskio
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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.

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

07.09. V. Suvila - A. Laaksonen 
14.09. K. Kaskinen - H. Haarala 
21.09. M. Laine - A. Wallenius 
28.09. S. Punna - M. Lindgren 
05.10. A. Ahola Heikkilän sotilaskoti  
 (tsto kiinni) 
12.10. V. Suvila - A. Laaksonen 
19.10. A. Ahola - A. Wallenius 
26.10. S. Punna - M. Lindgren 
02.11. A. Ahola Heikkilän sotilaskoti  
(tsto kiinni) 
09.11. K. Kaskinen - H. Haarala 
16.11. V. Suvila - A. Laaksonen 
23.11. M. Laine - A. Wallenius  
30.11. S. Punna - M. Lindgren  

Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 16.11.2022.  
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava päätoi-

mittajalle: Reijo Rantanen, Vammalantie 719,   
31900 Punkalaidun, sähköpostilla osoitteella:   

ajk.vetoakseli@gmail.com tai killan toimistoon 
31.10.2022, mennessä.  

Jukka Männistö kiittää saamastaan huomion-
osoituksesta!

**********
Kiitän merkkipäiväni muistamisesta.
   Martti Isomäki

**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistami-
sesta.              Jorma Heikka

**********
Kiitän Autojoukkojen Turun kiltaa.

              Pertti Tamminen
**********

Kiitos merkkipäiväni muistamisesta.
              Olavi Förbom

**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni muistami-
sesta.  Heikki Rihko 

**********
Lämpimät kiitokset 93-vuotispäiväni muista-
misesta!  Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä toi-
vottaa         Voitto Salonen Turusta

**********
Isot kiitokseni Autojoukkojen Turun killalle ja 
Salo-Loimaan osastolle merkkipäiväni muistami-
sesta.          Tapani Kaukovalta

**********

Liity joukkoomme! Katso tarkemmin s. 37

www.ajkturku.netwww.ajkturku.net
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Kiitokset Päivystysvuorot  
07.09.- 30.11.2022 
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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