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VetKu on Veteraanikuorma-autoseura ry:n jäsenjulkaisu, jonka tarkoi-
tuksena on toimia jäsenistön keskinäisenä yhdyssiteenä ja informaa-
tiokanavana sekä toteuttaa Seuran ulkoista viestintää web-sivuston (
www.vetku.fi ) ohella.

Julkaisua tuotetaan vähintään neljä numeroa vuodessa. Jakelu toteu-
tetaan postitse Seuran jäsenistölle ja kannattajajäsenille sekä myös
yhteistyökumppaneille ja alaan liittyville viranomaistahoille.

ILMOITUKSET
Takakannen ilmoitustila on varattu seuran yhteistyökumppaneiden lu-
nastettavaksi erillisen sopimuksen mukaan. Tekstisivujen Osta-Myy-
Vaihda -palstalla Seuran jäsenistön ilmoitukset julkaistaan veloitukset-
ta, muiden halukkaiden ilmoitushinnat sopimuksen mukaan. Lehti jul-
kaisee ainoastaan tavara-autoperinteeseen ja sen tallennukseen liitty-
viä ilmoituksia.
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Lehden toimituksellista sisältöä tuotetaan talkoohengessä. Toimitus
ottaa mielellään vastaan vinkkejä sisällön kehittämiseksi sekä teksti- ja
kuva-aineistoa julkaistavaksi.
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Hyvät vetkulaiset! 
Taas on uusi vuosi vetkulaisilla alullaan. Luntakin on

saatu – voisin sanoa jopa erittäin runsaasti. 
Tulee mieleen lapsuuden talvet ja ne lumiaurat, joilla

viisikymmenluvulla isämme ja muut automiehet yrittivät
pitää teitä auki. Tämä talvi olisi ollut erittäin vaikea sen
ajan kuorma-automiehille. 

Mutta menkäämme tähän päivään. Meillä on uusi vet-
kun hallitus lupautunut tekemään vetkulaisten hyväksi
kaikkensa, että rahat riittävät, saamme hyvät lehdet, ja
saamme kolme laadukasta Keikkaa niin kuin edellisinäkin
vuosina. 

Toivon, että jäsenistö on meidän tukenamme kun ra-
kennamme tätä yhteistä Veteraanikuorma-autoseuraam-
me runsaan 650:n jäsenen voimin. 

Meillä on myös iso vastuu SAHK:n toiminnassa, luot-
satkaamme SAHK:sta hyvä ja vahva keskusjärjestö meil-
le kaikille – niin henkilöauto-,  kuorma-auto-, linja-auto-,
traktori- ja moottoripyöräperinteen tallentajille. 

Terveiset pyryisestä Pornaisista 

pj. Markku T. Koskinen 

Päätoimittajalta Puheenjohtajalta

Ihailtavaa sitoutumista

Veteraanikuorma-autoseura ry:n uusi, viime syysko-
kouksen valitsema hallitus piti  järjestäytymiskokouksen-
sa heti tammikuun alussa. Siis hyvissä ajoin, että alkanut
toimintavuosi pääsi heti reippaasti käyntiin. Tähän men-
nessä takana on jo toinenkin kokous, onhan seuran tilit ja
kirjanpito pitänyt tarkistaa ja allekirjoittaa, jotta tilinpäätös-
asiakirjat ja tositteet on voitu toimittaa  ajoissa tilintarkas-
tajalle. Hallitus lähettääkin kiitokset Tampereen Seudun
Mobilistit ry:lle ja sen puheenjohtaja Antti Prusille hyvästä
kokouspaikasta ja suurenmoisesta vieraanvaraisuudesta
Restaurannan kerhotuvalla. 

Seuramme hallitus on tehnyt ja tekee kaiken aikaa hie-
noa työtä meidän rivijäsenten yhteiseksi hyväksi. Yhden-
kään luottamustoimeen valitun henkilön työpanosta ei voi
pitää vähäisenä, siksi laajaksi ja monitahoiseksi seuram-
me toiminta on kehittynyt. Oletukseni on, että aika harvan
valtakunnallisen harrastusseuran hallitus kokouksesta
toiseen saadaan kokoon täysimääräisenä, huolimatta pit-
kistä etäisyyksistä ja hankalista keliolosuhteista. Vetkus-
sa toimitaan näin. Se on hatunnoston arvoista sitoutumis-
ta vapaaehtoistyöhön - omalla kustannuksella ja toisten
hyväksi! 

Kyllä jäsenistömmekin osallistumisaktiivisuudestaan
kehut ansaitsee; myös syys- ja kevätkokousten osallistu-
jamäärät ovat aina erittäin korkealla tasolla, yli 10 % koko
jäsenmäärästä. Osallistujat eri puolilta maata, eivät aino-
astaan kokouspaikkakunnan liepeiltä. Demokraattisen
päätöksenteon toimimiseen voi kyllä luottaa. 

Wexi 



GMC CCKW 353   vm. 1940 
Ei entisöity.
Hintapyynti 7000,00 

 

€ / tai tarjous 
Tiedustelut
p. 0500 775 515 
Juha Virta 

MERCEDES-BENZ 710 VM. 1964 
Kappaletavaralava 5 m
Hyväkuntoinen, museorekisterissä.
(Tulee myyntiin toukokuussa 2011)
Tied. Matti Eskola, Lahti
p. 0400 351 318 

LOSKA-AJO 2010
Perinnetallennusharrastajien suurta-
pahtuma kokosi lokakuun kolmantena
viikonloppuna Sydän-Hämeen alueelle
n. 60 museokuorma-autoa. Tallenne
kuvaa [Loska-ajon 2010 lisäksi] Vete-
raanikuorma-autoseuran toimintaa
myös yleisemmin, sis. mm. kuorma-
autohistorian tallennusta, autojen kun-
nostamista sekä niiden esittelemistä
matka-ajojen ja työnäytösten avulla.
Vetkun kerhotuotemyynti, Tuusulan
Automuseo
Kirsti tai Raimo Stenvall, raimo.sten-
vall@r-stenvall.fi
p. 0400 450 585 (Raimo), tai 0400 453
255 (Kirsti) 
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MYYDÄÄN OSTETAAN

Vanaja vuosimallia 1954 , normaali
lava-auto Leyland moottorilla. 
Voi olla valmis museoajoneuvo tai
hyvä aihio. 
Kaikki vihjeet p. 050- 191 951 / Harald 

MYYDÄÄN

 

Asusteita ajureille 
1. Nahkapuvut, 2 kpl ”SA-malli”. 
Kokonumerot (noin) 
- toinen: takki 52-54 ja housut 56, sopiva n. 180 cm pitkälle ja n. 80-90 kiloa
painavalle, 
- toisen koko on n. 50-54, sopiva n. 175 cm pitkälle / 70-80 -kiloiselle. 
Molemmat puvut kuin uusia, käytetty vain harrasteajoissa n. 10 kertaa. 
Sopivia erityisesti armeijan kuorma-autoihin tai moottoripyöriin ja moneen
muuhun ajoneuvoon. 

2. Ajurin sarkapuku , takin koko 52-54 ja 
housut 54-56, 

3. Nahkasaappaat 2
paria, koot n. 43-45. 

4. Ajurin lakit 
kokoa n. 54?

Hintapyynnit: 
puvut á 250€/kpl / 
tai tarjous 
saappaat 50 €/pari / 
tarjous 
lakit 10 €kp l/ tarjous.

tiedustelut 
antti.prusi@jippii.fi
p. 044-5518743

Korpiniityntie 11
26200 Kangasala

1.

3.

2.

4.
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