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

Julkaisua tuotetaan vähintään neljä numeroa vuodessa. Jakelu to-
teutetaan 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.

ARTIKKELIT
Lehden toimituksellista sisältöä tuotetaan talkoohengessä. Toimitus
ottaa mielellään vastaan vinkkejä sisällön kehittämiseksi sekä teksti- ja
kuva-aineistoa julkaistavaksi.

KANNEN KUVA :
Vaanon tunnetut punakeltaiset tervehtivät toisiaan 1970-luvun lopulla
Huittisissa kantatie 41:llä. Alla virtaavalla Sammunjoella Pentti Lumiaro
on saanut veneensä peränpitäjäksi Kristiina Vaanon. 
Yhdellä autolla 1924 aloittanut, parhaimmillaan n. 130 auton kuljetus-
liikkeeksi kasvanut Vaano-Yhtiöt oli eräs maamme suurimmista tavara-
linjayrityksistä vuosikymmenien ajan, tullen tunnetuksi paitsi Satakun-
nassa ja koko Suomessa, myös ulkomailla aina Englantia, Neuvostoliit-
toa ja Saudi-Arabiaa myöden.. (Kuva Pirjo Vaanon arkistosta) 

ARTIKKELEIDEN KUVAT:
Ilman mainintaa Vetkun arkisto,Veikko hoppula (VH), Mobilia, Pauli
Wiklund (PW), Ari Perttilä (ArPe), Kari Nivan kokoelmat (KN), Raimo
Aalto (RA), Marko Matilaisen kokoelmat (MM); Raimo Mesiranta (RM)
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Hyvät vetkulaiset! 

Kiitokset teille, jotka joukolla järjestitte ikimuistoisen Ke-
vätkeikan mahtavissa talvimaisemissa Jämsä – Petäjäve-
si – Saarijärvi! Taisi olla vetkun ensimmäinen ”Talviajo”? 

Pieni muistutus kuljettajille matka-ajossa; reitillä olisi
hyvä pitää hieman isommat välimatkat, että kiireisemmillä
kulkijoilla olisi mahdollisuus ohittaa meidät ja meidänkin
letka saisi vähän enemmän tilaa elää ja saisimme vähän
vauhtia mäkiin. Eri juttu on taajamissa, joissa ajamme
marssiletkassa esimerkiksi poliisin vetämänä. 

Ensi kesän kesäkeikka on jo ovella. Saamme olla esillä
kauniissa pohjanlahden maisemissa komeilla veteraani-
kuorma-autoillamme ajanmukaisissa asu-kokonaisuuk-
sissa, esittelemässä ja kertomassa autoilun historiaa Pie-
tarsaaren, Kokkolan ja Kalajoen yleisölle. 

Olkaamme ylpeitä omasta 670 jäsenen Veteraanikuor-
ma-autoseurastamme!

Kevätterveiset Pornaisista, 
Teidän 
pj. Markku Tapio Koskinen

Päätoimittajalta Puheenjohtajalta

Harrastajien panos näkyy

Valtakunnan tieliikennehistorian ykkössäilyttäjä avasi tähän-
astisista ehdottomasti kiinnostavimman näyttelynsä. Logistiik-
kayhdistysten liiton 60-vuotisnäyttely ’Yölinjalla’ kannattaa jo-
kaisen vetkulaisenkin käydä kesän mittaan katsomassa Mobi-
liassa, koostuuhan se lähes sataprosenttisesti autoista, jotka
jäsentemme toimenpiteiden ansiosta on saatu säilymään ny-
kyiselle ja tuleville sukupolville esitettäväksi. Ilman Olavi Salli-
sen, seuramme kunniajäsen nro 1:n, henkilökohtaista panos-
tusta ei olisi neljännesvuosisata sitten syntynyt koko museo-
säätiötä. Paljon on aihetta juhlaan. 

Näyttelyn autot ovat pääosin hienosti entistettyjä, kuin juuri
kaupasta haettuja. Voimassa oleva museoajoneuvolainsää-
däntömme edellyttääkin useimmiten erittäin runsaita toimenpi-
teitä, ennen kuin vanhalle ajoneuvolle voidaan myöntää viralli-
nen museoajoneuvon status. Auton on oltava joko säilynyt al-
kuperäisenä tai entistetty uuden veroiseksi. Eurooppalaistumi-
semme on tuomassa tähänkin asiaan uusia tuulia, sillä kan-
sainvälinen historiallisten ajoneuvojen statusmäärittelyä ylläpi-
tävä FIVA valmistelee parhaillaan entistä tarkempia tasovaati-
muksia. Kansallinen kattojärjestömme SA-HK on FIVAn jäsen,
joten voimaan tullessaan säännökset tullevat koskemaan
myös meitä suomalaisia museokuorma-autoharrastajia. 

Erittäin tervetullut muutos nykytilanteeseen olisi se, että
FIVA haluaa sallia historiallisen ajoneuvon käsitteen myös
konservoidulle ajoneuvolle, auton ei tarvitsisikaan olla enää
”komeampi kuin koskaan uutena”. Ajokunnon säilyttäminen tai
-palauttaminen pyritään myös sallimaan. Kuorma-autot tosin
aiheuttanevat päänvaivaa määrittelyn kehittäjille, ovathan
nämä tehtaalta lähtiessään useimmiten pelkkiä alustoja vaih-
televine päälirakenteineen. Luottakaamme lobbareihimme,
SA-HK:n edustaja pitää säännöllisesti yhteyttä FIVAan. 

Mobilia-vetoisena ja Opetusministeriön tuella on alan har-
rastusjärjestöjen edustajista (myös Vetku) koostuva työryhmä
valmistellut ohjeistoa vanhoja ajoneuvoja koskevan konser-
vointi-käsitteen määrittelemiseksi. On tehty myös esitys perin-
neajoneuvorekisterin luomiseksi maahamme. Ajoitus on juuri
oikea, koska FIVA pyrkii saamaan historiallisesti merkittävät
ajoneuvot mukaan UNESCO:n maailmanperintöluokitteluun.
Meiltäkin löytyy tuon arvon ansaitsevia kuorma-autoja, myös
konservointikelpoisena, ei entisöitynä. 

Wexi 
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Lisävalolyhdyt 2 kpl. 
Tiedustelut Simo I Nieminen
Hämeenlinna, p. 050-581 7138
simo.i.nieminen@aina.net 

MYYDÄÄN

VOLVO F88 6x2 / vm. 1969 
Haluaisin myydä auton, jos joku on kiin-
nostunut ostamaan. En toivoisi sen jou-
tuvan metalliromuun Kuusakoski
Oy:lle. Ehkä joku tarvitsee varaosia? 
Hintapyynti 2 000 euroa. Auto on Viros-
sa. 
Tiedustelut: Oleg  
e-mail: oleg.g@aseri.net 
p. (372) 538 29 896

Ford 817T-38 Paloauto 
Kulmalan korilla (ilman mitään varus-
tuksia) Enso Gutseitin ja Ahlströmin
tehdaspalokunnan auto vuodelta 1938.
Tiedustelut ja tarjoukset:
Jussi Ruponenp. 050 595 3674
rupo.jussi@wiksu.fi
Haapalantie 84, 57310 Savonlinna 

Jussilla on myös paljon erilaista irto-
osaa, joista luopuu mielellään. mm.  
- 4-veto Volvon pohjakoppa ja joko
englantilainen tai venäläinen 
- kuorma-auton banjo puuttuu jarru-
rummut        
- ZF vaihdelaatikko Typ  S5-35-5
- Sisu vaihdelaatikko malli AVK 02
no 880   PVM 2-56
- Volvo vaihdelaatikko
- Luultavasti 4-veto Volvon etuperä,
akselia, laipoja
- Simsin 24 v laturi + säädin
- taka Volvo murroksen tavaroita
- luultavasti Volvon kansi + etuperän
murroksen osia 
- luultavast AEC tai Leyland pohja-

VOLVO öljynsuodatinpatruuna!

Volvoharrastajat ovat harmitelleet jo
jonkin aikaa, kun esim. Vikingin moot-
torissa käytetty öljynsuodatin on poistu-
nut varaosa- tai tarvikeliikkeiden vali-
koimista. Yhteistyökumppanimme
TEHO-FILTER ojensi auttavan käten-
sä, kaivoi esiin vanhat mitta- ja valmis-
tustiedot ja valmisti MESI-AUTO Oy:n
tilauksesta pienen erän suodatinta
5074-1 (Volvon varaosanro 417 065). 
Tiedustelut ja tilaukset 

Raimo Mesiranta
Mesi-Auto Oy 
p. 0400 631 644 
raimo.mesiranta@mesiauto.fi   

koppa linja-autosta
- Sisu tai Vanaja linja-auton veto-
akseleita
- Kapulakipin "käyttövaihteisto"
(mikä lie on oikea nimitys?) ja ai-
soja 4 kpl
- Autokuvan vierellä yksiputkisen
hallinosturin sylinteri, (siihen on
myös lisäosia) sekin joutaisi pois,
eikä maksa mitään 
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VOLVO
Putki- ja mäntäsarja D50 – L 4650 ø
95,05 mm, uudet 
Kytkinasetelma ø 280 mm, pinnan lev.
60 mm. Uusi 

SISU
Pääsylinteri Lochid 1 _ ” , uusi
Tankki, astinlaudat, kytkinasetelmia, +
levyjä, etuakseli, jouset, vaihteisto L56,
vannenauhoja, CAV-rele,. ym.

SCANIA 110 
Lokasuojat, maskeja, jäähdytin, ojavii-
tat, valoumpioita, putki- ja mäntäsarja
ym. 
Ovet Scania 111 

SCANIA L 56 

Moottorin osia ym. oik. ovi, sivupellit,
tankki + kannattimet, konepelti, mitta-
reita. Paljon muutakin osaa – kannat-
taa kysyä. 
tiedustelut
Antti J Kaura, Kauhajoki  
p. 0400 751800 

Uusi DVD-tallenne valmistunut!

Veteraanikuorma-autoseuran Kevätpäiväntasaus 2011 –ajokokoontuminen keskisuomalaisissa maisemissa oli jälleen mieleenpai-
nuva kokemus niin osallistujille kuin yleisöllekin. Tutustumiskäynnit matkan varrella Huopaliike Lahtisen vuonna 1921 perustetussa
huopatehtaassa Jämsän Partalassa sekä Keski-Suomen Tieliikennemuseolla Petäjäveden Kintauksessa avarsivat osaltaan keik-
kalaisten historiatuntemusta ja perinnetietoutta. Tienvarsille kerääntynyt yleisö taas sai kokea harvinaisen elämyksen vanhojen
kuorma-autojen kolonnan kulkiessa kohti Saarijärven Summassaarta. Ajokelikin esitteli matkan aikana kaikki mahdolliset vaihtoeh-
dot; hetkittäin satoi sankasti lunta, välillä kirkas auringonpaiste häikäisi silmiä ja ajoittain taas renkaat lennättivät rapaa tuulilasille.
Eri aikakausilta peräisin olevat 52 autokuntaa esittäytyivät yleisölle pysähdyspaikoissa ja matkan aikaisissa satunnaisissa työnäy-
töksissä.  Osallistujille tallenne on hieno muisto tapahtumarikkaasta viikonlopusta. Kuorma-autoperinteestä kiinnostuneet taas
saavat sen avulla laajan näkemyksen menneiden vuosikymmenien kuorma-autokaluston malleista, rakenteista ja varusteista.  

Tuottaja: Veteraanikuorma-autoseura ry 2011 
Kuvaus ja editointi: PH-Video, Jämsä 
Selostus: Vesa Ruuska 
Pituus:  noin 60 min.  

Saatavissa Vetkun kerhokaupasta 
25,00 €/kpl + toimituskulut. 
Tilaukset:Tuusulan Automuseo 
Kirsti tai Raimo Stenvall
p. 0400 450 585 (Raimo), raimo.stenvall@r-stenvall.fi 
tai 0400 453 255 (Kirsti)  
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