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Hyvää syyskesää kaikille vetkulaisille - ikään ja suku-
puoleen katsomatta!  

Näin Loska-ajoon valmistautuessa on hyvä katsoa
vähän taakseenkin, menneeseen lämpimään kesään
päin. 

Kesäkeikkahan tuli taas mallikkaasti hoidetuksi alusta
loppuun saakka. 

Kiitos Teille kaikille jäsenillemme, jotka ympäri Suomea
hoiditte oman alueenne kokoontumiskolonnien saapumi-
sen Kuopioon!  

Aivan erityisesti haluan kiittää kuopiolaisia ja juankos-
kelaisia aktiivejamme, niin isäntiä kuin emäntiäkin. Teitte
todella paljon töitä ja saitte aikaan meille kaikille suuren-
moisen juhlan! Saimme nauttia hyvien kelien lisäksi savo-
laisesta vieraanvaraisuudesta ja mieleenpainuvista ohjel-
mista niin Sorsasalossa, idyllisellä Kallaveden kierroksel-
la (sekä maalla että vesillä), upeassa näyttelyssä Suo-
men Kiitoautot Oy:n alueella kuin Kylpylähotelli Rauhan-
lahdessa. 

Kaikkien aikojen mittavin – 110:n museokuorma-auton
kokoontuminen, oli ilo järjestää juuri Kuopiossa, jossa
Seuramme syntysanat aikanaan lausuttiin. 

Kohtahan taas tapaammekin sitten Loska-ajoissa Tam-
pere -  Kangasala - Pälkäne -maisemissa 

Toivon runsasta osallistumista erityisesti Loska-ajojen
yhteydessä pidettävän Veteraanikuorma-autoseura ry:n
syyskokouksen merkeissä. Kokous valitsee jäsenet yh-
distyksen hallitukseen, määrittelee jäsenmaksut ja päät-
tää yhdistyksen toiminnasta seuraavan vuoden aikana,
joten on tärkeätä, että jäsenistö ympäri Suomen myös
osallistuu päätöksentekoon. Se on sitä demokratiaa. 

Parhain terveisin 
Markku Tapio Koskinen
puheenjohtaja Pornaisista

 

Päätoimittajalta Puheenjohtajalta
Siinä meni kesä, tuli myös
syksy. Keväällä vielä kovin
haaveilin, että kunhan nyt ’ihan
pienen’ hengähdystauon pidän
VetKun ykkösnumeron jälkeen,
sitten isken kiinni seuraavaan
numeroon. Jostakin syystä on-
nistuin kuitenkin kesällä kasaa-
maan itselleni aika tavalla
muuta tekemistä, joista en sit-
ten selviytynytkään omien en-
nakkosuunnitelmieni mukai-
sesti. Oli keittiöremonttia kah-
densadan kilometrin päässä ja
terassin rakentamista vähän
lähempänä. ja ties mitä. Kun
sain maapallon toisella puolella
asuvia perheenjäseniäni kotiin

lomailemaan, enkä mitenkään voinut kuvitella jättäväni heitä-
kään omiin oloihinsa siirtyessäni itse ”toimittajankammiooni”,
vaan käytin aikaani mielestäni tärkeään yhdessäoloon. Niin
siinä vaan kävi, että harrastuksille ei riittänytkään tarpeeksi
aikaa ja lehden teko alkoi ontumaan. Aineistoa sain kyllä koo-
tuksi, mutta sen jalostaminen julkaisukelpoiseen muotoon
venyi ja venyi. Kun jokin homma tarpeeksi venähtää ja siitä
alkaa potea selvää syyllisyyden tunnetta, on seurauksena
usein yöunien menettäminen ja entisestäänkin paheneva te-
hottomuus. Näin kävi minullekin. 

Nyt, kun tämä jäsenistön hartaasti odottama julkaisu on lo-
pultakin valmiina, tuntuu tietysti hyvältä; parempi kai myö-
häänkin kuin ei milloinkaan? Oletan, että kaikesta huolimatta
oman lehden säilyttämistä kannattaa edelleen erittäin suuri
joukko seuramme jäsenistä. Siksihän sen tekemisen puolen-
kymmentä vuotta sitten aloitinkin.  - Jokohan 670-päisestä jä-
senistöstämme alkaisi löytyä jatkajaa tälle työlle? Seuramme
ansaitsee oman julkaisun ja julkaisu ammattitaitoiset, aikaan-
saavat tekijät. 

Kustannus- ja tarkoituksenmukaisuussyistä tämä numero
toteutettiin kaksoisnumerona, jouluksi jaamme vielä yhden
lehden. Sen aineisto pitää olla toimituksella viimeistään vk 44. 

Tämän numeron sisällön tuottamisessa ovat apunsa anta-
neet useat hyvät ystävämme. Kiitän teitä sydämestäni! Ilman
teidän panostanne lehti olisi ohut, tylsä ja turha. Nyt se on
kaikkea muuta.   Wexi

KORJAUS kansikuva 1.2010 
VetKu –lehden nro 1.2010 kansikuvan tekstiin oli päässyt livahtamaan
valitettava virhe. Sinänsä nostalginen ohitus ei todellakaan ole tapah-
tunut Petsamon tiellä 1940, kuten pari valveutunutta lukijaamme on ar-
vellutkin, vaan aivan muualla ja aivan eri aikakaudella. Olli Blomberg
tunnisti halkokuormassa olevan Scania-Vabiksen välittömästi nuorem-
paan sukupolveen kuuluvaksi, perustuen mm. siihen, että kyseinen
jäähdyttäjän säleikkö tuli ensimmäisen kerran käyttöön vasta keväällä
1944 malliin F10 joka oli 4x4-tyyppinen. Takavetoiseen L10 -malliin
maski tuli saman vuoden syksyllä. Myös puskurin pitkä Scania-Vabis -
merkki otettiin käyttöön vuonna 1945. 

Metsäalan ammattilainen Arto Rummukainen, joka kirjoitti samaan
numeroon ansiokkaan lukija-arvostelun kirjasta ”Tukkeja tunturin
takaa”, kiinnitti ensimmäiseksi huomionsa kuvan maisemaan, joka ei
miltään osin voi olla Lapista. Tutkittuaan autojen mallimuunnoksia,
päätyi hän Mersun kautta samoihin päätelmiin kuin Blombergkin, auto
on todennäköisimmin Scania-Vabis, mutta nuorempaa ikäpolvea. 

Näin asia todella onkin. Kuvassa hämeenlinnalaisen A.H. Andersso-
nin Scania-Vabis L51 halkokuormassaan ajaa vanhaa Hämeen Härkä-
tietä Rengossa kesällä 1952. 

Parhaimmat kiitokset oikaisuista tarkkaavaisille lukijoillemme! Olen
pahoillani virheen pääsystä julkaisuun, mutta hyvilläni huomiosta, että
lehteä todella luetaan ja sen sisällön laadusta välitetään. Erityiskiitos
siitä!  Wexi


