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Nyt kuuluu hyvin!

Kesä on mennyt keikkuen ja
nopeasti. Tapahtumia oli tar-
jolla varmaankin ennätys-
määrä. Vetkulaisille tärkein
oli tietysti erinomaisesti on-
nistunut Länsirannikon keik-
ka, josta on tarinaa jäljempä-
nä lehdessä.

Aivan vähäisimpiä tapahtu-
mia ei ollut myöskään SA-
HK:n 50-v juhla Ikaalisissa elokuun puolivälissä. Juhlassa
julkistettiin myös 368 sivuinen 50-v historiikki, nimeltään
puoliväliin satasta päässeelle järjestölle sangen osuvasti
'Annetaanpa välikaasua!'. Jokaiselle vetkulaisellekin jaet-
tava kirja on komea laitos ja mielenkiintoista luettavaa.
Erityisesti ilahdutti Vetkun hyvä esilläolo teoksessa. Myös
monet muut kerhot olivat valinneet julkaistavien kuvien
joukkoon kuorma-autoja esittäviä otoksia.

Myös lehdistön puolella olemme olleet hyvin esillä. Länsi-
rannikon Keikka sai hyvin julkisuutta sanomalehdissä ja
Ajolinja -lehden Power Truck Show -näyttelyjutussa oli
malliesimerkki siitä, miten kelpo vetkulainen käyttäytyy
haastattelussa. Vetkuhan ei yhdistyksenä osallistunut
näyttelyyn, mutta jäsenemme pitivät lippuamme korkealla
niin, että nimemme mainittiin jutussa. Tästä on hyvä ottaa
mallia ja yrittää varmistaa, että nimemme tulisi jatkossa-
kin esille asianmukaisissa yhteyksissä. Vetku on hieno
yhdistys ja tärkeä osa tätä harrastusta, joten kyllä se an-
saitsee tulla mainituksi!

Tavataan taas Loska-Ajoissa!

Jari Ala-Ilomäki

 

Päätoimittajalta Puheenjohtajalta

Automiesten kielenkäyttö –
muuntuva luonnonvara? 

Nuorison keskustelua tai
muuta keskinäistä tiedonvaih-
toa (kommunikointia, mailaa-
mista, tekstareita, mesettämis-
tä, chattailua) seuratessa huo-
maa helposti, miten kieli koko
ajan muuttuu. Itse asiassa
muutos on huiman nopeatakin.

Monet sellaiset ilmaisut, jotka ovat tänään aivan tavan-
omaisia, olivat tyystin meille tuntemattomia vielä pari vuo-
sikymmentä sitten. Mahdammekohan tuntea tämän päi-
vän yleiset ilmaisut vielä vuonna 2020? 
Murteet ovat kielemme rikkaus. Eri murrealueilla ilmaisut
saattavat tarkoittaa jopa toistensa vastakohtia, kuten
vaikkapa klassikkosana ”huilaaminen”. Hämeessä ollaan
oltu huilatessa enimmäkseen hyvin paikallaan, pohjoi-
semmassa Suomessa taas huilataan vauhdilla vaikkapa
pitkin jänkää. Tai kun varsinaissuomalainen viruttaa jota-
kin, käyttää hän usein vettä huuhteluun, kun taas karjalai-
set saavat silloin sanonnan kohteen virumaan, eli veny-
mään. 
Myös automiesten kielenkäytössä entiseen aikaan nor-
maalina pidetyt sanonnat ja nimitykset eri asioille ovat
jääneet pois käytöstä ja ajan mittaan unohtuvat. 
Persoonalliset ilmaisut, sanonnat ja nimitykset ovat osa
kulttuuriamme. Autoilunkin saralla. Kuljetuskulttuurin vaa-
liminen ja historian tallentaminen on Veteraanikuorma-
autoseuran perustehtävä. VetKu -lehden palstatila on
erinomainen kanava kerätä talteen vanhoja sanontoja ja
nimityksiä ja jakaa perimätietoa muidenkin aiheesta  kiin-
nostuneiden käytettäväksi. Puutavaran käsittelyssä käy-
tetyn käsityökalun, pokaran, tai pokuran kirjavaksi osoit-
tautunut nimivalikoima oli tästä hyvä esimerkki. Toivotta-
vasti vastaavia aiheita löytyy paljon lisää. Ennen kaikkea;
toivottavasti lukijat viitsivät tallentaa ja kertoa tietonsa,
ennen kuin se katoaa! 
Toimitus jää odottamaan murreasuisia, lyhyitä kuvauksia
tapahtumista ja asioista elettyjen vuosikymmenten varrel-
ta kuorma-auton ratin takaa nähtyinä. Toivottavasti emme
odota turhaan. 

Wexi  


