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TAPAHTUMAKALENTERI

11.-13.6.2015 Logistiikka-Kuljetus 2015
Helsingin Messukeskus

12.-14.6.2015 Saimaan keikka
Mäntyharju-Savitapipale-Lappeenranta

27.6.2015 Riverside Truckmeeting
Porvoo

11.7.2015 Tawastia Truck weekend 2015
Ahveniston Moottorirata, Hämeenlinnna

17-19.7.2015 Harrastusajoneuvo- ja 
rompetapahtuma
Kuhmo

18.7.2015 Big Wheels
Pieksämäki

7.-8.8.2015 Power Truck Show
Powerpark, Härmä

29-30.8.2015 Vanhan ajan päivät 2015
Jokelan Kotiseutumuseo, Ruotsinkylä

5.-6.9.2015 Rauta ja Petrooli
Riihimäki

10.-12.9.2015 Maxpo
Hyvinkää

17.-18.10.2015 Loska-Ajo 2015
Forssa–Loimaa–Karkku.

18.10.2015 Veteraanikuorma-autoseuran 
syyskokous
Hotelli Vuori, Karkku.
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Hyvää kesää kaikille

Vetkun alkuvuosi on mennyt kukon askelin: On vietetty
kerhoiltoja, on ajettu Kevätpäiväntasausta ja tietenkin ra-
kennettu ja siistitty kalustoa kesän koitoksiin. Uusia jäse-
niäkin on tullut mukavasti.

Kevätkeikalla oli taas yli kahdeksankymmentä autoa.
Suuri kiitos Kauppilan Autohajottamolle, Hannes Lana-
mäelle, Jouni Kalliolle ja muulle talkooporukalle hyvistä
järjestelyistä. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset tiliasiat. Kokousväki oli tyytyväinen hallituksen toi-
miin ja myönsi vastuuvapauden vuodelta 2014.

Asialistalla oli myös keskustelu Vetkun jäsenyydestä
Suomen autohistoriallinen keskusliitto SAHK:ssa. Talven
aikana on moneen kertaan neuvoteltu viime syksynä esil-
le tuoduista epäkohdista, kuten jäsenetujen puutteista ja
kaksoisjäsenten maksuista. Neuvottelujen tuloksena Vet-
kun jäsenten edut ovat nyt samat kuin muillakin, ja
SAHK:n kevätkokous teki sääntömuutoksen, jolla korja-
taan monia kiusannut kaksinkertainen liittojäsenmaksu. 

Niinpä Vetkun kevätkokous saattoi tehdä yksimielisen
päätöksen, että jäsenyys SAHK:ssa jatkukoon. Kaikki
Vetkun jäsenet maksavat vain yhden liittojäsenmaksun.
Jos ei Vetkun, niin sitten oman paikallisen mobilisti-
seuransa kautta.

Kokouksen jälkeen oli kevätkeikan palautekeskustelu,
jossa hyviä järjestelyjä ja sopivaa aikataulua kiiteltiin.
Avasin keskustelun aiheesta, voiko Vetkun tapahtumiin
osallistua autolla, joka ei ole museotarkastettu tai sitä
vastaavassa kunnossa. Kokousväki oli kanssani vahvasti
samaa mieltä, kyllä auton pitäisi olla ulkoasultaan siistis-
sä kunnossa. Ihmiset haluavat nähdä autot juuri sellaisi-
na, kuin ovat niitä aikanaan uusina ihailleet. Kysymyshän
on ennen kaikkea yleisölle osoitetusta arvostuksesta, ja
antakaamme arvo myös niille, jotka ovat autonsa huolella
entisöineet.

Suomen kaunis kesä on taas täynnä hienoja tapahtu-
mia, joiden vetonauloina ovat myös vanhat autot. Nauti-
taan kesästä, vieraillaan upeilla autoillamme tapahtumis-
sa ja varmistetaan näin järjestäjien into niiden järjestämi-
seen jatkossakin. 

Tavataan Saimaan Keikalla Mäntyharjulla, Savitaipa-
leella ja Lappeenrannassa. Katsellaan rauhassa Sai-
maan rantojen kauneutta ja tervehditään iloisesti yleisöä
matkan varrella. He ovat siellä, koska mekin olemme.

Terveisin Teidän puheenjohtajanne Markku Koskinen

Pääkirjoitus Puheenjohtajalta

Tietotekniikan nopea kehitys on jättänyt jälkensä myös har-
rasteajoneuvotoimintaan - raskasta sellaista unohtamatta. Inter-
net on avannut meille harrastajille lukemattoman määrän ovia
muun muassa eri puolilla maailmaa sijaitseviin varaosamyymä-
löihin ja museoihin. Tarvittavien varaosien tilaaminen käykin ny-
kyisin yhtä helposti naapurikorttelin kivijalkakaupasta kuin toi-
sella puolella maailmaa sijaitsevasta varastomyymälästä. Inter-
net on monin paikoin muuttanut myös suomalaiseen kesään
kuuluvien rompetorien olomuotoa: Aiemmin rompetoreille tultiin
etsimään osia, nyt siellä jutustellaan mukavia niin harrastajien
kuin myyjienkin kesken. Jonkun ruosteisen osan tai ryppyisen
esitteen löytäminen taitaa olla jo sivuseikka.

Sähköinen maailma on kohdellut kaltoin erityisesti perinteistä
tiedonvälityskanavaa - paperista lehteä, joka nopeudestaan
huolimatta on aina aikaansa jäljessä. Tämän päivän uutistapah-
tumat ovat jo historiaa huomenna ilmestyvässä painetussa leh-
dessä.

Kädessäsi oleva Vetku-lehti ei sekään ole välttynyt myllerryk-
seltä ja murrokselta, jota digitaalisuus, sähköisyys ja internet
ovat tuoneet mukanaan. Jossain vaiheessa paperista lehteä tai-
dettiin pitää nimittäin hiukan vanhanaikaisena ja tietenkin työ-
läänä toteutettavana, mikä ei ainakaan kasvattanut lehden il-
mestymistiheyttä. Internetin tarjoamat keskustelupalstat, kaup-
papaikat ja kuvagalleriat ovat toki mainio lisä harrastamiseen,
joskaan niillä ei pysty korvaamaan paperille painettua ja kirja-
hyllyssä säilytettävä lehteä. 

Vetku-lehti on aina ollut odotettu julkaisu, jonka lukemisen pa-
rissa on kulunut tovi jos toinenkin. Yksi lehden vahvuuksista on
myös sen aihepiiri, joka rajoittuu yksinomaan kuljettamiseen ja
siihen läheisesti liittyviin kokonaisuuksiin. Tämän lehden tekijöi-
den ei myöskään tarvitse murehtia jälkijättöisyydestä - tässä
kerrotaan jo lähtökohtaisesti vanhoista asioista.

Sähköisiä kanavia ei kuitenkaan pidä väheksyä - ei lainkaan,
sillä ne antavat myös tähän harrastamiseen uutta ulottuvuutta.
Jo aiemmin mainittujen kauppapaikkojen ohella on sähköposti
mainio väline myös harrastajien välisessä kommunikaatiossa.
Muun muassa tämän lehden sivuilta löytyvän Dennison-artikke-
lin laadinnan aikana on kirjoitettu lukuisia sähköpostiviestejä
Suomen ja Irlannin välillä. Myös iso osa artikkelin kuvista tup-
sahti Suomeen sähköpostin liitteenä. Toki lähtölaukaus jutunte-
koon syntyi henkilökohtaisen tapaamisen kautta.

Julkaisija: Veteraanikuorma-autoseura ry
Toimituskunta: Ari Perttilä, Jari Kosenius
Lehden osoite: lehti@vetku.fi
Painos:1300 kpl
Painopaikka: Esaprint, Lahti

Vetku on Veteraanikuorma-autoseura ry:n jäsenjulkaisu, jonka tar-
koituksena on painotuotteen muodossa tallentaa hyötyajoneuvojen
historiaa sekä seuran toimintaa. Julkaisu toteuttaa seuran ulkoista
viestintää kotisivujen www.vetku.fi ohella ja toimii seuran jäsenten
tiedotuskanavana. Julkaisu postitetaan seuran henkilö- ja kanna-
tusjäsenille sekä yhteistyökumppaneille.

Vetku 2/2015 ilmestyy 15.11.

ILMOITUKSET

Seuran jäsenten ilmoitukset Kauppapaikka -palstalla julkaistaan veloi-
tuksetta. Ilmoitusten ja kannatusmainosten mediatiedot:
www.vetku.fi/mediakortti.pdf

ARTIKKELIT

Lehden toimituksellista sisältöä tuotetaan talkoohengessä. Toimitus
ottaa mielellään vastaan teksti- ja kuva-aineistoa julkaistavaksi sekä
vinkkejä sisällön kehittämiseksi.
Artikkeleiden kuvat ilman mainintaa: Vetkun arkisto

KANNEN KUVA
Autojen huolto aina ollut tärkeässä asemassa mutkattomien kilomet-
rien takaamiseksi. Lappeenrannan Kuljetuksen Ville Narinen tarkistaa
öljytasoa Scania-Vabis LS71:stä, jolla on ajettu 400 000 kilometriä
ilman moottoriremonttia. Kuva Lappeenrannan Kuljetus Oy

Paperilehdellä nettimaailmassa

Ari Perttilä
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MYYDÄÄN

1-akseliseen vasikkaperävaunuun aisanpää ja
vanha kuulamalli vetokoukku .
Blomqvist 0400 539 369.

OSTETAAN

Korjaamonosturi
myydään tarpeettoma-
na (toivottavasti). Sovel-
tuu moottoriasennuksiin ja
nostokyky on n. 800 kg.
Puomin pituus säädettävis-
sä. Sijainti Akaa.   Hinta-
pyyntö 450 € ja  tinkiä saa
mutta enemmänkin voi tarjo-
ta. 
Pauli Wiklund 040 5711159 

Wilke-projektiin ohjaamoaihio, osia ja kirjalli-
suutta.
Blomqvist 0400 539 369.

SUOSITTU  UUTUUSKIRJA

Pentti Ruuska: ULKOMAANKUSKIT
Tarinoita tuulilasin takaa ja aitoja rekkamies-
juttuja romaaniksi koottuna.
Pentti Ruuska, Lahti  p. 0400 131 288 
pentti.ruuska@pp2.inet.fi

Kauppapaikka
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Rahti-Veljet Oy
Hausjärvi

puh 020 791 9500
fax 020 791 9509

www.kuljetusperkola.fi




