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Tervehdys Pornaisista

On lokakuun loppu ja aurinko paistaa. Niinhän se paistaa
noin kuvaannollisesti Vetkullekin, kun jäsenmäärä kas-
vaa ja yritykset ovat kiinnostuneita liittymään kannatusjä-
seniksi. Yli 80 yritystä on katsonut tavoitteemme ajoneu-
voperinteen ylläpitäjänä niin tärkeäksi, että haluaa talou-
dellisesti tukea toimintaamme. Kiitämme tuesta, se on
meille erittäin tärkeää.

Toiminnallisesti vilkas vuosi alkaa olla lopuillaan, ja voi
hyvillä mielin kerrata tämän lehden palstoiltakin mitä on
tehty. Kevätpäiväntasaus Lahden seudulla oli mainio
osoitus siitä, kuinka innostuneella joukolla omatoimisesti
saadaan aikaan hieno tapahtuma, vaikkei kokemusta jär-
jestelyistä ennestään olisikaan. Napapiirin Keikasta voi
sanoa ihan samaa, siellä kaiken kruunasi Lapin valoisa
alkukesä ja upeat maisemat sekä vaihteluna ”rovanieme-
läinen kulttuuripläjäys”. 

Loska-ajossa oli mukana yli sata autokuntaa eli kol-
matta sataa henkeä. Tapahtuman suuri suosio oli odotet-
tavaa, mutta silti se yllätti. Alkuperäistä ohjelmasuunnitel-
maa oli pakko muuttaa, eikä päätös ollut helppo ratkaisu.
Mutta kaikesta voi ja pitää ottaa opiksi. Suuri joukko on
hidas liikuteltava. Esisuunnittelun lisäksi on aina hyvä
miettiä suunnitelman heikkoudet ja riskit, ja tehdä vara-
suunnitelma niiden varalta. 

Jokaisella keikalla on suuri merkitys ulkoiseen ku-
vaamme. Yleisö odottaa meitä siinä paikassa ja siihen ai-
kaan, minkä olemme ennalta ilmoittaneet. Muutokset
suuntaan tai toiseen aiheuttavat tien varressa pettymyk-
siä. Toinen asia, jolla on merkitystä, hienosti sanottuna
imagoomme on kalusto, jota esittelemme ja tapa jolla sitä
esittelemme. Siisti ja alkuperäiseltä vaikuttava auto ja
auton vierellä oleva asiantuntija ovat yleisön mieleen.

Kesäaikaan oli taas paljon paikallisia tapahtumia, joihin
vetkulaiset saivat osallistua. Tällainen yhteistyö on kaik-
kien harrastajien etu. Kun tapahtumien tarjonta tulee mo-
nipuolisemmaksi, myös yleisö kiinnostuu ja varmistaa ta-
pahtumien taloudellisen onnistumisen. Suurelle yleisölle
on mukava esitellä veteraaniautoaan.

Toivottavasti myös Vetkun paikallisia tapaamisia, jotka
mukavasti saivat alkuvuodesta harrastajia kokoon, jakse-
taan jatkossakin järjestää. Alkuhuuman jälkeen tapaami-
set harvenivat, toivottavasti eivät tykkänään lopu.

Kiitän saamastani luottamuksesta syyskokouksessa
puheenjohtajaa valittaessa. Olen iloinen, että olen saanut
olla puheenjohtajana jo viisi vuotta ja pesti jatkuu. Hyvä
Vetkussa on toimia, kun on toimiva hallitus ja mukava
harrastajajoukko.
Markku Koskinen

 

Pääkirjoitus Puheenjohtajalta

Veteraanikuorma-autoseura ry, tuttavallisemmin Vetku, syntyi reilu neljän-
nesvuosisata sitten aktiivisten ja innokkaiden harrastajien aloitteesta.
Määrätietoisella ja pyyteettömällä talkootyöllä pienen porukan alkuun pol-
kaisema seura yhdessä sen toiminnan kanssa on kasvanut pienestä puu-
hastelusta nykyiseen laajuuteen. Tätä kirjoitettaessa jäsenrekisterissä on
lähes 800 jäsentä ja vajaat sata kannatusjäsentä.
Seuran näkyvintä toimintaa ovat käteesi juuri tarttuneen Vetku-lehden
ohella vuosittain ajettavat keikat, joihin osallistuva joukko tuntuu sekin kas-
vavan alati: Ensimmäisille ajetuille keikoille osallistui muutamia kymmeniä
autokuntia. Muutaman viikon takaiseen, Pirkanmaalta käynnistyneeseen
Loska-ajoon osallistui yli sata autokuntaa, joten seuran perustaneiden ak-
tiivien voidaan todeta olleen ajatuksineen ja tekoineen oikealla tiellä.

Jäsenmäärän kasvu yhdessä toiminnan laajentumisen kanssa on tuonut
mukanaan myös vaikeuksia - tai vähintäänkin haasteita. Kasvu on lisännyt
myös näkymättömän työn määrää vähintäänkin samassa suhteessa.
Muun muassa hallinnolliseen työhön, kuten jäsenrekisterin ylläpitoon,
keikkakutsujen valmisteluun ja postitukseen sekä keikkamateriaalin laa-
dintaan ja niputtamiseen kuluva aika riippuu paljolti nimien määrästä. Pie-
nessä yhdistyksessä on pienet talkoot, isossa yhdistyksessä talkoot ovat
lähes poikkeuksetta isot. Mikä sitten yhdistää nämä kooltaan pienet ja
suuret talkoot? No tietenkin puuttuvien käsien määrä.

Yhteiskuntamme on muuttunut kaupallisempaan ja kiireisempään suun-
taan, jolloin vapaa-aikaa nakertavalle vapaaehtoistoiminnalle ei enää oi-
kein löydy aikaa. Pyyteetön talkootyö on kuitenkin ollut yksi Vetkun toimin-
nan kulmakivistä kaikkien kuluneiden vuosien ajan. Ilman aktiivisia talkoo-
laisia kun ei luettaisi Vetku-lehteä, ei ajettaisi keikkoja, eikä esiteltäisi Vet-
kun omistuksessa olevaa, talkoovoimin entistettyä kalustoa.

Suomi on tuhansien yhdistyksien maa, missä yhdistystoiminnan pyörit-
täminen jää monesti pienen porukan huomaan. Valitettavasti näin on
myös Vetkussa, missä iso osa seuran kannalta kriittisestä työstä on jäänyt
pienen, mutta onneksi aktiivisen joukon varaan. Seura kaipaakin alati
uusia aktiiveja toimintansa varmistamiseksi ja kehittämiseksi, koska ny-
kyisten puuhamiestenkin on päästävä välillä vaalimaan tallista löytyvää
museoautoa - tahi autoja.

Toki työmäärän vähentäminen on mahdollista myös ostopalveluiden tur-
vin. Silloin toiminta ei kuitenkaan enää olisi vetkulaisen näköistä eikä tun-
tuista, joten eiköhän hoideta tulevatkin keikat, lehdet ja esiintymiset aiem-
paa laajemman talkooporukan voimalla. Seuran monipuolinen toiminta
vaatii monipuolisia osaajia, joita monipuolinen jäsenkuntamme varmasti
pitää sisällään.

Näiden ajatusten myötä haluan toimituskunnan puolesta toivottaa kaikil-
le jäsenille ja muille lukijoille mukavia lukuhetkiä kooltaan kasvaneen tal-
koojoukon voimin syntyneen, edellisvuotta vahvemman lehden parissa!
Ari Perttilä

Vetku 1 / 2014
Julkaisija: Veteraanikuorma-autoseura ry
Toimituskunta: Ari Perttilä, Jari Kosenius
Ulkoasu: Antero Nissilä 
Lehden osoite: lehti@vetku.fi
Painos:1300 kpl
Painopaikka: Aaltospaino, Tampere

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 kannatus-
jäsenille sekä yhteistyökumppaneille.

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
Lahtelaisen Kuljetus O.J.Nieminen Oy:n Mercedes-Benz 1513 vm.
1970 kulki päijäthämäläisen Kevätpäiväntasauksen tutuilla teillä. Mer-
sun mukavassa kyydissä olivat Olavi Nieminen, Miko Laakkonen ja
Toni Nieminen. Kuva Marko Mäkinen

Talkootyötä, jolla on tarkoitus
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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
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