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HELSINKI
JÄSENTIEDOTE 3/2022

Tervehdys Autojoukkojen Helsingin killan jäsen.

TUTUSTUMINEN KILLAN AMMUNTOIHIN (PISTOOLIAMMUNTA) JA
OHJEIDEN KERTAAMINEN
Killan piti järjestää alun perin maalis- ja huhtikuussa killan pistooliammuntoihin
tutustumisen Santahaminassa ja ohjeiden kertaamisen. Koska odotamme
edelleen ampumavuoroja, toteuttaminen siirtyy toukokuulle. Tarkempi
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, kun Santahaminan ampumaratojen
ratavuorot selviävät. Omat aseet ja omat patruunat. Tilaisuudessa on
mahdollisuus ampua myös 2:lla koulutusaseella. Patruunat maksavat 0,25 €
kpl ( 20 patr =5,00 euroa).
KIILAN JÄSENPÄIVÄN SAUNOMINEN SANTAHAMINASSA 6.5.
Killan jäsenpäivää vietetään jälleen kiireettömän saunomisen merkeissä
Santahaminassa Villen saunalla 6.5. Sauna on lämmin klo 14.00 lähtien iltaan
saakka. Santahaminassa on turvallisuustasoa nostettu Venäjän hyökkäyksen
vuoksi. Jäsenlista löytyy Santahaminan vartiopaikalta. Muista ottaa
henkilöllisyystodistus mukaan. Tule omalla aikataulullasi. Kaikille riittää löylyä.
Kilta maksaa saunamaksun. Ota mukaan omat saunajuomat ja iltapala.
Saunalla on myös grilli, joten makkaran paisto sujuu mutkattomasti. Vietetään
mukava hetki saunomisen, keskusteluiden ja toimintaideointien merkeissä.

TUTUSTUMINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN LAITOKSEEN (THL)
21.6.KLO 15.00.
Kilta järjestää tutustumistapahtuman Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokseen
(THL) 21.6. klo 15.00. Kokoontuminen klo 14.50 mennessä. 18
ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsee mukaan. Ilmoittaudu toimisto@ajhk.fi
tai numeroon 0504654088. Osoite on Mannerheimintie 166.
Ilmoittautumisaika päättyy 10.6.
TUTUSTUMINEN UUDENMAAN PRIKAATIIN DRAGSVIKIIN
Kilta valmistelee tutustumisretkeä Uudenmaan Prikaatiin ja sen toimintaan.
Retki on tarkoitus järjestää (alku)kesän aikana. Retken ajankohta selvinnee
huhtikuun aikana pandemiarajoitteista johtuen. Kilta järjestää edullisen
bussikuljetuksen ja lounasmahdollisuuden. Asiasta tarkemmin myöhemmin.
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KULJETUSTOIMIALAAN TUTUSTUMINEN
Autojoukkojen Helsingin kilta valmistelee tutustumista Kaartin
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Jääkärirykmentin kuljetustoimialaan loppu kesästä/syyskuussa. Tilaisuudelle
on tullut vahvistus Kaartin Jääkärirykmentistä. Luonnollisesti mahdolliset
pandemia-rajoitukset voivat muuttaa tilannetta. Tilaisuuden henkilömäärä
joudutaan rajaamaan 30 henkilöön. Tarkoitus on tutustua koulutukseen,
käytännön kuljetuksiin, huoltoon ja kalustoon. Saada läpileikkaus koko
toimialasta. Luonnollisesti Sotilaskodissakin käydään. Seuraa killan kotisivuja,
niin pysyt selvillä tilanteen kehittymisestä.
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RETKI HAMINA TATTOOSEEN 16.7 KLO 14.00.
Teemme retken (Kaartin Jääkärirykmenttiin sitoutuneet killat) yhdessä
Kaartin Jääkärirykmentin killan johdolla Hamina Tattooseen 16.7.2022.
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenille (avec) on varattua 10 paikkaa kello
14.00 alkavaan näytökseen. Paikat myydään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Linja-auto lähtee Santahaminasta 16.7.2022 klo n. 09.30 ja palaa takaisin
samaan paikkaan välittömästi Tattoon päätyttyä. Ruokailemme Haminan
varuskunnan varuskuntaravintola Rokassa ennen näytöstä (tämän hetken
suunnitelma).
Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ajhk.fi tai tekstiviestillä
numeroon 0405643295. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä
ajoneuvon rekisterinumeron, mikäli saavut Santahaminaan autolla ja jätät sen
sinne pysäköintiin retken ajaksi.
Lippujen hinta on 70 euroa (sisältää matkat, Tattoo-lipun ja ruokailun), joka
maksetaan Kaartin Jääkärirykmentin killan tilille VASTA, kun saat
vahvistuksen osallistumisestasi. HUOM, HUOM. Vain 4 lippua on enää
jäljellä.
Matkaan on mahdollista liittyä Itäkeskuksesta (paikka ilmoitetaan
myöhemmin).
HUOM! Mikäli retkivarauksia tulee enemmän kuin 10, Autojoukkojen
Helsingin kilta pyrkii saamaan ainakin joitakin lisäpaikkoja, jotka
täytetään jonotuslistan järjestyksessä.
JÄSENMAKSUT
Joitakin jäsenmaksuja on vielä maksamatta. Voit maksaa myöhässäkin alkuperäisellä
helmikuussa lähetetyllä laskulla. Toivottavasti olet myös maksanut jäsenmaksun
viitenumerollasi, koska muutoin tilitykselle tulee huomattavaa viivettä. Viitteettömät maksut
joudutaan käsittelemään manuaalisesti. Ja huomasithan, että pankkitilin numero oli
vaihtunut. Mikäli olet maksanut vahingossa väärällä tilinumerolla, tässä tapauksessa
maksusi on palautunut takaisin tilillesi. Maanpuolustuskiltojen Liitto lähettää
maksumuistutuksen kesällä, jolla voi myös korjata asian. Kannustamme säilyttämään
jäsenyyden ja näin tukemaan oman kiltasi toimintaa. Mikäli kuitenkin haluat päättää
jäsenyytesi, pyydämme lähettämään tiedon toimisto@ajhk.fi, niin emme turhaan lähetä
maksumuistutusta. Jäsenmäärämme on kasvanut vähitellen jo useita vuosia. Pidetään
positiivinen kehitys yllä.
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Turvallisia ajokilometrejä ja pysytään terveenä.

Autojoukkojen Helsingin killan johtokunta
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