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JÄSENTIEDOTE 9/2021
Tervehdys Autojoukkojen Helsingin killan jäsen.
JÄSENRETKI SKÖLDVIKIN JALOSTAMOLLE SIIRTYY MARRASKUUN
2. PÄIVÄÄN
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenretki NESTEEN Sköldvikin jalostamolle
joudutaan valitettavasti siirtämään pahenevan Covid-19 pandemian takia marraskuun
2. päivään.
Alustava aikataulu:
- Lähtö Helsingin keskustasta Marskin patsaalta Kiasman edestä tilausbussilla klo
09.00 Itä-Keskuksen (Turunlinnan tien linja-autopysäkki Itiksen ja Puhoksen välissä)
kautta Sköldvikiin, perillä ollaan n. 09.45.
- Jalostamon toiminnan esittely 10.00 -12.00
- Oma kustanne lounas
- Lyhyt kiertoajelu Porvoossa päättyy uuteen Brunbergin suklaatehtaan myymälään
•
•

•

•

Tänä vuonna Brunbergin suukot täyttävät kunnioitettavat 70 vuotta.
Brunbergin suukkojen resepti ja maku ovat pysyneet lähes muuttumattomana.
Vain muoto on vaihtunut käsintehdystä lumiukkomaisesta olemuksestaan
virtaviivaisemmaksi
Brunbergin 150- vuotisjuhlavuoden kunniaksi avatussa elämyksellisessä
tehtaanmyymälässä on noin 200-neliöinen esteetön myymälä ja suklaaosasto,
jossa asiakkaat voivat seurata käsintehtyjen tuotteiden valmistusta
Hyllyiltä löytyy ostettavaksi niin uutuuksia kuin klassikkojakin sekä
edullisempaa kakkoslaatuakin

- Paluu samaa reittiä klo 15.00 mennessä.
Kilta osallistuu retken kuljetuskustannuksiin.
Tarkempi hinta ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin.
MAASTOAJOKOULUTUS 18.9.2021
Autojoukkojen Helsingin kilta järjestää jatko-osan vuoden 2018
maastoajoneuvosafarille.
Osoite: Monninkyläntie 115, PORNAINEN.
Killalle räätälöidyn safarin järjestää MIL-safari. Ohjelma on seuraava:
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- Kahvit ja sämpylät
- Museokierros sisällä
- Maastopukuihin pukeutuminen - Turvallisuuskoulutus
- Museokierros ulkona
- Jako kahteen joukkueeseen:
- Joukkue 1: Jokainen pääsee kokeilemaan Saurer Rynnäkköpanssarivaunulla ajoa Joukkue 2: Maastokuorma-autosafari (2-3 henkilöä auto)
- Joukkueiden vaihto, makkaran grillailua laavulla
- Joukkue 2: Jokainen pääsee kokeilemaan Saurer rynnäkköpanssarivaunulla ajoa. Joukkue 1: Maastokuorma-autosafari (2-3 henkilöä / auto)
- Varusteiden luovutus ja diplomien jako ryhmän omalla kuvalla
Kesto noin 3 tuntia. Aloitamme klo 11.00. Kokoontuminen klo 10.45 mennessä.
Ilmoittaudu 13.9. mennessä toimisto@ajhk.fi tai 040 5643295. Safari järjestetään,
mikäli osallistujia on vähintään 8.
Kiltaystävällinen hinta on 75,00 euroa hengeltä. Maksu maksetaan 14.9. mennessä
killan tilille: FI66 1372 5000 4072 10 (maksumerkintä: Maastoajo) tai paikan päällä
käteisellä.
Kuljetus Pornaisiin on kimppakyydeillä.
Mukaan kengät, millä pärjää ulkona maastossa.
SANTAHAMINAN UUDET MPUMARATAVUOROT
Nyt on oikea aika puhdistaa aseet varastorasvasta. Syksyn AMPUMAVUOROT on
julkaistu killan kotisivuilla. Nauttikaa, ja muistakaa rajoitukset.
JÄSENPÄIVÄ 2 - JÄSENSAUNA SANTAHAMINASSA SIIRRETÄÄN LOKAKUULLE
Killan jäsenpäivän saunominen siirretään lokakuulle. Tarkempi päivänmäärä ilmoitetaan
myöhemmin.
KILLAN VUOSIKOKOUS 13.10.2021
Killan vuosikokous pidetään 13.10. klo 17.30 alkaen. Tarkempi paikka ilmoitetaan
myöhemmin, mutta laita aika jo kalenteriisi. Pyrimme järjestämään tilaisuuteen myös
esitelmän, mikäli pandemiarajoitteista ei johdu estettä.
Muista myös killan jäsentuotteet.
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Autojoukkojen Helsingin kilta - Vahvasti nykyajassa - Autopataljoonan ja
Autolinnan perinteiden vaalija.

Autojoukkojen Helsingin killan johtokunta
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