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TOIMINTAKERTOMUS 2017
1.
Johtokunta
Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä (4)
kertaa. Johtokuntaan kuului puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9)
jäsentä. Puheenjohtajana toimi Timo Koukkari,
varapuheenjohtajina toimivat Heimo Yrjönsalo ja Paavo
Virtanen, sihteerinä toimi Harri Heikkonen ja johtokunnan muina
jäseninä toimivat Marcus Björndahl, Eero Hakkarainen, Carl
Gustav Mandelin, Kari Moring, Tapio Oksanen ja Kai Wigren.
Rahaston hoitajana toimi Solveig Oksanen.
2.
Jäsenistö
Kiltaan kuului toimintavuoden päättyessä 131 jäsentä, joista
kunniajäseniä on viisi (5), veteraaneja yksi (1), perhejäseniä
kuusi (6) sekä ainaisjäseniä kahdeksan (8). Kiltaan liittyi 8 uutta
jäsentä. Kiltasisar Brita Kuronen menehtyi pitkäaikaisen
sairauden uuvuttamana. Killasta erosi omalla ilmoituksella kaksi
henkilöä.
3. Toiminta
3.1
Yleiset kokoukset ja edustukset
Killan jäsenet ovat kuluneen vuoden aikana kokoontuneet
kahdesti sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. AJHK:n
edustajana Autojoukkokiltojen Liiton hallituksessa on toiminut
kiltaveli Hans-Rune Holmberg sekä varaedustajana Heimo
Yrjönsalo. AJHK:n edustajana Kaartin Jääkärirykmentin killan
hallituksessa on toiminut kiltaveli Timo Koukkari. Killalla on ollut
kokousedustajat MPKL:n sekä AJKL:n yleisissä kokouksissa.
Kilta on ollut edustettuna Kaartin Pataljoonan perinnepäivän
tilaisuudessa, Polyteekkareiden vapun riehassa sekä Marmon
90- vuotta tapahtumassa syyskuussa.
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3.2
Jäsentoiminta
Jäsentoimintaan kuului perinteinen Autojoukkojen vuosipäivän
vietto, jäsenretket, vuosikokousesitelmät, Kaartin
Jääkärirykmentin läheistenpäivien tapahtumat sekä
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus. Kilta järjesti kaksi jäsenpäivää.
Toinen vietettiin tutustuen Autolinnan perusparannukseen ja
toinen vietettiin vapaammin saunoen Villen saunalla. Tilaisuudet
kokosivat mukavasti jäsenistöä.
Vuoden painopisteenä jäsentoiminnassa olivat tutustuminen
Mercedes Benz- klubin toimintaan ja SUOMI 100- juhlavuoden
vapaaehtoisen maanpuolustuksen pääjuhlan toteuttamiseen
osallistuminen Helsingin kansalaistorilla killan omalla osastolla.
Merkittävä osa on ollut myös ampumavuoroilla Santahaminan
pistooli sekä kivääriampumaradoilla. Killan jäsenmaksuun
sisältyy nyt myös ampumavakuutus.
Kilta jatkoi Autolinnan perusparannuksen seurantaa
valokuvaamalla työn edistymistä ja julkaisemalla kuvia
kotisivuillaan. Painopisteenä oli loft-asunnot, jotka valmistuivat
kesäkuun alussa. Seurantaa tehdään jatkossa alueen oleellisten
muutosten yhteydessä.
Jäsentoimintaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin
toimintatapahtumat liitteessä.
3.3
Varusmiestoiminta
Kilta oli mukana Kaartin Jääkärirykmentin alokkaiden
valatilaisuudessa helmikuussa sekä huolehti ainoana Kaartin
Jääkärirykmentiin sitoutuvista killoista oman lipunakantajansa
valatilaisuuteen. Kilta on ollut aktiivina toimijana KAARTJR:n
läheisten päivien järjestelyissä helmi- ja heinäkuussa. Suomi
100- juhlavuotta juhlistettiin tuomalla näytteille
Polyteekkarimuseon kokoelmiin ja omistuksessa olevan upea 7
hengen Marmon E-75 Speedster henkilöauto vm 1927 teemalla
SUOMI 100 – Marmon 90- vuotta. Auto on teekkareiden
entisöimä. Auto on ollut 20- luvun lopulla Kaartin kunniapäällikön
kenraali (myöhemmin Suomen marsalkka)
Mannerheimin siviilikäytössä. Suuri kiitos teekkareille, jotka ovat
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entisöineet auton loistokuntoon sekä kiitokset
Polyteekkarimuseolle.
Killan edustajana alokkaiden perinnekoulutuksessa toimi kiltaveli
Timo Koukkari tammikussa ja heinäkuussa yhteensä 4
työpäivää.
Kilta järjesti KAARTJR:n Kuljetuskomppanian varusmiehille
killan informaatiotilaisuuden toiminnastaan sekä
tutustumiskäynnin Pääkaupunkiseudun
Liikenteenohjauskeskukseen Helsingissä.
Kuljetuskomppanian varusmiehet hoitivat perinteiseen tapaan
Autojoukkojen vuosipäivän kunniavartiot Hietaniemessä ja
osallistuivat juhlapäivälliselle.
Killan vuonna 2016 käyttöön ottama uusi tapa palkita
varusmieskuljettajia reserviinsiirron yhteydessä on saanut
erittäin hyvän ja arvostetun vastaan oton Kaartin
Jääkärirykmentissä. Jokaisesta saapumiserästä valitaan
saapumiserän paras sotilaspoliisikuljettaja ja paras
sotilaskuljettaja. He saavat nimilaatan tauluun, jotka sijaitsevat
Santahaminan sotilaskodissa. Tämän lisäksi heille myönnetään
AJKL:n Automiesristi sekä kunniakirjat huomionosoituksista.
3.4. Killan varainhankinta
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenistölle järjestettiin
mahdollisuus osallistua Uutisvuoto-ohjelman nauhoituksiin
mukaan neljänä eri kertana vuoden aikana. Osallistujia saatiin
jokaiseen nauhoitukseen riittävästi eli kymmenen. Toiminnasta
maksetaan killalle korvausta ja näin rivijäsenelläkin on
mahdollisuus omalla panoksellaan osallistua killan talouden
turvaamiseen.
Oy FORD ab (Henry Fordin säätiö) lähti tukemaan killan
toimintaa. Kunniapuheenjohtaja Jorma Piippo toimi tässä
akttivisena.
Kiltaveli Jorma Malmström hankki killan kotisivuille kaksi uutta
tukimainosta ( Rahtikeskus ja Falck – Vihdin Hinauspalvelu)
Entiset Lohjan Autokeskus, Lohjan Autopalvelu ja Autotalo Lohja
jatkoivat sopimustaan.
Kiitokset kummallekin kiltaveljelle merkittävästä avusta.
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Kilta toteutti Lohjan Menneen ajan markkinoiden
liikenteenohjauksen 9.-10.12. yhdessä Autoliiton kanssa, josta
saatiin merkittävä korvaus (maksu tulee alkuvuodesta 2018).
3.5
Huomionosoitukset
Kilta on perinteisesti huomioinut jäsenistönsä merkkipäivät
onnitteluin killan omalla onnitteluadressilla.
3.6
Viestintä
Kiltaveli Marcus Björndahl toteutti loppuvuodesta 2017 killan
kotisivujen uusinnan. Erityistä huomiota on kiinnitetty sivujen
rakenteeseen, ulkoasuun ja tiedon löydettävyyteen sekä
käytettävyyteen. Uutena osiona otettiin mukaan kuva-albumiominaisuus. Jatkossa keskitytään reaaliaikaisen informaation
lisäämiseen, valokuvien tuottamiseen ja lyhyiden videoiden
tuottamiseen killan You Tube- kanavalle.
Helsingin Reservin Sanomien kiltapalstalle laadittiin tiedote sekä
yksi lehtiartikkeli Autolinnasta.
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen sidosryhmälehdessä
(Muuriankkuri 6/2017) oli artikkeli AJHK:n toiminnasta
Autolinnan perinteiden vaalijana.
Autolinnassa pidettiin informaatiotilaisuus alueen historiasta ja
toimittiin oppaina avoimien ovien päivänä huhtikuussa.
Toukokuussa kiltaveli Timo Koukkari esitteli alueen historiaa
Helsingin turistioppaille.
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