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TOIMINTAKERTOMUS 2018
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 134 jäsentä, joista
kunniajäseniä on viisi (5), veteraaneja yksi (1), perhejäseniä
seitsemän (7) sekä ainaisjäseniä kahdeksan (8). Kiltaan liittyi 6
uutta jäsentä. Kiltaveli Arvi Hiltunen kuoli Autojoukkojen
vuosipäivän aattona. Killasta erosi omalla ilmoituksella kaksi
henkilöä matkaesteiden ja sairastumisen johdosta.
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. Heimo Yrjönsalo on toiminut AJKL:n sihteerinä.
AJHK:n edustajana Kaartin Jääkärirykmentin killan hallituksessa
on toiminut kiltaveli Timo Koukkari. Killalla oli kokousedustaja
AJKL:n ja Kaartin Jääkärirykmentin killan yleisissä kokouksissa.
Kilta on ollut edustettuna Puolustusvoimien 100- vuotis
juhlallisuuksissa useammallakin paikkakunnalla Suomessa sekä
Kaartin Pataljoonan perinnepäivän tilaisuudessa että
Polyteekkareiden autokerhon vapun ”riehassa”.
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3.2
Jäsentoiminta
Jäsentoimintaan kuului perinteinen Autojoukkojen vuosipäivän
vietto, jäsenretket, vuosikokousesitelmät, Kaartin
Jääkärirykmentin läheistenpäivien tapahtumat sekä
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus. Kilta järjesti jäsenpäivän
saunomisen merkeissä Villen saunalla. Tilaisuudet kokosivat
jälleen mukavasti jäsenistöä.
Eräitä vuoden toiminnan painopisteitä:
11-12.1 ja 13 - 14.1.
Puheenjohtaja esitteli kiltatoimintaamme ja mm autojoukkojen
perinteitä torstain ja perjantain aikana koko saapumiserälle
osana KAARTJR:n varusmiesten perehdyttämisohjelmaa.
Lauantaina ja sunnuntaina olivat vuorossa varusmiesten
omaiset ja läheiset, jotka sankoin joukoin perehtyivät
varusmiesten oloihin Santahaminassa. Eli muun muassa,
majoitukseen, ruokailuun, Sotilaskotiin ja samalla myös
Perinnetaloon ja Kiltamme osastoon. Kiinnostuneita oli toisinaan
ruuhkaksi asti. Kiltaveljiä oli puolen tusinaa opastamassa
vieraita. Marskin auton pienoismalli Mercedes Benz 770 Offener
Tourenwagen ja marskin ampuman tiikerin talja kiinnostivat
useimpia. Erityisesti niihin liittyvä historia.
19.1.
Autojoukkojen perinnepäivän vietto 19.1. kokosi jälleen
mukavasti kiltalaisia yhteen. Perinteisen seppeleiden
laskutilaisuuden jälkeen siirryimme Autolinnaan ravintola
Kaartiin jatkoille juhlalounaan merkeissä. Tällä kertaa
mukanamme oli myös Autopataljoonan veteraaneja
(Autopataljoonan vanhat) reilu kymmenen henkeä
muistelemassa ja kertoilemassa AUTOP:n toiminnasta. Kaartin
Jääkärirykmentin Kuljetuskomppanian asettama
kunniavartioryhmä oli mukanamme ja välitimme nuorille
automiehille kunniakkaita autojoukkojen perinteitä. Ennen
lounasta jaettiin kannustuksena uusimmille, muutamien vuosien
jäsenyyden saavuttaneille kiltajäsenille Autojoukkokiltojen Liiton
pronssinen ansiomerkki.
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16.2.
Autojoukkojen Helsingin killan lippu oli jälleen liehumassa
perinteitä noudattaen Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän
1/2018 sotilasvalassa 16.2. Santahaminassa. Kiltaveli Eero
Hakkarainen kantoi lippuamme ylväästi kirpeässä pakkassäässä
sotilasvalan ja sitä seuranneen paraatin lippulinnassa.
Jätkänkynttilät loivat pimeyteen tunnelmallista valaistusta savun
leijaillessa paraatikentällä.
7.3.
Autojoukkojen Helsingin killan kevätkokoukseen osallistui 28
kiltalaista. Hienoa, että killan asioista päättäminen kiinnostaa
jäseniä. Kokouksen jälkeen pidettiin kahvitauko. Kahvitauon
aikana kiltalaisten määrä Perinnetalolla vielä lisääntyi joillakin
henkilöillä. Tiedossa oli mielenkiintoinen esitelmä Kaartin
perinteistä. Killan kummiyksikkö Kuljetuskomppania on eräs
Kaartin Pataljoonan yksiköistä. Majuri Marko Maaluoto oli
valmistellut mahtavan luennon: "Kaartin Pataljoona 1812 1968". Pääpaino esitelmässä oli Suomen autonomian ajassa
päättyen ajanjaksoon, jossa Kaartin Pataljoona siirtyi
Merikasarmeilta Taivallahden Autolinnaan uudeksi isännäksi
Autopataljoonan jälkeen. Autopataljoonan viimeisen komentajan
everstiluutnantti Matti Annilan johdolla Kaartin Pataljoona jatkoi
kaartilaisuuden lisäksi myös vahvoja automiesten perinteitä.
Yllätysnumerona majuri Maaluoto oli pukeutunut
kaartinkapteenin sotilaspukuun. Hän on teettänyt itselleen 1800luvun lopun kaartilaisen sotilasasun. Tämä oli asun ensi-ilta.
21.3.
Kaartin Jääkärirykmentin killan johdolla teimme 21.3. klo 15.30
alkaen vierailun Kansallisarkistoon, jossa esittelyn
painopisteenä oli Puolustusvoimien materiaali. AJHK:n jäsenistö
oli mukavasti edustettuna. Aluksi tutustuimme oppaan johdolla
luentosalissa Kansallisarkiston tehtäviin ja lopuksi teimme
lyhyen kiertokäynnin arkiston uumenissa. Opas tutustutti meidät
myös Kansallisarkiston internet-palveluihin, jotka ovat jo nyt
moninaiset. Ne löytyvät osoitteesta: arkisto.fi. Kansallisarkiston
aineistosta on digitalisointi aloitettu ja paljon on jo tehty, mutta
paljon, paljon on vielä tehtävää. Mielenkiintoinen kohde.
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28.04.
Maastokuorma-autosafari oli loistava ja sää oli aurinkoinen.
Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 15 henkeä. Alkukahvittelun
jälkeen tutustuttiin ensin museo osuuteen ja ajoneuvokalustoon,
joka on kunnioitettavan monipuolinen. Tämän jälkeen alkoi itse
ohjauspyörän kääntely, vaihteiden valitseminen, ajolinjojen
hakeminen ja syötön sekä kaasun säännöstely. MIL-safarin
maille on saatu toteutettua ehkä jopa yllättävänkin haasteellinen
maastoajorata, joka ei jättänyt kylmäksi. Lopuksi oli makkaran
paistoa ja syventävää käsittelyä sekä diplomien jako.
31.5.
Automiesten ja -naisten perinteinen kesäkauden avauksen
pistooliampumakilpailu ( 10 ls 25 metriä) kokosi taas mukavasti
kiltalaisia yhteen kilvoittelemaan hyvässä hengessä. Sääkin oli
mitä mainioin. Kiltaveli Heikki Heikkonen vei kirkkaimman sijan
kiitettävällä tuloksella 94 pistettä.
9.6.
Yli kaksikymmentä jäsentä osallistui Kaartin Jääkärirykmentin
Killan ja Autojoukkojen Helsingin Killan yhteiselle retkelle
Porkkalaan pilvettömän kauniina ja lämpimänä päivänä.
Ammattioppaanamme toimi Berndt Gottberg - kävelevä
tietosanakirja. Niin alueen historia kuin nykypäivä vahvasti
hallussa.
19.7.
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 2/2018 alokkaiden
läheistenpäivät 14.7.2018 pidettiin tällä kertaa yksi päiväisenä
tilaisuutena johtuen Yhdysvaltojen presidentti Trumpin ja
Venäjän presidentti Putinin huippukokouksen
järjestelytehtävistä. Sää oli jopa "liiankin" lämmin, mutta
Polyteekkarimuseon entisöity Marmon- henkilöauto keräsi
katsojia ja kuulijoita ympärilleen jälleen kerran. Kiitos
teekkareille!!
17.8.
AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN lippu oli jälleen
mukana lippulinnassa Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän
2/2018 sotilasvalassa Tapiolassa.
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7.-9.9.
Kulttuuriretki tsaarinajan Pietariin toteutettiin suunnitelman
mukaisesti Kai Wigrenin johdolla Lähialuematkojen
toteuttamana. Tiivis ohjelma vei meitä paikasta toiseen kolmen
päivän ajan, jolla saatiin varsin hyvä tietämys Pietarin historiasta
hallitsijakaupunkina. Retkestä on monipuolinen kuva-kollaasi
kotisivuilla.
18.9.
Autojoukkojen Helsingin kilta palkitsi Kaartin Jääkärirykmentin
reserviinsiirtojuhlassa saapumiserän I/2018 parhaan
sotilaspoliisikuljettajan. Kaartinjääkäri Tatu Matias Tykkä sai
nimensä kunniatauluun sekä rintaan ripustettiin kunniamerkkinä
Automiesristi. Onneksi olkoon. Samana päivänä vietettiin myös
Kaartin Pataljoonan perinnepäivää.
5.10.
Yleisessä kokouksessa oli Perinnetalo lähes täynnä kiltalaisia
päättämässä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta, killan 2019 - 2023 strategiasta sekä
henkilövalinnoista. Uutena jäsenenä killan johtokuntaan valittiin
Harri Savunen. Kuljetuskomppanian päällikön esitelmä
KAARTJR:n kuljettajakoulutuksesta ja -kursseista päivitti
erinomaisesti kiltalaisten tietämystä.
19.10.
Jäsenpäivän saunomiseen osallistui kiitettävä määrä kiltalaisia,
yhteensä 24 henkeä. Sää oli mitä mainioin. Innokkaimmat
saunoivat 6 tuntia. Välillä löylyä, välillä vilvoittelua, välillä
keskustelutuokioita, välillä iltapalaa ja taas löylyä ottamaan.
Jäsentuotteetkin kävivät hyvin kaupan, kiitos.
27.10.
Autojoukkojen Helsingin kilta isännöi Autojoukkokiltojen Liiton
hallituksen kokouksen Perinnetalolla.
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7.12.
Itsenäisyyspäivän tunnelmallisessa kahvitilaisuudessa
Perinnetalolla oli mukavasti kiltalaisia nostamassa
kuohuviinimaljan itsenäiselle Suomelle.
19.12.
Kilta palkitsi Kaartin Jääkärirykmentin reserviin siirtojuhlassa
19.12. saapumiserän I/2018 parhaan sotilaskuljettajan korpraali
Toni Saksan automiesristillä ja kunniakirjoilla. Jälleen yksi
ansioitunut varusmies sai nimensä Autojoukkojen Helsingin
killan lahjoittamaan tauluun Santahaminan sotilaskodissa.
Onnittelumme.
Merkittävä osa on ollut myös ampumavuoroilla Santahaminan
pistooli sekä kivääriampumaradoilla. Ratavuoroja käytettiin
varsin hyvin. Killan jäsenmaksuun sisältyy myös
ampumavakuutus, joka mahdollistaa killan ulkopuolisenkin
ampujan kutsumisen ampumatapahtumaan vakuutettuna.
3.3
Varusmiestoiminta
Kilta oli mukana Kaartin Jääkärirykmentin alokkaiden
valatilaisuuksissa helmikuussa sekä elokuussa. Kilta on ollut
aktiivina toimijana KAARTJR:n läheisten päivien järjestelyissä
tammi- ja heinäkuussa. Puolustusvoimat 100- juhlavuotta
juhlistettiin tuomalla jälleen näytteille Polyteekkarimuseon
kokoelmiin ja omistuksessa olevan upea 7 hengen Marmon E75 Speedster henkilöauto vm 1927
Killan edustajana alokkaiden perinnekoulutuksessa toimi kiltaveli
Timo Koukkari tammikussa ja heinäkuussa yhteensä 5
työpäivää.
Kilta järjesti perinteisesti KAARTJR:n Kuljetuskomppanian
varusmiehille killan informaatiotilaisuuden toiminnastaan sekä
opetuskäynnin Pääkaupunkiseudun
Liikenteenohjauskeskukseen Helsingissä.
Kuljetuskomppanian varusmiehet hoitivat perinteiseen tapaan
Autojoukkojen vuosipäivän kunniavartiot Hietaniemessä ja
osallistuivat juhlapäivälliselle.
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Kilta palkitsi saapumiserien parhaat sotilaskuljettajat sekä
sotilaspoiiisikuljettajat reserviinsiirron yhteydessä kunniakirjoilla
ja Autojoukkokiltojen Automiesristillä. Parhaat kuljettajat saivat
myös nimilaatan tauluihin, jotka sijaitsevat Santahaminan
sotilaskodissa.
3.4. Killan varainhankinta
Autojoukkojen Helsingin killan toimintaa ovat tukeneet
taloudellisesti seuraavat yritykset ja yhteisöt:
FORD-säätiö
Rahtikeskus
Automor
Falck – Vihdin Hinauspalvelu
Lohjan Autokeskus
Lohjan Autopalvelu
Autotalo Lohja
Suurkiitokset tukijoille.
3.5
Huomionosoitukset
Kilta on perinteisesti huomioinut jäsenistönsä merkkipäivät
onnitteluin killan omalla onnitteluadressilla. Autojoukkojen
perinnepäivän juhlallisuuksissa jaettiin lisäksi Autojoukkokiltojen
pronssinen ansiomerkki ansioituneille kiltalaisille:
AALTONEN PEKKA
ANDERSSON ARVO OLAVI
ANDERSSON ESA JOHAN
HEIKKONEN HARRI LASSI
JOHANSSON JORMA
KANERVA MATTI ANTERO
KAUKLAHTI SEPPO
LAAKSONEN MATTI
LEIPÄJOKI PETRI
MUSTONEN JUHA
OKSANEN SOLVEIG
SAVUNEN HARRI OLAVI
SUOANTTILA JARMO
TÖTTERMAN JAN
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VARTIAINEN PERTTI
3.6
Dokumentaatio ja viestintä
Killan kotisivut ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman
viestintävälineenä. Kuva-albumi-toimintoon luotiin omat
perinnejoukko-osuudet, joihin ladattavaa sisältöä on hankittu ja
muokattu. Dokumenttien vienti sivuille aloitettiin. Vuoden 2019
aikana - Autojoukkojen 100 v- ja killan 55 v- juhlavuonna –
dokumentteja taltioidaan kotivivuille useita satoja tavoitteena
pidemmällä aikavälillä muodostaa eräänlainen Autojoukkojen
perinteiden tietopankki, joka täydentää virallista historiaa.
Kaartin Jääkärirykmentin kanssa sovittiin, että he tuottavat
nykyisestä kuljettajakoulutuksesta erityisesti valokuvia
tarvittaessa kulukorvausta vastaan taltioitavaksi killan kotisivuille
osana perinteiden tietopankkia.
Luotiin edellytykset dokumenttien järjestelyillä killan 60vuotishistoriikin kirjoittamiseksi ja julkaisemiseksi 2024.
Helsingin Reservin Sanomien kiltapalstalle laadittiin tiedotteet
killan toiminnasta. Jäsenille lähetettiin seitsemän
sähköpostitiedotetta.
Autolinnassa pidettiin informaatiotilaisuus alueen historiasta
avoimien ovien päivänä kesäkuussa.

Helsinki 21.2. 2019
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