AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA RY

1 (9)

TOIMINTAKERTOMUS 2019
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, Harri
Savunen, Kari Moring, Tapio Oksanen ja Kai Wigren.
Rahaston hoitajana toimi Solveig Oksanen.
2.
Jäsenistö
Kiltaan kuului toimintavuoden päättyessä 137 jäsentä, joista
kunniajäseniä on viisi (5), veteraaneja yksi (1), perhejäseniä
seitsemän (7) sekä ainaisjäseniä kahdeksan (8). Kiltaan liittyi 7
uutta jäsentä. Kiltaveljet Pertti Vartiainen ja Markku Tapiola
nukkuivat pois ja lisäksi kaksi jäsentä on eronnut omalla
ilmoituksella.
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 Kaartin Pataljoonan perinnepäivän
tilaisuudessa, että Polyteekkareiden Autokerhon vapun
aloituksessa.
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3.2
Jäsentoiminta
Jäsentoimintaan sisältyi perinteinen Autojoukkojen vuosipäivän
vietto, jossa samalla juhlittiin Armeijan Autojoukkojen 100vuotista taivalta sekä vietettiin killan 55- vuotisjuhlaa.
Jäsenretket, vuosikokousesitelmät, Kaartin Jääkärirykmentin
läheistenpäivien tapahtumat sekä Itsenäisyyspäivän
juhlatilaisuus olivat ohjelmassa mukana. Kilta järjesti
jäsenpäivän saunomisen merkeissä Villen saunalla. Tilaisuudet
kokosivat jälleen mukavasti jäsenistöä.
Eräitä vuoden toiminnan painopisteitä:
18.12.2019
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 1/2019 parhaaksi
sotilaskuljettajaksi on valittu korpraali Aleksi
Raitolehto. Kiltamme ojensi hänelle diplomit ja rintaan
kiinnitettiin Automiesristi. Sotilaskodissa olevaan Kunniatauluun
tuli jälleen uuden kuljettajan nimi.
12.12.2019
Kiltamme on järjestänyt jo useita vuosia Kaartin
Kuljetuskomppanian kuljettajakoulutukseen liittyen opetus- ja
informaatiotilaisuuden varusmieskuljettajille Pääkaupunkiseudun
Liikenteenohjauskeskukseen. Linja-autollinen varusmiehiä pääsi
tutustumaan paikan päällä, miten valo-ohjatuttuja risteyksiä
hallinnoidaan. "Mr Liikennevalo" Kari Sane tutustutti kuulijat alan
historiaan, nykyisyyteen ja valotti vähän tulevaisuudenkin
näkymiä. Armeijan Autojoukkojen juhlavuoden kunniaksi ja
hyvästä yhteistyöstä kiittäen kilta palkitsi
Liikenteenohjauskeskuksen Killan standardilla.
Samassa yhteydessä esittelemme varusmieskuljettajille
kiltamme toimintaa.
9.12.2019
Kaartin Jääkärirykmentin Kaartilaistoimikunta
(Varusmiestoimikunta vmtk) on järjestänyt jo useita vuosia
kotiutuville varusmiehille rekrytointitilaisuuden.
Pääkaupunkiseudun eri yritykset voivat tulla esittelemään
toimintaansa ja antamaan informaatioita avoimista
työpaikoistaan. Tälläkin kertaa tilaisuus oli Santahaminan
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Sotilaskodissa, jossa 25 yritystä pääsi esittäytymään iltapäivän
ja illan aikana. Kiltamme on ollut avaamassa kuljetusalan
toimijoille ovea tähän tapahtumaan.
6.12.2019
Itsenäisen Suomen 102v. kahvitilaisuuden Perinnetalolla
6.12.2019 avasi Kaartin Jääkärirykmentin Killan puheenjohtaja
evl (evp) Jarmo Nieminen koskettavalla puheella muun muassa
miten Neuvostoliiton raukkamainen hyökkäys sotaan
valmistautumattomaan Suomeen päivällä 30.11.1939 kosketti
järkyttävästi myös Santahaminaa. Puheen päätteeksi runsas
juhlaväki kohotti maljan 102 vuotiaalle Itsenäiselle Suomelle.
26.10.2019
Killan jäsenpäivää vietettiin viime vuosien innostamana jälleen
kiireettömän saunomisen merkeissä Santahaminassa Villen
saunalla. Saunan lämmöistä nautti 16 kiltalaista. Synkkä
lauantaipäivän sää ei saunomista haitannut ja makkarat
paistettiin sisätiloissa takan loimussa. Kuljetus Oy Oksanen
osallistui iltapalan tarjoamiseen, joten omiakin eväitä riitti
kotimatkalle.
11.10.2019
Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 11.10.2019 klo
17.30 Santahaminan Perinnetalolla. Paikalla oli 21 kiltalaista.
Kokouksen yhteydessä kiltaveli Markku Remsu lahjoitti killan
vitriiniin kaksi pienoismallia: Sa-1, "Marskin Mersu", jota on tehty
vain 100 kpl:n sarja (killan numero on 95) sekä Sa-36, Zis 110,
joka oli aikoinaan pääministeri Kekkosen käytössä. Kiltaveli
Markku Remsulle suuret kiitokset.
Kiltaveli Harri Savunen pitkän linjan taksimiehenä piti
lennokkaan esitelmän yksityiskohdilla elävöittäen taksin
toiminnasta ennen ja nyt sekä tulevaisuuden näkymistä.
17.9.2019
Kaartin Jääkärirykmentti valitsi saapumiserän I / 2019 parhaaksi
sotilaspoliisikuljettajaksi korpraali Hannu Kaakisen. Killan
edustajat luovuttivat 17.9. reserviinsiirtojuhlassa Santahaminan
Sotilaskodissa Killan kunniakirjan sekä Automiesristin
kunniakirjoineen korpraali Kaakiselle. Nimilaatta on lisätty
Sotilaskodin seinällä olevaan kunniatauluun.
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18.9.2019
Perinteinen automiesten- ja -naisten pistooliampumakilpailu ( 10
ls/25 m ) pidettiin 18.9.2019 Santahaminan
pistooliampumaradalla kello 17:00. Mukaan oli "uskaltautunut" 9
ampujaa. Harri johti ammunnat vuosien tuomalla rutiinilla. Oli
mukava ruudintuoksuinen hetki.
Tulokset:
1. Timo Koukkari 90
2. Paavo Virtanen 81
3. Eero Hakkarainen 77
10.9.2019
Viisitoista kiltalaista tutustui Kai Wigrenin johdolla Helsingin
lentoasemaan. Oppaana oli Finavian edustaja.
5.9.2019
Uudenmaan Maanpuolustuspäivän liikenteenohjaukseen
Lohjalla osallistui killasta viisi henkilöä. Kiltaveli Heimo Yrjönsalo
johti tapahtuman liikenteenohjauksen.
13.7.2019
Kaartin Jääkärirykmentin uusien alokkaiden läheistenpäivänä
kiltamme oli mukana järjestelyissä totuttuun tapaan. Kiitos
kiltalaisille, jotka pääsivät auttamaan järjestelyissä. Pystytimme
myös killan uuden telttakatoksen. Auringon suojaa kaivattiin.
Tällä kertaa killan vetonaulana oli kiltaveli Tapio Oksasen
kuljetusliikkeensä Scania kuorma-auton L85 Super vm-1969.
Mittarissa oli jo yli 1,4 milj km. Auto on ollut alusta saakka vain
Tapsan omassa huollossa. Auto on museorekisterissä.
19.6.2019
Kaartin Jääkärirykmentti valitsi saapumiserän II / 2018 parhaaksi
sotilaskuljettajaksi Korpraali Kasimir Salmela. Killan edustaja
luovutti kotiuttamisjuhlassa Santahaminan Sotilaskodissa Killan
kunniakirjan sekä Automiesristin kunniakirjoineen Korpraali
Salmelalle juhlavassa tilaisuudessa. Nimilaatta on lisätty
Sotilaskodin seinällä olevaan kunniatauluun.
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29.5.2019
Perinteinen automiesten- ja -naisten pistooliampumakilpailu ( 10
ls/25 m ) pidettiin 29.5.2019 Santahaminan
pistooliampumaradalla kello 17:00. Aurinkoisessa säässä oli
kiva ampua. Radoilla oli muitakin kiltalaisia mukavasti paikalla.
Tulokset:
1. Timo Koukkari 91
2. Nea Tarkiainen 90
3. Eero Hakkarainen 76
23.5.2019
Kilta järjesti Santahaminassa Kaartin Jääkärirykmentin killan
saunalla saunomisen iltapalalla Teekkareiden Autokerhon
puuhamiehille kiitokseksi monivuotisesta yhteistoiminnasta.
10.5.2019
Kansainvälinen suurtapahtuma Kuljetus- ja Logistiikka messut
järjestettiin 9. – 11.5.2019 Messukeskuksessa Helsingissä.
Tapahtuman käytössä olivat kaikki Messukeskuksen viisi hallia
ja laaja ulkoalue. Tapahtuma järjestettiin nyt 11. kertaa
Messukeskuksessa. Autojoukkojen Helsingin killan ryhmä
tutustui messujen antiin. Tapahtumassa sai hyvän
läpileikkauksen nykyajan kuljetuskalustosta erikoislaitteineen ja
alan kehityssuunnista. Yksittäisiä sähköpakujakin oli nähtävillä.
30.4.2019
Kuten aikaisemminkin Autojoukkojen Helsingin Killan jäsenet
saivat kutsun Teekkareiden Autokerholta saapua ottamaan
vappu vastaan. Kymmenkunta kiltalaista noudatti "kehoitusta" ja
pääsi nauttimaan Eeron loihtimaa peurakeittoa Marmoniin
tutustumisen lomassa. Ennakkotiedoista poiketen myös
yleisöajelu Marmonilla saatiin käyntiin mukavassa auringon
paisteessa.
Tänä vuonna Aalto yliopiston ylioppilaskunta lakitti Mantan
patsaan.
15.4.2019
Autokiltalaisia oli mukavasti mukana Kaartin Jääkärirykmentin
killan järjestämässä tutustumisessa Korkeimpaan Oikeuteen.
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30.3.2019
Tutustuimme erittäin hyvin toteutettuun yksityiseen
sotamuseoon sekä mosaiikkigalleriaan Lohjalla 30.3. klo 11.00 13.30. Retki kokosi mukavasti kiltalaisia paikalle. 25 kiltasisartaja -veljeä oli saapunut paikalle aurinkoisessa säässä
tutustumaan museon ja gallerian antiin. Museo on toteutettu
hyvin ammattimaisesti ja ehdottomasti tutustumisen arvoinen
paikka, kuten mosaiikkigalleriankin osuus, jonne haluaa tulla
uudestaan. Hatun nosto niin Teija kuin Kalervo Kaarteellekin!
7.3.2019
Kevätkokous kokosi huonosta säästä huolimatta Santahaminan
Perinnetalon ison salin täyteen kiltalaisia. Vakioasioiden lisäksi
päätettiin aloittaa Autojoukkojen Helsingin killan 60 v- historiikin
toimittaminen, jota on jo jonkin aikaa valmisteltukin. Valmiina
teos on 2024.
Kokouksen jälkeen piti majuri Marko Maaluoto esitelmän:
”Autonomian ajan armeijan sijoituspaikat ja
varuskuntarakennukset Helsingissä.” Taattua Markon
huolellista työtä. Kiitokseksi monista eri Autojoukkojen Helsingin
killan hyväksi tehdyistä projekteista ja tuesta autoilulle Marko
palkittiin Automiesristillä.
9.2.2019
Kilta esitteli toimintaansa sekä Autolinnan sotilasperinteitä kuvin
ja sanoin 9.2. K- Supermarket Kasarmin tiloissa 9.2. klo 09.00 16.00. tavoitteena myös jäsenhankinta. Kontakteja saatiin, mutta
kovin oli ihmiset kiireellä päällä kaupassa käydessään. Sää ei
ollut myöskään kohdillaan, vaan vesisade keskellä sydäntalvea
huuhteli lumesta tukkoisia katuja. Perinnejoukkojen
dokumentteihin tullaan saamaan lisää valokuvia muutaman
uuden kontaktin kautta.
18.1.2019
AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA 55 VUOTTA
SUOMEN ARMEIJAN AUTOJOUKOT 100 VUOTTA
AUTOJOUKKOJEN PERINNEPÄIVÄ
Autojoukkojen perinnepäivää vietettiin 18.1.2019 juhlallisissa
merkeissä. Suomen armeijan autojoukkojen perustamisesta tuli
kuluneeksi 100 vuotta ja Autojoukkojen Helsingin killan
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toiminnasta 55 vuotta. Hietaniemen seppeleenlaskutilaisuuden (
klo 11.00) jälkeen kokoonnuimme Autolinnan ravintola Kaartiin
juhlavalle lounaalle runsain joukoin. Aluksi jaettiin
huomionosoitukset ansioituneille kiltalaisille ja
yhteistyökumppaneille. Myös Autopataljoonan Wanhat olivat
jälleen mukana. Tilaisuus päättyi Vuorineuvos Matti Honkalan
juhlavaan muisteluun Autolinnan elämästä 1930- 50 luvulla.
Juhlasta on laadittu oma kuvakokonaisuus killan kotisivujen
kuva-albumissa.
3.3
Varusmiestoiminta
Kilta oli mukana Kaartin Jääkärirykmentin alokkaiden
valatilaisuudessa helmikuussa. Kiltaveli Timo Koukkari toimi
lippulinnan johtajana ja Eero Hakkarainen killan lipun kantajana.
Kilta on ollut aktiivina toimijana KAARTJR:n läheisten päivien
järjestelyissä tammi- ja heinäkuussa.
Killan edustajana alokkaiden perinnekoulutuksessa toimi kiltaveli
Timo Koukkari tammikuussa ja heinäkuussa yhteensä 6
työpäivää.
Kilta järjesti perinteisesti KAARTJR:n Kuljetuskomppanian
varusmiehille killan informaatiotilaisuuden toiminnastaan sekä
opetuskäynnin Pääkaupunkiseudun
Liikenteenohjauskeskukseen Helsingissä keväällä ja syksyllä.
Kuljetuskomppanian varusmiehet hoitivat perinteiseen tapaan
Autojoukkojen vuosipäivän kunniavartiot Hietaniemessä ja
osallistuivat juhlapäivälliselle.
Kilta palkitsi saapumiserien parhaat sotilaskuljettajat sekä
sotilaspoliisikuljettajat reserviin siirron yhteydessä kunniakirjoilla
ja Autojoukkokiltojen Automiesristillä. Parhaat kuljettajat saivat
myös nimilaatan tauluihin, jotka sijaitsevat Santahaminan
sotilaskodissa.
Kilta ideoi ja toteutti uuden varusmieskuljettajien
palkitsemistavan, jossa maastoajoleirin paras kuljettaja palkitaan
killan automiesmitalilla. Kullan värisessä mitalissa on
kaiverrettuna kuljettajien koulutushaaramerkki ja takapuolella
AJHK.
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Killan tukija Oy Plastex Ab lahjoitti Kuljetuskomppania
varusmiesten palkitsemiseksi 5 polttoainekanisteria.
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
Rekkahuolto Tuusula
PP-Auto
Plastex
Saajos
Suurkiitokset tukijoillemme.
3.5
Huomionosoitukset
Kilta on perinteisesti huomioinut jäsenistönsä merkkipäivät
onnitteluin killan omalla onnitteluadressilla. Autojoukkojen
perinnepäivän juhlallisuuksissa jaettiin lisäksi ansiomerkkejä
ansioituneille kiltalaisille, Liite1.
Killan esityksestä palkittiin 6.12. Automiesristillä Autopataljoonan
Wanhojen pitkäaikainen toimihenkilö Timo Alo. Automiesristillä
palkittiin ansiokkaasta sotahistorian tallentamisesta Kalervo
Kaarre.
Kilta palkitsi Killan standardilla Pääkaupunkiseudun
Liikenteenohjauskeskuksen ja Kaartin Pataljoonan väistyvän
komentajan Vesa Volasen.
3.6
Dokumentaatio ja viestintä
Killan kotisivut ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman
viestintävälineenä. Kuva-albumi-toimintoon luotiin omat
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perinnejoukko-osuudet, joihin ladattiin runsaasti kuvia ja muuta
dokumentaatiota osana juhlavuotta. Pitkän ajan tavoitteena on
muodostaa eräänlainen Autojoukkojen perinteiden tietopankki,
joka täydentää virallista historiaa.
Kaartin Jääkärirykmentti toimitti nykyisestä
kuljettajakoulutuksesta valokuvia taltioitavaksi killan kotisivuille
osana perinteiden tietopankkia.
Pääkaupungin Autojoukkojen historian ja Killan 60vuotishistoriikin toimittaminen ja kirjoittaminen aloitettiin. Kirja
julkaistaan vuonna 2024. Kirjoittajana on majuri Marko
Maaluoto.
Helsingin Reservin Sanomien kiltapalstalle laadittiin tiedotteet
killan toiminnasta jokaiseen numeroon. Jäsenille lähetettiin kuusi
sähköpostitiedotetta.
Heikki Heikkonen piti Hoivakoti Taivallahden Helmessä
informaatiotilaisuuden alueen Autolinnan ajan historiasta
kesäkuussa.

Helsinki 1.2. 2020
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