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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 muut
jäsenet olivat Marcus Björndahl, Eero Hakkarainen, Harri
Savunen, Kari Moring, Tapio Oksanen ja Kai Wigren.
Rahaston hoitajana toimi Solveig Oksanen.
2.
Jäsenistö
Kiltaan kuului toimintavuoden päättyessä 138 jäsentä, joista
kunniajäseniä on neljä (4), veteraaneja yksi (1), perhejäseniä
seitsemän (7) sekä ainaisjäseniä kahdeksan (8). Kiltaan liittyi 7
uutta jäsentä. Kiltaveljet kunniajäsen Hannu Jokinen, varsinaiset
jäsenet Matti Laaksonen ja Eero Jaakkola nukkuivat pois ja
lisäksi kolme jäsentä on eronnut omalla ilmoituksellaan.
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 ovat toimineet
kiltaveli Heimo Yrjönsalo sekä varaedustajana Hans-Rune
Holmberg. Heimo Yrjönsalo on toiminut AJKL:n sihteerinä.
AJHK:n edustajana Kaartin Jääkärirykmentin killan hallituksessa
on toiminut kiltaveli Timo Koukkari. Killalla oli kokousedustaja
MPKL:n, AJKL:n ja Kaartin Jääkärirykmentin killan yleisissä
kokouksissa.
3.2
Jäsentoiminta
Jäsentoimintaan vaikutti oleellisesti COVID-19 pandemia ja sen
aiheuttamat rajoitukset maaliskuun puolen välin jälkeen.
Rajoituksista huolimatta killassa kyettiin järjestämään pääosa
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suunnitelluista jäsenretkistä ja toiminnoista. Osallistujien määriä
jouduttiin luonnollisesti rajaamaan.
Uutena kiltatuotteena kiltaveli Olli Savolaisen ja johtokunnan
ideoimana suunniteltiin killan jäsentarra. Jäsentarroja on kahta
erilaista tyyppiä, joissa tarrapinta on joko etu- tai taustapuolella.
Etupuolen tarran voi kiinnittää esimerkiksi auton lasiin
sisäpuolelle. Jälleen yksi tuote lisäämään yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta sekä kiltatoiminnan pienimuotoiseksi tukemiseksi.
Jäsentoimintaan sisältyi perinteinen Autojoukkojen vuosi/perinnepäivän vietto laskemalla seppeleet Hietaniemen
hautausmaalla Sankariristille, Suomen marsalkka
Mannerheimin, kunniajäsen Urho Kaleva Kekkosen ja
kunniapuheenjohtaja Leo R Laineen haudoille sekä nauttimalla
juhlalounas ravintola Kaartissa. Jäsenretkien lisäksi
vuosikokousesitelmät olivat ohjelmassa mukana sekä
tammikuun saapumiserän läheistenpäivien ohjelman
toteuttamiseen osallistuminen. Kaartin Jääkärirykmentin
heinäkuun saapumiserän läheistenpäiviä sekä
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuutta ei järjestetty.
Eräitä vuoden toiminnan painopisteitä:
16.12.2020
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän I/2020 parhaaksi
sotilaskuljettajaksi valittiin kaartinjääkäri Teemu Åberg. Helsingin
Santahaminan sotilaskodin seinällä oleva kunniataulu sai jälleen
uuden nimen. Kjääk Åberg sai totuttuun tapaan
reserviinsiirtojuhlassa myös Automiesristin rintapieleensä.
Autojoukkojen Helsingin kilta onnittelee ja toivottaa menestystä
reservissä.
27.11.2020
Autojoukkojen Helsingin kilta järjesti vuoden 2020 viimeisen
jäsenpäivän 27.11. ravintola Kaartissa COVID- 19 rajoitusten
ohjeistamalla tavalla. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 12 henkeä.
Tilaisuuden aluksi kiltaveli Risto Kurki VK-SKI:stä perehdytti
suksien valintaan ja jokamiehen suksien voiteluun nykyaikaisilla
nestemäisillä voiteilla. Esityksen jälkeen nautittiin maittava
myöhäinen lounas väljissä tiloissa ja syvennettiin tietämystä
erityisesti viime vuosien hittituotteesta ns. karvasuksien (skinsuksien) osalta ja miten helppoa niiden voitelu on.
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13.10.2020
Autojoukkojen Helsingin killan sääntömääräiseen syyskokous
pidettiin 13.10.2020 klo 17.30. ravintola Kaartissa. Huolimatta
pandemia- rajoituksista paikalla oli mukavasti 18 henkeä
päättämässä ensi vuoden toiminnasta. Ravintola Kaarti oli
järjestänyt väljät tilat. Päivällisen jälkeen alkanut kokous pidettiin
kasvomaskit päällä kuten kokouksen jälkeinen
esitelmätilaisuuskin suositusten mukaisesti, vaikka riittävät
etäisyydet muutoinkin oli järjestetty.
Kokouksen jälkeen heraldikko Hannu Hillo piti ansiokkaan ja
perusteellisen selostuksen sotilasheraldiikasta pääaiheena
sotilasliput. Varuskuntajoukkoja perustetaan ja lakkautetaan
sekä nimiä muutellaan, mutta monesti liput säilyvät jatkaen näin
mm. joukkojen perinteitä luonnollisella tavalla. Saimme
huomata, kuinka monenlaisia lippuja niitä onkaan ja kuinka eri
vuosisatoina ja -kymmeninä niiden suunnittelussa on ollut omat
trendinsä.
26.9.2020
Osallistuimme Autojoukkokiltojen liiton vuosikokoukseen
Autojoukkojen Tampereen seudun killan isännöimänä Siuron
Omakotiyhdistyksen tiluksilla upeassa syyssäässä. Vieläkin
aurinkoisemmaksi päivä muuttui, koska kiltamme jäsen Heimo
Yrjönsalo palkittiin uutterasta työstä autojoukkokiltojen hyväksi
tehdystä työstä perinteisellä Bensiinihusaarien miekalla. Kilta
onnittelee.
9.9.2020
Killan Hietaniemen hautausmaan opastettu erikoiskierros
toteutettiin 9.9. klo 11.00 alkaen. Aluksi meillä oli
omakustanteinen lounas Autolinnan ravintola Kaartissa. Samalla
kuulimme muutaman sanan ravintola Kaartin vuoden kulusta
Covid-19 vaikutuksineen. Lounaan jälkeen siirryimme ns.
apostolin kyydillä ja autoilla Hietaniemen hautausmaan uudelle
kappelille, Hietaniemenkatu 20. Opastettu kierros alkoi klo
13.00. Oppaana meillä oli kiltamme tukija, kiltaveli ja auktorisoitu
opas Pekka Lehtiö. Tämä räätälöity kierros vei meiltä ajassa
taaksepäin muistelemaan menneitä aikoja ja samalla saimme
läpileikkauksen Suomen eri vaiheista. Kierros aloitettiin
tutustumalla kolumbaarioon eli tuhkauurnien säilytystilaan.
UKK:n hauta oli ensimmäisenä, olihan hän kiltamme
kunniajäsen. Hän kuului Autopataljoonan ensimmäiseen
varusmiessaapumiserään. Myös muiden Tasavallan
presidenttien hautamuistomerkkejä käytiin läpi. Löysimme myös
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Armeijan Autojoukkoja edeltäneen Helsingin etapin
autokomennuskunnan johtajan FM (myöhemmin KO:n
presidentti) Toivo Tarjanteen haudan kuin viiden presidenttimme
autonkuljettaja Frans Valdemar Westerlundinkin
hautamuistomerkin. Kierros päättyi kiltamme edesmenneen
Kunniapuheenjohtajamme Leo R Laineen sekä Eilan haudalle.
Lukuisia muitakin hautoja nähtiin ja niistä on läpileikkaus kuvaalbumissa. Kiitos kiltaveli Pekalle hienosta ja asiantuntevasta
opastuksesta ja vaivannäöstä selvittää alkuajan autojoukkojen
henkilöstön liittymäpinnoista kierrokseen.
27.8.2020
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän I/2020 parhaana
sotilaspoliisikuljettajana palkittiin kaartinjääkäri Patrik Espo.
Korona-rajoitusten vuoksi reserviinsiirtojuhla vietettiin vain
rykmentin henkilöstön kesken ja normaalista aikataulusta
poiketen. Parhaat onnittelut koko saapumiserälle suoritetusta
varusmiespalveluksesta.
25.8.2020
Pitkästä aikaa Korona-rajoitteiden jälkeen oli killan ohjelmassa
suunnitelman mukainen pienimuotoinen tutustuminen Elisan
puhelinmuseoon 25.8, jolle osallistui vajaa kymmenen henkilöä.
Tutustuminen aloitettiin Helsingin Puhelinyhdistyksen historiasta
kertovalle videolla. Museossa oli esillä mm vanhaa
keskuslaitteistoa, puhelinasentajien työkaluja ja tietenkin
puhelimia, niistä ensimmäisistä aina matkapuhelimiin, joita oli
yllättävän paljon. Puhelin laitteena on kehittynyt, mutta ”haloota”
huudetaan puhelimeen vielä tänäänkin. HPY:n suosituin
palvelunumero oli Neiti Aika. Hänelle kun soitti ei tarvinnut
esittäytyä eikä kysyä "mitä kello on" Automaatista kerrottiin jo
1930 luvulla kauniilla naisäänellä kellonaika 10 sekunnin
tarkkuudella. Elisan puhelinmuseo on avoinna yleisölle vain
Elisan päivänä, muuten tilauksesta.
14.8.2020
Korona-rajoitteista johtuen Kaartin Jääkärirykmentin sotilasvalaja -vakuutus toteutettiin erikoisjärjestelyillä.
Kaartin Jääkärirykmentin sotilasvalaa- ja -vakuutusta voitiin
seurata verkossa livelähetyksenä.
17.6.2020
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän II/2019 parhaana
sotilaskuljettajana palkittiin korpraali Akseli Korpelainen. Jälleen
uusi nimi kunniatauluun. Korona-rajoitusten vuoksi
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reserviinsiirtojuhla vietettiin vain rykmentin henkilöstön kesken.
Parhaat onnittelut koko saapumiserälle suoritetusta
varusmiespalveluksesta.
17.3.2020
II/2019 saapumiserän reserviin siirtotilaisuus 17.3. vietiin läpi
harvinaisen poikkeuksellisen tilanteen vallitessa. Korona- virus
ja voimaan astuva valmiuslaki sävytti paraatikatselmuksessa
myös komentajan puhetta. Katselmus vietiin läpi pelkistetysti
ilman ohimarssia eikä soittokunta osallistunut
kotiuttamiskahvitilaisuuteen. Muistopalkinnot kuitenkin jaettiin ja
Automiesristin sai paras sotilaspoliisikuljettaja korpraali Otto
Kukkonen. Onnittelut hänelle ja reserviin siirtyville.
6.3.2020
Vuosikokouksessa 6.3. oli 30 kiltalaista. Hyvä osallistujamäärä.
Kokouskahvituksen jälkeen Timo Mäkinen Autokoulu Reinistä
informoi osallistujia uuden Tieliikennelain oleellisista
muutoksista, jotka astuvat voimaan 1.6.2020. Keskustelu oli
vilkasta ja paljon oli kuulijoilla kysyttävää. Erinomainen ja
ajankohtainen luento. Muutaman päivän jälkeen
vuosikokouksesta alkoivat rajut rajoitustoimenpiteet COVID-19taudin leviämisen estämiseksi Suomessa ja muualla
maailmassa.
3.3.2020
Tutustuminen Helsingin Metrovarikkoon 3.3.2020 kokosi lähes
20 kiltalaista. Tutustuimme metron moitteettoman kulun
taustatekijöihin varsin perusteellisesti. Ja mitä tarkoittaa 100sarjan vaunut ja miten uudemmat 200-ja 300- sarjat eroavat
toisistaan. Huoltoa ja korjauksia varten on hyvin asialliset tilat.
Tilojen siisteys pisti positiivisesti silmään, joka sekin on osa
työturvallisuutta. Taas on eräs joukkoliikennemuoto ja sen
taustat astetta tutumpi.
20.1.2020
Autojoukkojen perinnepäivää vietettiin 20.1.2020 perinteisellä
tavalla poikkeuksellisen mukavassa säässä. Laskimme
juhlavasti seppeleet Hietaniemen hautausmaalla klo 15.15.
Seppeleiden laskutilaisuuden jälkeen kokoonnuimme Autolinnan
ravintola Kaartiin juhlavalle myöhäiselle lounaalle.
Autopataljoonan Wanhat iästään huolimatta olivat hyvin
edustettuna, kiitos heille. Kaartin Pataljoonan komentajan ja
Kuljetuskomppanian päällikön kanssa oli mukavaa jutustella ja
saada samalla informaatiota nykyisestä Kaartin koulutuksen
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kiivaasta rytmistä. Meitä oli paikalla yli 40 henkilöä nauttimassa
ravintolan maukkaasta ateriasta. Varusmiesten edustajat saivat
kuulla, millaista toiminta oli ennen ja näin historiatietoutta
siirrettiin nykypolville.
13.1.2020
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 1/2020 alokkaiden
läheistenpäivissä oli kilta jälleen järjestelyissä mukana ja
välittämässä varusmiehille sekä läheisille autojoukkojen
perinteitä ja killan toimintaa.
3.3
Varusmiestoiminta
Killan toiminnassa COVID-19 rajoitteet iskivät
varusmiestoimintaan eniten rajoitteista johtuen.
Vain tammikuun läheistenpäivien toimintaan osallistuminen
saatiin vielä hoidettua suunnitellusti. Sotilasvalat toteutettiin
erityisjärjestelyillä.
Perinteistä KAARTJR:n Kuljetuskomppanian varusmiehille
järjestämää killan informaatiotilaisuutta sekä opetuskäyntiä
Pääkaupunkiseudun Liikenteenohjauskeskukseen Helsingissä ei
järjestetty rajoitteista johtuen.
Kuljetuskomppanian varusmiehet hoitivat perinteiseen tapaan
Autojoukkojen vuosipäivän 20.1. 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.
Maastoajokurssien parhaat saivat killan vuonna 2019 käyttöön
ottaman mitalin.
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:
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FORD-säätiö
Rahtikeskus
Automor
Falck – Vihdin Hinauspalvelu
Lohjan Autokeskus
Lohjan Autopalvelu
Autotalo Lohja
Rekkahuolto Tuusula
PP-Auto
Plastex
Kuljetus Oy Oksanen
Saajos
Suurkiitokset tukijoillemme.
3.5
Huomionosoitukset
Kilta on perinteisesti huomioinut jäsenistönsä merkkipäivät
onnitteluin killan omalla onnitteluadressilla.
Kiltaveli Heimo Yrjönsalo palkittiin Autojoukkokiltojen liiton
(AJKL) Bensiinihusaarien miekalla 26.9. (kiertopalkinto).
Puolustusministeri myönsi Heimolle 4.6. myös Kilta-ansiomitalin
monivuotisesta ja ansiokkaasta toiminnasta Autojoukkojen
Helsingin killan ja AJKL:n toiminnasta.
3.6
Dokumentaatio ja viestintä
Killan kotisivut ovat varsin ahkerassa käytössä ja niiden
edelleen kehittämiseksi asennettiin analyysityökalu joulukuussa.
Analyysiohjelman alkuotannan perusteella ainakin kuvat,
historia, varusmiesten palkitseminen sekä ajankohtaiset asiatsivut kiinnostavat. Tarkempaa analyysiä saadaan vähitellen
tiedon kertyessä.
Kotisivujen aktiivisella päivityksellä pystyttiin ylläpitämään killan
toimintaa pandemia- rajoitteiden vaikeuttaessa fyysistä
toimintaa. Kuva-albumi-toimintoon luotuihin perinnejoukkoihin
ladattiin jälleen useita kuvia ja muuta dokumentaatiota. Pitkän
ajan tavoitteena on muodostaa eräänlainen Autojoukkojen
perinteiden tietopankki, joka täydentää virallista historiaa.
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Killan kotisivuille lisättiin osio, jota kautta pääsee suoraan
Puolustusvoimien sivuille katsomaan heidän hienoja videoita.
Majuri Marko Maaluoto on jatkanut suunnitelman mukaisesti
Pääkaupungin Autojoukkojen sekä Killan historiantutkimusta.
Kansallisarkiston sulkemiset pandemian rajoitustoimenpiteinä
ovat ajoittain haitanneet tutkimustoimintaa. Killan toimituskunta
on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa ohjaamaan omalta
osaltaan toimintaa.
Helsingin Reservin Sanomien kiltapalstalle laadittiin tiedotteet
killan toiminnasta jokaiseen numeroon. Jäsenille lähetettiin
kahdeksan sähköpostitiedotetta.

Helsinki 19.1.2021
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