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1.
Toiminnan painopistealueet
Majuri Marko Maaluoto on jatkanut suunnitelman mukaisesti
Pääkaupungin Autojoukkojen sekä Killan historiantutkimusta.
Kansallisarkiston sulkemiset pandemian rajoitustoimenpiteinä
ovat ajoittain haitanneet tutkimustoimintaa. Painopisteenä
vuonna 2021 oli killan toiminnan tutkimus. Tutkimustyö on hyvin
aikataulussaan. Killan toimituskunta on kokoontunut vuoden
aikana kaksi kertaa ohjaamaan omalta osaltaan toimintaa.
Kotisivujen aktiivisella päivityksellä pystyttiin myös ylläpitämään
killan toimintaa pandemiarajoitteiden vaikeuttaessa fyysistä
kokoontumista. Kuva-albumi-toimintoon luotuihin
perinnejoukkoihin ladattiin jälleen useita kuvia ja muuta
dokumentaatiota. Myös useita kuljetusalan lehtileikkeitä lisättiin
omaan osioonsa.
Kaartin Jääkärirykmenttiin ja erityisesti Kuljetuskomppaniaan
ylläpidettiin yhteyttä alkuvuodesta lähinnä sähköposteilla ja
loppukesästä alkaen myös kahdella tapaamisella.
Yhteistoimintaa on kuvattu tarkemmin varusmiestoiminnan
yhteydessä.
Yhtenä vuoden 2021 toimintasuunnitelman tavoitteista
yhteistoimintaa ja yhteydenpitoa Autolinnan toimijoiden kanssa
on toteutettu pandemiarajoitteiden vuoksi lähinnä
ravintolatoiminnan, kaupan ja hengellisten toimijoiden kanssa.
Aktiivinen jäsenhankinta ja talouden turvaaminen jatkui.
Tavoitteena olleesta 15 uutta jäsenestä jäätiin vain muutamalla
jäsenellä. Kilta saavutti tavoitteensa ollen kolmanneksi suurin
autojoukkojen paikalliskilta.
2.
Jäsenistö
Kiltaan kuului toimintavuoden päättyessä 145 jäsentä, joista
kunniajäseniä on 4, varsinaisia jäseniä 124, perhejäseniä 7,
ainaisjäseniä 8 ja kannattajajäseniä 1. Kiltaan liittyi 11 uutta
jäsentä. Kiltaveli Matti Mäkelä nukkui pois ja lisäksi kolme
jäsentä on eronnut omalla ilmoituksellaan.
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3.
Hallinto
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.
4. Toiminta
4.1
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.
4.2
Jäsentoiminta
Jäsentoimintaan vaikutti edellisvuoden tapaan oleellisesti
COVID-19 pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset.
Rajoituksista huolimatta killassa kyettiin järjestämään pääosa
suunnitelluista jäsenretkistä ja toiminnoista.
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. Pandemiarajoituksista johtuen perinteistä juhla-ateriaa ei pystytty
järjestämään. Syksyn vuosikokouksen yhteydessä oli esitelmä.
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Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserien läheisten päiviä ei
järjestetty.
Eräitä vuoden toiminnan painopisteitä:
16.12.2021
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN RESERVIINSIIRTO
15.12.2021
Killalla oli jälleen ilo palkita Kaartin Jääkärirykmentin
saapumiserän paras sotilaskuljettaja 15.12.2021
reserviinsiirtojuhlassa, joka jouduttiin vastoin
ennakkosuunnittelua pitämään edelleen vain omien kesken
pandemia- tilanteen äkillisen pahenemisen vuoksi. I/2021
saapumiserän parhaaksi sotilaskuljettajaksi taisteli kaartinjääkäri
Riku Rajaniemi. Kilta onnittelee. Onneksi olkoon myös kaikille
kotiutuville varusmiehille ja menestystä reservissä.
26.11.2021
AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN ESITELMÄ JA
JOULUINEN LOUNAS
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenpäivään 26.11. ravintola
Kaartissa osallistui 27 henkilöä. Aloitimme lounaalla klo 13.00,
jossa oli mukana jouluista vivahdetta. Lounaan jälkeen Eversti
Petteri Kajanmaa esitelmöi: ”Afganistanin
rauhanturvaoperaatio”. Erittäin hyvä ja tiivistetty läpileikkaus
aiheesta niin laajemmin kuin Suomenkin osuudesta
operaatiossa. Lukuisiin kysymyksiin saimme napakat
asiantuntijan vastaukset.

13.10.2021
AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN SYYSKOKOUS
Killan sääntömääräiseen syyskokoukseen 13.10.2021 oli
saapunut 30 kiltalaista päättämään seuraavien vuosien

www.ajhk.fi

www.ajhk.fi

AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA RY

5 (10)

TOIMINTAKERTOMUS 2021

toiminnasta. Kokous pidettiin "killan omassa ravintola
Kaartissa".
Ennen kokousta oli hyvin ajankohtainen esitelmä.
Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) uusi toiminnanjohtaja
prikaatikenraali evp. Antti Lehtisalo esitelmöi vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kehittämisestä. Vilkas keskustelu viestitti
siitä, että aihe kiinnosti kuulijoita.
Kiltamme jäseniä on ollut ja on mukana vapaaehtoisten
maanpuolustuskurssien kouluttajina ja kurssien osallistujina.
Toivottavasti trendi jatkuu ja jopa vahvistuu tulevaisuudessa.
Kilta tarjosi kahvituksen.
1.10.2021
KILLAN JÄSENPÄIVÄ 2
Killan jäsenpäivää vietettiin jälleen muutaman vuoden tauon
jälkeen kiireettömän saunomisen merkeissä Santahaminassa
Villen saunalla. Saunan lämmöistä kävi päivän mittaan
nauttimassa 14 kiltalaista. Ohessa seurattiin Jyväskylän MMajoja ja nautittiin iltapalaa.
18.9.2021
MAASTOAJOSAFARI
Autojoukkojen Helsingin killan maastoajosafari järjestettiin
18.9.2021. Mil-Safari Pornaisissa oli räätälöinyt killalle hienon
vuoden 2018 maastoajotapahtuman 3 tunnin jatkoosakokonaisuuden, jossa oli koko ajan tekemisen meininki.
Ajoimme varsin vaativalla radalla kotimaisella MASImaastokuorma-autolla sekä Neuvostoliittovalmisteisella ZILkalustolla. Jokainen pääsi ottamaan tyypit myös
Itävaltalaisvalmisteisella Saurer rynnäkköpanssarivaunulla.
Myös ajajien huolto pelasi. Tutustuimme lisäksi sekä yrityksen
kalustoon että sisämuseoon.

17.9.2021
KAARTIN PATALJOONAN PERINNEPÄIVÄ
Kaartin pataljoonan perinnepäivää vietettiin 17.9.2021
pandemiasta johtuen pienimuotoisesti paraatilla ja
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yhteistyökumppaneiden kahvitilaisuudella. Pitkästä aikaa
kuitenkin voitiin kokoontua yhteen. Paraatissa oli näytteillä
miinasuojattu Protolab MISU, jotka ovat pataljoonan ja
rykmentin uutta miehistönkuljetuskalustoa.
15.9.2021
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN RESERVIINSIIRTOJUHLA
Killalla oli ilo palkita Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän
paras sotilaspoliisikuljettaja 15.9.2021 reserviinsiirtojuhlassa,
joka jouduttiin tälläkin kertaa viettämään pandemiasta johtuen
vain joukko-osaston henkilöstön kesken. I/2021 saapumiserän
parhaaksi sotilaspoliisikuljettajaksi taisteli korpraali Ville
Kettunen.
3.7.2021
KILLAN JÄSENPÄIVÄ 1
Killan jäsenpäivä 1.7. kokosi 14 kiltalaista yhteiselle pitkälle
lounaalle "killan omaan ravintola" Kaartiin pitkästä aikaa, vaikka
päivää jouduttiin siirtämään pariinkin otteeseen. Hernerokkapäivän ateriaa vietettiin helteisessä säässä. Keskustelut aterian
lomassa sujuivat turvaväleistä huolimatta sujuvasti. Kiirettä ei
pidetty.
16.6.2021
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN RESERVIINSIIRTO
Kilta palkitsi Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän parhaan
sotilaskuljettajan 16.6.2021 reserviinsiirtojuhlassa. II/2020
saapumiserän parhaaksi sotilaskuljettajaksi taisteli korpraali
Oskari Markkanen. Onneksi olkoon.

16.3.2021
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN II/2020 RESERVIINSIIRTO
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän II/2020 parhaaksi
sotilaspoliisikuljettajaksi valittiin korpraali Markus
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Kylliäinen rykmentin reserviinsiirtojuhlassa. Hän sai totuttuun
tapaan nimensä Helsingin sotilaskodin seinällä olevaan
kunniatauluun. Korpraali Kylliäisen rintapieleen kiinnitettiin
Automiesristi. Autojoukkojen Helsingin kilta onnittelee ja
toivottaa menestystä reservissä.
9.3.2021
AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN YLEINEN KOKOUS
9.3.2021
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.3.2021 klo 17.30
alkaen pandemia- rajoitusten mukaisesti. Paikan päällä
kokouksen "tukikohdassa" Helsingin Töölössä
Maanpuolustusjärjestöjen talossa oli 4 kiltalaista ja
etäsovelluksella osallistui 6 jäsentä. Kaikki toimi niin hyvin, että
jatkossakin pyritään mahdollistamaan kokouksiin osallistuminen
etänä.
Mutta olihan melkoinen maaliskuun myräkkä. Lunta, tuulta ja
liukkautta. Näimme liian monta autokolaria tuona päivänä.
12.2.2021
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN SOTILASVALA JA VAKUUTUS SUORANA VERKOSSA
Tammikuussa 2021 palveluksensa aloittaneiden varusmiesten
sotilasvala ja -vakuutustilaisuus järjestettiin Kaartin
jääkärirykmentissä Santahaminassa perjantaina 12.2. ilman
yleisöä.
Varusmiesten läheisten ja muiden tilaisuudesta kiinnostuneiden
oli mahdollista seurata sotilasvalaa ja -vakuutusta Kaartin
jääkärirykmentin kotisivun sekä Facebook-sivun kautta.
3.2.2021
KAARTIN SOITTOKUNNAN KONSERTIT 3.2. JA 17.3.
Kaartin Soittokunnan konserttivuosi alkoi Töölö-konsertilla
keskiviikkona 3.2, mutta valitettavasti yleisöä ei saanut ottaa
ollenkaan kirkkoon. Konserttia pystyy seuraamaan
soittokunnan YouTube-kanavalla. Sieltä löytyy myös paljon
muita korona-ajan videointeja, ja jos kanavan tilaa, saa
ilmoituksen aina kun sinne ladataan uusi video.
Töölö-konsertin solistina soitti KAARTSK:n oma tuubisti Miika
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Jämsä, joka soitti Jukka Linkolan tuubakonserton.
Kapellimestarina toimi Anna-Maria Helsing, joka johti Hilding
Rosenbergin sinfonian sekä Arvo Pärtin teoksen Fratres.
20.1.2021
AUTOJOUKKOJEN VUOSI-/PERINNEPÄIVÄ
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen jouduttiin pandemiarajoitteista johtuen toteuttamaan Autojoukkojen Perinnepäivän
juhlallisuudet pienimuotoisemmin. Ennalta nimetyt kiltalaiset,
Kaartin Pataljoonan komentaja sekä Kuljetuskomppanian
päällikkö laskivat seppeleet 20.1.2021 klo 12.30 juhlallisesti
kirkon kellojen tahdittamana Hietaniemen hautausmaalla
Sankariristille, Suomen marsalkka Mannerheimin,
Kunniajäsenemme presidentti Urho Kaleva Kekkosen sekä killan
Kunniapuheenjohtaja Leo R Laineen haudoille. Kunniavartion
järjesti totuttuun tapaan Kaartin Jääkärirykmentin
Kuljetuskomppania, mutta tänä vuonna rajoitteista johtuen vain
Sankariristille. Tilaisuuden video on nähtävillä killan YouTubekanavalla.

4.3
Varusmiestoiminta
Killan toiminnassa COVID-19 rajoitteet iskivät eniten
varusmiestoimintaan rajoitteista johtuen. Sotilasvalat toteutettiin
erityisjärjestelyillä.
Perinteistä KAARTJR:n Kuljetuskomppanian varusmiehille
järjestämää killan informaatiotilaisuutta sekä opetuskäyntiä
Pääkaupunkiseudun Liikenteenohjauskeskukseen Helsingissä ei
järjestetty tänäkään vuonna rajoitteista johtuen.
Kuljetuskomppanian päällikkö on pitänyt komppanian
varusmiehille killan toiminnan esittelyn killan media-aineistolla.
Kuljetuskomppanian varusmiehet hoitivat perinteiseen tapaan
Autojoukkojen vuosipäivän 20.1. kunniavartiot Hietaniemessä
kevennetyillä järjestelyillä.
Kilta palkitsi saapumiserien parhaat sotilaskuljettajat sekä
sotilaspoliisikuljettajat reserviin siirron yhteydessä kunniakirjoilla
ja Autojoukkokiltojen Automiesristillä. Parhaat kuljettajat saivat
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myös nimilaatan kunniatauluihin, jotka sijaitsevat Santahaminan
sotilaskodissa.
Maastoajokurssien parhaat saivat killan vuonna 2019 käyttöön
ottaman mitalin.
Killan tukija Oy Plastex Ab lahjoitti Kuljetuskomppania
varusmiesten palkitsemiseksi 5 polttoainekanisteria.
5. Killan varainhankinta
Autojoukkojen Helsingin killan toimintaa ovat tukeneet
taloudellisesti seuraavat yritykset ja yhteisöt:
FORD-säätiö
Rahtikeskus
Automor
Lohjan Autokeskus
Lohjan Autopalvelu
Autotalo Lohja
Rekkahuolto Tuusula
PP-Auto
Plastex
Kuljetus Oy Oksanen
Suurkiitokset tukijoillemme.
Myös Maanpuolustuskiltojen liitto myönsi killan tutkimustyöhön
apurahan vuodelle 2021.
6.
Huomionosoitukset
Kilta on perinteisesti huomioinut jäsenistönsä merkkipäivät
onnitteluin killan omalla onnitteluadressilla.
MPKL luovutti liittovaltuuston kokouksessa 4.9.
Lappeenrannassa kiltaveli Timo Koukkarille
maanpuolustusmitalin miekkojen kera.
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7.
Tiedotustoiminta
Killan kotisivut ovat varsin ahkerassa ja jatkuvassa käytössä.
Erityisesti kuvat, historia, varusmiesten palkitseminen sekä
ajankohtaiset asiat- sivut kiinnostavat.
Pandemiarajoitteista johtuen oli hankittava uusi
tietotekniikkasovellus, jotta kokouksia ja neuvonpitoja kyettiin
pitämään etänä. Samalla saatiin käyttöön vakaampi,
turvallisempi ja nykyaikaisempi sähköposti.
Helsingin Reservin Sanomien kiltapalstalle laadittiin tiedotteet
killan toiminnasta jokaiseen numeroon. Jäsenille lähetettiin
yhdeksän sähköpostitiedotetta.

Helsinki 16.1.2022

Johtokunta
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