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HELSINKI 
 
JÄSENTIEDOTE 1/2022 
 
 
 
Tervehdys Autojoukkojen Helsingin killan jäsen. 
 
 
 
TUTUSTUMINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN LAITOKSEEN (THL)  

 

Killan järjestämä tutustumistapahtuma Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitokseen (THL) 

8.2.2022 joudutaan siirtämään pandemiarajoitteiden takia. Ilmoitamme uuden 

ajankohdan myöhemmin. 

 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 10.3.2022 KLO 17.30 

 

Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään 10.3.2022 klo 17.30. Paikkana on 

Maanpuolustusjärjestöjen talon auditorio, Döbelninkatu 2, Helsinki (kulku Töölöntorinkadun 

puolelta kulmaovesta). Käsitellään Killan säännöissä mainitut asiat.  

Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 on toimintasuunnitelman mukainen ajankohtainen ja 

mielenkiintoinen esitelmä Valtioneuvoston turvallisuustoiminnasta. Kokouksen yhteydessä on  

kahvitus. Kahvituksesta johtuen pyydämme ennakkoilmoittautumisen 8.3. mennessä 

toimisto@ajhk.fi tai numeroon 0405643295, kiitos. Kokoukseen ( ei esitelmään) voi osallistua 

myös etäsovelluksella. Ilmoita myös tästä sähköpostilla 8.3. mennessä, niin lähetämme 

osallistumislinkin. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhteydessä. TERVETULOA.  

 

TUTUSTUMINEN KILLAN AMMUNTOIHIN (PISTOOLIAMMUNTA) JA 

OHJEIDEN KERTAAMINEN  

 

Kilta järjestää maalis- ja huhtikuussa killan pistooliammuntoihin tutustumisen 

Santahaminassa ja ohjeiden kertaamisen. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 

myöhemmin, kun Santahaminan ampumaratojen ratavuorot selviävät. Omat aseet ja 

omat patruunat. Tilaisuudessa on mahdollisuus ampua myös 2:lla koulutusaseella. 

Patruunat maksavat 0,25 € kpl ( 20 patr =5,00 euroa). 

 
TUTUSTUMINEN UUDENMAAN PRIKAATIIN DRAGSVIKIIN 

 
Kilta valmistelee tutustumisretkeä Uudenmaan Prikaatiin ja sen toimintaan. Retki on 

tarkoitus järjestää (alku)kesän aikana. Retken ajankohta selvinnee huhtikuun aikana 

pandemiarajoitteista johtuen. Kilta järjestää edullisen bussikuljetuksen ja 

lounasmahdollisuuden. Asiasta tarkemmin myöhemmin. 

 
JÄSENMAKSUT v. 2022 JA MAHDOLLINEN TOIMINTATURVA 
 
Muistutus Autojoukkojen Helsingin killan ampumavakuutuksesta. Killan 
jäsenmaksuun sisältyy ampumavakuutus, MUTTA tämä vakuutus on 
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HELSINKI 
voimassa vain killan järjestämissä ampumatapahtumissa. Helmikuun alussa 
saapuvan jäsenmaksulaskun yhteydessä on mahdollisuus maksaa myös 
vapaaehtoinen laajempi toimintaturvamaksu, joka on 25 euroa. Tämä maksu 
pitää sisällään myös muiden reserviläisjärjestöjen järjestämät 
ampumatapahtumat sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteiset 
tapahtumat, joissa vaaditaan vakuutusturva. Toimintaturvamaksu sisältää 
ampumavakuutuksen ja muovisen Plusjäsenkortin. 
 
Vuoden 2022 kiltalaisten jäsenmaksulaskulta löytyvät seuraavat 
jäsenmaksuvaihtoehdot: 
 
1. Pelkkä jäsenmaksu (= kiltakohtainen) 
2. Jäsenmaksu+Reserviläinen-lehti XX € + 8,50 € 
3. Jäsenmaksu+toimintaturva XX € + 25,00 € 
4. Jäsenmaksu+Reserviläinen+toimintaturva XX € + 8,50 e + 25,00 € 
 
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenmaksuun sisältyy Helsingin Reservin 
Sanomat (paperi ja digi) ja Maanpuolustaja-lehti.  
 
Jäsenmaksua maksettaessa on käytettävä ehdottomasti viitenumeroa! Jos 
viitenumeroa ei käytetä, ei jäsenmaksu ja toimintaturvamaksu kirjaudu 
jäsenrekisteriin eikä toimintaturvamaksu ole silloin voimassa. 
Maanpuolustuskiltojen Liiton jäsensihteeri Anna Mutanen hallinnoi 
jäsenmaksuja. Epäselvissä tilanteissa voit tarkistaa toimintaturvavakuu- 
tuksen tilanteen olemalla häneen yhteydessä: jasenasiat@mpkl.fi tai p. (09) 
4056 2010 (klo 10-14) 
 
 
 
Turvallisia ajokilometrejä ja pysytään terveenä. 
 
 
 
Autojoukkojen Helsingin killan johtokunta 
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