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HELSINKI 
 
JÄSENTIEDOTE 1/2023 
 
 
 
Tervehdys Autojoukkojen Helsingin killan jäsen. 
 
 
AUTOJOUKKOJEN PERINNEPÄIVÄ 20.1.2023 
 
Vuoden toiminta aloitetaan perinteiseen tapaan heti, eikä hetken päästä. 
Autojoukkojen perinnepäivää vietetään 20.1.2023. Laskemme seppeleet 
Hietaniemen hautausmaalla yhdessä Kaartin Pataljoonan edustajien kanssa 
klo 12.30  (kokoontuminen klo 12.20 mennessä kappelin sisäpihalla). Kaartin 
Jääkärirykmentin Kuljetuskomppanian varusmiesosasto toteuttaa 
kunniavartiot. Seppeleiden laskutilaisuuden jälkeen kokoonnumme Autolinnan 
ravintola Kaartiin omakustanteiselle lounaalle klo 13.15. Kilta tarjoaa 
alkumaljan. Ravintolassa on varattu oma väljä tila. Ilmoittaudu 17.1. 
mennessä toimisto@ajhk.fi tai numeroon 0405643295. Luonnollisesti voit 
halutessasi liittyä mukaan suoraan lounaalle. Tumma puku (paraatipuku) 
ja kunniamerkit. Tervetuloa. 
 
 
JÄSENMAKSUT v. 2023 JA MAHDOLLINEN TOIMINTATURVA 
 
Muistutus Autojoukkojen Helsingin killan jäsenmaksusta ja 
ampumavakuutuksesta. Killan jäsenmaksuun sisältyy ampumavakuutus, 
MUTTA tämä vakuutus on voimassa vain killan järjestämissä 
ampumatapahtumissa. Helmikuun alussa saapuvan jäsenmaksun 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.  
 
Vuoden 2023 kiltalaisten jäsenmaksulaskulta löytyvät seuraavat 
jäsenmaksuvaihtoehdot: 
 
1. Pelkkä jäsenmaksu (kiltakohtainen) 

• Autojoukkojen Helsingin kilta varsinainen jäsen 27,00 e 

• perhejäsen 16,00 e  
o perheessä varsinainen jäsen 
o ei sisällä Helsingin Reservin Sanomia 

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 varsinaisen jäsenen maksuun sisältyy 
Helsingin Reservin Sanomat (paperi ja digi) ja Maanpuolustaja-lehti.  

http://www.ajhk.fi/
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Kiltojen jäsenmaksulasku lähetetään liittojen jäsenrekisteristä vuoden alussa. 
Liitto tulouttaa saapuneet jäsenmaksut Killoille ja näin varmistat oman kiltasi 
toiminnan. Pyydämme, että maksat killan jäsenmaksun eräpäivään mennessä 
turhien maksumuistutusten välttämiseksi (muistutuksista on myös kuluja 
killalle) Huom.! Muista tarkistaa ja päivittää osoitetietosi jäsenrekisteriin! 
Jäsenrekisteriasioissa voit ottaa yhteyttä suoraan jäsensihteeriin Anna 
Mutaseen puh. (09) 4056 2010 (klo 10-14) tai jasenasiat@mpkl.fi  

Jäsenmaksu on maksettava eräpäivään mennessä ja maksettaessa on 
käytettävä ehdottomasti viitenumeroa. 
Jos viitenumeroa ei käytetä, ei jäsenmaksusuoritus kirjaudu jäsenrekisteriin ja 
tämä aiheuttaa turhan muistutuslaskun lähettämisen. Jäsenmaksulaskun 
oikeasta yläkulmasta voit tarkistaa, että kiltasi ja mahdollinen 
paikallisosastotietosi ovat oikein. 
Oman jäsennumerosi löydät myös jäsenmaksulaskustasi. Epäselvissä jäsen- 
ja jäsenmaksuasioissa ota ensisijaisesti yhteyttä toimisto@ajhk.fi tai 
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenvastaavaan Kai Wigren 050 465 
4088. 

 
 
 
Turvallisia ajokilometrejä ja pysytään terveenä. 
 
 
 
Autojoukkojen Helsingin killan johtokunta 
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