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HELSINKI 
 
JÄSENTIEDOTE 2/2023 
 
 
 
Tervehdys Autojoukkojen Helsingin killan jäsen. 
 
 
ESITELMÄ TIELIIKENNELAIN UUDISTUKSESTA 28.2. KLO 17.30 
 
Uusi tieliikennelaki on ollut käytössä muutaman vuoden. Kuulemme johtopäätöksiä uuden 
lain toimivuudesta. Poliisin edustaja tulee pitämään infon ja keskustelutilaisuuden 28.2. klo 
17.30 alkaen Töölön entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa Döbelninkatu 2. (käynti 
kulmaovesta Töölöntorinkadun puolelta). Kahvitus. Ilmoittaudu viimeistään 27.2. 
HUOM: Helsingin Reservin Sanomien toimintapalstan tiedotteessa oli otsikossa 
epähuomiossa väärä kellon aika. Oikea aika on siis klo 17.30. 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 10.3.2023 KLO 17.30 
 
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään 10.3.2023 klo 17.30. pitkästä aikaa 
Santahaminan Perinnetalolla. Laita päivä jo kalenteriisi. Käsitellään Killan säännöissä 
mainitut asiat sekä killan sääntömuutosesitys.   
Kokouksen yhteydessä on esitelmä Ukrainan tilanteesta. Esitelmöitsijä on alansa 
asiantuntija. Kokouksen yhteydessä on kahvitus. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen 
aikana.  
Muista ottaa henkilötodistus mukaan, koska sitä tarvitaan Santahaminan 
kulunvalvontapisteessä. Ilmoita olevasi Autojoukkojen Helsingin killan jäsen (HUOM:  
sanatarkasti killan nimi). TERVETULOA.  
 
TAIDEKOTI KIRPILÄÄN TUTUSTUMINEN 29.3. KLO 18.00 
 
Kirpilän opastettu kulttuurihenkinen taidekotivierailu on keskiviikkona 29.3. klo 
18.00. Kokoontuminen osoitteessa  
Pohjoinen-Hesperiankatu 7 klo 17.55. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta kiltalaista.  
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 24.3 saakka, mutta todennäköisesti 
henkilömäärä täyttyy jo huomattavasti ennen sitä.  
Tilaisuuden luonteen vuoksi, se halutaan pitää rajattuna pienryhmälle. Kilta 
maksaa opasmaksun. 
 
PRESIDENTTI JA EDESMENNEEN KUNNIAJÄSENEMME URHO KALEVA KEKKOSEN 
ARKISTOON TUTUSTUMINEN 18.4.  
 
Kilta tekee päiväretken presidentti Urho Kekkosen arkistoon Orimattilaan 
18.4. klo 12.00. Matkustamme tilauslinja-autolla. Lähtöpaikka on Helsingistä 
Kiasman pysäkiltä, josta jatkamme Lahden moottoritietä kohteeseen. 
Lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin. Monista järjestelyistä johtuen retki tulee 
olemaan maksullinen, mutta hinta on erittäin kiltaystävällinen. Retkeen 
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sisältyy ruokailu (omakustanne lounas) matkan aikana ja kahvitus kohteessa. 
Asiasta informoidaan tarkemmin myöhemmin. Ilmoittautumisia otetaan 
kuitenkin jo vastaan. Harvinainen mahdollisuus tutustua opastettuna arkistoon 
ja keskustella arkistonhoitajien kanssa arkiston saloista. 
 
JÄSENMAKSU v. 2023 JA MAHDOLLINEN TOIMINTATURVA 
 
Jäsenmaksuja on kilahtanut tilille jo mukavasti, kiitos. Muistutus 
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenmaksusta ja ampumavakuutuksesta. 
Killan jäsenmaksuun sisältyy ampumavakuutus, MUTTA tämä vakuutus on 
voimassa vain killan järjestämissä ampumatapahtumissa. 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.  

Kiltojen jäsenmaksulasku lähetetään liittojen jäsenrekisterista. 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 
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Autojoukkojen Helsingin killan jäsenvastaavaan Kai Wigren 050 465 
4088. 

 
 
 
Turvallisia ajokilometrejä ja pysytään terveenä. 
 
 
 
Autojoukkojen Helsingin killan johtokunta 
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