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HELSINKI 

 
JÄSENTIEDOTE 6/2021 
 
Tervehdys Autojoukkojen Helsingin killan jäsen. 
 
 
SANTAHAMINAN AMPUMAVUOROT 
 
Pandemia-rajoituksista johtuen ampumaratavuoroja ei toistaiseksi jaeta viranomaistoiminnan 
ulkopuolelle Santahaminan ampumaradoille. Tiedotamme heti killan kotisivuilla ja sähköpostilla 
kun saamme lisätietoa. 
 
AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN UUSI JÄSENTUOTE 
 
Näin COVID-19 pandemia-ajan piristykseksi otettiin käyttöön uusi jäsentuote. Kiltaveli Olli 
Savolaisen ideoimana suunniteltiin killan jäsentarra. Se on pyöreä, halkaisija 10 cm ja osittain 
läpinäkyvä. Niitä on kiinnitystavaltaan kahta eri versiota. Liimapinta on joko etu- tai taustapuolella. 
Esimerkiksi toisen voi asentaa auton lasin sisäpuolelle suojaan ja toisella voi merkitä perävaununsa. 
Hinta on 2 euroa/kpl. Jäsentarrojen kuvat ohessa. Jäsentarrat löytyvät killan kotisivuilta 
jäsentuotteiden kohdalta. Sieltä löytyy myös ohjeet tilaamiseen. Ei kun ostamaan - useampiakin!  
 
KILLAN TUTKIMUSHANKE ETENEE AIKATAULUSSA 
 
Killan tutkimushanke ja eräänä sen tuloksena syntyvä vakavasti otettava historiateos 
”Autojoukot Helsingissä ja Autojoukkojen Helsingin kilta”, etenee hyvää vauhtia. 
Hanke ja sen pohjalta laadittu teos on valmis Killan 60- vuotisjuhliin mennessä 2024. 
Kirja on historiallinen katsaus armeijan autojoukkojen toiminnasta Helsingissä aina 
sen perustamisesta vuodesta 1919 lähtien nykypäivään saakka liittäen mukaan tiiviisti 
kiltamme ja sen toiminnan kuvin ja sanoin. Majuri Marko Maaluodon tutkimukset 
ovat edenneet nyt Talvisodan syttymiseen saakka.  
 
Kiitos erityisesti kiltamme taloudellisten tukijoiden jo pitkään haaveena ollut 
tutkimushanke voidaan nyt toteuttaa. Kiitos kuuluu myös pitkäaikaisille jäsenille, 
jotka ovat ponnistelleet vuosia yhteisen hyvän eteen. Kiitos myös uudemmille 
jäsenille, jotka haluavat olla mukana hyvähenkisessä auto,- kuljetus,- ja liikennealan 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen erikoiskillan toiminnassa.   
 
Historiateos tullaan jakamaan killan jäsenille jäsenpalveluna ilman erityismaksua. 
Lisäksi on tarkoitus myydä kirjaa killan toiminnan tukemiseksi. Teos ilmestyy myös 
digitaalisen apainoksena. 
 
JÄSENMAKSUT 
 
Joitakin jäsenmaksuja on vielä maksamatta. Maanpuolustuskiltojen Liitto lähettää 
maksumuistutuksen lähipäivinä, jolla voi korjata asian. Kannustamme säilyttämään jäsenyyden ja 
näin tukemaan oman kiltasi toimintaa. Jäsenmäärämme on kasvanut vähitellen jo useita vuosia. 
Pidetään positiivinen kehitys yllä. 
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Autojoukkojen Helsingin kilta - Vahvasti nykyajassa - Autopataljoonan ja 
Autolinnan perinteiden vaalija. 
 
 
 
 
 
Autojoukkojen Helsingin killan johtokunta 


