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1. 
Toiminnan painopistealueet 
 

Vuoden toimintaan vaikutti edelleen COVID-19 sekä uutena 
Venäjän jatkama hyökkäys Ukrainaan. Santahaminan 
varuskunta-alue siirtyi tehostettuun valvontaan, mistä johtuen 
mm Perinnetalon käytössä oli merkittäviä rajoitteita, kuten 
muussakin liikkumisessa Santahaminassa. 
 
Kotisivujen aktiivisella käytöllä pystyttiin ylläpitämään killan 
toimintaa pandemiarajoitteiden vaikeuttaessa fyysistä 
kokoontumista edelleen varsinkin alkuvuoden ja kevään osalta. 
Eri toimintatapahtumia saatiin järjestettyä kuitenkin enemmän 
edellisvuoteen verrattuna tavoitteen mukaisesti. Kuva-albumi-
toiminto on saanut varsin hyvän huomion. Suuri osa kotisivuilla 
kävijöistä tutustuu kuviin ja historiaosuuksiin.  
 
Toinen painopistealue killan toiminnassa oli Pääkaupungin 
Autojoukkojen sekä Killan historiantutkimus. Marko Maaluodon 
tekemä tutkimustyö on hyvin aikataulussaan. Killan 
toimituskunta on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa 
ohjaamaan omalta osaltaan toimintaa. Tutkimustyön tuloksena 
syntyvän kirjan taittotyö on tilattu. 
 
Kilta asetti lippunsa kantajana kiltaveli Keijo Väisänen 
valtakunnalliseen puolustusvoimien lippujuhlan paraatiin 
Helsingissä. 
 
Kaartin Jääkärirykmenttiin ja erityisesti Kuljetuskomppaniaan 
ylläpidettiin yhteyttä niin sähköposteilla kuin tapaamisyhteyksillä. 
Yhteistoimintaa on kuvattu tarkemmin varusmiestoiminnan 
yhteydessä. 
 
Yhtenä vuoden 2022 toimintasuunnitelman tavoitteista 
yhteistoimintaa ja yhteydenpitoa Autolinnan toimijoiden kanssa 
on toteutettu edelleen pandemiarajoitteiden vuoksi lähinnä 
ravintolatoiminnan, kaupan ja hengellisten toimijoiden kanssa.  
 
Aktiivinen jäsenhankinta ja talouden turvaaminen jatkui. Saimme 
13 uutta jäsentä sekä kaksi uutta killan tukijaa. Kilta piti 
tavoitteensa kolmanneksi suurimpana autojoukkojen 
paikalliskiltana.  
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2. 
Jäsenistö 

 
Kiltaan kuului toimintavuoden päättyessä 155 jäsentä, joista 
kunniajäseniä on 4, varsinaisia jäseniä 135, perhejäseniä 7, 
ainaisjäseniä 8 ja kannattajajäseniä 1. Kiltaan liittyi 13 uutta 
jäsentä. Kiltaveli Jussi Ruohonen nukkui pois ja lisäksi 2 jäsentä 
on eronnut omalla ilmoituksellaan.  

 
3. 
Hallinto 
 

Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana viisi (5) 
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 valitettavasti edellisvuoden tapaan 
oleellisesti COVID-19 pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset. 
Rajoituksista huolimatta killassa kyettiin järjestämään pääosa 
suunnitelluista jäsenretkistä ja toiminnoista, mutta 
osanottajamäärää jouduttiin rajaamaan.  
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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. Pandemia-
rajoituksista johtuen perinteinen juhla-ateria nautittiin 
vapaamuotoisena pienenä tilaisuutena.  
 
Vuosikokousten yhteydessä oli esitelmät.  
 
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserien läheisten päiviä ei 
järjestetty, mutta jo muutamia vuosia ideoituna tutustuminen 
Kaartin Jääkärirykmentin kuljetustoimialaan saatiin 
onnistumaan. Tilaisuus keräsi lähes rajoitetun maksimimäärän 
(30) osallistujia muutaman jouduttua jäämään pois viime 
hetkellä. 
 
Santahaminan ampumaratojen käyttöä on saatu jatkettua lähes 
aiempien vuosien tapaan Santahaminan valmiuden 
tehostamisesta huolimatta. 
 
Eräitä vuoden toiminnan painopisteitä: 
 
14.12.2022 
SAAPUMISERÄN I/2022 RESERVIIN SIIRTO. 
 
Killalla oli ilo palkita Kaartin Jääkärirykmentin I/2022 
saapumiserän paras sotilaskuljettaja korpraali Saku 
Frilander reserviinsiirtojuhlassa 14. joulukuuta 
Automiesristillä, asiaankuuluvin kunniakirjoin ja 
nimilaatalla sotilaskodin seinällä olevaan kunniatauluun.  
 
6.12.2022 
ITSENÄISYYSPÄIVÄN PERINTEINEN KAHVITILAISUUS 6.12. 
SANTAHAMINASSA PERINNETALOLLA 
 
Kaartin Jääkärirykmentin killan organisoimaan 
itsenäisyyspäivän perinteiseen kahvitilaisuuteen 
Santahaminan Perinnetalolla osallistui mukavasti kiltalaisia 
reilu kolmekymmentä henkeä. Autojoukkojen Helsingin 
kiltalaiset olivat hyvin edustettuna. Mukava lämmin 
henkinen tilaisuus Korona- vuosien jälkeen. 
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30.11.2022 
JÄSENPÄIVÄN LOUNASTILAISUUS TALVISODAN 
HENGESSÄ 
 
Vietimme joulun alus ajan yhteisen lounaan, jossa 
muisteltiin myös talvisodan alkamista. Tänä jouluna 
vihollinen oli sama, mutta maa eri. Voimia ukrainalaisille. 
Kaikesta huolimatta toivotettiin joulun odotusta ja 
hiljentymistä. 
 
13.10.2022 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA ESITELMÄ 
 
Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.10.2022 
alkaen klo 17.30 Maanpuolustusjärjestöjen talon 
auditoriossa, Döbelninkatu 2, Helsingissä. Kiltalaisia oli 
runsaasti mukana, kiitos. 
Kokouksen ja kahvituksen jälkeen kiltaveli Erkki Hakala piti 
mielenkiintoisen esitelmän vapaaehtoisesta 
meripelastuksesta. Saimme kuulla, miten sitoutunutta 
vapaaehtoistyöntekijät ovat ja miten sydämellä hommat 
hoituvat. Purjehduskaudella sattuu ja tapahtuu. Toivotaan, 
että valtiovallan muutokset toiminnan rahoituksessa 
johtavat vähintään yhtä hyvään lopputulokseen kuin 
aiemmin on ollut. 
 
29.9.2022 
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KULJETUSTOIMIALAAN 
TUTUSTUMINEN  
 
Autojoukkojen Helsingin kiltalaiset tutustuivat Kaartin 
Jääkärirykmentin kuljetustoimialaan 29.9. klo 12.00-16.00. 
Pieni tihkusade ei haitannut. Tilaisuus aloitettiin yhteisellä 
hernerokkalounaalla. 29 kiltasisarta- ja -veljeä saivat 
rykmentin kuljetusupseerin johdolla kattavan tietopaketin, 
jolla voitiin päivittää tietojamme nykypäivään. No vanhoja 
hyviä käytänteitä toki on edelleen käytössä. Pääsimme 
tutustumaan myös uusimpaan ajoneuvokalustoon ihan 
käytännön koeajeluna. Tilaisuus päättyi killan tarjoamaan 
munkkikahviin Sotilaskodissa.  
 
 
 
 
 



AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA RY 6 (10) 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2022 
 
 

                                                    
www.ajhk.fi                                        www.ajhk.fi  
 

 

13.9.2022. SAAPUMISERÄN I/2022 RESERVIIN SIIRTO. 
 
Killalla oli ilo palkita Kaartin Jääkärirykmentin I/2022 
saapumiserän paras sotilaspoliisikuljettaja korpraali Otto 
Riihiviita reserviinsiirtojuhlassa 13.9.22 Automiesristillä, 
kunniakirjoilla ja nimilaatalla sotilaskodin seinällä olevaan 
kunniatauluun.  
 
16.7.2022 HAMINA-TATTOO 
SOTILASMUSIIKKITAPAHTUMA 
 
Autojoukkojen Helsingin killan jäseniä osallistui 
toistakymmentä Kaartin Jääkärirykmentin killan johtamaan 
retkeen Haminassa. Linja-autollinen kiltalaisia pääsi 
nauttimaan jälleen monipuolisesta marssishow- 
tapahtumasta. Suomen puolustusvoimien 
Rakuunasoittokunnan, Laivaston soittokunnan ja 
Varusmiessoittokunnan lisäksi mukana oli 
sotilassoittokuntia Saksasta, Alankomaista, Iso-
Britanniasta sekä Trinidad ja Tobagosta. Rummut pärisivät 
rytmikkäästi ja torvet soivat kuuluvasti. Rytmejä oli laidasta 
laitaan, mutta kaikki oikeassa. Varusmiessoittokunnan 
kivääriryhmä sai ansaitut aplodit suorituksestaan. 
Rynnäkkökiväärien käsittelyä oli harjoiteltu ja varma esitys 
elävöitti soittokunnan kokonaisuutta näyttävästi.  
 
AUTOMIESTEN JA -NAISTEN AMPUMAKILPAILU 28.6. 
 
Perinteinen Automiesten- ja -naisten 
pistooliampumakilpailu ( 10 ls ) pidettiin helteisessä säässä 
28.6.2022 Santahaminan pistooliampumaradalla. Kilpailun 
kolme parasta: 
1. Ari Nyholm 88 pistettä 
2. Timo Koukkari 85 pistettä 
3. Harri Heikkonen 82 pistettä 
 
21.6.2022 TUTUTUSTUMINEN TERVEYDEN- JA 
HYVINVOINNIN LAITOKSEEN (THL) 
 
Osoitteessa Mannerheimintie 166 sijaitsee laitos, jonka 
porttien sisäpuolella harva on käynyt. 21.6.iltapäivälla 
pääsimme tutustumaan alueella sijaitsevaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokseen. Laitos koostuu viidestä yksiköstä, 
jossa työntekijöitä on yli 1000 pääpaikan ollessa 
Helsingissä. 
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Pullakahvista nauttien saimme tietoiskun laitoksen 
organisaatiosta ja tehtävistä. THL on laitos, jossa on 
ympärivuorokautinen päivystys. Hiljalleen hiipuva korona 
oli myös aiheena. Paljon tehdään kotitestejä, jotka eivät näy 
tilastoissa. Tartuntojen määrän sijaan onkin syytä seurata 
sairaalassa olijoita, joiden määrä on laskussa, meille 
kerrottiin. 
 
15.6.2022 RESERVIINSIIRTOJUHLA 
 
Saapumiserän II/2021 reserviinsiirtojuhlassa palkittiin 
korpraali Eemil Oinas parhaana sotilaskuljettajana AJKL:n 
myöntämällä Automiesristillä ja kunniakirjalla. Lisäksi 
Autojoukkojen Helsingin Kilta onnitteli adressilla ja 
nimilaatalla kunniatauluun.  
 
4.6.2022 PUOLUSTUSVOIMIEN LIPPUJUHLAN PARAATI 
 
Killan lippu oli mukana Puolustusvoimien lippujuhlan 
4.6.2022 paraatissa Helsingissä. Lipun kantajana oli Keijo 
Väisänen. AJHK:n kiltaveli Markku Partanen avusti 
vapaaehtoista maanpuolustusjärjestöä, jonka lipunkantaja 
sairastui viime hetkillä. AJHK:n jäsen ja Helsingin 
Reserviupseerien Autokerhon jäsen Harri Heikkonen kantoi 
Autokerhon lippua. Autokiltalaiset olivat hyvin edustettuna.  
 
26.5.2022 
TUTUSTUMINEN KILLAN AMMUNTOIHIN 
(PISTOOLIAMMUNTA) JA OHJEIDEN KERTAAMINEN 24.5. 
 
Vihdoin päästiin avaamaan kevätkauden ammunnat 24.5. 
Paikalle saapui 12 innokasta ruudin polttajaa. Osa 
kokeneempia ja osa aloittelee ampumaharrastustaan. 
Aluksi kerrattiin radan säännöt ja ammunnan perusasiat. 
Aurinkoinen sää kruunasi tapahtuman. 
 
21.5.2022 
TUTUSTUMINEN AJONEUVOHARRASTUSTOIMINTAAN  
 
Kilta järjesti tutustumisen ajoneuvoharrastustoimintaan 
Rajamäellä. Kyösti ”Cössi” Haili entisöi työn ohella 
harrastustoimintana vaativiakin ajoneuvojen entisöintitöitä. 
Nyt pääsimme tutustumaan oikeaan alan tekijään. Hänen ja 
hänen perheensä autoharrastus on astetta vakavampaa 
upeaa ammattitasoa. Arvokasta historian tallennustyötä 
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jälkipolvillekin. Olihan mahtava kokoelma ensiluokkaisia 
biilejä. Tälläkin hetkellä on meneillään yhden auton 
entisöintityö, johon päästiin tutustumaan. Olihan hieno 
päivä myös sään puolesta. Kilta kiittää mahdollisuudesta 
päästä tutustumaan.  
 
 
6.5.2022 
KILLAN JÄSENPÄIVÄN SAUNOMINEN SANTAHAMINASSA  
 
Killan jäsenpäivää vietettiin kiireettömän saunomisen 
merkeissä Santahaminassa Villen saunalla. Saunan 
lämmöstä nautti 15 kiltalaista päivän aikana. Aurinko paistoi 
ja oli kevään lämpimin päivä. Oli mukavaa. 
 
16.3.2022 SAAPUMISERÄN II/2021 RESERVIIN SIIRTO 
 
Killalla oli ilo palkita Kaartin Jääkärirykmentin 
saapumiserän paras sotilaspoliisikuljettaja 16.3.2022 
reserviinsiirtojuhlassa, joka jouduttiin edelleen viettämään 
pandemiasta johtuen vain joukko-osaston henkilöstön 
kesken. II/2021 saapumiserän parhaaksi 
sotilaspoliisikuljettajaksi taisteli kaartinjääkäri Karlo 
Westerlund.  
  
10.3.2022 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 
 
Killan sääntömääräinen kevätkokous kokosi 22 kiltalaista 
hyväksymään vuoden 2021 toiminnan. 
Maanpuolustusjärjestöjen talon auditorio sopi 
tarkoitukseen hyvin. Kokouksen jälkeen turvallisuusjohtaja 
perehdytti meidät Valtioneuvoston moninaisiin 
turvallisuusjärjestelyihin - luonnollisesti tiedon sallimissa 
puitteissa.  
 
20.1.2022 
AUTOJOUKKOJEN PERINNEPÄIVÄ 
 
Autojoukkojen perinnepäivää vietettiin 20.1.2022. Laskimme 
seppeleet Hietaniemen hautausmaalla yhdessä Kaartin 
Pataljoonan sekä Autopataljoonan wanhojen edustajien 
kanssa. Kunniapuheenjohtaja Leo R Laineen, Suomen 
Marsalkka Mannerheimin, kunniajäsen presidentti 
Kekkosen haudat ja Sankariristi saivat seppeleensä kylmän 
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räntäsateen piiskatessa joukkoa. Kaartin Jääkärirykmentin 
Kuljetuskomppanian varusmiehistä muodostettu 
kunniavartiosto seisoi ryhdikkäästi tuoden näin tilaisuuteen 
lisää arvokkuutta. Pandemiasta johtuvana 
varotoimenpiteenä juhlalounastilaisuutta ei järjestetty.  
 

 
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 
myös nimilaatan kunniatauluihin, jotka sijaitsevat Santahaminan 
sotilaskodissa.  
 
Maastoajokurssien parhaat saivat killan vuonna 2019 käyttöön 
ottaman mitalin. 
 

 
5. Killan varainhankinta  
 

Autojoukkojen Helsingin killan toimintaa ovat tukeneet 
taloudellisesti seuraavat yritykset ja yhteisöt: 
 
FORD-säätiö 
 
Auto-Kehä Oy Lohja (uusi) 
Karjaan Kuorma-Autokeskus (uusi) 
Rahtikeskus 
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Automor 
Lohjan Autokeskus 
Lohjan Autopalvelu 
Autotalo Lohja 
Rekkahuolto Tuusula 
PP-Auto 
Plastex 
Vihdin Hinauspalvelu 
Kuljetus Oy Oksanen 
 
Suurkiitokset tukijoillemme. 
 
Killan tukija Oy Plastex Ab lahjoitti lisäksi Kuljetuskomppania 
varusmiesten palkitsemiseksi hyvistä suorituksista 5 
polttoainekanisteria. 
 

6. 
Huomionosoitukset  

 
Kilta on perinteisesti huomioinut jäsenistönsä merkkipäivät 
onnitteluin killan omalla onnitteluadressilla.  
 

7. 
Tiedotustoiminta  
 

Killan kotisivut ovat jatkuvassa käytössä ja toimivat hyvänä 
informaatiolähteenä. Erityisesti kuvat, historia, varusmiesten 
palkitseminen sekä ajankohtaiset asiat- sivut kiinnostavat. 
Kotisivuilla on rekisteröityjä käyntejä sivujen uudistamisen 
jälkeen 6.10.2017 yli 520 000. Kiireisimpänä päivänä 30.8.2022 
käyntejä oli 3032. 
 
Helsingin Reservin Sanomien kiltapalstalle laadittiin tiedotteet 
killan toiminnasta jokaiseen numeroon. Jäsenille lähetettiin viisi 
varsinaista sähköpostitiedotetta sekä saman verran pienempiä 
tiedotteita tapahtumista. 
 
Uutena killan toiminnan markkinointimateriaalina kohdennettuna 
myös painokkaammin nuorisolle painettiin mainosesite. Tätä on 
jaettu mm Kuljetuskomppaniaan ja ravintola Kaartiin. Esitteen 
käyttöä tullaan laajentamaan. 
 
Helsinki 18.2.2023 
 
Johtokunta 


