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AUTOJOUKKOJEN
OULUN KILTA RY
22.2.2012
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
1. JOHDANTO
Vuosi 2011 oli Killan 46. toimintavuosi.
Killan toiminta on tapahtunut vahvistettujen sääntöjen puitteissa, joista tärkeimpänä
tavoitteena on ollut killan toimintaperiaatteiden toteuttaminen.
2. TOIMIHENKILÖT
2.1. Johtokunta 2011
Aulis Hannula
Mauno Vähälä
Mika Pussila
Erkki Kärnä
Jukka Mustalahti
Ari Hautaniemi
Martti Jäppinen
Matti Karppinen
Pentti Ikonen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
taloudenhoitaja
sihteeri

2.2. Toiminnantarkastajat
Teuvo Koskela
Matti Pehkonen
3. KOKOUKSET
Vuosikokouksia on pidetty kaksi kappaletta, kevät- ja syyskokous ja niistä
on kertynyt pöytäkirja pykäliä yhteensä 24 kappaletta.
Johtokunta on kokoontunut virallisesti 5 kertaa, joista on kertynyt pöytäkirja
pykäliä 38 kappaletta. Ns. epävirallisia kokouksia ei ole kirjattu.
Kiltatapahtumia vuonna 2011 on ollut 12 kertaa (sisältää kevät- ja syyskokoukset)
4. JÄSENISTÖ
Jäsenmaksun suuruus oli 25,- euroa ja ainaisjäsenmaksu 250,- euroa.
Killalla on ollut 102 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, 48 ainaisjäsentä ja
kunniajäseniä kaiken kaikkiaan 9 joista elossa 5. Yhteensä 150 jäsentä.
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5. EDUSTUKSET
Aulis Hannula on osallistunut AJKL:n hallituksen kokoukseen Kouvolassa
26.02.2011
AJKL:n vuosikokous oli Kymeenlaakson Killan 40-vuotisjuhlan yhteydessä Karjalan
Prikaatin autohallilla 26.02.2011. Puheenjohtaja edusti sekä juhlassa että
vuosikokouksessa kiltaa.
AJKL:n hallituksessa on ollut A. Hannula ja varamiehenään A. Hautaniemi
6. HUOMIONOSOITUKSET
Huomioitu Kiltaveljiä v-2011:
Kärnä Erkki 70v
10.5.2011
Polojärvi Antti 70v
29.5.2011
Leskelä Toivo 70v
24.10.2011
Lammela Mauno 70v
13.01.2011
Huhanantti Heikki 60v
7.11.2011
Tarvainen Antti 50v
25.1.2011
Nisula Pekka 50v
8.5.2011
Hirsilä Kimmo 50v
2.7.2011
Marjamäki Timo 50v
15.10.2011
Kärkkäinen Hannu 60v
4.11.2008

kunniajäsen
viiri
kunniakirja
kunniakirja
kunniakirja
viiri
viiri
kunniakirja
viiri
hopeinen rintamerkki

Huomionosoitukset vierailuilla:
Huomionosoitukset muille, kuin killan henkilöille:
Järvilehto Matti
27.10.2011 AJK:n lasirilla nro 87
Järvilehto Matti on ollut mukana Killan toiminnassa veneensä esittelyissä ja
Järvilehto piti myös esitelmän ravintorasvoista Killan syyskokouksessa.
7. TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenistölle on lähetetty jäsentiedote kaksi kertaa.
8. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Tuloslaskelma ja tase on eritelty liitteessä.
Tili on Oulun Osuuspankissa.
9. TOIMINTA
Kiltailloissa on käsitelty erilaisia ajankohtaisia asioita seuraavasti:
27.1.

Kiltailta Hiukkavaarassa Paviljongilla. Esitelmän piti MPKy:n toiminnanjohtaja Timo
Kesäläinen. Ohessa myös kahvitarjoilu. Jäseniä paikalla 25
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24.2.

Killan kevätkokous. Vähälä Yhtiöiden tiloissa Oulussa.
Vähälä Yhtiöiden puolesta esittelyn piti Kiltaveljemme Mauno Vähälä.
Vähälä Yhtiöt tarjosi kahvit ja suupalat. Jäseniä paikalla 32
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18.-20.3.

Maastoliikenne koulutustapahtuma Maijanlammella on jo perinne. Koulutuksen
onnistumisen mahdollisti jälleen kerran Ojan Rauta, josta saimme koulutuskäyttöön
sekä moottorikelkkoja, että myös ruokahuollon lauantaipäivänä. Tällä kertaa mukana
oli 14 henkilöä. Muutama yhteensattuma karsi osallistujia. Säät suosi viikonloppua ja
selvisimme ilman kommelluksia.

25.-26.5.

Tutustuminen Talvivaaran kaivokselle oli mielenkiintoinen tapahtuma. Matkalle lähti
kiltalaisia ja heidän puolisoitaan yhteensä 23. Hämmästelimme valtavaa rakennusten
ja louhosten suuruutta, sekä sitä miten nykytekniikalla malmia rikastetaan. Myös se,
miten nopeassa aikataulussa kaikki on tapahtunut. Eikä suinkaan huomiotta jääneet
valtavat maansiirtoautot, joita näköjään myös hennot naiset saivat sujuvasti
liikkumaan.
Tämän jälkeen siirryimme Kiannan Kuohuihin, tosin vain sisätiloihin majoittumaan
sekä nauttimaan maukas illallinen.
Seuraavana aamuna starttasimme kohti Raatteen tien kuuluja taistelupaikkoja, joita
meille esitteli erinomainen opas Erkki Pullinen. Hän on myös suunnitellut
Raatteenportin muistomerkin. Talvisodan alkutapahtumia kuunnellessa tuli vahva
tunne, miten kohtalo on kertaheitolla kääntänyt arkielämän päälaelleen, miten pienestä
kaikki on ollut kiinni. Kaikki kunnia heille jotka sen tekivät.

Heinäkuu

Kiltaveli Jussi Kuukasjärvi osallistui Kainuun Pelastuslaitoksen järjestämään
harjoitukseen, jossa hän ansiokkaasti hoiti muonituksen killan soppatykin avulla.

24.8.

Merellinen Kilta tapahtuma puolisoineen Röytässä. Kiltaveljemme Matti Pehkonen
järjesti jälleen hienon tapahtuman Röytässä. Järvilehdon Matin johdolla kävimme
purjehtimassa Matin hienolla katamaraanilla, taistellen olemattomia tuulia vastaan.
Ilma oli tyyni, mutta hieno. Retki Röyttään on ollut kysytty, joten otamme tapahtuman
jokavuotiseen toiminta kalenteriin. Jäseniä puolisoineen oli paikalla 19

22.9.

Syyskauden avajaiset vietimme Valkeisen saunalla syöden periteistä hernekeittoa
omasta soppatykistämme. Jäseniä paikalla 21

30.8.-2.9.

Maastoliikennekoulutus sai uuden ulottuvuuden mönkijäkoulutuksen muodossa.
Koulutuksessa perehdyttiin lainsäädäntöön, rakenteeseen, tyypillisimpiin
onnettomuusriskeihin ja tietysti ajoharjoitteluun, myös vaativassa maastossa.
Tietysti myös ajoneuvon pelastaminen esim. suosta tuli tutuksi. Tämä
koulutustapahtuma oli mahdollista hyvän yhteistyötahon, elikkä Ojan Raudan ja
Hintsalan Lassen ansiosta. Suuret kiitokset myös kahdelle kouluttajalle, Lassen lisäksi
Markus Aholle ja Jari Pakariselle. Kurssille osallistui 13 henkilöä.

15.10

Kilta osallistui kahden miehen voimin talvirenkaiden vaihto-operaatioon,
joka suoritettiin yhdessä LC- Kiimingin kanssa Kuljetusliike Eskolan hallissa.
Renkaita vaihdettiin yli 20 ajoneuvoon. Vapaaehtoinen maksu meni nuorisotyön
tukemiseen.
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27.10.

Killan syyskokous pidettiin Vähälä Yhtiöiden tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömuutosasioita, sekä sääntöjen edellyttämät asiat.
Vähälä Yhtiöiden puolesta Kari Impiö toivotti kokousväen puolisoineen tervetulleeksi
ja tarjosi Yhtiön puolesta kahvia ja purtavaa.
Matti Järvilehto piti kattavan esitelmän ravintorasvoista, esitelmä oli niin
mielenkiintoinen, että se olisi jatkunut loputtomiin. Mukana Järvilehtoa oli
kuulemassa myös puolisot, jotka olivat erittäin kiinnostuneita aiheesta.
Jäseniä paikalla puolisoineen 35

24.11.

Vierailu Vianor rengasliikkeessä, jossa tutustuttiin rengashotellin saloihin ja tietenkin
ajoneuvojen renkaiden uusimpiin malleihin. Vianor tarjosi kahvit ja pullat.
Innokkaita jäseniä mukana oli 16

16.12.

Perinteinen pikkujoulu pidettiin Jäälin Majalla, tutussa paikassa
Tarjolla oli taas erinomainen ja monipuolinen jouluruoka. Meitä
kiltalaisia oli paikalla monien yhteensattumien vuoksi vähemmän kuin muina vuosina
( 15 h ). Tunnelma oli kuitenkin lämmin ja rento, joka lienee pääasia.
Johtokunnan puolesta Oulussa 22.2.2012

Aulis Hannula, pj

Ari Hautaniemi, sihteeri

