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Puheenjohtajalta 
 

Arvon jäsenet  

Kesä on ovella. Väki lähtee mökeille tai matkoille viettämään lomiaan tai vapaitaan. 

Toivottavasti emme unohda kuitenkaan ilmoittautua mm Hamina-Tattooseen tai osallistua 

esimerkiksi alokkaiden perinnekoulutuksiin tai läheistenpäiviin heinäkuussa.   

Saattaa tuntua siltä, että killan toiminta olisi lamassa, kun se ei näy missään. Lopputalven 

ja kevään aikana on kilta ollut kuitenkin varsin aktiivinen. Osallistuimme Kaartin 

Jääkärirykmentin valaan, olemme pitäneet muutamia esitelmätilaisuuksia ja pidimme 

kevätkokouksen. Kokouksen aluksi saimme päivityksen Kaartin Jääkärirykmentin tilasta 

sen uudelta komentajalta, eversti Ahti Kurviselta. Esityksen ja keskustelun jälkeen 

pidimme sääntömääräisen kevätkokouksen. Kokouksessa käsiteltiin menneen vuoden 

toimintakertomus sekä tiliasiat. Kokous hyväksyi asiat esitetyllä tavalla ja vastuuhenkilöt 

saivat vastuuvapauden. Kokous sujui, kuten niin monena vuonna, hyvässä hengessä. 

Ainoa asia, josta puheenjohtajana olen hieman huolissani, on osallistujien määrän lasku. 

Kunhan ei vain olisi tapahtumassa massiivista passivoitumista osallistumisessa näihin 

yhdistyksen kannalta tärkeimpiin päätöksentekokokouksiin. Ehkä syksyn kokoukseen 

saadaan paikalle enemmän osallistujia.  

Kokouksen päätteeksi Kerttuli Engström luovutti killalle Stig Sallamaan taulun, jossa sodan 

aikainen pst-tykki on tuliasemassa. Taululle etsitään talolta sen arvolle sopivaa paikkaa. 

Kevätkokous päätettiin yleiseen kahvitteluun ja keskusteluun.  

Toivotan kaikille erittäin toimeliasta kesän aikaa.  

Markku Virtanen  

Puheenjohtaja  

 

 



Tulevia tapahtumia 

 
 

Läheistenpäivät saapumiserälle 2/2016 
 
Heinäkuun  saapumiserän 2/2016 läheistenpäivät järjestetään 9.-10.7.2016.   

Läheistenpäivät tarjoavat varusmiesten läheisille ja ystäville mahdollisuuden tutustua 

oman varusmiehen palveluspaikkaan, tässä tapauksessa Kaartin Jääkärirykmenttiin. He 

pääsevät tutustumaan mm. perusyksikköön ja kasarmiympäristöön.  

Myös Kaartin Jääkärirykmentin kilta on aktiivisesti mukana läheistenpäivillä esittelemässä 

perinnetalossa mm. rykmentin perinteitä ja killan omaa toimintaa. Tarvitsemme aktiivisia 

kiltalaisia molemmille päiville opastamaan vieraita ja kertomaan killan toiminnasta.  

Kilta pyrkii  järjestämään päivien aikana myös arpajaiset, joiden tuotto menee 

lyhentämättömänä varusmiesten vapaa-ajan toiminnan tukemiseen. Viime vuosina tuki on 

kohdennettu erityisesti varusmiesten omaehtoisen liikunnan tukemiseen.  

Kilta kerää arpajaispalkinnoiksi sopivaa käyttämätöntä tavaraa ja lahjakortteja. Palkinnoiksi 

sopivat esimerkiksi kirjat, cd-levyt, dvd-levyt, tekstiilit, toimistotarvikkeet ja kodin 

pikkuesineet.  

 

Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa 
arpajaispalkintoja, ota yhteyttä Annastina Reimsiin: (a_reims[at]hotmail.com, 040 
567 8555). 
 

 

Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla 

 

Lauantaina 6.8.2016 retki Haminan Tattoo konserttiin.  Linja-auto lähtee 

Santahaminasta Perinnetalon edestä klo 09.15. Kyytiin pääsee myös Itäkeskuksessa 

STOAa vastapäätä olevalta HSL:n Turunlinnantien  pysäkiltä  noin klo  09.25. Retken hinta 

55,00 euroa, joka sisältää konserttilipun, ruokailun ja kuljetuksen.  Paluu  heti  konsertin 

jälkeen noin klo 16.00. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mistä haluat kyytiin, saat 

samalla tiedon onko paikkoja jäljellä,  jonka jälkeen maksusuoritus killan tilille  

FI 22 5800 1320 0732 07 viimeistään 30.6.2016.  



Maanantaina 22.8.2016 klo 15.00 Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely ja 

toimintanäytös Santahaminassa Urheilukoulun pihalla, 86 pysäkiltä n 200 m. Paikalla 

oltava  klo 14.45. Ilmoittautuminen viimeistään 15.8. 2016.   

Maanantaina 26.9.2106 klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla.  Majuri Marko Maaluoto 

kertoo Kaartin vartioparaatien ja edustusasujen historiasta.  Ilmoittautuminen viimeistään  

edellisenä perjantaina klo 08.00.  

Maanantaina 31.10.2016 klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla.   Juha Tetri kertoo  

sotilaselokuvien teosta.  Juha Tetri sotilasasiantuntijana on avustanut  useiden 

sotilasaiheisten kuvausten otossa.  Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 

08.00.  

Lauantaina 26.11. 2016 klo 11.00 tutustuminen Suomen Pankin rahamuseoon,  

osoite  Snellmaninkatu  2, jossa kokoontuminen klo 10.50. Esittelyn päätteeksi 

kahvitarjoilu museon kahvilassa.  Ilmoittautuminen viimeistään 23.11 klo 18.00.  

Mukaan mahtuu 25 henkeä.    

 

Ilmoittautumiset esitelmiin ja retkille: kai.wigren@pp.nic.fi tai 050  

4654088. Santahaminan tilaisuuksiin tarvitaan syntymäaika ja auton  

rekisterinumero. 

 

 

Tietoja Kaartin Soittokunnan ja muiden sotilassoittokuntien tulevista konserteista ja 

vartioparaateista löydät Internetistä, sivulta 

 
http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/

 

 

 

 

http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/


Tapahtumatiedot myös verkkosivuilla  

 
Kiltauutisten välillä löydät ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista killan 
verkkosivuilta osoitteesta www.kaartjrkilta.fi. Tapahtumatietojen lisäksi sivuilla on 
muun muassa tausta-tietoa killan toiminnasta, vanhat Kiltauutiset sekä kuvakoosteita 
kiltatapahtumista 
 

Kiltayhteydet  
 

Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Rykmentintie 6, Perinnetalo, 00860 Helsinki,  
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi  
  
Puheenjohtaja Markku  Virtanen, 040 769 3256 markku.s.virtanen [at] gmail.com  
 
Perinnetalon varaukset (KaartJR) Vaihde 0299 800  
 
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Minna Markovaara, 0299 510 212 
Killan saunan varaukset Mikko Lahti 050 354 4717, mikko.lahti [ at]mil.fi 
 
Kiltauutisten aineisto Annastina Reims 040 567 8555 a_reims [at] hotmail.com 

 
Ampumavuorot (pistooli, kivääri)  Jari Gerasimoff  040 544 1451 

 
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi 
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