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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU 
 

 

 

Paikka: MPKK ruokasali, Santahamina 

Aika: 26.10.2013 klo 13:00 

   

SYYSKOKOUS   

 
Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan syyskokoukseen 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjan 
tarkastajaa 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

5. Käsitellään vuoden 2014 toimintasuunnitelma 
 

6. Käsitellään vuoden 2014 talousarvio 

 

-  määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika henkilö- ja yhteisöjäsenten osalta 
 

7. Valitaan puheenjohtaja 
 

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 

9. Valitaan killan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet  
 

10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa/ tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä  
 

11. Muut asiat 
 

12. Kokouksen päättäminen  
 

 



Tulevia tapahtumia 

Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry 50 vuotta 
Juhlakonsertti ja vastaanotto 
Lauantaina 26.10.2013 

 
Tervetuloa Kaartin Jääkärirykmentin killan 50-vuotisjuhlakonserttiin 

ja vastaanotolle. Konsertti pidetään Maanpuolustuskorkeakoulun 

juhlasalissa Santahaminassa. Ennen konserttia pidetään killan 

vuosikokous. Kaikki killan jäsenet ovat tervetulleita. 

Ohjelma: 

Klo 13.00  Vuosikokous 

Klo 14.30  Juhlakonsertti 

 Päämajan soittokunta, johtajana Heino Koistinen 

 Helsingin Faktorilaulajat, johtajana Matti Orlamo 

Klo 16.30  Vastaanotto 

Tilaisuus päättyy klo 18.00 

Tilaisuuden jälkeen on mahdollista siirtyä Santahaminan 

Maanpuolustuskerholle jatkoille.  

Tumma puku ja kunniamerkit 

 

Ilmoittaudu konserttiin viimeistään 6.10. killan verkkosivuilla olevalla 

ilmoittautumislomakkeella tai Asta Ruuskaselle numeroon 

0400785408. 

 
 



Esitelmät Perinnetalolla 
  
Maanantaina 30.9. klo 18.00 eversti evp. Pertti Suominen kertoo Suomen 
sotilastiedustelun toiminnasta kylmän sodan kuumina vuosina. 
 
Maanantaina 25.11. klo 18.00 aihe käsittelee sotilasmusiikkia josta tarkemmin 
lokakuun jäsenkirjeessä. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00 mennessä. 
kai.wigren@pp.nic.fi tai 050 4654088. Ilmoituksessa mainittava syntymäaika, ja mikäli 
tulee omalla autolla, niin rekisterinumero. 
 

 
Kenttäehtoollinen Santahaminassa 12.9. 

 

 

Perinteinen kenttäehtoollinen järjestetään Santahaminassa 

sotilaskodin rannassa torstaina 12. syyskuuta klo 19.00 

alkaen. 

Hartauden toimittavat sotilaspastorit Suvi Kouri ja Janne 

Aalto. Tilaisuuden musiikista vastaa Kaartin Soittokunta. 

 
 
 
 
 

 
KILTALAISIA SYSIMUSTALLA SATKULLA! 
 

 

Kaksi killan jäsentä, Kim Räihä ja Eerik Lehto, ovat ilmoittautuneet  19.-20.10.2013 
järjestettävään Sysimusta Satku -tapahtumaan. Haaste on vaativa: kulkea 100 kilometriä yhden 
vuorokauden aikana jalan, itse kartan avulla suunnistaen! Vaikka reitti kulkeekin teitä ja uria 
pitkin, on se varmasti haastavaa kun väsymys alkaa painaa.  
 
Marssiin tuo lisähaastetta sen ajoitus, valtaosa 
suorituksesta tapahtuu nimittäin pimeän aikaan.  
 
Tapahtuman järjestää Kerkesix ry, ja tämänvuotinen 
tapahtuma on järjestyksessään jo 12. kerta. 
Tsemppiä Kimille ja Eerikille marssille ja 
valmistautumiseen! 
Lisätietoja tapahtumasta löydät sen virallisilta sivuilta, 
osoitteesta http://kerkesix.fi/sysimusta-satku 

http://kerkesix.fi/
http://kerkesix.fi/sysimusta-satku


 

Omaistenpäivät 13.-14.7.2013 

Heinäkuun saapumiserän omaistenpäiviä vietettiin taas perinteisellä paikallaan, uusien 

alokkaiden ensimmäisen palvelusviikon lopulla.  Onni oli jälleen myötä, sillä viikonloppu oli 

lämmin ja aurinkoinen. Varusmiesten läheiset pääsivät tutustumaan Kaartin 

Jääkärirykmenttiin ja kasarmeihin, jossa varusmiehen majoittuvat sekä tutustua 

nykyaikaiseen sotilasvarustukseen. Heillä oli mahdollisuus käydä ruokailemassa 

varuskuntaravintolassa, unohtamatta  myöskään sotilaskotia munkkikahveineen. 

 

 Kilta ja sen jäsenyhdistykset järjestivät Perinnetalon ympäristössä mahdollisuuden tutustua 

sotienaikaiseen kalustoon ja Perinnetalossa sisällä varusmiehet ja läheiset pääsivät 

tutustumaan rykmentin pataljoonien perinteisiin killan vapaaehtoisten avustuksella.  

Perinnetalossa oli myynnissä myös perinteistä kertovia kirjoja sekä mahdollisuus osallistua 

kuntomittaukseen pientä maksua vastaan.   

Suuri kiitos vapaaehtoisille esittelijöille ja omaistenpäivien muihin järjestelyihin 

osallistuneille! 



Liikunta- ja marssiosaston tapahtumia 

Kesäyön Marssi marssittu. 
 
Kesäyön Marssi järjestettiin tällä kertaa Pirkkalassa, Satakunnan Lennoston tienoilla. 
Tapahtuma oli järjestyksessään 16. tapahtuma ja tarjolla oli 6, 12, 23, ja 38 kilometrin reitit. 
Kaartin Jääkärirykmentin Killan liikunta- ja marssiosasto osallistui tapahtumaan neljän 
hengen joukkueella ja kaikki marssivat täydet 38 kilometriä.  
 
Kisakutsussa oli toivotettu myös koirat tervetulleeksi, joten allekirjoittaneen kaksi nuorinta 
huskyä, Jaska ja Ritu tulivat mukaan joukkueemme maskoteiksi.  
 
Vielä alkuviikosta sääennusteet povasivat meille sateista keliä, joten ajatustasolla 
valmistauduimme marssimaan sadevaatteissa. Loppuviikkoa kohden ennusteet kuitenkin 
muuttuivat, ja sateet ennättivät jo perjantaina alta pois.  
 
Päästessämme lauantaina aamupäivällä aloitusalueelle ennusteen puolipilvinen keli oli 
kylläkin hyvin aurinkoinen, eikä pilviä juuri taivaalla ollut. Lämpötilakin oli jo aamupäivällä 
reilusti kahdenkympin päälle. Järjestelyt toimivat hyvin, kaikki saivat reittikartat ja ohjeet, ja 
alueelle oli järjestetty mahdollisuus vaihtaa varusteita ja valmistautua soittokunnan soittaessa 
taustalla.  
 
Lähdön kynnyksellä oli järjestetty vielä ohjattua verryttelyä, ennen kuin minuutteja alettiin 
kuuluttamaan. Viisi minuuttia... kaksi minuuttia... minuutti... ja sen jälkeen lähtölaskenta ja 
koko poppoo lähti marssimaan! 
 
Kaikki eri reittivaihtoehdot 
lähetettiin samaan aikaan ja samaan 
suuntaan. Ensimmäiset kolmisen 
kilometriä marssimme melko 
tiiviissä rykelmässä, mutta 
yhteishenki oli hyvä ja tungoksesta 
huolimatta kaikilla hyvä tunnelma. 
Joukon kärjessä marssivat 
rauhanturvaajat lippuineen.  
 
Killan joukkue pysytteli kärjen 
tuntumassa alusta asti. 
Huoltopisteitä oli noin viiden 
kilometrin välein, ja viimeistään 
puoleen väliin päästyämme alkoi 
tilaakin olla jo reilusti, kun 
lyhyemmän matkan marssijat olivat 
kääntyneet takaisin ja pitkän matkan 
väki oli alkanut hajaantua.  
 
Keli oli todella lämmin eikä pilviä 
koko päivän aikana juuri näkynyt. 
Tahtimme pysyi reilun viiden 
kilometrin tuntivauhdissa aika lailla 
läpi suorituksen, ja päätimme pitää 
tauot melko lyhyinä. Huolto pelasi 



hyvin, ja erikoiskiitos koirien saamasta palvelusta huoltopisteillä! Huoltopisteillä oli tarjolla 
vettä ja mehua, sekä erilaista pikkupurtavaa, sekä urheilujuomia. Suolakurkut olivat loistava 
lisä tarjoiluun! 
 
Joukkueemme hoiti marssin kunnialla kotiin asti, allekirjoittanut kärsi ehkäpä eniten rakoista, 
mutta nekin alkoivat onneksi todenteolla kiusata vasta viimeisen viiden kilometrin kohdalla. 
Viimeinen kilometri Vähäjärven ympäri tuntui sopivan raastavalta lopulta, kun maalialue oli 
kokoajan näkyvissä! Siitäkin kuitenkin selvittiin hyvässä tunnelmassa kanssamarssijoiden 
kanssa jutustellessa.  
 
Loppupätkällä olimme jakautuneet menohalujen mukaan kahteen tiimiin, joista ensimmäinen 
tuli maaliin 7h 35min ajalla, ja me viimeisetkin 7h 45min ajalla. Kelpo suoritus, siis! 
Maalialueella meitä odotti lämmin ruoka, ja huolto otti asiakseen järjestää maskoteillemmekin 
purtavaa.  
 
Kaiken kaikkiaan marssi oli hieno kokemus. Kyseessä ei ole kisa, paitsi toki itseään vastaan, 
mutta siitä huolimatta olen tyytyväinen myös vauhtiimme. Tästä on hyvä ponnistaa kohti 
syksyn jotoksia! Kunhan nuo jalkapohjien 11 rakkoa ovat aluksi parantuneet... 
 
-Jukka 
 
Kuva maaliviivalta, vasemmalta Eerik, Jukka sekä mukanamme kulkenut Mikael, kärjessä Ritu 
ja Jaska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 kiltatapahtum 

 



Kiltayhteydet  
 
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki, toimis-
to.kaartjrkilta@kolumbus.fi  
  
Puheenjohtaja Ritva Mikkola 050 502 1332,  ritva.mikkola [at] gmail.com  
 
Perinnetalon varaukset (KaartJR) Vaihde 0299 800  
 

Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Jarmo Österlund, 0299 421 137 
 
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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