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Puheenjohtajalta 
 

Hyvät kiltaveljet ja -sisaret 
Tämän tiedotteen mukana on luettelo kiltamme järjestämistä tilaisuuksista, joihin 
on mahdollista osallistua. Kannattaa aktivoitua, jos et ole sitä vielä tehnyt.  
Killan syyskokous pidetään Perinnetalolla Santahaminassa ja ajankohta on 
27.10.2018 klo12.00. Kokouskutsu on tässä tiedotteessa. Kokouksen jälkeen on 
mahdollista seurustella ja kahvitella talolla. Tilaisuuden aluksi tapaamme rykmentin 
uuden komentajan, eversti Petteri Tervosen. 
 
Tervetuloa killan tilaisuuksiin 
 

Markku Virtanen  

Puheenjohtaja  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta  
 

 

 

Paikka: Perinnetalo 

Aika: 27.10.2018 klo 12.00 
 
 
Tervetuloa Kaartin Jääkärirykmentin killan syyskokoukseen yllämainittuna päivänä. Tilaisuuden 
aluksi Kaartin Jääkärirykmentin uusi komentaja kertoo ajankohtaisia asioita. 

    

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan 
syyskokoukseen 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

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

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

5. Käsitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelma 
 

6. Käsitellään vuoden 2019 talousarvio 
 

-  määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika henkilö- ja yhteisöjäsenten osalta 
 

7. Valitaan puheenjohtaja 
 

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 

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

10. Muut asiat 
 

11. Kokouksen päättäminen 

 

 



Komentajan tervehdys killan jäsenistölle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ottaessani kesällä vastaan Kaartin 
jääkärirykmentin komentajuuden, minun 
oli ilo havaita, että rykmentti on hyvässä 
kunnossa. Vaikka minulla ei olekaan 
aikaisempaa palvelushistoriaa Kaartin 
jääkärirykmentissä, joukon on maine ollut 
velvoittavana tiedossani. Myös 
henkilöstön asenne tehtäväänsä kohtaan 
on erinomainen.  
 
Viime vuosien toiminnan painopiste 
Rykmentissä on ollut toimintavalmius ja 
se tulee säilymään keskiössä tulevallakin 
kaudella. Tästä yhtenä esimerkkinä on 
2/2018 -saapumiserällä alkanut 
valmiusyksikkökoulutus. Syksyn 
peruskoulutuksen jälkeen 
kaupunkijääkäri- ja 
sotilaspoliisisuorituskykyjä sisältävä 
yksikkö aloittaa kevään kestävän 
valmiusjaksonsa. Samalla 
sotilaspoliisiyksikkö vapautuu erittäin 
merkittäviin varuskunnallisiin 
vartiointitehtäviin sekä valtion ja 
Puolustusvoimien johdon 
edustustehtäviin. 
 

Puolustusvoimissa koulutus on suuren 
kehityksen kohteena. Tämä saattaa 
johtaa kokeiluvaiheiden jälkeen myös 
rakenteellisiin muutoksiin palvelusajan 
sisäisessä jaksottelussa, vaikka nykyiset 
palvelusajat säilyvätkin koskemattomina. 
Kaartin jääkärirykmentti ottaa syksyn 
kuluessa oman vastuunsa koulutuksen 
kehittämisestä sekä valmistautuu 
muutoksen toimeenpanoon. 
 
Perustehtävämme toimintavalmius, 
koulutus sekä tärkeät varuskunnalliset 
tehtävät pitävät meidät jatkuvassa 
liikkeessä. Samalla meidän tulee 
huolehtia omasta ja toistemme 
jaksamisesta. 
 
Vaikka elämme jatkuvan muutoksen 
aikaa, tekeminen tulee kytkeä perinteisiin 
ja aikaisempiin kokemuksiin. Tässä 
kiltatoiminnalla on erittäin merkittävä rooli. 
Uudistankin jatkuvan kiitoksemme Kaartin 
jääkärirykmentin killalle ja sen kaikille 
jäsenille rykmentin eteen tehdystä työstä 
ja tuesta. Hyvällä yhteistoiminnalla 
luomme edellytykset perinteiden 
säilymiselle ja uusien sukupolvien 
matalalle kynnykselle liittyä 
kiltatoimintaan mukaan. Jokaisen joukon 
nimikkokilta on arvokas 
yhteenkuuluvuuden osoitus. 
 
Toivotan killalle ja sen jäsenistölle hyvää 
alkavaa syyskautta. 
 
Petteri Tervonen 
 

 

 



Tapahtumia killassa 

Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla 

 

Tiistaina 25.9. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla."Autonomian ajan  
perintö." Majuri Marko Maaluoto kertoo Helsingin venäläisistä  
varuskuntarakennuksista. Mihin tarkoitukseen rakennettu ja missä  
käytössä säilyneet ovat nyt. 
 
 
Tiistaina 30.10. klo 15.00 Vierailu Helsingin Energialaitokselle, jossa  
mm esitelmä energian käytöstä kotitaloudessa sekä poikkeusolojen  
energiahuollosta. Kokoontuminen Energiatalon luona osoitteessa Kampinkuja  
2 klo 14.50. Ilmoittautuminen viimeistään 26.10.klo 08.00. 
 
 
Lauantaina 24.11. klo 11.00 Opastettu kiertokäynti entisen ylipäällikön  
Urho Kekkosen virka-asunnossa UKK- museossa. Kokoontuminen museon  
portilla, osoite Seurasaarentie 15 klo 10.50. Paikalle pääsee  
linja-autolla 24. Katualueella on pysäköintitilaa jonkin veran.  
Ilmoittautuminen viimeistään 20.11. klo 08.00. 
 
 
Kaartin Soittokunta järjestää totutusti lukuisia tapahtumia joista  
tietoa mm. soittokunnan tapahtumakalenterista. Tulossa mm. PV 100-juhlakonsertti marraskuussa 
ja perinteinen soittokunnan joulukonsertti. 
 
Ilmoittautumiset, ehdottomasti määräaikaan mennessä 050 4654088 tai  
kai.wigren@pp.nic.fi. Santahaminan tilaisuuksiin ilmoittauduttava viimeistään edellisenä 
perjantaina ja ilmoitettava syntymäaika ja auton rekisterinumero.  

 

 
 

 

 

 

 



Tapahtumatiedot myös verkkosivuilla  

 
Kiltauutisten välillä löydät ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista killan 
verkkosivuilta osoitteesta www.kaartjrkilta.fi. Tapahtumatietojen lisäksi sivuilla on 
muun muassa taustatietoa 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) Tapani Saari, 0299 510 212 

Killan saunan varaukset Mikko Lahti 040-745 3699 (ei tekstiviestejä), 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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