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Hyvät kiltaveljet ja kiltasisaret

Vanha vuosi on jäänyt taakse ja uusi vuosikymmen on alkamassa.
Vaikka olemme vakiinnuttaneet toimintaamme ja saavuttaneet pal-
jon, niin nyt ei ole aika jäädä lepäämään laakereilleen, vaan on
katsottava tiukasti tulevaisuuteen. Uusi hallitus on aloittanut toimin-
tansa ja alkanut toteuttamaan syyskokouksen antamia velvoitteita.
Tästä vuodesta on tulossa mielenkiintoinen ja toimelias vuosi.
Olemme suunnitelleet vanhan tavan mukaan useita jäsentapahtu-
mia teidän virkistykseksi. Olkaa tekin aktiivisia ja liittykää joukkoon
mukaan. Tarjolla on ainakin minun mielestä kiinnostavia esitelmiä
sekä erittäin kiinnostavia vierailukohteita. Pääkohteeksi voitaisiin
nimetä esimerkiksi Tattoo elokuussa, jonne Kilta on hankkinut mel-
koisen määrän lippuja. Taataksemme myös tulevaisuudessa
varallisuutemme riittävyyden olemme päättäneet periä pienen si-
säänpääsymaksun retkien yhteydessä. Tällä maksulla taataan
myös isojen tapahtumien järjestelyt tulevaisuudessa.
Vaikka meillä on selvästi virkistykseen suunnattuja tapahtumia,
emme voi unohtaa kuitenkaan päätehtäväämme eli Kaartin Jääkäri-
rykmentin varusmiesten tukemista ja perinnetietouden levittämistä.
Nämäkin tehtävät vaativat tekijänsä. Olkaa myös näissäkin asioissa
aktiivisia ja liittykää joukkoon.
Kilta on esillä myös erittäin paljon tulevaisuudessa. Olemme mo-
nessa tapahtumassa osallisina, joko päävastuussa tai
osavastuussa kokonaisuudesta. Uusia tekijöitä tarvitaan edelleen.
Viimeisenä asiana muistutan jäsenistöä edelleen sähköpostiosoit-
teiden ilmoittamisesta, jotta tulevaisuudessa päästäisiin myös
nopeaan viestittämiseen.

Hyvää alkanutta vuosikymmentä toivottaen

Markku
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Mikko Aulasvuoren muistoa kunnioittaen

Vuoden vaihtuessa kiltaamme kohtasi
suruviesti.  Kunniajäsenemme, sotilasmestari
Mikko Aulasvuori oli kuollut 3.1.2010. Hän oli
Kaartin Jääkärirykmentin Killan
valtuuskunnan jäsen.

 Mikko Aulasvuori oli syntynyt 7.2.1929
Vihdissä. Asevelvollisuutensa hän suoritti
perinnejoukossamme JP/JR 5:ssä vuonna
1949. Peruskurssin jälkeen hän palveli
kouluttajana JP 2:ssa ja vuodesta 1956
alkaen UudJP:ssa edelleen kouluttajana, 3.
jääkärikomppanian ja Aliupseerikoulun
vääpelinä. YK:n rauhanturvaamistehtäviin
Kyproksella hän osallistui vuonna 1964.
Vuonna 1971 hän siirtyi joukko-osaston
esikunnan esikuntavääpeliksi ja myöhemmin
esikunnan komentotoimiston päälliköksi, josta
hän jäi eläkkeelle vuonna 1974.

Sotilasmestari Mikko Aulasvuorella oli tehtäviensä myötä vankka kokemus ja ammattitaito.
Varttuneemmat kiltalaiset muistavat hänet taitavana ja aikaansaavana komppanian vääpe-
linä, johon monet jääkärit pitivät yhteyttä vielä kotiuttamisen jälkeenkin.

Mikko Aulasvuori oli kiltamme perustajajäsen (1963). Hän oli monet vuodet UudJP:n Killan
johtokunnan jäsen ja myöhemmin valtuuskunnan jäsen, jossa tehtävässä hän jatkoi myös
nykyisessä Kaartin Jääkärirykmentin Killassa. Kiltaveli Mikko Aulasvuoren asiantuntemus-
ta ja yhteistyötaitoa käytettiin killan lukuisissa eri toimikunnissa ja projekteissa. Hän oli
tärkeä linkki joukko-osaston ja killan välillä erityisesti toiminnan käynnistysvaiheessa 1960-
luvun alkupuolella.

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta kunnioittaa ansioituneen ja arvostetun perustajäsenensä,
kiltaveli Mikko Aulasvuoren muistoa.



3

Saapuminen Santahaminan varuskunta-alueelle

Killan jäsenillä on oikeus päästä Santahaminaan mm. Maanpuolustuskerhon
aukioloaikoina, saunapäivinä, esitelmäiltoina ja muiden killan
Santahaminassa järjestämien tapahtumien aikaan.
Varaa mukaasi virallinen henkilö-todistus. Esitä se varuskunta-alueen
portilla vartiomiehelle ja ilmoita olevasi Killan jäsen. Pyydä vartiomiestä
tarkastamaan jäsenyytesi vartiomiehille toimitetusta Killan jäsenluettelosta.

Tulevia tapahtumia...

ESITELMÄTILAISUUDET JÄÄKÄRITALOLLA
Ilmoittautuminen esitelmiin viimeistään edeltävänä sunnuntaina klo 18.00 mennessä: Kai
Wigren 0504654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

22.2. klo 18.00 (Huom! poikkeava ilmottautumisaika)
Upseerikoulutus ja tutustuminen Maanpuolustuskorkeakouluun Santahaminassa.
Esitelmä pidetään perinteisen Kadettikoulun tiloissa. Kokoontuminen MPKK:n pääoven
edessä 17.50. Kaikkien osallistujien tulee ilmoittautua viimeistään 17.2. klo 18.00

22.3. klo 19.00 Jääkäritalo. Huom aika!
Kaartin Killan esitelmä.
Lisenssiaatti Jussi Jalonen kertoo Suomen Kaartin osuudesta Puolan kapinan kukistami-
seen 1831. Ilmoittautuminen viimeistään edeltävänä sunnuntaina klo 18.00.

26.4. klo 18.00 Jääkäritalo.
Suomen huoltovarmuus poikkeusoloissa.
Esitelmän pitäjä Huoltovarmuuskeskuksesta. Aiheesta tarkemmin huhtikuun jäsenkirjees-
sä. Ilmoittautuminen viimeistään edeltävänä sunnuntaina klo 18.00.

TUTUSTUMISKÄYNNIT
Ilmoittautumiset: Kai Wigren 0504654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

20.2. klo 11.15
Vierailu Sotamuseoon.
Oppaan johdolla tutustumme Talvisota- näyttelyyn. Museon sotilaskoti käytössä.
Kokoontuminen Sotamuseon sisäpihalla klo 11.05.  Ilmoittautuminen viimeistään18.2. klo
18.00 mennessä.
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...Tulevia tapahtumia

KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KALUSTOESITTELY JA
TOIMINTANÄYTÖS

22.3. klo 15. 45
Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös.

kokoontuminen aliupseerikoulun pihalla 15.45, josta siirtyminen taisteluampumaradalle.
Esittely näytökseneen kestää runsaat pari tuntia. Paikkoja kiltalaisille rajoitetusti. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 16.3. klo 18.00.

Ilmoittautuminen viimeistään  tiistaina 16.3 klo 18.00.  Kai Wigren.
Paikkoja rajoitetusti.

SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet;  25.1.,   22.2.,    24.3.,   26,4.
Jäsensauna naiset;  1.2.,   1.3.,   5.4.

KEVÄÄN AMPUMAVUOROT
Tietoa ampumavuoroista antaa Tomi Haimelin puh. 040 552 5551

       UUSIA JÄSENIÄ

Kaartin Jääkärirykmentin Killan hallitus on kokouksessaan hyväksynyt
seuraavat henkilöt Killan jäseniksi:

VALKONEN Ari, VÄRE Juha-Pekka, SIVONEN Oiva, LACKMAN Ju-
hani, VIRTA  Jorma, PARTANEN Riku, KUHMONEN Petri,
MAJURINEN Jaana
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Itsenäisyyspäivänä 6.12.2009 palkitut jäsenet

Pronssinen killan ansiomerkki:
-SUOKAS Jarmo
-LAAKSONEN Matti
-TAMMIKIVI Tommi
-KOPRA Risto

Hopeinen killan ansiomerkki:
-LAPPALAINEN Matti
-MARTTINEN Jukka

Kultainen killan ansiomerkki:
-HAKALA Jarmo
-EKHOLM Hans
-JARMO Markku
-MIKKOLA Ritva
-PARTINEN Paula
-SOPPI Sakari
-FAVORIN Jyri
-ÅSTRÖM Lotten
-REIMS Annastina

Killan ansioristi:
-ORRE Jarmo
-PIISILÄ Esa
-SAARI Tapani
-FLEMING Timo

Killan pienoislippu:
-ARJAVALTA Aimo

Vuoden kiltalainen:
-WIGREN Kai
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Lähetä sähköpostiosoitteesi kiltaan
Kilta lähettää jatkossa myös sähköpostilla tapahtumatiedotteita jäsenilleen. Lähetä sähkö-
postiosoitteesi killan toimistoon osoitteeseen toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi.
Lähettämällä yhteystietosi varmistat, että saat viimeisimmät tiedot killan tapahtumista.

Kiltayhteydet

Jääkäritalo, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki,  0299421985
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi

Puheenjohtaja Markku Virtanen, puh. 040-7693256, markkuvirtanen@saunalahti.fi

Hallinto ja vierailut varapuheenjohtaja Jaakko Karlsson, puh. 0500 449 642
,jaakko.karlsson@kolumbus.fi

Jäsensihteeri Juhani Jalonen, puh.040 582 5704, juhani.jalonen@iki.fi

Sihteeri, Kaartin Jääkäri-lehden artikkelit Asta Ruuskanen, puh. 0400 785 408,
asta.ruuskanen@nic.fi

Jäsentiedotteet Ritva Mikkola, ritva.mikkola@gmail.com

Perinnepäällikkö Arto Kotro, puh. 050 307 9454, arto.kotro@kadettikunta.fi

Retket ja koulutus Kai Wigren, puh. 050 465 4088, kai.wigren@pp.nic.fi

Jääkäritalon varaukset (KaartJR) Sanna Karell, puh. 0299800 (PV vaihde)

Killan saunan varaukset Mikko Lahti, puh. 050 354 4717

Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Tapani Saari, puh. 050 569 2929

Ampumavuorot Tomi Haimelin puh. 040 552 5551

Killan nettisivut löytyvät Maanpuolustuskiltojen liiton sivuilta: www.mpkl.fi ,
kohdasta ”jäsenyhdistykset ja kiltapiirit”.


