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Kiltauutiset
2 / 2009

Kaartin Jääkärirykmentin Killan jäsenjulkaisu

Tämän jäsenkirjeen postituksen on maksanut RASTOR.
 Kiitos panostuksesta vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
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SÄHKÖISTÄ VIESTINTÄÄ

Keskustelimme edellisessä hallituksen kokouksessa Maanpuolustuskiltojen
liitosta ja killan roolista sen jäsenenä. Keskustelu oli ajoittain kiivastakin ja
johti minut pohtimaan kiltamme toiminnan kehittämistä. Kiltamme toimii nytkin
erittäin hyvin, mutta kehittämistä on toki meilläkin.

Kirjoitin tämän vuoden ensimmäisissä Kiltauutisissa tiedottamisesta ja jäse-
nen äänen kuulumisesta. Pidän reaaliaikaista  tiedottamista tärkeänä. Me
voimme, kustannuksia lisäämättä, tehostaa tiedottamista käyttämällä esimer-
kiksi Maanpuolustuskiltojen liiton tarjoamaa jäsenrekisteripalvelua, joka
mahdollistaa ryhmäpostin lähettämisen jäsenille.

Pyydän sinua, kiltamme jäsen, olemaan aktiivinen ja lähettämään sähköpos-
tiosoitteesi killan toimistoon osoitteeseen toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi.
Ilmoittamalla osoitteesi varmistat että saat ajantasaista tietoa esitelmistä, ret-
kistä ja muista tapahtumista.
Samalla kun opettelemme käyttämään sähköistä mediaa hyväksemme, kan-
nattaa käydä kurkkaamassa killan sivuille osoitteessa www.mpkl.fi ->
jäsenyhdistykset. Siellä olevien Kaartin Jääkärirykmentin killan verkkosivujen
käyttöä tiedotusvälineenä tulemme jatkossa tehostamaan.

Puolustusvoimien puhelinnumerot muuttuvat 1.4.2009. Samalla myös Jääkä-
ritalon puhelinnumero muuttuu. Uusi numeromme on 0299421985

Tässä taas kerran muutamia ajatuksia ja ”kynän” piirtoja.
Hyvää kevättä toivottaen Markku
PS Näemmehän kevätkokouksessa 25.4.2009
klo 10.00

Markku Virtanen

Puheenjohtaja

http://www.mpkl.fi/
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Leo Laineen muistoa kunnioittaen

Killan kunniajäsen Leo Rikhard Laine kuoli 7. helmikuuta.
Laine toimi Kaartin Jääkärirykmentin killan hallituksessa
vuosina 1999 – 2004.

Laine toimi Autojoukkojen Helsingin killan puheenjohtajana
kun Kaartin Jääkärirykmentti perustettiin 1996. Hän oli
tiiviisti mukana kun vastaperustetun rykmentin yhteydessä
toimivat killat käynnistivät yhteistyön. Laine oli tärkeä
sillanrakentaja kiltayhteistyötä rakennettaessa.

Laine valittiin Kaartin Jääkärirykmentin killan hallitukseen
syyskokouksessa 1998. Saman vuoden keväällä kilta oli muuttanut säännöt ja avannut
mahdollisuuden ottaa yhteisöjäseniä. Autojoukkojen Helsingin kilta liittyi ensimmäisten
joukossa killan jäseneksi.

Laineella oli tärkeä rooli uudenmuotoisen hallituksen työskentelyilmapiirin luomisessa. Hal-
lituksen ainoaa veteraanijäsentä kunnioitettiin ja hänen mielipiteitään arvostettiin. Hän
toimi hallituksessa usein sovittelijana kun uudet yhteistyökumppanit etsivät yhteistä säveltä
toimintaansa.

Laine edisti kiltayhteistyötä myös jokapäiväisessä kiltatyössä. Hän kannusti Autojoukkojen
Helsingin killan jäseniä osallistumaan kiltayhteisön tapahtumiin. Näin hän loi perustan ny-
kyiselle saumattomalle kiltojen väliselle yhteistyölle.

Kaartin Jääkärirykmentin kilta palkitsi Laineen killan kultaisella ansiomerkillä vuonna 2003.
Viimeisenä huomionosoituksena kilta kutsui Laineen kunniajäseneksi 18.10.2008.

Korpraali Leo Rikhard Lai-
ne tekee
polttoainetäydennystä (hiil-
tä) polttoainevarastosta
Tennispalatsista Helsingis-
sä kesäkuussa 1945.
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Saapuminen Santahaminan varuskunta-alueelle

Killan jäsenillä on oikeus päästä Santahaminaan mm. Maanpuolustus-
kerhon
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 vartiomies-
tä
tarkastamaan jäsenyytesi vartiomiehille toimitetusta Killan jäsenluette-
losta.

Tulevia tapahtumia...

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

27.4. klo 18.00
Miksi Viipuri menetettiin 20.6.1944
Viipurin tapahtumista kehittyi kesäkuussa 1944 sodan käännekohta. Mitä silloin tapahtui ja
mitä kenties jäi tekemättä?
Sodan ratkaisuvaiheista kertoo Arto Kotro

28.9. klo 18.00
Mannerheimristin ritarit ja säätiö
Hyviä sotilaita on aina palkittu. Ylipäällikkö Mannerheim tiesi ettei sotilasarvoihin perustuva
kunniamerkkien jako oikein "istu" Suomen oloihin. Niimpä 191 niin rivimiestä kuin komen-
tajaakin palkittiin yhteisellä  "edistyksellisellä" kunniamerkillä.
Everstiluutnantti evp Pekka Kouri kertoo Mannerheimristin ritareista ja heidän perinteitä
vaalivasta säätiöstä
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...Tulevia tapahtumia

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

8.5. 2009
Vierailu Utin Jääkärirykmenttiin
Urheilujoukkojen ja -koulun killan Helsingin osasto järjestää retken Uttiin johon Kaartin
Jääkärirykmentin killalle on varattu 20 paikkaa.
Lähtö perjantaina klo 08.30 Jääkäritalon edestä. Mukaan pääseen myös Herttoniemen
metroaseman bussiterminaalin Itäkeskuksen puoleisesta päästä.
Perillä kalustoesittely ja toimintanäytös 11.00-14.00. Tarjolla on myös kenttälounas hintaan
5.00 e joka maksetaan paikan päällä käteisellä.
Ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 26.4. klo 18.00 mennessä. Ilmoita samalla mistä
nouset kyytiin. (Bussi on Herttoniemessä n 08.45)

25.5. klo 13.30 alk
Kaartin Jääkärirykmentin toimintanäytös. Kokoontuminen Jääkäritalon pihalla.
Ilmoittautuminen viim edeltävänä sunnuntaina klo 18.00 Paikkoja rajoitetusti

6.6. 2009
Tutustuminen Santahaminan luontoon
Luontoasiantuntija everstiluutnantti Jarmo Niemisen johdolla perehdymme Santahaminan
luontoon. Kokoontuminen Jääkäritalon edessä klo 08.50. Retki kestää n 3 tuntia ja vaatii
hiemman kuntoa sekä maastossa liikkumiseen sopivan varustuksen. Kierroksen päätteksi
nautimme lounaan Santahaminan sotilasruokalassa.
Ruokailujärjestelyistä johtuen ilmoittautuminen viim 3.6. klo 18.00

Hengellinen ilta torstaina 23.4.2009 klo 18.00
Helsingin Seudun sotilaskotiyhdistys ja Kaartin Jääkärirykmentin kilta järjestävät hengelli-
sen illan Santahaminan entisen varuskuntakirkon raunioilla. Paikka sijaitsee Jääkäritalon
edessä olevan alakentän oikeassa takanurkassa. Hartaushetken toimittaa sotilaspastori
Tapani Selin. Myös kiltalaiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN

Killan sääntömääräinen kevätkokous on Jääkäritalossa lauantaina 25.4. klo 10.00 alka-
en.

Kokouksen jälkeen Kaartin Jääkärirykmentin komentaja tai sijainen kertoo rykmentin
ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden päätteeksi kilta tarjoaa kokouslounaan.
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SANTAHAMINAN MAANPUOLUSTUSKERHO

Santahaminan maanpuolustuskerho palvelee myös kiltalaisia ti-la klo
18.00 alkaen. Kerholla voi pitää myös yksityistilaisuuksia. Lisätietoja
saa kerhon emännältä Irja Suuroselta puh. 09- 684 6155 (iltaisin),
santahaminankerho@kolumbus.fi

Kerholla tapahtuu kevätkaudella:

Vappuaatto 30.4.2009
Vapun päivän lounas 1.5.2009
Äitienpäivän lounas 10.5.2009
Lippujuhlapäivän tilaisuus 4.6.2009

Kerhoravintola on suljettu kevätkaudella:
9. - 20.4.2009
14. - 22.6.2009

SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet;   27.4., 25.5., 29.9., 26.10.
Jäsensauna naiset;  5.5., 1.9., 6.10.

KEVÄÄN AMPUMAVUOROT
KADETTIKOULUN PISTOOLIRATA 2, klo 16.00 - 20.00
Huhtikuu: 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04
Toukokuu: 06.05, 13.05, 20.05, 27.05
Kesäkuu: 03.06, 10.06, 17.06, 20.06

KADETTIKOULUN KIVÄÄRIRATA, klo 16.00 - 20.00
Huhtikuu: 13.04, 27.04
Toukokuu: 04.05, 18.05, 25.05
Kesäkuu: 08.06, 15.06, 29.06

Lisätietoja ampumavuoroista antaa Jari Gerasimoff puh. 040 544 1451
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Kaartin Jääkärirykmentin Killan uudet jäsenet

MURROS Markku, FRANZEN Johanna, ISONIEMI Juhani, BACKSTRÖM Pe-

ter, TELAMA Tuomo, PUSKA Arto, EKLUND Antti , ASIKAINEN Petri,

KULLBERG Rolf, VIKMAN Raija, MONTO Anssi, PALOMAA Jorma, KAHVA

Olli, PASANEN Päivi , KYYRÖ Henna

Tunnelmia Killan tapahtumista

Talvisodan päättymisen 69. muistopäivä Ässä-rykmentin patsaalla

Ässä-rykmentin veteraanit viettivät talvisodan päättymisen muistopäivää Ässä-rykmentin
muistomerkillä Alli Tryggin puistossa Kalliossa 13.3. Tilaisuuteen osallistui myös veteraa-
nien omaisia ja kutsuvieraita. Ohjelman aluksi Kallion seurakunnan kirkkoherra emeritus
Esa Siljamäki johdatti veteraanit, kutsuvieraat ja muun yleisön hiljaiseen hetkeen muista-
maan viime sodissa kaatuneita.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg ko-
rosti juhlapuheessaan veteraanien merkitystä kansakunnan yhtenäisyyden ja isänmaan
puolustamisen hengen luomisessa. Dromberg kiitti asevelitoiminnasta.

- Olette kantaneet kunnioitettavaa vastuuta lähimmäisistä, jotta he ovat pystyneet
selviytymään vaikeissakin olosuhteissa.  Se on todellista lähimmäisen rakkautta.  –
Ässä-rykmentin henkeä tarvitaan myös tulevaisuudessa itsenäisen Suomen perus-
kalliona.”

Tilaisuuden päätteeksi juhlayleisö siirtyi
Helsingin Työväentaloon Ässä-sopalle.

Lasse Ravanti, Aimo Arjavalta ja Asta
Ruuskanen laskivat Kaartin
Jääkärirykmentin kiltojen seppeleen
patsaalle.
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Uutisia

Kaartin soittokunta täyttää 190 vuotta

Kiltauutisten mukana tullut Kaartin Jääkäri –lehti on soittokunnan juhlanumero. Lehti on
kokonaisuudessaan pyhitetty musiikkiasioille. Siksi siinä ei tällä kertaa ole erillistä kilta-
palstaa. Lehdessä on kuitenkin artikkelit killan tekemästä sotilasmusiikkiperinnetyöstä
sekä killalle ja kiltalaisille tutun Päämajan soittokunnan toiminnasta. Vapaaehtoistoiminta
on näin hyvin esillä.

Tutustukaa lehdessä olevaan konserttikalenteriin. Töölö-sarja ja osa Suomenlinnan juhla-
vuoden festivaalien (3. – 6.6.) konserteista ovat ilmaisia. Kirjatkaa konsertit kalentereihinne
ja lähdetään joukolla kuuntelemaan omaa soittokuntaamme.

Kaartin Soittokuntaa pääsee katsomaan ja kuuntelemaan myös touko-elokuussa pidettä-
vissä vartioparaateissa ja niiden jälkeen Espan lavalla järjestettävissä konserteissa.
Näissä tapahtumissa esiintyy vuorotellen kaikki Suomen sotilassoittokunnat.

Varusmiesten omaistenpäivät onnistuivat hyvin

Kolmisenkymmentä kiltalaista osallistui varusmiesten omaistenpäivien järjestelyihin 17. ja
18. tammikuuta. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille sekä arpajaisvoittoja lahjoittaneil-
le. Arpajaisten ja kuntomittauspisteen tuotto oli yli 2500 euroa. Tuotto käytetään
varusmiesten vapaa-ajan viettoon Kaartinjääkäritoimikunnan ja varusmiesten liikuntaker-
hon kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Heinäkuun saapumiserän omaistenpäivät ovat
18. ja 19. heinäkuuta.

Jääkäritalon puhelinnumero muuttuu

Puolustusvoimien kaikki puhelinnumerot muuttuvat huhtikuun alussa. Samalla myös Jää-
käritalon numero muuttuu. Uusi numero on  0299421985.
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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@luukku.com

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 Jari Gerasimoff, puh. 040 544 1451,
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