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Kirje jäsenille 
 
Olet saanut käteesi Kiltamme tämän vuoden toisen jäsenkirjeen. Kuten huo-
maatte, on vuosi alkanut erittäin vilkkaana ja sellaisena tämä vuosi tulee 
jatkumaan. Kaartin Jääkärirykmentissä on aloitettu valmistelut useisiin eri ti-
laisuuksiin joihin myös Kiltamme tulee osallistumaan. Yksi merkittävä 
ponnistus saatiin jo tehtyä, kun osallistuimme Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
perinnepäivän viettoon tekemällä valokuvanäyttelyn. Kiitos kuuluu kaikille ku-
via lainanneille henkilöille.  
 
Eilen, lauantaina 19.3, saimme suru-uutisen. Pitkäaikainen hallituksen jäsen 
Jukka Vuolio on nukkunut pois. Jukka toimi pitkään killan sotilasmusiikkiasi-
antuntijana. Hänellä oli keskeinen rooli sotilasmusiikkikabinetin ja killan 
perinnejulkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esitän syvän osaanot-
tomme Jukan omaisille ja läheisille. Jukka tulee elämään muistoissamme. 
 
Kevään saapumisen myötä lähestyy myös toinen killan tärkeimmistä kokouk-
sista. Kevät kokouksen kutsu on postitettu jäsenille. Toivottavasti päivämäärä 
käy mahdollisimman monen kalenteriin ja saamme kokoukseen runsaslukui-
sen osallistujakunnan. Kevät kokousta vietetään perinteisin menoin. 
Rykmentin komentaja Jukka Valkeajärvi on lupautunut alustamaan kokousta 
esityksellään.  
 
Nähdään Perinnetalolla kokouksessa. 
 
Markku Virtanen 
Puheenjohtaja  
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Kiltamme kunniajäsen Sven Ikäheimonen 1941- 2010  
In Memoriam 
 
Kiltaveljemme, sotilasmestari reservissä, Sven Ikäheimonen menehtyi vaikean sairauden 
murtamana 30.12.2010. Hän oli syntynyt  14.03.1941.  
Svenkka, kuten häntä kutsuimme, liittyi  UudJP:n Kiltaan jo vuonna 1978. Vuodesta 1988 
alkaen Sven Ikäheimonen valittiin UudJP:n killan hallitukseen ja edelleen nimenmuutoksen 
jälkeen KaartJR:n Killan hallitukseen, jossa hän toimi vuosina 2000-2004 Kiltamme vara-
puheenjohtajana aina sairastumiseensa saakka. Alusta alkaen hän osallistui aktiivisesti  
moniin erillisprojekteihin ja yhteisötapahtumiin. Hänellä oli merkittävä osuus siihen, että 
Kiltamme saavutti vuosina 1992 ja 1993 peräjälkeen mm. arvostetun MPKL:n myöntämän 
Vuoden Kilta nimityksen. Ideat hän ammensi usein niistä kokemuksista, joita hän sai laa-
jasta osallistumisestaan myös muuhun reserviläistoimintaan. 
 
Maanpuolustustaitojaan hän ehti harjoitella jo 1960- luvulla Sissikerhossa, myöhemmin 
Helsingin Sissiosasto ry, jonka puheenjohtajana Svenkka oli kolme vuotta päätyen myö-
hemmin Sissiosaston kunniapuheenjohtajaksi. Helsingin Reservin Aliupseerit ry:n Jiu-
Jjitsuosastossa  hän toimi puheenjohtajana vuonna 1987. 
 
 Svenkan monista saavutuksista vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralta mainittakoon  
hänen merkittävä toimintansa myös  piiri- ja liittotason eri tehtävissä. Näitä olivat mm. Ali-
upseeripiirin johtokunnan jäsenyys ja varapuheenjohtajan tehtävät 1989-1995. 
Aliupseerien liiton hallituksessa hän oli  1994-1996. Sven Ikäheimonen oli nykyisen Hel-
singin Seudun Reserviläispiiri ry:n kunniajäsen. 
 
Reservin Sanomissa no 1/ 2011  on laaja ja kattava Erkki Anderssonin muistokirjoitus kil-
taveli Sven Ikäheimosen  todella monipuolisesta maanpuolustustyöstä tunnuksella ”Sen 
minkä lupaan sen teen”. Tämän tunnuksen voimme myös Kiltamme piirissä allekirjoittaa.  
Svenkalta riitti aina tarmoa ja yhteistyökykyä osallistua lukuisten tapahtumiemme suunnit-
teluun ja toimeenpanoon.   
 
Kiltaveljemme Sven Ikäheimo-
nen siunattiin 29.01.2011 Roi-
huvuoren kirkossa sotilaallisin 
kunnianosoituksin omaisten ja 
runsaslukuisan maanpuolustus-
väen  saattamana.  Muistotilai-
suudessa  ystävät ja työtoverit 
muistelivat Svenkkaa  lämpimin 
sanoin. Hän oli läheistensä kun-
nioittama ja arvostama. 
KaartJR:n Kilta tekee kunniaa 
esimerkilliselle kiltaveljelleen, 
joka oli täysin sisäistänyt työm-
me isänmaalliset arvot.    
 
 

 
 Teksti: Aimo Arjavalta 

kuva: Matti Huomanen 
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TELEFONI HELSINGISSÄ 
 
Töölössä Runebergin kadulla sijaitseva Lars Sonckin piirtämä katutasolta osin ikkunaton, 
jopa synkän oloinen arvorakennus kätkee sisäänsä mielenkiintoisen vaiheen Helsingin 
puhelinliikenteen historiaa. 
 
Vierailimme Elisan puhelinmuseossa helmikuun kirpeänä pakkaspäivänä. Museo on auki 
yleisölle vain kerran vuodessa, Elisan päivänä. Katselimme aluksi videoesityksen puhelin-
laitoksen vaiheista: ensimmäinen puhelinlinja, automatisointi, sota-aika, olympiakisat, 
nykypäivä. Puolentunnin tiiviissä tietopaketissa selvisi, että puhelinliikenteen kehityksessä 
Suomi ja Helsinki ovat monessa olleet maailman, Euroopan ja Pohjoismaiden ensimmäis-
ten joukossa kuten maakaapelointi, automatisointi, gsm. 
 
Itse museo sijaitsee Helsingin Puhelinyhdistyksen vanhassa keskustilassa jossa on jäljellä 
ja toimintakuntoisena mm. automaattista keskuslaitteistoa varhaisimmilta ajoilta alkaen.   
1920-luvun alussa Saksasta hankittu automaattikeskus, siinä kuin nykyaikainen keskuskin 
oli maallikolle yhtä monimutkainen ja käsittämätön. Aikamoinen raksutus kuului vanhim-
massa keskuksessa kun numerolevyä pyöritti. Kova on metelin täytynyt päiväsaikaan olla 
satojen ja tuhansien vääntäessä numeroita eri puolilla kaupunkia.  
 
Puhelinkoneet, yli satavuotiaatkin olivat varmasti kaikille ainakin jotenkin tuttuja. Oudoim-
pia sen sijaan olivat puhelinasentajan työvälineet ja yleensäkin puhelinyhteyksien 
rakentamisessa tarvittu kalusto jota myös oli runsaasti nähtävillä. 
 
Esillä oli presidentti Kekkosen, Koiviston ja Ahtisaareen puhelimia. Osa arkkitehdin suun-
nittelemia ja tietenkin silloisen tekniikan huippua. Eivät ne laitteina kovin ihmeellisiä olleet, 
mitä nyt Kekkosen puhelimessa suora mikrofoniyhteys Yleisradion lähetyksiin. Erikoinen 
oli presidentti Koiviston matka-
laukkufaksi jolla saattoi ottaa 
yhteyttä kotimaahan mistäpäin 
maailmaa tahansa kunhan 
löysi toimivan lankapuhelinyh-
teyden. Mahtoikohan kantaa 
laukkua itse, vai oliko mukana 
samanlainen ”pommimies” 
kuin Amerikan presidentillä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidentti Kekkosen erikoispuhelin 
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Varhaisimpia puhelimeen liittyviä oheispalveluita taisi olla Neiti Aika ja puhelinvastaaja. 
Mielenkiintoinen oli kuvapuhelin, melkein pienen television kokoinen laite, joka ei yleisty-
nyt. Kuka nyt unenpöpperöisenä ja pyjamassa sellaiseen olisi vastannut. Vitsailtiin myös, 
että naisväellä piti tukan olla nutturalla ja huulet punattuna ennen kuin luuriin uskalsi tart-
tua. Hintakin oli tuhansia markkoja.  
Amerikkalaisista elokuvista tuttu autoilijan puhelinautomaatti ei sekään Suomessa yleisty-
nyt. Näitä laitteita joihin kuljettaja ylettyi 
nousematta autosta taisi maassamme 
olla vain muutama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo varhaisimmista puhelinluetteloista sai myös hyvän käsityksen alueen talouselämästä. 
Luetteloita oli näyttävä kokoelma. Paksu on tämän päivän katalogi, kun sitä vertasi alku-
vuosikymmenten laskuvihkon kokoisiin painoksiin. Ainakin vanhat oli mikrofilmattu. 
Kiinnostavat kuulemma sukututkijoita.  
 
Esittelyn lopuksi tulimme kuin matkapuhelinmyymälään. Kymmeniä erilaisia malleja, mus-
tia ja värikkäitä. Kyseessä oli vitriini jossa oli alkuaikojen kännyköitä, joukossa Nokian 
kuuluisa ”Gorbatsov”, nykypuhelimien rinnalla varsinainen ”Goljatti”.  Aikansa moderneja, 
jopa tyylikkäitä lankapuhelimiakin oli näytillä. Oranssi Cobra omalle työpöydälle on tänä 
päivänä haluttu. Siihen kun pirinän tilalle saisi sihisevän soittoäänen. Osto- ja myyntiliik-
keestä voi mallia kysellä. Pyytävät siitä jopa 200 euroa.  
 
Kuinka moni meistä osasi edes kuvitella reilut 20 vuotta sitten, että kohta voi ystävälle, tai 
kelle tahansa soittaa taskuun, sänkyyn, mihin tahansa ja mistä tahansa. Tulevaisuuden 
puhelinta jo eläkkeellä olevat oppaamme eivät suostuneet arvuutteleman, mutta entisinä 
alan ammattilaisina veikkasivat ainakin puhelinkeskusten häviävän. Internetissä on jo vuo-
sia voinut soittaa. 
 
 Puhelinliikenne oheispalveluineen kehittyy, mutta haloota huudetaan ja toistetaan vielä 
tulevaisuudessakin. 
 
 
 
Teksti: Kai Wigren 
Kuvat: Lasse Seitavuopio   
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Valalla Kaartin Jääkärirykmentissä 17.2.2011 
 
 
Torstaina 17 päivänä helmikuuta 2011 vietettiin Kaartin Jääkärirykmentissä saapumiserän 
1/11 sotilasvalaa. Olimme sopineet Tean kanssa tapaamisen Laajasaloon reilusti ennen 
valan alkamista, pitihän meidän varmistaa että saamme mahdollisimman hyvät paikat seu-
rata poikamme Rikun sotilasvalaa. 
 
Enpä olisi uskonut että lukuisia sotilasvaloja seuranneena tämä valapäivä olisi jollain taval-
la erilainen. On myönnettävä että oman pojan sotilasvala liikutti ”vanhaa” ja kyynistä 
sotilasta. Oli hyvä kokea ne tunteet jotta pystyy ymmärtämään miksi valatilaisuuksiin saa-
puu satoja, jopa muutama tuhat ihmistä seuraamaan oman jälkikasvunsa valaa.  
Ei tullut mieleen ne normaalit ajatukset tilaisuuden nopeasta päättymisestä. Tällä kertaa 
kuuntelin tiukasti sotilaspastori Selinin ja Rykmentin komentajan puheet. Piti oikein hakeu-
tua lähelle kovaäänisiä jotta yksikään sana ei menisi ohi. Tuntui että Kari J Talvitien 
esilukema valakaava sai uutta sisältöä. Tuntui, kuin olisin itse seissyt tekemässä uudes-
taan omaa valaani. Tilaisuuden tunnelmaa lisäsi pimentyvä ilta, lumen narina jalkojen alla, 
keskellä kenttää palavat jätkänkynttilät ja valtava ihmismäärä. 
Yritimme löytää Rikua sotilaiden joukosta. Turhaan. Vaikka tiesimme missä joukossa hän 
oli, on vaikeaa erottaa sotilaita toisistaan ainakin etäältä. Eipä saatu valokuvaa pojasta 
valantekoasennossa.  
 
Valatilaisuus päättyi kentällä ja joukot aloittivat ryhmittymisen ohimarssia varten. Lähdim-
me vaeltamaan kohti vastaanottokoroketta. Paikka oli helppo löytää, onhan se ollut 
samalla paikalla jo vuosia. Pikku hiljaa myös muut saapuivat paikalle. Tulihan sieltä ryk-
mentin komentaja ottamaan vastaan ohimarssia.  
Marssivan joukon edellä ajaa sotilaspoliisiauto vilkut päällä. Rykmentin esikuntapäällikkö 
johtaa ohimarssia. Komppaniat marssivat ohitse. Tuossahan on meidän Riku. Nopeasti on 
tämäkin vaihe ohitse. Onnistuivatkohan valokuvat ohimarssista? Näkyyhän poika niissä? 
Marssiosasto jatkaa matkaansa. Vaikka ohimarssin alussa pystyi seuraamaan jokaisen 
komppanian marssia ja arvioimaan tahdissa ja ruodussa pysymistä niin Tukikomppanian 
kohdalta jäi havainnot tekemättä. Olikohan meidän poika tahdissa?  
 
Lähdimme siirtymään kohti Tukikomppanian kasarmia ja odottamaan että poika pääsisi 
valalomalle. Aika tuntui taas pysähtyvän. Tiedän kokemuksesta, että lomalaisten on laitet-
tava aseet telineisiin ja katsoa että komppania jää siistiksi, aikaa siihen vaan tuntui 
menevän. Lopulta tuore kaartinjääkäri saapui paikalle ja pääsimme lähtemään muiden 
omaisten lailla kohti kotia.  
 
Olihan hieno tilaisuus; onnistuneet järjestelyt, hienot perinteiset puitteen ja oma poika te-
kemässä sotilasvalaa. Kannatti tulla ja nauttia.  
 
 
Teksti: Markku Virtanen 
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Pohjoismaista kiltayhteistyötä 
 

KaartJR:n Kilta sai kutsun ruotsalaiselta JR 19:n perinneyhdistykseltä  ( Klubb 19 ) lähet-
tää kaksi edustajaa heidän vuosipäivänsä viettoon 3. 2. Tukholmaaan.   Klubb 19:n 
jäsenet tutustuivat vastaavasti KaartJR:n ja Kiltamme  toimintaan  viime vuoden elokuussa 
Santahaminassa, joten kyseessä oli vastavierailu.  
Killan hallitus valitsi edustajikseen näihin Fraustadtpäivän juhlallisuuksiin  kiltaveljet Jarmo 
Merisen ja Aimo Arjavallan.  
 
Vuosipäivää vietetään 3.2.1706 Fraustadtissa, 
nykyisen Puolan läntisessä osassa,  Suuren 
Pohjan Sodan aikana ( 1706-21 ) käydyn taiste-
lun muistoksi. Tässä taistelussa ruotsalaiset 
löivät kenraali Carl Gustav Rehnskiöldin johdolla 
yhdistyneen saksilais- venäläisen armeijan, joka 
oli vähällä saada ruotsalaiset tuhottua kahdelta 
suunnalta tapahtuvalla saarrostushyökkäyksel-
lä. Ruotsin suurvalta- asemaa oli Suuressa Poh-
jan Sodassa tukemassa tietysti myös suomalai-
sia joukkoja.  
Päivä alkoi tutustumalla Suomen suurlähetys-
töön, jossa Suomen sotilasasiamies eversti Hannu Niskanen kertoi  uudistuksista Ruotsin 
puolustusvoimissa. Mehän tiedämme, että Ruotsissa yleinen asevelvollisuus on lopetettu 
ja tavoitteena on 50000 miehen ammattiarmeija. Kyseessä on vaativa uudelleenjärjestelyj, 
jota ei ole helppo toteuttaa ja joka edellyttää  laajoja lainsäädännöllisiä uudistuksia mm. 
ammattisotilaitten rekrytoinnissa.   Koulutusta annetaan jo nyt 20:ssä koulutuskeskuksessa 
ja vaikka ei aivan suunnitelmien mukaan olekaan kyetty etenemään niin varmaa on, että 
lähivuosina näemme Ruotsissa tavoitellun ammattiarmeijan. Vieraat saivat myös seikkape-
räisen selvityksen Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien materiaali- ja valvontayhteistyön   
( meri-ja ilmavalvonta ) tämän hetkisestä tilanteesta. Tämä yhteistyö on tarkoituksenmu-
kaista ja antaa varmasti myös tavoiteltuja kustannussäästöjä.  
 
Päivä huipentui iltajuhlaan paikallisessa upeassa sotilaskerhossa, jossa isännät saivat 
vastaanottaa KaartJR:n Killan pöytäviirin muistolaattoineen. Perinneyhdistyksen puheen-
johtaja Jan Nilsson vastaanotti  Kiltamme hallituksen myöntämän  ansiomerkin ansioistaan 
Pohjoismaisen kiltayhteistyön edistäjänä. Hän on lisäksi tehnyt tunnetuksi suomalaista 
kiltatyötä Ruotsissa ja korostanut  sen tärkeätä  merkitystä maanpuolustushengen kasvat-
tajana jäsenistön keskuudessa. Juhla oli arvokas tilaisuus, jossa vallitsi veljellinen 
pohjoismainen yhteishenki.  
 
Kiltavierailu Tukholmassa oli myös osa pohjoismaista kiltayhteistyötä ( Suomi, Ruotsi, Nor-
ja ja Tanska ),  jolla valtakunnallisella tasolla on pitkät perinteet. Todettakoon, että kuluvan 
vuoden 16.-19.6. välisenä aikana järjestetään Norjassa 33. Pohjoismaiset Kiltapäivät.  
Pohjoismainen kiltayhteistyö on Maanpuolustuskiltojen Liiton  (MPKL), johon kiltammekin 
kuuluu,  yksi tärkeimmistä toimintasektoreista. 
 
 Ennakkotietoa näistä joka toinen vuosi järjestettävistä  kiltapäivistä Norjan Oslossa sekä 
osallistumisohjeet niihin ovat nähtävissä MPKL:n nettisivuilta. Vuonna 2013 Pohjoismaiset 
Kiltapäivät järjestetään Suomessa. Viimeksi ne olivat täällä vuonna 2005. 

Teksti: Aimo Arjavalta 
Kuva: Örjan Vidlund 
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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU 

 
 
 

Paikka: Jääkäritalo 

Aika: 16.4.2011 

 

Klo 10.00 Valtuuston kokous 

Klo 10.00 Rykmentin komentajan esitys 

Klo 11.00 Kevätkokous   

Klo 12.00 Kenttälounas     

 

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan kevätko-

koukseen 

 
 

1.  Kokouksen avaus 
 
2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, kaksi (2) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkir-

jan tarkastajaa 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
5.  Käsitellään vuoden 2010 toimintakertomus  
 
6.  Käsitellään vuoden 2010 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
 
7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
 
8. Muut esille tulleet asiat 
 
9. Kokouksen päättäminen 
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Tulevia tapahtumia 

 
Esitelmä 28.3.2011 maanantaina klo 19.00, Perinnetalo (huom. aika) 
Suomenlahden poliittinen tilanne. Esitelmästä vastaa Kaartin Kilta. 
 
Esitelmä 24.4.2011 tiistaina klo 18.00, Perinnetalo 
Sotilasmusiikin arkea ja juhlaa. Musiikkimajuri Raine Ampuja Kaartin Soittokunnasta ker-
too tämänpäivän sotilasmusiikista historiaa unohtamatta. 
 
Esitelmä 26.9.2011 maanantaina klo 18.00, Perinnetalo 
Rajavalvonta ja rajaturvallisuus. Aiheesta tarkemmin kesäkuun jäsenkirjeessä. 
 
Esitelmä 26.10 klo 19.00, Perinnetalo 
Sotahistoriaan liittyvä aihe, joka tarkentuu myöhemmin. 
 
5.4.2011 tiistaina vierailu Merisotakoululle Suomenlinnaan. 
Kokoontuminen Kauppatorilla josta lähtö Suomenlinnaan klo 14.20 lautalla. 
Ilmoittautuminen viim 1.4. klo 18.00 Osaston koko rajoitettu.’ 
 
16.4.2011 Kevätkokous 
Kutsu ja tarkempaa tietoa tässä  jäsenkirjeessä 
 
14.5.2011 lauantaina tutustuminen historialliseen Porvooseen 
Lähtö Perinnetalon edestä klo 09.00. Mukaan pääsee myös Herttoniemen metroasemalta 
itäpäästä n 09.15. Porvoossa opastettu tutustuminen tuomiokirkkoon ja vanhaan kaupun-
kiin kävellen. Opaskierrosten jälkeen käynti Runebergin museossa.  Retkellä kahvitus 
omakustannushintaan. Retken hinta 5.00 euroa kerätään matkan alkaessa. Ilmoittautumi-
nen viimeistään keskiviikkona 11.5. klo 18.00 Mukaan mahtuu 30 henkeä. 
 
23.5.2011 Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely sekä toimintanäytös.   
Kokoontuminen Aliupseerikoulun edessä (86:n päätepysäkiltä n 500m) klo 15.45. Tilaisuus 
kestää n. 2 tuntia. Ilmoittautuminen viimeistään 16.5. klo 18.00 Kiltalaisille paikkoja rajoite-
tusti. (Huom. aika on muuttunut edellisessä jäsenkirjeessä mainitusta ja lisäksi 
Kiltainfo on peruttu). 
 
13.8.2011 lauantaina vierailu fagervikin kartanoon. Samalla pysähdytään Porkkalan 
venäläisellä sotilashautausmaalla. 
Lähtö perinnetalon edestä klo 10.00. Mukaan pääsee myös Herttoniemen metroasemalta 
itäpäästä n 10.15. Retken hinta 5.00 euroa kerätään matkan alkaessa. Ilmoittautuminen 
viimeistään 10.8. klo 18.00. Mukaan mahtuu 25 henkeä. (Huom! Hevossalmen sillan mah-
dollinen aukiolo voi myöhentää Herttoniemen metroasemalle tuloa.) 
 

22.8.2011 Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely sekä toimintanäytös 

Aiheesta tarkemmin kesäkuun jäsenkirjeessä. 
 

Ilmoittautumiset esitelmätilaisuuksiin viimeistään edellisenä iltana klo 
18.00. Retkille paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa ohjeen 
mukaan.  kai wigren@pp.nicfi tai 050 4654088  
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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. 

 

 
 
 

SAUNAVUOROT 
Jäsensauna miehet;   25.4., 23.5., 26.9., 24.10., 28.11., 26.12. 
Jäsensauna naiset;  4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 
 
 
AMPUMAVUOROT 
Tietoa ampumavuoroista antaa Jari Gerasimoff  040 544 1451 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uudet jäsenet 
 
SKAFFARI Harri, REIMAN Päivi, SALONEN Perttu, RINNE Juk-
ka, JÄÄSKELÄINEN Lauri, REIKKO Otto, VAINIO Kimmo 

 
 

      Kevätkonsertti Finlandiatalolla 
 

Kaartin Jääkärirykmentti järjestää joukko-osaston 15- vuotisjuhlakonsertin 
Finlandia- talolla 29.4. 2011 klo 19.00  
 
Orkesterina esiintyy Kaartin Soittokunta musiikkimajuri Raine Ampujan ja 
musiikkikapteeni Sami Hannulan johdolla. Vierailevina esiiintyjinä Annika Ek-
lund ja Mikael Konttinen.  
 
Kiltalaisilla on mahdollisuus ostaa konsertiin lippuja killan kautta hintaan 
25.00 euroa. Ilmoitukset killan toimistoon sähköpostitse: toimis-
to.kaartjrkilta@kolumbus. Ilmoituksessa yhteystiedot. Paluupostissa 
lähetetään lasku ja lippu. Liput tilattava viim 14.4. klo 18.00 mennessä. 
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                                        Kiltayhteydet 
 
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki, 
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi  
 
Puheenjohtaja Markku Virtanen 040 769 3256, markkuvirta-
nen@saunalahti.fi 
 
Jääkäritalon varaukset (KaartJR) Sanna Karell 0299421116 
 
Killan saunan varaukset Mikko Lahti 050 354 4717, mikko.lahti@mil.fi 
 
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Tapani Saari 050 569 2929 
    
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi 
 
 
 
 


