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Vierivä kivi ei sammaloidu 

  

Killan hallitus on päättänyt lisätä killan puitteissa reserviläisten kenttäkelpoisuutta edistävää 

toimintaa. Samalla kilta haluaa kannustaa kaikkia kiltalaisia ylläpitämään omaa 

peruskuntoaan. 

Tavoitteenamme on kannustaa kiltalaisia liikkumaan päivittäin vaikka vain pieninä 

annoksina.  

  

Reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitämistä haluamme kannustaa muun muassa 

perustamalla kiltaan marssiosaston. Osasto osallistuu tehtävän suunnitelman mukaisesti 

marssi-, jotos- ja sotilastaitokilpailuihin. 

  

Kaartin Jääkärirykmentin kilta kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon ja sen myötä kiltalaiset 

voivat käyttää Reserviläisurheiluliiton liikuntapalveluja kuten sähköistä kuntokorttia. Myös 

osallistuminen liiton urheilukilpailuihin on mahdollista. Näistä asioista tulemme tiedottamaan 

killan jäsenille nykyistä enemmän. 

  

Toiminnan suunnittelu on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja tiedotamme tulevista tapahtumista 

Kiltauutisissa ja killan verkkosivuilla.  

  

Kevät on jo pitkällä ja luonto kutsuu meitä ulkoilemaan. Älkää vastustako kiusausta. 

Pyyhitään pölyt pois ulkoilukengistä, kävelysauvoista ja polkupyöristä ja lähdetään liikkeelle.  

  

  

Asta Ruuskanen 

Kaartin JääkärirykmentinkKilta ry 

Hallituksen jäsen 

 

Ps. Hyvien liikuntakelien lisäksi kevät ja kesä tuovat mukanaan myös 

sotilasmusiikkitapahtumia. Vartioparaatit käynnistyvät toukokuussa ja meillä on 

mahdollisuus nauttia näyttävistä esityksistä joka perjantai Helsingin keskustassa. Perinteinen 

Santahaminan MILjazz on elokuussa. Nähdään siellä. 



Tulevia tapahtumia 

Esitelmät Perinnetalolla 
  
29.4. klo 18.00. Sodan ajan huolto nykyään. Kaartin Jääkärirykmentistä saamme edustajan 
kertomaan tämän päivän huoltojoukkojen tehtävistä ja kokonpanoista komppania-
pataljoonatasolla. 
  
30.9. klo 18.00 Aiheena Suomen sotilastiedustelun toiminta kylmän sodan kuumina vuosina. 
  
Ilmoittautuminen esitelmiin viim edellisenä iltana klo 18.00 mennessä 

  
Retket 
  

22.5. klo 17.30 (Kaatosateen sattuessa seuraavana päivänä samaan aikaan) Suomen 
Kaartin hautausmaa. Kari.J.Talvitien opastuksella tutustutaan Kaartin hautausmaahan ja 
luterilaisen hautausmaan vanhimpaan osaan. Kohteena erityisesti Suomen Kaartin historiaan 
liittyvien henkilöiden muistokivet. 
Kokoontuminen Kaartin hautausmaan portilla 17.30. Kierros kestää n. 2 tuntia. Ei tarvitse 
ilmoittautua. 
  
17.6. klo 17.30 "Kaartin jäljillä" Helsingin keskustassa ja lähialueilla. Tutustumme 
Kaartin ja sen seuraajien historiaan liittyviin paikkoihin. Oppaana Kari.J.Talvitie.  
Linja-auto lähtee Rautatientorilta "Fennian" edessä olevalta tilausajolaiturilta, jonne 
kokoontuminen 17.30. Kierros kestää pari tuntia. Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 
12.6. klo 18.00. 
  
10.8. 2013 Vierailu Marskin majalle Lopella jossa opastettu kierros ja mahdollisuus 
kahviin omakustannushintaan. Linja-auto lähtee Perinnetalon edestä klo 09.00 ja paluu klo 
17.00 mennessä. Kyytiin pääsee myös Herttoniemen metroaseman itäpäästä n. klo 09.15.  
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 2.8. klo 18.00 mennessä: ilmoita samalla mistä tulet 
kyytiin ja haluatko perillä kahvin, pullan/suolaista, hinta noin 5.00 e. 
Retken hinta 5.00 e joka kerätään matkan alkaessa.  
  
26.8. Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös Aliupseerikoulun 
pihalla. Kellonajat eivät ole vielä tiedossa. Killalle paikkoja varattu 15. Ilmoittautuminen 
viimeistään maanantaina 19.8. klo 18.00, jolloin kellonajat selvillä 
  
Ilmoittautumiset Kai Wigrenille 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi 
"Kaartin" kohteista antaa lisätietoa Kari.J.Talvitie 050 5500788 (huom ei ilmoittautumiset) 
 
 

Maanpuolustuskiltojen liitto järjestää 
 

Ti 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella 



Omaistenpäivät saapumiserälle 2/2013  
 
Heinäkuun saapumiserän 2/2013 omaistenpäivät järjestetään 13.-14.7.2013.  

Omaistenpäivät tarjoavat varusmiesten omaisille ja ystäville mahdollisuuden tutustua oman 

varusmiehen palveluspaikkaan, tässä tapauksessa Kaartin Jääkärirykmenttiin. Omaiset 

pääsevät tutustumaan mm. perusyksikköön ja kasarmiympäristöön.  

Myös Kaartin Jääkärirykmentin kilta on aktiivisesti mukana omaistenpäivillä esittelemässä 

perinnetalossa mm. rykmentin perinteitä ja killan omaa toimintaa. Tarvitsemme aktiivisia 

kiltalaisia molemmille päiville opastamaan vieraita ja kertomaan killan toiminnasta.  

Kilta järjestää päivien aikana myös arpajaiset, joiden tuotto menee lyhentämättömänä va-

rusmiesten vapaa-ajan toiminnan tukemiseen. Viime vuosina tuki on kohdennettu erityisesti 

varusmiesten omaehtoisen liikunnan tukemiseen.  

Kilta kerää arpajaispalkinnoiksi sopivaa käyttämätöntä tavaraa ja lahjakortteja. Palkinnoiksi 

sopivat esimerkiksi kirjat, cd-levyt, dvd-levyt, tekstiilit, toimistotarvikkeet ja kodin 

pikkuesineet.  

 

Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa 

arpajaispalkintoja, ota yhteyttä Annastina Reimsiin: (a_reims[at]hotmail.com, 040 567 

8555). 

 

Sotilasvala saapumiserälle 2/2013 

Heinäkuun saapumiserän sotilasvala järjestetään 15.8. 2013. Tarkka tapahtuma-aika ja -

paikka ilmoitetaan killan verkkosivuilla lähempänä valapäivää. 

 

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 kiltatapahtumista. 

 

 

 

 



Liikunta- ja marssiosaston toiminta on käynnistynyt 

Liikunta ja fyysinen kunto ovat tärkeitä jokaiselle meistä, ne ovat myös keskeinen osa maanpuolustustaitoa. 

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta päätti käynnistää marssi- ja liikuntaosaston toiminnan, jonka vetäjänä toimii 

Jukka-Pekka Ahonen. Kesän aikana verkkosivuilla tullaan julkaisemaan tapahtumakalenteri ja lisää uutisia ja 

juttuja osaston toiminnasta. 

Ensimmäinen tapahtuma, johon tarjoamme osallistumismahdollisuutta, on 8.6.2013 Tampereen Pirkkalassa 

järjestettävä Kesäyön marssi. Se on reipashenkinen kävely- ja marssitapahtuma, joka soveltuu kaiken 

tasoisille ja ikäisille marssijoille. Valittavana on matkoja 6-38 km:n väliltä. Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot 

löytyvät tapahtuman Internet -sivuilta: http://kesayonmarssi.fi/  

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta maksaa jäsentensä osallistumismaksun, matkustaminen tapahtuu 

omakustanteisesti. Ilmoittautuminen tapahtumaan hoidetaan keskitetysti, eli jos haluat lähteä mukaan, 

ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen kaartjrk.liikunta@gmail.com ja ilmoita sähköpostissa seuraavat 

tiedot: 

- Nimi 

- Osoite 

- Kansallisuus 

- Seuran/joukkueen nimi 

- Sukupuoli 

- Sähköpostiosoitteesi 

- Syntymäaika 

- Matkapuhelin 

- Marssireitti, jolle haluat osallistua: Marssireitit 6,12,23 tai 38 km tai perhereitit 6 tai 12 km 

- Mikäli haluat osallistua perheen kanssa (alle 15v lapsia), ilmoita myös lasten nimet. 

Ilmoittautuminen on sitova, ainoastaan yllättävissä loukkaantumis- tai sairastapauksissa peruutukset ovat 

mahdollista lääkärintodistusta vastaan. Jos et saa kyytiä tapahtumapaikalle, niin ilmoita siitä sähköpostissa. 

Varmasti jokaiselle halukkaalle saadaan kyyti järjestettyä. Kesäyön marssi ei ole kilpailu kelloa vastaan, vaan 

joukkuetapahtuma, jossa tavoite on päästä porukalla maaliin ja nauttia hienoista maisemista, hyvästä 

joukkuehengestä ja alkavasta kesästä. 

Muistathan, että Kaartin Jääkärirykmentin Killan jäsenet ovat automaattisesti myös Reserviläisurheiluliiton 

(ResUl) jäseniä. ResUl tarjoaa jäsenilleen monipuolista maanpuolustustaitojen ylläpitoa, liikunnan iloa ja 

haasteita sekä mahdollisuuksia harrastaa, kilpailla ja kirjata ylös suorituksiaan. Sähköiseen kuntokorttiin voi 

kirjata kätevästi suorituksensa jo vaikka heti lenkkipolulla, koska siitä on saatavilla myös älypuhelimeen 

asennettava mobiiliversio. Sähköinen tulosten kirjaaminen mahdollistaa myös koko killan yhteistuloksien 

tarkastelun. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia sähköiseen kuntokorttiin, ota yhteyttä sähköpostitse 

osoitteeseen info@resul.fi ja ilmoita postissa koko nimesi ja osoiteesi. Lisätietoja ResUl:in toiminnasta saat 

Internetistä osoitteesta: www.resul.fi 

Tervetuloa mukaan liikkumaan! 

Jukka-Pekka Ahonen, vetäjä 

Eerik Lehto, tiedostus 

Sähköposti: kaartjrk.liikunta@gmail.com 

http://www.resul.fi/
mailto:kaartjrk.liikunta@gmail.com


Kevään ja kesän sotilasmusiikkitapahtumia 

Jokavuotinen MilJazz- kiertue lähtee liikkeelle kesäkuussa ja kiertää kesän aikana ympäri 

Suomea viihdyttämässä kuulijoitaan. Alla mainittuna muutamia kiertuepaikkoja ja aikoja: 

PE 7.6. Lahti, Upseerikerhon puisto, klo 18.00 

LA 8.6. Mikkeli, Vanhan kasarmialueen tykkipuisto, klo 18.00 

Su 9.6. Hämeenlinna, Linnanpuisto, klo 14.00 

Savon sotilassoittokunnan Big Band solistinaan ja johtajanaan Esko Heikkinen. 
Panssarisoittokunta solistinaan Jukka Perko. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 

 

KE 14.8. Helsinki, Santahamina, Maanpuolustuskorkeakoulun kampusalue, klo 18.00 

Kaartin Soittokunnan Big Band solistinaan Mikael Konttinen. Ilmavoimien Big Band 
solistinaan Nina Mya. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 

 

PE 23.8. Kouvola, Rykmentinpuisto, Kasarminmäki, klo 18.00 

Ilmavoimien Big Band solistinaan Nina Mya. Rakuunasoittokunta ja Karjalan 
Sotilassoittokunta solistinaan Laura Voutilainen. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 

Muut kiertuepaikat ja –ajat löytyvät osoitteesta www.miljazz.fi 

Vartioparaatit 2013 
 

Kaikki vartioparaatit alkavat Senaatintorilta kello 12.30, jota edeltää viihdemusiikkiesitys. 
Paraatireitti kulkee Unioninkadun kautta Esplanadille ja Päävartioon, missä tapahtuu 
vartionvaihto. Pääosa vartioparaateista kulkee Esplanadin puiston ympäri ja Kasarmikadun 
kautta Kasarmitorille. Espan lavalla järjestetään vartioparaatipäivinä MilEspa-konsertti klo 
14.00 alkaen, poikkeuksena 26.7. ja 2.8, jolloin konsertit ovat klo 11.00. 
 
24.05. Kaartin Soittokunta 
31.05. Panssarisoittokunta 
07.06. Pohjanmaan ja Satakunnan sotilassoittokunnat 
14.06. Pohjan, Kainuun ja Lapin sotilassoittokunnat 
28.06. Karjalan ja Savon sotilassoittokunnat sekä Rakuunasoittokunta 
05.07. Laivaston Soittokunta 
12.07. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 
19.07. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 
26.07. Kaartin Soittokunta 
02.08. Ilmavoimien Soittokunta ja Pohjanmaan Sotilassoittokunta 
09.08. Kaartin Soittokunta 
16.08. Kaartin Soittokunta 
23.08. Kaartin Soittokunta 



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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