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RETKET JA ESITELMÄTILAISUUDET – YLEISTIETOA JA 
MUKAVAA YHDESSÄOLOA 
 
 
Yksi killan näkyvistä toimintamuodoista ovat jäsenistölle suunatut retket, tutustumiskäynnit 
ja esitelmätilaisuudet. 
 
Jäsentapahtumien valintaan ja sisältöön vaikuttaa killan toimintaympäristö ja arvomaailma. 
Niimpä retket ovat suuntautuneet usein varuskuntapaikkakunnille. Varuskunnan lisäksi on 
tutustuttu Helsingin lähialueen kiinnostaviin kohteisiin.  
Retket tehdään pääsääntöisesti viikonloppuisin, onhan silloin useimmilla kiltalaisilla mah-
dollisuus osallistua, mutta jotkin kohteet ja joukko-osastot ottavat kuitenkin vieraita vastaan 
vain arkisin. 
 
Esitelmien pitäjät ovat alansa asiantuntijoita tai muuten esitelmöitävään aiheeseen hyvin 
perehtyneitä ja siitä kiinnostuneita henkilöitä. Aihevalinnoissa on historiallisten aiheiden 
lisäksi pyritty huomioimaan myös ajankohtaisuus. 
 
Tammikuun esitelmätilaisuudessa matkattiin pitkin Suomen rataverkkoa ylipäällikkö Ma-
nerheimin junassa. Opas oli Suomen Rautatiehistoriallisesta seurasta. Huhtikuinen 
jäsenretki tehtiin Loviisan ydinvoimalaan, joka järjestää opastettuja vierailukäyntejä vain 
ryhmille joten yksin olisi tähän kohteeseen tuskin päässyt. 
 
Killan tapahtumista tiedoitetaan jäsenkirjeessä ja Helsingin Reservinsanomissa. Killan jä-
senien lisäksi esitelmätilaisuuksista on informoitu myös Santahaminassa palvelevaa 
puolustusvoimien henkilökuntaa ja viimeaikoina myös varusmiehiä. 
 
Yhteensattumien ja sairastapausten johdosta on muutama tilaisuus jouduttu kevään aika-
na perumaan. Peruminen on aina ikävää, mutta joskus sitä ei voi välttää. Jotta osallistujilla 
saataisiin parhaiten tietoa muutoksista olisi suotavaa, että myös kulkuluvan omaavat il-
moittautuvat tapahtumiin. Näin kenenkään ei tarvitse turhaan ilmestyä paikalle vain 
huomatakseen, että tilaisuus on peruttu. 
 
Tässä jäsenkirjeessä on jälleen lukuisia jäsentapahtumia. Laita itseäsi kiinnostavat kalen-
teriisi ja tule mukaan. 
 
Hyvää kesää ja jäsentapahtumien odotusta. 
 
 
Kai Wigren 

 
 
 
 



Tulevia tapahtumia... 

 
ESITELMÄTILAISUUDET JÄÄKÄRITALOLLA 
Ilmoittautuminen esitelmiin viimeistään edeltävänä sunnuntaina klo 18.00 mennessä: Kai 
Wigren 0504654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi 
 
 
28.9. klo 18.00  
Mannerheimristin ritarit ja säätiö 
Hyviä sotilaita on aina palkittu. Ylipäällikkö Mannerhein 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. 
 
26.10.klo 19.00 (huom aika)  
Sotilaskotitoiminta 
Sotilaskodin tietää jokainen varuskunnassa käynyt. Miten sotilaskotitoiminta syntyi, mitä se 
on tänään ja miten poikkeusolojen kanttiinitoiminta on suunniteltu. Aiheesta kertoo Helsin-
gin seudun sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Inka Tiittanen. 
 
 

 

 

 

 
 

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. 
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...Tulevia tapahtumia 

 
8.8.2009 RETKI KUIVASAAREEN 
Lauantaina 8.8. tutustumme Kuivasaaren linnakkeeseen. Tutustumiskierros kestää meri-
matkoineen n 3 tuntia. Kuljetus lähtee Katajanokan kasinon laiturista klo 10.00. Paikalla 
oltava 09.50. Retken hinta on 10.00 euroa, joka sisältää matkat, opastuksen ja kahvin. 
Retken hinta kerätään menomatkalla. 
Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikona 5.8. klo 18.00 Kai Wigren 0504654088 tai 
kai.wigren@pp.nic.fi . Paikkoja on 20. 
 
 
SAUNAVUOROT 
Jäsensauna miehet;  29.9., 26.10., 23.11, 28.12. 
Jäsensauna naiset;  1.9., 5.10., 2.11, 7.12. 
 
 
KESÄN AMPUMAVUOROT 
Tietoa ampumavuoroista antaa Jari Gerasimoff puh. 040 544 1451 
 
 
VARUSMIESTEN OMAISTENPÄIVÄT 18. JA 19.7. 
Heinäkuun saapumiserän omaistenpäivät pidetään viikonloppuna 18. – 19.7. Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan tilaisuus on 18.7.  ja Kaartin Pataljoonan 19.7.. Kaikki kiltalaiset ovat 
tervetulleita päivien aikana Jääkäritalolle ja sotilaskotiin. 
Tarkemmat kellonajat omaistenpäivälle löydät Killan nettisivuilta. (Killan nettisivut ovat 
Maanpulustuskiltojen liiton sivuilla: ww.mpkl.fi) 
 
 
PERINNEKOULUTUKSEEN ELOKUUSSA 
Kilta järjestää jäsenistölleen perinnekoulutusta 6. ja 11.8. Koulutus järjestetään kumpana-
kin iltana klo 18-21. 
Koulutus sisältää tietoa Killan historiasta nykypäivään. Perinnekoulutus antaa eväät  mm. 
Jääkäritalon esittelyyn yleisötapahtumissa.  
Ilmaiselle kurssille mahtuu enintään 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmottautu-
minen: toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi 
 

KAARTIN SOITTOKUNTA KONSERTOI 
Kaartin Soittokunta ja Helsingin Kaupunginorkesteri soittavat yhdessä Suomi 1809 -
juhlakonsertissa torstaina 3.9. Liput 20,- Lippupisteessä. Kaartin Soittokunnan Töölö-
sarjan konsertit ovat 22.9. ja 13.10. Temppeliaukion kirkossa. Lisätietoja osoitteessa 
www.kaartinsoittokunta.fi 
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PUOLUSTUSVOIMIEN VARTIOPARAATIEN JA MILJAZZ-TAPAHTUMIEN 
OHJELMAT JULKISTETTU 
 
Perinteiset vartioparaatit ovat käynnistyneet. Lähtö on Senaatintorilta perjantaisin klo 
12.30 alkaen. Soittokunnat kulkevat reittiä: Kauppatori-Päävartio-Pohjoisesplanadi-
Kasarmitori. Paraatin jälkeen, klo 14.00 alkaen, paraatissa esiintynyt soittokunta konsertoi 
Espan lavalla (paitsi 14.8.).  
 
Puolustusvoimien soittokuntien MILjazz-kiertue vierailee kesän aikana  kahdeksalla paik-
kakunnalla. Santahaminan MILJazz-tapahtuma on perjantaina 28.8. klo 18.00. 
Tilaisuudessa esiintyy Kaartin Soittokunnan lisäksi  Puolustusvoimien Varusmiessoitto-
kunnan Show Band solistina Veeti Kallio 
 
Lisätietoja MilJazz-kiertueesta puolustusvoimien sotilasmusiikkisivustolta osoitteesta 
www.miljazz.fi 
 
 
SANTAHAMINA 200 VUOTTA SOTILASSAARENA 
 
200-vuotisjuhlavuoden kunniaksi  Santahaminassa järjestetään useita kansalaistapahtu-
mia 28.8. – 12.9. Juhlaviikot käynnistyvät MILJazz-puistokonsertilla 28.8. Sanomatalossa 
avautuu 1.9. Santahaminan luonnosta ja sotilaskulttuurista kertova valokuvanäyttely. Päi-
vien aikana Santahaminassa järjestetään muun muassa luonto- ja muistomerkkikierroksia, 
taistelunäytöksiä ja yleisöseminaareja. Lisätietoja Santahaminaseuran verkkosivuilta 
www.santahamina.fi. 
 
 
KUIVASAAREN YLEISÖVIIKONLOPUT 
 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta järjestää opastettuja retkiä Kuivasaaren linnakesaarel-
le. Retkellä on mahdollisuus tutustua museotykkeihin ja saaristoluontoon.  Retkipäivät 
18.7, 19.7, 1.8. 2.8, 29.8. ja  30.8. lähtöajat klo 11.00 ja 14.00 Cafe Caruselin laiturista Me-
risatamasta. 
Neljä tuntia kestävän retken hinta on 30 euroa, lapsilta 10 euroa. Sunnuntain 20.8. klo 
11.00 järjestettävälle retkelle otetaan mukaan myös ulkomaalaisia. Muille retkille pääsy 
vain suomalaisille. Kuivasaari on sotilasaluetta, joten jokaisen on todistettava henkilöllisyy-
tensä lähtöpaikalla.  
Lisätietoja Martti Holmalta puh. 040-7554261, martti.holma@welho.com 
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Tunnelmia Killan tapahtumista 

Retki Utin Jääkärirykmenttiin 8.5.2009 
 
Urheilujoukkojen ja -koulun killan Helsingin osasto teki yhteistoiminnassa Rykmentin killan 
kanssa matkan Utin Jääkärirykmenttiin 8.5.2009. Matkalla oli 39 kiltalaista. 
Ohjelman mukaisesti kävimme ensiksi perinnetalossa, jossa olikin paljon nähtävää. Mie-
leenpainuvinta oli taistelumaasto eri muotoineen pienoiskoossa lasivitriinissä. Valonapin 
painalluksella oli mahdollista katsoa eri kohteita aina tähystyspaikasta väijytysasemaan 
saakka. Sen jälkeen olikin maittavan hernekeiton ja pannarin vuoro. 
 
Seuraavaksi oli ohjelmassa lentonäytös. Hornet, Karjalan Lennostosta ja Hawk, Len-
tosotakoulusta esittivät huikeita suorituksia lentokentän yläpuolella. Tuntui, että tämmöistä 
ei voi edes nähdä! Sen jälkeen oli sotilaspoliisien esitys: ensiksi toiminta ystävämielistä , 
sitten vihollismielistä ajoneuvoa vastaan. 
Seuraavana laskuvarjohyppynäytös. Viisi laskuvarjojääkäriä tuli ensiksi 300 m vapaassa 
pudotuksessa, sitten liitovarjot auki eri taitotoimintoja esittäen. Maahan tulo yllätti katselijat, 
varjoa hidastaen lähes nolla nopeudella suorin jaloin. 
Viimeisenä oli helikopterinäytös. Mieleenpainuvinta oli uuden kuljetushelikopterin esitys. 
Se pystyi lentämään myös taaksepäin ja sivuttain. Tuntui siltä, että se pystyy tekemään 
mitä tahansa . Upeata! 
Lentonäytöksen jälkeen tutustuimme vielä lentokonehalliin, miisä oli esillä Utin Jääkäri-
rykmentin toimintoja aina RK laser-aseammunnasta varusesinenäyttelyyn saakka. 
Samanaikaisesti oli mahdollisuus vielä nauttia sotilaskodin erinomaisista antimista. 
Paluumatkalla bussissa tuli esille, että vain murto-osa kiltojemme jäsenistä oli matkalla 
mukana. Uttiin pitää mennä uudestaan! 
 
Teksti Pentti Hintsala 
Kuvat Pertti Räisänen 
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…Tunnelmia Killan tapahtumista 

Matka Loviisan ydinvoimalaan 24.4.2009  
 
Viileä, mutta aurinkoinen alkukevään päivä ja lähtijöitä retkelle oli 18 kiltasisarta-ja veljeä.  
Moottoritie oli kuuma ja perillä olimme nopeasti.  Pysähdyimme turvaporttien 
ulkopuolella olevalle parkkipaikalle ja edessämme näimme 2 reaktorin tornia.  Jännitti ja 
hieman ehkä pelottikin, olimmehan hyvin lähellä hirveitä voimia.   
Kun astuimme bussista,  ympärillämme vallitsi hiljaisuus, ei mitään tehtaan ääniä, savua 
tai hajuja - vain lintujen laulua ja kalojen hyppelyä meressä.  Siirryimme informaatiokes-
kukseen ja isäntämme Kari Mäkelä kertoi helppotajuisesti voimalan toimintaperiaatteet ja 
moninkertaisen varmistuksen mahdollisten häiriötilojen varalta.   
 
Joimme kahvit ja siirryimme bussilla suljetulle alueelle, itse voimalarakennukseen emme 
turvallisuussyistä päässeet.  Tuotantolaitoksia ympäröi vahva piikkilanka-aita, sähköaita ja 
betoniporsaat sekä kiviesteet.  Isäntämme kertoman mukaan työntekijöiden viihtyvyys on 
erittäin korkea ja aidat eivät ole sen tähden, että työntekijät eivät pääsisi alueelta pois, 
vaan ulkopuolelta tulevat häiriötekijät pyritään estämään.   
Kävimme myös syvällä maan alla ydinjätteen välivarastossa.  Ympäristön puhtaus ja ihmi-
et valkoisissa työasuissa - tosi siistiä !  s

Kotimatkalla maistuivat Brunbergin suklaat. 
 
 Matkalla mukana Pentti Gustavsson ! 

 
 
Kaartin Jääkärirykmentin Killan uudet jäsenet 

 
SIKIÖ Jarmo, ANJALA Juha, LEPPIKORPI Jari, HOLMBERG Hans-Rune, 

UPARI Karri, HUTTUNEN Teppo, KINANEN Jari, PULLI Seppo K
 
 
 

 
 

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), santahaminanker-
ho@kolumbus.fi 
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Uutisia 

Jääkäritalon turvallisuusjärjestelyt uusittu 
Jääkäritalon hälytyslaitteet ovat toukokuun alusta lähtien olleet päällä ympäri vuorokau-
den. Tässä uudet ohjeet niille, joilla on kulkukoodi Jääkäritaloon: Aina tullessasi 
Jääkäritaloon, syötä pin-lukusi sisäänkäynnin yhteydessä olevaan lukulaitteeseen ja kirjaa 
itsesi taloon sisään. Aina kun poistut talosta, syötä pin-lukusi lukulaitteeseen.  
 
 
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.  
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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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