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Kaartin Jääkärirykmentti täytti 15 vuotta ja sitä päästiin juhlimaan 
näkyvästi niin Senaatin torilla, kuin Helsingin kaupungin tiloissa. 
Jälleen kerran saimme kiltalaisina osallistua ja seurata meille niin 
rakkaan joukon toimintaa Helsingin sydämessä. Oli hienoa havaita, 
että tapahtuma kiinnosti niin kiltalaisia, kuin myös kaupunkilaisia ja 
turisteja. Paikalla oli muutama tuhat seuraajaa.  
Suuret kiitokset rykmentille tilaisuuden järjestämisestä.  
 
15-vuotis syntymäpäiväjuhlat olivat upea tapahtuma, ja niiden ym-
pärillä on ollut ja tulee olemaan muitakin hienoja tapahtumia. 
Juhlavuodet alkoivat Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinnepäivil-
lä ja tulevat jatkumaan mm. Kaartin Pataljoonan 200-vuotis juhlilla. 
On suotavaa, että kiltalaiset osallistuvat aktiivisesti myös näihin tu-
leviin tapahtumiin. Juhlia suunnitellaan jo ponnekkaasti ja ne 
tarkentuvat ensivuoden kevään ja kesän aikana. Tarkkailkaa killan 
www-sivuja. 
 
Santahaminan tulevaisuus sotilassaarena on taas kerran nostettu 
pöydälle. Valitettavasti keskustelun aloittaminen ajoittuu samaan 
hetkeen Puolustusvoimien säästötoimien kanssa. Tässäkin asiassa 
tarvitaan kansalaisaktiivisuutta, jotta päätöksentekijät saavat tietää 
mahdollisimman monia mielipiteitä asiasta.  
 
Lokakuun lopulla pidetään Killan vuosikokous perinteisin menoin. 
Toivottavasti suuri joukko jäseniämme pääsee osallistumaan pää-
töksentekoon.  
 
Markku Virtanen 
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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta  
 KUTSU  

 
 

Paikka: Perinnetalo 

Aika: 29.10.2011 

(Valtuuskunta kokoontuu klo 10.00) 

Klo 11.00 Esitelmä 
Klo 12.00 Syyskokous 
Klo 12.45 Kenttälounas     

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan syyskokoukseen 

 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkir-
jan tarkastajaa 

 

4. Käsitellään vuoden 2012 toimintasuunnitelma 
 

5. Käsitellään vuoden 2012 talousarvio 
 

-  määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika henkilö- ja yhteisöjäsen-
ten osalta 

 

6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 

7. Valitaan killan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet  
 

8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä  
 

9. Muut asiat 
 

10. Kokouksen päättäminen 
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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta  KUTSU 
              

 

 
 

 
 
 

Arvoisat Kiltaveljet ja sisaret 
 

Vietämme perinteistä Kaartin Jääkärirykmentin Killan itse-

näisyyspäivän kahvitilaisuutta 6.12.2011 klo 11.00 alkaen 
Perinnetalolla.  

 
 

Tervetuloa! 
 

 
 
 
 

Hallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Pohjoismaiset Kiltapäivät Norjassa 
 
33. Pohjoismaiset Kiltapäivät vietettiin Norjassa Sessvollmoenissa 16.-19.6.2011, yhteen-
sä 196 osallistujan voimin. Suomesta mukana oli 46 kiltalaista. 
Päivien eräs kohokohta oli marssi. Parhaat päällä ja mitalit rintapielissä marssittiin Norjan 
Kuninkaan Kaartin soittokunnan ja lippujen jäljessä Oslon kaupungin katuja pitkin, Akerhu-
sin linnoitukselta Raatihuoneelle kaupunginjohtajan vastaanottoon. 
 
Iltajuhlassa sai kolme suomalaista kunniamerkin. Ruotsin kilta-ansiomitalin sai Pauli Mik-
kola, liiton uusi puheenjohtaja. Tanskan kilta-ansiomitalin sai sotakamreeri Mikko Selin ja 
Norjan kilta-ansiomitalin sai sotakamreeri Arto Pekkola.  

 

 
 
 
Pekkola on edustanut Kaartin Kiltaa Pohjoismaisilla Kiltapäivillä jo vuodesta 1969 saakka 
ja on ollut Suomen lipunkantajana seitsemillä Kiltapäivillä. Pekkola on myös Kaartin Jääkä-
rirykmentin Killan jäsen. 
 
 

Teksti: Sotakamreeri Arto Pekkola 
Kuva: Inga-Katriina Heinonen 

 
 

Kuvassa vasemmalta: Arto Pekkola, Pauli Mikkola ja Mikko Selin 
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Valatilaisuus 18.8.2011 
 

Aurinkoiselle Senaatintorille oli saapunut useita tuhansia ihmisiä seuraa-
maan, kun lähes 900, saapumiserän 2/2011, Kaartin Jääkärirykmentin 
alokasta vannoi sotilasvalan- ja vakuutuksen 18.8.2011. Valan/vakuutuksen 
vannomisen jälkeen Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, eversti Jukka Val-
keajärvi nimitti heidät Kaartin jääkäreiksi.  
Valatilaisuus oli juhlavampi kuin tavallisesti, sillä paria päivää aikaisemmin, 
16.8, Kaartin Jääkärirykmentti oli täyttänyt 15 vuotta.  
Ennen valatilaisuuden alkua, joukot olivat järjestäytyneet Senaatintorille Kaar-
tin Jääkärirykmentin esikuntapäällikön, everstiluutnantti Heikki Saarennon 
komennossa. Rykmentin komentaja sai tarkastaakseen uljaan joukon tulevia 
Kaartin Jääkäreitä.  Kenttähartauden piti sotilaspastori Tapani Selin. 
 
Tilaisuuden juhlallisuutta ja Kaartin Jääkärirykmentin osuutta pääkaupunki-
seudun turvaajana osoitti myös se, että sotilasvalan esilukijaksi oli kutsuttu 
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Tilaisuudelle arvokkuutta lisäsi 
myöskin kunniavieraaksi kutsuttu Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt. Tä-
mä, jo varsin iäkäs, ja kunnioitettu sotiemme veteraani oli ottanut kutsun 
vastaan ja oli paikalla silmin nähden hyväkuntoisen oloisena. Tuomas Gerdt 
otti joukkojen ohimarssin vastaan, seisten, rykmentin komentajan rinnalla. 
Marssijoita seurasi, uudelleen Mannerheim-ristin ritarien mukaan nimetyt, Pa-
si-panssariajoneuvot.   
Valatilaisuuteen oman mahtavan, soitannollisen osansa antoivat Kaartin Soit-
tokunta ja varusmiessoittokunta kivääriesityksineen. Aliupseerikoulukin oli 
mukana juhlallisuuksissa.  
 
Valapuheessaan eversti Valkeajärvi totesi joukkonsa selvinneen kiitettävästi 
alokasajastaan, alun yhteismajoituksen tuoman ”järkytyksen” jälkeen. Koulu-
tustarkastus oli sujunut mallikkaasti. Omaiset ja ystävät, ja me kaikki muutkin, 
saamme olla ylpeitä näistä uunituoreista Kaartin Jääkäreistä, totesi eversti.  
Tilaisuuden jälkeen kaupunginjohtaja tarjosi kutsuvieraille juhlalounaan kau-
pungintalolla, missä myöskin palkittiin ansioituneimmat, uudet Kaartin 
Jääkärit.  
 
 

 
Teksti: Jarmo Suokas 
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Sotilasvala vannotaan ja vakuutus annetaan seuraa-
van kaavan mukaisesti: 
 
 

Minä N.N. lupaan ja vakuutan 

Valassa: kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, 

Vakuutuksessa: kunniani ja omantuntoni kautta, 

olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon 
palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen 
hyötyä ja parasta. 

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolus-
taa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä 
valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan te-
keillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen 
kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. 

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, 
vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. 

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa 
lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. 
Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan 
en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myös-
kään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. 

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeu-
denmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän 
toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puo-
lestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. 

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää. 

 

Lähde: Valtioneuvoston asetus sotilasvalasta 
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Päämajan soittokunnasta Vuoden 2011 maanpuolus-
tussoittokunta 
 

Päämajan soittokunta on nimitetty Vuoden maanpuolustussoittokunnaksi.  
 
Nimitys julkistettiin 8.10.2011 Maanpuolustussoittokuntien katselmuksessa 
Lahdessa.  Katselmusraatia johti Puolustusvoimien ylikapellimestari Elias 
Seppälä.  Muut tuomariston jäsenet olivat Janne Siniketo (Sotilasmusiikkikou-
lu), Tomi Väisänen (Ilmavoimien Soittokunta), Raine Ampuja (Kaartin 
Soittokunta). 
 
Päämajan soittokunta toimii Helsingissä ja tekee tiivistä yhteistyötä Sotilas-
musiikkikillan kanssa. Orkesteri on toiminut ajoittain myös Kaartin 
Soittokunnan sijaisena.  Orkesterin kapellimestarina toimii vuonna 2008 Kaar-
tin Soittokunnasta eläkkeelle jäänyt Heino Koistinen.  
Orkesterin puheenjohtaja Jouko Koski kertoo, että orkesterin esitys meni 
nappiin; ”Kappalevalinta oli onnistunut ja soitto onnistui hyvin, olen erittäin 
tyytyväinen soittoomme. Kappaleet edustivat juuri sen kaltaista ohjelmistoa, 
kun tyypillisesti soitamme, tosin osa niistä oli meille ihan uusia.”  
 
Katselmuksen tavoitteena on puhallinmusiikin edistäminen ja maanpuolus-
tussoittokuntien osaamistason nostaminen. Samalla lisätään niiden 
valmiuksia toteuttaa Puolustusvoimien niiltä tilaamia palvelussoittoja.  

 
Katselmukseen 
osallistui kuusi 
puhallinorkesteria 
eri puolilta Suo-
mea. Lisäksi ta-
pahtumassa esiin-
tyi Kaitseliidu Tal-
linna Maleva Or-
kester (Viro) ja 
Hemvärnets Mu-
sikkår Uppsala 
(Ruotsi). 
 
 
 

 
Teksti: Asta Ruuskanen 
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Kari Kallonen 50 vuotta 
 
 

Killan monissa luottamustehtävissä pitkään toiminut Kari Kallonen juhli 50-
vuotispäiviään elokuun lopussa. Kallonen liittyi jäseneksi 90-luvun alussa kun 
hän innostui killan ampumatoiminnasta . Aktiivisen ja osaavan miehen tapa 
toimia kiinnitti kiltajohdon huomion ja pian häntä pyydettiin mukaan hallitus-
työskentelyyn   
 
Reserviläistoiminnassa aktiivisesti toiminut 
Kallonen kiinnitti myös Uudenmaan Jääkä-
ripataljoonan komentajan huomion mu-
kaan reserviläisten koulutukseen. Kallosel-
la oli tärkeä rooli reserviläisten asustus-
keskustaistelukoulutuksessa 90-luvun 
alussa. Kun vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutus käynnistyi Helsingissä 1993, 
Kallonen oli alusta lukien mukana siinä. 
Kallosella oli merkittävä rooli reserviläisten 
värväämisessä ja aktivoimisessa vapaaeh-
toiseen koulutukseen. Hän saikin houkutel-
tua 90-luvun alkuvuosina useita kymmeniä 
reserviläisiä killan jäseneksi. 
 
 
 
 
Kallonen pääsi hallituksesta käsin seuraamaan Kaartin Jääkärirykmentin 
synnyttämistä ja sen jälkeen vaikuttamaan Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
killan kasvamiseen Kaartin Jääkärirykmentin killaksi.  Hänellä oli keskeinen 
rooli määriteltäessä uuden joukko-osaston kiltatyön tavoitteita ja muotoa.  
 
 
Killan hallitus onnittelee Kari Kallosta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kari Kallonen 



 10 

Tulevia tapahtumia 

 
ESITELMÄT 
 
Maanantaina 24.10 klo 19.00, Perinnetalo (huom. aika) 
Kaartin killan esitelmä. Seppo Laaksonen kertoo slovakialaisten osuudesta toisen maail-
mansodan taisteluissa. 
 

Torstaina 24.11. klo 18.00 Perinnetalo (huom päivä muutettu). 
Everstiluutnantti Timo Ristimäki Strategian laitokselta kertoo arabimaiden ja Libyan kuohu-
vasta tilanteesta. Esitelmä on yhteinen Kaartin Veteraanien kanssa. 
 

Maanantaina 30.1. 2012 klo 18.00 Perinnetalo.  
Suomi ja muu maailma multimediaoppimisympäristössä. Aiheesta tarkemmin tammikuun 
jäsenkirjeessä 

 

Ilmoittautumiset esitelmätilaisuuksiin viimeistään edellisenä iltana klo 18.00. 
kai.wigren@pp.nicfi tai 050 4654088  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAUNAVUOROT 
Jäsensauna miehet;  24.10., 28.11., 26.12. 
Jäsensauna naiset;. 7.11., 5.12. 
 
 AMPUMAVUOROT 
Ratavuoroista ilmoitetaan killan verkkosivuilla. Killan ampumavastaava Jari Gerasimoff 
ntaa tarvittaessa lisätietoja ratavuoroista ja ampumatoiminnan pelisäännöistä ge-
rasimoff[at]luukku.com, 040 544 1451 

 

 
Tule tukemaan varusmiesten vapaa-ajan toimintaa! 
 

Tammikuun saapumiserän omaistenpäivät järjestetään 14. – 15. tammikuuta. Tarvitsemme 
molempina päivinä perinnetalolle emäntiä ja isäntiä opastamaan vieraita. 
 
Kilta järjestää päivien aikana arpajaiset, joiden tuotto menee lyhentämättömänä varusmies-
ten 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, tekstiilit, toimistotarvikkeet, asiat ja kodin pikkuesineet.  
Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa arpajaispalkintoja, 
ota yhteyttä Annastina Reimsiin (a_reims@hotmail.com, 040 567 8555). 
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JÄSENTAPAHTUMAT, LAATUAIKAA KILTALAISELLE 
 

Esitelmät, tutustumiskäynnit ja retket ovat tänäkin vuonna tarjonneet monelle kiltalaiselle 
vaihtoehdon illan ja viikonlopun viettoon. Lukuisten osallistujien joukkoon on ajan myötä 
valikoitunut niitä jotka ovat mukana lähes kaikissa tapahtumissa. 
Monet kiinnostavat kohteet ja aihepiirit on läpikäyty. Kohde- ja aihepiiri on kuitenkin laaja 
joten loppua ei ole näkyvissä. Koska kaikki eivät aina pääse osallistumaan ja uusia kiltalai-
sia liittyy jatkuvasti joukkoomme, on samoja aiheita perusteltua joskus valita uudestaan. 
Kaartin Jääkärirykmentin vuosittaiset kalusto- ja toimintanäytökset sekä joka toinen vuosi 
pidettävä Tattoo- konsertti ovat myös toistuvia killan jäsentapahtumia. Vakituisista jäsen-
tapahtumista voi mainita myös arvokkaan itsenäisyyspäivän kahvi- ja 
palkitsemistilaisuuden sekä killan kevät- ja syyskokoukset joissa virallisten kokousasioiden 
lisäksi olemme nauttineet herkullisen kenttälounaan ja kuulleet ajankohtaista joko Kaartin 
Jääkärirykmentistä tai muusta puolustusvoimia koskevasta aiheesta. 
Jäsenistö voi osallistua killan kautta myös Kaartin Soittokunnan konsertteihin. Killalla on 
perinteisesti ollut myynnissä lippuja mm soittokunnan kevätkonserttiin. Sotilasmusiikista 
pitävät voivat lisäksi seurata soittokunnan omaa tapahtumakalenteria josta löytyy musiikil-
lista menoa varmasti joka makuun.    
 
Kaartin Jääkärirykmentti on vuosien aikana tukenut retkiämme linja-autokuljetuksin josta 
kiitos rykmentille. Puolustusvoimien säästökuuri saattaa varmasti vaikuttaa tähän arvok-
kaaseen tukimuotoon. Myös killan oma budjetti on rajallinen. Vaikka mitään dramaattista ei 
ole tiedossa, on jäsenretkistä tänä vuonna peritty viiden euron maksu. 
 
Maailma ympärillämme on jatkuvassa muutostilassa. Toisinaan tapahtuu suuriakin mullis-
tuksia joita eivät asioihin perehtyneetkään aina ole osanneet ennakoida. Killalla on 
mahdollisuus olla yhteydessä näihin maailman tapahtumien seuraajiin. Marraskuuksi 
olemmekin saaneet Strategian laitokselta esitelmän pitäjän kertomaan yhdestä maailmaa 
viimeaikoina kuohuttaneesta tapahtumavyörystä. 
Ensi vuonna on jälleen ”Hamina Tattoo”- vuosi joten konserttiretki loppukesästä tulee ole-
maan yksi tapahtumistamme. Kiltatapahtumia voi seurata tutuista jäsenkirjeistä ja killan 
internet sivuilta. Valitse mieleisin tai mieleisimmät tapahtumat ja tule mukaan. Tapaat uu-
sia kavereita ja usein pääset kohteeseen johon ei yksin pääse tai tule lähdettyä. Saat 
kiltalaisena toisinaan myös esittelyn jota ei normaaliyleisölle anneta.   

 
Teksti: Kai Wigren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          
 Kiltayhteydet 

 
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki, toimis-
to.kaartjrkilta@kolumbus.fi  
 
Puheenjohtaja Markku Virtanen 040 769 3256, markkuvirtanen@saunalahti.fi 

Perinnetalon varaukset (KaartJR) Vaihde 0299 800 

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 
 
 


