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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU 
 

 

 

Arvoisat Kiltaveljet ja -sisaret 

 

Kaartin Jääkärirykmentin Killan perinteinen Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus pidetään 

Santahaminassa Perinnetalolla 6.12.2013 klo 12:00 alkaen.  

 

Tilaisuudessa esiintyvät viulistit Noora Puurula ja Anna Pohjola (barokkiviulu) sekä 

sellisti Johanna Kilpijärvi (barokkisello) 

 

 

      Tervetuloa! 

 

 

Kaikkien Killan jäsenten nimet ovat tiedossa Santahaminan portilla. Ota mukaan 

henkilöllisyystodistus. Portilla on hyvä mainita sotilaspoliisille, että olet Killan jäsen, näin 

sotilaspoliisi löytää nimesi nopeammin oikeasta listasta. 

 

Tumma puku ja kunniamerkit 

 

 

 



Tulevia tapahtumia 

Kaartin soittokunnan joulukonsertti 

Perinteinen joulukonsertti on vetänyt Helsingin Johanneksenkirkon täyteen vuodesta toiseen. 

Tervetuloa tänäkin vuonna aloittamaan joulu lämminäänisen baritoni Juha Kotilaisen ja 

upeasointisen Kaartin soittokunnan seurassa. 

Konsertin johtavat musiikkimajuri Jyrki Koskinen ja musiikkikapteeni Ville Paakkunainen. 

Tiistaina 17.12.2013 kello 19.00 

Johanneksenkirkko 

Korkeavuorenkatu 12, Helsinki 

Liput ostettavissa Lippupisteestä. 

 

Omaistenpäivät saapumiserälle 1/2014 
 
Tammikuun saapumiserän 1/2014 omaistenpäivät järjestetään 11.-12.1.2014.   

Omaistenpäivät tarjoavat varusmiesten läheisille ja ystäville mahdollisuuden tutustua oman 

varusmiehen palveluspaikkaan, tässä tapauksessa Kaartin Jääkärirykmenttiin. He 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). 

 

 



 

Vierailu Päävartiossa 
 
Helmikuussa esitelmän sijaan vierailemme 24.2. 2014 klo 18.00 Helsingin Päävartiossa (aika saattaa 
muuttua) Majuri Marko Maaluoto kertoo Päävartion historiasta ja rakennuksen nykyvaiheista. Mukaan 
mahtuu 25 henkeä. Kokoontuminen Päävartion edessä jalkakäytävällä (ei ketjuaidan sisäpuolella) klo 
17.50. Ajankohta tarkentuu tammikuun jäsenkirjeessä. 
 
Päävartiokierrokselle ilmoittauduttava viimeistään edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä. (nimi 
riittää) 
Ilmoittautumiset Kai Wigren 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi 

 
 

Esitelmät Perinnetalolla 
 
Tiistaina 26.11.2013 klo 18.00 (huom. päivä muuttunut) "Viel on Suomi voimissaan" . 
Musiikkiperinteen tutkija Anneli Asplund kertoo Porilaisten marssista ja sen vaikutuksesta maamme 
kulttuurihistoriaan. 
 
Maanantaina 27.1.2014 klo 18.00 Helsingin Aluetoimiston edustaja kertoo aluetoimiston tehtävistä ja 
tulevasta roolista sotilasläänien lakkauttamisen jälkeen 
 
 
Ilmoittautumiset, esitelmiin edellisenä perjantaina klo 08.00 mennessä  (ehdoton takaraja) 
ilmoituksessa mainittava syntymäaika ja mikäli saapuu autolla, niin rekisterinumero. 
 
Ilmoittautumiset Kai Wigren 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi 
 

 

 

 

 

 

 



Tapahtumia killassa 

Killan 50-vuotisjuhlakonsertti 

 
Killan 50-vuotisjuhlakonsertti pidettiin Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa lauantaina 26.10.  
Konsertin teemana oli "Helsingille" ja sen ohjelmisto kuvasti monipuolisella tavalla rykmentin perinteitä ja 
toiminta-aluetta. 
 
Konsertissa esiintyivät Päämajan Soittokunta ja Helsingin Faktorilaulajat. Ohjelmisto sisälsi monipuolisesti 
uutta ja vanhaa puhallinorkesterimusiikkia. Faktorilaulajat esittivät Helsinki-aiheisia lauluja ja yhdessä 
soittokunnan kanssa suomalaisia sotilaslauluja. Konsertti päättyi Lippulaulu-yhteislauluun. 
Konsertin jälkeen jäsenet ja killan keskeiset yhteistyökumppanit nauttivat killan tarjoamasta tarjoilusta. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



Syyskokous 
 
Killan jäsenet valitsivat syyskokouksessa 26.10. hallituksen vuodelle 2014. Erovuoroisten tilalle hallitukseen 

vuosille 2014-2015 valittiin Jukka Ahonen, Kari Laitinen, Jarmo Markku,  Annastina Reims, Jyrki Seppänen, 

Jarmo Suokas ja Reima Tuomisto.  Hallituksessa jatkavat Timo Koukkari, Teuvo Nevalainen, Kai Wigren, Ville 

Karttunen. Puheenjohtajana jatkaa Ritva Mikkola 

 
 

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 kiltatapahtum 

 

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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