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Juhlavuodet 

Kaartin Jääkärirykmentin ja kiltayhteisön juhlavuodet ovat jatkuneet menestyksekkäästi. Rykmentti 

aloitti juhlimalla 15-vuotista taivaltaan komeasti.  

Tänä vuonna Kaartin Pataljoona ja Kaartin kilta juhlivat erittäin näyttävästi Helsingin kaupungin 

kanssa 200-vuotista taivaltaan. Helsinki juhlii 200-vuotiasta pääkaupunkiamme Kaartin juhliessa 

omaa saman ikäistä taivaltaan. Kaartin tilaisuuksista on maininta tässä jäsenkirjeessämme. Kan-

nattaa ottaa osaa tilaisuuksiin. 

Kevät on saapumassa ja vaikka sitä ei säästä aivan ole viime päivinä havainnut, on yhtenä merk-

kinä sen tulosta kiltamme kevätkokous huhtikuun viimeisenä viikonloppuna. Kokouksen aloittaa 

rykmenttimme uusi komentaja eversti Pekka Saariaho pitämällä katsauksen Puolustusvoima uudis-

tuksen tämän hetkisestä tilanteesta. Kokouksen jälkeen ruokailemme yhdessä. Odotamme 

kokoukseen runsasta osaan ottoa. 

Olemme jo pitkään keränneet sähköpostiosoitteita omalta jäsenistöltämme jotta voisimme tehostaa 

viestintää. Keruu on edelleen kesken ja vain pieni osa jäsenistä on ilmoittanut ositteensa. Toi-

veenani on että voisimme siirtyä ainakin osittain sähköiseen tiedottamiseen. Työ on aloitettu jo 

omien www-sivujen muodossa. Emme ole unohtamassa niitä jäseniä joilla ei netti mahdollisuutta 

ole vaan ainoastaan tehostamassa tiedonkulkua. Sähköisellä tiedottamisella saataisiin myös sääs-

töä aikaan. Keräämme siis edelleen jäsenten osoitteita osoitteessa toimisto.kaartjrkilta@kolumbus 

.fi.  Kannattaa myös vierailla killan nettisivuilla www.kaartjrkilta.fi ja tarkastaa sieltä mitä killassa 

tapahtuu. 

Vaikka Suomi rauhoittuu yleensä kesäksi, meillä ei vauhti vähene. Heinäkuussa rykmentti ottaa 

taas saapumiserän vastaan ja killalla on vastuu muutamista tapahtumista. Näihin tapahtumiin tarvi-

taan myös vapaaehtoisia toimijoita. Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin hallituksen jäseniin. Lisäksi 

kannattaa varata kalenteriin rykmentin vuosipäivä ja siihen liittyvä vala. Vala vietetään täysin poik-

keuksellisessa paikassa ja siitä tulee varmasti mieleen painuva tilaisuus. 

 

Lämmintä kesä toivoen 

 
Markku Virtanen 

Puheenjohtaja 

 

http://www.kaartjrkilta.fi/
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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU 

 
 
 
Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali 

Aika: 28.4.2012 

Klo 11.00 Puolustusvoimauudistus/  

ev Pekka Saariaho   

Klo 12.00 Killan kevätkokous 

Klo 12.30 Kenttälounas     

 

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan kevätkokoukseen 

 
 
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 2011 toimintakertomus  
 
6.  Käsitellään vuoden 2011 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
 
7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
 
8. Muut esille tulleet asiat 
 
9. Kokouksen päättäminen 
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Kaartin Jääkärirykmentin Killan uudet jäsenet  

 

-MÄNTYLÄ Jarkko 
 
-RÄSÄNEN Antti 
 
-AHO Sami 
 
-SUORSA Kimmo 
 
-KAIJANSINKKO Matti 
 
 

Tulevia tapahtumia 

 
ESITELMÄT 
 
Maanantai 23.4. klo 18.00, Perinnetalo 
Eversti Markku Iskanius kertoo aiheesta Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys II maailman-
sodan aikana. Siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina. 
 
Maanantai 24.9. klo 18.00, Perinnetalo.  
Aihe avoin.  
Tarkemmin seuraavassa tiedotteessa. 
 

Ilmoittautumiset esitelmiin viimeistään edellisenä iltana klo 18.00 mennessä tai oh-
jeiden mukaan. Kai Wigren: p. 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi 

 
 
RETKET 
 

Lauantai 9.6. 
Opastettu kiertokäynti Suomenlinnassa. 
Lautta lähtee Kauppatorilta ennakkotietojen mukaan 10.30 ja opaskierros alkaa laiturin 
luota lautan saavuttua perille.  
Retken hinta 5,00 euroa, joka maksetaan paikan päällä. 
Varustus: ulkoiluun ja kävelyyn sopiva.  
 
Ilmoittautuminen viimeistään 5.6. klo 18.00 mennessä: Kai Wigren, p. 050 4654088 tai  
kai.wigren@pp.nic.fi 
 
 
 
Lauantai 4.8. 
Tattoo- konsertti Haminassa. 

-NÄRVÄNEN Sami  
 
-KOIVUNEN Misha 
 
-LANKINEN Erkki 
 
-LAUKKANEN Arto 

mailto:kai.wigren@pp.nic.fi
mailto:kai.wigren@pp.nic.fi
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 Linja-auto lähtee Perinnetalon edestä klo 10.00. Lounas Haminan sotilasruokalassa klo 
12.00. Konsertti alkaa klo 14.00 jonka jälkeen paluu Helsinkiin.  
Kyytiin pääsee Herttoniemen metroaseman itäpäästä n 10.15 entiseen tapaan. Hevossal-
men sillan mahdollinen aukiolo ” viivyttää tuloa Herttoniemeen”. 
Retken hinta on 50.00 euroa.  
 
Ilmoittautuminen osoitetietoineen Jaakko Karlsson: jaakko.karlsson@kolumbus.fi, tai Kai 
Wigren: p. 050 4654088. 
Kerro samalla mistä tulet kyytiin. Ilmoittautuneille lähetetään lasku ja liput jaetaan meno-
matkalla. 
 
Lauantai 29.9.  
Maanpuolustusmessut lahdessa. 
Tarkemmin seuraavassa tiedotteessa 
 

Huom! ilmoittautuneiden nimet annetaan Santahaminan kulunvalvontaan tai joissa-
kin tapauksissa rykmenttiin määräaikaan mennessä, joten myöhästyneitä 
ilmoittautumisia ei voida huomioida. 

 
 
MUITA TAPAHTUMIA 
 
Rykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös maanantaina 23.4.   
Kokoontuminen Aliupseerikoulun pihalla klo 15.45. Tapahtuma kestää n 2 tuntia. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 18.4. klo 18.00.  Killalle on paikkoja rajoitetusti. 
 
 
16.8. 2/2012 saapumiserän valatilaisuus Olympiastadionilla 

 

SAUNAVUOROT 

Huom! kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole yhteisiä saunavuoroja 

Jäsensauna miehet;  28.5., 24.9., 29.10., 26.11. 
Jäsensauna naiset;  1.5., 4.9., 1.10., 6.11., 4.12. 
 
 
AMPUMAVUOROT 
 
Ratavuoroista ilmoitetaan killan verkkosivuilla. Killan ampumavastaava Jari Gerasimoff 
antaa tarvittaessa lisätietoja ratavuoroista ja ampumatoiminnan pelisäännöistä:  
gerasimoff[at]luukku.com, 040 544 1451 
 

 
SANTAHAMINAN MAANPUOLUSTUSKERHON KEVÄÄN JA KESÄN TILAISUUDET: 
 
VAPPULOUNAS 
1.5.2012 klo 13.00 alkaen  
ennakkoilmoittautuminen 24.4 mennessä 
 

mailto:karlsson@kolumbus.fi
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ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 
13.5.2012 klo 13.00 alkaen 
ennakkoilmoittautuminen 2.5 mennessä 
 
LIPPUJUHLAPÄIVÄN COCTAILTILAISUUS 
4.6.2012 klo 15.00 
 
MILJAZZIN JATKOJAMIT 
14.6.2012  Miljazzin päätyttyä (klo 21.00 alkaen) 
 
Santahaminan Maanpuolustuskerho 
Puh 09684155 
Kerho on avoinna tiistaista lauantaihin klo 18.00 – 24.00 
 
 
 

Sotilasmusiikkitarjonta Helsingissä kesällä 2012 
 
Vartioparaatit avaavat kesän sotilasmusiikkikauden toukokuun puolivälissä. Ne al-
kavat perjantaina 18.5. kello 12.30 Senaatintorilta ja jatkuvat perjantaisin samaan aikaan 
elokuun loppuun asti. Vartioparaatia edeltää lyhyt viihdemusiikkiesitys. 
 
Paraatireitti kulkee Unioninkadun kautta Esplanadille ja Päävartioon, missä tapahtuu varti-
onvaihto. Pääosa vartioparaateista kulkee Esplanadin puiston ympäri ja Kasarmikadun 
kautta Kasarmitorille. Suluissa mainituissa poikkeustapauksissa paraati jatkuu Päävartios-
ta Merikasarmille, Uudenmaan kasarmille tai Turun kasarmille. 
 
Espan lavalla järjestetään vartioparaatipäivinä MILEspa-konsertti klo 14.00 alkaen. 
 
OHJELMA: 

18.5. Kaartin Soittokunta 

25.5. Rakuunasoittokunta ja Karjalan Sotilassoittokunta (Turun kasarmille) 

1.6. Panssarisoittokunta 

8.6. Laivaston Soittokunta (Merikasarmille) 

15.6. Pohjan, Kainuun ja Lapin Sotilassoittokunnat 

29.6. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta (Uudenmaan kasarmille) 

6.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 

13.7. Satakunnan ja Savon Sotilassoittokunnat 

20.7. Pohjan Sotilassoittokunta ja Kaartin Soittokunta 

27.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 

3.8. Ilmavoimien Soittokunta ja Pohjanmaan Sotilassoittokunta 

10.8. Panssarisoittokunta 

17.8. Kaartin Soittokunta (Merikasarmille) 
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24.8. Kaartin Soittokunta 

31.8. Kaartin Soittokunta 

 
Rakuunasoittokunta ja Karjalan Sotilassoittokunta päättävät vartioparaatin 25.5. Turun ka-
sarmille siksi, että se oli muutaman vuoden 1920-luvun alussa Uudenmaan 
Rakuunarykmentin kasarmialueena. Merikasarmi oli puolestaan useita vuosikymmeniä 
itsenäisyytemme alusta mm. Merivoimien Esikunnan sijoituspaikka ja useat eri merivoimi-
en joukko-osastot toimivat siellä 1960-luvulle asti. Merikasarmi liittyy myös Kaartin 
Pataljoonan perinteisiin, sillä se oli sijoitettuna sinne 1960- ja 1970-luvuilla. Uudenmaan 
kasarmilla oli autonomian aikana Uudenmaan Tarkk’ampujapataljoona, siksi sinne päättyy 
jalkaväkijoukko-osastoon kuuluvan Varusmiessoittokunnan vartioparaati. 
 
 
Kaartin soittokunta viihdyttää 
 
Kaartin Soittokunta -festivaali on monipuolinen kaksipäiväinen sotilasmusiikkitapahtuma 
Suomenlinnassa 1. - 3.6.2012.Festivaalin ohjelmaan kuuluu kirkkokonsertti, piknik-
konsertti, kuviomarssia, kamarimusiikkia, Junnu Vainion lauluihin nojaava näytelmällinen 
Matkarakastaja sekä festivaalin päättävä Hulvaton kansanilta. Osaan tapahtumista on va-
paa pääsy. Lisätietoa myöhemmin keväällä puolustusvoimien sotilasmusiikkisivuilta 
osoitteesta www.puolustusvoimat.fi/sotilasmusiikki 
 
Perinteinen MILjazz-konsertti järjestetään Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun 
kampusalueella torstaina 14.6. klo 18.00 alkaen. Konsertissa esiintyvät Kaartin Soittokun-
nan Big Band solistinaan Emma Salokoski, Savon Sotilassoittokunta sekä 
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan Show Band solistina Pete Parkkonen. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. 
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Omaistenpäivät saapumiserälle 2/2012 
 
Heinäkuun saapumiserän 2/2012 omaistenpäivät järjestetään 14.-15.7.2012.  
 
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 pikkuesi-
neet. 
 
Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa arpajais-
palkintoja, ota yhteyttä Annastina Reimsiin: (a_reims[at]hotmail.com, 040 567 8555). 
 
 
 

Omaistenpäivät tammikuussa 2012  
 
Tammikuun saapumiserän omaistenpäivät pidettiin 14.–15.1.2012. Ajankohta on perintei-
sesti ollut ensimmäisen palvelusviikon viikonloppu, kun alokkaat ovat jo saaneet rutiineista 
jonkinlaisen käsityksen ja heidät on perehdytetty Kaartin Jääkärirykmentin ja sen perinne-
joukkojen toimintaan ja perinteisiin. Ensin, lauantaina, oli vuorossa Kaartin Pataljoonan ja 
sunnuntaina oli Uudenmaan Jääkäripataljoonan alokkaiden omaistenpäivä. 
 
Omaistenpäivät tarjoavat varusmiehen läheisille mahdollisuuden kurkistaa siihen maail-
maan, jossa oma varusmies elää ja palvelee seuraavat 6-12 kuukautta. Oli mukava nähdä, 
että molempina päivinä paikalle oli saapunut erittäin paljon ihmisiä. Talvi oli tänä vuonna 
hieman myöhässä, joten tulipalopakkasetkaan eivät haitanneet tapahtumien järjestämistä. 
Omaistenpäivän virallinen osuus alkoi molempina päivinä pataljoonan edustajan terveh-
dyksellä, jonka jälkeen omaisille tarjoutui tutustua kasarmeihin, käydä 
muonituskeskuksessa ja nauttia sotilaskodin antimista.  
 
Perinnetalossa ja sen edustalla vapaaehtoiset kiltalaiset esittelivät asiantuntevasti Killan ja 
rykmentin perinteitä ja sotien aikaista aseistusta. Esittelyjen lisäksi sisällä oli myös kunto-
mittausta, varusmiesten hyväksi järjestettyjen arpajaisten tarkastuspiste ja kirjamyyntipiste, 
jossa oli tarjolla teoksia rykmentin perinteistä ja sotilasmusiikista. 
Talossa kävi molempina päivinä kova kuhina, kun omaiset ja varusmiehet kiertelivät kat-
somassa esineistöä ja kuuntelemassa vapaaehtoisten opastusta talon esineistöstä. Oli ilo 
nähdä, että myös kirjat tekivät kauppansa.  
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Olimme Kaartin Soittokunnan ystävällisellä avustuksella saaneet myös pari varusmiessoit-
tajaa esiintymään Perinnetaloon, joten monet piipahtivat sisällä pidemmänkin aikaa 
kuuntelemassa näitä lahjakkaita muusikoita. 
 
Omaistenpäivillä on jo usean vuoden ajan järjestetty kuntomittausta ja arpajaiset, joiden 
tuotot menevät suoraan varusmiesten vapaa-ajan toiminnan tukemiseen, yleensä kaartin-
jääkäritoimikunnan ehdottamiin kohteisiin. Arpajaisten järjestäminen ei olisi mahdollista 
ilman palkintoja, joita yritykset ja kiltalaiset ovat lahjoittaneet. Arpajaispalkintoina on ollut 
kaikkea lahjakorteista ja kirjoista aina kakkukupuihin ja t-paitoihin. Yritykset ovat kenties 
lahjoittaneet useamman palkinnon ja kiltalaiset yksittäisiä palkintoja, mutta kaikki nämä 
palkinnot ovat aina yhtä tervetulleita, jotta arpajaisten järjestäminen on mahdollista myös 
tulevaisuudessa. 
 
Kuntomittausta ja arpojen tarkastuspistettä pyörittävät vapaaehtoiset ja ahkerat kilta-
laisemme, mutta suuren panoksen arpamyyntiin tuovat myös varusmiehet itse, sillä 
muutamana viime vuonna korvaamattomana apuna arpojen markkinoinnissa ovat olleet 
muutamat yksiköiden nimeämät edellisen saapumiserän varusmiehet molempina päivinä. 
Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, miten Kaartin Jääkärirykmentti tukee kiltaa omaistenpäi-
vien järjestelyissä. Arvat menevät aina hyvin kaupaksi, joten rykmentti saa tämän 
sijoituksensa korkoineen takaisin liikuntakerhojen tukemisen kautta.  
Omaistenpäivät tarjoavat mahdollisuuden tutustua varusmiesten arkeen, mutta niiden to-
teuttamiseen tarvitaan aina yhteistyötä killan ja rykmentin välillä, sekä ennen kaikkea 
vapaaehtoisia tekijöitä, jotta päivien järjestäminen on mahdollista 
 
Teksti: Annastiina Reims 
 
 

Tapahtumatiedot 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. 
 
 
Kiltauutiset 3/2012 ilmestyy elokuussa 
Seuraava Kiltauutiset ilmestyy alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen elokuussa. Lehden 
mukana tulee Kaartin Jääkärirykmentin vuosipäivän aikoihin ilmestyvä Kaartinjääkäri-lehti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          
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 

Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Tapani Saari 050 569 2929 

    
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi 
 
 
 
 


