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KUTSU

Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali
Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen
Tilaisuuden kesto noin tunnin

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan
kevätkokoukseen
1.

Kokouksen avaus

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, kaksi (2) sihteeriä sekä kaksi
(2) pöytäkirjan tarkastajaa

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.

Käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus

6.

Käsitellään vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle

8.

Muut esille tulleet asiat

9.

Kokouksen päättäminen

Tulevia tapahtumia
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinetalolla
24.2. klo 18.00 tutustuminen Helsingin Päävartioon. Majuri Marko Maaluoto kertoo
Päävartion historiasta ja rakennuksen nykyvaiheista. Mukaan mahtuu 25 henkeä.
Kokoontuminen Päävartion edessä jalkakäytävällä, ei ketjuaidan sisäpuolella klo 17.50.
Päävartiokierrokselle ilmoittauduttava viimeistään edellisenä päivänä klo 18.00
31.3. esitelmä Perinnetalolla klo 18.00. Everstiluutnantti Heikki Bruce Pääesikunnan
tiedustelukeskuksesta kertoo sotilasasiamiestoiminnasta.
28.4. esitelmä Perinnetalolla klo 18.00 Helsingin Pelastuslaitoksen edustaja kertoo
poikkeusolojen pelastustoiminnasta pääkaupungissa.

Tiistaina 6.5. klo 17.30, rankkasateen sattuessa 7.5. Kari J Talvitien johdolla tutustumme
Kaartin hautausmaahan ja viereisen luterilaisen hautausmaan vanhimpaan osaan.
Kokoontuminen Kaartin hautausmaan portilla klo 17.20. Ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa
mielenkiintoiselle "retkelle" suomen ilmeisesti ainoalle sotilashautausmaalle.
Ilmoittautumiset esitelmiin viimeistään edellisenä perjantaina klo 0800, nimi syntymäaika ja
auton rekisterinumero. Kai Wigren 050 4654088 tai kai,wigren@pp.nic.fi

Muita tapahtumia
Urheilujoukkojen ja – koulun killan matka Pohjois-Saksaan
15.–18.5.2014 (4 päivää, Finnairin lennot Helsinki-Hampuri-Helsinki)
Matkan asiantuntijaoppaana toimii prikaatikenraali Asko Kilpinen ja vastuullisena
matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv
Ohjelmassa on mm.:
-

torstaina kokoontuminen klo 6.00 Helsinki-Vantaan lentokenttä, lento 7.50 Hampuriin,
ajo Hampurista Hohenlockstedtiin, tutustuminen Jääkärimuseoon, kunniakäynti
Jääkärimuistomerkillä ja Kellinghusenin jääkärihaudoilla, Kielin kiertoajelu,
illallinen ja yöpyminen Best Western Hotel Kiel****

-

perjantaina käynnit Möltenortin sukellusvenemuistomerkillä ja museossa, Saksan
merivoimien muistomerkillä ja museossa Laboeessa, tutustuminen II-sodan
moderneimpaan saksalaiseen sukellusveneeseen, Kielin kanavan alkupäähän tutustutaan
matkalla Hampuriin,

illallinen ja yöpyminen Böttcherhof Hotel Hamburg****
-

-

lauantaina kiertoajelu Hampurissa (2,5 h) mm. vanha satama-alue, St Pauli, Altona
Bahrenfeldin tykistövarikkoalue ja Waldfriedhofin jääkärihaudat, iltapäivä on varattu
ostoksille ja omatoimiseen tutustumiseen Hampuriin
yöpyminen Böttcherhof Hotel Hamburg****
sunnuntaina mahdollisesti vierailu Lüneburgin panssarivaruskunnassa,
paluu Helsinki-Vantaalle klo 22.00

Matkan hinta on 898 € per henkilö kahden hengen huoneessa, mikäli osallistujia on vähintään 25.
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 80 €.
Matkan hintaan sisältyy:
- edestakainen lentomatka Finnairin lennoilla välillä Helsinki-Hampuri-Helsinki
- 3 yötä ohjelmassa mainitussa hotellissa
- ohjelmassa mainitut ruokailut
- asiantuntijaoppaan ja paikallisoppaan palvelut
- ohjelman mukaiset kuljetukset paikallisella turistibussilla
- sisäänpääsyt ohjelmassa mainittuihin käyntikohteisiin
Matkan hintaan eivät sisälly:
- alkoholijuomat aterioilla
- laskutuslisä 5 €/ lasku
- henkilökohtainen matkavakuutus
Ilmoittautumiset ja tarkempi ohjelma:
Pertti Räisänen, puh 040 77 96 235 tai sähköpostitse pertti.raisanen@kolumbus.fi viimeistään
5.3.2013 mennessä.

Tapahtumia killassa
Omaistenpäivät saapumiserälle 1/2014
Omaistenpäivät tammikuun saapumiserälle järjestettiin 11.-12.1.2014. Tällä kertaa sää ei
ollut yhtä talvinen, kuin edellisinä vuosina: nurmikko paistoi huurteen alta, vaikka
viikonloppuna pakkasta olikin, joten vapaaehtoisten esittelijöiden lumipuvut eivät päässeet
täysin oikeuksiinsa.

Tämä ei kuitenkaan haitannut. Varusmiesten läheiset pääsivät tutustumaan rykmentin
perinteisiin ja sotienaikaiseen aseistukseen killan vapaaehtoisten avustuksella.
Ohjelmassa oli myös pataljoonien komentajien tervehdys, tutustuminen varusmiesten
perusyksiköihin ja ruokailu varuskuntaravintolassa. Eräs killan tehtävistä, eli varusmiesten

ja henkilökunnan tukeminen toteutuu omaistenpäivien välityksellä ja kilta saakin uusia
jäseniä tätä kautta, kun varusmiehet ja heidän perheenjäsenensä pääsevät
haastattelemaan kiltalaisia ja näkevät mitä kiltatoiminta voi olla.

Kiitos jälleen kerran vapaaehtoisille, jotka mahdollistivat omaistenpäivien onnistumisen.
Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa
arpajaispalkintoja tuleviin arpajaisiin, ota yhteyttä Annastina Reimsiin:
(a_reims[at]hotmail.com, 040 567 8555).

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
Kiltayhteydet
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki, toimisto.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

