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KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE

Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla
lauantaina 23.4.2016 klo 11.00 alkaen. Vuosikokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat kuten tilit ja
toimintakertomus. Kokouksessa on kahvitarjoilu.
Hallitus

Puheenjohtajalta
Pakkaspäivien vieton yhteydessä on hyvä täyttää myös omaa kalenteria erilaisilla
tapahtumilla. Tämän vuoden päätapahtumana voitanee pitää 6.8 pidettävää retkeä
Haminaan Tattoo-tapahtumaa. Kilta on varannut retkeä varten lippuja. Retki pitää sisällään
matkat ja lounaan sekä tapahtumalipun. Kannattaa olla aikaisin liikkeellä jotta varmistaa
oman paikkansa. Muitakin tapahtumia meillä on. Niistä löytyy lisätietoa sekä nettisivuilta
että tapahtumakalenterista.

Vuosi on aloitettu jo perinteisin menoin eli läheisten päivä on saatu pidettyä. Seuraava iso
tapahtuma on rykmentin vala 12.2 Santahaminassa. Kilta osallistuu tilaisuuteen ainakin
lippulinnan muodossa. Edelleen kaipaamme sähköpostiosoitteita jäseniltä jotta
pystyisimme tehostamaan tiedottamistamme. Laittakaa viestiä osoitteeseen
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi.

Kaikille mukavia hiihtokelejä toivottaen,

Markku Virtanen

Tulevia tapahtumia
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla
Urheilukoulun johtaja, everstiluutnantti MarkoHirsimäki kertoo Urheilukoulusta ja miten
urheiluvalmennus ja varusmiespalvelus sovitetaan yhteen.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00.
Maanantai 21.3. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla: Punaisen Rristin
edustaja kertoo millaista on työskennellä katastrofialueella.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00.
Keskiviikko 20.4. klo 16.00 tutustumiskäynti Helsingin Tuomiokirkkoon.
Tutustumme valtakunnan ykköskirkkoon tavallista turistikierrosta
tarkemmin. Kokoontuminen kirkon portaiden yläpäässä klo 15.50.
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 18.4. klo 18.00.
Tervetuloa yhteisiin tapahtumiin. Syksyn esitelmät ovat 26.9. 31.10. ja
28.11.
Lauantaina 6.8. Kilta järjestää retken Haminan Tattoo- konserttiin.
Alustavan aikataulun mukaan lähdemme Santahaminasta klo 10.00. Kyytiin
pääsee myös Herttoniemen metroasemalta. Konsertti alkaa klo 14.00 ja
kestää ilman väliaikaa 110 min. Paluu Esityksen jälkeen. Retken hinta
55,00 euroa joka sisältää konserttilipun, ruokailun sekä kuljetuksen.
Ilmoittautuminen viimeistään 1.7. mennessä. Maksuohjeet seuraavassa
jäsenkirjeessä. Lippuja varattu 50 kpl ja ne jaetaan matkan alkaessa.
Ilmoittautumiset esitelmiin ja retkille: kai.wigren@pp.nic.fi tai 050
4654088. Santahaminan tilaisuuksiin tarvitaan syntymäaika ja auton
rekisterinumero.

Tapahtumia killassa
Läheistenpäivät 9.-10.1.2016
Saapumiserä I/16 läheistenpäiviä vietettiin Santahaminassa perinteisesti alokkaiden
ensimmäisenä palvelusviikonloppuna. Lauantaina olivat käymässä Kaartin Pataljoonan
alokkaiden läheiset ja sunnuntaina oli Uudenmaan Jääkäripataljoonan vuoro. Onneksi
kovimmat pakkaset olivat perjantailta jo lauhtuneet, kun alokkaat järjestäytyivät
Perinnetalon viereiselle kentälle odottamaan pataljoonan komentajan puhetta ja sen
jälkeen vietettyä aikaa vierailijoiden kanssa. Alokkaita astui tammikuun alussa
palvelukseen hiukan yli 800, joten viikonloppuna Santahaminassa oli parhaimmillaan lähes
parituhatta ihmistä. Vielä kiitokset vapaaehtoisille, jotka esittelivät Perinnetalolla
kiltatoimintaa ja taloa vieraille. Alokkaiden kalenterissa seuraava merkittävä päivä on
valatilaisuus 12.2, johon myös Kilta osallistuu.

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, Rykmentintie 6, Perinnetalo, 00860 Helsinki,
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Markku Virtanen, 040 769 3256 markku.s.virtanen [at] gmail.com
Perinnetalon varaukset (KaartJR) Vaihde 0299 800
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Minna Markovaara, 0299 510 212
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

