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Puheenjohtajalta
Arvon jäsenet
Toimintavuosi on vaihtunut. Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia: edelleen
pidämme joukko-osastollemme perinnekoulutusta ja olemme järjestämässä
läheistenpäiviä. Helmikuussa osallistuimme valaan. Eli mikään näiltä osin ei ole muuttunut.

Toimintavuoden alkuun kuuluu myös kevätkokous, joka pidetään 29.4.2017 klo 12.00
Perinnetalolla.Toivottavasti jäsenistö löytää aikaa kalenteristaan osallistuakseen
kokoukseen. Tänä vuonna kokouksen alussa on esitelmä. Kokouksen päätteeksi juomme
kahvit. Toimintasuunnitelmaan olemme saaneet myös mukavia tapahtumia. Näihin
tilaisuuksiin kannattaa osallistua.

Yksi huolenaihe meillä on. Me tarvitsemme kuvituskuvia tiedotteisiimme sekä arkistoon.
Mikäli teillä on sellaisia kuvia, joista haluatte luopua tai voitte antaa niihin käyttöoikeuden,
otamme ne mieluusti vastaan. Myös eri luentojen aiheet ja tutustumiskohteista voitte antaa
vihjeitä.

Puheenjohtaja
Markku Virtanen
Puheenjohtaja

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU

Killan kevätkokous pidetään Perinnetalolla 29.4.2017 klo 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen määräämät asiat sekä killan sääntöjen
uudistaminen.
Tervetuloa
Killan hallitus

Esityslista killan kevätkokoukseen 2017
1§ Kokouksen avaus
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa
4§ Käsitellään killan toimintakertomus
5§ Käsitellään killan tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7§ Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen kuluvan
vuoden tammikuun loppua hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
8§ Kokouksen päättäminen

Sauna-asiaa
Saunan varauksia hoitaa kapteeni Mikko Lahti, sähköposti: mikko.lahti@mil.fi tai puh.040745 3699 (ei tekstiviestejä.)
Saunan hinta on 100 € krt. (12.00-seuraava päivä 12.00)
Jokainen käyttäjä huolehtii omien jälkien siivouksesta, mukaan lukien myös grillin
puhdistus. Saunatilat jätettävä siihen kuntoon,kun ne olivat sinne tultaessa!!
Savusauna lämmitetään erillisen sopimuksen mukaan.
Killan jäseniä pyydetään markkinoimaan yrityksille/yhteisölle kiltamme saunaa.

Tulevia tapahtumia
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla
Lauantaina 18.3. 2017 klo 11.00 tutustuminen Helsingin Ratikkamuseoon.
Opastetulla kierroksella pääsemme tutustumaan Helsingin
raitiotieliikenteen historiaan. Kokoontuminen museon edessä Töölönkatu
51 A klo 10.50 Mukaan mahtuu 25 henkeä.
Ilmoittautuminen 15.3. klo 18.00 mennessä 050 4654088 tai
kai.wigren@pp.nic.fi

Torstaina 8.6.2017 klo 15.00 vierailukohteena Malmin hautausmaa.
Hautausmaan puutarhuri esittelee meille alueen rakennuskantaa ja sotaan
liittyviä muistomerkkejä. Lisäksi saamme pienen tietoiskun Malmin
hautausmaalle aikoinaan liikennöineestä ruumisjunasta.
Kokoontuminen hautausmaan vanhalla portilla os Pihlajamäentie 35 klo
14.50. Alueella vähän pysäköintitilaa, mutta bussit 70T, 73 ja 75 ajavat
portin ohi/liki. Mukaan mahtuu 25 henkeä.
Ilmoittautuminen viimeistään 5.6. klo 18.00 mennessä 050 4654088 tai
kai.wigren@pp.nic.fi

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 040-745 3699 (ei tekstiviestejä), 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

