Kiltauutiset 2/2017
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Puheenjohtajalta
Hyvää itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta
Yksi näyttävimmistä ja varmaan myös mieleenpainuvimmista tapahtumista eli
4.6.2017 vietetty Lippujuhlapäivä on takana. Toivottavasti mahdollisimman moni
pystyi osallistumaan juhlapäivän viettoon. Itse ainakin nautin koko päivän antimista
Helsingin keskustassa. Meitä oli paikalla melkoinen joukko, joka osoittaa hyvin miten
paljon itsenäinen Suomi meille merkitsee. Nyt on hyvä palata arkeen hetkeksi ja
alkaa valmistautua kiltamme järjestämään itsenäisyyspäivänaaton juhlaan. Olemme
suunnitelleet pidettäväksi juhlaa Santahaminan Maanpuolustuskerholla 5.12.2017
klo 18.00 alkaen. Kannattaa laittaa päivä nyt heti kalenteriin. Illalliskortin hintaa ei
ole vielä päätetty mutta uskoisin sen olevan jossain 30 euron paikkeilla. Kilta tulee
osallistumaan kustannuksiin tuntuvasti. Samalla, kun juhlimme 100-vuotiasta
Suomea, voimme viettää aikaa yhdessä ja nauttia hyvästä seurasta ja tarjoiluista.
Asuna on, kuten aiemmin vietetyissä itsenäisyyspäivän kahvitilaisuuksissa, tumma
puku kunniamerkein.
Kuten muistatte, kuuluu Rykmentin kilta jäsenenä Santahaminan kerhoon ja siksi
kerho tarjoaa mahdollisuuksia osallistua myös sen tilaisuuksiin. Jos asia kiinnostaa,
kannattaa käydä kerhon sivuilla www.maanpuolustuskerho.fi katsomassa tarjontaa.
Seuraava tilaisuus, jota kannattaa harkita on rosvopaisti-tilaisuus 1.9.2017.
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen ja illan hinta on 35,00 euroa.
Killan omia tilaisuuksia on myös ansiokkaasti valmisteltu. Ne löytyvät tästä kirjeestä
ja myös killan omilta nettisivuilta.
Rentouttavaa kesää toivottaen
Markku Virtanen
Puheenjohtaja

Tulevia tapahtumia
Läheistenpäivät saapumiserälle 2/2017
Heinäkuun saapumiserän 2/2017 läheistenpäivät järjestetään 8.–9.7.2017.
Läheistenpäivät 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 läheistenpäivillä esittelemässä
perinnetalossa mm. rykmentin perinteitä ja killan omaa toimintaa. Tarvitsemme aktiivisia
kiltalaisia molemmille päiville opastamaan vieraita ja kertomaan killan toiminnasta.
Kilta pyrkii järjestämään päivien aikana myös arpajaiset, joiden tuotto menee
lyhentämättömänä varusmiesten 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).

Perustietoa Puolustusvoimista-kurssi PVMoodlessa
Haluatko syventää tietojasi ja osaamistasi nykypäivän puolustusvoimien toiminnasta?
Internetissä toimivaan puolustusvoimien valtakunnalliseen koulutusportaaliin PVMoodleen
on avattu kurssi "Perustietoa puolustusvoimista" ja se on avoin kaikille PVMoodleportaaliin rekisteröityneille. Kurssi on itseopiskeluna toteutettava kokonaisuus, jossa
käydään mm. videoin ja haastatteluin läpi perustietoa Puolustusvoimien toiminnasta.
Kurssin suorittaneet reserviläiset voivat saada kurssista kertausharjoitusvuorokauden
tulostamalla kurssin päätteeksi annettavan kurssitodistuksen ja lähettämällä sen
Puolustusvoimien aluetoimistoon.
Kurssi löytyy internetistä, sivustolta www.pvmoodle.fi

Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla
Maanantaina 28.8. alustavasti klo 15.00 Kaartin Jääkärirykmentin
kalustoesittely ja toimintanäytös Santahaminassa Urheilukoulun pihalla.
Tapahtuma kestää noin 3 tuntia. Osallistujille tarkennetaan kellonaika
lähempänä. Ilmoittautuminen viimeistään 21.8.klo 08.00 mennessä. Paikkoja
killalle rajoitetusti
Maanantaina 25.9. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla. Majuri Marko
Maaluoto kertoo Jatkosodan jälkeisestä asekätkennästä. Mistä oikein oli
kysymys ja mitkä olivat seuraukset.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00
Maanantaina 30.10. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla. Aiheena Venäjän
Zapad-sotaharjoitus. Everstiluutnantti Juhani Pihlajamaa kertoo
havaintoja alkusyksystä pidetystä Venäjän suuresta sotaharjoituksesta.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00 mennessä.
Maanantaina 27.11. klo 17.00 vierailu VR yhtymään. Käynnin aikana
tutustumme mm. VR-yhtymän pääkonttorin arkkitehtuuriin ja
operaatiokeskukseen, josta valvotaan junaliikennettä. Kokoontuminen VR:n
pääkonttorin edessä klo 16.50 os. Vilhonkatu 13.
Ilmoittautuminen viimeistään 22.11. klo 18.00. Mukaan mahtuu enintään 30
henkeä.
Ilmoittautumiset kai.wigren@pp.nic.fi tai 050 4654088 Santahaminan
tilaisuuksiin ilmoitettava syntymäaika ja auton rekisterinumero.
Määräaikojen jälkeisia ilmoituksia ei huomioida.

Tietoja Kaartin Soittokunnan ja muiden sotilassoittokuntien tulevista konserteista ja
vartioparaateista löydät Internetistä, sivulta

http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.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) Tapani Saari 050 569 2929
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

