Kiltauutiset 3/2015
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kutsumme jäsenet Kaartin Jääkärirykmentin killan
sääntömääräiseen syyskokoukseen 14.11.2015 klo
11.00 Santahaminaan Perinnetalolle.
Tervetuloa
Hallitus
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN
SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA
AIKA:


PAIKKA:

14.11.2015 klo 11.00
Santahamina Perinnetalo

1§ Kokouksen avaus
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa
4§ Käsitellään killan tulevan vuoden toimintasuunnitelma
5§ Käsitellään killan tulevan vuoden tulo ja menoarvio
6§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7§ valitaan tulevan vuoden kaksi (2)
tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja
heille varamiehet tarkastamaan killan tilejä ja hallintoa
8§ Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen kuluvan
vuoden heinäkuun loppua hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Tulevia tapahtumia
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla
Talvikauden retket ja esitelmät
30.11. klo 17.30
Tutustuminen Santahaminataloon. Tilaisuus aloitetaan
talon kahviossa 17.30 jouluglögillä jonka jälkeen klo 18.00
Santahaminatalon ja Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen esittely.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00.
Santahaminatalo sijaitseen ennen ennen asuntoaluetta olevan
Maanpuolustuskorkeakoulun tien risteyksessä.
Maanantai 25.1.2016 klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla
. Urheilukoulun
johtaja evl Marko Hirsimäki kertoo Urheilukoulusta ja miten
urheiluvalmennus ja varusmiespalvelu sovitetaan yhteen.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00 mennessä
Maanantai 21.3.2016 klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla
. Punaisen ristin
edustaja kertoo millaista on työskennellä katastrofialueella.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00 mennessä.
Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00 tutustumiskäynti Helsingin
Tuomiokirkkoon.
Tutustumme valtakunnan ykköskirkkoon tavallista
turistikierrosta tarkemmin. Käymme mm. katsomassa tiloja, jotka liittyivät
kuuluisaan asekätkentään vaaran vuosina. Kokoontuminen kirkon portaiden
yläpäässä klo 15.50. 
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 18.4. klo
18.00.
Tervetuloa yhteisiin tapahtumiin Ilmoittautumiset kai.wigren@pp.nic.fi
tai 050 4654088. Santahaminan tapahtumiin ilmoitettava syntymäaika ja
auton rekisterinumero.

Tapahtumia killassa
Kaartin Jääkärirykmentin vala Nurmijärvellä

Joukot järjestäytyneenä valaa varten

Kaartin Jääkärirykmentti järjesti ensimmäisen kerran toimintansa aikana valatilaisuuden
pääkaupunkiseudun ulkopuolella Nurmijärven kirkonkylässä 14.8.2015. Valatilaisuudet on
perinteisesti pidetty aina Santahaminassa tai muualla lähistöllä pääkaupunkiseudun
alueella. Kaartin Jääkärirykmentti on nyt koko Uudenmaan puolustuksesta vastaava
maavoimien joukkoosasto, joten Nurmijärven kunta yhdessä reserviläisten kanssa teki
aloitteen valatilaisuuden järjestämisestä KeskiUudellamaalla. On hienoa, että
mahdollisuuteen tartuttiin ja näin joukkoosasto sai näkyvyyttä myös pääkaupungin rajojen
ulkopuolella.

Lippulinnan ohimarssi

Tilaisuuden aluksi vannoi uskonnollisesti sitoutumattoman sotilasvakuutuksen n. 40
varusmiestä. Tämän jälkeen kentälle saapui 640 sotilasvalan vannojaa. Seuraavaksi
vuorossa oli ohimarssi, jonka vastaanotti Jääkärirykmentin komentaja prikaatikenraali
Pekka Toveri yhdessä Nurmijärven kunnanjohtajan Kimmo Behmin kanssa.
Jääkärirykmentin Kilta oli myös juhlallisuuksissa näkyvästi esillä, lippulinnaa kentällä ja
ohimarssissa johti kiltalainen JukkaPekka Ahonen. Allekirjoittanut oli mukana myös killan
edustajana, Nurmijärven kirkonkylä kun on ollut kotikyläni jo 10 vuoden ajan, joten olihan
tämä historiallinen hetki päästävä todistamaan.

Nurmijärveläisiä sotaveteraaneja kunniavierasaitiossa

Ilmojen haltijat eivät olisi voineet olla suosiollisemmat, aurinkoinen ja kesäinen sää antoi
upeat puitteet juhlavalle tilaisuudelle. Helle ja kuumuus yltyi ajoittain jopa paahtavaksi,
mutta yksikään varusmies ei kuumuudesta kärsinyt ja ennen kaikkea tilaisuudessa
kutsuvieraana olleet sotaveteraanitkin viihtyivät hyvin. Tilaisuutta ja ohimarssia oli
seuraamassa arviolta n. 20003000 katsojaa, pääasiassa varusmiesten läheisiä, mutta
myös paikallisia asukkaita. Nippelitietona mainittakoon, että valan vannoneista
varusmiehistä vain yksi oli kotoisin Nurmijärveltä, hänelle hetki oli varmasti erityinen.
Teksti ja kuvat: Eerik Lehto

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

