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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Puheenjohtajalta
Arvon jäsenet
Muutoksen tuulet puhaltavat taas kerran Santahaminassa. Tällä kertaa vaikutuksia tulee
myös meihin kiltalaisiin. Puolustusvoimissa otetaan uusi kulunvalvontajärjestelmä
käyttöön. Jotta tulevaisuudessa, eli ensi vuonna, kiltalainen saisi kulkuoikeuden
Santahaminaan on hänen ilmoitettava sekä syntymäaikansa että sen loppuosa killalle
jäsenrekisteriin. Ilman näitä tietoja ei kulkuoikeutta voida myöntää.
Kulkuoikeudella tarkoitetaan sitä yleistä oikeutta saapua killan järjestämiin tilaisuuksiin tai
vierailla Santahaminan kerholla. Kulkuoikeudella ei tarkoiteta erikseen myönnettävää
kulkulupaa, joka on vain hallituksen jäsenillä tai postitusryhmänjäsenillä. Kaikki tämä
tarkoittaa sitä, että ainakin niiden jäsenten, jotka aktiivisesti käyvät killan tilaisuuksissa, on
ilmoitettava sotunsa joko Mikkolan Ritvalle tai Virtasen Markulle: toki sen voi ilmoittaa
myös killan omaan sähköpostiin. Paras tapa ilmoittaa ko. tiedot on sähköposti. Viesti
kannattaa jakaa kahteen erilliseen viestiin niin, että toisessa on nimi ja syntymäaika ja
toisessa nimi ja loppuosa. Tämä teettää hieman työtä mutta helpottaa meidän työtä, kun
viemme tiedot jäsenrekisteriin. Ne henkilöt, jotka eivät ilmoita näitä tietoja, eivät tule
saamaan kulkuoikeutta Santahaminaan.
Myös silloin, kun järjestätte omia tilaisuuksianne esimerkiksi killan saunalla, tulee
vierailuilmoituksessa olla myös syntymäaika sotuineen.
Kaikkia jäseniä koskeva asia on myös lokakuun lopulla oleva killan vuosikokous.
Kokouksessa valitaan muun muassa uudet toimijat hallitukseen erovuoroisten tilalle ja
hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Kokouskutsu on
tässä tiedotteessa. Kokouksen jälkeen keskustellaan muun muassa edellä mainituista
kulkuluvista.
Markku Virtanen
Puheenjohtaja
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Paikka: Perinnetalo
Aika: 29.10.2016 klo 12.00

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan
syyskokoukseen
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään vuoden 2017 toimintasuunnitelma
6. Käsitellään vuoden 2017 talousarvio
-

määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika henkilö- ja
yhteisöjäsenten osalta

7. Valitaan puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa/ tilintarkastajaa ja heille kaksi (2)
varamiestä
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

KUTSU

Arvoisat Kiltaveljet ja sisaret
Vietämme perinteistä Kaartin Jääkärirykmentin Killan
itsenäisyyspäivän kahvitilaisuutta 6.12.2016 klo 11.00
alkaen Perinnetalolla.

Tervetuloa!

Hallitus

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
Maanantaina 31.10.2016 klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla. Juha Tetri kertoo
sotilaselokuvien teosta. Juha Tetri sotilasasiantuntijana on avustanut useiden
sotilasaiheisten kuvausten otossa. Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo
08.00.
Lauantaina 26.11. 2016 klo 11.00 tutustuminen Suomen Pankin rahamuseoon,
osoite Snellmaninkatu 2, jossa kokoontuminen klo 10.50. Esittelyn päätteeksi
kahvitarjoilu museon kahvilassa. Ilmoittautuminen viimeistään 23.11 klo 18.00.
Mukaan mahtuu 25 henkeä.
Maanantaina 30.1.2017. klo 14.00 vierailu Senaatti- kiinteistöjen
pääkonttoriin, jossa tilojen ja toiminnan esittely kahvittelun kera.
Kokoontuminen osoitteessa Lintulahdenkatu 5 A 00530 HKI klo 13.50 Mukaan
mahtuu 25 henkeä ja ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 25.1. klo
08.00.
Ilmoittautumiset esitelmiin ja retkille: kai.wigren@pp.nic.fi tai 050
4654088. Santahaminan tilaisuuksiin tarvitaan syntymäaika ja auton
rekisterinumero.

Santahaminan komendantintoimisto on tarkka ilmoittautumisajoista samoin
ulkopuoliset kohteet haluavat usein järjestely ym syistä
osallistumisvahvuuden määräaikaan mennessä joten ilmoittaudu sinäkin
määräaikaan mennessä.

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

