Kiltauutiset 1/2020
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Puheenjohtajalta
Arvoisat kiltasiskot ja -veljet. Kiltamme hallitus
on ollut merkittävien haasteiden edessä
järjestäessään yhdistyksemme taloudellisesta
tulevaisuutta kestävämmälle pohjalle.
Päädyimme eroamaan syyskokouksemme
kannustamana Maanpuolustuskiltojen liitosta
ja jatkamaan omana itsenäisenä yhdistyksenä
vuodesta 2020 alkaen. Tämän järjestelyn
kautta saamme yhdistyksellemme merkittävän
tuhansien eurojen vuotuisen säästön,
jäsenmaksujen jäädessä omaan käyttöömme.
Killan tulot koostuvat jäsenmaksuista ja
saunan tuloista. Kiltasaunamme käyttöaste on
hieman hiipunut. Toivonkin, että me –
kiltamme jäsenet – tuomme ystäviämme ja
yhteisöjämme kuluvana vuonna entistä
useammin nauttimaan Killan saunan miljööstä ja rauhasta.
Yhteydenpidon parantamiseksi olemme avannut jäsenillemme suunnatun facebookryhmän, Kaartin jääkärirykmentin kilta. Ryhmässä keskustelemme meille kiinnostavista asioista ja
julkaisemme yhdistyksemme virallisemmat asiat. Tervetuloa mukaan.
Kunnioitamme Talvisodan päättymistä ja perinnejoukko-osastojemme muistoa 14. päivä
maaliskuuta, lauantai-iltana, Perinnetalolla. Tervetuloa mukaan ystävinesi.
Puheenjohtaja

KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN KEVÄTKOKOUSKUTSU
Killan kevät kokous pidetään Perinnetalolla 25.4.2020 klo 11.00 alkaen. Tilaisuus aloitetaan Jarmo
Niemisen esitelmällä helsinkiläiset joukot Talvisodassa
Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Killan hallitus

Tapahtumia killassa
Tutustumiskäynnit ja esitelmät:
Maaliskuu: 14.3. KaartJR killan talvisodantapahtuma Perinnetalolla. Aloitamme juhlimisen klo
18.00. Tarjolla on ruokaa ja juomaa. Juhlapuheiden jälkeen tunnelmoimme
talvisodan hengessä. Asuna smart casual. Ilmoittautumiset
markku.s.virtanen@gmail.com 5.3 mennessä. Ilmoita osallistujien nimet,
syntymäajat ja mahdollinen rekisterinumero. Osallistujamäärä on rajoitettu, siksi
ilmoittautumisjärjestys. Osallistumismaksu on 20 euroa/henkilö, ja se suoritetaan
tilille: FI22 5800 1320 0732 07. Tervetuloa mukaan ystävinesi.

Huhtikuu:

Vuosikokous 25.4.2020 klo 11.00 Perinnetalo
Saunatalkoot sunnuntaina 26.4.2020 alkaen klo 10.00
Tervetuloa laittamaan killan saunaa kuntoon kesää varten. Kilta järjestää
työnjohdon ja pikkupurtavaa. Sauna lämmitetään talkoolaisille. Pyyheliinan ja
mahdolliset saunajuomat jokainen tuo itse. Ilmoittautumiset 21.4. mennessä 040
7693256 tai markku.s.virtanen@gmail.com. Tervetuloa mukaan ystävinesi.

Toukokuu: Isosaariretki lauantaina 16.5.2020. Ilmoittautumiset tehdään sähköpostilla
osoitteeseen markku.s.virtanen@gmail.com. Osallistumismaksu on 20
euroa/henkilö (lapset 7–16 v. 10 e), ja se suoritetaan tilille: FI22 5800 1320 0732 07.
Maksu sisältää meno-paluulipun, opastukset ja saunomismahdollisuuden. Omat
pyyhkeet mukaan. Kokoontuminen Kauppatorille Isosaarilaiturin edustalle kello
9:45, paluu kello 17. Ohjelma Isosaaressa: 11–13 opastettu saarikierros, 13–14
lounastauko, 14–16 saunomista/omaa aikaa/toinen opastettu kierros. Lisätietoja
Isosaaresta https://visitisosaari.fi/.

Elokuu:

Kilta järjestää jo perinteeksi muodostuneen retken Haminan Tattoo-marssi show:n
lauantaina elokuun 8. päivänä 2020. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä
ilmoittautujaa. Ilmoittautumiset tehdään sähköpostilla osoitteeseen
markku.s.virtanen@gmail.com. Lipun hinta on 60 euroa, joka maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä killan tilille FI22 5800 1320 0732 07. Ilmoittautuneille
ilmoitetaan sähköpostilla/puhelimella tarkempi ohjelma ja linja-auton reitti. Lipun
hinta pitää sisällään matkat, lounaan ja liput Tattooseen.
Kaartin Soittokunta järjestää totutusti lukuisia tapahtumia, joista
tietoa mm. soittokunnan tapahtumakalenterista.

JÄSENMAKSU ASIAA
Hyvä Killan jäsen
Olemme eronneet MPKL:stä tämän vuoden alusta ja sen vuoksi aloitamme taas itse
hoitamaan jäsenmaksulaskutuksen. Alla on jäsenmaksun maksamista varten
voimassa olevat tilitiedot.
Jäsenmaksu on 27,00 euroa.
Saaja on Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry
Killan tilinumero on FI22 5800 1320 0732 07
Eräpäivä on 31.3.2020
Laita viestikenttään Jäsenmaksu 2020 ja oma nimesi
Killan tilinumero on muuttunut!!!

Tapahtumatiedot myös verkkosivuilla
Kiltauutisten välillä löydät ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista
killan verkkosivuilta osoitteesta www.kaartjrkilta.fi sekä killan facebookryhmästä (facebook.com/Kaartin Jääkärirykmentin kilta).
Tapahtumatietojen lisäksi sivuilla on muun muassa taustatietoa killan
toiminnasta, vanhat Kiltauutiset sekä kuvakoosteita kiltatapahtumista.

Kiltayhteydet
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Rykmentintie 6, Perinnetalo, 00860 Helsinki,
Puheenjohtaja Jarmo Nieminen, 045 6567 542 nieminen.jarmo[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 Markku Virtanen 040 769 3256 markku.s.virtanen [at]gmail.com
Ampumavuorot (pistooli, kivääri) Jari Gerasimoff 040 544 1451
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi

