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Puheenjohtajalta
Hyvää alkuvuotta kiltaveljet ja sisaret
Haluan muistuttaa teitä kaikkia, että vuoden yksi tärkeimmistä tapahtumista
lähestyy nimittäin kevätkokous. Pitopaikkana on edelleen Perinnetalo
Santahaminassa ja ajankohta on 28.4.2018 klo12.00. Kokouskutsu on tässä
tiedotteessa. Kokouksen jälkeen on mahdollista seurustella ja kahvitella talolla.
Toimintasuunnitelmassa on mainittu Hamina Tattoo retki. Johtuen PV 100-vuotta
tapahtumista emme saaneet lippuja 4.8 päivänäytökseen mutta yritämme saada
niitä samalle päivälle iltanäytökseen. Toivottavasti tämä ei aiheuta osallistujapulaa
meidän joukossa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin. Kannattaa kuitenkin
ilmoittautua mahdollisimman nopeasti.
Kaikki joukolla mukaan päättämään killan asioista.
Markku Virtanen
Puheenjohtaja

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN KEVÄTKOKOUSKUTSU
Killan kevät kokous pidetään perinnetalolla 28.4.2018 klo 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen määräämät asiat sekä killan sääntöjen
uudistaminen.
Tervetuloa
Killan hallitus
Esityslista killan kevätkokoukseen 2018
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 johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat
8§ Kokouksen päättäminen

Tapahtumia killassa
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla
Maanantaina 26.2. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla. Tietokirjailija
Antero Uitto kertoo Jatkosodan taisteluista Suomenlahden ulkosaarilla.
Keskiviikkona 21.3. klo 15.30 Vierailu Kansallisarkistoon. Opas
tutustuttaa meidät mm Puolustusvoimien arkistomateriaaliin.
Kokoontuminen Kansallisarkiston aulassa os. Rauhankatu 17 klo 15.20.
Mukaan pääsee 25 kiltalaista. Ilmoittautuminen viimeistään 19.3. klo
18.00
Maanantaina 23.4. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla. Evl Petteri Lalu
MPKK:n Sotataidon laitokselta kertoo Venäjän sotatoimista Syyriassa.
Lauantaina 9.6. Tutustuminen Porkkalan vuokra-alueeseen. Kohteina mm
Kolsarbyn hautaysmaa, Sjundbyn riemukaari, Degerbyn Igor- museo ja
Sjundbyn linna. Retken hinta on 10.00 euroa ja sillä katetaan osa oppaan
kuluista ja pääsymaksuista. Raha, miel tasaraha ja seteli kerätään
matkan aikana.
Linja-auto lähtee Kiasman pysäkilta klo 09.00. Ilmoittautuminen
viimeistään 4.6. klo 18.00 Retki on yhteinen Autojoukkojen Helsingin
killan kanssa ja paikkoja on rajoitetusti.

Kesän aikana rykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös sekä Tattookonsertti joista tarkempaa tietoa myöhemmin.
Kaartin Soittokunta järjestää totutusti lukuisia tapahtumia joista
tietoa mm soittokunnan tapahtumakalenterista.
Ilmoittautumiset, ehdottomasti määräaikaan mennessä 050 4654088 tai
kai.wigren@pp.nic.fi. Santahaminan tilaisuuksiin ilmoittauduttava viimeistään edellisenä
perjantaina ja ilmoitettava syntymäaika ja auton rekisterinumero.

Suomi 100-vuotta

mielenkiintoisen läpileikkauksen

juhlaillallinen

vuodesta 1917 päättyen nykyhetkeen. Vaikka

Viime vuosi 2017 oli erityinen vuosi Suomelle
ja suomalaisille. Satavuotiasta Suomea
kunnioitettiin monilla erilaisilla
juhlatilaisuuksilla ja tapahtumilla. Kaartin
Jääkärirykmentin kilta halusi myös järjestää
juhlaillallisen Suomen syntymäpäivän aattona
5.12.2017. Paikaksi valittiin Santahaminan

tapahtumista Suomesta ja ulkomailta alkaen

sata vuotta on verraten lyhyt aika maailman
historiassa, on viimeisen sadan vuoden
aikana ehtinyt tapahtua valtavan paljon
meillä ja maailmalla. Tämän jälkeen oli aika
kohottaa malja satavuotiaalle Suomelle ja
palkita sekä kiittää ansioituneita jäseniä
heidän tekemästään työstä killan hyväksi.

maanpuolustuskerho.

Juuri ennen juhlan alkamista saapui EteläSuomen ylle lumipyry, mutta siitä huolimatta
kaikki vieraat pääsivät paikalle turvallisesti.
Tilaisuuden suosio yllätti meidät järjestäjät jo
heti, kun kutsu oli lähetetty, illalliskortit
menivät kuin kuumille kiville viimeistä
myöden. Killan puheenjohtaja Markku
Virtanen ja Timo Koukkari ottivat vastaan
juhlavieraat toivottaen heidät tervetulleiksi.

Tämän jälkeen saimme nauttia erinomaisista
ruuista ja viineistä. Tarjolla oli toinen toistaan
herkullisempia kala- ja liharuokia. Erityinen
kiitos emännälle ja maanpuolustuskerhon
henkilökunnalle pöydän antimista ja hyvästä
palvelusta.

Puheenjohtaja aloitti tilaisuuden pitämällä
puheen. Puheessaan hän esitti

Illan kohokohta oli hauska tarina Marsalkka
Mannerheimistä ja Adolf Ehrnroothista.

Killan itsenäisyyspäivän juhla ja samalla
Suomen satavuotisjuhla jää mieleen
arvokkaana ja viihtyisänä tilaisuutena, jossa
saatiin nauttia mukavasta seurasta ja
Illan aikana monissa pöydissä muisteltiin

erinomaisesta ruuasta. Kiitokset kaikille

Suomen historiaa ja erityisesti sotavuosia.

juhlavieraille hienosta illasta.

Teksti ja kuvat: Eerik Lehto

Sauna-asiaa
Saunaan on hankittu uusi kiuas ja uudet kivet ja ikkunat ja ovenkarmit on tiivistetty. Saunatilat
tulee aina siivota käytön jälkeen ja roskat ja pullot laitettava niille varattuihin astioihin. Valot on
sammutettava ja ulko-ovi lukittava salvalla pois lähtiessä. Kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole
jäsensaunavuoroja. Savusaunan kiuas on huollettu ja kivet ja tulipesä uusittu.

Tapahtumatiedot myös verkkosivuilla
Kiltauutisten välillä löydät ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista killan
verkkosivuilta osoitteesta www.kaartjrkilta.fi. Tapahtumatietojen lisäksi sivuilla on
muun muassa taustatietoa 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, 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

