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Puheenjohtajan kynästä
Vuosi 2015 on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Uusi killan hallitus on pitänyt
järjestäytymiskokouksensa ja siinä jaettiin hallituksen jäsenille omat vastuualueensa.
Toiminta tulee jatkumaan entisellään niiden linjausten mukaisesti , jotka syyskokous
määräsi. Järjestäytymiskokouksessa valittiin killan varapuheenjohtajiksi Timo Koukkari ja
Kai Wigren ja sihteeriksi Annastina Reims. Jäsenasioita hoitaa Ritva Mikkola.
Rahastonhoitajana jatkaa totuttuun tapaan Jaakko Karlsson.
Kaartin Jääkärirykmentti on saanut uudet alokkaansa otettua vastaan ja kiltamme on
osaltaan ollut auttamassa uusien miesten ja naisten sopeuttamisessa uuteen ympäristöön.
Pidimme alokkaille ensin perinnekoulutuksen ja sitten järjestimme heille ja heidän
läheisilleen vierailupäivän. Suuret kiitokset kaikille niille, jotka osallistuivat järjestelyihin.
Erityiskiitokset esitän Annastina Reimsille ja Timo Koukkarille, sekä Kari Talvitielle.
Kevään aikana järjestämme muutamia koulutustilaisuuksia, johon toivon sankan joukon
osallistujia. Kiltamme tarvitsee henkilöitä esimerkiksi perinnetilojen esittelyyn.
Tilaisuuksista tullaan tiedottamaan nettisivuilla. Tavataanhan koulutuksessa.
Huomaattehan, että tiedotteen mukana on myös kutsu kevätkokoukseen. Laittakaa
päivämäärä jo nyt kalenteriin, ettei tilaisuus tule yhtäkkiä yllätyksenä.
Jotta tiedottaminen tulevaisuudessa olisi mahdollisimman tehokasta, kehotan jäseniä
käymään säännöllisesti killan nettisivuilla, koska ne täydentävät normaalia tiedottamista.
Kiitokset vielä kerran luottamuksesta, kun valitsitte minut uudeksi puheenjohtajaksi.
Toivottavasti täytän paikan.
Markku Virtanen
Puheenjohtaja

KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN
KEVÄTKOKOUSKUTSU
Killan kevätkokous pidetään perinnetalolla 18.4.2015 klo 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen määräämät asiat sekä killan sääntöjen
uudistaminen.
Kokouksen jälkeen nautimme kokouskahvit ja klo 13.00 mahdollinen esitelmä.
Tervetuloa
Killan hallitus

Esityslista killan kevätkokoukseen 2015

1§ Kokouksen avaus
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi sihteeriä 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 sääntömuutos asiat
8§ Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten ennen kuluvan
vuoden tammikuun loppua johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Tulevia tapahtumia
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinetalolla
Tervetuloa kevään 2015 jäsentapahtumiin! Kevät on tutustumiskäyntipainotteinen.

Maanantaina 23.2. klo 18.00 aloitamme esitelmätilaisuudella Perinnetalolla. Tietokirjailija
Antero Uitto kertoo Terijoen hallituksesta ja Suomen syöjänä tunnetusta Otto Ville
Kuusisesta. Ilmoittautuminen edellisenä perjantaina klo 08.00 mennessä. Mainitse
syntymäaika ja auton rekisterinumero.
Lauantaina 14.3. klo 11.00 käynti Mannerheim museossa, jossa oppaan johdolla
perehdymme näyttelyyn Mannerheim maalla, merellä ja ilmassa eli tutustumme marsalkan
käyttämiin kulkuvälineisiin. Kokoontuminen museon edessä Kalliolinnantie 14 klo 10.50.
Mukaan mahtuu 20 kiltalaista ja ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 11.3. klo 18.00
Tiistaina 31.3. aamupäivällä on harvinainen tilaisuus päästä katsomaan Helsinki-Vantaan
lentoasemaa "sisältäpäin". Opastettu kierros kestää parisen tuntia, jonka aikana
tutustumme vip tiloihin, mahdollisesti lentokoneiden huoltohalliin ja muutenkin näemme
toimintaa "tiskin takaa" Retken hinta 5 euroa, joka kerätään bussissa. Mukaan mahtuu 30
henkeä. Linja-auto lähtee Kiasman edestä klo 09.00
Ilmoittautuminen viimeistään 22.3. klo 18.00. Etu- ja sukunimi. Toimitan nimet alkuviikosta
lentoasemalle.
Maanantaina 27.4. klo 17.00 Käymme Merikasarmilla ja ulkoministeriössä. Tämäkään
käynti ei heti toistu. Pääsemme tutustumaan entiseen Kaartin Pataljoonan
sijoituspaikkaan, alueen historiaan ja tämän hetkiseen käyttöön. Mukaan mahtuu 20
henkeä. Kokoontuminen Merikasarmin sisäpihalla päärakennuksen edessä klo 17.50.
Ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 26.4. klo 18.00
Syksy painottuu esitelmiin, aiheet vielä auki, mutta päivät ovat 28.9. 26.10. ja 30.11.
Ilmoittautumiset 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

Tapahtumia killassa
Kiltalaisia jälleen Sysimustalla
Satkulla
Miltä kuulostaisi lähteä kävelemään 100
km loka-marraskuun vaihteen
syksysäähän 24 tunnin aikana? Tuntuu
ehkä aluksi yksinkertaiselta jutulta, mutta
mietitäänpä hetki – 100 km kävellen
tarkoittaa n. 20-24 tuntia jalkojen päällä,
reilut 140 000 askelta, 8000 -10000 kcal
kulutettua energiaa, rakkoja, hiertymiä,
kramppeja jne. Kaikki edellä mainittu
pitää paikkansa, mutta se on myös
mukavaa yhdessäoloa, suuria tunteita,
uusia tuttavuuksia, upeaa joukkuehenkeä
ja ennen kaikkea leikkimielinen ihmiskoe
ja löytöretki oman kehon ja pääkopan
syövereihin.
Sysimusta Satku on Kerkesix ry nimisen
Espoolaisen urheiluun ja ulkoiluun
keskittyvän seuran järjestämä
vuosittainen 100 km:n mittainen
kävelytapahtuma, joka järjestettiin v. 2014
loka-marraskuun vaihteessa jo 13.
kerran. Tapahtuman ajankohtana n. 16
tuntia vuorokaudesta on pimeää ja reitti
kulkee suurimmaksi osaksi pitkin
valaisemattomia tieosuuksia, siitä siis
tulee tuo nimessä oleva Sysimusta.
Tapahtuma on huollettu ja huoltopisteet
on sijoitettu reitin varrelle n. 10-15 km:n
välein. Tapahtumaan osallistuu vuosittain
50-60 kävelijää, joista yleensä alle puolet
selviytyy loppuun asti.
Satkulla ei jaeta palkintoja,
maaliintulojärjestyksellä ei ole väliä, et
saa kunniakirjaa, etkä nimeäsi lehteen.
Satku on iso henkinen ja fyysinen haaste,
läpäistessäsi sen tiedät ottaneesi
niskalenkin syksysäästä ja omasta
pahasta mielestäsi. Olet myös ollut osa
hienoa joukkuetta. Vuosittain monet jo
aiemmin Satkun läpäisseet palaavat
paikalle tietäen hyvin millainen ”Via

Dolorosa” on jälleen edessä. Joillekin
haaste on yksinkertaisesti liian suuri,
sietokyvyn rajoilla olevat kivut, säryt ja
rakot jaloissa retken jälkeen ovat liikaa ja
kerta yritys riittää. Sitten on niitä, jotka
eivät usko, homma on jäänyt kesken
monta kertaa, mutta vielä pitää yrittää…

Sysimustan Satkun reitti v. 2014

Minulla ja Kim Räihällä tämänvuotinen
Satku oli kolmas kerta. Ensimmäisellä
kerralla jouduimme Kimin kanssa
keskeyttämään 72 km:n kohdalla
rankkasateen vuoksi, läpimärät kengät
hiersivät jalkoihin toistakymmentä rakkoa
per jalka. Toisella kerralla Kim pääsi
maaliin, mutta minulla petti selkä jo 50
km:n kohdalla, mutta sinnittelemällä meni
80 km. Tänä vuonna oli siis
allekirjoittaneella näytön paikka.

Joukkueessamme oli marssimassa myös
työtoverini ja suomalaisena
astronauttinakin tunnettu Vesa Heilala
(ks. www.suomalainenastronautti.fi), joka
lähti koitokseen ensimmäistä kertaa ja
olimme yhdessä valmentautuneet
suoritukseen useamman kuukauden ajan.
Matkan aikana joukkueet muotoutuvat
uudelleen. Jotkut joutuvat keskeyttämään
ja silloin matkaa jatkava liittyy uuteen
joukkueeseen. Turvallisuussyistä yksin ei
saa kävellä. Tässä onkin yksi Satkun
hienous, opit tuntemaan uusia ihmisiä ja
nopeasti muodostuu todella tiiviitä yhteen
hiileen puhaltavia ja toisistaan huolta
pitäviä tiimejä, joiden ainoat viholliset ovat
jäljellä olevat kilometrit ja koko kropassa
vellovat kivut ja säryt.

Vesa Heilala, Eerik Lehto ja Kim Räihä.
25 km:n kohdalla alkoi tulla pimeää ja
oli aika sytyttää otsalamput

Tänä vuonna Kim joutui keskeyttämään
80 km:n kohdalla pahojen jalkojen
hiertymien vuoksi, mutta minä sain nyt
kokea Vesan kanssa maaliintulon tunteen
ja sen hetken, kun n. 80 km:n kohdalla
alkaa tulla valoisaa. Sitä hetkeä ja sen
antamaa energiaa ei voi sanoin kuvailla,
joskin maaliin pääsy oli myös
ikimuistoinen. Kaikki kivut ja säryt
unohtuivat maaliviivan ylityksen jälkeen ja
matkan aikana uudelleen muodostunut
joukkueemme pisti tanssiksi. Mukaan
liittyivät matkan varrelta myös Niina ja
Teppo.

Lähes 90 km takana. Loputtoman tuntuinen taival.
Joukkueessa nyt Vesa, Eerik, Niina ja Teppo

Voit lukea lisää aiheesta Killan
verkkosivuilta ja itse tapahtumasta
osoitteesta http://kerkesix.fi ja
https://satku.kerkesix.fi, josta löytyy
yksityiskohtaista statistiikkaa.
Kiinnostaisiko sinua osallistua
tapahtumaan ensi vuonna? Ole
yhteydessä Killan liikunta- ja
marssiosastoon! Nyt on hyvä aika aloittaa
treenaus, kenraaliharjoituksena
lähdemme Kesäyön marssille (40 km) ja
Sysimusta Satku koittaa lokakuun lopulla
2015. Satkulla nähdään!
Kirjoittaja Eerik Lehto, kuvat Aarre
Kempas.

Riemulla ei ole rajaa, kun 100 km on takana!
Kuvassa Teppo, Vesa, Niina ja Eerik

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

