Kiltauutiset 2/2015
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Tulevia tapahtumia
Läheistenpäivät saapumiserälle 2/2015
Heinäkuun saapumiserän 2/2015 läheistenpäivät järjestetään 11.-12.7.2015.
Läheistenpäivät tarjoavat varusmiesten läheisille ja ystäville mahdollisuuden tutustua
oman varusmiehen palveluspaikkaan, tässä tapauksessa Kaartin Jääkärirykmenttiin. He
pääsevät tutustumaan mm. perusyksikköön ja kasarmiympäristöön.
Myös Kaartin Jääkärirykmentin kilta on aktiivisesti mukana omaistenpäivillä esittelemässä
perinnetalossa mm. rykmentin perinteitä ja killan omaa toimintaa. Tarvitsemme aktiivisia
kiltalaisia molemmille päiville opastamaan vieraita ja kertomaan killan toiminnasta.
Kilta järjestää päivien aikana myös arpajaiset, joiden tuotto menee lyhentämättömänä varusmiesten vapaa-ajan toiminnan tukemiseen. Viime vuosina tuki on kohdennettu
erityisesti varusmiesten omaehtoisen liikunnan tukemiseen.
Kilta kerää arpajaispalkinnoiksi sopivaa käyttämätöntä tavaraa ja lahjakortteja. Palkinnoiksi
sopivat esimerkiksi kirjat, cd-levyt, dvd-levyt, tekstiilit, toimistotarvikkeet ja kodin
pikkuesineet.
Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa
arpajaispalkintoja, ota yhteyttä Annastina Reimsiin: (a_reims[at]hotmail.com, 040
567 8555).

Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinetalolla
Syyskauden retket ja esitelmät
24.8. iltapäivä. Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely ja
toimintanäytös Urheilukoulun, entinen Aliupseerikoulu, pihalla.
Tilaisuus kestää runsat 2 tuntia. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin
ja siitä kerrotaan ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen viimeistään 16.8. klo 18.00 mennessä.
9.8 retki Salpalinjalle elokuussa. Sotilaskotiyhdistys tekee retken Salpalinjalle
Miehikkälään, myös kiltalaisia voi lähteä mukaan. Retken hinta yhteensä noin 50€,
sisältäen kuljetukset, ruokailun kohteessa ja opastuksen. Tarkemmat tiedot päivitetään
Killan internet-sivuille lähempänä retken ajankohtaa. Ilmoittautumiset Markku Virtaselle,
markku.s.virtanen [at] gmail.

5.9 Maanpuolustusmessut Tampereella. Linja-auto lähtee Kiasman pysäkilta
klo 09.00. Paluu klo 18.00 mennessä. Retken hinta 5 euroa joka kerätään
matkan alkaessa. Ilmoittautuminen viimeistään 2.9. klo 18.00 mennessä.
Urheilujoukkojen ja -koulun killan matka Vilnaan 2.-6.9.2015. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumisohjeet jäsentiedotteen liitteenä olevassa matkaohjelmassa.
28.9. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla. Merisotakoulun edustaja kertoo
Suomenlahden ja Itämeren sotilaallisen tilanteen kehittymisestä.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo 08.00.
26.10. klo 18.00 esitelmä Perinnetalolla. Yleisradion kirjeenvaihtaja
Antti Kuronen kertoo työstään ja kokemuksistan sotatoimialueilla. Hän on
toiminut mm itä- Ukrainassa ja Lähi-Idässä. Ilmoittautuminen viimeistään
edellisenä perjantaina klo 08.00
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.
Ilmoittautumiset kai.wigren@pp.nic.fi tai 050 4654088. Santahaminan
tilaisuuksiin ilmoitettava syntymäaika ja auton rekisterinumero
Tervetuloa mielenkiintoisiin tapahtumiin, joissa tapaat myös muita
kiltalaisia. Toivotan kiltalaisille hyvää kesää ja mielenkiintoisten
syystapahtumien odotusta. Kai

Tapahtumia killassa
Killan retki Lentoasemalle
Matkaan lähti neljätoista henkilöä , pikkubussi odotteli meitä Kiasman pysäkillä,
lentoasemalle saavuimme hyvissä ajoin ja pienen odottelun jälkeen meille saapui
oppaaksi kaksi Finavian matkapalveluvirkailijaa , joilta saimme liikkumiseen oikeuttavat
turvallisuuspassit. Passien saamisen jälkeen matka jatkui yhteen monista
turvatarkastuksista , joissa meihin suhtauduttiin vähintäänkin yhtä huolella , kuin
varsinaisiin matkustajiin :kenkiä riisuttiin , vöitä irroteltiin , metallinpaljastimet piippailivat
milloin mistäkin syystä.

Retkeen osallistujia ryhmäkuvassa

Kun kaikki turva-asiat oli saatettu kuntoon kierros jatkui lyhyellä tietoiskulla lentoaseman
toiminnasta, jonka jälkeen tutustuimme Schengen- alueen lounge-tiloihin, josta jatkoimme
ns. jokamiehen loungeen (Kainuu- tila). Tämän jälkeen kävimme vielä Schengen alueen
ulkopuolen matkaajien lounge-tiloissa: upeita paikkoja kaikki , mutta maksullisia , paitsi tuo
Kainuu- tila.
Seuraavana vuorossa oli tutustuminen korjaamo-/huoltotiloihin, jonne meidät kuljetettiin
lentokenttäbussilla. Mahtava oli kooltaan halli , jossa työn alla juuri oli kaksi Airbus 340
konetta ja siltikin halli vaikutti melko tyhjältä. Saimme lyhyen oppimäärän selostuksen mm
turbiinihuollosta ym. muista huoltotoimista , valitettavasti ko. paikassa kuvaaminen ei ollut
sallittua.
Matka jatkui korjaamolta VIP Presidentti /VIP lounge -tiloihin, ja tietenkin jälleen
turvatarkastuksen kautta. Oli hienoa käydä tiloissa, joihin valtion päämiehet ym.

arvovieraat yleensä vastaanotetaan. Olipa siellä esim. presidentti Ahtisaarelle teetetty
erikoisleveä tuoli, sekä Jasser Arafatille teetetty sänky.

Kai Wigren presidentti Ahtisaarelle teetetyssä tuolissa

Vip-tilat

Kyseisiin tiloihin saapuvat myös matkaajat jotka saavat jotain erityishuomiota
(olympiavoittajat, jääkiekkojoukkue MM-voiton jälkeen yms.)

Tutustuminen asemaan oli noin kahden tunnin mittainen ja avarsi asiantuntevien oppaiden
ansiosta näkemystä lentoaseman toiminnan laajuudesta.Kiitos killalle mielenkiintoisen
retken järjestämisestä.
Teksti ja kuvat: Reima Tuomisto

Saunatalkoot Santahaminassa 17.5.2015
Kesä lähestyy ja sen myötä killan saunat Santahaminassa ovat jälleen ahkerassa
käytössä. Sunnuntaina 17.5. järjestettiin kevättalkoot, joissa paikat laitettiin kuntoon kesää
varten.

Kyllä nyt kelpaa katsella ikkunoista Santahaminan upeita maisemia.

Paikalla oli joukko ahkeria kiltalaisia ja hommat saatiin tehtyä suunnitelman mukaisesti.
Saunatilat ja ikkunat pestiin perusteellisesti, terassin laudoitusta uudistettiin, oleskelutilan
ja ulkotilojen valaistusta parannettiin ja saivatpa kiukaatkin uudet kivet. Nyt kelpaa taas
saunoa!

Soranajoa nuotiopaikalle. Markulta löytyi pelit ja vehkeet, jopa kottikärryn renkaan täyttöön!

Markku ja Mikko terassin kimpussa

Työturvallisuus ennenkaikkea

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

URHEILUJOUKKOJEN JA –KOULUN KILLAN MATKA VILNAAN
2.-6.9.2015 (5 PVÄÄ)
Matkan asiantuntijaoppaana toimii kenrl Pentti Lehtimäki (+358 40 588 31 82) ja vastuullisena
matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv.
OHJELMA
2.9.2015KESKIVIIKKO
07:20Kokoontuminen Helsingin Länsiterminaalin 1. kerroksessa KOHTAUSPAIKKA-pylvään luona, jossa
asiantuntijaopas jakaa laivakortit ja antaa matkaohjeet. Hänet tunnistaa VL-Matkat kyltistä. Matkatavarat
voidaan sijoittaa ennen bussin laivausta Vihdin Liikenne Oy:n sinivalkoiseen bussiin, joka odottaa
terminaalirakennuksen ulkopuolella. Huom: passi tai matkustusta varten myönnetty henkilökortti tulee olla
mukana laivassa.
08:30Lähtö Eckerö Linen M/S Finlandialla Tallinnaan.
09:30Buffet-aamiainen laivan ravintolassa, 2. kattaus 8. kerros.
11:00Saapuminen Tallinnaan ja siirtyminen satamassa odottavaan Vihdin Liikenne Oy:n bussiin. Ajo
bussilla kohti Liettuan Panevėžysia. Matkalla pysähdytään Märjamaalla Virossa ja Saulkrastissa Latviassa,
jossa käydään jatkosodan aikana pudonneen suomalaisen pommikoneen putoamispaikalla. Kukkien lasku
muistomerkille.
Käynti Salaspilsissa, joka oli Latvian suurin keskitysleirialue.
Saapuminen Panevėžysiin ja majoittuminen hotelliin Romantic. Päivän ajomatka on n.470km.
20:00Illallinen hotellissa.
3.9.2015TORSTAI
07:00 alk.Aamiainen hotellissa.
09:00Huoneiden luovutus. Lähtö hotellista ja ajo Kernaveen, jonka kaivaukset ja museo muodostavat
ainutlaatuisen arkeologisen tutustumiskohteen. Kernavessa sijaitsi Liettuan ensimmäinen pääkaupunki.
Tutustuminen Kernaveen ja käynti sen arkeologisessa museossa.
11:30Ajo Trakaihin, jossa sijaitsi Liettuan pääkaupunki Kernaven jälkeen.
Saapuminen Trakaihin, joka on yksi Liettuan merkittävimmistä turistikohteista.
Se on perustettu 1300-luvun loppupuolella saarilinnoituksena ja on ainoa laatuaan Baltiassa.
Sisäänpääsymaksu linnaan ei sisälly matkan hintaan.
13:00Ruokailu Karaim-heimon etnisessä ravintolassa. Karaimit ovat kansansirpale, jonka
suurruhtinas Vitautas Suuri tuotti 1390-luvulla henkivartijoikseen. Karaimit ovat säilyttäneet tapansa,
uskontonsa ja kulttuurinsa meidän päiviimme saakka.
15:00Ajo Vilnaan. Lyhyt tutustumiskiertoajelu Vilnassa. Päivän ajomatka on n. 170 km.
n.17.00Majoittuminen hotelliin Sarunas. Illalla omaa aikaa Vilnassa.
4.9.2015PERJANTAI
07:00 alk.Aamiainen hotellissa.
09:00Tutustumista Vilnan vanhaan kaupunkiin asiantuntijaoppaan johdolla.
Käynti mm. Pieteri-Paavalin kirkossa, Uzupisin boheemien kaupunginosassa ja
meripihkanäyttelyssä. Kävelykierros Vilnan vanhassa kaupungissa.
Omaa aikaa ja mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun.
14:00Käynti KGB-museossa (Miehityksen museo).
15:00Ajo Gariunain torille, joka on Baltian suurin ja yksi suurimmista Euroopassa.
n.18:00Paluu hotelliin.
19:00Illallinen hotellissa.
5.9.2015LAUANTAI
07:00 alk.Aamiainen hotellissa.
Aamupäivällä omaa aikaa Vilnassa.Jatkoa sivulla 2
-210:00Huoneiden luovutus. Lähtö hotellista ja ajo Latviaan ja Riikaan.

Matkalla pysähtyminen Euroopan keskipisteessä, Utenan kaupungissa ja Suomen Kaartin
hauta-muistomerkillä Skapiskisissa.
n.17:00Saapuminen Riikaan.
Majoittuminen hotelliin Radisson Blu hotel Latvija. Hotelli sijaitsee vanhan kaupungin
läheisyydessä. Päivän ajomatkan pituus on n. 320 km.
18:00Illallinen hotellissa.
19:30Kävelykierros vanhassa kaupungissa asiantuntijaoppaan johdolla.
6.9.2015SUNNUNTAI
07:00 alk.Aamiainen hotellissa.
09:00Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista. Mahdollinen käynti Automuseossa, joka on Baltian parhaiten
varustettu sisältäen mm. useita neuvostojohtajien edustusautoja (sisäänpääsy ei sisälly matkapakettiin).
10:30Ajo kohti Tallinnaa. Ostosmahdollisuus Salacgrivassa lähellä rajaa Latvian puolella.
Käynti Viron ensimmäisen presidentin Konstantin Pätsin muistomerkillä Tahkurannassa.
Lyhyt tutustuminen Pärnuun.
n.17:30Saapuminen Tallinnaan ja ajo satamaan, jossa ostosaikaa aikataulun salliessa.
17:45Bussin laivaus. Matkatavarat voidaan jättää bussiin merimatkan ajaksi lukuun ottamatta mahdollisia
alkoholiostoksia. Huomioithan ystävällisesti tullin uudet määräykset*.
18:45Lähtö Eckerö Linen M/S Finlandialla Helsinkiin. Päivän ajomatka on n. 320 km.
18:30Buffet-illallinen laivan ravintolassa, 8.kerros.
21:15Saapuminen Helsinkiin Länsiterminaaliin.
Matkan hinta on 594 € (Killan jäsenille 570 €) per henkilö kahden hengen huoneessa, mikäli osallistujia on
vähintään 25. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 102 €. Hintaan sisältyy:
- edestakainen laivamatka kansipaikoin välillä Helsinki-Tallinna-Helsinki
- 4 yötä ohjelmassa mainituissa hotelleissa
- puolihoito (aamiainen ja illallinen/lounas alkaen illallisesta 2.9. ja päättyen aamiaiseen 6.9.)
- buffet-aamiainen laivassa menomatkalla ja illallinen paluumatkalla
- asiantuntijaoppaan palvelut
- kuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla
- sisäänpääsyt käyntikohteisiin(lukuun ottamatta Trakain saarilinnoitusta ja Riian
automuseoa)
- tie- ja pysäköintimaksut Liettuassa
Hintaan ei sisälly:
- alkoholijuomia aterioilla
- laskutuslisää 5 €/lasku
- matkavakuutusta
Suosittelemme sellaisen matkavakuutuksen hankkimista, johon sisältyy peruutusturva sairastilanteiden
varalta. Sovellamme Vihdin Liikenne Oy:n erityisehtoja matkan peruuntumistilanteissa.
HUOM: Passi tai poliisiviranomaisen matkustusta varten myöntämä henkilökortti matkalle mukaan!
*Uusien Tullin määräysten mukaisesti EU:sta tuotujen alkoholijuomien verovapauden edellytyksenä on niiden
kuljettaminen henkilökohtaisesti maihin käsimatkatavarana. Bussin tavaratilassa kuljettaminen laivamatkan
aikana ei siis ole sallittua.

Ystävällisin matkaterveisin,
Päivi Packalén / Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat
Puh. 09 – 444 774, Sähköposti: paivi.packalen@vihdinliikenne.fi

