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Perinteet; avain vai kahle
Talvisodan päättymistä on juhlittu aiheesta tänä keväänä. Kunniavieraina
ovat olleet sotiemme veteraanit ja aiheesta. Me kaikki olemme heille velkaa
uskomattoman paljon.
Kuitenkin on muistettava, että Suomi on kehittynyt sen jälkeen melkoisesti.
Taaskaan emme voi unohtaa veteraaneja, mutta on meidän annettava tunnustusta myös veteraaneja seuranneille kahdelle sukupolvelle. Kyllä hekin
ovat mallikkaasti jatkaneet isiensä ja äitiensä jalanjäljillä. Kyllä hekin ovat olleet tekemässä merkittäviä asioita sotien jälkeen.
Perinnetaloa tutkiessa ei voi olla huomaamatta että perinteet ovat pysähtyneet viimeisiin sotiin. Jostain syystä me emme hyväksy ajatusta että me
kaikki olemme huomenna osa historiaa ja näin ollen osa perinteitä. Tätä asiaa
tullaan käsittelemään myös Kaartin Jääkärirykmentin seuraavassa numerossa niin rykmentin kuin myös Killan silmin. Aivan varmasti ainakin osaa
jäsenistöstämme tämä uusi suuntaus tulee häiritsemään hetken aikaa. Kyseessä ei ole vanhojen perinteiden hautaamisesta vaan niiden vahvasta
sitomisesta tähän päivään.
Perinteiden kautta eläminen ei kehitä asiaamme eteenpäin. Perinteiden kunnioittaminen ja edelleen välittäminen on kiltamme yksi tärkeimmistä
tehtävistä. Jotta myös tämän päivän varusmiehen on helpompi ymmärtää perinteiden merkitys, on meidän saatettava myös viimeisten vuosien tapahtumat
heille tiedoksi.
Nykyään asioiden visualisointi on avain asemassa eri opetusmenetelmissä.
Meidän on siis tuotava meidän yhteinen museomme myös tähän päivään.
Tämä työn on aloitettava heti. Tässä työssä tarvitsemme kaikkien kiltalaisten
apua. Teillä kaikilla löytyy esimerkiksi valokuvia viimeisilta 30-vuodelta.
Olemme kiinnostuneista niistä. Lisäksi, jos teiltä löytyy tarinoita kirjallisessa
muodossa samalta ajalta, ja haluatte luovuttaa ne käyttöömme julkaistavaksi,
niin toimittakaa ne toimistoon.
Perinteet ovat siis avain moneen asiaan, ei kahle kunhan me niin haluamme.
Keväisin odotuksin
Markku
PS Nähdään kevätkokouksessa 17.4.2010 klo 11.00
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Omaistenpäivät onnistuivat hyvin
Tammikuun saapumiserän omaisten päivän järjestelyihin osallistui perinteiseen tapaan
parikymmentä vapaaehtoista kiltalaista. Järjestelyt onnistuivat hyvin ja varusmiesten vieraat pääsivät tutustumaan kasarmiin ja rykmentin perinteisiin. Omaistenpäivien arpajaisten
ja kuntomittauspiesteiden tuotto, yli 2500 euroa, käytetään varusmiesten vapaa-ajanvieton
- erityisesti liikuntatoiminnan - tukemiseen.

Etsintäkuulutus!
Valokuvia Uudenmaan Jääkäripataljoonan toimnnasta 1950 -2010 -luvuilta
Uudenmaan Jääkäripataljoona viettää vuoden päästä perinnejoukkojensa perustamisen
90-vuotisjuhlaa perinnepäivän yhteydessä. Juhlaan kootaan valokuvanäyttely, mihin kaipaamme kuvia vuosilta 1956 - 2010. Näyttelyssä halutaan kertoa erityisesti
varusmieskoulutuksen kehittymisestä. Kuvat voivat kertoa jokapäiväisestä toiminnasta
UudJP:ssä joko varusmiesten tai henkilökunnan silmin katsottuna. Varusmiesten arkikuvausten lisäksi näyttelyyn otetaan mielellään kuvia myös esimerkiksi henkilökunnan
"virkistystapahtumista".
Kuvat voi lähettää 30.9. mennessä killan toimistoon (Kaartin Jääkärirykmentin kilta, Santahamina C 25, 00860 Helsinki). Jos kuvat ovat valmiiksi sähköisessä muodossa, ne voi
lähettää killan sähköpostiosoitteeseen toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi. LIsätietoja asiasta
antavat Markku ja Asta.
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KUTSU
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta
Paikka: Jääkäritalo
Aika: 17.4.2010
Klo 11.00 Luento Afganistan/ evl Ahti Kurvinen
Klo 12.00 Killan kevätkokous
Klo 12.00 Kenttälounas

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan kevätkokoukseen
1.

Kokouksen avaus

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, kaksi (2) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.

Käsitellään vuoden 2009 toimintakertomus

6.

Käsitellään vuoden 2009 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8.

Muut esille tulleet asiat

9.

Kokouksen päättäminen
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Tulevia tapahtumia...
ESITELMÄTILAISUUDET JÄÄKÄRITALOLLA
Ilmoittautuminen esitelmiin viimeistään edeltävänä sunnuntaina klo 18.00 mennessä: Kai
Wigren 0504654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

26.4.2010. klo 18.00 Jääkäritalo.
Suomen huoltovarmuus poikkeusoloissa.
Mikko Pelttari Huoltovarmuuskeskuksesta kertoo, miten suomi on varautunut poikkeusoloihin.
27.9.2010. klo 18.00 Jääkäritalo.
Kartta Sotilasjohtajan apuvälineenä
Aiheesta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

TUTUSTUMISKÄYNNIT
Ilmoittautumiset: Kai Wigren 0504654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi
22.5.2010 Vierailu Ilmailumuseoon
Opastetulla kierroksella tutustutan sotilas- ja siviili-ilmailun historiaan. Museossa on kahvimahdollisuus omakustannushintaan. Linja-auto lähtee jääkäritalon edestä klo 10.00.
Mukaan pääsee myös Herttoniemen metroasemalta n 10.15 (itäkeskuksen puoleinen pääty). Ilmoita mistä tulet kyytiin. Retken hinta on 5.00€, joka kerätään matkan aikana.
Mukaan mahtuu 30 henkeä. Ilmoittautuminen viimeistään 19.5. klo 18.00
24.5.2010 Rykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös.
Tapahtuman kesto on runsaat 2 tuntia. Kokoontuminen aliupseerikoulun pihalla 15.40.
Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautuminen viimeistään 17.5. klo 18.00.

Saapuminen Santahaminan varuskunta-alueelle
Killan jäsenillä on oikeus päästä Santahaminaan mm. Maanpuolustuskerhon
aukioloaikoina, saunapäivinä, esitelmäiltoina ja muiden killan
Santahaminassa järjestämien tapahtumien aikaan.
Varaa mukaasi virallinen henkilö-todistus. Esitä se varuskunta-alueen
portilla vartiomiehelle ja ilmoita olevasi Killan jäsen. Pyydä vartiomiestä
tarkastamaan jäsenyytesi vartiomiehille toimitetusta Killan jäsenluettelosta.

5

...Tulevia tapahtumia
Kaartin Soittokunnan kevätkonsertti 23.4.
Kaartin Soittokunnan perinteinen kevätkonsertti on perjantaina 23.4. klo 19.00 Finlandiatalossa. Soittokunnan solisteina laulavat Milana Misic ja Koop Arponen. Konsertin teem ana on viiden vuosikymmenen iskelmät. Milana Misic tulkitsee Laila Kinnusen ikimuistoista
lauluja, Koop Arponentunnelmoi ikihittejä ja päivän säveliä.
Lipun hinta on 25 euroa ja niitä saa Lippupisteestä tai Killalta (Kai Wigren 0504654088 tai
kai.wigren@pp.nic.fi) Ostakaa liput ajoissa, koska konsertti on hyvin suosittu.
Kaartin Soittokunta -festivaali Suomenlinnassa 3. - 6.6.
Kaartin Soittokunta järjestää monipuolisen musiikkitapahtuman Suomenlinnassa kesäkuun
alussa. Tapahtuma alkaa juhlallisella konsertilla Suomenlinnan kirkossa torstai-iltana ja
huipentuu sunnuntai-iltapäivän piknik-konserttiin, jossa solisteina laulavat Johanna Försti
ja Sami Pitkämö. Osa konserteista on maksullisia, mutta sunnuntain kuviomarssiesitys ja
piknik-konsertti ovat maksuttomia. Lisätietoa ohjelmasta osoitteessa
www.kaartinsoittokunta.fi.
MILJazz-tapahtuma Santahaminassa 18.6.
Puolustusvoimien MILJazz-kiertue tulee Santahaminaan perjantai-iltana 18.6. Illan aikana
esiintyvät Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta, Savon sotilassoittokunta solistinaan
Eero Koivistoinen sekä Kaaartin Combo solistinaan Hanna Pakarinen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tarkempi alkamisajankohta julkaistaan myöhemmin Lisätietoja kiertueesta
osoitteessa www.puolustusvoimatfi/sotilasmusiikki.
Hamina tattoo- retki 7.8
Lippuja on Killalla rajoitetusti. Ilmottautumiset sekä lisätietoa retken hinnasta sekä aikataulusta Killan toimistosta: toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi, p. 0299421985 tai Wigren
0504654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet; 26,4., 24.5.,
Jäsensauna naiset; 5.4., 3.5, 7.6., 5.7.

AMPUMAVUOROT
Tietoa ampumavuoroista antaa Tomi Haimelin puh. 040 552 5551
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...Tulevia tapahtumia
Vartioparaatit Helsingissä 2010
Tämä Suomen vanhin yleisötapahtuma esittelee maamme sotilassoittokunnat. Vartioparaatikulkueet lähtevät Helsingin Senaatintorilta kello 12.30. Osastot marssivat
Senaatintorilta Kauppatorin kautta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin Kasarmitorille.
Säävaraus.
Vartioparaatikulkueiden aikataulu:
21.5.Kaartin Soittokunta
28.5.Lapin ja Pohjan Sotilassoittokunnat
4.6.Laivaston Soittokunta
11.6.Kaartin Soittokunta
18.6.Panssarisoittokunta
2.7.Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
9.7.Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
16.7.Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
23.7.Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
30.7.Laivaston Soittokunta ja Satakunnan Sotilassoittokunta
6.8.Karjalan ja Savon Sotilassoittokunnat
13.8.Pohjanmaan ja Satakunnan Sotilassoittokunnat
20.8.Ilmavoimien Soittokunta
27.8.Kaartin Soittokunta

UUSIA JÄSENIÄ
Kaartin Jääkärirykmentin Killan hallitus on kokouksessaan hyväksynyt
seuraavat henkilöt Killan jäseniksi:
VIRTA Arttu, SUNDELL Eija-Maarit, SUNDELL Mika, SUNDBERG Niko, HURME Jukka, HOLM Maria
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Lähetä sähköpostiosoitteesi kiltaan
Kilta lähettää jatkossa myös sähköpostilla tapahtumatiedotteita jäsenilleen. Lähetä sähköpostiosoitteesi killan toimistoon osoitteeseen toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi.
Lähettämällä yhteystietosi varmistat, että saat viimeisimmät tiedot killan tapahtumista.

Kiltayhteydet
Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki, 0299421985 toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Markku Virtanen, puh. 040 7693256, markkuvirtanen@saunalahti.fi
Jäsensihteeri Juhani Jalonen, puh.040 582 5704, juhani.jalonen@iki.fi
Sihteeri, Kaartin Jääkäri-lehden artikkelit Asta Ruuskanen, puh. 0400 785 408,
asta.ruuskanen@nic.fi
Jäsentiedotteet Ritva Mikkola, ritva.mikkola@gmail.com
Perinnepäällikkö Arto Kotro, puh. 050 307 9454, arto.kotro@kadettikunta.fi
Retket ja koulutus Kai Wigren, puh. 050 465 4088, kai.wigren@pp.nic.fi
Jääkäritalon varaukset (KaartJR) Sanna Karell, puh. 0299800 (PV vaihde)
Killan saunan varaukset Mikko Lahti, puh. 050 354 4717
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Tapani Saari, puh. 050 569 2929
Ampumavuorot Tomi Haimelin puh. 040 552 5551

Killan nettisivut löytyvät Maanpuolustuskiltojen liiton sivuilta: www.mpkl.fi ,
kohdasta ”jäsenyhdistykset ja kiltapiirit”.
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