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Tulevana syksynä Kaartin Jääkärirykmentin perustamisesta tulee täyteen
kunnioitettavat 15 vuotta. Tulossa on merkittäviä tapahtumia.
Heinäkuussa kotiutetaan tämän vuoden ensimmäinen ikäluokka Laajasalossa
erittäin näyttävästi ja elokuussa vuoden toisen ikäluokan valaa juhlistetaan
Senaatintorilla. On selvää että rykmenttimme pitää näkyä ja kuulua Helsingin
katukuvassa.
Syyskuussa Helsingissä pidetään Tattoo 2011 ja tilaisuuteen voi hankkia
liput Killan kautta. Lippuja on rajoitettu määrä, joten ota nopeasti yhteyttä
Kiltaan mikäli haluat ostaa liput.
Maaliskuussa tuleva juhlavuosi sai avauksensa Uudenmaan
Jääkäripataljoonan juhliessa perinnepäiväänsä ja juhlat jatkuvat
tulevaisuudessa Kaartin Pataljoonan juhliessa 200-vuotista uraansa ensi
vuonna.
Tarjolla on siis paljon ja monenlaisia tilaisuuksia, joihin kaikilla kiltalaisilla on
mahdollisuus osallistua. Toivottavasti yhteistyökumppanimme havaitsevat
kiltalaisten runsaslukuisen joukon kaikissa tilaisuuksissa.
Kevään aikana on myös Maanpuolustuskiltojen liitto pitänyt vuosikokouksen,
jossa kokousväki päätti poistaa jäsenmaksuissa olleen porrastuksen. Tällä
muutoksella MPKL tekee kaikista isoista killoista nettomaksajia. Meidän
killalle se tarkoittaa ensi vuodesta alkaen noin 800 euron lisämenoa
menoarvioon. Kyseessä on iso kululisäys, joka pitää jollain tavalla saada
kompensoitua. Hallitus tulee esittämään eri vaihtoehtoja asian
ratkaisemiseksi.
Vaikka olemme vasta alkukesässä, tulee syksy nopeasti ja sen myötä myös
vuosikokous. Tulevassa kokouksessa tulemme käsittelemään niin rahaasioita, kuin myös henkilövalintoja. Vuosikokouksessa käsitellään myös
jäsenistön mahdollisesti tekemiä aloitteita. Aloitteiden tulee olla hallituksella
esikäsittelyssä sääntöjen mukaisesti heinäkuun loppuun mennessä. Aloitteet
voi toimittaa hallitukselle joko normaalilla postilla tai sähköisesti. Kannattaa
olla aktiivinen.
Hyvää ja lämmintä kesää toivottaen
Markku Virtanen
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Merisotakoulu vierailu 5.4.2011

Kilta teki tutustumisretken Suomenlinnaan jossa kapteeniluutnantti Kari Keräsen
asiantuntevalla johdolla tutustuttiin Merisotakouluun ja sen toimintaan. Lisää kuvia
netissä.
Teksti ja kuvat: A.Taponen
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Sukupolvet Kaartissa

Lämpimän kesäisenä sunnuntain iltapäivänä 5.6.2011 ryhmä meitä Kaartin Pataljoonan
reserviläisiä kokoontui yhteisiin muisteloihin Santahaminaan.
Päivälleen kolmekymmentä vuotta aikaisemmin kotiutui meistä
miehistön edustajat, yhtä kauniina kesäpäivänä, palveluksesta
kunniakomppaniasta. Voimme silti avoimin mielin todeta reservin
taistelijat edelleen ryhdikkäiksi, joskin ehkä hiukan ohimoilta
harmaantuneiksi. Reservin aliupseerit ja me miehistön edustajat
saatoimme nyt vertailla yhdessä menneiden vuosikymmenten
taivaltamme reserviläisinä.
Nyt munkkikahvit merenrannan kuulussa punatiilisessä sotilaskodissa
ja vierailu Perinnetalossa toivat elävästi mieleen palvelustovereille
yhden jos toisenkin hauskan kommelluksen.
Tuolloin 80-luvun alussa Kaartin 1.komppaniaan tultiin lähinnä Porin
Prikaatin kautta. Varsin moni palveli ensin Säkylän Huovinrinteellä
PorPr:n 2. jääkärikomppaniassa peruskoulutuskauden ja hiukan ylikin.
Paluu sissiharjoitusviikolta Östersundomista

Jopa ylellisissä ja varsin leppoisissa puitteissa sujunut
varusmiespalveluksen alkuosa Lounais-Suomen komealla mäntykankaalla vaihtui tuolloin yhtenä
kylmänä alkutalven päivänä räväkkään ja fyysistä kuntoa vaativaan menoon pelätyssäkin Kaartin
1. komppaniassa Santahaminassa. Jotta irtiotto korpielämän rauhasta olisi ollut täydellinen,
lomapuvun norminvihreät kauluslaatat vaihtuivat tummansinisiin Kaartin laattoihin. Vain niiden
reunus pysyi valkoisena....
Tuolloin, vuosikymmeniä sitten, Puolustusvoimat olivat jo uuden ajan kynnyksellä. Palveluksen
loppupuolella tutustuttiin siis myös kaupunkitaistelun alkeisiin, vaikkakin paljon suppeammin, kuten
myöhemmissä kertausharjoituksissa voitiin todeta.
....Tämä aurinkoinen päivä kaartui lähtiessämme jo seesteiseen ja syreeneille tuoksuvaan iltaan.
Saatoimme mielihyvin nähdä kuinka uudet sukupolvet hoitivat, lämpimäksi hautunutta Saharan
hiekkaa varsikengillään ja vankalla rutiinilla, virka-apupäivystystä. Mukana tutut hälytykset, jotka
myös sotilaskodin parkkipaikalle sisältä kantautuivat.
Itse kirjoittajalle tällä sukupolvien jatkumolla on hyvin konkreettinen merkitys. Palvelihan jo isäni jo
50-luvun loppupuolella Kaartissa ryhmänjohtajana.
2000-luvulla oma tyttäreni palveli ensin
sotilaspoliisikomppaniassa ja siirtyi siitä edelleen
luontevasti koulutukseen asutuskeskuslinjalle
AUK:ssa, modernin aikamme monipuolisissa
merkeissä.
Palveluspaikkana KaartJR, Santahamina!

Teksti ja kuvat: Isko Kuha
Seuraava saapumiserä majoitetaan Santahaminaan
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Kuvia Porvoon retkeltä 15.5.2011

Kuvat R. Wikström
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Tulevia tapahtumia
ESITELMÄT
Esitelmä 26.9.2011 maanantaina klo 18.00, Perinnetalo
Rajavalvonta Eu Suomessa. Marko Turunen Rajavartiolaitoksen Esikunnasta kertoo
tämänpäivän rajavalvonnasta ja siinhen vaikuttavista tekijöistä
Esitelmä 24.10 klo 19.00, Perinnetalo (huom. aika)
Kaartin killan esitelmä. Seppo Laaksonen kertoo slovakialaisten osuudesta toisen
maailmansodan taisteluissa.
Esitelmä 28.11 klo 18.00, Perinnetalo
Esitelmätilaisuuden aihe avoin. Tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä

RETKET
13.8.2011 lauantaina vierailu fagervikin kartanoon. Samalla pysähdytään Porkkalan
venäläisellä sotilashautausmaalla.
Lähtö perinnetalon edestä klo 09.50. Mukaan pääseen myös Herttoniemen
metroasemalta, itäpää n 10.05. Retken hinta 5,00 euroa kerätään matkan alkaessa.
Ilmoittautuminen viimeistään 10.8. klo 18.00 (huom lähtöä on aikaistettu 10 min
Hevossalmen sillan mahdollisesta aukiolosta johtuen)
22.8.2011 Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely sekä toimintanäytös
Tapantuma kestää n 2 tuntia. Kokoontuminen Aliupseerikoulun edessä (86:n päätepysäkiltä n
500m) klo 15.45. Ilmoittautuminen viimeistään 15.8. klo 18.00 mennessä. Kiltalaisille paikkoja
rajoitetusti.

Ilmoittautumiset esitelmätilaisuuksiin viimeistään edellisenä iltana klo 18.00. Retkille
paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa ohjeen mukaan.
kai.wigren@pp.nicfi tai 050 4654088
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KESÄN SOTILASMUSIIKKITAPAHTUMAT
Vartioparaatit
Kesän vartioparaatit alkoivat toukokuussa. Sotilassoittokunnat esiintyvät perjantaisin klo
12.30 alkaen Senaatintorilla ja marssivat sieltä päävartion kautta Kasarmitorille. Klo 14.00
alkaen on tunnin mittainen konsertti Espan lavalla.
Tattoo 2011 Helsingin Jäähallissa perjantaina 16.9. klo 19.00

Sotilassoittokunnat esiintyvät Puolustusvoimien Tattoo 2011 -kiertueella syyskuussa.
Näyttävässä sotilasmusiikkishowssa esiintyy kuudella paikkakunnalla yli 200
sotilassoittajaa Kaartin Soittokunnasta, Laivaston Soittokunnasta, Satakunnan
Sotilassoittokunnasta, Karjalan Sotilassoittokunnasta, Rakuunasoittokunnasta sekä
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnasta. Lisäksi mukana on Grex Musicus -kuoro sekä
solistit.
Kiltalaisilla on mahdollisuus ostaa Tattoo 2011 tapahtumaan lippuja hintaan 25.00 euroa.
Ilmoitukset killan toimistoon sähköpostitse: toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi, tai 050
4654088 Ilmoituksessa yhteystiedot. Paluupostissa lähetetään lasku ja lippu. Lippuja
rajoitetusti. Tilaukset pyydetään tekemään mahdollisimman pian.

Tule Omaistenpäiville!

Heinäkuun saapumiserän omaistenpäivät järjestetään 16. – 17 heinäkuuta. Tarvitsemme
molempina päivinä perinnetalolle emäntiä ja isäntiä opastamaan vieraita.
Kilta järjestää päivien aikana 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, tekstiilit, toimistotarvikkeet, asiat ja kodin pikkuesineet.
Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa arpajaispalkintoja,
ota yhteyttä Annastina Reimsiin (a_reims@hotmail.com, 040 567 8555).

SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet; 26.9., 24.10., 28.11., 26.12.
Jäsensauna naiset; 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.
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KESÄN AMPUMAVUOROT
Kivääri 150 m MPKK:n rata

Ajankohtaista kilta-asiaa verkossa

5.6. 17.00 - 21.00
20.6. 17.00 - 21.00
27.6. 17.00 - 21.00
4.7. 17.00 - 21.00
10.7. 17.00 - 21.00

Muistathan, että killan verkkosivut
ovat osoitteessa www.kaartjrkilta.fi.
Siellä on viimeisimmät tiedot tulevista
tapahtumista ja tärkeistä
kiltauutisista.

Kivääri 300 m kiväärirata
12.6. 17.00 - 21.00
26.6. 12.00 - 17.00
10.7. 17.00 - 21.00
Kivääri 150 m kiväärirata

Olethan muistanut maksaa vuoden 2011
jäsenmaksun? 

19.6. 17.00 - 21.00
Pistoolirata
13.6. 17.00 - 21.00 Rata 1
21.6. 17.00 - 21.00 Rata 1
23.6. 17.00 - 21.00 Rata 1
28.6. 17.00 - 21.00 Rata 1
29.6. 17.00 - 21.00 Rata 1
4.7. 17.00 - 21.00 Rata 1
6.7. 17.00 - 21.00 Rata 1
7.7. 17.00 - 21.00 Rata 1

Loppukesän ratavuoroista ilmoitetaan killan verkkosivuilla. Killan ampumavastaava Jari Gerasimoff
ntaa tarvittaessa lisätietoja ratavuoroista ja ampumatoiminnan pelisäännöistä
gerasimoff[at]luukku.com, 040 544 1451.

Frisbeegolfia Santahaminassa

Santahaminan frisbeegolf-rata on henkilökunnan ja varusmiesten sekä kiltalaisten käytettävissä
veloituksetta. Radalla on 18 väylää. Niiden pituudet vaihtelevat 35 metristä 151 metriin.
Ensimmäinen väylä lähtee Muonituskeskuksen viereistä. Radat on merkitty numeroin.
Kesän aikana järjestetään kuusi avointa kilpailua. Kisatulokset kirjataan ja koko kesän tulokset
julkaistaan syyskuussa viimeisen kilpailun jälkeen.
Santahaminan radan viikkokisapäivät kesällä 2011
torstai 14.7.
maanantai 25.7.
tiistai 9.8.
tiistai 30.
tiistai 13.9.
tiistai 20.9.

Kilpailuaika on klo 16.00 – 20.00
Jos haluat osallistua ratatalkoisiin tai auttaa kisajärjestelyissä,
ota yhteyttä Jarmo Österlundiin puh. 0299 421 137.
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Uusi yhteisöjäsen kiltaan
Kaartin Jääkäritoimikunnan Kilta Ry on hyväksytty Kaartin Jääkärirykmentin
killan jäseneksi. Kaartin Jääkäritoimikunnan Killan tehtävänä on pitää yhteyttä
Kaartin Jääkäritoimikunnassa palvelleiden välillä ja järjestää heille vuosittaisia
tapaamisia ja muuta ohjelmaa. Yhdistys on perustettu vuonna 2009. Sen
puheenjohtajan toimii reservin alikersantti Olli Iisalo.
KaartJR killan puheenjohtaja Markku Virtanen näkee, KJTK-killan
mukanaolon kiltayhteisössä parantavan myös yhteydenpitoa varusmiehiin.
Hallitus päätti vapauttaa uuden jäsenen jäsenmaksusta vuosiksi 2011-2012.

Uudet jäsenet
-LINTUNEN Kai
-HAAVISTO Esa
-ESKOLIN Timo
-HAAPARANTA Osmo
-TUOVINEN Matti
-PENNANEN Lea
-SAKKI Erkki -HULKKONEN Hannu

-KEKKONEN Veijo
-LEANDER Ossi
-MÄKELÄ Keijo
-RÄISÄNEN Asko
-MAASKOLA Leo
-VEHANEN Lyly
TOIVONEN Erkki

-LUOSTARINEN Mika
-ALAVERRONEN Jukka
-PARVIAINEN Matti
-KRIISIN Mikko
-HUTTUNEN Leo
-KAVEN Pertti
-KAVEN Juhani

Kiltayhteydet
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki,
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Markku Virtanen 040 769 3256,
markkuvirtanen@saunalahti.fi
Jääkäritalon varaukset (KaartJR) Sanna Karell 0299421116
Killan saunan varaukset Mikko Lahti 050 354 4717, mikko.lahti@mil.fi
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Tapani Saari 050 569 2929
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi
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