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Ilmailumuseo 22.5-2010
Kilta järjesti tutustumiskäynnin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä olevalle ilmailumuseoon. Siellä tutustuttiin asiantuntevan oppaan johdolla niin sotilas- kuin
siviililentokoneisiin.
Mukaan mahtui myös mahdollisuus kokeilla ”lentävä matto” simulaattoria.

Lisää kuvia killan nettisivulla.
Kuvat: J. Lehtonen ja A. Taponen
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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, Sant ahamina 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.

...Tulevia tapahtumia
Vapaaehtoistyöhön tai vieraaksi omaistenpäiville 17. – 18.7.2010
Heinäkuussa varusmiespalveluksensa aloittaneet varusmiehet viettävät omaistenpäivää
ensimmäisen palvelusviikon päätteeksi viikonloppuna 17 – 18.7.2010. Päivien aikana varusmiesten perheet sekä tyttö- tai poikaystävät pääsevä tutustumaan varusmiehensä
palveluspaikkaan, palvelustovereihin ja rykmentin henkilökuntaan.
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry:n ja sen järjenjärjestöjen vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat tapahtumajärjestelyihin esittelemällä rykmentin perinteitä varuskunnan perinnetilassa.
Kilta järjestää myös arpajaiset ja kuntomittausmahdollisuuden, joiden tuotto käytetään varusmiesten kanssa erikseen sovittavalla tavalla varusmiesten omaehtoisen liikunnan
tukemiseen.
Jos haluat lahjoittaa arpajaisvoittoja, ota yhteyttä Asta Ruuskaseen (puh. 0400 785 408).
Sopivia tuotteita ovat esimerkiksi liikuntavälineet ja -tarvikkeet, tekstiilit, kirjat, levyt, pelit,
toimistotarvikkeet, kosmetiikka sekä erilaiset kotiin ja vapaa-aikaan liittyvät esineet.
Lahjoitukset voi tuoda ennen tapahtumaa Santahaminaan perinnetalolle tai lähettää osoitteeseen Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki. Voimme
sopia myös tavaroiden noudosta. Toivomme, että mahdolliset arpajaisvoitot olisivat meillä
viimeistään maanantaina 12.7.
Kaikki kiltalaiset ovat myös tervetulleita seuraamaan omaistenpäivien tapahtumia lauantaina klo 11-14 ja sunnuntaina klo 13-16.
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Hamina tattoo- retki 7.8.2010
Lauantaina 7.8. retki Haminaan Tattoo- konserttiin. Linja-auto lähtee Santahaminasta Perinnetalon edestä klo 09.30. Mukaan pääsee myös Herttoniemen metroaseman itäpäästä
n 9.45. Perillä ruokailu, aikaa omatoimiseen tutustumiseen Haminassa ja konsertti klo
14.00. Paluu musiikkiesityksen jälkeen. Retki on loppuunmyyty, mutta lähempänä voi kysellä peruutuspaikkoja
Tutustumien Helsingin pelastuslaitoksen toimintaan la 11.9.2010 klo 11.00
Kokoontuminen Kallion pelastusaseman edessä klo 09.50
Esitelmä ”Kartta sotilasjohtajan apuvälineenä” ma 27.9.2010 klo 18.00
Perinnetalolla killan esitelmä "Kartta sotilasjohtajan apuvälineenä". Insinöörimajuri Matti
Rantanen kertoo sotilaskarttajärjestelmästä, sen historiasta ja kehitysnäkymistä.
Tutustuminen Vuosaaren satamaan ma 18.10.2010 klo 15.00
Aluksi info-tilaisuus sataman Hansa-terminaalissa ja sen jälkeen kiertoajelu satamaalueella. Linja-auto lähtee Perinnetalon edestä klo 14.15. Mukaan pääsee myös Herttoniemen metroaseman itäpäästä.
Kaartin Killan esitelmä Maanantaina 25.10.2010 klo 19.00 (huom aika)
Kaartin killan esitelmä Perinnetalolla. Aiheesta tarkemmin lokakuun kirjeessä. Aihe sivuaa
Kaartin Pataljoonan historiaa/perinnejoukkoja.

Ilmoittautumiset esitelmätilaisuuksiin ja retkille viimeistään edellisenä
iltana klo 18.00. Retkille paikkoja rajoitetusti. kai wigren@pp.nicfi tai
050 4654088

SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet; 27.9., 25.10., 22.11.,
Jäsensauna naiset; 5.7, 2.8., 6.9., 4.10., 1.11.,

AMPUMAVUOROT
Tietoa ampumavuoroista antaa Tomi Haimelin puh. 040 552 5551

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.
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...Tulevia tapahtumia
Vartioparaatit Helsingissä 2010
Puolustusvoimien sotilassoittokunnat esiintyvät - sään salliessa - joka perjantai Senaatintorilla ja Espan lavalla. Ohjelma alkaa klo 12.30 vartioparaatilla Senaatintorilla. Soittokunta
esittää torilla pari kappaletta ja sen jälkeen se marssii soittaen reittiä Kauppatori-PäävartioPohjoisesplanadi-Kasarmitori. Kello 14.00 alkaen soittokunta esiintyy Espan lavalla noin
tunnin mittaisessa konsertissa. Heinäkuun tapahtumissa esiintyy varusmiessoittokunta ja
elokuussa vuorottelevat sotilassoittokunnat. Viimeinen tapahtuma on 27.8. jolloin esiintyy
"oma soittokuntamme" Kaartin Soittokunta. Lisätietoa kesän sotilasmusiikkitapahtumista
osoitteessa www.puolustusvoimat.fi.
Vartioparaatikulkueiden aikataulu:
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

Kilta-ansiomitalin pienoiskunniamerkit ovat saapuneet!
Pienoiskunniamerkin voivat lunastaa ne henkilöt, joille on myönnetty kilta-ansiomitali.
Pineoiskunniamerkin hinta on 25 euroa ja ne tilataan toiminnanjohtajalta puhelimitse 040 554
8862 tai sähköpostilla toiminnanjohtaja@mpkl.fi
Kiltaterveisin
Henry Siikander
toiminnanjohtaja
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
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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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