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Kesän jälkeen on hyvä hieman muistella miten kesä on mennyt, onhan Kaartin Jääkärirykmentti esiintynyt kesän aikana erittäin laajasti ympäri Helsinkiä ja odotetusti paikalla on
ollut myös runsaasti kiltalaisia seuraamassa mitä omalle joukko-osastollemme kuuluu tänä
päivänä. Viimeisin tilaisuus oli 16.8 vietetty valatilaisuus Stadionilla, joka oli yleisömenestys.
Elokuun alussa teimme retken Hamina-Tattooseen, jossa meitä oli mukana viitisen kymmentä henkeä. Tämäkin retki oli mieleenpainuva. Tietysti, perinteen mukaisesti, olemme
kesän aikana järjestäneet omaisten päivät ja antaneet perinnekoulutusta uudelle saapumiserälle.
Kiltamme osallistui myös Sinisen Prikaatin muistosäätiön päätöstilaisuuteen, jossa säätiö lopetti
kunniakkaan toimintansa. Yhteydenpito Sinisen Prikaatin veteraaneihin jää nyt Kiltayhteisömme
tehtäväksi, onhan Sininen Prikaati yksi meidän monista perinnejoukoistamme. Tapahtumassa olivat
läsnä Miehikkälän kunnan johtohenkilöt, rykmenttiä
edusti Kaartin Pataljoonan komentaja everstiluutnantti
Rainer Peltoniemi ja kiltayhteisöä kiltaveljet Lasse
Ravanti ja Aimo Arjavalta. He myös laskivat seppeleet muistomerkille. Tilaisuudessa paljastettiin
muistolaatta metsässä kivelle, jossa kenttäpappi jakoi
ehtoollisen taisteluun lähteville sotilaille 3.7.1941 sotatoimien jo rajalla riehuessa.

Tulevista tapahtumista tärkein lienee lokakuussa pidettävä vuosikokous. Jäsentiedotteen
mukana on kutsu kokoukseen. Kokouksessa päätetään killan tulo ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2013 lisäksi valitaan puheenjohtaja sekä hallitus. Syyskokousta
vietetään perinteisen kaavan mukaan. Tilaisuus aloitetaan Uudenmaan Jääkäripataljoonan
uuden komentajan pitämällä esitelmällä ja päätetään kenttälounaaseen. Tulkaa joukolla
mukaan.
Olemme kuulleet paljon Puolustusvoimauudistuksesta viimeisen vuoden aikana ja toivoneet ettei se koskisi kovinkaan rajusti omaa joukko-osastoamme. Onneksi olemme
saaneet kuulla että toiminta Santahaminassa jatkuu edelleen. Se, missä muodossa ja kokoonpanossa koulutus jatkuu, on vielä kevyen usvan takana, mutta lohdutukseksi voidaan
sanoa että muutokset eivät tule vaikuttamaan rykmentin perinteisiin ainakaan negatiivisellatavalla. Jäämme edelleen odottaman päätöksiä asioista. Yhteistoiminta tässäkin asiassa
on jatkuvaa Rykmentin johdon kanssa.

Markku Virtanen
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Tulevia tapahtumia
SYYSKOKOUS
27.10.2012, Perinnetalo
Kutsu tässä jäsenkirjeessä edempänä
ESITELMÄT
Maanantai 24.9. klo 18.00, Perinnetalo
Tietokirjailija Antero Uitto kertoo Hangon neuvostotukikohdasta aiheena Hanko sotahistorian polttopisteessä.
Maanantai 22.10 Kaartin killan esitelmä klo 19.00 huom aika! Perinnetalo
Killan puheenjohtaja Kari J Talvitie kertoo keväällä tehdystä Pietarin perinnematkasta
Maanantai 26.11. klo 18.00, Perinnetalo
Sotilaspoliisikomppania. Kaartin Pataljoonan edustaja kertoo millainen on sodan ajan sotilaspoliisiyksikkö. Tehtävät henkilöstö ja varustus
Ilmoittautumiset esitelmiin viimeistään edellisenä iltana klo 18.00 mennessä tai ohjeiden mukaan. Kai Wigren: p. 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

RETKET
Lauantai 29.9.2012, Turvallisuus- ja puolustusmessut
Kilta tekee retken Turvallisuus- ja puolustusmessuille.
Linja-auto lähtee Perinnetalon edestä klo 09:30. Mukaan pääsee myös Herttoniemen metroaseman itäpäästä n 9:45. Paluu Helsinkiin klo 16.00 mennessä. Retken hinta on 10
€/henkilö, sisältäen sisäänpääsyn jonottamatta ja bussimatkan. Osallistumismaksu kerätään matkan aikana. Ruokailu ja kahvi omakustannushintaan vaikka messualueella.
Lippuja varattu 30 kpl.
Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 18.9. klo 18.00 mennessä: Kai Wigren 050
4654088/kai.wigren@pp.nic.fi
SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet; 28.5., 24.9., 29.10., 26.11.
Jäsensauna naiset; 1.5., 4.9., 1.10., 6.11., 4.12.

AMPUMAVUOROT
Ratavuoroista ilmoitetaan killan verkkosivuilla. Killan ampumavastaava Jari Gerasimoff
antaa tarvittaessa lisätietoja ratavuoroista ja ampumatoiminnan pelisäännöistä:
gerasimoff[at]luukku.com, 040 544 1451
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SANTAHAMINAN MAANPUOLUSTUSKERHON TILAISUUDET:
ROSVOPAISTI
31.8.2013 klo 19:00 alkaen
Hinta on 30 euroa.
Ilmoittautuminen 25.8.2012 mennessä: Kerhon emännälle p.09 684 155
ISÄNPÄIVÄLOUNAS
11.11. klo 13 alkaen. Hinta on 32 euroa.
Ilmoittautuminen 4.11.2012 mennessä: Kerhon emännälle p.09 684 155

PIKKUJOULU
24.11. klo 18 alkaen. Hinta on 30 euroa.
Ilmoittautuminen 17.11.2012 mennessä: Kerhon emännälle p.09 684 155
ITSENÄISYYSPÄIVÄN COCKTAILIT pidetään 6.12. n. klo 15.

Santahaminan Maanpuolustuskerho
Puh 09 684 155
Kerho on avoinna tiistaista lauantaihin klo 18.00 – 24.00

4

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta, KUTSU
Syyskokous
Paikka: Perinnetalo
Aika: 27.10.2012
Klo 11.00 Esitelmä
Klo 12.00 Syyskokous
Klo 12.30 Kenttälounas

Esityslista Kaartin Jääkärirykmentin killan syyskokoukseen
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään vuoden 2013 toimintasuunnitelma
6. Käsitellään vuoden 2013 talousarvio
-

määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika henkilö- ja yhteisöjäsenten
osalta

7. Valitaan puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan killan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa/ tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen
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Stig Sallamaa on kuollut
Kilta sai elokuussa suru-uutisen killan kunniajäsenen Stig ”Stigu” Sallamaan kuolemasta.
Sallamaa oli aktiivinen kiltaveli, joka suunnitteli perinnetalossa olevien jääkärisalin ja asehuoneen sisustuksen kun taloa kunnostettiin 1980-luvulla. Voimme tänäänkin ihastella
näiden tilojen korutonta ja jääkärihenkistä arkkitehtuuria. Sotien jälkeen suoritettu sisustusarkkitehdin tutkinto ja siviiliammatti olivat tämän työn onnistumisen kannalta merkittävät
avut.
Majuri Stig Sallamaa osallistui Talvisotaan pannssaritorjuntatykkijoukkueen johtajana ErP
14:ssa Kuhmon suunnalla, jossa hän myös haavoittui 1940. Jatkosodassa vuosina 194145 hän toimi panssarintorjuntakomppanian päällikkönä Jääkäriprikaatissa ja Panssaridivisioonassa Karjalan kannaksella, Itä-Karjalassa ja myöhemmin Lapin sodassa muun
muassa Tornion maihinnousuoperaatiossa. Vuonna 1943 hänet, kapteeniksi ylennettynä,
komennettiin Kadettikouluun. Kurssi jouduttiin kuitenkin keskeyttämään vuonna 1944 venäläisten päästyä murtoon Kannakselle ja kadetit joutuivat suoraan taistelujen keskelle.
Puolet näistä jalkaväen kadeteista poistui vahvuudesta joko kaatuneina tai haavoittuneina
heti taistelujen ensimmäisinä päivinä.
Sallamaa osallistui useita vuosia Kaartin Jääkärirykmentin alokkaille annettuun perinnekoulutukseen. Vaatimattomaan tapaansa hän kertoi kokemuksistaan Talvisodan kovissa
pakkasissa Kuhmossa ja siitä miten aseet ja miehet pidettiin taistelukuntoisina näissä vaativissa oloissa. Näitä seikkoja korostettiin erityisesti silloin kun tunnilla tiedettiin olevan
tulevia PST-jääkäreitä. Värikkäästi ja karttapohjaa hyväksikäyttäen Sallamaa kertoi, miten
panssarintorjuntatykit tukivat jääkäreitä hyökkäysvaiheessa sekä ankarissa torjuntataisteluissa Tali-Ihantalassa.
Nämä perinnetunnit päättyivät alokkaitten spontaaneihin taputuksiin seisaalleen nousten.
Sallamaa totesi usein, että tämä oli hänelle paras ja mieleenpainuvin kiitos jälkipolvilta veteraaneille. Hän oli tästä huomaavaisuudesta silminnähden liikuttunut ja kiitollinen. Se
kannusti häntä olemaan mukana perinnetyössä korkeasta iästä ja heikentyneestä terveydestä huolimatta.
Aimo Arjavalta
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Kuvia Killan tapahtumista
Kiltaretki Suomenlinnaan 9.6.2012

Kuvat: R. Wikström
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KEVÄTKOKOUS 28.4.2012

Rykmentin komentaja eversti Pekka Saariaho kertoi ennen kokousta
puolustusvoimien ja rykmentin nykyvaiheista ja tulevaisuuden visioista.
MPKL:n liittokokouksesta tuliaisina Asta Ruuskanen toi palkinnon
vuoden
2011 parhaasta joukko-osastolehdestä rykmentin toimistoon sijoitettavaksi.
Pj. Markku Virtanen puolestaan luovutti 11 000 € shekin rykmentin
urheilusali projektin varuste hankintoihin käytettäväksi.

Varsinainen kokous vietiin sujuvasti läpi Heikki Anttilan
johtaessa kokousta, Astan ja Annastiinan hoitaessa
sihteerin tehtävät ja Markun esitellessä toimintakertomuksen ja tili asiat.

Lopuksi olikin taas kokouslounaan vuoro.
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Kuvat ja teksti: A. Taponen

KAARTJR KILLAN JA HELMAAKK JOUKKUE HYVINKÄÄN SALPAJOTOKSELLA
Harmaat pilvet peittivät taivaan, kun Killan ja Helsingin maakuntakomppanian väestä koottu kolmihenkinen jotosjoukkue, ylil Ville Karttunen, alik Niina Hannula ja korpr Antti
Ekelund, kokoontuivat Salpajotos2012 – kilpailukeskukseen Hyvinkään Härkävehmaan
koululle. Koko joukkue oli ensikertaa mukana jotoksella, joten strategiaksi oli sovittu, ettei
kaveria jätetä ja yritetään parhaamme joka rastilla.
Ensimmäinen tehtävä oli kaksiosainen ja sitä ryhtyi suorittamaan yhtä aikaa kuusi joukkuetta. Toisaalta piti vastata kirjallisiin sotilasaiheisiin kysymyksiin, kuten taktisten merkkien
tunnistamista ja puolustusvoimiensodanajan vahvuuksia, ja samalla piti sytyttää nuotio
muutaman halon, tulitikkujen ja puukon avulla. Vasta kun molemmat oli suoritettu, pääsi
aloittamaan varsinaisen vaelluksen. Meiltä rasti sujuikin erinomaisesti, sillä kysymykset
olivat tuttuja ja pääsimme kärjessä liikkeelle.
Pidimme alussa kevyttä hölkkävauhtia toisaalta, että saisimme kaulaa perässä tuleviin
joukkueisiin ja toisaalta myös kerätäksemme lämpöä hieman koleaan aamuun. Pian saavuimmekin seuraavalle rastille, joka oli kylmä rasti, eli pelkkä rastilippu ja leimasin. Silloin
myös tajusimme, tulikohan tehtyä ensimmäinen paha virhe. Meillä ei ollut mukana rastikorttia, johon tarkastusrastien leimaukset piti tehdä. Joukkueenjohtajana koetin muistella,
oliko lähdössä tehtävänannon yhteydessä jaettu kortteja ja olinko unohtanut kaikessa kiireessä ottaa sellaisen. Hetken pohdimme, pitäisikö palata takaisinlähtöön hakemaan
rastikortti, mutta lopulta päätimme leimata kartan reunaan ja hyväksyä sen, että pahimmassa tapauksessa saamme nollapistettä kaikilta kylmiltä rasteilta.
Lammen rannalta oikaisimme metsän poikki poliisien rastille, jossa piti muistella autokouluajoilta jarrutus- ja reaktiomatkoja erinopeuksilla. Niina oli meistä vastikään käynyt
autokoulun, joten tehtävä meni hänen johdollaan. Seuraavaksi oli pitkä siirtymä seuraavalle kylmälle rastille. Matkan aikana ohitimme yhden joukkueen, joka oli jäänyt syömään
eväitään, mutta toisaalta meidätkin ohitti noin parikymppisistä partiolaisista koostunut tuimakatseinen porukka.
Seuraava tehtävärasti oli palokunnan sankoruisku, jota meidän piti omilla tilapäisvälineillämme täyttää läheisestä ojasta ja suihkuttaa neljän metrin päässä olevaan viiden litran
kanisteriin. Tästä tuli neljä pistettä viidestä. Emme tajunneet, että kanisteria ei saanut suoraan suihkuttamalla aivan täyteen vaan olisi pitänyt suihkuttaa kaaressa, jotta vesi ei olisi
roiskunut pois astiasta.
Taas pitkä siirtymä, nyt aivan keskellä korpea eikä minkäänlaisia polkuja. Tarkalla suunnistuksella löysimme kuitenkin rastille, jossa tehtävänä oli käsikranaatin heitto
toimintaradalla. Yhteensä kymmenen käsikranaattia piti heittää rakennusten kulmilta vastapäisestä ikkunasta sisään ja lopuksi vielä raskas kasapanos sisään bunkkerin aukosta.
Heittoja ei ollut harjoiteltu ja saimme vain yhden kranaatin ja kasapanoksen sisään. Ratkaiseva pistemenetys.
Seuraavaksi oli edessä pisin siirtymäväli, mutta kokonaan metsäautoteitä tai maantietä
pitkin. Tähän mennessä matkaa oli kertynyt reilut 10 kilometriä ja aikaa kulunut vaellukseen ja rastitehtäviin noin kolme tuntia. Seuraava tehtävä oli meille helppo: kahden
rynnäkkökiväärin kokoaminen ja telamiinan asentaminen. Tuomari rankaisi yhden pisteen
siitä, että telamiina oli jäänyt liian korkealle, mutta silti koko kilpailun parhaat pisteet meille.
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Matka jatkui SPR:n ensiapurastille, josta saimme myös ainoana joukkueena täydet pisteet.
Näillä kahdella rastilla kohensimme reilusti sijoituksiamme.
Edessä oli enää loppukiri ja nousu harjun päällä olevalle koululle, jossa maali jo odotti.
Tiukka loppunousu ja kaiken kaikkiaan 17 km matka alkoivat jo tuntua, mutta maalissa oli
odottamassa vielä lisää tehtäviä. Koulun hiekkakentälle oli ajettu Viestirykmentin UAZmaastoauto, jota kunkin joukkueen jäsenen olisi pitänyt vetää 10 metriä kerrallaan. Voimat
olivat sen verran puhki, ettei auto liikahtanut minnekään. Otimme pari miinuspistettä ja vedimme auton porukalla maaliin. Vielä viimeisenä koettelemuksena oli ilmakivääriammunta
seisaaltaan. Outo ase ja matkan rasitukset varmistivat sen, ettei tuloksesta jäänyt paljoa
kerrottavaa.
Maalissa järjestäjät tarjosivat peseytymistilat ja lihakeittoa kahvin ja pullan kera. Odotimme
tuloksia jännittyneenä. Rastit olivat sujuneet käsikranaatin heittoa ja ammuntaa lukuun
ottamatta mainiosti. Se riitti tällä kertaa seitsemänteen sijaan, kuitenkin vain 3 pisteen
päähän mitalisijoituksesta. Koko joukkue oli jaksanut jotoksen lävitse oikein hyvin ja osa
rasteista oli mennyt erinomaisesti, joten sijoitus oli pieni pettymys. Tulosten tarkastelu
osoitti, että voittoon olisi pitänyt saada tasaisen varmasuoritus kaikilla rasteilla ja muille
mitaleille olisi saanut tehdä korkeintaan yhden heikon suorituksen. Tehtävärastien taso oli
siis kova, mutta fyysisenä suorituksena jotos ei ollut kuin korkeintaan keskitasoa.
Kaiken kaikkiaan kokemus oli positiivinen ja antoi uskoa menestyksen mahdollisuuksiin,
jos vain suoritustasosta pystyy jatkossa pitämään kiinni.

Teksti: Markku Virtanen

Kiltalaiset Hamina Tattoossa
Bussilastillisen kiltalaisia pääsi nauttimaan kansainvälisestä sotilasmusiikista elokuun
alussa Hamina Tattoossa. Haminan Bastionissa järjestetyssä marssishownäytöksessä
esiintyi Kaartin Soittokunnan ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan lisäksi soittokunnat Italiasta, Hollannista, Venäjältä, Latviasta ja Ranskasta.
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Kiltayhteydet
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki,
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Markku Virtanen 040 769 3256, markku.s.virtanen@gmail.com
Perinnetalon varaukset (KaartJR) Vaihde 0299 800
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Tapani Saari 050 569 2929
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi
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