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Kaartin Jääkärirykmentin Killan jäsenjulkaisu

VAIKUTA ASIOIHIN
Vuosi 2009 on kääntynyt kohti loppuaan. Takana on kaksi palvelukseen astumista ja kaksi valatilaisuutta, pari kertaa on varusmiehiä kotiutettu ja
perehdyttämiskoulutusta on annettu myös kahdesti. On osallistuttu Santahaminan 200-vuotisjuhliin. Olemme kestinneet vieraita, on esitelty Kiltaa ja
perinteitä. Toki välillä on saunottu, uitu ja lomailtu. On ollut tapahtumia ja vierailuja. Valmistautuminen seuraavaan syyskokoukseen on aloitettu, on
pohdittu mennyttä ja suunniteltu tulevaa.
Kuinka meidän jäsenet jaksavat? Miten heillä menee ja ovatko he tyytyväisiä?
On helppoa turvautua vanhaan sanontaan: kun ei kuulu mitään ei myöskään
mitään pahaa ole tapahtunut vai oliko se niin että kun ei tule palautetta kaikki
on hyvin. Mikä on tulevaisuuden killan rooli ja mitä odotuksia meille asetetaan
sekä yhteistyökumppaneiden että jäsenistön suunnalta.
Olemme ottaneet ison roolin varusmiesten perinnekoulutuksesta mutta entäs
uusi henkilöstö? Riittääkö heille tulevaisuudessakin pelkkä kiltatoiminnan esittely vai tulisiko myös heille järjestää sekä perinnekoulutusta sekä
Santahamina-kierroksia. Olisiko heidän helpompi sitoutua Kaartin Jääkärirykmenttiin tietäessään enemmän perinteistä ja Santahaminasta?
Kuilu tai rotko killan jäsenistön ja henkilöstön välillä kasvaa tai ei ainakaan
kavennu jos toimimme kokoajan erillään. Mutta miten järjestää yhteisiä tilaisuuksia sisällöllisesti sellaisiksi että ne kiinnostavat molempia ryhmiä?
Kukaan ei odota että kaikki jäsenet toimisivat aktiivisesti seuransa tai kiltansa
eteen mutta ns ukkoutuminen ja akkautuminen on edessä jos nuorta toimija
joukkoa ei saada tuotua toimintaan mukaan. Tämä ukkoutuminen johtaa nopeasti siihen, ettei nuorta väkeä myöskään saada mukaan toimintaan
tulevaisuudessa.
Nyt haastan teidät yhteiseen kilpaan. Miten täytetään rotkot ja kuilut eri ikäluokkien väliltä? Kerro mielipiteesi ja vaikuta asioihin.
Edelleen tarvitsemme sähköpostiosoitteesi pystyäksemme lisäämään nopeaa
ja halpaa tiedottamista molempiin suuntiin.
Runsaslumista talvea odotellessa
Markku
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Henkilöesittely - Ekholm Hans Ole
Olen Ekholm Hans Ole ”Hasse”, syntynyt 28.5.1947.
Asun Porvoossa ja ammatiltani olen Rakennusmestari.
Toimin Killassa aktiivijäsenenä kuuluen hallitukseen. Olen Killan ”Kirvesmies”
Liityin Killan jäseneksi muistini mukaan v. 2002.
Olen palvellut varusmiehenä ko. saaressa v. 1967 – 1968. Pitkäaikainen työtoveri Jaakko Karlsson oli vuotta aikaisemmin liittynyt Kiltaan ja tunsin jonkin
näköistä vetovoimaa vapaehtoista maanpuolustus työtä kohtaan, toisaalta
olin joitakin vuosia jo asiaa pohdiskellut, mutta ei vaan jostakin syystä asiassa
edennyt. Kiltaveljet Aimo, Heikki ja Jaska esittelivät Killan toimintaa kiitokset
siitä heille. Liityttyäni jäseneksi sain Hekin pyynnöstä osallistua Killan 40 v.
juhlavuoden valmisteluihin.
Kehitettävää meillä on Killassa aina ja paljon, jo siitä syystä että työn luonne
muuttuu kehityksen myötä, mutta eräs tärkeämmistä asioista ja sen kehittämisestä on meidän oma jäsenistö, vaikkakin verrattuna muihin järjestöihin
toiminamme on melko aktiivinen. Mitä enemmän saadaan jäsenistön rivejä
aktiivivoitua sitä antoisammaksi ja tuloksenmaaksi Kiltatyömme muuttuu yhteisen aatteemme vapaehtoisen maanpuolustuksen eteen.

”Hasse” Killan saunan pesuhuoneremontin aikaan
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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

26.10. klo 19.00 (huom. aika normaalista poiketen vasta klo 19.00)
Sotilaskotitoiminta
Sotilaskodin tietää jokainen varuskunnassa käynyt. Miten sotilaskotitoiminta syntyi, mitä se
on tänään ja miten poikkeusolojen kanttiinitoiminta on suunniteltu. Aiheesta kertoo Helsingin seudun sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Inka Tiittanen.
23.11 klo 18.00
Miksi Viipuri menetettiin
Kiltaveli Arto Kotro kertoo Viipurin kohtalonhetkistä. Tämä esitelmä jäi keväällä pitämättä
sairastumisen johdosta.

KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KALUSTOESITTELY JA
TOIMINTANÄYTÖS
2.11. klo 15. 45
Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös.
Tapahtuma käsittää:
Ase- ja kalustoesittelyn, taistelunäytöksen rakennetulla alueella ja ampumanäytöksen taisteluampumaradalla. Kesto runsaat 2 tuntia.
Kokoontuminen Aliupseerikoulun kentällä 15.40 n500 m bussin 86 päätepysäkistä. Paikalla sotilaspoliisien opastus.
Ilmoittautuminen viim maanantaina 26.10 klo 18.00. Kai Wigren.
Paikkoja rajoitetusti.

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
12.11. klo 17.00 Vierailu Arabian tehtaalle
Käynnin aikana tutustutaan oppaan jodolla tehtaaseen, näyttelytilaan ja Arabia- museoon.
Tehtaan myymälästä on mahdollista ostaa tuotteita 10-20%:n alennuksella
Kokoontuminen tehtaalla klo 16.50 os Hämeentie 135
Ilmoittautuminen viim sunnuntaina 8.11. klo 18.00. Kai Wigren.
paikkoja rajoitetusti.

SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet; 26.10., 23.11, 28.12.
Jäsensauna naiset; 5.10., 2.11, 7.12.

SYKSYN AMPUMAVUOROT
Tietoa ampumavuoroista antaa Tomi Haimelin puh. 040 552 5551
HUOM!
Jari Gerasimoffin tilalla ampumavastaavana toimii
Tomi Haimelin. puh. 040 552 5551.

PERINNEKOULUTUKSEEN MARRASKUUSSA
Kilta järjestää jäsenistölleen perinnekoulutusta 29.11. Koulutus järjestetään kumpanakin
iltana klo 11-16.
Koulutus sisältää tietoa Killan historiasta nykypäivään. Perinnekoulutus antaa eväät mm.
Jääkäritalon esittelyyn yleisötapahtumissa.
Ilmaiselle kurssille mahtuu enintään 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmottautuminen: toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi

SYYSKOKOUS 24.10.2009
Syyskokous valitsee uuden hallituksen. Mikäli olet kiinnotunut hallitustyöskentelystä, niin
ota yhteyttä etukäteen: Jääkäritalo, Santahamina rak C25, 00860 Helsinki, p.0299421985
tai toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Jäsenkirjeen mukana tulee erillinen kokouskutsu.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 6.12. klo 11.00
Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto Jääkäritalolla. Tervetuloa.
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Tunnelmia Killan tapahtumista
Retki kuivasaareen 8.8.2009
Lauantaiksi oli luvattu aurinkoa ja hellettä. Säätietojen mukaan tulossa oli hyvä retkipäivä.
Aamulla alkoikin kiltalaisia hiljalleen kerääntyä Katajanokan kasinon rantaan. Omaa kuljetusta odottaessa oli aikaa katsella viereiseen vierasvenesatamaan ankkuroituja
luksusveneitä. Rannikkorykmentin linnakevene saapui ajallaan ja aloitimme merimatkan
kohti Kuivasaaren linnaketta. Katajanokka ja talven jäitä odottelevat jäänmurtajat jäivät
taaksemme. Suomenlinnan kohdalla vauhti yllättäen hidastui. -Joko olemme perillä? huudettiin hytistä. Ei sentään, mutta syytä olikin hiljentää ja siirtyä sivummalle, sillä
Kustaanmiekan salmeen ilmestyi juuri Tallinnnasta saapuva Wiking xprs. Laivan jyristeltyä
ohi lisäsimme vauhtia ja pian olimme avomeren puolella. Reilun puolen tunnin kuluttua
lähdöstä olimme perillä.
Kuivasaaressa meidät otti vastaan rannikkotykistökiltalaiset Sirpa ja Martti Holma. Heidän
johdollaan tutustuimme saaren luontoon, historiaan ja tykkeihin.
Vaikuttavinta oli käynti suurimman tykin taistelunjohtokeskuksessa ja tykkitornissa. Tykki
oli Venäjän vallan aikainen mutta suomalaisten saneraama. Taistelunjohtokeskuksessa oli
aikansa huippua edustava tietokone vm 1968. Kone koostui useasta osasta ja painoi 600
kg. Muistia siinä tosin oli vähemmän kuin pikku kännykässä. Jotain tutun näköistä laitteessa oli, nimittäin tulostin johon oli yhdistetty näppäimistö. Varsinaista näyttöruutua ei ollut.
En tiedä pystyikö tuolla mammuttikoneella kirjoittamaan, mutta saman tyyppisiä käytettin
tuolloin 40 v sitten myös avaruuslentojen apuna.
Tykkitorni ja itse 12 tuuman kanuuna oli valtava. Ei puhettakaan mistään käsin latauksesta. Laukaus ja panos nostettiin hissillä tykin taakse. Lattiassa oli poljin jota painamalla tykki
laukesi. Täyspanoksella kantama oli kunnioitettavat 42-45 km.
Tykki on edelleen ampumakunnossa ja sillä ammutaan näytös- ja kunnianlaukauksia. Joskin pelkällä ruutipanoksella, mutta täys- sellaisella, joten laukausääni ja kumu on kuin
tositilanteessa.
Tykkitornilta johti rantaan tykkitieksi nimetty ura. Tien varteen oli kerätty eri linnakkeilta
tykkejä ym. kalustoa. Viimeisenä uran päässäoli Mto 66 meritorjuntaojhus. Nämä, nyt jo
alkeelliset itse lentävät pommit merkitsivät silloin alan huippua ja kiinteiden rannikkolinakkeiden lopun alkua. Kiinteistä linnakkeista ollaan tosin vasta nyt toden teolla luopumassa.
Tykkitien päässä tutustuimme vähän uudempaan kasarmi-/asuinrakennukseen jossa
joimme kahvit. Pian oli aika siirtyä laiturille johon linnakevene oli rantautumassa paluutamme varten. Lähdettyämme, laituriin kiinnittyi rt-killan oma alus. Sirpan ja Martin päivä
saarelle jatkui muun kiltatyön parissa.
Kaikille osallistujille kiitokset mielenkiinnosta

Teksti: Kai Wigren
Kuvat: Saija Lahtinen (kuvat seuraavalla sivulla)
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Kaartin Jääkärirykmentin Killan uudet jäsenet
-KOIVU Jarmo, ANTTILA Dinar, RUOTI Jani, VUORINEN Juha, TOIVONEN
Tommi, SEPPÄNEN Jyrki, VALTANEN Jukka-Pekka, HYTTI Jari, ANTTILA
Deniz

SANTAHAMINAN MAANPUOLUSTUSKERHO
Santahaminan maanpuolustuskerho palvelee myös kiltalaisia ti-la klo 18.00
alkaen. Kerholla voi pitää myös yksityistilaisuuksia. Lisätietoja saa kerhon
emännältä Irja Suuroselta puh. 09- 684 6155 (iltaisin), santahaminankerho@kolumbus.fi

Uutisia
Saunavuoroja varattavana remontoidusta saunasta
Saunarakennuksessa on uusittu keittiö, löylyhuone lauteineen, pesuhuone sekä kiukaan
hormiin asennettu ns. sisäpiippu.
Saunaan suunniteltuja lisäparannuksia tulevaisuudessa:
- Uusi porakaivo olisi tärkeä koska nykyisestä saadaan vain suolaista vettä.
- Kuumavesijärjestelmän muuttaminen patasysteemistä lämminvesivaraajaan ja samalla luopuminen perinteisestä vatipesusta korvaamalla ao. toimenpide kahteen
suihkuun, eli toisinsanottuna saunatoimet hygienian osalta tulisi nykyaikaistaa.
Eräs Englantilainen ohjelmantekijä kiteytti saunan merkityksen suomalaisille oivallisesti
suunnilleen seuraavin sanoin: -Suomalainen sauna on kuumin paikka, mihin ihminen vapaaehtoisesti astuu, Suomalainen Sisu syntyy saunassa, kuumassa löylyssä.
Saunan varaukset Mikko Lahti, puh. 050 354 4717
Tervetuloa saunomaan!

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.
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Kiltayhteydet
Jääkäritalo, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki, 0299421985 toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Markku Virtanen, puh. 040-7693256, markkuvirtanen@saunalahti.fi
Hallinto ja vierailut varapuheenjohtaja Jaakko Karlsson, puh. 0500 449 642
,jaakko.karlsson@kolumbus.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@luukku.com
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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