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Osallistu ja vaikuta Killan toimintaan

Kesä on takana ja syksyn viileys on vallannut ainakin illat. Syksy tuo tullessaan myös
syyskokoukset yhdistyksiin, niin myös meillä.
Nyt kannattaa osallistua päätöksen tekoon ja vaikuttaa Kiltamme suuntaviivoihin ja varsinkin ensi vuoden toimintaan. Lokakuussa pidettävässä kokouksessa päätetään
henkilövalinnoista ja toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta. Pakkohan tällaisten asioiden on kiinnostaa kiltamme jäseniä.
Valitettavasti myös Kiltamme on aloitettava yleisen talouden seuraaminen ja ainakin harkittava jäsenmaksumme tarkistamista. Tälläkään kertaa se ei ikävä kyllä ole alaspäin.
Vanhan perinteen mukaan syyskokouksessa on tarjolla myös Rykmentin komentajan katsaus joukkoonsa sekä valtuuston kokous ja tietysti Toke Turusen mestaroimaa ruokaa.
Kaikki siis joukolla mukaan.
Kiltamme on saanut uusia ystäviä Ruotsista. Olemme aloittaneet yhteistyön Norrbottenin
rykmentin Tukholman osaston kanssa. Heidän ensimmäinen, mutta toivottavasti ei viimeinen vierailunsa on jo tehty ja oli erittäin onnistunut. Uskon yhteistyön jatkuvan myös
tulevaisuudessa.
Meidän on aika jatkaa toimintojen kehittämistä varsinkin viestinnän osalta. Kiltamme on
valmistelemassa uusia kokonaan omia verkkosivujaan. Tällä pyritään kehittämään tiedonkulkua ja mahdollistaa oikea aikainen tiedottaminen muun muassa jäsentapahtumista ja tilaisuuksista. edelleen Sähköpostiosoitteiden kerääminen jatkuu edelleen. Tarkoituksena
on siirtyä jäsenten niin halutessa sähköiseen viestittämiseen ja korvata edes osin vanha
paperinen tiedote ja näin säästää postikuluissa.
Ensi vuodeksi on suunniteltu paljon erilaisia tapahtumia. Tulkaa tekemään tilaisuuksista
antoisia.
Lisäksi etsintäkuulutan Vuoden kiltalaisen
Vuoden kiltalaiseksi valitaan henkilö, joka toimintavuoden aikana on toiminut erityisen tuloksellisesti killan päämäärien eteen tai muulla toiminnallaan edesauttanut
killan tarkoitusperien toteuttamista.
Hallitus valitsee vuoden kiltalaisen jäsenistön esitysten perusteella.
Vuoden kiltalainen julkistetaan itsenäisyyspäivän tilaisuudessa.

Markku Virtanen
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Aarne Kulmala on kuollut
Killan pitkäaikainen jäsen, Kaartin Jääkärirykmentin perinnejoukon sotaveteraani Aarne
Kulmala kuoli 88 vuoden ikäisenä heinäkuussa. Kulmala liittyi kiltaan heti kun se perustettiin vuonna 1963 ja oli aktiivisesti toiminnassa mukana loppuun asti.
Vuoden kiltalaiseksi 2007 valitulla Kulmalalla oli tärkeä osa varusmiesten perinnekoulutuksessa. Hän tapasi viime vuosien aikana 7000 Kaartin Jääkärirykmentissä palvellutta
varusmiestä. Hän piti etuoikeutena mahdollisuutta päästä tapaamaan varusmiehiä ja kertomaan heille omista sotakokemuksistaan.
Kulmala itse hakeutui 18-vuotiaana vapaaehtoisena armeijaan. Hän kävi sotaa 3 vuotta, 6
kuukautta ja 20 päivää, josta yli 3 vuotta etulinjassa. Hän koki, että varusmiehet kunnioittavat veteraaneja. Hän uskoi myös, että perinnekoulutus edistää varusmiesten
palvelusmotivaatiota Hänen vaatimaton ja huumoripitoinen esiintymistapansa saikin monet
varusmiessukupolvet kiinnostumaan rykmentin perinteistä. Varusmiesten oli helppo lähestyä häntä ja keskustella hänen kanssaan.
Kulmala ei enää päässyt mukaan heinäkuun saapumiserän perinnekoulutukseen, mutta
piti siitä huolimatta yhteyttä kiltaan vielä viimeisinä elinviikkoinaan. Hän pahoitteli, että hänen kuntonsa ei sallinut hänen matkustaa Nakkilasta Helsinkiin.

Kuva, Asta Ruuskanen

3

Aarne Kulmalan, veteraaniveljemme ja ystäväni siunaustilaisuus Nakkilan kirkossa
7.8.2010
Lähdimme PV:n autolla saattamaan kiltaveljeämme viimeiseen lepoon varhain lauantaiaamuna Santahaminasta. Mukana oli allekirjoittaneen lisäksi 4 varusmiesalikersanttia ja kuljettaja sekä killan uusi ja vanha lippu. Tehtävänämme oli muodostaa varusmiehistä
kunniavartio Aarnen arkun äärelle ja lippulinna kirkosta haudalle.
Kirkko oli lähes täynnä vainajan omaisia, ystäviä, kiltaveljiä, veteraaniveljiä sekä eri yrittäjäjärjestöjen edustajia lippuineen.
Laskiessani alikersanttien kanssa kiltamme ja rykmentin varusmiesten yhteistä kukkatervehdystä arkun ääressä kiitin Aarnea uhrautuvasta työstään veteraanien perinteen
siirtämisestä useille uusille alokaspolville viime vuosien aikana.
Siunaustilaisuuden jälkeen uruilla soitettiin juhlallinen, harras Narvan marssi ja Suomen
lipun johdolla lippulinna siirtyi arkun ja saattoväen seuraamana haudalle. Arkkua laskettaessa tekivät liput vielä kunnianosoituksen vainajalle.
Heikki Anttila
kiltaveli

Kuva: StudioPihlava
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Talvella Talikkalan markkinoilla ja kesällä Haminassa…
Lauantaina 7. elokuuta bussillinen kiltalaisia, sotilaskotisisaria ja muita marssimusiikin ystäviä starttasi Santahaminasta Haminaan. Kesän kaikkein helteisimmät päivät olivat tuolloin jo takanapäin,
mutta Venäjällä riehuvat metsäpalot tekivät taivaalle harmaan verhon. Autossa lämpö kohosi sitä
mukaa kuin matka eteni, kunnes kuljettajakin hikeentyi ja kävi korjaamassa vian – jo saatiin ilmastointi kuntoon.
Hiostavassa kesäsäässä vaatteet liimaantuivat ihoon, kun kiersimme Haminan keskustassa ennen
esityksen alkua. Sotilaskotisisaret suunnistivat luonnollisesti sotilaskotiin kahvia ja jäätelöä nauttimaan, muut kuka minnekin virkistäytymään. Esityksen aikana Bastionin katokset suojasivat
auringon paahteelta, mutta eipä osunut sinne tuulenvirekään. Pienet epämukavuudet unohtuivat
upeaa esitystä katsellessa.
Hamina Tattoo – sotilasmusiikkitapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 1990. Nyt
vietetyn 20-vuotisjuhlan slogan ”Tuttu tunnelma, uudet kuviot” kuvastaa tapahtuman luonnetta.
Monet kansainväliset soittokunnat ovat olleet mukana useina vuosina ja kotimainen Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta on ollut mukana jokaisessa Hamina Tattoossa. Pitkin viikkoa
Haminassa on useita ilmaisia viihde- ja sotilasmusiikkikonsertteja. Viikko huipentuu Bastionin
marssishow-esityksiin.
Marssishow aloitettiin kotimaisin voimin. Laivaston Soittokunta, Satakunnan Soittokunta ja Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta kajauttivat ilmoille Hamina Tattoo Fanfaarimarssin.
Merisota-akatemian soittokunta Venäjältä ilahdutti sotilaallisen täsmällisellä kuviomarssillaan, samaten Viron Puolustusvoimien soittokunta oli hionut kuvionsa niin, että kaikki näytti sujuvan kuin
leikki vain.
Saksan Maavoimien Soittokunta nro 10:n solisti kajautti ilmoille suomenkielisen kansanlaulun tilanteeseen sovitetuin sanoin ”Talvella Talikkalan markkinoilla ja kesällä Haminassa” ja sai yleisönkin
laulamaan.
Suomen ainoa säkkipilliorkesteri Helsinki Pipes and Drums tutustutti meidät hieman eksoottisempaan skottilaiseen musiikkiin. Perinteisissä skottilaisissa asuissa esiintyvällä orkesterilla oli
soittimina ylämaan säkkipilli, pienempi säkkipilli ja erilaisia rumpuja.
Maailman vanhin sotilassoittokunta, turkkilainen Bursa Mehter syntyi jo vuonna 1326, joskin sen
toiminta loppui 1826, kun mehter-musiikki kiellettiin. Soittokunnan kulttuuri kuitenkin elvytettiin ja
Bursa Mehter perustettiin uudelleen 1991. Sapelit kilisivät ja esitys toi mieleen tuhannen ja yhden
yön tunnelmat.
Yhdysvaltojen maavoimien Euroopan joukkojen soittokunta ja sotilaskuoro toimii Saksassa ja on
suurin USA:n ulkopuolinen soittokunta. Heidän esityksensä voima oli laulussa ja erityisesti Michael
Jacksonin musiikissa. Itse olen marssimusiikin ja kuviomarssien ystävä, joten tässä esityksessä
jäin kaipaamaan sotilaallisuutta.
Paras osuus oli kuitenkin viimeisenä, Haminassa vuonna 1990 perustettu Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta. Soittokunta toimii Lahdessa Hämeen Rykmentin alaisuudessa. Vauhdikkaat
kuviomarssit, kivääri- ja rumpuryhmät ovat todella taidokkaita ja näyttäviä. Rynnäkkökiväärien
käsittely oli kerrassaan huimaa!
Loppukavalkadissa esiintyivät yhdessä kaikki Marssishown 441 henkilöä. Se oli upea näky!
Yhteensattumien vuoksi en ole aiemmin päässyt paikan päälle katsomaan Tattoota. Kotimaista
huippua olen muutaman kerran silmät loistaen katsellut, mutta muutoin olen joutunut tyytymään
TV-esityksiin. Kahden vuoden kuluttua olen innokkaasti lähdössä uudelleen Haminaan!
Suurkiitokset Killalle järjestelyistä ja mahdollisuudesta päästä mukaan.
Matkassa sotilaskotisisar Merja Autio
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Hamina Tattoo 7.8-2010
Kuvia Kiltaretkeltä, musiikkia ei valitettavasti voi välittää lehden sivulta. Lisää kuvia nettisivuilta.
Kuvat : Aki Taponen
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Vierailu Helsingin Keskuspelastusasemalla 11.9.2010

Kallion asema

” Pikahissi” kalustohalliin

Paloauton ja ambulanssin varustusta

Kuvat: A. Taponen
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Vieraita Ruotsista
Perjantaina 27.09. Kilta sai vieraakseen 18 ruotsalaisen JR 19:n perinneyhdistyksen ( Norrbottens
Regimentes IR 19 Kamratförening i Stockholm – Klubb 19 ) jäsentä. Vieraista osa oli osallistunut
Pohjoismaisille Kiltapäiville Santahaminassa jo vuonna 2005. Siitä oli saatu kimmoke tutustua Kiltaamme lähemmin ja suomalaiseen ajankohtaiseen sotilaskoulutukseen yleensä. Ruotsissa
keskustelu asevelvollisuudesta ja puolustusvoimien tehtävistä on käynyt kiivaana ja monia puolustushallinnon muutoksia siellä on jo toteutettu kuten hyvin tiedämme.

KaartJR:n esikuntapäällkkö Heikki Saarento piti kattavan esityksen rykmentin tehtävistä ja koulutuksesta sekä kaartinjääkäreitten motivaatiosta ja maanpuolustustahdosta suoritettujen
tutkimusten ja haastattelujen perusteella. Näistä tutkimuksista saadut positiiviset tulokset herättivät
vilkkaan keskustelun kuulijoissa.
Tämän esityksen jälkeen kerroimme puolestamme kiltamme tehtävistä, vuosittaisesta toiminnasta
ja saavutuksista. Painotimme panostamme joukko-osaston perinteitten vaalijana ja kouluttajana
sekä varusmiesten ja henkilökunnan tukijana. Nämä eivät kaikilta osin kuulu ruotsalaisen veljesjärjestön toimenkuvaan. . Saatoimme osoittaa kiltatyön merkityksen maanpuolustustietouden
lisääjänä ja siten myös maanpuolustustahdon kasvattajana.
Tutustuimme myös perinnetalon runsaaseen esineistöön ja aineistoon, mikä antoi oivan mahdollisuuden kerrata historiaamme Ruotsin yhteydessä, sen katkeamista ja mitä sitten tapahtui.
Perinnetalolta jatkoimme matkaamme Maanpuolustuskorkeakoululle, jossa meidät otti vastaan
eversti Erik Erroll aikaisempi korkeakoulun Strategian laitoksen johtaja. Korkeakouluesittelyn jälkeen saimme kuulla eversti Errollin havainnollisen ja viimeisimpään alan aineistoon ja tutkimuksiin
perustuvan katsauksen maamme sotilaspoliittisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Aiheen ajankohtaisuus ja erinomainen esitystapa kirvoittivat rakentavan keskustelun. Jokaiseen
kysymykseen vieraat saivat asiantuntevan vastauksen. Puolustuskykymme uskottavuus yleiseen
asevelvollisuuteen perustuvissa puolustusvoimissamme tuli selkeästi toteennäytettyä.
Maanpuolustuskerholla nautitun päivällisen jälkeen osallistuimme vieraitten kanssa sotilaskodin
rannassa varuskunnan kenttähartauteen ja - ehtoolliselle. KaartJR:n sotilaspastori Tapani Selin ja
MPKK:n sotilaspsastori Janne Aalto toivat tervetuliaissanoissaan vieraille tervehdyksen myös
suomalaisilta ja ruotsalaisilta sotilailta Afganistanista, jossa Janne Aalto oli toiminut suomalaisruotsalaisen joukon sotilaspappina puolen vuoden ajan ja josta tehtävästä hän oli juuri palannut.
Onnistunut vierailu sai näin arvoisansa päätöksen.
Yhteistyötä päätettiin jatkaa KaartJR:n Killan ja JR 19:n perinneyhdistyksen välillä. Tästä tehtiin
puheenjohtajiston tasolla päätös. Saanemme kutsun lähettää edustuksen ensi vuoden helmikuulla
Tukholmassa pidettävään yhdistyksen vuosipäivän viettoon. Todettakoon, että vieraat jatkoivat
historiaamme perehtymistä vielä viikonvaihteessa. Kohteina olivat mm. Tavisotanäyttely Sotamuseossa, Mannerheim-museo ja Suomenlinna.

Aimo Arjavalta
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Kuvassa edessä oikealta: Klubb 19:n pj Jan Nilsson, Rykm:n esikpääll evl Heikki Saarento, Killan pj Markku Virtanen

Päivällisellä Mpkerholla kenrl Carl Björeman ja hänen vasemmalla puolellaan prkenr (
eversti 1) Lennart Frick
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...Tulevia tapahtumia
Killan syyskokous 23.10.2010, Perinnetalo, Santahamina
Huom! Erillinen kutsu.
Tutustuminen Vuosaaren satamaan maanantaina 18.10.2010 klo 15.00
Tutustuminen alkaa infotilaisuudella Hansa- terminaalissa jonka jälkeen kiertoajelu satama-alueella. Linja-auto lähtee Perinnetalon edestä klo 14.15. Mukaan pääsee myös
Herttoniemen metroaseman itäpäästä n 14.25. Ilmoita kummaasta tulet kyytiin.
Kaartin killan esitelmä maanantaina 25.10.2010 klo 19.00. Perinnetalolla. Huom aika.
Kari. J. Talvitie kertoo Suomen Valkoisen Kaartin vaiheista.
Esitelmä Rannikkotykistösta maanantaina 29.11.2010 klo 18.00 Perinnetalolla
Aihe käsittelee tämänpäivän rannikkopuolustusta ja tulevaisuuden näkymiä. Esitelmän
pitäjä Suomenlinnan Rannikkorykmentistä.
Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus 6.12.2010, Perinnetalolla

Ilmoittautumiset esitelmätilaisuuksiin ja retkille viimeistään edellisenä
iltana klo 18.00. Retkille paikkoja rajoitetusti. kai wigren@pp.nicfi tai
050 4654088
SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet; 25.10., 22.11.
Jäsensauna naiset; 1.11.

AMPUMAVUOROT
Tietoa ampumavuoroista antaa Jari Gerasimoff 040 544 1451

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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Esitykset vuoden kiltalaiseksi!
Vuoden kiltalaiseksi valitaan henkilö, joka toimintavuoden aikana on toiminut
erityisen tuloksellisesti killan päämäärien eteen tai muulla toiminnallaan
edesauttanut killan tarkoitusperien toteuttamista.
Hallitus valitsee vuoden kiltalaisen jäsenistön esitysten perusteella.
Vuoden kiltalainen julkistetaan itsenäisyyspäivän tilaisuudessa.
Ehdotukset vuoden kiltalaisen valitsemiseksi lähetetään osoitteeseen:
Markku Virtanen
Kellaripelonkuja 6D21
00850 Helsinki
tai
markkuvirtanen@saunalahti.fi

Uudet jäsenet
KUHA Isko, HELLE Seppo, PÖRSTI Harry, VÄNSKÄ Heino,
JUUTINEN Ari, Syrjälä Jari, TIKKA Taneli, POHJA Heikki,
SOINILA Jukka, KEINÄNEN Matti, MIKKONEN Christer,
SIIMESLEHTO Heikki

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
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki,
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Markku Virtanen 040 769 3256, markkuvirtanen@saunalahti.fi
Varapuheenjohtaja Jarmo Suokas 050 367 6607, jarmo.suokas@secit.fi
Varapuheenjohtaja, Kaartin Jääkäri-lehden artikkelit Asta Ruuskanen
0400 785 408, asta.ruuskanen@nic.fi
Taloushallinto Jaakko Karlsson 0500 449 642, jaakko.karlsson@kolumbus.fi
Jäsenten osoitteenmuutokset Juhani Jalonen 040 582 5704, juhani.jalonen@iki.fi
Kiltauutisten aineisto Ritva Mikkola, ritva.mikkola@gmail.com
Perinnepäällikkö Arto Kotro 050 307 9454, arto.kotro@kadettikunta.fi
Jäsentilaisuudet Kai Wigren 050 465 4088, kai.wigren@pp.nic.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
Ampumavuorot (pistooli, kivääri) Jari Gerasimoff 040 544 1451

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