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Killan tehtävä ja tarkoitus
Olen ottanut vastaan mielenkiintoisen ja varmasti haastavakin tehtävän Killan uutena
puheenjohtajana. Edeltäjäni, yhdessä Killan aktiivien kanssa, ovat tehneet merkittävän työn Killan
toiminassa ja sen kehittämisessä. Tätä samaa työtä jatkaa Killalle vuoden 2012 syyskokouksessa
valittu hallitus.
Olen ollut Killan hallitustoiminnassa mukana vuodesta 2008, pääasiallisena vastuualueenani
Kiltauutisten toimittaminen. Puheenjohtajuuden myötä tehtäväkenttäni laajenee ja vastuuta tulee
lisää. Puheenjohtaja ei onneksi kuitenkaan toimi yksin, päin vastoin. Kiltatyö on ensisijaisesti
yhteistyötä. Yhteistyötä Killan jäsenten, hallituksen ja muiden aktiivien, sekä Killan sidosryhmien
kanssa.
Vuosi 2013 on Kaartin Jääkärirykmentin Killan juhlavuosi. Kilta täyttää 50 vuotta ja se tulee
näkymään toiminnassamme eri tavoin. Juhlallisuudet eivät kuitenkaan ole pääasia, vaan Kilta
jatkaa sitä toimintaa, jota varten se on olemassa.
Yksi ensimmäisiä asioita, joita tänä vuonna olen Killan uutena puheenjohtajana tehnyt, oli Killan
sääntöjen lukeminen. Siellä on selkeästi sanottu, mikä on Killan tarkoitus ja mitä varten se on
olemassa. Säännöissä on kiteytetty, mitä on se arvokas työ, jota me vapaaehtoiset teemme ja jota
Killan jäsenet tukevat.
Killan säännöissä sanotaan:
Killan tarkoituksena on KaartJR:n, sen joukkoyksiköiden ja niiden edeltäjäjoukko-osastojen
sekä asianomaisten joukko-osastokiltojen perinteiden vaaliminen. Kilta toimii valtakunnan
virallisen turvallisuuspolitiikan perinteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan
maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta ja edistämään
maanpuolustusharrastusta.
Lisäksi killan tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen, KaartJR:ssä
palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäminen, killan piiriin kuuluvien
maanpuolustusperinteiden ja historiallisten muistojen vaaliminen.

Killan järjestämät esitelmät, retket ja muut tilaisuudet ovat edellä mainittua maanpuoustustietouden
ja tahdon levittämistä. Toivon, että mahdollisimman moni kiinnostunut jäsen pääsee tänä vuonna
osallistumaan eri tapahtumiin.
Varusmiesten tukeminen ja muistojen vaaliminen ei välttämättä ole jäsenillemme yhtä näkyvää,
kuin retket ja esitelmät. Ne ovat kuitenkin Killan toiminassa tärkeä ja merkittävä osa.
On hienoa saada olla mukana Kaartin Jääkärirykmentin Killan toiminnassa ja vaalimassa
arvokkaita perinteitä.

Ritva Mikkola
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Tulevia tapahtumia
ESITELMÄT
Maanantai 28.1. klo 18.00, Perinnetalo
Santahamina, sotilassaari. Everstluutnantti Jarmo Nieminen kertoo Santahaminan saaren
sotilashistorasta.
Maanantai 25.2. klo 18:00, Perinnetalo
Emeritiusprofessori Saariaho kertoo Yhdysvaltojen sotilas- ja muusta avusta Neuvostoliitolle II
maailmansodan aikana
Maanantai 18.3. klo 18:00, Perinnetalo
Kaartin Killan esitelmä. Aihe toistaiseksi avoin. Aihetta voi kysellä lähempänä ajankohtaa.
Maanantai 29.4 klo 18.00, Perinnetalo
Sodan ajan joukkojen huolto komppania-pataljoonatasolla. Huoltokoukkojen kokoonpanot ja
tehtävät ovat muuttunet puolustusvoimien uudistuksen mukana.
Ilmoittautumiset esitelmiin viimeistään edellisenä iltana klo 18.00 mennessä tai ohjeiden
mukaan. Kai Wigren: p. 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

AMPUMAVUOROT
Ratavuoroista ilmoitetaan killan verkkosivuilla. Killan ampumavastaava Jari Gerasimoff antaa
tarvittaessa lisätietoja ratavuoroista ja ampumatoiminnan pelisäännöistä:
gerasimoff[at]luukku.com, 040 544 1451
Urheilujoukkojen ja -koulun kilta tekee matkan muinaisen Venäjän alueelle 2-6.5.2013.
Reittinä Vaalimaa-Pähkinälinna-Tihvinä-Novgorod-Pihkova-Tartto-Tallinna-Helsinki.
Asiantuntijaoppaana toimii kenrl. Pentti Lehtimäki.
Matkan hinta 585 eur. puolihoitona, johon sisältyy myös viisumi. Vihdin Liikenteen bussi on
matkalaisten käytössä kokoajan.
Kiinnostuneita matkasta pyydetään ottamaan yhteyttä pj. Pentti Hintsalaan puh. 040-575 5830 tai
siht. Raimo Westerberg sähköposti: westerbergit@hotmail.com
15.02.2013 mennessä.
Tervetuloa matkalle
Urheilujoukkojen ja -koulun kilta ry Helsingin osasto
pj. Pentti Hintsala siht. Raimo Westerberg

3

Tunnelmia Killan tapahtumista
Kiitos omaistenpäivien talkooväelle
Tammikuun omaistenpäiville osallistui kahden päivän aikana noin 800 alokasta ja heidän
lähiomaisensa. Perinnetalo ja siellä järjestetty ohjelma kiinnosti yleisöä suuresti. Alokkaat olivat
aikaisemmin samalla viikolla olleet killan perinneasiantuntijoiden järjestämässä
perinnekoulutuksessa. Osa heistä osasikin hyvin asiantuntevasti kertoa omille läheisilleen
rykmentin perinteistä.
Omaistenpäivien järjestelyihin osallistui taas kymmeniä vapaaehtoisia kiltalaisia. Perinne-esittelyn
lisäksi kilta keräsi arpajaisilla ja kuntomittauspisteellä rahaa varusmiesten vapaa-ajanviettoon.
Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte talkoisiin erinomaisista järjestelyistä. Kiitos myös kaikille niille,
jotka lahjoittivat palkintoja arpajaisiin.
teksti: Asta Ruuskanen

4

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2012 kokoonnuttiin Perinnetalolle kahvitilaisuuteen.

Juhlapuheen piti
kiltaveli eversti
Juha Tammikivi.

Maljan, faktoreiden
lauluesityksen jälkeen oli
vuorossa
huomionosoitukset ja
lopuksi tietysti
kakkukahvit.

Teksti ja kuvat:
Aki Taponen
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Kaartin Jääkärirykmenttiin astui maanantaina 7.1.2013 noin 850 uutta alokasta.
Alokkaiden tiukkaan ensimmäisten viikkojen ohjelmaan on vanhan tavan mukaan saatu
mahtumaan myös Rykmentin perinteiden esittely. Torstaina ja perjantaina saimme kertoa heille
perinteistä sekä esitellä Perinnetaloa. Sen lisäksi että esittelemme asiaamme saamme loistavan
tilaisuuden luoda silmäyksen tämän päivän varusmiehiin. Perinteitä oli tällä kertaa esittelemässä
Aimo Arjavalta, Kari Talvitie ja Markku Virtanen.
Teksti Markku Virtanen

Ajankohtaista killan verkkosivuilla
Killan verkkosivut ovat osoitteessa www.kaartjrkilta.fi. Sivuilla julkaistaan taustatietoa killan toiminnasta,
perinnetalosta sekä ajankohtaisista tapahtumista. Toivomukset sivujen sisällöstä voi lähettää osoitteella
asa.ruuskanen@nic.fi
Osoitteenmuutosilmoitukset
Muistathan ilmoittaa kiltaan osoitteenmuutoksestasi. Helpoimmin muutosilmoitus hoituu killan
verkkosivuilla olevalla Ilmoita osoitteenmuutoksesta -lomakkeella osoitteessa www.kaartjrkilta.fi.
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Killan uudet jäsenet
AHONEN Jukka – Pekka
BRANDES Tero
KORKALAINEN Olli
STÅHLSTRÖM Tom

Kiltayhteydet
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki,
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Ritva Mikkola, ritva.mikkola@gmail.com
Perinnetalon varaukset (KaartJR) Vaihde 0299 800
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Jarmo Österlund 0299 421 137

Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi
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