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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry

Yhdistysrekisterinumero: 141.723  / 26.04.1985
Perustettu: 13.02.1962  Vaasassa
Nimihistoria: Jääkäripataljoonan 1:n Kilta ry v. 1962 –>

v. 1966 –> Jääkäripataljoona 1:n – Lapin
        Jääkäripataljoonan Kilta ry (rek.n:o 99094)

Jääkäriprikaatin Kilta ry  28.03.1985 –>

Kilta on Jääkäriprikaatin (Sodankylä) joukko-osastokilta
Kilta on Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n jäsenyhdistys. On liiton
12. vanhin jäsenyhdistys ja ollut perustamassa liittoa 24.04.1963

Killan puheenjohtaja: • everstiluutnantti Raimo Sevón,
Varapuheenjohtaja: • Pekka Valvio, kapteeni evp 
Valtuuskunnan puheenjohtaja: • eversti Kimmo Lehto,

  Jääkäriprikaatin komentaja
Sihteeri/rahastonhoit.  • Pekka J Heikkilä, everstiluutnantti evp

Killan jäsenistö: • kunniajäseniä   10
• ainaisjäseniä 258
• vuosijäseniä (2006) 522
• naisjäseniä (2006) (69)
• vapaavuosijäseniä (2006) 108
• yhdistysjäsenyhdistyksiä     3
• veteraanijäseniä (2006)  (122)

Jäsenmaksu • vuosijäsenmaksu 14,00 
vuonna 2007: • ainaisjäsenmaksu     154,00 
eräpäivä 31.07.2007 • veteraanijäsenmaksu  7,00 

• nuorisojäsenmaksu   9,50 

Paikallisosastot: • Helsinki (pj. Jyrki Jolma)
• Varsinais-Suomi (Turku; pj. Marko Peippo)
• Satakunta (Pori, pj. Timo Karonen)
• Lappeenranta (pj. Timo Vitikainen)
• Keski-Suomi (Jyväskylä; pj. Yrjö Qvarnberg
• Vaasa, (pj. Aarre Asiala)
• Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki; pj. Matti Jaskari
• Keski-Pohjanmaa (Kannus; pj. Raimo Petäjä)

Osoite: (=sihteerin) Uittomiehentie 17 C 14, 99600  SODANKYLÄ
Puhelinnumero: (=sihteerin) (016) 613 822, 040 504 1794
Faksinumero: (=sihteerin) (016) 615 822
Internet kotisivu: http://www.jprkilta.fi
Sähköpostiosoite: puheenjohtaja@jprkilta.fi tai 

sihteeri@jprkilta.fi tai myös:
pekkaj.heikkila@pp.inet.fi

Killan pienoislippu

Kiltamitali

Sodankylä

kiltatoimintaa

Vaasa

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry 99600  SODANKYLÄ

PERUSTIETOJA KILLASTA

27.11.2007

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5007975
99603  SODANKYLÄ

VASTAUSLÄHETYKSEN
OSOITEMERKINTÄ
KORTTIIN TAI KIRJEKUOREEN
OHEISEN MALLIN MUKAISENA

Killan vuonna 2003
uusittu pöytäviiri

Killan
myyntituotteita

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry

Killalla on: • oma lippu vuodesta 1992 alkaen
• oma kunniamarssi vuodesta 1993 alkaen
   "Vapautemme Turvaajat", sävellys
   musiikkieverstiluutnantti Rauno Haahti,
   sanoitus (v. 2002) kunniajääkäri Arvo Ylitalo
• oma pöytäviiri (v. 1988, uusittu v. 2003)
• oma jäsenmerkki (v. 1964, uusittu v. 1997)
• oma Kiltamitali vuodesta 1990 alkaen
• erilaisia jäsenmyyntituotteita alkaen puukosta
   päätyen jäsenpuseroon ja perinnemusiikkiäänit-
   teeseen, "Pohjantähden alla" (= Jääkäriprikaatin
   perinnemusiikkia vuodelta 1988), uusi cd valmis-
   teilla; julkistettiin 01.10.2007
• julkaisee yhdessä Jääkäriprikaatin kanssa joukko-
   osasto- ja kiltalehteä "Etupyörä" vuosinumerona,
   lehden näytenumero ilmestyi jo vuonna 1925
• jäsentiedote jäsenpostituksena kolme kertaa / v
• jäsenille vuokrattava hyvätasoinen vapaa-ajan maja
  "Lohi-Sompion veteraanimaja" Porttipahdan altaan
   pohjoisrannalla, 71 km pohjoiseen Sodankylästä
• jäsenten vastauspostituslähetys, palaute ilman posti-
   maksua Killalle; katso malli sivun alareunasta
• omat internet kotisivut: http://www.jprkilta.fi
• hyvä ja asiallinen jäsen- ja joukko-osastohenki
• erinomainen perinnejoukko-osasto– Jääkäriprikaati –
   arktisen koulutuksen keskus – http://www.mil.fi/
   maavoimat/joukot/jpr

Kilta järjestää vuosittain:
• talvitapaaminen ja vuosikokous 08. – 15.03.

           välisenä aikana vuosittain Sodankylässä
• kesäpäivät eri puolilla Suomea kesäisin (kesä
   – elokuu); v. 2008 Tikkakoskella
• syystapaaminen Sodankylässä syys – lokakuun

           vaihteessa (= Jääkäriprikaatin vuosipäivä)
• jäsenmatkoja 1 – 4  kesäisin
• perinnetapahtumia; mm. polkupyörämarsseja
• talkoita esim. perinnejoukon perinnetiloissa
• muita tapahtumia jäsenten toiveiden mukaisesti

Liity jäseneksi maamme 12. vanhimpaan joukko-osastokiltaan !
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