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Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Pudotetaan se vasara
Vuonna 1963 perustettiin Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta, joka myöhemmin muutti
nimensä Kaartin Jääkärirykmentin Killaksi. Yli 50 vuotta Kilta on vaalinut perinteitä ja
kasvattanut maanpuolustustietoutta jäsentensä keskuudessa. Näiden kymmenien vuosien
kuluessa yhteiskunta on muuttunut ja yksittäisen ihmisen arvojärjestys on erilainen, kuin
aikaisemmin. Olemmeko me pysyneet kehityksessä mukana?
Killan kevätkokouksessa kuulin väitteen, että nykynuoriso olisi epäsosiaalista. Perusteluna
tälle epäsosiaalisuudelle oli nuorten viihtyminen sosiaalisessa mediassa; ”nenä aina kiinni
tietokoneessa tai puhelimessa”. Sitä pidettiin epäsosiaalisuuden merkkinä.
Olen eri mieltä tämän väitteen kanssa. Mielestäni nuoriso on nykyisin hyvinkin sosiaalista,
jopa sosiaalisempaa kuin me olemme heidän iässään olleet. Me, jotka olemme kasvaneet
aikana jolloin yhteydenpitovälineinä olivat lankapuhelin ja paperikirjeet, emme välttämättä
osaa oivaltaa sosiaalisen median merkitystä. Nykynuoriso tavoittaa hetkessä enemmän
ihmisiä, mitä monet meistä ovat koskaan elämänsä aikana tavanneet.
Sosiaalisen median käyttäminen vaatii osaamista ja uskaltamista. Sitä ei ole pakko käyttää,
mutta on hyväksyttävä sen merkittävä rooli tämän päivän viestinnässä ja kanssakäymisessä.
Kilta pyrkii pysymään kehityksessä mukana ja menemään sinne missä ihmisetkin ovat.
Hyvänä osoituksena tästä ovat killan liikunta- ja marssiosaston facebook-sivut sekä killan
omat nettisivut. Edelleen kilta järjestää perinteisiä jäsenretkiä ja esitelmäiltoja ja tiedottaa
niistä jäsenkirjeessään. Ikävä kyllä, jäsenkirjeen tieto voi olla vanhaa jo siinä vaiheessa, kun se
tipahtaa postiluukusta: esitelmänpitäjä on saattanut vaihtua, retken ajankohta on voinut
muuttua jne. Killan nettisivuilla on yleensä tuorein tieto ja siellä kannattaa käydä välillä
vilkaisemassa.
Mitä tekemistä tällä kaikella on otsikossa mainitun vasaran kanssa?
Monella meistä on joku lempisanonta, motto tai ohjenuora. Minulla se on seuraava: ”jos
sinulla on vasara kädessäsi, kaikki ongelmat näyttävät nauloilta”.
Mikä täydellinen lause. Haluan sanoa tuon lauseen kaikille niille, joiden mielestä kaikki tehtiin
paremmin silloin kultaisella -70 luvulla. Me elämme vuotta 2014. Maailma ympärillä on
muuttunut ja meidän pitää muuttua sen mukana. Myös killan on kyettävä muuttumaan,
mikäli haluamme mukaan nuorempia jäseniä, jotka vievät kiltaa eteenpäin vielä silloinkin,
kun me olemme jääneet toiminnasta pois. Meidän on osattava luopua vanhoista, huonoksi
todetuista, johtamistavoista ja otettava käyttöön uudet työkalut. Pudotetaan se vasara ja
katsotaan asioita uudesta näkökulmasta.
Hyvää tulevaa kesää
Ritva Mikkola
Puheenjohtaja

Kiltaveli Reino Leppänen, Reiska,
on poissa
Maaliskuun lopulla saimme suruviestin, Reino
oli menehtynyt pitkäaikaisen sairauden
murtamana 9.3.2014. Hän oli syntynyt
16.7.1935, joten ensi vuonna hän olisi täyttänyt
80 vuotta. Kiltaveli Reino Leppänen kuului
siihen killan ydinjoukkoon, joka on aina
valmiina vapaaehtoisesti tulemaan avuksi, kun
tilanne sitä vaatii. Tällainen asenne korostui
erityisesti 1990-luvun lopulla ja vuosituhannen
vaihtuessa. Tällöin Kilta laajeni merkittävästi.
Santahaminaan siirtyville killoille tarvittiin
Jääkärisalin lisäksi uudet esittely-ja varastotilat. Toimeen tartuttiin välittömästi. Silloinen
puheenjohtaja Heikki Alanaatu ja kiltaveli Reino Leppänen olivat molemmat jo aikaisemmin
tunnettuja ”timpureita” ja puutöitten taitajia. Heikki ja Reiska muodostivatkin oivan
taisteluparin tulevissa rakennustöissä, joita pidettiin varsin haastavina 100-vuotiaassa
talovanhuksessa. Remontissa kuitenkin onnistuttiin. Yhdessä kahdeksan muun aktiivisen
kiltaveljen avulla syksyllä 2000 valmistuivat nykyiset Kaartin sali, Vanhan Kaartin kabinetti ja
Sotilasmusiikkikabinetti. Kesään 2001 mennessä saatiin ullakolle suunnitellut varastotilat
valmiiksi. Näillä vaativilla rakennustöillä Perinnetalosta muodostui toimiva kokonaisuus uusissa
olosuhteissa. Työtunteja vapaaehtoisille kertyi yhteensä hieman vajaat 1500. Tästä runsas
puolet oli Reinon ja Heikin osuutta.
Reiska vastasi usean vuoden ajan myös Killan saunan ylläpidosta. Korjaustöitä ja ”pikatilanteita”
oli jatkuvasti saunan ahkerasta käytöstä johtuen. Tilanne helpottui vasta vuonna 2002 saunan
mittavan peruskorjauksen jälkeen.
Kilta on järjestänyt aikaisempina vuosina monien yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle
toiminnallisia tilaisuuksia. Perinne-esittelyjen lisäksi ne sisälsivät erilaisia kilpailuja ja tietysti
saunomista. Näiden valmistelut ja toteutuksen Reiska veti sujuvasti osallistujia innostaen. Se oli
esimerkillistä työtä, josta kilta sai tunnustusta.
Reino osallistui ahkerasti myös tiedotuskirjeitten ja muun jäsenistölle lähetettävän aineiston
vuosittaisiin postitustalkoisiin Perinnetalolla. Vielä silloinkin, kun voimat alkoivat jo hiipua ja
terveys pettää, hän jaksoi olla mukana. Ne olivat hänelle ja myös meille muille talkoolaisille
tärkeitä sosiaaliasia tapahtumia. Työn ohessa muistelimme menneitä ja pohdimme
tulevaisuutta usein aika nasevan huumorin kera. Reiska oli seuramies niin juhlassa kuin
arjessakin. Menetimme hänessä ansioituneen, kiltamme arvot sisäistäneen uskollisen
kiltaveljen. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta tekee kunniaa kiltaveli Reino Leppäsen muistolle ja
hänen työlleen Kiltamme hyväksi.

Tapahtumia killassa
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinetalolla
Maanantai 25.8. 2014 Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös.
Kokoontuminen Aliupseerikoulun edessä klo 15.45. Tilaisuus kestää pari tuntia ja killalle
paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautuminen viimeistään 17.8. klo 18.00 mennessä. Syntymäaika ja auton
rekisterinumero mainittava.
Maanantai 29.9. 2014 klo 18.00 Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen edustaja
kertoo rauhanturvaamisen historiasta ja luo katsauksen tämänpäivän kriisinhallintaan.
Maanantai 27.10. 2014 klo 18.00 aiheena Krimin ja Ukrainan tapahtumien sen hetkinen
tilanne ja johtopäätökset. Pitäjäksi on alustavasti lupautunut everstiluutnantti Petteri
Kajanmaa.
Ilmoittautumiset esitelmiin viimeistään edellisenä perjantaina klo 0800. Syntymäaika ja auton
rekisterinumero mainittva.
Ilmoittautumiset Kai Wigrenille 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

Tulevia tapahtumia
Omaistenpäivät saapumiserälle 2/2014
Heinäkuun saapumiserän 2/2014 omaistenpäivät järjestetään 12.-13.7.2014.
Omaistenpäivät tarjoavat varusmiesten omaisille ja ystäville mahdollisuuden tutustua oman
varusmiehen palveluspaikkaan, tässä tapauksessa Kaartin Jääkärirykmenttiin. Omaiset
pääsevät tutustumaan mm. perusyksikköön ja kasarmiympäristöön.
Myös Kaartin Jääkärirykmentin kilta on aktiivisesti mukana omaistenpäivillä esittelemässä
perinnetalossa mm. rykmentin perinteitä ja killan omaa toimintaa. Tarvitsemme aktiivisia
kiltalaisia molemmille päiville opastamaan vieraita ja kertomaan killan toiminnasta.
Kilta järjestää päivien aikana mahdollisuuksien mukaan myös arpajaiset, joiden tuotto menee
lyhentämättömänä varusmiesten vapaa-ajan toiminnan tukemiseen. Viime vuosina tuki on
kohdennettu erityisesti varusmiesten omaehtoisen liikunnan tukemiseen.

Kilta kerää arpajaispalkinnoiksi sopivaa käyttämätöntä tavaraa ja lahjakortteja. Palkinnoiksi
sopivat esimerkiksi kirjat, cd-levyt, dvd-levyt, tekstiilit, toimistotarvikkeet ja kodin
pikkuesineet.
Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoiden järjestelyihin tai lahjoittaa
arpajaispalkintoja, ota yhteyttä Annastina Reimsiin: (a_reims[at]hotmail.com, 040 567
8555).
Sotilasvala saapumiserälle 2/2014
Heinäkuun saapumiserän sotilasvala järjestetään elokuussa 2014. Tarkka tapahtuma-aika ja paikka ilmoitetaan killan verkkosivuilla lähempänä valapäivää.

Muita tapahtumia
Vartioparaatit ja MIL-Espa -konsertit kesällä Helsingissä
Vartioparaatit tuovat lähes kaikki suomalaiset sotilassoittokunnat kesän 2014 aikana
Helsingin keskustaan. Vartioparaatipäivinä Espan lavalla järjestetään myös
viihteellinen MIL-Espa -konsertti kello 14.00.
Kaikki vartioparaatit alkavat Senaatintorilta kello 12.30. Muutamaa minuuttia ennen kuullaan
kuitenkin viihdemusiikkiesitys ja joukkojen ilmoittaminen oman joukko-osaston
komentajalle.
Paraatireitti kulkee Unioninkadun kautta Esplanadille ja Päävartioon, missä tapahtuu
vartionvaihto. Paluumatka kulkee Esplanadin puiston ympäri, ja sieltä Kasarmikatua pitkin
Kasarmitorille.
Vartioparaateissa esiintyvät soittokunnat ovat:
23.05. Rakuunasoittokunta
30.05. Kaartin soittokunta
06.06. Lapin sotilassoittokunta
13.06. Laivaston soittokunta (Ei MIL-Espa -konserttia)
11.07. Laivaston soittokunta
18.07. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
25.07. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
08.08. Kaartin soittokunta
29.08. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Tapahtumatiedot myös verkkosivuilla
Kiltauutisten välillä löydät ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista killan verkkosivuilta
osoitteesta www.kaartjrkilta.fi. Tapahtumatietojen lisäksi sivuilla on muun muassa taustatietoa killan toiminnasta, vanhat Kiltauutiset sekä kuvakoosteita kiltatapahtumista.

Kiltayhteydet
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki, toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Ritva Mikkola 050 502 1332, ritva.mikkola [at] gmail.com
Perinnetalon varaukset (KaartJR) Vaihde 0299 800
Villen saunan varaukset (Kaartin killan sauna) Jarmo Österlund, 0299 421 137
Killan saunan varaukset Mikko Lahti 050 354 4717, mikko.lahti [ at]mil.fi
Kiltauutisten aineisto Annastina Reims 040 567 8555 a_reims [at] hotmail.com
Ampumavuorot (pistooli, kivääri) Jari Gerasimoff 040 544 1451
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi

