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Killan tärkein tehtävä
John F Kennedy sanoi aikoinaan: Älkää kysykö mitä maa voi tehdä teille – kysykää, mitä
te voitte tehdä maallenne."
Mitä me voimme tehdä tämän maan eteen? Olen varma että me kaikki omilla tahoillamme
toki toimimme isänmaamme eteen, mutta miten me saamme myös seuraavat sukupolvet
ymmärtämään itsenäisyytemme ja sen merkityksen maallemme?
Eivät nykyiset nuoret ole sen kummempia kuin mekään olemme olleet. Ainoa varsinainen
ero on se että heidän isovanhempansa eivät suurelta osalta ole eläneet sota-aikoja ja heiltä puuttuu kosketuspinta sota-aikaan.
Meidän on saatava luotua tämän päivän nuorille kosketuspinta sota-aikaan ja kaikkiin meille tuttuihin ja tärkeisiin perinteisiin. Yksi Kiltamme päätehtävistä on kerätä ja vaalia
perinteitä ja opettaa niitä tuleville sukupolville. Tätä työtä olemme Kiltana tehneet jo vuosia, mutta koko ajan kuilu nykyisyyden ja sodan ajan välillä kasvaa. Olen täysin
vakuuttunut siitä, että meillä on olemassa se materiaali mitä tarvitsemme tämän kuilun kaventamiseen tai täyttämiseen. Tällä hetkellä olemme keskittyneet erittäin ansiokkaasti
perinteisiin aina vuodesta 1555 alkaen. Jostain syystä rykmentin perinteissä hypätään
1500-luvulta suoraan 1800-luvulle. 1800 luku harpotaan muutamien vuosienkymmenien
kautta 1900-luvulle. Edelleen jatkamme matkaa erittäin nopeasti vuoden 1915 kautta vuoteen1939. Tässä kohtaa tapahtuu muutos. Seuraamme taisteluja lähes päivittäin
seuraavat 105 kunnian päivää. Ja taas hyppäämme vuoteen 1941. Seuraamme tarkkaan
seuraavia viittä vuotta. Päästyämme vuoteen 1945 ja Lapin sodan päättymiseen tuntuu
kuin historia päättyisi.
Näyttää siltä, ettemme hyväksyisi perinteisiimme muuta, kuin taisteluja. Rauhanajan tapahtumia ei ole juurikaan esillä Perinnetalossa. Valitettavasti se ei riitä tämän päivän
nuorille. Kuten aiemmin sanoin he eivät poikkea meistä millään tavoin. He ovat aivan yhtä
maanpuolustushenkisiä kuin mekin olemme, mutta heidän on paljon helpompaa omaksua
asioita, kun kiinnekohta tämän päivän ja meille tärkeiden perinteiden välillä on olemassa.
Hyvä esimerkki on se, että nuoret eivät tunnista meille niin tuttuja ihmisiä kuin Paavo Nurmi, Lasse Viren, Äitee Rantanen ym. Nuoret ovat tottuneet nopeatempoiseen elämään.
Musiikkiartistit tulevat ja menevät samoin muut BB-talon julkkikset. Hyvä että he tunnistavat edes Kekkosen. Meidän on siis pystyttävä löytämään sellaisia siltapilareita, joihin
voimme sitoa sekä sota-ajan että nykypäivän. Tämä vaatii meiltä laaja-alaista ajattelua ja
hyväksyntää.
En tarkoita sitä että meidän pitäisi itse alkaa keinotekoisesti tekemään perinteitä, kyllä nykyiset joukko-osastot pystyvät siihen itse. Meidän on vain hyväksyttävä, että kaikkien
perinteiden ei tarvitse olla taisteluja. Miksi kouluttavan joukon jatkuvasti tavoitteet ylittävät
suoritukset tai muut merkittävät asiat eivät voisi olla taltioituna muistiimme kuten parhaat
joukkueet tai menestyksekkäät taistelijamme, tuli menestys sitten autoilun, urheilun tai
kulttuurin saralta?
En pyri murtamaan meidän isäntäjoukko-osastomme ja sen edeltäjien perinteitä, vaan ainoastaan rakentamaan siltaa menneen ja nykyisen ajan väliin. Nähdäkseni vain näin
saamme myös tulevaisuudessa perinteidemme vaalijoita, ns tulenkantajia, kuten ennen
sanottiin.
Markku Virtanen
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Vierailu Vuosaaren satama an 18.10.2010

Gatehouse sataman portilla...

...jonka näköalatasanteelta...

...sai parhaan kuvan ja...

...käsityksen alueen koosta.

Kuvat: A. Taponen
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Tulevia tapahtumia
Esitelmä 31.1.2011klo 18.00, Perinnetalo
Kaupunkijääkärikomppania. Kapteeni Mikko Nenonen kertoo mm miksi kaupunkijääkärikomppania kehitettiin, sen kokoonpanosta, varustuksesta jä käytöstä.
Esitelmä 28.3.2011 klo 19.00, Perinnetalo (huom. aika)
Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentaja kertoo Suomenlahden poliittisesta tilanteesta.
Esitelmä 26.4.2011 tiistaina klo 18.00, Perinnetalo
Aiheena sotilasmusiikki. Esitelmästä tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.
28.2.2011 klo 16.00 Tutustuminen Elisan puhelinmuseoon.
Museossa lyhyt katsaus puhelinlaitoksen historiaan: Alkuvaiheet, automatisointi, sodan
aika ja nykypäivä. Esitelmän jälkeen tutustuminen puhelinkalustoon ja keskuslaitteiston.
Nähtävillä mm presidenttien puhelimia ja muita heidän yhteydenpitovälineitä. Harvinainen
tilaisuus tutustu oppaan johdolla museoon joka on auki yleisölle vain kerran vuodessa,
Elisan päivänä.
Kokoontuminen museon edessä Runeberginkatu 43 (rav Eliten vieressä) klo 15.50 Ilmoittautuminen viim 24.2. klo 18.00 Osaston koko rajoitettu.
5.4.2011 vierailu Merisotakoululle Suomenlinnaan.
Kokoontuminen Kauppatorilla josta lähtö Suomenlinnaan klo 14.20 lautalla.
Ilmoittautuminen viim 1.4. klo 18.00 Osaston koko rajoitettu.
11.5.2011 Kiltainfo ja Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely sekä toimintanäytös.
Uusille jäsenille ja muillekin. Aiheesta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

Ilmoittautumiset esitelmätilaisuuksiin viimeistään edellisenä iltana klo
18.00. Retkille paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa. kai wigren@pp.nicfi tai 050 4654088
SAUNAVUOROT
Jäsensauna miehet; 24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5.
Jäsensauna naiset; 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6.

AMPUMAVUOROT
Tietoa ampumavuoroista antaa Jari Gerasimoff 040 544 1451

4

Tue varusmiesten omaistenpäiviä
Tammikuun saapumiserän omaistenpäivät järjestetään viikonloppuna 15. - 16.1. Tarvitsemme molempina päivinä perinnetalolle emäntiä ja isäntiä opastamaan vieraita ja muihin
järjestelytehtäviin.
Omaistenpäivien arpajaisten tuotto menee varusmiesten hyväksi varusmiesten kanssa erikseen sovittavaan kohteeseen. Viime vuosina kilta on tukenut erityisesti varusmiesten
liikuntatoimintaa. Otamme vastaan arpajaisvoittoja Esimerkiksi käyttämättömät kirjat, cdlevyt, tekstiilit, toimistotarvikkeet, mainoslahjat sekä astiat ja kodin pikkuesineet sopivat hyvin palkinnoiksi. Arpajaiset järjestetään, mikäli saamme riittävästi voittoja koottua.
Jos haluat osallistua omaistenpäivien talkoisiin tai lahjoittaa arpajaispalkintoja ota yhteyttä
Asta Ruuskaseen (asta.ruuskanen@nic.fi, 0400 785 408).

Uudet verkkosivut avattu
Kilta avasi uudet verkkosivut lokakuun lopussa. Sivuilla pystytään entistä paremmin kertomaan jäsenille ajankohtaisista asioista. Tapahtumakalenterissa ja uutispalstalla
kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Perinnetalon eri tilat ovat saaneet omat
sivut, joissa kustakin teemasta kerrotaan lyhyesti kuvien kera. Kiltauutiset, matkakertomukset ja muut perinteiset aineistot löytyvät omalta sivultaan.
Uudet sivut palvelevat myös tulevia killan jäseniä. Kaikki killan toiminnasta kiinnostuneet
saavat ajantasaista tietoa toiminnastamme. Jäsenhakemukset voi jatkossa lähettää verkkosivujen kautta killan toimistoon
Palautteet killan sivuista voi lähettää osoitteella asta.ruuskanen@nic.fi
Sivut löytyvät osoitteesta www.kaartjrkilta.fi.

Kiltayhteydet
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry, Santahamina rak C 25, 00860 Helsinki,
toimisto.kaartjrkilta@kolumbus.fi
Puheenjohtaja Markku Virtanen 040 769 3256, markkuvirtanen@saunalahti.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
Killan nettisivut: www.kaartjrkilta.fi
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