Kallion Naisvoimistelijat ry - Uskollisuuden Kilta nro 27
Professori Kaarina Kari perusti Uskollisuuden Killan vuonna 1950. Hän oli silloin Helsingin Naisvoimistelijoiden
jäsen ja monivuotinen voimistelun opettaja. Hän huomasi, että ikääntyneet ja terveytensä menettäneet jäsenet
jäävät pois seuratoiminnasta, ehkä yksinäisyyteen ja ikävään.
Kerätäkseen muunlaiseen toimintaan ja ulos kotinurkista hän keksi, että seuran jäsenet pysyvät yhdessä ja
auttavat toinen toisiaan muulla tavalla kuin voimistelemalla.
Uskollisuuden Kilta -nimi sanoo kaiken. Vuosisatoja on miehillä ollut erilaisia kiltoja joko ammatti- tai
harrastuskerhoja, joissa pitivät lystiä. Näihin kiltoihin ja kerhoihin sitoudutaan ja ollaan uskollisia ja ollaan
mukana sydämellä.
Suomen Naisten Liikuntakasvatusliittoon perustettiin Kiltavaliokunta viemään aatetta eteenpäin.
Helsingin Naisvoimistelijoista tuli Kilta nro 1. Vielä toiminnassa olevia Uskollisuuden Kiltoja on tällä hetkellä
noin 120.
Irma Strunekiä kuopiolaista voimistelun opettajaa pyydettiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Hän oli ohjannut
useita vuosia hyvin toimivaa Kuopion Naisvoimistelijoita, hän sai ihmiset syttymään.
Sen todistaa myös Kallion Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton
vuosikokouksessa 1969 Kaarina Juutilainen ja Sinikka Hostikka pyysivät Irma Strunekiä seuramme
vuosikokoukseen perustamaan Kallion Naisvoimistelijoille Uskollisuuden Kiltaa. Aleksis Kiven koululla
opettajain huoneessa 20.1.1970 perustettiin Uskollisuuden Kilta nro 27.

Kallion Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Killan perustajajäsenet
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Dahtsten-Silvennoinen Mirjami
Eklund Lea
Emaus Leena
Horttanainen Aili
Hostikka-Soikkeli Sinikka
Juutilainen Kaarina
Kaukonen Liisa
Kokkonen Elma
Koskinen Kerttu
Kuvaja Tyyne
Laakso Sirkka-Liisa
Laitinen Elma
Leivo Kirsti
Majorin Sara
Marttiini Anni
Mäkelä Kirsti
Puranen Eila
Tikkanen Saimi.

Kallion Naisvoimistelijat ry:n Uskollisuuden Killan jäsenmäärä vaihteli vuosittain. Jäseniä oli keskimäärin noin
30. Paikkakunnalta muutto, vapaaehtoinen ero kiltatoiminnasta ja luonnollinen poistuma vaikuttivat
jäsenmäärään.
Vuonna 1974 Lahden Suurkisojen yhteydessä silloisille Kiltojen edustajille varattiin kutsuvieraspaikat
pääjuhlaan ja paikat neuvottelutilaisuuteen Mukkulaan. Pohdittiin tulevaa toimintaa, kevätretkiä,
voimistelukursseja ym. Tämä edisti yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Päätettiin, että ensimmäinen retki tehdään Varalaan 1975. Ohjelmassa oli tuolloin voimistelua, hyvää ruokaa
ja hupia. Mukaan lähti 300 osanottajaa. Liiton johtokunta melkein ratkesi liitoksistaan, kun kiltakansa näytti
voimansa ja yhteishenkensä. Näin tärkeää oli monille Uskollisuuden Killan retki kautta maan. Kallion
Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Killan Kaarina Juutilainen ja Sara Majorin valittiin poloneesin vetäjäksi.
Tästä alkoivat kiltalaisten kesäkurssit.

Johtokunta eli emännistö
Uskollisuuden Killan johtokunta eli emännistö koostui seuraavalla tavalla:
• Kiltamuori iältään vanhin ja /tai Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton seuroissa pisimmin ollut jäsen.
Kiltamuorin tunnuslause oli: Viisaus on rakentanut elämän. Viisaus pitää sitä yllä.
• Kiltaäiti = puheenjohtaja, jonka tunnuslause oli: Puhtaus valaiskoon tietäni, uskollisuus ohjatkoon
askeleitani, ymmärtämys avartakoon mieleni. Rakkaus täyttäköön aina sydämeni.
• Sihteeri = teki muistiinpanot ja pöytäkirjat
• Rahakirstun vartija = rahastonhoitaja
• Seremoniamestari = erikoistilaisuuksien järjestäjä
• Pääemännät, joita oli kaksi henkilöä ja jotka huolehtivat tilaisuuksien tarjottavista.
• Piika Pikkarainen = jäsen, joka on viimeksi tullut Kiltaan, joka paikan auttaja.
Kuvassa oikealla on ensimmäinen Kiltaäiti Kaarina Juutilainen.

Kuvassa vasemmalla on ensimmäinen Kiltamuori Sara Majorin.

Jäsenet
Jäsenet luokiteltiin sen mukaan, miten kauan olivat seurassa tai
Uskollisuuden Killassa. Jokaisella ryhmällä oli oma tunnuslauseensa. Sisarien tunnuslause oli: Uskollisuus on hyveiden äiti. Ilman uskollisuutta
ne ovat vain ohikiitäviä varjoja. Tyttärien tunnuslause oli: Puhtaus olkoon aina
ajatuksieni, sanojeni ja töitteni perusta. Emäntien tunnuslause oli: Ymmärtämys avartaa mielen,
ymmärtämys jalostaa sielun.

Harrastus- ja kurssitoiminta
Ompeluillat – Teresat olivat ahkeria. Paljon syntyi tulosta arpajaisvoitoiksi ja myyntiin. Ompeluiltoja järjestettiin
joka toinen maanantai, ei kuitenkaan kesällä. Jokaiselle Uskollisuuden Killan jäsenelle annettiin lahja, joka oli
Teresoiden tekemä torkkupeitto.
Hömppäiltoja pidettiin kiltalaisten kodeissa iloisen seurustelun merkeissä noin kaksi kolme kertaa vuodessa.
Osanottajia näihin tilaisuuksiin oli noin 8 – 14 henkilöä.
Uskollisuuden Kilta järjesti myös naamiaisia noin kahden vuoden välein. Naamiaisissa palkittiin aina paras
puku. Uskomatonta, mitä mielikuvitus loihti tyhjästä…
Uskollisuuden Kilta piti myös arpajaisia. Arpajaistuloilla ostettiin opettajien lahjat. Jos tuloja saatiin runsaasti,
käytettiin niitä Kiltavaliokunnan menoihin. Muutaman kerran niitä käytettiin paikallisyhdistyksen lasten
toiminnan tukemiseen. Lapualaisen Ville Hautala kilpailumatka maksettiin näillä arpajaistuloilla. Ville Hautala
oli nouseva estejuoksija. Etelä-Pohjanmaan lehdet tekivät siitä suuren jutun, kun mummot tempaisivat
nuorison hyväksi.
Arpoja päätettiin myydä maksimissaan 200 kpl, mutta ne loppuivat melkein aina kesken. Joskus merkittiin
ylimääräisiä numeroita, joilla voitti mm. keittiösiivouksen.
Kursseilla järjestettävä aamunavaus oli aina hässäkkää, kunnes keksittiin kierrättää sen järjestäminen.
Aamunavaus hoidettiin sitten osallistujapaikkakuntien kesken. Tämä vaikutti siihen, että aamunavaukset olivat
hienoja toisinaan kokonaisia taide-elämyksiä
Kiltakursseilla eri Urheiluopistoissa oli aina joku kiltalainen mukana, mm. Rakel Mielonen, Kaija Salminen,
Liisa Kaukonen. Kiltalaisten suurkokous pidettiin 1976 Helsingissä.

Kesäkursseja pidettiin mm.
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1976 Tanhuavaarassa
1977 Varalassa
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1978 Kuortaneella
1979 Vuokatissa
1981 Tanhuavaarassa
1982 Varalassa
1983 Varalassa
1984 Kuortaneella
1985 Kisakalliolla
1986 Tanhuavaarassa
1987 Kisakalliolla
1988 Kuortaneella
1989 Varalassa
1990 Kisakalliossa
1991 Varalassa
1992 Rovaniemellä
1993 Kuortaneella
1994 Kuortaneella
1995 Kuortaneella
1996 Kuortaneella.

Uskollisuuden Killan kesäretket koti- ja ulkomaille mm.
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1974 Lahti
1975 Varala
1976 Tanhuavaara
1977 Kisakallio
1978 Kuortane ja Tallinna
1979 Vuokatti
1981 Tukholma
1982 Tallinna
1983 Turku
1984 Vierumäki
1985 Ahvenanmaa
1987 Pohjois-Karjala, Valamo
1988 Visby ja Helsingin ympäristö
1991 Lappeenranta
1992 Vaasa, Ruotsi ja norja
1993 Ilomantsi, Kuopio
1994 Kuhmo
1995 Oulu
1996 Syke100 Helsinki
1997 Kauhajoki
1998 Tallinna, Pärnu
1999 Rauma.
2001 Tallinna
2002 Tallinna.

Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kevät- ja syysretkillä oltiin myös mukana sekä koti- että ulkomailla.
Teatterimatkoja tehtiin Riihimäelle, Kotkaan ja Hämeenlinnaan.

Kurssijuhlat
Uskollisuuden Killan kursseilla järjestettiin myös juhlia omaan tyyliin. Ensin tervetuliaissanat huumorilla
höystäen, tämän jälkeen laulettiin sen paikkakunnan, missä oltiin, maakuntalaulu ja heti perään kiltalaisten
laulu. Kiltalaiset saivat arvonsa mukaiset värssyt. Erityisesti yhteistyössä ansioituneet saivat kultaisen ruusun.
Kultaisen ruusun saajia olivat mm.

1.
2.
3.
4.
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Mirjam Viippola, Lahti
Eva Lindholm, Ulvila
Asteri Stenbäck, Turku
Heli Pirkkola, Helsinki
Saara Johansson, Pori
Pirkko Lilja, Kauhajoki
Martta Oranne, Helsinki.

Syke 100 – Naisliikuntaa 100 vuotta 6. – 9.6.1996
Kiltalaiset päättivät osallistua Syke 100 – Naisliikuntaa 100 vuotta - Naisliikunnan 100-vuotisjuhlan avajaisiin
Kulkurileidit -ohjelmalla 6.6.1996 klo19.00 -20.30. Mukana oli seitsemän Uskollisuuden Killan jäsentä, Sirkka
Hatanpää, Liisa Kaukonen, Elma Kokkonen, Kerttu Koskinen, Kerttu Laakso, Mirkku Silvennoinen ja Sinikka
Timonen.
Samana vuonna tammikuussa alkoi tapahtua. Liisa Kaukosen innostavalla
ja huumorin myötäilemällä ohjauksella alkoivat harjoitukset. Avajaisten
ohjelman tarkistuskurssi pidettiin 6.1.1996 Tapanilan urheilukeskuksessa.
Harjoituksia pidettiin eri paikoissa mm. Kallion koululla joka keskiviikko
Helsingin Kaupungin liikuntaviraston liikuntakeskuksessa Käpylinnassa
torstaisin, Käpylän ja Aleksis Kiven koululla pihalla, Tapiolassa
Aarnivalkealan koululla. Avajaisten yhteisharjoitukset pidettiin Vihdin
Nummelassa 18.5.1996. Loppuharjoituksia järjestettiin vielä 5. – 6.6.
Pallokentällä ja Stadionilla. Harjoitukset olivat rankkoja, hauskaakin oli, välillä
sekoiltiin väärään suuntaan jalat melkein solmussa. Monia mukavia hetkiä
koettiin muiden seurojen Vihdin, Käpylän ja Tapiolan Kulkurileidien seurassa.
Kuvassa oikealla Kallion Naisvoimistelijoiden
Kulkurileidejä Syke 100 -tapahtumassa.

Uskollisuuden

Kuva alla Syke 100 -tapahtumasta Stadionilta.

Kuvassa oikealla Syke100 -tapahtumassa mukana olleita
Uskollisuuden Killan jäseniä iloisissa merkeissä.

Killan

Kuvassa vasemmalla Syke 100 -tapahtumaan
osallistujia tauolla: Kerttu Koskinen, Kerttu Laakso ja
Liisa Kaukonen.

Avajaistunnelma oli sykähdyttävä, vaikka sää oli
kolea ja tuulinen. Kokonaisuutena Syke 100 tapahtuma (6. - 9.6.1996) oli elämäyksiä täynnä ja
kaikilla oli hauskaa - naisliikunnan merkeissä!

Syyskokous ja pikkujoulu 10.11.1980
Syyskokouksesta ja pikkujoulujuhlasta ilmoitettiin vuonna 1980 näin: Kun tapaamme toisemme killan
merkeissä näin, käy ajanratas riemulla raksuttain taakse päin. Me nuoruuden jumpat nyt nauraen seulomme
ja hyvät humpat myös joskus pistämme. Kilta se meidät yhdistää, ikinuorena mielet virkistää.

Uskollisuuden Kilta nro 27 täytti 30 vuotta vuonna 2000
Uskollisuuden Killan 30-vuotisjuhlaa vietettiin Mustikkamaan ravintolassa klo 13.00 alkaen. Mukana
juhlimassa olivat Auli Pietarinen, Eila Huovinen, Elma Kokkonen, Erika Heinonen, Helena Manninen, Irja
Laitila, Kaija Salminen, Kerttu Koskinen, Kerttu Laakso, Kirsti Leivonen, Leena Emaus, Liisa Kaukonen, Mirjam
Silvennoinen, Raakel Mielonen, Raili Ahola, Sara
Majorin, Sinikka Timonen, Sirkka Hatanpää, Tuula
Mäkilä, Tuulikki Lindroos ja Tyyne Kuvaja.

Kuvassa oikealla Uskollisuuden Killan 30-vuotis-juhlaan
osallistujia Mustikkamaan ravintolassa 20.2.1996.

Kuvassa vasemmalla Uskollisuuden Killan 30-vuotisjuhlassa Mustikkamaan ravintolassa 20.2.21996
pöydän ääressä Eila Huovinen, Kerttu Laakso, Liisa
Kaukonen ja Sirkka Hatanpää

Kiltalaiset viettivät lämminhenkisen ja mukavan juhlan maukkaan lounaan merkeissä. Jälkiruokana juhlan
kunniaksi tarjottiin kahvia ja täytekakkua – tietysti! Juhlassa muisteltiin menneitä ja kaikki olivat iloisia
runsaasta osallistumisesta. Lauluin sanoin voi kuvat 30-vuotisjuhlaa:… ja meillä kaikilla oli niin mukavaa…

Syksyn ulkoilupäivä 6.9.2004
Syksyn ulkoilupäivän kohde oli Karjalohjan Päiväkumpu. Maanantaiaamu valkeni aurinkoisena, kun yhdeksän
kiltalaista kokoontui linja-autoasemalle, josta lähdettiin bussilla Päiväkumpuun. Matka taittui katsellessa
vaihtelevia maalaismaisemia. Perillä suuntasimme heti lounaalle ja seisovan pöydän tarjonta oli kattava. Kun
oli saatu vatsaan täytettä, lenkkipolut kutsuivat. Joukko jakaantui kahtia, koska yhdelle kiltalaiselle tulikin
pakottava tarve saada käteistä ja siksi toinen ryhmä suuntasi kohti Karjalohjan S-Markettia, josta Otto. automaatti löytyi. Toinen ryhmä lähti kävelylenkille rantaan ja täältä suunnattiin virvokkeille idylliseen Vanhan
Emäntään, jossa tarjoilijan oli vanha emäntä. Osa ryhmäläistä hoitivat itseään ja menivät hierontaan
rentoutumaan. Kaikille halukkaille ei aikoja löytynyt. Päivä sujui mukavasti ja illalla klo 18 oli aika suunnata taa
bussilla kohti Helsinkiä esim. tämän laulun sanoin:
On taasen tullunna iltahetki ja unten maahan on eessä retki, mut päättäjäisiksi siskot vielä mä
laulun laulan ja laulan näin. Ma laulan illalle rattoisalle ja kiltajoukolle loistavalle. Nyt kiitos
illasta kultaisesta mä sille lauluni laulan tään. Ma laulan kaikille hyvää yötä, on päivä
huominen täynnä työtä. Yön lepo voimia tuopi myötä siis -hyvää yötä .hm - hm - hm.

Uskollisuuden Killan kurssilaulu
Kursseilla myös laulettiin ja Sara Majorin oli tehnyt sanat lauluun, jota laulettiin laulun: Sä kasvoit neito
kaunoinen sävelellä.
On kurssi meillä oiva tää, se kaikki yhdistää. Sä tule tänne kanssamme, älä kotiin yksin jää.
Tääll´ laulellaan ja jumpataan ja osan kaikki saa. Saa surut, murheet unhoittaa, ne jäävät oven
taa. Me ollaan kaikki nuoria, sen näkee päältä päin. Kun katsot silmän sinehen, niin miettimähän
jäit. Se silmä sielun peili on, se sieltä kuvastaa, ett´ sydän nuori rinnas´ on, siks´ laulu kajahtaa.
On jumppa kaikkein rakkahin, se meidät nuorentaa, ja antaa meille voimia, yhä elämää
rakastaa.

Uskollisuuden Kilta nro 27 täytti 40 vuotta vuonna 2010
Uskollisuuden Killan 40-vuotisjuhlapäivää juhlistettiin lounaan merkeissä Ravintola Saslikissa. Juhlalounaalle
osallistui 12 kiltalaista: Anja Pekkanen, Eila Huovinen, Elma Kokkonen, Kerttu Koskinen, Leena Emaus, Liisa
Kaukonen, Mirjam Silvennoinen, Raili Ahola, Sirkka Hatanpää, Tuula Mäkilä ja Tuulikki Lindroos.

Uskollisuuden Killan toiminnan päättyminen
Uskollisuuden Killan toiminta oli monipuolista perustamisvuodesta 1970 aina vuoteen 2014, jolloin Kallion
Naisvoimistelijat ry päätti vuosikokouksen päätöksellä lopettaa Uskollisuuden Killan nro 27 toiminnan.

Lähteet
Suurena apuna olivat entiset Uskollisuuden Killan jäsenet, joilta saimme arvokasta tietoa, tarinoita, päiväkirjoja
ja valokuvia. Kiitokset Leena Emaus, Sirkka Hatanpää ja Tuulikki Lindroos. Erityiskiitos kuuluu Liisa
Kaukoselle, jolta saimme Uskollisuuden Killan päiväkirjat.

Historiikin kirjoittajat
Tiivistetyn historiikin on koonnut suuresta materiaalimäärästä Kallion Naisvoimistelijoiden hallituksen jäsen
Merja Wessman elokuussa 2019.

